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 أبرز النقاط

  تباطؤ التضخم وتراجع مخاوف رفع أسعار الفائدة مع، 2022أداء إيجابي ألسواق األسهم العالمية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بالربع الرابع من. 

 على أساس ربع سنوي نتيجة األداء الجيد ألسواق الواليات المتحدة وأوروبا، وارتفاع مؤشرا داو جونز  %7ستانلي لكافة دول العالم  ارتفاع مؤشر مورجان

 .على التوالي ،%15و %14بنسبة  50الصناعي ويورو ستوكس 

 تراجعاً  ليسجلتداوالت العام  500نهاء مؤشر ستاندرد أند بورز لم ينجح األداء الجيد في محو الخسائر العميقة التي شهدتها األسواق على مدار العام مع إ

 .ديسمبر 31على أساس سنوي في  %19حاداً بنسبة 

  من قيمته على أساس ربع سنوي متأثراً بانخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة ومخاوف النمو  %6.7خسر مؤشر مورجان ستانلي السواق الخليج

 .العالمي

 سياسات مجلس االحتياطي الفيدراليالنمو االقتصادي والتضخم وب التأثرسهم سيواصل أداء األ. 

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2229 5355 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
3220 يناير I   12  إدارة البحوث االقتصادية  

الماليةسوق األوراق   

 توقعات، وتأثر 2022الربع الرابع من في تباين أداء األسهم 
 بالسياسات والنموبحالة عدم اليقين المحيطة  2023

PUBLIC 

 الربع الرابع وسط تفاقم حالة عدم اليقين في أداء متقلب ألسواق األسهم 

على الرغم من تسجيل بعض المكاسب، إال أن أسواق األسهم العالمية شهدت 

، في ظل صراعها للبحث عن مسار 2022أداًء متقلباً بالربع الرابع من عام 

محدد وسط البيانات االقتصادية المتضاربة واستمرار حالة عدم اليقين إزاء 

 في العديد من سياسة مجلس االحتياطي الفيدرالي. وفكر المستثمرون كثيراً 

العوامل المتضاربة بما في ذلك السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس 

االحتياطي الفيدرالي وارتفاع عائدات سندات الخزانة، ومخاطر الركود، 

وتوقع تسجيل الشركات ألرباح أضعف من جهة، وتراجع معدالت التضخم 

مستوياتها المسجلة منذ عدة  وجاذبية األسعار المنخفضة التي وصلت إلى أدنى

سنوات، وفتح الصين القتصادها بعد تخفيف سياسات صفر كوفيد، في الجهة 

المقابلة. وعلى الرغم من أن النتائج النهائية لهذه الفترة ربع السنوية كانت 

سجلت بعض األسواق المتقدمة مكاسب ملحوظة، إال أن االتجاه  إذمتفاوتة، 

نظراً ألن االرتفاعات المحدودة لم تكن كافية لعكس سلبياً، وذلك  بقيالسائد 

 .2022عام الخسائر العميقة التي شهدها 

وبالنسبة للعام المقبل، ستعتمد إمكانية االنتعاش على سياسات االحتياطي 

الفيدرالي وتحركات التضخم العالمي وتوقعات الركود. وقد تبدأ أسواق األسهم 

تيرة أسرع من المتوقع، مما يفسح المجال رحلة التعافي إذا اعتدل التضخم بو

تشديد سياسته النقدية. وعلى الرغم  لتخفيفأمام مجلس االحتياطي الفيدرالي 

خالل من أن الجدول الزمني غير مؤكد، إال ان ذلك السيناريو قد يحدث 

النصف الثاني من العام نظراً إلشارة االحتياطي الفيدرالي في عدة مناسبات 

مرتفعة حتى يتحرك التضخم في مسار مستدام  ستبقىلفائدة إلى أن أسعار ا

 المستهدف. %2للعودة نحو مستوى 

 تناقض واضح بين خسائر األسواق الناشئة ومكاسب المتقدمة

كان أداء أسواق األسهم العالمية إيجابياً في الغالب خالل الربع الرابع من عام 

م ورفع أسعار الفائدة، بدعم من تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالتضخ 2022

. وخفت حدة 2008مما قلص وتيرة الخسائر السنوية التي لم نشهدها منذ عام 

لخارج لالمعنويات السلبية في األسواق الناشئة وتراجعت تدفقات رأس المال 

خالل الربع األخير من العام، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة 

اسب التي حققتها أكبر مكونين للمؤشر، وهما على خلفية المك %6.1بنسبة 

(، بفضل األسعار الجذابة نسبياً وتحسن %45الهند والصين )بوزن نسبي 

 التوقعات خاصة مع قيام األخيرة برفع قيود سياسة صفر كوفيد في ديسمبر.

جاءت األسواق األمريكية واألوروبية فقد صعيد األسواق المتقدمة،  أما على

مؤشرات مبكرة تدل على أن وتيرة  نتيجةفي الصدارة بتسجيلها مكاسب 

توقف مجلس االحتياطي الفيدرالي عن لالتضخم بدأت تتراجع، مما يشير 

، إلى جانب تشديد دية في وقت أقرب مما كان متوقعاً تشديد سياساته النق

م في تهدئة مخاوف الركود، وذلك رغم أوضاع سوق العمل، األمر الذي ساه

ارتفع مؤشري ستاندرد أند ومواصلة االحتياطي الفيدرالي توجيهاته المتشددة. 

على أساس ربع  %15.4و %7.1وداو جونز الصناعي بنسبة  500بورز 

و  %19سنوي، على التوالي، مما ساهم في تقليص خسائرهما هذا العام إلى 

ديسمبر، على التوالي في حين نما مؤشر  31على أساس سنوي كما في  9%

 .%12، مقلصاً خسائره السنوية إلى %14بنسبة  50يورو ستوكس 

 : أسواق األسهم العالمية 1الرسم البياني 

 (100=  2020ديسمبر  31، تغيير فترة األساستم )
 

 2023يناير  6رفنيتيف داتاستريم، كما في : المصدر
 

إلى مواصلة المستثمرين التركيز على بيانات  وتشير النظرة المستقبلية
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تحدد مسار  التضخم وسوق العمل باعتبارهما أبرز المؤشرات الرئيسية التي

من أبرز المخاطر تعد  سياسات التشديد النقدي المستمرة  أسواق األسهم. إال أن

التي تهدد أداء األسواق. وعلى الرغم من ذلك، قام مجلس االحتياطي الفيدرالي 

رفع الفائدة ، إذ هدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد في ديسمبربت

نقطة أساس في اجتماعاته األربعة السابقة. ومع  75نقطة أساس مقابل  50

استمرار توافر المؤشرات الدالة على تراجع حدة الضغوط التضخمية وتخفيف 

في وتيرة التشديد  محدودية اوضاع سوق العمل، قد نشهد مزيد من االعتدال

النقدي، وهو األمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على األسواق خاصة 

بالنظر إلى األسعار الجذابة. من جهة أخرى، في حالة إذ استمر تشديد سوق 

العمل، مع مواصلة الضغوط التضخمية، قد يبقي مجلس االحتياطي الفيدرالي 

لك من آثار سلبية على النمو على سياساته المتشددة، وما يترتب على ذ

 االقتصادي وأداء أسواق األسهم.

 (2022 الرابعالربع : أسواق األسهم العالمية )2الرسم البياني 

 (% على أساس ربعي)
 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
 

 أداء ضعيف ألسواق األسهم الخليجية في ظل انخفاض أسعار النفط

تحسن  نتيجةبعد تفوق أدائها على أقرانها العالميين خالل معظم فترات العام 

المعنويات بفضل ارتفاع أسعار النفط والتوقعات اإليجابية، جاءت أسواق دول 

الربع التي حققت خسائر خالل  مجلس التعاون الخليجي في صدارة األسواق

ة تنسب ما ستانلي الخليجي . إذ خسر مؤشر مورجان2022الرابع من عام 

، الخام ق النفطاسوأعلى أساس ربع سنوي، متأثراً بتقلبات  ،من قيمته 6.7%

محو لوسياسات البنوك المركزية المتشددة ومخاوف النمو العالمي، مما أدى 

على  %6.3-لمنطقة السلبية )لكافة المكاسب السابقة ودفع األداء السنوي 

( %15-قطر )دولة . وجاءت كل من ديسمبر( 31أساس سنوي كما في 

( في صدارة البورصات الخليجية التي %8.2-السعودية )المملكة العربية و

عمليات لمنيت بخسائر على أساس ربع سنوي، وقد يعزى تراجع األخيرة 

جني األرباح بعد تفوقها بشكل كبير على أقرانها في السنوات األخيرة بسبب 

ثقة األعمال واالستثمارات الرأسمالية  اإلصالحات التي ساهمت في تعزيز

الكويت وأبوظبي بتسجيلهما نمواً بنسبة  في المقابل، تفوق أداء سوقيوالقوية. 

على التوالي. وقد تكون النتائج المتباينة ناجمة عن تفاوت  %4.7و 5.3%

 األداء سابقاً والتقييمات النسبية لألسواق المعنية.

جية في التأثر بتطورات األسواق العالمية، بما ومستقبلياً، تستمر األسهم الخلي

في ذلك أسعار النفط والنمو االقتصادي والتضخم وسياسات مجلس االحتياطي 

الفيدرالي. وتبدو البيانات األخيرة أكثر إيجابية مما كان متوقعاً في السابق، إال 

كاليف متقلبة وضبابية. وتعد تقلبات سوق النفط وارتفاع ت قد تبقى أنه األوضاع

 االقتراض من أبرز العوامل اإلقليمية المعاكسة.

 مخاطر السوق ما زالت مرتفعة

يبدو أن النظرة المستقبلية ألداء األسهم العالمية قد تحسنت مقارنةً ببداية عام 

عندما أدت الحرب في أوكرانيا، وتزايد التضخم، وارتفاع تقييمات  2022

عاكسة عصفت باألسواق. وفي واقع ظهور رياح ملالتشديد النقدي، واألسهم، 

 ةالناجم حالة عدم اليقين، وتالشى يعتقد أن التضخم قد تجاوز ذروته األمر،

عن انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة، ويبدو أننا تخطينا فترة 

رفع أسعار الفائدة بوتيرة متشددة، ووصول التقييمات إلى نقطة جذابة نسبياً. 

اصلة البنوك المركزية لسياسات التشديد النقدي، واحتمال حدوث إال انه مع مو

ركود في الواليات المتحدة وأوروبا، ومسار األرباح غير المؤكد، ومواصلة 

من المخاطر. كما حرب أوكرانيا  تزيدكل تلك العوامل  فإنارتفاع التضخم، 

ط التي ما تزال مستعرة )تعتبر مصدر الضطرابات سلسلة التوريد والضغو

ساهم  إضافة إلى قوة الدوالرالتضخمية(، واستمرار ارتفاع عائدات السندات، 

في تزايد الضغوط على األسواق والعمالت األخرى. وفي الوقت الذي تواصل 

فيه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بالمعنويات العالمية، إال أن 

ذلك على الطلب على السلع األساسية،  تصادها وانعكاسإعادة فتح الصين الق

بما في ذلك النفط، قد تكون إيجابية للغاية. كما أن أسواق األسهم الناشئة على 

على خلفية إمكانية استفادة  2023وجه الخصوص قد تشهد أداًء جيًدا في عام 

الصين، أكبر أسواقها، من وصول األسعار إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 

وقد تتراجع قيمة الدوالر، واألهم من ذلك، إعادة فتح االقتصاد  عدة أعوام،

 الصيني والذي يعتبر من أبرز محفزات النمو.

 : أسواق األسهم الخليجية 3الرسم البياني 

 (100=  2020ديسمبر  31تم تغيير فترة األساس، )
 

 2023 يناير 6، كما في داتاستريمرفنيتيف المصدر: 

 

 (2022 الرابعالربع : أسواق األسهم الخليجية )4البياني الرسم 

 (% على أساس ربعي)
 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
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الكويت أبوظبي بحرين دبي السعوديه قطر
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