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Oil sector boosted by rising prices and production; CBK 
maintains key lending rate

Domestic economic news was mixed through September. 

Non-oil growth came in stronger than expected in 1H18, while 

elevated oil production and oil prices at four-year highs implied 

a major boost for the fiscal position. However, consumer 

spending growth slowed and real estate sales were weak 

(albeit affected by seasonal factors) – both are traditional pillars 

of the non-oil economy. In order to support the growth outlook, 

the Central Bank of Kuwait held off on raising its key lending 

rate following the latest hike by the US Federal Reserve. There 

was also a milestone for local capital markets with Kuwaiti 

stocks upgraded to Emerging Market status by FTSE, triggering 

sharply higher trading activity and record foreign buying, but 

making little impact on equity prices amid profit-taking.  

Non-oil growth strong in the first half of 2018

According to preliminary official data, real GDP expanded by 

0.7% y/y in the 1H2018, improving on its Q1 performance 

on the back of pick-up in non-oil activity, which offset lower 

oil-related output. (Chart 1.) Non-oil GDP was up 4.9% y/y in 

the first half of the year, driven by healthy performances from 

the telecom, manufacturing, and utilities sectors. Meanwhile, a 

dip in refining activities (part of the oil sector) led to a decline 

in oil output by 2.2% in 1H18, while crude oil and gas output 

remained relatively flat in adherence to the OPEC imposed 

limit; the latter has since been relaxed in an effort to substitute 

lost supply from Iran and Venezuela (see below). Although 

the 1H18 non-oil data is stronger than we had expected, 

the numbers can be volatile and we continue to project an 

expansion of 2.8% in non-oil activity and of 2.5% in oil output 

in 2018 overall, generating an increase in total GDP of 2.6%. 

Chart 1: Real GDP

(% y/y, two-quarter rolling average)

Source: CSB, NBK

Oil prices rise as OPEC+ output rises only gradually

After rallying in August, crude oil prices saw another big rise 

in September, with Kuwait Export Crude ending the month up 

6% at $80/bbl and then reaching $83 in early October. There 

are continued concerns over the supply outlook ahead of the 

re-imposition of US energy sanctions on Iran in November. 

Indeed there is some market skepticism about the ability of 

key members of the OPEC+ group including Saudi Arabia to 

increase their own output to compensate for Iranian losses, 

despite assertions to the contrary, with production in August 

having risen by less half of the 1 million b/d targeted back 

in June. This has fed speculation that output may already be 

running into capacity constraints, adding support to prices. With 

the price of KEC having averaged $70/bbl year-to-date, the 
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Highlights

• Economic growth came in at 0.7% y/y in 1H18, but we forecast growth of 2.6% for the year as a whole.

• Kuwait Export Crude prices hit a four-year high of $83 in early October amid concerns about the global supply outlook.

• Real estate sales fell back sharply in August, albeit following a strong July and likely affected by seasonal factors.

• Consumer spending growth eased for the third consecutive month in September due to softer outlays on non-du-
rables.

• The current account surplus rose to KD4.7 billion in 1H18 – around 23% of GDP – boosted by higher oil exports. 

• Activity at Boursa Kuwait surged in September on the upgrade of Kuwaiti stocks to Emerging Market status by FTSE.
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risks to our year average forecast of $69 are clearly to the 

upside.

Kuwait has done its part to boost OPEC supplies by lifting its own 

crude production to 2.80 million b/d in August, up fractionally 

from July but a more substantial 100,000 b/d (3.7%) since 

May. (Chart 2.) Our projection remains that output could reach 

2.85 million b/d over coming months and for the year overall 

this would translate into growth of around 2.5%. Next year, 

we project output to be more or less flat at those levels, but 

Kuwait’s production capabilities could rise if, as has recently 

been reported, output from the Neutral Zone shared with Saudi 

Arabia is restarted, with Kuwait’s share up to 250,000 b/d once 

fully restored.

Chart 2: Kuwait crude oil production

(million barrels per day)

Source: OPEC, NBK

Real estate sales fall affected by seasonal factors

Real estate sales in August stood at KD 132 million, down 15% 

y/y, the lowest value recorded since September 2016. (Chart 

3.) Soft sales were the result of a sharp month-on-month drop 

in both transaction numbers and average transaction size across 

all three sectors – residential, investment and commercial. The 

decline may have been due to a combination of factors, the 

clearest being that August is typically a slow summer month, 

but also compounded by the week-long Eid al Adha holiday 

as well as a likely correction after very high sales in July. As 

for prices, August saw a continuation of the negative trend 

observed in prior months. The exception was apartment prices, 

which increased 8.1% y/y after declining for most of the year. 

However, this was mainly due to a base effect following a 

dip in apartment prices a year prior, and the market remains 

burdened with declining rents and oversupply.

Chart 3: Real estate sales

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Consumer spending growth eases further

The NBK consumer spending index held relatively steady in 

September, but growth eased for a third consecutive month 

to 2.4% y/y. (Chart 4.) Weaker spending on non-durables 

weighed on overall expenditures, but there was a healthy 

bump in spending on autos and services. Soft wage growth, 

easing household borrowing and a decline in the number of 

expatriate dependents may be affecting spending growth. 

Nonetheless, with confidence at four-year highs, jobs growth 

improving and higher oil prices supporting the outlook, we 

expect consumer spending to recover and remain supportive 

of the broader economic climate over the coming months. 

Chart 4: NBK consumer spending index

Source: NBK

Inflation edges higher in August

Inflation rose slightly to 0.9% in August from 0.8% in July, 

driven mainly by an easing pace of deflation in the clothing 

and footwear segment and a moderate rise in food prices. 

(Chart 5.) These two components together constitute 25% 

of the CPI basket. Food prices rose 1.4% y/y having been 

Kuwait Economic Brief - October 2018

2 NBK Economic Research, T: (+965) 22595500, F: (+965) 22246973, econ@nbk.com, © 2018 NBK, www.nbk.com  

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

Aug-16 Dec-16 Apr-17 Aug-17 Dec-17 Apr-18 Aug-18

Previous 
target

Possible output 
level by end-year?

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18

Commercial

Investment

Residential

-5

0

5

10

15

20

25

110

115

120

125

130

135

140

Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18

Index
Growth (% y/y, RHS)



Kuwait Economic Brief - October 2018

3 NBK Economic Research, T: (+965) 22595500, F: (+965) 22246973, econ@nbk.com, © 2018 NBK, www.nbk.com  

negative earlier in the year, while the slower pace of decline 

in clothing prices is likely due to the winding down of summer 

sales and promotions. Housing rent inflation remained steady 

at -0.9% y/y, while inflation excluding food and housing was 

also unchanged at 1.9% y/y. 

Chart 5: Consumer price inflation

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

Inflation overall seems to be on track to achieve our forecast of 

0.8%, on average, in 2018.  However, some modest downside 

risk remains including from a soft housing sector, as apartment 

vacancies remain relatively high and rents continue to decline.

Current account surplus hits four-year high in H1

Kuwait’s current account registered a surplus of KD 4.7 billion 

(23% of GDP) in the first half of 2018, its best performance 

in four years, thanks to higher energy prices (the average 

price of Kuwait Export Crude was up 36% y/y in 1H18), which 

boosted the value of both crude and petrochemical exports. 

Imported goods were up 8% y/y over the same period, helped 

by increased domestic demand and high levels of consumer 

confidence. On the services end, travel-related outflows 

dominated the bill, as usual, and recorded their strongest six-

month gain on record.

Stock market sees record foreign buying in September

The Boursa Kuwait All Share index ended September at 5128 

points, slightly down (-0.2%) from July, but still marginally 

outperforming the MSCI GCC index (-0.5% m/m). (Chart 6.) 

This was despite the relatively strong trading value of KD557 

million observed during the month, much higher than the 

monthly average observed year-to-date. The leading sector in 

September was the basic materials sector, which saw a rise of 

3.8% from August, followed by insurance and banking which 

rose 2.2% and 1.8% m/m respectively. The worst performers 

were the real estate and consumer services sectors, which fell 

by 9.7% and 6.5% m/m respectively.

Strong activity levels were supported by a record level of 

foreign investment, at a net value of KD 59 million, which 

took aggregate foreign investment this year to KD 160 million 

(+60% m/m). These inflows were related to the FTSE’s inclusion 

of Boursa Kuwait in its Emerging Market index, with the first 

tranche taking place on September 24th and the second due 

late December. Although net foreign investment was positive, 

a higher than average value of foreign selling took place in 

September, while local and GCC investors continued to be net 

sellers. Additional risk remains in the form of the broader sell-

off in emerging markets, though the impact on the Gulf region 

so far appears modest.

Chart 6: Kuwaiti stock market

Source: Boursa Kuwait

However, overall sentiment remains positive with oil prices 

rising and an improving macroeconomic backdrop, as well as 

the possible decision by MSCI to reclassify the Kuwaiti market 

from frontier to emerging market status in the second half 

of 2019. If it materializes, the MSCI upgrade could eventually 

generate about $1.2 billion (KD364 million) in passive inflows. 

Further, market performance in general remains fairly strong, 

with the All Share index up by 6.2% year-to-date and market 

capitalization remaining steady at just under KD 30 billion. 
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Table 1: Key economic data
Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.1 36.3 41.9 43.1

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 16.2 21.6 21.7

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 23.9 24.6 25.5 26.8

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 2.9 -3.5 2.6 3.0

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 3.9 -7.2 2.5 3.0

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 1.6 2.2 2.8 3.0

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 … …

Money supply (M2) 7.7 10 3.4 1.7 3.6 3 … …

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 0.8 2.0

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 1.0 2.3

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.9 -9.0 -1.0 0.0

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.6 44.1 47.8 45.6

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 35.4 39.4 43.3 40.2

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.3 4.7 4.5 5.3

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 53.6 53.1 48.8 45.6

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 4.0 4.4 4.8 4.6

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.9 -13.4 -5.8 -4.6

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.4 13.0 11.5 11.7

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.9 19.3 21.0 22.7

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.6 5.9 10.0 6.0

Goods balance 54.8 51.8 47.7 24.4 17.6 21.3 25.2 21.5

Export 68.7 66.5 64.2 47.5 41.9 45.9 49.2 47.2

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 24.3 24.6 24.0 25.7

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -18.1 -19.0 -19.2 -20.4

Investment income (net) 7.3 8.0 9.6 11.1 11.5 15.8 15.4 16.5

Worker remittances -9.6 -11.0 -12.7 -14.5 -15.6 -12.2 -11.4 -11.6

Exchange rate (KD per 1 USD) 0.280 0.283 0.284 0.301 0.302 0.303 … …

CBK discount rate 2.00 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 … …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 69 67

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.77 2.85

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates.

* Based on estimated figures by CSB and NBK.
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Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Dec-17 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

Credit 33.3 34.3 35.4 35.4 36.1 36.3 … …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.2 0.8 1.7 2.5 … …

Money supply (M2) 34.5 35.8 37.1 38.0 38.4 38.0 … …

Growth (% y/y) 1.7 3.6 3.8 4.0 5.3 5.7 … …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.1 0.4 0.5 0.8 0.9 …

ex food (% y/y) 3.0 3.1 1.2 0.4 0.6 0.7 0.7 …

Real estate sales (KD million) 249 288 171 265 210 500 132 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -6.9 11.3 14.7 29.1 26.7 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 152 154 147 148 144 …

Residential plots 190 178 174 162 161 163 161 …

Investment buildings 211 190 181 172 171 193 174 …

Consumer confidence (index) 95 99 110 108 114 119 117 …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 61 72 72 72 72 77

Stock market - All Share index (e.o.p) 4,474 4,575 4,830 4,735 4,890 5,168 5,138 5,128

Growth (% y/y) … 2.3 5.6 -2.8 1.9 4.0 -0.8 -2.2

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

Table 3: Quarterly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) 4Q14 4Q15 4Q16 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.3 -3.6 -2.7 -0.5 1.9 …
Oil -4.0 0.9 2.2 -7.4 -5.8 -2.2 -2.2 …
Non-oil -0.3 0.3 2.7 2.9 1.6 2.1 7.5 …

Point-of-sale card spending 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 2.7 3.0 …
Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 12.5 11.4 15.8 16.6 …

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.5 1.2 1.9 2.9 …
Exports 6.0 3.6 4.1 4.0 4.6 5.7 6.2 …
Imports 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.3 2.4 …

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Fiscal balance

Source: Ministry of Finance, NBK

Oil prices 

($ per barrel, Kuwait Export Crude)

Source: Ministry of Finance, Kuwait Petroleum Corporation

Current account balance

(KD billion )

Source: Central Bank of Kuwait

Charts

Real estate price indices 

Source: Ministry of Justice, NBK estimates

Consumer confidence

(index)

Source: ARA Research & Consultancy 

Policy interest rates

(%)

Source: Central Bank of Kuwait, Thomson Reuters Datastream
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التوازن املالي

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر:  وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية

ميزانية احلساب اجلاري
)مليار دينار(  

املصدر: بنك كويت املركزي

الرسوم البيانية
مؤشرات أسعار العقارات

املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

ثقة املستهلك
)مؤشر(

املصدر: مؤسسة آراء لبحوث واستشارات التسويق

أسعار الفائدة األساسية
)٪(

املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - أكتوبر 2018
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

أغسطس يوليو 2018يونيو 2018مايو 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2018

سبتمبر
2018

......33.334.335.435.436.136.3االئتمان
......8.52.93.20.81.72.5النمو )٪النمو السنوي(

......34.535.837.138.038.438.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
......1.73.63.84.05.35.7النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.40.50.80.9التضخم )٪النمو السنوي(
...3.03.11.20.40.60.70.7التضخم األساس )٪النمو السنوي(

...249288171265210500132املبيعات العقارية )مليون دينار(
...11.314.729.126.7-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152154147148144املنازل السكنية

...190178174162161163161األراضي السكنية
...211190181172171193174املباني االستثمارية

...9599110108114119117ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617272727277سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483047354890516851685128البورصة - املؤشر الوزني

-1.94.04.02.2-2.35.62.8...النمو )٪النمو السنوي(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع الرابع 2014)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الثالث  
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاني 
2018

الربع الثالث
2018

...1.9-0.5-2.7-1.72.33.6-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...-2.2-2.2-5.8-0.92.27.4-4.0النفطي

...0.32.72.91.62.17.5-0.3غير النفطي

...1.92.12.32.62.62.73.0إنفاق أجهزة نقاط البيع
...14.810.09.112.511.415.816.6النمو )٪النمو السنوي(

...0.60.51.21.92.9-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
...6.03.64.14.04.65.76.2الصادرات
...2.02.12.12.22.42.32.4الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - أكتوبر 2018

 5إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2018 بنك الكويت الوطني  



الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.943.1الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.621.7النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.63.0-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.53.0-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

......4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......7.710.03.41.73.63.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.82.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.31.02.3التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

0.0-1.0-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.644.147.845.6اإليرادات

61.559.348.635.035.439.443.340.2النفطية
4.25.15.24.54.34.74.55.3غير النفطية

39.638.346.352.953.653.148.845.6املصروفات
16.416.113.54.04.04.44.84.6حتويالت صندوق األجيال القادمة

-4.6-5.8-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.413.011.511.7الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.919.321.022.7الدين العام

5.910.06.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.621.325.221.5ميزان السلع
68.766.564.247.541.945.949.247.2 الصادرات
13.914.716.623.224.324.624.025.7 الواردات

-20.4-19.2-19.0-18.1-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.515.815.416.5صافي الدخل االستثماري

-11.6-11.4-12.2-15.6-14.5-12.7-9.611.0حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

......0.2800.2830.2840.3010.3020.303سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
......2.002.002.002.252.502.75سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516967سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.772.85إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - أكتوبر 2018

ارتفاع التضخم في أغسطس

ــي  ــى 0.9% ف ــو إل ــي يولي ــن 0.8% ف ــع مســتوى التضخــم هامشــياً م ارتف
أغســطس، مدفوًعــا بشــكل رئيســي بتخفيــف وتيــرة االنكمــاش فــي قطــاع 
المالبــس واألحذيــة وارتفــاع معتــدل فــي أســعار المــواد الغذائيــة. ويشــكل 
ــعار  ــر أس ــة لمؤش ــلع المكون ــلة الس ــن س ــا 25% م ــران مع ــذان العنص ه
المســتهلك. حيــث ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 1.4% علــى 
أســاس ســنوي بعــد أن كانــت ســلبية فــي وقــت ســابق مــن العــام، فــي حيــن 
تباطــأت وتيــرة انخفــاض أســعار المالبــس بســبب تراجــع مبيعــات موســم 
الصيــف والعــروض الترويجيــة. واســتقر التضخــم فــي إيجــارات المســاكن 
عنــد -0.9% علــى أســاس ســنوي، كمــا لــم يتغيــر مســتوى التضخم باســتثناء 

المــواد الغذائيــة والســكن عنــد 1.9% علــى أســاس ســنوي.

الرسم البياني 5: التضخم في مؤشر أسعار املستهلك
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

هــذا ويبــدو أن معــدل التضخــم اإلجمالــي يتحــرك فــي اتجــاه يتماشــى مــع 
ــا البالغــة 0.8% فــي المتوســط للعــام 2018. إال انــه علــى الرغــم  توقعاتن
مــن ذلــك، هنــاك بعــض المخاطــر الســلبية البســيطة بمــا فــي ذلــك تراجــع 
أرقــام قطــاع اإلســكان، حيــث ال يــزال عــدد الشــقق الشــاغرة مرتفعــاً نســبياً 

مــع اســتمرار انخفــاض اإليجــارات.

ــي  ــه ف ــى مســتوى ل ــى أعل ــض الحســاب الخارجــي الجــاري يصــل إل فائ
ــام ــن الع ــي النصــف األول م ــع ســنوات ف أرب

ســجل الحســاب الجــاري الكويتــي فائًضــا قــدره 4.7 مليــار دينــار كويتــي 
)23% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي( فــي النصــف األول مــن العــام 2018، 
ــاع  ــل ارتف ــك بفض ــنوات، وذل ــع س ــالل أرب ــه خ ــل أداء ل ــد أفض ــا يع فيم
ــة )ارتفــع متوســط ســعر النفــط الخــام الكويتــي بنســبة %36  أســعار الطاق
ــا عــزز  ــام 2018(، مم ــن الع ــي النصــف األول م ــى أســاس ســنوي ف عل
قيمــة كل مــن صــادرات النفــط الخــام والبتروكيماويــات. وارتفعــت الســلع 
المســتوردة بنســبة 8% علــى أســاس ســنوي خــالل نفــس الفتــرة، بدعــم مــن 
زيــادة الطلــب المحلــي وارتفــاع مســتويات ثقــة المســتهلك. وبالنســبة لقطــاع 
الخدمــات، فقــد كانــت النفقــات المرتبطــة بالســفر إلــى الخــارج مــن أبــرز 

النفقــات كالعــادة، حيــث ســجلت أقــوى ارتفاعاتهــا فــي ســتة أشــهر.

ــية  ــتويات قياس ــجل مس ــي البورصــة تس ــب ف ــرائية لألجان ــات الش العملي
ــي ســبتمبر ف

أنهــى المؤشــر العــام لبورصــة الكويــت تــداوالت شــهر ســبتمبر عنــد 
مســتوى 5128 نقطــة، بتراجــع هاشــمي )-0.2%( عــن مســتويات شــهر 

أغســطس، إال انــه تفــوق فــي أدائــه علــى مؤشــر مورغــان ســتانلي لــدول 
ــذا  ــاء ه ــهري(. وج ــاس ش ــى أس ــي )-0.5% عل ــاون الخليج ــس التع مجل
التراجــع علــى الرغــم مــن ارتفــاع أنشــطة التــداول، حيــث ارتفعــت قيمــة 
األســهم المتداولــة إلــى 557 مليــون دينــار كويتــي، فيمــا يعــد أعلــى بكثيــر 
ــى تاريخــه. وجــاء  ــة العــام حت ــذ بداي مــن المتوســط الشــهري المســجل من
قطــاع المــواد األساســية فــي الصــدارة خــالل شــهر ســبتمبر، مســجالً نمــواً 
ــوك، بنمــو  ــن والبن ــة بأغســطس، تبعــه قطاعــي التأمي بنســبة 3.8% مقارن
شــهري بلغــت نســبته 2.2% و1.8% علــى التوالــي. وســجل قطاعــي العقــار 
ــى مســتوى الســوق بتراجــع بلغــت  والخدمــات االســتهالكية أســوأ أداء عل

ــي. ــى التوال نســبته 9.7% و6.5% عل

وتلقــت أنشــطة التــداول دعمــاً  قويــاً مــن االســتثمارات األجنبيــة، حيــث  قفز 
صافــي العمليــات الشــرائية لألجانــب إلــى مســتويات قياســية بلغــت قيمتهــا 
59 مليــون دينــار كويتــي، ليرتفــع بذلــك اجمالــي االســتثمار األجنبــي هــذا 
ــهري(.  ــاس ش ــى أس ــي )+ 60% عل ــار كويت ــون دين ــى 160 ملي ــام إل الع
ولقــد ارتبطــت تلــك التدفقــات بانضمــام بورصــة الكويــت إلــى مؤشــر 
ــبتمبر   ــي 24 س ــى ف ــة األول ــة المرحل ــع بداي ــئة م ــواق الناش ــي لألس فوتس
فيمــا ســتكون المرحلــة الثانيــة فــي أواخــر ديســمبر. وعلــى الرغــم مــن أن 
صافــي االســتثمار األجنبــي كان إيجابيــا، إال أن معــدل عمليــات البيــع مــن 
جانــب األجانــب جــاءت أعلــى مــن المتوســط فــي ســبتمبر، مــع اســتمرار 
العمليــات البيعيــة مــن قبــل المســتثمرين المحلييــن والخليجييــن. و ال يــزال 
هنــاك خطــر إضافــي فــي  يتمثــل فــي عمليــات بيــع أوســع فــي األســواق 
الناشــئة، رغــم أن التأثيــر علــى منطقــة الخليــج حتــى اآلن يبــدو متواضعــاً.

الرسم البياني 6: بورصه الكويت

املصدر: بورصة الكويت 

ــة عامــة مــع  ــة بصف ــزال المؤشــرات إيجابي ــك، ال ت ــى الرغــم مــن ذل وعل
ارتفــاع أســعار النفــط وتحســن خلفيــة االقتصــاد الكلــي، وكذلــك ترقــب قرار 
مؤشــر مورغــان ســتانلي إلعــادة تصنيــف الســوق الكويتــي مــن مصــاف 
ــام  ــن الع ــي م ــي النصــف الثان ــئة ف ــواق الناش ــى األس ــة إل ــواق النامي األس
2019. وإذا تحقــق ذلــك، فقــد تــؤدي تلــك الترقيــة فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ضــخ نحــو 1.2 مليــار دوالر )364 مليــون دينــار كويتــي(. عــالوة علــى 
ــع مؤشــر  ــث ارتف ــر، حي ــى حــد كبي ــاً إل ــزال أداء الســوق قوي ــا ي ــك، م ذل
ــتقرت  ــه واس ــى تاريخ ــام حت ــة الع ــذ بداي ــبة 6.2% من ــام بنس ــوق الع الس

القيمــة الســوقية عنــد مســتوى قريــب مــن 30 مليــار دينــار كويتــي. 
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اتجاههــا  التصاعــدي فــي ســبتمبر ليرتفــع ســعر خــام النفــط الكويتــي بنســبة 
6% بالغــاً 80 دوالر للبرميــل ثــم واصــل ارتفاعــه إلــى 83 دوالر للبرميــل 
فــي أوائــل أكتوبــر. حيــث أن هنــاك مخــاوف مســتمرة بخصــوص توقعــات 
ــاج قبيــل تطبيــق العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران فــي شــهر  ــادة اإلنت زي
نوفمبــر المقبــل. وفــي الواقــع، هنــاك بالفعــل بعــض الشــكوك بشــأن قــدرة 
األعضــاء الرئيســيين فــي منظمــة األوبــك والــدول غيــر األعضــاء، بمــا فــي 
ذلــك الســعودية، علــى زيــادة إنتاجهــم لتعويــض  نقــص اإلنتــاج اإليرانــي، 
علــى الرغــم مــن تأكيــد عكــس ذلــك. و لقــد ارتفــع اإلنتــاج فــي أغســطس 
بمعــدل أقــل مــن نصــف مليــون برميــل يوميــاً، وهــو المســتوى المســتهدف 
منــذ يونيــو الماضــي، ممــا أدى إلــى دعــم ارتفــاع األســعار نتيجــة لتزايــد 
التكهنــات حــول احتمــال التعــرض لقيــود الطاقــة االنتاجيــة. ومــع ارتفــاع 
متوســط ســعر خــام التصديــر الكويتــي إلــى 70 دوالر للبرميــل منــذ بدايــة 
العــام حتــى تاريخــه، تميــل الكفــة بوضــوح نحــو تخطــي المتوســط الســنوي 

لمســتوى توقعاتنــا البالــغ 69 دوالر للبرميــل.

وقــد أدت الكويــت دورهــا فــي زيــادة إمــدادات األوبــك عــن طريــق رفــع 
ــهر  ــي ش ــاً ف ــل يومي ــون برمي ــى 2.80 ملي ــام إل ــط الخ ــن النف ــا م إنتاجه
أغســطس، بزيــادة طفيفــة مقارنــة بشــهر يوليــو، إال انهــا تعــد زيــادة  كبيــرة  
ــا  ــاً )3.7%( منــذ مايــو. ومــا تــزال توقعاتن بنحــو 100,000 برميــل يومي
تشــير إلــى أن االنتــاج قــد يصــل إلــى 2.85 مليــون برميــل يوميــاً خــالل 
األشــهر القادمــة، أمــا بالنســبة للعــام بأكملــه، فقــد يترتــب علــى ذلــك نمــو 
بحوالــي 2.5% تقريبــاً. وبالنســبة للعــام المقبــل، نتوقــع أن تســتقر معــدالت 
ــة  ــة  اإلنتاجي ــتويات، إال ان الطاق ــس المس ــد نف ــا عن ــد م ــى ح ــاج إل اإلنت
للكويــت قــد تشــهد ارتفاعــاً، اذا تــم إعــادة تشــغيل المنطقــة المحايــدة 
المشــتركة مــع الســعودية كمــا  تــردد مؤخــراً، حيــث تصــل حصــة الكويــت 
ــاج  ــتوى االنت ــتعادة مس ــم اس ــال ت ــي ح ــاً  ف ــل يومي ــف برمي ــى 250 أل إل

بالكامــل.  

الرسم البياني 2: إنتاج النفط الكويتي 
)مليون برميل يومياً(

 

املصدر: أوبك وبنك الكويت الوطني

تراجع أسعار العقارات على خلفية العوامل الموسمية 

تراجعــت المبيعــات العقاريــة فــي أغســطس بنســبة 15% علــى أســاس 
ســنوي، حيــث بلغــت 132 مليــون دينــار كويتــي فيمــا يعــد ادنــى مســتوياتها 
ــدد  ــاض ع ــة النخف ــع كنتيج ــذا التراج ــاء ه ــد ج ــبتمبر 2016. وق ــذ س من
ومتوســط حجــم الصفقــات علــى أســاس ســنوي لكافــة القطاعــات العقاريــة 
ــع  ــذا التراج ــزى ه ــد يع ــاري. وق ــتثماري، والتج ــكني، واالس ــة: الس الثالث
ــة  ــة عام ــا أن شــهر أغســطس بصف ــن أبرزه ــل، م ــن العوام لمجموعــة م
يعتبــر مــن اقــل األشــهر نشــاطاً، والــذى صــادف ايضــاً  عطلــة عيــد 
بعــد  التصحيــح  بعــض عمليــات  إلــى  باإلضافــة  المبــارك،  األضحــى 
ــو. أمــا بالنســبة  ــار فــي يولي ــة التــي ســجلها قطــاع العق االرتفاعــات  القوي

لألســعار، فقــد شــهد أغســطس اســتمرارا لالتجاهــات الســلبية التــي لوحظت 
ــتثناء  ــي االس ــكنية ه ــقق الس ــعار الش ــت أس ــابقة. وكان ــهر الس خــالل األش
الوحيــد، حيــث ارتفعــت بنســبة 8.1% علــى أســاس ســنوي بعــد تراجعهــا 
خــالل معظــم فتــرات الســنة. إال ان ذلــك يعــود بشــكل أساســي إلــى تراجــع 
أســعار الشــقق الســكنية العــام الماضــي ، حيــث اليــزال الســوق يعانــي مــن 

ــادة عــدد الشــقق المعروضــة. ضغــوط تراجــع أســعار اإليجــارات وزي

الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار        
)مليون دينار(

   املصدر: وزارة العدل

تراجع مستويات نمو االنفاق االستهالكي  أكثر من قبل

ــاق االســتهالكي فــي ســبتمبر،  ــي لإلنف ــك الكويــت الوطن اســتقر مؤشــر بن
ــى %2.4  ــي إل ــى التوال ــث عل ــد تراجــع للشــهر الثال ــو ق ــدل النم إال ان مع
علــى أســاس ســنوي. حيــث أثــر ضعــف االنفــاق علــى الســلع غيــر 
المعمــرة علــى مســتوى النفقــات بصفــة عامــة، فــي حيــن ان االنفــاق علــى 
ــف  ــر النمــو الضعي ــد يؤث ــا ق ــدة. كم ــى دفعــة جي الســيارات والخدمــات تلق
ــع  ــخصية وتراج ــروض الش ــراض والق ــتوى االقت ــف مس ــور، وضع لألج
عــدد  عائــالت الوافديــن علــى نمــو اإلنفــاق. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــع 
ارتفــاع مســتوى الثقــة إلــى أعلــى مســتوياته منــذ أربــع ســنوات، وتحســن 
نمــو الوظائــف وارتفــاع أســعار النفــط بمــا يســاهم فــي دعــم وتعزيــز االفــاق 
المســتقبلية، نتوقــع أن يتعافــى اإلنفــاق االســتهالكي وأن يظــل داعمــاً للمنــاخ 

االقتصــادي الكلــي علــى مــدى األشــهر القادمــة.

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني
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الهدف السابق

مستوى اإلنتاج المحتمل بحلول 
نهاية العام



 ارتفاع األسعار واالنتاج يدعمان قطاع النفط، وبنك الكويت المركزي يبقي على
   سعر الفائدة األساسي دون تغيير

ــة خــالل شــهر ســبتمبر. فمــن جهــة،  ــة المحلي ــار االقتصادي تفاوتــت األخب
كان النمــو غيــر النفطــي أقــوى مــن المتوقــع فــي النصــف األول مــن 
ــاع  ــة ارتف ــة، نتيج ــة المالي ــز الميزاني ــى تعزي ــة إل ــام 2018، باإلضاف الع
إنتــاج النفــط وبلــوغ األســعار أعلــى مســتوياتها منــذ أربــع ســنوات. 
ــت  ــتهالكي وتراجع ــاق االس ــو اإلنف ــأ نم ــرى، تباط ــة أخ ــن جه ــه م إال ان
المبيعــات العقاريــة )وإن كان ذلــك بســبب العوامــل الموســمية(، حيــث يعــد 
كالهمــا مــن الركائــز التقليديــة لالقتصــاد غيــر النفطــي. وفــي إطــار ســعي 
ــعار  ــى أس ــى عل ــو االقتصــادي، أبق ــز النم ــزي لتعزي ــت المرك ــك الكوي بن
ــن   ــراً م ــدة مؤخ ــعار الفائ ــع أس ــم رف ــر، رغ ــية دون تغي ــراض الرئيس االق
قبــل االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي. كمــا ســاعدت ترقيــة البورصــة 
الكويتيــة ضمــن مؤشــر فوتســي إلــى نمــو كبيــر فــي أنشــطة التــداول 
ــى مســتويات قياســية،  ــب إل ــل األجان ــن قب ــات الشــرائية م ــاع العملي وارتف
ــات  ــد عملي ــى أســعار األســهم نتيجــة لتزاي ــم يؤثــر كثيــرا عل ــك ل إال ان ذل

ــاح. ــي األرب جن

ارتفــاع مســتويات النمــو غيــر النفطــي فــي النصــف األول مــن العــام 
    2018

الناتــج المحلــي اإلجمالــي  للبيانــات الرســمية المبدئيــة، ارتفــع  ووفقــاً 
الحقيقــي بنســبة 0.7% علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام 
2018، بعــد التحســن الــذي ســجله فــي الربــع األول مــن العــام علــى خلفيــة 
انتعــاش األنشــطة غيــر النفطيــة، معوضــا بذلــك تراجــع اإلنتــاج النفطــي. 
ــى  ــبة 4.9% عل ــي بنس ــر النفط ــي غي ــي اإلجمال ــج المحل ــع النات ــا ارتف كم
أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام، مدعومــاً بــاألداء الجيــد 
لقطاعــات االتصــاالت والتصنيــع والَمرافــق العامــة. فــي ذات الوقــت، 
ــاض  ــى انخف ــة( إل ــر )احــدى القطاعــات النفطي أدى تراجــع أنشــطة التكري
اإلنتــاج النفطــي بنســبة 2.2% فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي، فــي 
ــزام  ــار االلت ــي إط ــر ف ــاز دون تغي ــام والغ ــط الخ ــاج النف ــتقر انت ــن اس حي

ــم  ــد ت ــاج. وق ــك لخفــض اإلنت ــة األوب ــق عليهــا ضمــن اتفاقي بالحــدود المتف
ــن  ــاج م ــع اإلنت ــض تراج ــة تعوي ــن محاول ــزام ضم ــتوى االلت ــف مس تخفي
قبــل إيــران وفنزويــال. وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات غيــر النفطيــة فــي 
النصــف األول مــن العــام 2018 كانــت أقــوى  مــن التوقعــات، إال أن 
تلــك األرقــام قــد تتســم بالتذبــذب، حيــث مــا زلنــا نتوقــع ارتفــاع معــدالت 
ــي  ــط ف ــاج النف ــي إنت ــر النفطــي و2.5% ف ــو بنســبة 2.8% للنشــاط غي النم
العــام 2018 بشــكل عــام، بمــا يــؤدي إلــى زيــادة إجمالــي الناتــج المحلــي 

ــبة %2.6.    ــي بنس اإلجمال

الرسم البياني 1: منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني  

ارتفــاع أســعار النفــط علــى خلفيــة توجــه األوبــك وشــركائها بزيــادة 
اإلنتــاج تدريجيــاً

ــت  ــطس، واصل ــي أغس ــراً ف ــاً  كبي ــط ارتفاع ــعار النف ــجلت أس ــد أن س بع
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أبرز النقاط
معدل النمو االقتصادي يصل إلى 0.7% على أساس سنوي في النصف األول من العام 2018، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 2.6   

% للعام 2018 بأكمله.  

ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات وصوالً إلى 83 دوالر للبرميل في بداية شهر أكتوبر،    
نتيجة لقلة المعروض العالمي.  

تراجع حاد لمبيعات القطاع العقاري في أغسطس، بعد األداء القوي في يوليو، متأثراً في األغلب بالعوامل الموسمية.  

انخفاض االنفاق االستهالكي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، بسبب تراجع االنفاق على السلع غير المعمرة.  

ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 4.7 مليار دينار كويتي في النصف األول من 2018 بحوالي 23% من الناتج المحلي     
اإلجمالي، بدعم من ارتفاع صادرات النفط.   

ارتفاع أنشطة التداول في بورصة الكويت في سبتمبر على خلفية الترقية ضمن مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.    
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