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 ،السوق السعودية في مقدمتهاو ،أسواق دول مجلس التعاون الخليجيشهدت  

بذلك جميع ما مبددًة  ٪،01بواقع  5102خالل الربع الثالث من العام  تراجعاً حاّداً 

األسواق العالمية  شهدت كما. 5102حققته تلك األسواق من مكاسب منذ بداية العام 

ألسهم الصينية إضافة إلى الغموض الذي يعتري سياسة لمتأثرة بتراجع حاّد  تراجعا  

ولم تسلم دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التأثيرات ال مجلس االحتياط الفدرالي. 

أسعار النفط مرة أخرى. كما شهدت أيضا  التطورات الجيوسياسية  سّيما مع تراجع

فعليا  وبصورة بالغة بحدث واحد لم تتأثر األسواق   فعلى الرغم أن ،العديد من التقلبات

لمنطقة. وقد في اإال أن الثقة في األسواق تأثرت سلبا  نتيجة القلق األمني  ،بالتحديد

األسهم بصورة أكبر نتيجة زيادة التساؤالت حول ما ازدادت وتيرة التقلبات في أسواق 

إضافة إلى  ،إذا كان مجلس االحتياط الفدرالي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة أم سيبقيها

قد خسرت األسواق الخليجية و ظهور بعض المخاوف بشأن أسعار صرف العمالت. 

يمة السوقية والر من القدمليار  163أكثر من  2015في الربع الثالث من العام 

 مليار دوالر بحلول نهاية الربع.     940لتتراجع إلى 

لتتبعها  5102بحلول نهاية الربع الثاني من العام  تراجع ةموجبدأت األسهم الصينية  

فقد شهدت األسهم الصينية مسبقا  انتعاشا  بحلول نهاية العام  بذلك األسهم العالمية.

لألسهم  (CSI 300)شنزن و شنغهايالمجمع لسوقي مؤشر البلغ  ، حيث2014

مقابل  ٪107مرتفعا  بواقع  2015الصينية أعلى مستوى له في نهاية مايو من العام 

. وحينما بدأت البيانات االقتصادية بإظهار بعض 2014مستواه في أكتوبر من العام 

تجاوزت قيمها   التي الصينية بدأت األسهم ،الصينيالقتصاد في التراجع امؤشرات 

وقد . ٪5تجاوزت نسبة  متعددة بخسارات يومية ومصحوبة ةحادّ  بتراجع العادلة 

السلطات بعض الخطوات التي من شأنها حمايتها من أي  إتخاذ األسواق إعتبرت

 .االقتصاديبالمناخ   محتمل  ضعف من ةقلق الحكومتأكيدا  على  تراجع حاّد 

 بدايةمنذ  ٪9تراجع المؤشر بواقع  ،2015العام وبحلول نهاية الربع الثالث من 

     من أعلى مستوى له. ٪33السنة المالية وبواقع 

األسواق العالمية التي خسرت معظمها في األسهم الصينية  التراجعوقد طال تأثير 

إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد . 5102جميع المكاسب التي حققتها في العام 

السنة المالية وذلك بحلول نهاية الربع الثالث من العام  بدايةمنذ  ٪6اإلجمالي بواقع 

على التوالي  ٪7و ٪5بواقع  ستاندرد ان بورزوداو جونز  مؤشرا تراجع كما. 2015

السنة المالية. وواجهت أيضا  األسهم األوروبية ضغوطات في الربع  بدايةوذلك منذ 

نتعاشا  خالل معظم النصف األول من بعد أن كانت قد شهدت ا 2015الثالث من العام 

السنة  بدايةمنذ  ٪5. فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي ألوروبا بواقع 2015العام 

المالية. وتراجعت أيضا  مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تراجع 

منذ  ٪7مؤشر مورغان ستانلي للعائد اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 

 السنة المالية تماشيا  مع ما شهدته األسواق األخرى.        ةبداي

 5101النفط أيضاً دوراً في التأثير على أسواق المنطقة منذ منتصف العام  ولعب  

 األسهمحركة  ارتبطت فقد. 5102حتى الربع الثالث من العام  التأثير هذاواستمر 

النفط  منذ أن بدأت أسعار النفط بالتراجع في النصف الثاني من العام  أسعاربالخليجية 

 أسعار تراجع مع االرتباط زداديإذ  ،في تناسب نثنياال. ولم تكن العالقة بين 2014

 الخليجية األسواق على االرتباط هذا تأثير ويعدّ . أغسطس في خيراأل كالتراجع النفط

 لألسواق االجمالية العوائد مؤشرات :0الرسم البياني  

 (1000=  2014ديسمبر  31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 

 

أسواق دول مجلس التعاون  أسعار النفط و: 5الرسم البياني 
 الخليجي

 (1000=   2013 ديسمبر 31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 

 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :3الرسم البياني 

 (1000=  2014ديسمبر  31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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 لتراجع أن إال، السعودية السوق في الضخم ماوياتالبتروكي قطاع عدا فيما محدودا  

 التعاون مجلس لدول االقتصادي والنمو المالية االستدامة على تأثيرا   النفط أسعار

خفض اإلنفاق الرأسمالي التراجع الحكومات إلى  هذا يدفع أن نإذ من الممك ،الخليجي

النمو في القطاع غير  دعموالتضييق في اإللتزامات المالية على الرغم من اعتزامها 

من بين هذه التحركات الحكومية قيام و ،النفطي من خالل السير على خططها التنموية

   مليار دوالر هذا العام لسّد العجز في الميزانية. 23السعودية بإصدار سندات بقيمة 

فقد ما زالت الثقة في األسواق الخليجية عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية. و 

كالتفجيرات التي  ،بشأن األوضاع األمنية القلق بإثارة العديد من األحداث تسببت

شهدتها كل من السعودية والكويت باإلضافة إلى عدم استقرار األوضاع في الدول 

في  إال أن الثقة بصورة عامة ،األسهم بصورة مباشرة نشاط تأثر. وبينما لم يالمجاورة

  ع األمنية.قد تأثرت بتزعزع األوضا األسواق

أسواق دول مجلس التعاون  فيكما استمرت أيضاً بعض العوامل المحلية في التأثير  

وال يزال تراجع محتمل في سوق العقار اإلماراتي. بشأن من بينها القلق  ،الخليجي

إلغائه يثير قلقا بشأن احتمال  2022لعام في اأيضا  مشروع استضافة قطر لكأس العالم 

ال تزال  ،ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن. وفيما يخص الكويتدون إبقائه أو 

السيولة في األسواق أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول األسهم ال يزال عند 

مستوى أقل من القيمة الشرائية. وقد قامت العديد من الشركات المدرجة في سوق 

جميعها تعد شركات صغيرة الكويت لألسواق المالية بطلب إلغاء اإلدراج ولكن 

 نسبيا  وليس لها تأثير يذكر على القيمة السوقية. 

في  شهدت األسواق بعض األمور اإليجابية التي حجبتها التقلبات ،في الوقت نفسهو

فقد بدأت السعودية في فتح أسواقها للتملك المباشر للمستثمرين  األسواق العالمية.

يكون لهذه الخطوة تأثيرا  كبيرا  على السوق من المفترض أن ، وفي يونيو الماضي

السعودية ال سيما وأنه نتج عن ذلك إدراج األسهم السعودية في المؤشرات العالمية 

باإلضافة إلى التغيرات في آليات التداول والتملّك. كما من المفترض أن تستفيد 

ة الربع أسواق قطر من زيادة االستثمار األجنبي بعد رفع تصنيف السوق في نهاي

البريطانية  "فوتسي"مجموعة من قبل  إلى األسواق الناشئة 2015الثالث من العام 

 .بعض الممؤشرات المعتمدة عالمياوالتي تصدر 

إال أن السوق السعودية كان لها  ،وعلى الرغم من تراجع جميع األسواق الخليجية 

خالل الربع بعد  ٪19فقد تراجع مؤشر تداول بواقع النصيب األكبر من التراجع. 

أن كانت السوق السعودية الوحيدة التي حققت انتعاشا  من بين األسواق األخرى في 

كما تراجع مؤشر دبي بداية العام بعد إقرار فتح السوق للمستثمرين األجانب. 

أبو ظبي وقطر أداءا  جيدا   سوقابينما شهدت ، خالل الربع ٪12السعري بواقع 

بواقع  ا  ين تراجعتمسجل 2015في الربع الثالث من العام مقارنة باألسواق األخرى 

ذلك جزئيا  إلى قوة األوضاع المالية في تلك ويرجح على التوالي.  ٪6و 5٪

من أقل األسواق عرضة للتراجع في أسواق  ،إلى الكويت ،األسواق التي تعّد إضافة

و  ٪3و  ٪10النفط. فقد تراجعت مؤشرات أسواق عمان والكويت والبحرين بواقع 

       على التوالي.  7٪

إال أنها شهدت تراجعاً ضخماً في الربع الثالث  ،رغم ترّقب أداء األسواق هذا العامو 

والتي ال تزال بعض أسبابها تعود ألداء أسواق الصين ومجلس  5102من العام 

فقد تسبب قرار مجلس االحتياط الفدرالي بعدم رفع الفائدة في التأثير االحتياط الفدرالي. 

إذ من األسواق وزيادة القلق بشأن أوضاع األسواق العالمية وتعافي سوق أميركا.  في

المفترض أن يظل مجلس االحتياط على هذه الخطوة نتيجة تراجع التوظيف في أميركا 

اقتصاد الصين أيضا  محط اهتمام حسب التقرير األخير في سبتمبر. كما سيكون 

يراقبون البيانات في ثاني أكبر ن والمستثمر. إذ ال يزال األسواق العالمية

 

  التعاون الخليجي سواق دول مجلسالقيمة السوقية أل :0الجدول 

 

 القيمة السوقية
 )مليون دينار( (30/9/2015) من تاريخ

منذ تاريخه  (٪)النمو
 من السنة المالية

  مليار دوالر

   
 سوق ابو ظبي  116 2
 بورصة البحرين  20 11-
 سوق دبي المالي  39 4
 سوق السعودية  444 3-
 سوق الكويت  35 11-
 سوق مسقط  23 5-
 بورصة قطر  167 10-
 دول مجلس التعاون  011 7-

 

 زاوية المصدر:

 مؤشر التقلبات :1الرسم البياني 

 متوسط متحرك لشهر واحد( –)مؤشر التقلبات 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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االقتصادات في العالم. وال تزال هناك العديد من التطورات الجيوسياسية على 

ال بد من األخذ بعين االعتبار التدخل الروسي الجديد. كما والمستوى اإلقليمي. 

بينما  2015مام أيضا  على إعالن األرباح للربع الثالث من العام سينصب االهت

ستظل أسعار النفط عامال  أساسيا  في التأثير على األسواق الخليجية خالل األشهر 

القادمة ال سيما وإن استمرت البيانات االقتصادية للصين وأميركا في التراجع. 

دا  ال يفترض أن تسجل اداءا  جفإن األسواق الخليجية في مأمن ومن الم ،وعدا ذلك

 سيما في قطاعاتها غير النفطية.

 

     

   

 

  

 

 

 

 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2015( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف االقتصاديةإدارة البحوث 

  

 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 

and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 

publications. For further information please contact:K Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

