
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

شهراً  15عائدات سندات الخزانة األمريكية تالمس أعلى مستوياتها في 
في ظل تعزيز حزم التحفيز المالي وتقدم برامج اللقاحات آلفاق النمو 

 االقتصادي

 أبرز النقاط:

  وصلت عائداتها إلى  سنوات التي 10بصدارة السندات األمريكية ألجل  2021نمو عائدات السندات القياسية خالل الربع األول من عام

 .، والتي تراجعت مؤخراً 1.75%

  ارتفاع عائدات السندات األوربية تماشياً مع أداء سندات الخزانة األمريكية على أمل تسجيل انتعاش اقتصادي قوي في النصف الثاني من

 .العام الحالي

  العالمي ومدى السيطرة على الجائحةاستمرار ارتفاع العائدات سيتوقف على التطورات اإليجابية على صعيد االقتصاد. 

  عائدات السندات الخليجية متوسطة األجل تتبع إلى حد كبير خطى نظيراتها العالمية في ظل تحسن آفاق االقتصاد العالمي والسيطرة على

 .الجائحة

  تتراجع نظراً الرتفاع أسعار  على خلفية استمرار عجز الموازنات، إال انها قد 2021إصدارات السندات الخليجية ستظل قوية في عام

 .النفط وانخفاض اإلنفاق العام

  
 
 

 
 
  

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5655 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 

 رجا غصوب >
 إقتصادي أول
+965 2259 5356 
rajaghoussoub@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
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 تطورات سوق أدوات الدين

عائدات السندات العالمية تواصل ارتفاعاتها على خلفية التفاؤل تجاه تعافي 

 االقتصاد العالمي

واصلت عائدات السندات السيادية العالمية صعودها في الربع األول من عام 

 10، بصدارة سندات الخزانة األمريكية، إذ وصلت عائدات السندات ألجل 2021

شهراً بنهاية مارس. ويعزى االتجاه  15سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 

الصعودي الذي اتخذته العائدات إلى طرح برامج اللقاحات، وتحسن أوضاع 

مالي المستمرة، ما أدى االقتصاد الكلي في الواليات المتحدة وإجراءات التحفيز ال

إلى تعزيز التفاؤل تجاه االنتعاش االقتصادي ودعم معنويات االقبال على المخاطر 

لدى المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم االستثمارية من فئات األصول 

األكثر خطورة بما في ذلك األسهم. كما ساهمت توقعات ارتفاع معدالت التضخم 

السندات، وذلك نظراً لتزايد اإلنفاق الخاص باالتساق مع في تعزيز نمو عائدات 

تحسن المناخ االقتصادي. من جهة أخرى، اتبعت عائدات السندات الخليجية خطى 

نظيراتها العالمية واتجهت نحو االرتفاع على خلفية التفاؤل تجاه التعافي االقتصادي 

 وطرح برامج اللقاحات.

مقارنة  2021ن السيادية الخليجية في عام وقد نشهد تراجع إصدارات أدوات الدي

في ظل تراجع الحاجة إلى  2020بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها في عام 

مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط األوضاع المالية، 

ً في ظل استمرار عجز  إال أننا ما زلنا نتوقع أن تظل اإلصدارات قوية نسبيا

نيات الخليجية واالنخفاض النسبي للعائدات. وخالل الربع األول من عام الميزا

مليار دوالر، بنمو بلغت  27.7، بلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 2021

 على أساس سنوي، بصدارة السندات السيادية السعودية. %108نسبته 

ظل تحسن  في 2021ارتفاع عائدات السندات العالمية في الربع األول من عام 

 آفاق النمو االقتصادي

أدى تحسن االوضاع المتعلقة بالجائحة بفضل طرح برامج اللقاحات، إلى جانب 

استمرار حزم التحفيز المالي، وقوة مؤشرات االقتصاد الكلي وتخفيف القيود 

السندات المفروضة الحتواء الجائحة، إلى تعزيز المعنويات وما نتج عن ذلك من بيع 

في العديد من الحاالت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويأتي  فاع العائدوبالتالي ارت

في ظل ضعف  2020ذلك في أعقاب االنخفاضات الحادة التي شهدناها في عام 

المعنويات إثر تفشي فيروس كورونا وتداعياته على نمو االقتصاد العالمي. وجاءت 

ندات القياسية التي شهدت سنوات في صدارة الس 10سندات الخزانة األمريكية ألجل 

، إذ ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 2021ارتفاع عائداتها خالل الربع األول من عام 

نقطة أساس  83مارس )+ 31في  %1.75شهر، وصوالً إلى  15المسجلة في 

على أساس ربع سنوي( قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في منتصف أبريل بسبب 

اإلضافة إلى تأكيد االحتياطي الفيدرالي عزمه ارتفاع مشتريات سندات الخزانة، ب

اإلبقاء على سياسته التيسيرية واعتباره ان االرتفاع األخير الذي شهدته معدالت 

 التضخم ال يتعدى كونه وضعاً مؤقتاً نظراً الستمرار الركود في سوق العمل.

 عالمية ال ةالسيادي السندات عوائد: 1الرسم البياني 

(%) 

 

 

 إبريل 14، حتى تاريخ تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات األوروبية، التي تأثرت في وقت سابق 

االت اإلصابة بفيروس بمخاطر الركود المزدوج الناجم عن تفشي موجة جديدة من ح

من ارتفاع  ما يتماشى مع أداء سندات الخزانة األمريكية، بدعموب، 19-كوفيد 

معدالت التضخم وآمال تحسن وتيرة االنتعاش االقتصادي بقوة في النصف الثاني 

من العام الحالي في ظل السيطرة على تفشي الجائحة. وسجلت عائدات السندات 

نقطة أساس على أساس ربع  28و 65األلمانية والسندات البريطانية نمواً بمقدار 

سنوات  10عائدات السندات اليابانية ألجل سنوي على التوالي، في حين ارتفعت 

نقاط أساس على أساس ربع سنوي، وظلت كالمعتاد عند  7بمستوى أقل بلغ 

 . %0مستوياتها المستهدفة التي حددها بنك اليابان بالقرب من 

وتشير النظرة المستقبلية إلى ان استمرار ارتفاع عائدات السندات سيتوقف على 

وهو  -الذي يعتمد بدوره على مدى السيطرة على الجائحة  وتيرة التعافي االقتصادي

احتمال غير مؤكد نظراً لظهور سالالت جديدة من الفيروس واستمرار ارتفاع 

معدالت اإلصابة في أجزاء مختلفة من العالم. كما أن إجراءات التحفيز المالي 

ً إلى ارتفاع العائدات  اإلضافية التي اتخذتها الحكومة األمريكية قد تؤدي أيضا

باإلضافة إلى توقعات تخفيف القيود المفروضة على السفر والتنقل في النصف 

مع استمرار تسارع برامج اللقاحات. من جهة أخرى، فإن  2021الثاني من عام 

تعهد االحتياطي الفيدرالي اإلبقاء على سياسته النقدية التيسيرية، وتأكيد وجهة نظره 

تعدى كونها أوضاع مؤقتة قد يساهم في كبح جماح أن ارتفاع معدالت التضخم ال ت

 النمو المحتمل لعائدات السندات.

 10ة آلجال في عوائد السندات العالمي التغيير: 2الرسم البياني 

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

االرتفاع خالل الربع  عائدات السندات الخليجية تتبع خطى نظيرتها العالمية نحو

 2021األول من عام 

اتبعت معظم عائدات السندات السيادية متوسطة األجل في دول مجلس التعاون 

الخليجي خطى نظيراتها العالمية واتجهت نحو االرتفاع في ظل تحسن آفاق نمو 

االقتصاد العالمي والسيطرة على تفشي الجائحة. وعلى الرغم من أن ارتفاع عائدات 

دهور األوضاع االقتصادية السندات الخليجية عادة ما يمثل سمة من سمات ت

وضعف الجدارة االئتمانية، إال أن نمو العائدات في هذه الحالة تأثر إلى حد كبير 

بارتفاع عائدات السندات العالمية. وشهدت ظروف االقتصاد الكلي في دول مجلس 

ً مع  ً خالل الربع األول من العام الحالي، تماشيا ً تدريجيا التعاون الخليجي، تحسنا

أسعار النفط وحمالت التطعيم وتحسن المعنويات العامة، وهو ما انعكس في ارتفاع 

اتخاذ معدالت مبادلة مخاطر االئتمان للديون السيادية الخليجية التجاه هبوطي على 

نقطة  58و  44نطاق واسع. كما الحظنا نمو عائدات السندات بما يتراوح بين 

تثناء عمان والتي تتسم عادة أساس، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باس

بأعلى عائد للسندات السيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ 

نقطة أساس نظراً النخفاض تصنيفها االئتماني  28انخفضت عائدات سنداتها بمقدار 

+ "غير االستثمارية" من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف  Bالسيادي )بدرجة 

رتفاع مستوى المخاطر المالية، باإلضافة إلى هامش أعلى بكثير االئتماني( وا

 النخفاض عائداتها تماشياً مع تحسن الظروف االقتصادية وأوضاع الجائحة.  

 العوائدكما قد يؤدي اإلقبال القوي من قبل المستثمرين العالميين على السندات ذات 

سندات نسبياً( إلى استمرار المرتفعة )في ظل بيئة عالمية يسودها انخفاض عائدات ال

نحو االنخفاض. إال انه من  دات العمانية، مما يدفع بالعائدارتفاع الطلب على السن

المرجح أن تساهم عوامل مثل استمرار التحديات المالية وضعف التصنيف السيادي 

في كبح جماح تراجع عائدات السندات العمانية، وذلك نظراً الستمرار المستثمرين 

 أعلى لتلك السندات نتيجة الرتفاع مخاطرها. عوائدفي طلب 

السندات الخليجية في  لى المتوسط، ستستمر توقعات عائدوعلى المديين القريب إ

السندات العالمية،  قليمي / العالمي، واتجاهات عائداالعتماد على تعافي االقتصاد اإل

أما بالنسبة  ر النفط.ومدى السيطرة على أوضاع الجائحة، باإلضافة إلى أسعا

، واستمرار العجز تباطؤ وتيرة اإلصالح االقتصادي يؤدي استمرار ، فقد للكويت

المالي المتزايد إلى زيادة التكلفة المستقبلية لالقتراض بسبب مخاوف تعرض 

 تصنيفها االئتماني السيادي لمزيد من التخفيضات.

 ة األجلة متوسطالخليجي ةالسيادي السندات عوائد: 3الرسم البياني 

(%) 

 

 نوفمبر 5تومسون رويترز داتاستريم، حتى تاريخ المصدر: 
 

 

متوسطة األجل خالل  التغيير في العوائد السيادي  الخليجي : 4الرسم البياني 
 الربع الثالث

 (، على أساس ربعيساسأ ةنقط)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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الخليجية، إال أنها ما زالت قوية نظراً الستمرار تراجع وتيرة اإلصدارات 

 االحتياجات التمويلية

بعد المستوى المرتفع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين لدول الخليج في عام 

مليار دوالر وبما يتماشى تقريباً مع مستويات عام  100، والتي تجاوزت 2020

مليار دوالر، بقيادة  28إصدارات بنحو  2021، شهد الربع األول من عام 2019

 10.5االصدارات السيادية وفي مقدمتها إصدارات السعودية التي بلغت قيمتها 

مليار دوالر، ليصل بذلك إجمالي الديون المستحقة على دول مجلس التعاون 

مليار دوالر بنهاية الربع األول من العام الحالي. وجاءت  600الخليجي إلى حوالي 

صدارات على خلفية الحاجة المستمرة لتمويل عجز المستويات القوية لإل

 الميزانيات، وبدعم أيضاً من انخفاض تكلفة االقتراض نسبياً.

لسد العجز المستمر، إال  2021ونتوقع أن تظل اإلصدارات الخليجية قوية في عام 

بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط،  2020انها قد تتراجع مقارنة بمستويات عام 

إلنفاق الحكومي، وتعافي النشاط االقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر وترشيد ا

إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة، فقد يكون من الحكمة أن تلجأ دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى االقتراض، بدالً من السحب من االحتياطيات، التي يفترض 

العام الجديد في الكويت إلى وسيؤدي إقرار قانون الدين أنها تدر عائدات أعلى. 

زيادة إجمالي اإلصدارات اإلقليمية. إال أن توقيت إقرار هذا القانون ما يزال غير 

مؤكداً في الوقت الحالي، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين مجلس األمة ومجلس 

 الوزراء.

  لدول مجلس التعاون  أدوات الدين القائمةإجمالي : 5الرسم البياني 

 مليار()$  

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 للديون السيادية الخليجية معدالت مبادلة مخاطر االئتمان: 6الرسم البياني 

 (نقطة أساس) 

 

 نوفمبر 5تومسون رويترز داتاستريم،  حتى تاريخ المصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الربع األول
2021 

 الربع الرابع
2020 

 الربع الثالث
2020 

 الربع الثاني
2020 

 الربع األول
2020 

 الربع الرابع
2019 

 الربع الثالث
2019 

 الثانيالربع 
2019 

 الربع األول
2019 

 الربع الرابع
2018 

 الربع الثالث
2018 

 الربع الثاني
2018 

   

 القطاع العام  25.9 5.8 5.9 32.5 10.8 23.6 8.1 9.2 35.4 22.3 12.4 20.0

 القطاع المالي  1.3 1.0 1.9 2.1 3.6 5.3 1.8 4.1 1.6 4.4 2.1 6.4

 القطاع غير المالي  0.8 0.8 0.5 0.0 12.6 0.8 0.8 0.0 1.0 0.0 0.8 1.3

 المجموع  27.9 7.5 8.3 34.6 27.0 29.6 10.8 13.3 38.0 26.7 15.2 27.7

                   

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

 الربع األول
2021 

 الربع الرابع
2020 

 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 

 

 بحرين  2.8 0.4 1.0 0.0 0.0 3.3 0.5 0.1 2.8 3.2 0.0 3.0

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

 ُعمان  0.3 0.9 1.8 0.0 0.4 3.3 0.5 0.4 0.5 1.0 3.8 6.1

 قطر  17.3 2.6 1.5 15.6 5.1 4.7 0.4 3.8 11.0 1.6 0.0 1.7

 السعودية  4.5 1.3 0.0 16.3 17.8 3.6 3.6 5.5 8.0 12.3 8.3 10.5

 اإلمارات 2.8 2.2 3.4 2.7 3.8 14.7 5.3 3.5 15.7 8.5 2.7 6.4

 المجموع 27.9 7.5 8.3 34.6 27.0 29.6 10.8 13.3 38.0 26.7 15.2 27.7

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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