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تحسن أوضاع األسواق العالمية في الربع الثالث من العام  ،2018إال ان المعنويات تشهد تحوالً على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات العالمية.
األسواق األمريكية تسجل أفضل أداء ربع سنوي منذ خمس سنوات ،بفضل قوة النمو االقتصادي وارتفاع أرباح الشركات.
األسواق الناشئة تتعثر على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو والقدرة على تسديد الديون.
األسهم الخليجية تتجنب عدوى تباطؤ األسواق الناشئة ،بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتباط عمالتها بالدوالر.
الكويت تتلقى  200مليون دوالر أمريكي من التدفقات األجنبية في سبتمبر ،وأكثر من  500مليون دوالر منذ بداية العام.
من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط وقوة أداء االقتصادات اإلقليمية وتحسن النتائج المالية للشركات ،مما يعزز نمو األسهم اإلقليمية خالل
األشهر المقبلة.

إن آفاق السياسة النقدية األمريكية المتشددة وتراجع النمو العالمي ساعدا في إعادة
تشكيل توقعات المستثمرين المستقبلية ،مع قيام أسواق األسهم في كافة أنحاء
العالم بإعادة تقييم األسعار وفقًا لذلك .وتمثلت ذروة هذه المخاوف في التصحيح
القوي الذي شهده شهر أكتوبر ،إال أن تحول المعنويات بدأ بقوه خالل الربع
الثالث من العام  ،2018حيث أثر النمو العالمي المتباين والتوقعات األكثر تشددًا
لالحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على ثقة المستثمرين.
أصبح تعافي االقتصاد العالمي ،الممتد منذ العام  ،2016أقل توازنا ً في اآلونة
األخيرة .حيث أن النمو القوي في الواليات المتحدة – بدافع من الحوافز المالية –
يتناقض بشكل حاد مع االفاق المستقبلية الضعيفة لالتحاد األوروبي والصين
وغيرها من االقتصادات الكبرى .ومن جهة أخرى ،شهدت األوضاع المالية
العالمية مزيداً من التشدد نتيجة تطبيع سعر الفائدة الفيدرالي وارتفاع الدوالر
األمريكي ،مما تسبب في انعكاس تدفقات رأس المال هذه المرة إلى األسواق
المتقدمه من األسواق الناشئة ،خاصة تلك التي لديها مستويات عالية من الديون
الخارجية والتي تتسم أوضاعها االقتصادية الخارجية بالضعف .وعلى رأس كل
ذلك ،فان السياسة التجارية المتشددة للواليات المتحدة ال تزال محفوفة بعدم
اليقين ،وتؤثر سلبا ً على توقعات االقتصاد العالمي.
األسواق العالمية
على وجه العموم ،سجلت أسواق األسهم العالمية أدا ًء جيداً في الربع الثالث من
العام  2018بدعم من أداء األسهم االمريكية وبنحو عوض عن الضعف الذي
سجلته األسواق الناشئة ،وارتفع مؤشر مورغان ستانلي لجميع دول العالم بنسبة
 %4.2على أساس ربع سنوي.
وشهدت األسهم األمريكية أفضل أداء ربع سنوي منذ خمس سنوات على خلفية
موجة من النمو االقتصادي القوي واألرباح المتوقعة للشركات .وارتفع مؤشر
ستاندرد أند بورز  )S&P 500( 500بنسبة  % 7على أساس ربع سنوي في
الربع الثالث من العام  ،2018في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي أدا ًء
قوياً ،حيث سجل نمواً بنسبة  .%9وساهم الزخم المحلي ،مدفوعا ً بنشاط اإلنتاج
الصناعي في الواليات المتحدة ،وقوة سوق العمل ،ومرونة االستهالك ،في
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تعويض آثار العوامل الجيوسياسية العالمية والحروب التجارية بقيادة الواليات
المتحدة .كما أن اإلصالحات الضريبية التي أجراها الرئيس دونالد ترامب
انعكست على الشركات األمريكية التي سجلت نفقات رأسمالية أكثر ارتفاعاً،
باإلضافة إلى تحقيق أرباح قياسية خالل النصف األول من العام  ،2018مع
توقع المستثمرين ألداء قوي مماثل في الربع الثالث من العام .2018
الرسم البياني  :1أسواق األسهم الخليجية
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

أما بالنسبة ألداء األسهم األوروبية ،فكان أضعف من نظيراتها األمريكية ،حيث
تراجعت مستويات الثقة في األعمال التجارية في ظل عدم اليقين التجاري،
واضطرابات األسواق الناشئة ،والمخاوف المتعلقة بإيطاليا ،مما أدى إلى ثبات
مؤشر اليورو ستوكس  50دون تغيي ر في الربع الثالث من العام  .2018ويشير
مؤشر مديري المشتريات الصناعي ( )ISMلشهر سبتمبر أن طلبيات التصدير
الجديدة بلغت أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات على خلفية عدم اليقين التجاري،
كما تراجع مؤشر الثقة االقتصادية الصادر عن مركز اإلحصاء االوروبي
 Eurostatطوال هذا الربع .كما أن المخاوف تفاقمت بسبب انكشاف بعض بنوك
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االتحاد األوروبي على تركيا التي عانت من أزمة مالية .في الوقت ذاته ،هناك
خالفات ما بين الحكومة اإليطالية والجهات الرقابية األوروبية ،مع بلوغ توقعات
العجز المالي  2.4%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  – 2019أعلى ثالثة
مرات من التوقعات الرسمية السابقة  -مما يزيد من ضبابية االفاق االقتصادية
والسياسية المستقبلية للمنطقة.
الرسم البياني  :2أسواق األسهم العالمية
( ٪نمو ربع سنوي ،الربع الثاني )2018
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أما بالنسبة لألسواق الناشئة ،فقد شهدت عاصفة من التحديات ،األمر الذي أدى
إلى تراجع مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة بنسبة  %1على أساس ربع
سنوي في الربع الثالث من العام  2018ليمحو كافة المكاسب التي سجلها منذ
بداية العام .كما أن العديد من العوامل مثل حالة عدم اليقين بالنسبة لآلفاق
المستقبلية التجارية وتشديد سياسات االحتياطي الفيدرالي وارتفاع الدوالر
األمريكي وتراجع االقتصاد الصيني ،ساهمت في إعادة تقييم المستثمرين
لمخاطر األسواق الناشئة ،مع تزايد المخاوف المتعلقة بالنمو والقدرة على تسديد
الديون .وكانت الدول األكثر تعرضا ً لألداء المضطرب هي الصين ،وتركيا،
واألرجنتين ،وان كانت العدوى انتشرت لتطول الكثير من األسواق الناشئة .و
على الرغم من أن معظم االقتصادات المتضررة أقدمت على إتخاذ بعض التدابير
المؤقتة لتخفيف حدة تلك االضطرابات ،إال أن المعنويات تجاهها تظل حذرة.
ومن جانب آخر ،يتوقع معهد التمويل الدولي أن تستقطب األسواق الناشئة 24
مليار دوالر فقط من تدفقات االستثمارات من خالل المحافظ المالية في العام
 ،2018أي أقل بواقع  11مليار دوالر عن العام .2017
األسواق اإلقليمية
كان أداء األسواق الخليجية متفاوتا ،وإن تمكن معظمها من تخطي عاصفة
الضغوط التي تعرضت لها األسواق الناشئة ،بفضل ربط عمالتها بالدوالر
األمريكي وارتفاع أسعار النفط .حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لدول مجلس
التعاون الخليجي هامشيا ً بنسبة  % 0.5على أساس ربع سنوي .وجاء هذا النمو
بقيادة كل من قطر وأبو ظبي والكويت إال أن ذلك األداء قابله تراجع األسهم
السعودية ،حيث أقبل المستثمرون على عمليات جني األرباح في أعقاب حالة
عدم اليقين التي سادت األسواق الناشئة ،باإلضافة إلى ضعف أداء بورصة دبي
على خلفية تزايد خسائر األسهم العقارية .وقد حدث ذلك على الرغم من العديد
من إجراءات ا لتحفيز الحكومية التي قامت بها السعودية ودبي باإلضافة إلى
إصدار تأشيرات طويلة األجل للوافدين في اإلمارات.
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الرسم البياني  :4أفضل األسواق الخليجية أدا ًء
( ٪نمو ربع سنوي ،الربع الثاني )2018
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وأنهت بورصة الكويت الربع الثالث من العام مرتفعة بنسبة  %4.9بدعم من
األداء القوي الذي شهدته في بداية الربع تزامنا ً مع اقتراب ترقية البورصة
لالنضمام لمؤشر فوتسي لألسواق الناشئة والذي انتهت أولى مراحله في 24
سبتمبر .وساهمت تلك الخطوة في اجتذاب تداوالت قياسية من عمليات الشراء
األجنبية والتي قاربت حوالي  200مليون دوالر خالل شهر سبتمبر وحده .ومنذ
بداية العام ،ساعدت إمكانية ضم البورصة ضمن المؤشر في جذب أكثر من
 500مليون دوالر من التدفقات األجنبية الصافية .ومن المتوقع أن يتم استكمال
خطوات إدراج الكويت ضمن المؤشر في أواخر ديسمبر .كما قد يتم مراجعة
ادراج البورصة ضمن مؤشر مورغان ستانلي في العام  ،2019وإدراجها فعلياً
ضمن المؤشر بحلول العام  2020بما يساهم في جذب المزيد من األموال
األجنبية.
الرسم البياني  :3أسواق األسهم الخليجية
(إعادة تأسيس 28 ،ديسمبر )100 = 2017
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ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط ونمو االقتصادات اإلقليمية القوية،
باإلضافة إلى نمو أرباح الشركات في دعم وتعزيز األسهم الخليجية خالل
األشهر القادمة .كما أن إمكانية إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر مورغان
ستانلي لألسواق الناشئة العام المقبل ،وربما الكويت بعد ذلك ،من شأنه أن
يستقطب اهتما ًما أجنبيًا أكبر في المنطقة .إال أنه على الرغم من ذلك ،فإن
المخاوف بشأن األسواق الناشئة ،وتشديد السياسة النقدية األمريكية ،فضالً عن
الضغوط الجيوسياسية ،قد تشكل مخاطراً تهدد بتراجع أداء هذه األسواق.
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