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 أبرز النقاط

  على خلفية تشديد مجلس االحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية وتزايد معدالت التضخم والمخاوف  2022األسواق العالمية في الربع الثاني من تراجع

 المتعلقة بالنمو.

  لألسواق األمريكية،  وتراجع مقارنة بالربع السابق على خلفية األداء السلبي  %14مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم يشهد تراجعاً حاداً بنسبة

 على التوالي. %11و %16وداو جونز الصناعي بنسبة  500مؤشري ستاندرد أند بورز 

  في أبريل، في ظل  %22مقابل  %1.3من قيمته على أساس ربع سنوي، ويقلص مكاسبه السنوية إلى  %14مؤشر مورجان ستانلي الخليجي يفقد

 مقارنة بالربع السابق. %9لعالمية. وتراجع أداء بورصة الكويت بنسبة تأثر االقتصادات اإلقليمية بالمخاطر ا

 مخاطر تراجع األسواق الكبرى ما زالت كبيرة نظراً لسياسات التشديد النقدي المتواصلة وإمكانية حدوث ركود تضخمي 

  

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5355 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث    I   6 2220 يوليو  

 سوق األوراق المالية

الفيدرالي ومخاوف الركود تعصف بأسواق  ةالتضخم وتشديد سياس
 2022األسهم وتتسبب بتراجعات حادة في الربع الثاني من 

PUBLIC 

 تسارع وتيرة تراجع األسهم في الربع الثاني بفعل مخاوف الركود التضخمي

، إذ أدى 2022واصلت أسواق األسهم العالمية تراجعها في الربع الثاني من 

ثارة المخاوف من إلتشديد السياسات النقدية واستمرار تزايد معدالت التضخم 

حدوث ركود تضخمي، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في 

، مما أدى إلى محو نظيراتها العالمية تراجع أوكرانيا. وتبعت األسهم الخليجية 

نظراً ألخذ المستثمرين  2021المكاسب القوية التي حققتها في الربع األول من 

في االعتبار تزايد المخاطر العالمية في ظل قيام البنوك المركزية اإلقليمية 

 برفع أسعار الفائدة في خطوة مماثلة لتوجهات االحتياطي الفيدرالي.

الي حالة من الحذر المتزايد من قبل ويسود أسواق األسهم في الوقت الح

المستثمرين وتراجع معنوياتهم على نطاق واسع، والتي يرتكز معظمها على 

المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم، مما أدى إلى تزايد التوقعات السلبية على 

المدى القريب. وستعتمد آفاق نمو األسواق إلى حد كبير على مدى فعالية 

المهمة الصعبة المتمثلة في كبح جماح التضخم دون  البنوك المركزية في

التسبب في ركود. وإذا نجحت مساعي مجلس االحتياطي الفيدرالي في تحقيق 

ذلك، فقد تتالشى مخاوف المستثمرين، مما يؤدي بالتالي النتعاش األسهم. من 

جهة أخرى، هناك فرصة حقيقية لحدوث ركود تضخمي، وإذا حدث ذلك 

 ايد الضغوط على األسهم وتدفعها لمزيد من التراجع.بالفعل، فقد تتز

 األسواق األمريكية تقود تراجع البورصات العالمية في الربع الثاني 

، والتي 2022تفاقمت خسائر أسواق األسهم العالمية خالل الربع الثاني من 

بدأت بالتراجع في مستهل العام الحالي نظراً لتأثر ثقة المستثمرين بتزايد 

التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود. وسجل مؤشر  معدالت

على أساس ربع  %14مورجان ستانلي لجميع دول العالم خسائر حادة بنسبة 

سنوي على خلفية األداء السلبي لألسواق األمريكية في ظل تراجع مؤشر 

، على %11و %16وداو جونز الصناعي بنسبة  500ستاندرد أند بورز 

 50األسواق األوروبية حذوها، إذ خسر مؤشر يورو ستوكس  التوالي. وحذت

من قيمته على أساس ربع سنوي. وساهم في الحد من خسائر  %11.5نسبة 

األسواق الناشئة تمكن األسهم الصينية من تسجيل بعض النمو )ارتفاع مؤشر 

300 CSI + على أساس ربع سنوي(، وذلك بفضل السياسات  %6بنسبة

ها الصين وتخفيف بعض القيود المتعلقة باحتواء تفشي النقدية التي طبقت

. وقد يؤدي السيناريو التشاؤمي الذي يتسم بتباطؤ وتيرة 19-فيروس كوفيد

النمو، وهو الوضع الذي نشهده حالياً إلى حد كبير، أو الوقوع في براثن 

الركود، إلى تراجع توقعات ربحية األسهم، والتي تبدو في الوقت الحالي 

بالنظر إلى ضعف البيئة االقتصادية. كما أن تشديد السياسات النقدية  متفائلة

 175)من المتوقع أن يرفع مجلس االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 

وبدأ بالفعل في خفض ميزانيته في  2022نقطة أساس إضافية قبل نهاية عام 

سواق األسهم. منتصف يونيو الماضي( يعتبر من أبرز المخاطر التي تحيط بأ

وحتى وقت قريب، كانت البيانات االقتصادية جيدة، إال أنها بدأت في اآلونة 

األخيرة تكشف عن بوادر ضعف بعض المؤشرات مثل اإلنفاق االستهالكي 

والنشاط التجاري وبيانات اإلسكان. وسوف يؤدي تسجيل البيانات االقتصادية 

ما يمثل مخاطر شديدة على لمزيد من التراجع إلى تعزيز مخاوف الركود، ك

األسواق. وعلى نطاق أضيق، قد يكون ارتفاع عوائد السندات قد ساهم في 

سنوات إلى  10تراجع أسواق األسهم، إذ وصل عائد سندات الخزانة ألجل 

في منتصف يونيو بعد رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة  3.5%

 كود.نقطة أساس، قبل تراجع حدة مخاوف الر 75

  عالمية: أسواق األسهم ال1الرسم البياني 

 (100=  2019ديسمبر  31، تغيير فترة األساستم )
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، عافيتهتراجع المعنويات حتى يستعيد االقتصاد الستمرار وتشير التقديرات 

 ً بصورة مقنعة، أو يحد االحتياطي الفيدرالي  أو يتخذ التضخم اتجاهاً هبوطيا

من موقفه المتشدد. وقد تستعيد األسواق ثقتها جزئياً إذا شهد الربع الثاني نمو 

تحسن  كما سيساهماألسواق بوتيرة جيدة وسجلت الشركات أرباحاً قوية. 

الرئيسية األخرى، وإنهاء الحرب في أوكرانيا،  والمؤشراتمعدالت التضخم 

في في تعزيز أداء األسهم، إال أن  التوقعات  وتخفيف قيود سالسل التوريد

 على المدى القريب نظراً الستمرار تلك المخاطر.سلبية الوقت الحاضر ستبقى 

 (2022الثاني الربع عالمية ): أسواق األسهم ال2الرسم البياني 

 (ربعي% على أساس )
 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
 

 في الربع الثاني أثر نظراءها من البورصات العالمياألسهم الخليجية تقتفي 

العالمية في الربع األول  نظيراتهابعد تفوق أداء أسواق األسهم الخليجية على 

، عادت مجدداً عار النفط وآفاق النمو االقتصاديأس مع تحسن 2022من 

المخاطر  تأثير مع امتداد، 2022وعكست اتجاهها بحدة في الربع الثاني من 

ات المنطقة. وتضررت ثقة المستثمرين من ارتفاع الضغوط يقتصادالالعالمية 

التضخمية من الخارج، وذلك بفعل قيام البنوك المركزية اإلقليمية برفع أسعار 

أوضاع السيولة. كما  شددالفائدة لتوائم سياساتها مع االحتياطي الفيدرالي، مما 

يعني ضمناً  قام بعض المستثمرين بتسعير مخاطر تباطؤ االقتصاد العالمي مما

ضعف توقعات الطلب على النفط )سجل شهر يونيو أول خسارة شهرية للنفط 

ً  تعتبر(، والتي 2021منذ نوفمبر  إضافة  ،رئيسياً ألداء األسهم اإلقليمية محركا

 .2022ألثر جني األرباح بعد المكاسب القوية في الربع األول من 

لى أساس ربع ع %14وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 

في  %22 بنحومقابل تسجيله لنمو  %1.3سنوي وقلص مكاسبه السنوية إلى 

على أساس  %12-أبريل. وجاءت السعودية في صدارة األسواق الخاسرة )

-) مانع  (، بينما تراجع أداء بورصة %11-ربع سنوي( وتبعتها البحرين )

 كما. 2022 ( التي شهدت اداًء أضعف نسبياً في الربع األول من عام2%

، مع انخفاض القيمة %9تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 

مليار دينار مقارنة بأعلى المستويات المسجلة على  43.6السوقية إلى 

مليار دينار في أوائل مايو الماضي، بينما تباطأت  50اإلطالق التي قاربت 

مستوياتها المسجلة في دنى ألأنشطة التداول ووصلت قيمة األسهم المتداولة 

الر م من أن الخسائر بمليون دينار يومياً في يونيو. و 53.6تسعة أشهر عند 

كانت واسعة النطاق في الكويت، إال أن بعض القطاعات شهدت تراجعات 

-( والخدمات المالية )%26-حادة مثل مؤشر قطاع السلع االستهالكية )

مليون  221ت األجنبية إلى (. وارتفع صافي التدفقا%14-( والعقار )17%

، بينما واصل المستثمرون الكويتيون العمليات البيعية. دينار خالل الربع الثاني

 %5.2إلى  2022تقليص المكاسب في النصف األول من لوأدى هذا التراجع 

 في أوائل مايو. %20فقط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغت 

، نشطت طة االكتتابات العامة األوليةالر م من األداء السلبي، إال أن أنشبو

معنويات االقبال على االستثمار. وجمعت الشركات الخليجية  لقوةمما يشير 

مليار دوالر من خالل طرح عدد من العروض األولية والثانوية  22أكثر من 

على مدار االثني عشر شهراً الماضية. ويشمل ذلك طرح أسهم شركة علي 

مليون دينار )حوالي  100في الكويت، والتي جمعت  الغانم وأوالده للسيارات

مليارات دوالر.  3مليون دوالر( من طلبات االكتتاب البالغ قيمتها  323

إدراج بكبر طرح عام أولي في أبوظبي على اإلطالق، والذي يتمثل إضافة أل

شركة بروج، وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات يجمع بين شركة بترول 

"أدنوك" وشريكها االستراتيجي بورياليس إيه جي. ونجحت أبوظبي الوطنية 

 83الشركة في جمع ملياري دوالر وتخطت قيمة طلبات االكتتاب أكثر من 

 لطلب القوي على االكتتابات اإلقليمية.لمليار دوالر، في إشارة 

 2022المخاطر تهيمن على توقعات األسهم في النصف الثاني من 

حد كبير على توجهات االحتياطي الفيدرالي لتعتمد آفاق نمو أسواق األسهم 

القيود  وقدرته على كبح جماح التضخم دون إعاقة النمو االقتصادي. وتشكل

، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وإمكانية ضعف التي تهدد سالسل التوريد

تلك العوامل،  أرباح الشركات من أبرز المخاطر التي تهدد األسواق. وأدت

تفاقم معنويات العزوف عن المخاطر ل إلى جانب سياسات التشديد الكمي

 استمرار تأثروزيادة الطلب على أصول المالذ اآلمن. وأخيراً، فمن المرجح 

ً  أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، على الر م من ارتفاع أسعار النفط سلبا

سواق العالمية، وقد تتأثر بتوقعات بأداء األ القتصادية اإليجابيةوالتوقعات ا

 ضعف الطلب على النفط وتدهور أوضاع السيولة.

 : أسواق األسهم الخليجية 3الرسم البياني 

 (100=  2019ديسمبر  31تم تغيير فترة األساس، )

 

 يوليو 3، كما في رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 

 (2022الثاني الربع ) : أسواق األسهم الخليجية4البياني الرسم 

 (% على أساس ربعي)
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