
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ارتفاع عائدات سندات الخزانة األمريكية في الربع الثالث من عام 
في ظل تحسن البيانات االقتصادية وتوقعات إقرار حزمة  2020

 التحفيز المالي

 النقاط: أبرز

  داًء متبايناً في الربع الثالث من العام الحالي مع تركيز المستثمرين على تحسن بيانات االقتصاد الكلي مقابل أعائدات السندات العالمية تشهد

 .حالة عدم اليقين التي خلفتها الجائحة
 وارتفاع الطلب من قبل المستثمرين واستقرار  عائدات السندات الخليجية تواصل اتجاهها الهبوطي بسبب تراجع حدة المخاطر المتوقعة

  .أسعار النفط
 التوقعات الخاصة بالعائدات ستتوقف على االنتعاش االقتصادي وتوافر اللقاح والتطورات المتعلقة بعملية تسليم السلطة االمريكية. 
 ر مدفوعاً باحتياجات تمويل العجزمليار دوال 100تجاوز ي توقع أنية العام ويإصدار السندات الخليجية كان قوياً منذ بدا. 
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 تطورات سوق أدوات الدين

 آفاق النمو االقتصادي ما زالت تؤثر على عائدات أدوات الدين   

، إذ 2020شهدت عائدات السندات العالمية أداًء متبايناً في الربع الثالث من العام 

المتحدة مسارها وارتفعت هامشياً عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والواليات 

ما ساهم م ،بفضل تحسن البيانات االقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي

من جهة أخرى، واصلت عائدات وفي تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. 

سندات االتحاد األوروبي تراجعها متأثرة بتجدد المخاوف المتعلقة بالفيروس، بينما 

 التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل -ت عائدات السندات الخليجية انخفض

في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته  -المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة 

 %0.98البيئة االقتصادية. ومؤخراً، وصلت عائدات السندات األمريكية إلى 

ادية تحسن البيانات االقتص لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية

األمريكية بمستويات أقوى مما كان متوقعاً باإلضافة إلى االنباء اإليجابية الخاصة 

 بفعالية اللقاح وتراجع حالة عدم اليقين السياسي.

ومع التزايد الذي شهدناه هذا العام حتى اآلن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، 

 2020وصول إلى مستوى قياسي من الديون في عام نرى أن المنطقة في طريقها لل

وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة 

بالتزامن مع تراجع أسعار النفط. وقد بلغ إجمالي إصدارات السندات )بالعمالت 

، بصدارة 2020مليار دوالر في الربع الثالث من العام  35المحلية وبالدوالر( 

مليار  98لسعودية، مما دفع إجمالي إصدارات العام الحالي لالرتفاع إلى حوالي ا

 579دوالر ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 

 مليار دوالر.

 تباين عائدات السندات العالمية في ظل استمرار حالة عدم اليقين

 من التقلبات في الربع الثالث من اً ومزيد شهد أداء عائدات السندات العالمية تبايناً 

، حيث اختلفت توجهات المستثمرون على خلفية تحسن بيانات 2020العام 

االقتصاد الكلي والدعم المالي المستمر لمواجهة حالة عدم اليقين التي خلفتها 

الجائحة من جهة ومخاوف تجديد عمليات اإلغالق الوطنية من جهة اخرى. 

سنوات بصدارة سندات الخزانة  10ات السندات ألجل وجاءت مكاسب عائد

نقاط أساس ونقطتي أساس على  6البريطانية واألمريكية التي ارتفعت بمقدار 

التوالي مستفيدة من توقعات إقرار حزمة التحفيز المالي وتعافي االقتصاد وارتفاع 

دوالر تريليون  15.5وتيرة طرح السندات األمريكية إلى مستويات قياسية بلغت 

مما يحافظ على انتعاش العرض  ،خالل العام الحالي كما بنهاية سبتمبر الماضي

 ودفع األسعار نحو التراجع )ارتفاع العائدات(.

سنوات إلى  10ومؤخراً، ارتفعت عائدات سندات الخزانة األمريكية ألجل 

نوفمبر، لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، بدعم  11كما في  0.98%

تحسن البيانات االقتصادية عما كان متوقعاً وظهور أنباء إيجابية عن التوصل من 

للقاح فعال وانتهاء االنتخابات األمريكية والتفاؤل بخصوص إقرار حزمة التحفيز 

 المالي.

ومستقبلياً، يتوقع مع تولي الرئيس المنتخب بايدن التوصل إلى إقرار حزمة تحفيز 

ن أنها قد تواجه معارضة وذلك بحسب تشكيل مجلس مالي بقيمة أكبر )على الرغم م

الشيوخ( والتي سيكون لها تأثيراً على رفع عائدات سندات الخزانة. كما قد نشهد 

المزيد من الضغوط التصاعدية في حالة الوصول إلى التعافي االقتصادي المستدام 

 يحدثوحصول لقاح مضاد للفيروس على الموافقات الالزمة، وهو األمر الذي قد 

قبل نهاية العام الحالي، مع إمكانية طرح اللقاح في األسواق خالل الربعين الثاني 

 .2021أو الثالث من العام 

 عالمية ال ةالسيادي السندات عوائد: 1الرسم البياني 

(%) 

 

 
 نوفمبر 5، حتى تاريخ تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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من جهة أخرى، قد يؤدي استمرار تباطؤ معدالت التضخم إلى جانب التوقعات و

ببقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى الحد من المكاسب المحتملة لعائدات سندات 

الخزانة األمريكية، كما قد يؤدي خطر تفشي الموجة الثانية من الفيروس إلى فرض 

ارة بايدن التي يتوقع أن تقوم قيود على أنشطة األعمال والتنقل، خاصة في ظل إد

باعتماد سياسة أكثر صرامة لمواجهة الجائحة، ومن المؤكد أن يؤثر ذلك على 

ية مكانإن أالنشاط االقتصادي والمعنويات وبالتالي على عائدات السندات. كما 

جراء طعن رسمي على نتائج االنتخابات قد يزيد من حالة عدم اليقين ويحد من إ

 المكاسب المحتملة لعائدات السندات األمريكية.  

وباالنتقال إلى االتحاد األوروبي، فقد واصل العائد على مؤشر السندات األلمانية 

تبعها البنك ي القياسي االتجاه الهبوطي على خلفية السياسة النقدية التيسيرية التي

المركزي األوروبي، والتي تتبني أسعار الفائدة السلبية وبرنامج موسع لشراء 

سنوات بصدارة التراجعات، حيث  10السندات. وجاءت عائدات السندات ألجل 

نقاط أساس على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الحالي،  6انخفضت بمقدار 

كما  %0.62-رى منذ ذلك الحين لتصل إلى نقاط أساس أخ 10هذا باإلضافة إلى 

نوفمبر في ظل إعادة فرض عمليات اإلغالق في االتحاد األوروبي لمواجهة  4في 

ارتفاع حاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس. من جهة أخرى، لم يطرأ أي تغيير يذكر 

، سنوات، التي عادة ما تشهد اداًء مستقرا 10على عائدات السندات اليابانية ألجل 

وعلى تعهده  %0.1حيث أبقى بنك اليابان على المستوى المستهدف للفائدة عند 

سنوات عند مستوى الصفر  10بإبقاء الحد األقصى على عائدات السندات ألجل 

 تقريبا.

سنوات خالل  10ة آلجال في عوائد السندات العالمي التغيير: 2الرسم البياني 
 الربع الثالث
 )نقطه اساس(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 تراجع عائدات السندات الخليجية وسط تعافي االقتصاد

واصلت عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة األجل اتجاهها الهبوطي في 

. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية 2020الربع الثالث من العام 

انتشار الجائحة )أبريل/مايو( مما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات 

لجائحة بالتزامن مع التراجع الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة النتشار ا

التاريخي ألسعار النفط. وقد ساهم تحسن المشهد االقتصادي في تراجع عائدات 

السندات خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، مما أدى إلى تعزيز 

الثقة وتخفيف الضغوط على األوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط 

التجاري الناجم عن تدابير اإلغالق. باإلضافة إلى ذلك، يستمر وضعف النشاط 

الطلب القوي من المستثمرين في الضغط سلباً على العائدات، وقد ظهر ذلك بشكل 

واضح في نمو إصدارات أدوات الدين على مستوى المنطقة خالل الربع الثالث من 

ندات الصادرة عن قطر العام الحالي والتي القت إقباالً جيًدا. وكانت عائدات الس

نقطة  17و 19و 28و 28وأبو ظبي والسعودية والكويت قد انخفضت بمقدار 

في المقابل، ارتفعت عائدات السندات متوسطة األجل في وأساس على التوالي. 

عمان والبحرين حيث قام المستثمرون بتسعير المخاطر المرتفعة لهاتين الدولتين 

 نتيجة الرتفاع نسب الدين إلى الناتج المحليبعد خفض تصنيفاتها االئتمانية و

اإلجمالي والضغط على االحتياطيات األجنبية وتوقعات تباطؤ التعافي االقتصادي 

والحاجة الملحة لإلصالحات المالية. إذ ارتفعت عائدات السندات السيادية لسلطنة 

من نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث  32و 44عمان والبحرين بمقدار 

، وليواصل عائد السندات السيادية لعمان االرتفاع في أكتوبر بعد 2020العام 

خفض تصنيفها االئتماني السيادي للمرة الثانية خالل العام الحالي من قبل وكاالت 

 التصنيف العالمية.

 متوسطة األجل السياديه الخليجيه السندات عوائد: 3الرسم البياني 

(%) 

 

 رويترز داتاستريمتومسون المصدر: 
 

ندات ن تواصل تحركات عائدات السأأما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، من المتوقع 

الخليجية تأثرها بمدى استقرار سوق النفط ووتيرة التعافي االقتصادي ودرجة 

السيطرة على الجائحة، حيث سيساهم التحسن المستمر في النشاط االقتصادي 

واستقرار سوق النفط في الحفاظ على انخفاض العائدات. كما يتوقع أن يستمر 

ثمرين )بالنظر إلى البدائل العالمية ذات العائد المنخفض الطلب القوي من المست

من ونسبيًا(، وهو األمر الذي من شأنه اإلبقاء على انخفاض مستويات العائدات. 

جهة أخرى، فإن عودة تفشي حاالت االصابة بالفيروس وإمكانية تجديد عمليات 

اع المالية وضاإلغالق سيؤثر سلباً على التعافي االقتصادي ويزيد الضغط على األ

وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع العائدات. وفي حالة بقاء أسعار النفط دون مستوى الالزم 

لتسجيل تعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية، فمن المرجح أن تظل 

اإلصدارات قوية لبعض الوقت لتمويل العجز مما يحافظ على ارتفاع مستويات 

 الرتفاع.العرض ويدفع بالعائدات إلى ا

متوسطة األجل خالل  التغيير في العوائد السياديه الخليجيه: 4الرسم البياني 
 الربع الثالث
 )نقطه اساس(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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ويرجع اتباع عائدات سندات الخزانة األمريكية التجاه تصاعدي في الوقت الحالي 

السندات الخليجية بصفة عامة إلى تدني الهامش والذي يقابله انخفاض في عائدات 

بين تلك العائدات، ما يرجح تحديد سقف النخفاض عائدات السندات الخليجية عاجالً 

أم آجالً ال سيما بالنظر إلى وصولها في الوقت الحالي إلى أدنى مستوياتها منذ عدة 

ات ل عائدسنوات وبالتالي الحفاظ على هامش يعكس فروق عالوات المخاطر مقاب

 سندات األسواق المتقدمة.

 اإلصدارات الخليجية تظل قوية نتيجة لتزايد االحتياجات التمويلية

تواصل وتيرة إصدار أدوات الدين اإلقليمية قوتها منذ بداية العام، والمتوقع أن 

مليار دوالر للعام بأكمله نتيجة لتزايد االحتياجات التمويلية في ظل  100تتجاوز 

وط المالية الناجمة عن التباطؤ االقتصادي بسبب انخفاض أسعار تصاعد الضغ

النفط وتفشي الجائحة، هذا إلى جانب االنخفاض النسبي في تكلفة التمويل. وقد تم 

إصدار سندات وصكوك مقومة بالدوالر والعمالت المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 

بذلك قيمة اإلصدارات ، لترتفع 2020مليار دوالر في الربع الثالث من العام  35

مليار دوالر أمريكي، بما أدى  98الخليجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 

لغ إلى مستوى قياسي بالخليجية  القائمة في الدول وات الدينإلى ارتفاع إجمالي أد

 مليار دوالر. 579

اإلصدارات الخليجية خالل الربع وكانت الصكوك السيادية السعودية من أبرز 

مليار دوالر لتساهم بذلك  17.4، إذ بلغت قيمتها اإلجمالية 2020الثالث من العام 

بالنصيب األكبر من اإلصدارات الخليجية في تلك الفترة. وتشمل أبرز السندات 

التي قامت الدول الخليجية األخرى بطرحها، اصدار االمارات لسندات سيادية بقيمة 

مليارات دوالر في يوليو وسبتمبر، وإصدار سلطنة عمان  4لية وصلت إلى اجما

مليار دوالر لفترة  2في أكتوبر الماضي شريحتين من السندات الدولية بقيمة 

سنة. ومستقبلياً، نتوقع أن تظل إصدارات دول مجلس  12سنوات و 7استحقاق 

 دون األسعار التي حيث من المرجح أن تظل أسعار النفط ،التعاون الخليجي قوية

قد  كما أن النشاط االقتصادي ،تؤمن التعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية

يستغرق وقتاً أطول للتعافي بالكامل، بينما من المستبعد أن يشهد االنفاق الحكومي 

تراجعاً جوهرياً. أما في الكويت، فمن شأن إصدار قانون للدين العام لتمويل العجز 

للموازنة الحكومية أن يمهد الطريق الستئناف إصدارات أدوات الدين في  الكبير

الفترة المقبلة.

 

 

 للديون السيادية الخليجية معدالت مبادلة مخاطر االئتمان: 5الرسم البياني 

 (نقطة أساس) 

 

 نوفمبر 5،  حتى تاريخ تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

  لدول مجلس التعاون  أدوات الدين القائمةإجمالي : 6سم البياني 

 )$ مليار(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 

 التصنيف حسب القطاع )$ مليار( -االصدارات الجديده لدول مجلس التعاون  :1الجدول 

 الربع الثالث
2020 

 الربع الثاني
2020 

 الربع األول
2020 

 الربع الرابع
2019 

 الربع الثالث
2019 

 الربع الثاني
2019 

 الربع األول
2019 

 الربع الرابع
2018 

 الربع الثالث
2018 

 الربع الثاني
2018 

 الربع األول
2018 

 الربع الرابع
2017 

   

 القطاع العام  23.8 8.0 25.9 5.8 5.9 32.5 22.8 23.6 8.1 16.6 35.4 29.1

 الماليالقطاع   2.0 3.1 1.3 1.0 1.9 2.1 3.6 5.4 1.8 3.8 1.6 5.4

 القطاع غير المالي  3.2 0.6 0.8 0.8 0.5 0.0 0.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0

 المجموع  28.9 11.7 27.9 7.5 8.3 34.6 27.0 29.7 10.8 20.4 37.7 34.6

                   

 )$ مليار( ةالتصنيف حسب الدول -جلس التعاون االصدارات الجديده لدول م :2الجدول   

 الثالثالربع 
2020 

 الربع الثاني
2020 

 الربع األول
2020 

 الربع الرابع
2019 

 الربع الثالث
2019 

 الربع الثاني
2019 

 الربع األول
2019 

 الربع الرابع
2018 

 الربع الثالث
2018 

 الربع الثاني
2018 

 الربع األول
2018 

 الربع الرابع
2017 

 

 بحرين  1.5 0.5 2.8 0.4 1.0 0.0 0.0 3.3 0.5 0.1 2.8 3.6

 الكويت  0.3 0.0 0.2 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

 ُعمان  0.9 7.5 0.3 0.9 1.8 0.0 0.4 3.3 0.5 0.4 0.5 1.0

 قطر  0.0 0.5 17.3 2.6 1.5 15.6 5.1 4.7 0.4 3.1 11.0 1.6

 السعودية  12.6 0.5 4.5 1.3 0.0 16.3 17.8 3.6 3.6 13.6 7.8 23.1

 اإلمارات 13.6 2.6 2.8 2.2 3.4 2.7 3.8 14.8 5.3 3.2 15.7 5.3

 المجموع 28.9 11.7 27.9 7.5 8.3 34.6 27.0 29.7 10.8 20.4 37.7 34.6

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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