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بعد  2016قوتها في الربع األول من العام  جزءاً من المنطقةأسهم استعادت  أسواق  

سهم األ تاستمر وقد في مطلع العام كبقية األسواق العالمية.خسائر كبيرة أن سجلت 

مورغان ستانلي للعائد تراجع مؤشر  حيث.المنطقةالعالمية بالتفوق على أسهم 

. 2016في الربع األول من العام  ٪3بواقع  اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي

 تحديات ، مع استمرارمرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفطالخليجية أداء األسواق  ويبقى

دول على  بفرض أولويتها العجز المالي وأسواق النفط واإلصالحات االقتصادية 

استقرت القيمة ، 2016الربع األول من العام  بحلول نهايةومجلس التعاون الخليجي. 

 36بواقع  متراجعةدوالر  اتمليار 904السوقية ألسواق دول مجلس التعاون عند 

   مليار دوالر. 

خالل الربع األول من  تعافياً  سهماألشهدت أسواق عالمية، وعلى صعيد األسواق ال 

وقد ساهمت بيانات االقتصادات  العام. مطلع ضعيفاً أداًء  شهدتبعد أن  2016العام 

( في التخفيف من حدة التراجع الذي عصف باألسواق تحديداً ) األميركية الرئيسية 

كما استفادت األسواق  . 2016يناير معظم شهر لواستمر  2015خالل منتصف العام 

يبحث مجلس االحتياط الفدرالي حالياً وأيضاً من سياسات البنوك المركزية الميسرة. 

عوضاً عن  2016فقط خالل العام  نقطة أساس( 25)بواقع  خيار رفع الفائدة مرتين

كل من البنك المركزي األوروبي وبنك اليابان المركزي  في حين يواصل .أربع مرات

(. اً أحيان سلبيجيهما للتيسير الكمي أو خفض أسعار الفائدة )إلى مستوى بتطبيق برنام

الربع األول من  للعائد اإلجمالي العالمية لألسواقمورغان ستانلي مؤشر  أغلقوقد 

خالل أول شهر ونصف من  ٪10بعد تراجعه ألكثر من على مستوى ثابت  2016

مقارنة بمستوياتها  مرتفعة استمرار التقلبات بصورةمن رغم على ال. و2016العام 

 . 2015الربع األخير من العام  فيعن مستوياتها  قليالً  إال انها قد هدأت ،التاريخية

استمرت أسعار النفط المتدنية بالتحكم في حركة  المنطقة، أسواق وعلى صعيد 

مستوياتها منذ اثني  ادنىإلى  2016فقد تراجعت أسعار النفط في مطلع العام سواق. األ

. وتتراوح األسعار حالياً عند ما ووصلت الى القاع في اّواخر شهر ينايرعشر عاماً 

مستوياتها المتدنية التي سجلتها في  نم ٪50مرتفعة بواقع  ،للبرميل اً دوالر 40يقارب 

. تحركات أسعار النفطمتماشية مع  أسهم األسواق الخليجية يناير. وقد ظلت تحركات

أدنى  مورغان ستانلي للعائد اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجيمؤشر بلغ و

السنة  بدايةمنذ  ٪19بواقع  متراجعاً  ،في الواحد والعشرين من يناير وى لهتمس

النفط فعالً  مصدر قلق لما يتعلق باالستدامة المالية والنمو وتشكل أسعار المالية. 

تشديد حكومات دول مجلس التعاون على الرغم من ف ،لدول الخليج االقتصادي

الخليجي على التزامها بدعم النمو غير النفطي من خالل تنفيذ خططها الحالية 

إال أنها من المحتمل أن  ،لإلنفاق الرأسمالي واحتواء العجز المالي في ميزانياتها

تتعرض للمزيد من الضغوطات على السيولة وقد تضطر لخفض اإلنفاق الرأسمالي 

والدليل على ذلك  ،النفط عند مستوياتها المتدنية ات إذا ما استمرت أسعارواالمتياز

مليار دوالر في  28السلطات السعودية حينما أصدرت سندات بقيمة  ما لجأت إليه

أنها كانت أولى الدول في وبالرغم  بغرض تمويل العجز المالي. 2015العام 

     أيضاً.  ستتخذ نفس االتجاه ليجيةالخبقية الدول  يبدو أن  ، لكناللجوء لهذا الخيار

وقد استعادت كل من أسهم دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط انتعاشها  

قلة من  نجحت ، حيثمتفاوتاً أسواق المنطقة أداء  جاء  لكن ،بحلول نهاية شهر يناير

 لألسواق االجمالية العوائد مؤشرات :1الرسم البياني  

 (100=  2015ديسمبر  31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 

 مؤشر التقلبات :2 الرسم البياني

 متوسط متحرك لشهر واحد( –)مؤشر التقلبات 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 

أسواق دول مجلس التعاون  أسعار النفط و: 3الرسم البياني 
 الخليجي

 (1000=   2013 ديسمبر 31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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األخرى بعض األسواق االسواق فقط من تحقيق بعض المكاسب في حين استطاعت 

سوق  ترمنذ بداية العام بينما . وتصدّ خسرتها التي  واسترجاع مكاسبهاالتعافي  تحقيق

بارتفاع بلغ  السنة المالية أيضاً( بداية)ومنذ األول  الربع ةً منهياألسواق الخليجية دبي 

فإنها بطبيعة الحال  ،ومع امتالك سوق دبي ألكبر قاعدة من المستثمرين األجانب. 6٪

ولذلك فقد كان تعافيه واضحاً جداً تماشياً مع  ،والعوامل العالميةأكثر عرضة للتأثيرات 

كانت السوق السعودية األكثر تأثراً بتراجع قد تحسن الثقة في األسواق العالمية. و

أدائها أن منذ بدابة العام إال  ائرهاخسمعظم تعويضها فعلى الرغم من ، أسعار النفط

بتراجع بلغ  2016من العام جاء أقل مقارنة باألسواق األخرى لتنهي الربع األول 

. وتال بورصة ٪7بورصة البحرين التي تراجعت بواقع . وتال السوق السعودية 10٪

سوق الكويت لألوراق المالية من حيث أكثر األسواق ضعفاً مسجالً تراجعاً البحرين 

. وعلى الرغم من وجود عمليتين 2016العام في الربع األول من  ٪6بواقع 

     .وترقباً  تشهد ركوداً  مازالت في السوقإال ان الثقة  ،جديدتينواذ حاست

   2016 الربع األول من العام خالل ضئيلةمستويات السيولة في األسواق  وبقيت 

ألسواق الدخل الثابت  بدأت بالتوجه البنوك وكانت .2015مقارنًة بالربع األول من 

إلى  الحكوماتإضافة إلى توجه  .(3من أجل إصدار السندات وفق برنامج )بازل 

كما من المتوقع أيضاً أن يصبح الرأسمالية من أجل تمويل العجز المالي. ألسواق ا

فيها  بتأثير  االستثمار في أسواق الدخل الثابت أكثر جاذبية مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة

  . ارتفاع أسعار الفائدة الفيدراليةمن 

أيضاً، و .أسواق المنطقةحركة  في النفط بالتأثيرأسعار أن تستمر المتوقع من  

العديد من التطورات بشأن ة يالرئيساالقتصادات القادمة من بيانات العلى  سيترتب

 وستستمر التطورات الجيوسياسية في لعب دور أساسي .ومستويات الثقةأسعار النفط 

سواق دول مجلس التعاون أ ستظل وفي الوقت نفسه،. رغم توقعات بركودها قليالً 

إلصالح المالي خالل انفاق واإل خطط ب هاحكومات استمرار التزام إلىتتطلع  الخليجي

على نمو االقتصاد غير النفطي  تطرأاستعداداً ألي تطورات قد  ةالقادم األعوام

      المنطقة. دولواألعمال في  

 

  

  

 

     

   

 
 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :4الرسم البياني 

 (100=  2015ديسمبر  31 ،)إعادة تأسيس

 
 داتاستريمتومسون رويترز  المصدر:

 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :5الرسم البياني 

 (100=  2015ديسمبر  31 ،)إعادة تأسيس

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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