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Oil output seen rising on OPEC policy shift; CBK leaves 
lending rate on hold

Although oil prices have eased back a touch over the past few 

weeks, we have revised up our forecast for economic growth 

this year on fresh assumptions about oil production in light of 

an expected change in output targets by the OPEC+ group in 

June. (See below.) Weak credit data for May, however, suggest 

that non-oil growth is struggling to gain momentum, although 

some of this may be related to seasonal factors and we still 

look for a mild pick up in 2H18 once the new expansionary 

budget begins to take effect. It appears that parliament is 

softening its opposition to the new debt law and is linking it 

to budget reforms. The law would allow the government to 

borrow up to KD25 billion from KD10 billion previously and 

extend debt maturities to 30 years. However opposition to the 

law remains substantial. 

Kuwait to benefit if OPEC+ target is lifted

Having seen a big rally in previous months, crude oil prices fell 

back in late May and early June. The price of Kuwait Export Crude 

declined from a peak of nearly $76/bbl in mid-May to $72 

towards the end of the month, following similar trends in the 

global benchmark, Brent. The initial fall reflected the view that 

crude may have risen too far, too fast, but more fundamentally 

on news that the OPEC+ group – whose supply restraint has 

been central to price strength – would raise production by up 

to 1 million b/d when it meets on 22nd June. Prices have since 

edged up again, with KEC at $74 in mid-June. Although the 

meeting could well be a fractious one with strong opposition 

from other OPEC members to any increase in output (Iran, Iraq), 

we think that some easing of supply restraint in H218 is likely 

to be adopted by the group driven mainly by Saudi Arabia 

(which already increased its output last month), to offset some 

of the 0.5 million b/d plunge in output in Venezuela over the 

past year and possibly future sanctions-driven losses in Iran. 

Kuwait’s oil sector is likely to benefit from any relaxation in 

production targets. It has stuck faithfully to its share of output 

cuts initially announced in 2016, reducing production by nearly 

5% to just over 2.7 million b/d at present. If the group’s output 

rises by 1 million b/d and Kuwait’s share of this is similar to 

its share of the original cut, it would imply Kuwaiti production 

rising by 80,000 b/d or 3% to nearly 2.8 million b/d. (Chart 1.)

Chart 1: Kuwait crude oil output

(millions of barrels per day, OPEC secondary sources estimates)

Source: OPEC / NBK

We have altered our oil production and GDP forecasts to reflect 

this change in assumptions. Previously we had expected the 

deal to unwind at the end of the year. If it is brought forward 

to July, then some of the production increase we expected for 

Kuwait Economic Brief - June 2018

NBK Economic Research, T: (+965) 22595500, F: (+965) 22246973, econ@nbk.com, © 2018 NBK, www.nbk.com  1 

Highlights

• Our forecasts for Kuwait’s crude output and economic growth in 2018 are revised up on an anticipated shift in OPEC 
policy.

• Domestic real estate sales eased back in April following a bumper March, but remain strong versus last year.

• Credit growth slowed to just 1.5% y/y in April on soft business lending while deposits rose on dividend payments. 

• The merchandise trade surplus widened to KD2.3 billion in 1Q18 on higher oil prices and a dip in imports.

• The Kuwaiti stock market reversed most of its May losses in early June, though liquidity remains thin.

• The central bank left its lending rate on hold in June following a 25 bps hike by the US Federal Reserve.
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2019 will fall this year instead. Oil sector GDP is therefore now 

seen rising 1.5% this year and the same in 2019, versus 0% 

and 1.5%, respectively, before. This will lift overall GDP growth 

to 2.5% this year from 1.8% previously.

Real estate sales dip, but still strong in April

Real estate sales declined by 15.1% m/m in April to reach KD 

300 million compared to KD353 million in March. (Chart 2.) 

However, sales levels are still high relative to the 2017 and 

2018 monthly averages of KD181 million and KD277 million, 

respectively. The monthly decline was partly due to the base 

effect of stronger sales in March, which were the highest since 

December 2014. The number of transactions, on the other 

hand, increased by 19% m/m to 679 from 575 in March. 

Investment sector sales remained particularly strong in April, 

whereas commercial sales fell back after a bumper March. 

Chart 2: Real estate sales

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Year-to-date, average monthly sales and transactions in 

2018 have been higher than the monthly averages for 2017, 

suggesting that 2018 may be a more active year for real estate 

if current trends continue. Prices appeared to stabilize in April, 

posting slightly positive m/m changes across the various 

sectors, with the exception of the investment apartment 

subsector, where prices continued to decline. The stabilization 

in prices might be explained by a rise in demand due to the 

large price falls seen in 2017 and 1Q2018 as a result of the 

market-wide oversupply.

Credit growth slows further in April

Credit growth slowed to just 1.5% y/y in April, its lowest rate 

since 2011, but private sector deposit growth was strong. (Chart 

3.) Credit contracted by KD 166 million m/m, driven by the usual 

start-of-quarter decline in lending for the purchase of securities 

and a decline in business credit, following two months of solid 

growth in that sector. Household lending remained resilient, 

however, supported by a pickup in installment loans, usually 

used for the purchase of homes. 

Chart 3: Private credit

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream / NBK

Meanwhile, private deposits were boosted by corporate 

dividend payments – which were paid a month later than usual 

– pushing the money supply up 4% y/y to its strongest pace in 

17 months. (Chart 4.)  Credit growth is expected to pick up in 

the coming weeks on financing of some major oil development 

projects as part of KPC’s plan to raise oil production capacity to 

4 mb/d by 2025.

Chart 4: Bank deposits

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream

Trade surplus rises on higher oil prices, softer imports

Recent strength in oil prices has led to an improvement in the 

external trade position. The merchandise trade surplus widened 

in 1Q18 to KD2.3 billion – an estimated 23% of GDP – from 

KD1.9 billion in 4Q17. (Chart 5.) The pick up mostly reflects a 

5% rise in oil revenues to KD4.4 billion led by higher prices for 

Kuwait Export Crude which rose 8% q/q to an average of $63/

bbl. Oil revenues account for nearly 90% of all merchandise 

exports. 
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Chart 5: Balance of trade in goods

Source: Thomson Reuters Datastream / CSB / NBK

But imports also contributed, falling 3% q/q to KD2.6 billion. 

Import growth was strong last year, reaching a five-year high 

of 10% for 2017 in a sign that demand in the economy was 

strengthening. Annual import growth remained positive in 

1Q18 at 3% y/y, but down from 12% in 4Q17. One of the 

reasons for last year’s strength was unusual growth in capital 

goods imports, which reached 20% but slipped to just 1% y/y 

in 1Q18. Consumer-oriented imports were also soft at 4% y/y, 

affected by weakness in car imports; autos account for 9% of 

all goods imports. 

Stock market sees mild rally in early June

Boursa Kuwait’s All Share index ended May in the red, though 

subsequently regained most of its losses on improved global 

sentiment and oil prices, as well as regional dynamics. 

However, the stock market is still underperforming, with its 

current retreat over 2Q18 (-4.2% quarter-to-date) more than 

offsetting the rally it experienced the previous quarter. The 

index is down 0.9% year-to-date. 

Average daily trading activity in the first five months of the year 

dropped by half compared to its average in 2017, dropping 

to KD 11.5 million per day. Kuwaiti investors were net sellers 

during that period, taking advantage of foreign investor buying 

ahead of the FTSE upgrade. This pushed the 3-month average 

share of foreign activity in the bourse to a record 22%.   

June also saw the private placement of crane operator 

Integrated Holding Company, which raised more than KD 130 

million and was more than twice oversubscribed, reflecting the 

pent-up demand for investing opportunities in Kuwait. With 

more than 1000 shareholders, the firm is eligible to list on the 

premier market, which may further support domestic activity.  

The lull of the summer months will see trading remain 

somewhat subdued, but it is expected to pick up around 

September when the inclusion of Boursa Kuwait into FTSE 

Russel’s Emerging Market index starts to be phased in. The 

bourse recently adopted FTSE Russell’s industry classification 

benchmark, hoping to bring the market closer in line with 

international standards, all while facilitating foreign buying. 

Dinar steady versus the US dollar 

The Kuwaiti dinar was steady in the month to mid-June, almost 

unchanged versus the US dollar at $3.31/KD1, though up 

slightly against the euro and the pound. (Chart 6.) The moves 

reflect the recent strengthening of the dollar against other 

currencies on the back of political ructions in Europe, strong US 

economic data and the prospect of rises in policy interest rates 

by the Federal Reserve. 

As expected, the Fed hiked interest rates by a further 25 bps in 

mid-June, moving the target range to 1.75-2.00%. Unlike other 

currencies in the region which have pegs to the US dollar, the 

Kuwaiti dinar is pegged to a basket of currencies dominated 

by the US dollar, and the central bank (CBK) chose not to raise 

its policy rate in June so as not to harm non-oil economic 

growth. The CBK indicated that it will use other monetary policy 

instruments to keep interest rate differentials to maintain the 

attractiveness of the dinar, and that banks have the capacity to 

raise their deposit rates while keeping the cap on their lending 

rates. The CBK then raised its repo rates by 25 bps and banks 

followed suit and raised deposit rates by the same amount.

Chart 6 : Kuwaiti dinar exchange rate

(foreign currency per dinar)

Source: Thomson Reuters Datastream
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Table 1: Key economic data
Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.5 36.4 40.3 40.6

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.7 16.5 19.8 18.6

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 24.4 25.6 26.7 28.3

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 3.5 -2.9 2.5 2.5

Oil 3.4 4.2 4.8 0.4 1.5 3.3 3.5 3.5

Non-oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 2.8 -8.0 1.5 1.5

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 … …

Money supply (M2) 7.7 10 3.4 1.7 3.6 3 … …

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 1.0 2.5

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 1.5 2.7

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.8 -6.0 -5.0 -3.0

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.1 44.0 44.7 44.4

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 34.9 39.6 40.1 38.7

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.2 4.4 4.6 5.8

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 52.8 50.1 49.8 47.4

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 3.9 4.4 4.5 4.4

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.7 -10.4 -9.5 -7.5

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.2 13.0 12.0 12.5

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.7 19.2 24.4 28.0

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.6 5.9 10.0 6.0

Goods balance 54.8 51.8 47.7 24.4 17.6 21.3 25.2 21.5

Export 68.7 66.5 64.2 47.5 41.9 45.9 49.2 47.2

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 24.3 24.6 24.0 25.7

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -18.1 -19.0 -19.2 -20.4

Investment income (net) 7.3 8.0 9.6 11.1 11.5 15.8 15.4 16.5

Worker remittances -9.6 -11.0 -12.7 -14.5 -15.6 -12.2 -11.4 -11.6

Exchange rate (KD per 1 USD) 0.280 0.283 0.284 0.301 0.302 0.303 … …

CBK discount rate 2.00 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 … …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 61 56

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.74 2.78

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates.

* Based on estimated figures by CSB and NBK.
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Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18

Credit 33.3 34.3 35.4 35.2 35.3 35.6 35.4 …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.2 2.9 2.5 1.9 1.5 …

Money supply (M2) 34.5 35.8 37.1 36.7 36.9 37.1 37.9 …

Growth (% y/y) 1.7 3.6 3.8 3.4 3.4 1.1 4.0 …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.7 …

ex food (% y/y) 3.0 3.1 1.2 1.3 1.2 0.9 0.9 …

Real estate sales (KD million) 249 288 171 226 189 353 300 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -6.9 -3.5 2.5 6.0 16.4 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 152 152 149 146 146 …

Residential plots 190 178 174 171 168 162 161 …

Investment buildings 211 190 181 182 181 183 181 …

Consumer confidence (index) 95 99 110 105 110 113 106 …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 61 66 62 62 67 72

Stock market - All Share index (e.o.p) 4,474 4,575 4,830 4,989 4,979 5,000 4,799 4,735

Growth (% y/y) … 2.3 5.6 -3.0 -2.5 0.5 -2.5 -2.8

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

Table 3: Quarterly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) 4Q14 4Q15 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.9 -3.8 -2.1 -3.0 -2.5 …

Oil -4.0 0.9 0.5 -9.8 -7.6 -8.3 -6.5 …

Non-oil -0.3 0.3 3.7 3.3 3.5 4.0 2.4 …

Point-of-sale card spending 1.9 2.1 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.7

Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 7.0 9.1 12.5 11.4 15.8

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.4 0.3 0.5 1.1 …

Exports 6.0 3.6 4.1 4.2 3.9 4.0 4.6 …

Imports 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.4 …
Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Real GDP

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datasteam, NBK

Oil prices 

($ per barrel, Kuwait Export Crude)

Source: Kuwait Petroleum Corporation

Kuwait All Share Index

(index)

Source: Thomson Reuters Datasteam 

Charts

Fiscal balance

(before transfers to RFFG)

Source: Ministry of Finance / NBK estimatesn

Point of sale transactions

(% y/y)

Source: Central Bank of Kuwait

Policy interest rates

(%)

Source: Central Bank of Kuwait / Thomson Reuters Datastream
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الناجت اإلجمالي احمللي احلقيقي
)٪ النمو السنوي( 

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر: مؤسسة البترول الكويتية

مؤشر بورصة الكويت الرئيسي

املصدر:  تومسون رويترز داتاسترمي

الرسوم البيانية
امليزان املالي

)قبل استقطاع مخصصات احتياطي األجيال القادمة(

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

صفقات أجهزة نقاط البيع
)٪ النمو السنوي(

املصدر: بنك الكويت املركزي

أسعار الفائدة األساسية
)٪(

املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - يونيو 2018
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سعر إعادة الشراء الكويتي ألسبوع واحد
هدف الفائدة على األموال الفيدرالية



الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
مايو 2018أبريل 2018مارس 2018فبراير 2018يناير 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

-33.334.335.435.235.335.635.4االئتمان
-8.52.93.22.92.51.91.5النمو )٪النمو السنوي(

-34.535.837.136.736.937.137.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
-1.73.63.83.43.41.14.0النمو )٪النمو السنوي(

-3.22.61.11.00.80.60.7التضخم )٪النمو السنوي(
-3.03.11.21.31.20.90.9التضخم األساس )٪النمو السنوي(

-249288171226189353300املبيعات العقارية )مليون دينار(
-2.56.016.4-3.5-9.6-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
-174152152152149146146املنازل السكنية

-190178174171168162161األراضي السكنية
-211190181182181183181املباني االستثمارية

-9599110105110113106ثقة املستهلك )مؤشر(

3150616662626772سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

4.4744،5754.8304.9894.9795.0004،7994،735البورصة - املؤشر الوزني

-2.8-0.52.5-2.5-2.35.63.0-النمو )٪النمو السنوي(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع 
2016

الربع األول 
2017

الربع الثاني 
2017

الربع الثالث 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

--2.5-3.0-2.1-1.72.93.8-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
--6.5-8.3-7.6-0.90.59.8-4.0النفطي

-0.33.73.33.54.02.4-0.3غير النفطي

1.92.12.32.32.62.62.62.7إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.17.09.112.511.415.8النمو )٪النمو السنوي(

-0.60.40.30.51.1-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
-6.03.64.14.23.94.04.6الصادرات
-2.02.12.12.22.12.22.4الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.536.440.340.6الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.716.319.818.6النفطي
21.422.423.223.924.425.726.728.3غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.52.5-6.61.10.50.63.52.9الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

3.44.24.80.41.53.33.53.5النفطي
1.51.5-2.88.0-1.7-2.1-10.31.8غير النفطي

--4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
--7.710.03.41.73.63عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.51.02.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.31.52.7التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-3.0-5.0-6.0-13.8-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.144.044.744.4اإليرادات

61.559.348.635.034.939.640.138.7النفطية
4.25.15.24.54.24.44.65.8غير النفطية

39.638.346.352.952.850.149.847.4املصروفات
16.416.113.54.03.94.44.54.4حتويالت صندوق األجيال القادمة

-7.5-9.5-10.4-17.7-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.213.012.012.5الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.719.224.428.0الدين العام

5.910.06.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.624.417.621.325.221.5ميزان السلع
68.766.564.247.541.945.949.247.2 الصادرات
13.914.716.623.224.324.624.025.7 الواردات

-20.4-19.2-19.0-18.1-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.515.815.416.5صافي الدخل االستثماري

-11.6-11.4-12.2-15.6-14.6-12.7-10.2-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

--0.2800.2830.2840.3010.3020.303سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
--2.002.002.002.252.502.75سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516156سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.742.78إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - يونيو 2018

الرسم البياني 5: ميزان جتارة السلع

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي واإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني

ــى أســاس  ــاً بواقــع 3.3٪ عل ــث ســجلت تراجع ــواردات دوراً أيضــاً، حي وكان لل
ــاً فــي  ــواردات قوي ــار. فقــد كان منــو ال ــار دين ــع ســنوي لتصــل إلــى 2.6 ملي رب
العــام املاضــي، حيــث بلــغ أعلــى مســتوياته منــذ خمــس ســنوات بواقــع 10٪ وهــو 
مــا يبــن قــوة الطلــب. وظــل منــو الــواردات الســنوي جيــداً فــي الربــع األول مــن 
ــع  ــع الراب ــه تراجــع مــن 12٪ فــي الرب ــى أســاس ســنوي لكن ــد 3٪ عل 2018 عن
مــن العــام 2017. ويعــّد النمــو غيــر املعتــاد فــي واردات الســلع االســتثمارية 
أحــد أهــم أســباب النمــو فــي العــام املاضــي، حيــث بلــغ 20٪ وتراجــع بنســبة ٪1 
ــي تشــكل ٪9  ــى أســاس ســنوي نتيجــة ضعــف واردات الســيارات الت فقــط عل

مــن إجمالــي واردات الســلع. 

انتعاش طفيف في سوق الكويت لألوراق املالية خالل مطلع شهر يونيو

أقفــل مؤشــر بورصــة الكويــت الرئيســي تــداوالت شــهر مايــو مســجاًل تراجعــاً، 
ولكنــه ســرعان مــا اســتعاد معظــم خســائره وذلــك نتيجــة حتســن الثقــة وأســعار 
النفــط العامليــة باإلضافــة إلــى حتــركات أســواق املنطقــة. وال يــزال أداء الســوق 
ــي مــن  ــع الثان ــاً فــي الرب ــذي شــهده حالي ــغ التراجــع ال ــث بل دون املســتوى، حي
2018 والبالــغ -4.2٪ منــذ بدايــة الســنة أكبــر مــن االنتعــاش الــذي شــهده فــي 

األربــاع املاضيــة. فقــد تراجــع املؤشــر بواقــع 0.9٪ منــذ بدايــة الســنة.

وتراجــع نشــاط متوســط قيمــة التــداوالت اليوميــة فــي األشــهر اخلمســة األولــى 
مــن العــام بنحــو النصــف مقارنــة مبتوســط العــام 2017 ليصــل إلــى 11.5 
ــرة  ــك الفت ــع فــي تل ــات البي ــاً. وتكاثــف نشــاط صافــي عملي ــار يومي ــون دين ملي
لــدى املســتثمرين احملليــن مســتفيدين مــن زيــادة الشــراء مــن قبــل املســتثمرين 
األجانــب فــي الفتــرة التــي تســبق ترقيــة الســوق مــن قبــل شــركة »فوتســي«. وقــد 
ــة  ــرة ثالث ــي لفت ــع متوســط حصــة نشــاط االســتثمار األجنب ــى رف ــك إل أدى ذل

أشــهر إلــى مســتوى قياســي بلــغ ٪22.  

وشــهد ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة فــي شــهر يونيــو أيضــاً طــرح شــركة 
»املتكاملــة القابضــة« لالكتتــاب اخلــاص، التــي تعــد أكبــر مشــّغل للرافعــات 
وإحــدى الشــركات التشــغيلية العائليــة. وقــد جمعــت أكثــر مــن 130 مليــون 
دينــار وشــهدت جتــاوزاً فــي طلبــات االكتتــاب ألكثــر مــن مرتــن، ممــا يوّضــح كــّم 
الطلــب املقّيــد علــى الفــرص االســتثمارية فــي الكويــت. وقــد فــاق عــدد املكتتبــن 
أكثــر مــن ألــف مســاهم، ممــا يجعلهــا مؤهلــة لــإلدراج فــي الســوق األولــي، األمــر 

الــذي سيســاهم بــدوره فــي دعــم النشــاط احمللــي.

ومــن احملتمــل أن يســتمر الهــدوء فــي نشــاط الســوق خــالل أشــهر فصــل 
ــم ضــم  ــا يت ــاود التســارع فــي ســبتمبر حينم ــع أن يع ــف ولكــن مــن املتوق الصي
تبنــت  فقــد  الناشــئة.  لأســواق  راســل«  »فوتســي  ملؤشــر  الكويــت  بورصــة 

البورصــة مؤخــراً تصنيــف »فوتســي راســل« الصناعــي وذلــك لرفــع مســتوى 
الســوق إلــى املعاييــر العامليــة وتســهيل عمليــات الشــراء التــي تتــم مــن االســتثمار 

األجنبــي فــي الوقــت ذاتــه.

استقرار الدينار مقابل الدوالر

اســتقر الدينــار مقابــل الــدوالر دون تغييــر يذكــر خــالل الشــهر حتــى منتصــف 
يونيــو ليبقــى عنــد مســتوى 3.31 دوالر إال أنــه ارتفــع قليــاًل مقابــل اليــورو 
واجلنيــه اإلســترليني. وتشــير هــذه التحــركات إلــى قــوة الــدوالر مؤخــراً مقابــل 
العمــالت األخــرى، وذلــك علــى إثــر التطــورات السياســية فــي أوروبــا وقــوة 
بيانــات أميــركا االقتصاديــة والتوقعــات برفــع مجلــس االحتيــاط الفيدرالــي 

ــدة. الفائ

وكمــا كان متوقعــاً، رفــع مجلــس االحتيــاط الفائــدة مــرة إضافيــة بواقــع 25 
نقطــة أســاس فــي منتصــف يونيــو. وعلــى عكــس العمــالت األخــرى فــي املنطقــة 
املرتبطــة بالــدوالر، يرتبــط الدينــار بســلة مــن العمــالت يتصدرهــا الــدوالر، 
وقــد ارتــأى بنــك الكويــت املركــزي عــدم رفــع الفائــدة فــي يونيــو كــي ال يســبب 
أي ضــرر للنمــو غيــر النفطــي. فقــد أعلــن البنــك املركــزي أنــه بصــدد اتخــاذ 
سياســات نقديــة أخــرى مــن شــأنها احلفــاظ علــى الفــارق بــن أســعار الفائــدة 
وذلــك مــن أجــل احلفــاظ علــى جاذبيــة الدينــار، وأن باســتطاعة البنــوك رفــع 
أســعار فوائدهــا علــى الودائــع مــع احلفــاظ علــى ســقف الفائــدة علــى القــروض. 
حيــث رفــع البنــك املركــزي بعــد ذلــك ســعر إعــادة الشــراء بواقــع 25 نقطــة 

أســاس، وقــد رفعــت البنــوك تلــك الفائــدة علــى الودائــع بــذات النســبة. 

الرسم البياني 6: سعر صرف الدينار
)عملة أجنبية مقابل الدينار(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي
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قوة الدينار 



ــذا فمــن املتوقــع اآلن أن  ــام تباعــاً. ل ــى هــذا الع ــام 2019 إل توقعناهــا فــي الع
يرتفــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي النفطــي بواقــع 1.5٪ هــذا العــام وبنســبة 
ــام و٪1.5  ــة 0 هــذا الع ــات الســابقة البالغ ــة بالتوقع ــي 2019 مقارن ــة ف مماثل
فــي 2019. وقــد يرفــع ذلــك منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلــى 2.5٪ هــذا 

العــام مــن 1.8٪ فــي الســابق.

انخفاض أسعار العقار وحفاظها رغم ذلك على قوتها في أبريل

تراجعــت أســعار العقــار فــي أبريــل بواقــع 15.1٪ علــى أســاس شــهري لتصــل 
إلــى 300 مليــون دينــار مقارنــة بـــ 353 مليــون دينــار فــي مــارس. ولكــن ال 
تــزال املبيعــات عنــد مســتويات عاليــة مقارنــة باملتوســط الشــهري للعــام 2017 
ــغ 277 مليــون  ــار واملتوســط الشــهري للعــام 2018 البال ــغ 181 مليــون دين البال
دينــار. ويعــود التراجــع الشــهري جزئيــاً إلــى التأثيــرات القاعديــة الناجمــة عــن 
قــوة املبيعــات فــي مــارس التــي بلغــت أقصــى مســتوياتها منــذ ديســمبر مــن 
العــام 2014. باملقابــل، ارتفــع عــدد الصفقــات بواقــع 19٪ علــى أســاس شــهري 
لتصــل إلــى 679 صفقــة مــن 575 صفقــة فــي مــارس. وظلــت مبيعــات العقــار 
االســتثماري باألخــص قويــة فــي أبريــل بينمــا تراجعــت مبيعــات العقــار التجــاري 

بعــد قوتهــا فــي مــارس.

الرسم البياني 2: مبيعات قطاع العقار
)مليون دينار(

 

املصدر: وزارة العدل 

ــى مــن  ــة الســنة للعــام 2018 أعل ــذ بداي وظهــر متوســط املبيعــات الشــهرية من
ــام  ــى انتعــاش نشــاط العقــار فــي الع ــام 2017، ممــا يشــير إل مســتواه فــي الع
2018 فــي حــال اســتمراره علــى هــذه املســتويات. واســتقرت أســعار العقــار فــي 
ــف القطاعــات  ــدة نســبياً فــي مختل ــل مســجلة حتــركات شــهرية جي شــهر أبري
أســعاره  اســتمرت  الــذي  االســتثمارية  الشــقق  مكــون  باســتثناء  العقاريــة 
ــاض  ــب نتيجــة االنخف ــاع الطل ــر اســتقرار األســعار بارتف ــد يفّس بالتراجــع. وق
الكبيــر فــي األســعار خــالل العــام 2017 والربــع األول مــن 2018 والــذي جــاء 

ــا. ــارات بأنواعه ــي العق ــرة ف ــرة الكبي نتيجــة الوف

استمرار تراجع منو االئتمان في أبريل

ــى أســاس ســنوي  ــى 1.5 فقــط عل ــل ليصــل إل ــي أبري ــان ف تباطــأ منــو االئتم
مســجاًل أدنــى مســتوياته منــذ العــام 2011، بينمــا جــاء منــو ودائــع القطــاع 
اخلــاص قويــاً. فقــد تراجــع االئتمــان بواقــع 166 مليــون دينــار علــى أســاس 
شــهري نتيجــة تراجــع االئتمــان املمنــوح لشــراء األوراق املاليــة الــذي يظهــر 
عــادة فــي بدايــة الربــع باإلضافــة إلــى تراجــع االئتمــان املمنــوح لقطــاع األعمــال 
بعــد قــوة أدائــه ملــدة شــهرين متتاليــن. وحافــظ منــو االئتمــان املمنــوح للقطــاع 
الســكني علــى متانتــه بدعــم مــن تســارع القــروض املقّســطة املخصصــة عــادًة 

ــازل. لغــرض شــراء املن

الرسم البياني 3 : منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص         
)٪ النمو السنوي(

 املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

فــي الوقــت نفســه، شــهدت ودائــع القطــاع اخلــاص انتعاشــاً بدعــم مــن توزيــع 
أربــاح الشــركات التــي تأخــر ســدادها شــهراً، ممــا أدى إلــى ارتفــاع عــرض 
النقــد بواقــع 4٪ علــى أســاس ســنوي ليبلــغ أقــوى وتيــرة لــه منــذ ســبعة عشــر 
شــهراً. ومــن املتوقــع أن يتســارع منــو االئتمــان خــالل األســابيع املقبلــة علــى إثــر 
متويــل بعــض أهــم مشــاريع النفطيــة وذلــك وفــق خطــة شــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتيــة التــي تهــدف إلــى رفــع طاقــة الكويــت اإلنتاجيــة إلــى 4 مليــون برميــل 

يوميــاً بحلــول العــام 2025.

الرسم البياني 4: ودائع البنوك
)٪ النمو السنوي(

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم 

ارتفاع فائض امليزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع الواردات

ســاهم ارتفــاع أســعار النفــط مؤخــراً فــي حتســن أوضــاع التجــارة اخلارجيــة. 
فقــد اتســع فائــض جتــارة الســلع فــي الربــع األول مــن العــام 2018 ليصــل إلــى 
ــي،  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــاً 23٪ مــن الن ــار، أي مــا يســاوي تقريب ــار دين 2.3 ملي
مــن 1.9 مليــار دينــار فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2017. ويعكــس هــذا االرتفــاع 
زيــادة اإليــرادات النفطيــة بواقــع 5٪ لتصــل إلــى 4.4 مليــار دينــار وذلــك نتيجــة 
ارتفــاع ســعر خــام التصديــر الكويتــي بواقــع 8٪ علــى أســاس ربــع ســنوي ليصــل 
إلــى متوســط 63 دوالراً للبرميــل. وتشــّكل اإليــرادات النفطيــة مــا يقــارب ٪90 

مــن كافــة الصــادرات الســلعية.
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 التغّير املرتقب في اتفاقية أوبك قد يرفع إنتاج النفط في الكويت،
والبنك املركزي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

ــذي شــهدته أســعار النفــط خــالل األســابيع  بالرغــم مــن التراجــع الطفيــف ال
ــا لنمــو االقتصــاد هــذا العــام  ــا إلــى رفــع توقعاتن ــة، فقــد عمدن ــة املاضي القليل
باالســتناد إلــى التقديــرات األخيــرة حــول إنتــاج النفــط والتــي ظهــرت علــى إثــر 
احتماليــة تغيــر هــدف إنتــاج أوبــك وشــركائها فــي يونيــو. وبينمــا عكســت بيانــات 
االئتمــان الضعيفــة لشــهر مايــو الصعوبــة التــي يواجههــا النشــاط غيــر النفطــي 
الكتســاب زخــم فــي منــوه، قــد يعــزى هــذا األمــر جزئيــاً إلــى عوامــل موســمية، 
لــذا ال نــزال نتوقــع زيــادة النمــو بصــورة طفيفــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام 
2018 وذلــك فــور أن يتحقــق فعليــاً أثــر التوســع فــي امليزانيــة اجلديــدة. ويبــدو 
أن موقــف مجلــس األمــة املعــاِرض لقانــون الديــن العــام اجلديــد قــد بــدا أكثــر 
ليونــة، مشــترطاً أن تكــون املوافقــة مرتبطــة بإصالحــات فــي امليزانيــة. ويســمح 
هــذا القانــون للحكومــة لرفــع حــد االقتــراض إلــى مــا يصــل إلــى 25 مليــار دينــار 
مقارنــة مــع 10 مليــار دينــار فــي الســابق، كمــا متتــد فتــرات االســتحقاق إلــى 

ثالثــن ســنة. ولكــن ال يــزال هنــاك معارضــة شــديدة.

رفع أوبك وشركائها لهدف اإلنتاج سيفيد الكويت     

تراجعــت أســعار النفــط فــي أواخــر شــهر مايــو ومطلــع ويونيــو بعــد انتعاشــها 
ــى  ــي مــن أعل ــر الكويت ــد تراجــع ســعر خــام التصدي ــة. فق ــي األشــهر املاضي ف
مســتوياته التــي التــي بلغــت مــا يقــارب 76 دوالراً للبرميــل فــي منتصــف مايــو 
ليصــل إلــى 72 دوالراً للبرميــل فــي نهايــة الشــهر، وذلــك متاشــياً مــع حتــركات 
ــّي االرتفــاع الكبيــر  ــة شــهدها مزيــج برنــت. ويعكــس هــذا التراجــع األول مماثل
والســريع جــداً الــذي ســجله إنتــاج النفــط باإلضافــة إلــى احتماليــة اتخــاذ أوبــك 
وشــركائها قــراراً لرفــع هــدف اإلنتــاج بنحــو مليــون برميــل يوميــاً فــي اجتماعهــا 
املزمــع عقــده فــي الثانــي والعشــرين مــن يونيــو، ال ســيما وأن تقييدهــا لإلنتــاج 
قــد ســاهم كثيــراً فــي دعــم األســعار. وقــد عــاودت األســعار ارتفاعهــا منــذ ذلــك 
الوقــت، ليبلــغ ســعر خــام التصديــر الكويتــي 74 دوالراً للبرميــل فــي منتصــف 
يونيــو. وبالرغــم مــن أن هــذا االجتمــاع قــد يشــهد معارضــة شــديدة لقــرار 
ــا نعتقــد أن هــذه  ــران والعــراق، إال أنن ــاج مــن قبــل بعــض الــدول كإي رفــع اإلنت
املجموعــة بقيــادة الســعودية )التــي بــدأت برفــع إنتاجهــا منــذ الشــهر املاضــي(، 
ســتخفف مــن تقييــد اإلنتــاج فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2018 وذلــك 
للتعويــض عــن بعــض التراجــع الشــديد فــي إنتــاج فنزويــال خــالل العــام املاضــي 

البالــغ 0.5 مليــون برميــل يوميــاً وللتعويــض أيضــاً عــن انخفــاض اإلنتــاج فــي 
إيــران مســتقباًل بفعــل العقوبــات املرتقبــة. 

وقــد يســتفيد قطــاع النفــط الكويتــي مــن تخفيــف القيــود علــى اإلنتــاج، حيــث 
التزمــت الكويــت بخفــض اإلنتــاج احملــدد الــذي بــدأ فــي العــام 2016، محققــًة 
انخفاضــاً بنحــو 5٪ ليصــل إنتاجهــا حاليــاً إلــى مســتوى أعلــى بقليــل مــن 2.7 
مليــون برميــل يوميــاً. ففــي حــال رفــع املجموعــة إنتاجهــا بواقــع مليــون برميــل 
يوميــاً وبافتــراض أن نســبة خفــض الكويــت إلنتاجهــا ســتكون مماثلــة للتــي 
خضعــت لهــا وفــق اتفاقيــة اخلفــض األولــى، فــإن ارتفــاع إنتــاج الكويــت ســيكون 
بواقــع 80 ألــف برميــل يوميــاً أو 3٪ ليصــل إلــى مــا يقــارب 2.8 مليــون برميــل 

يوميــاً.  

الرسم البياني 1:  إنتاج النفط الكويتي
)مليون برميل يومياً، تقديرات من مصادر ثانوية تابعة ألوبك(

املصدر: منظمة أوبك وبنك الكويت الوطني

وقــد قمنــا بتغييــر توقعاتنــا إلنتــاج النفــط ومنــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي وفقــاً 
لتلــك التغيــرات الســابق ذكرهــا بــدالً مــن توقعاتنــا الســابقة التــي مبوجبهــا 
اعتقدنــا أن تنتهــي االتفاقيــة بحلــول نهايــة هــذا العــام. ولكــن فــي حــال تقــدمي 
نهايتهــا إلــى شــهر يوليــو، فمــن املتوقــع أن يتــم تقــدمي االرتفاعــات أيضــاً التــي 
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أبرز النقاط
رفعنا توقعاتنا إلنتاج الكويت النفطي ومنوها االقتصادي في العام 2018 ترّقبًا لتغّير سياسة منظمة أوبك بخصوص رفع اإلنتاج.  

املبيعات العقارية احمللية تتراجع في أبريل بعد أدائها اجليد في مارس، وحتافظ رغم ذلك على قوة مستوياتها مقارنة بالعام املاضي.  

منو االئتمان يسجل تباطؤًا إلى 1.5٪ على أساس سنوي في أبريل نتيجة ضعف االئتمان املمنوح لقطاع األعمال، والودائع تسجل     
ارتفاعًا نتيجة توزيعات األرباح.  

فائض جتارة السلع يّتسع ليصل إلى 2.3 مليار دينار في الربع األول من 2018 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الواردات.  

بورصة الكويت تستعيد خالل مطلع يونيو معظم املكاسب التي بّددتها في مايو، والسيولة ال تزال ضعيفة.   

بنك الكويت املركزي يبقي سعر الفائدة في يونيو دون تغيير بعد رفع مجلس االحتياط الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة     
أساس.  
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