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 أبرز النقاط

  ولكنها سجلت ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق 9102أسواق األسهم العالمية تفقد الزخم في الربع الثالث من. 

  اقتصادية دون التوقعاتأسواق األسهم العالمية تأثرت باستمرار التوترات التجارية وبيانات. 

 أداء سلبي إجماال لألسواق الخليجية بسبب المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وعمليات جني األرباح. 

  9102قد تعزز هذه المخاطر حذر المستثمرين في الربع األخير من. 

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5355 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 
 رجا غصوب >

 إقتصادي أول
+965 2259 5356 
RajaGhoussoub@nbk.com 

 االقتصادي الموجز
2910 أكتوبر I   29  إدارة البحوث االقتصادية  

 سوق األوراق المالية

الربع الثالث مع استمرار أسواق األسهم العالمية تفقد زخمها في 
 التوترات التجارية وضعف البيانات االقتصادية

 

؛ وأداء األسواق 9102األسواق العالمية تفقد الزخم في الربع الثالث من 

 الناشئة دون المستوى

بالربعين مقارنة  9102تباطأ ارتفاع األسهم العالمية في الربع الثالث من 

السابقين، مدفوعاً بأداء األسهم األوروبية واألميركية. وقد أدى ضعف البيانات 

االقتصادية، التي جاءت دون المتوقع، واحتمال خفض توقعات النمو االقتصادي 

العالمي واستمرار ظروف عدم اليقين الخاصة بالتجارة، إلى زيادة قلق 

شكل متزايد إلى األصول األقل المستثمرين وتجنبهم للمخاطر، إذ توجهوا ب

مخاطرة كالدخل الثابت والذهب. وبذلك استمرت عوائد السندات بالتراجع 

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكان هذا التغير في 

التوجه جلياً في أسهم األسواق الناشئة، التي كان أداؤها دون أداء األسهم العالمية 

. أما أسواق دول التعاون الخليجي فقد 9102ي الربع الثالث من بهامش كبير ف

كان أداؤها متباينا، ولكن سلبيا باإلجمال بسبب األوضاع الجيوسياسية السلبية 

 وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى تأثرها بالتطورات العالمية.

  عالمية: أسواق األسهم ال0الرسم البياني 

 (011=  9102ديسمبر  92، تغيير فترة األساستم )

 

 داتاستريمرفنيتيف : المصدر
 

 

 

 

 (الربع الثالث) عالميةال: أسواق األسهم 9الرسم البياني 

 (9102على أساس ربعي،  %)

 

 داتاستريم رفنيتيفالمصدر: 
 

 األسواق العالمية

بفضل األسهم األوروبية  9102ارتفعت األسواق العالمية في الربع الثالث من 

واألميركية، بالرغم من أن هذا االرتفاع كان أقل الربعين السابقين.  فقد ارتفع 

مقارنة بالربع السابق بفضل ارتفاع  0.0العالمي بنسبة % MSCIمؤشر 

، فيما 9.2%بنحو  992ومؤشر نيكاي  9.2بنحو % Euro Stoxx 50مؤشر

. وتأثر أداء األسهم العالمية 0.9بنسبة % S&P 500ارتفع مؤشرا داو جونز و

لهذه األسواق  MSCIبسبب الخسائر في األسواق الناشئة، حيث تراجع مؤشر 

مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك على األرجح إلى تراجع ثقة  2بنسبة %

تراجع األسواق الناشئة، كان المستثمرين وابتعادهم عن المخاطر. وبالرغم من 

أقل تأثرا، حيث بقي على حاله مع  Shenzhen CSI 300المؤشر الصيني 

وفي المقابل، سجل أداء بالمقارنة مع الربع السابق. 9102نهاية الربع الثالث من 

األسواق الناشئة تراجعات خالل الربع الثاني، حيث انخفض مؤشر مورغان 

كما انخفض . على أساس ربع سنوي %1.2ة ستانلي لألسواق الناشئة بنسب

على أساس  %0.9لقياس أداء األسهم الصينية بنسبة  211آي .اس.مؤشر سي

ربع سنوي وكان عرضة لتقلبات شديدة في الربع الثاني في ظل تباطؤ معدالت 

النمو وتصاعد التوترات التجارية مما أدى إلى قيام المستثمرين بإعادة تقييم 

 .م االستثماريةمخاطرهم  ومراكزه

وسط تراجع  9102وجاء أداء األسهم المتواضع نسبيا في الربع الثالث من 
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الصيني، وضعف -توقعات النمو العالمي، واستمرار النزاع التجاري األميركي

فقد انخفض مؤشر مديري الشراء . البيانات االقتصادية األميركية واألوروبية

تاج إلى أدنى مستوى له في عشر األميركي للتصنيع بحسب معهد إدارة اإلن

سنوات في سبتمبر بسبب انخفاض الطلبات الجديدة والتوظيف باإلضافة الى قلق 

كما عانى . متنام من احتمال امتداد ضعف قطاع التصنيع إلى قطاع المستهلكين

اقتصاد منطقة اليورو من تراجع مماثل بسبب النمو الهزيل في قطاعي التصنيع 

قمت ظروف عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من وقد فا. والصادرات

ويبدو أن سياسات البنوك المركزية . االتحاد األوروبي مخاوف المستثمرين

العالمية التيسيرية قد ساهمت بشكل جزئي في التخفيض من أثر هذه العوامل 

 .المعاكسة

 األسواق اإلقليمية

جي بشكل عام دون أداء كان أداء أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخلي

   MCSIفقد تراجع مؤشر.  9102أسواق األسهم العالمية في الربع الثالث 

مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك  7.2%لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

، وكذلك مؤشر 2.2%غالبا إلى السوق السعودي التي تراجع مؤشره بنسبة 

، والسوق القطري الذي 9.7%بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة أقل بلغت 

وجاء هذا التراجع وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية . 0%شهد هبوطاً بنحو 

وتقلب سعر النفط، بالرغم من دعم التدفقات غير النشطة الناجمة عن دخول 

ناشئة في سبتمبر، إضافة داو جونز لألسواق ال S&Pبورصة الكويت في مؤشر 

لألسواق الناشئة أيضا  FTSEإلى المرحلة الرابعة إلدراج السعودية في مؤشر 

 MSCIفي سبتمبر، وثاني مرحلة من إدراج السعودية في أغسطس في مؤشر 

وجاء الضغط اإلضافي على األرجح من عمليات جني .  لألسواق الناشئة

كويتية والسعودية في النصف األول األرباح، وذلك بعد أن ارتفعت األسواق ال

 .من السنة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات تقييم األسهم

وقد تعاني أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مستقبال من الضغط على أسهم 

والذي قد ( باستثناء الكويت)البنوك النات  عن الخفض األخير في أسعار الفائدة 

ستكون هناك حاجة لمحفزات جديدة لدعم إضافة إلى ذلك، . يؤثر على ربحيتها

اما . السوق السعودي مع استكمال عمليات اإلدراج في المؤشرات الرئيسة تقريبا

وهو شبه )بالنسبة للكويت، فمن المنتظر ان يتم اإلعالن عن القرار النهائي 

لألسواق الناشئة في نهاية ديسمبر  MSCIبشأن االنضمام الى مؤشر ( مؤكد

وقد تتلقى بورصة . 9191دخل القرار حيز التنفيذ في مايو على ان ي 9102

الكويت دعما للسيولة ورسملة السوق من خالل طرحين عاّمين أوليين لبورصة 

، علما أن االكتتاب 9102الكويت ومحطة الزور الشمالية في الربع الرابع من 

ية في ولذلك من الطبيعي أن تستفيد السوق الكويت. مفتوح اآلن لهذين الطرحين

كما أن احتمال طروحات نوعية . المدى القصير من هذه التطورات المتوقعة

 .إضافية ستعزز نطاق وحجم السوق في المدى الطويل

وكان أداء األسواق األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي جيداً نسبيا في 

، حيث ارتفعت بورصات دبي وعمان والبحرين 9102الربع الثالث من 

وكانت . على التوالي مقارنة بالربع السابق 2.0%و  2.6%و  6.7%بنسبة 

، وكانت عند مستويات تقييم 9102هذه األسواق قد شهدت أداًء أضعف في 

منخفضة نسبيا في بداية السنة، ما جعلها تجتذب المستثمرين الباحثين عن تحويل 

 .رأس المال إلى أسواق لديها فرصاً واعدة

 

 

 

 : أسواق األسهم الخليجية 2الرسم البياني 

 (011=  9102ديسمبر  92، تم تغيير فترة األساس)

 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
 

قد  9102ان المخاطر التي أبرزناها في تقريرنا عن األسهم في الربع الثاني من 

، فمع استمرار النزاعات 9102اصبحت أكثر وضوحا في الربع الثالث من 

التجارية والمخاطر الجيوسياسية وتقلب سعر النفط، وتراجع توقعات نمو 

االقتصاد العالمي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تأكد اآلن، فإننا 

نتوقع استمرار ظروف عدم اليقين والتقلب في أسواق األسهم اإلقليمية وسيستمر 

موقفهم الحذر من االسواق العالمية وباألخص المستثمرون على األرجح ب

 .9102األسواق الناشئة في الربع الرابع من 

 (الربع الثالث) : أسواق األسهم الخليجية6البياني الرسم 

 (9102على أساس ربعي،  %)

 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
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