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انخفاض عوائد السندات العالمية في الربع الثالث من  ، 9102بسبب السياسة النقدية التيسيرية ومخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي.
عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعات أكثر حدة في الربع الثالث من  ،9102بسبب إدراجها في مؤشر جي بي مورغان وزيادة
الطلب من المستثمرين األجانب.
إصدارات قوية لسندات دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة  01مليار دوالر أميركي في الربع الثالث من  9102بفضل السندات اإلماراتية والقطرية.
إصدارات مجلس التعاون الخليجي قد تبقى قو ية على األرجح ،بدعم من استحقاقات الدين ،وتمويل العجوزات ،وانخفاض في تكاليف االقتراض.

انخفاض العوائد في الربع الثالث من  9102وإصدارات مجلس التعاون
الخليجي قوية
استمر انخفاض عوائد السندات العالمية في الربع الثالث من  ،9102وذلك بسبب
تراجع النمو االقتصادي العالمي ،وانخفاض التضخم ،ونهج سياسة تيسيرية من
قبل الفيدرالي األمريكي ،باإلضافة إلى عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري
األميركي-الصيني .وفي غضون ذلك ،اقتفت عوائد سندات مجلس التعاون
الخليجي أثر نظيراتها العالمية ،مع تراجعات أكثر حدة بالرغم من ارتفاع
المخاطر الجيوسياسية .وقد تأثرت عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي
بسياسة خفض أسعار الفائدة ،والطلب القوي على إصدارت الدين اإلقليمية
والناتج عن إدراجها في المؤشر القياسي( ،)EMBIإضافة إلى العوائد الجيدة نسبيا
مقارنة بالمخاطر .وكانت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي قوية مجددا في
الربع الثالث من  9102مستفيدة من انخفاض تكاليف االقتراض وبيئة الطلب
المواتية ،حيث بلغ مجموع إصدارات السندات والصكوك (المحلية والدولية)
 01مليار دوالر أميركي ،هيمنت عليها السندات السيادية وإصدارات البنوك
المحلية في اإلمارات وقطر.
العوائد العالمية تستمر في التراجع بسبب التجارة وخفض أسعار الفائدة
حافظت عوائد السندات العالمية على مسار سلبي في الربع الثالث من ،9102
وذلك بسبب استمرار عدم حالة اليقين ،واتخاذ السياسات النقدية مساراً توسعياً،
إضافة إلى انخفاض مستويات التضخم وتباطؤ النمو االقتصادي .وش ّكل الجانب
السياسي مزيدا من الضغط ،مع تطورات التحقيق بعزل الرئيس األميركي دونالد
ترامب واستمرار عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي .فقد
شهد الربع الثالث تخفيض مجلس االحتياط الفدرالي لسعر الفائدة مرتين على
التوالي ،بمقدار  92نقطة أساس في كل مرة (يوليو وسبتمبر) ،مما ساعد على
بقاء عوائد السندات منخفضة ،في حين قدّم البنك المركزي األوروبي تحفيزا
جديدا في سبتمبر .وشهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية أكبر التراجعات
الربعية بمقدار  02نقطة على أساس ربعي ،تلتها عوائد سندات الخزانة
األميركية ألجل  01سنوات وعوائد السندات األلمانية التي انخفضت بمقدار 00
نقطة أساس و 92نقطة أساس على التوالي .ولكن عوائد الحكومة اليابانية كانت
أقل تأثرا ،إذ انخفضت بمقدار  6نقاط أساس فقط ،ولكنها ،إلى جانب عوائد
السندات األلمانية ،أصبحت اآلن في النط اق السلبي بشكل قوي .وإضافة إلى ذاك،
تجدر اإلشارة إلى أن منحنى العائد األميركي لم يعد معكوسا ،حيث دفع خفض
أسعار الفائدة األخير منحى العائد صوب اتجاه ايجابي بشكل طفيف.
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وكما كان متوقعا ،تبلور ثالث خفض لمجلس االحتياط الفدرالي بمقدار  92نقطة
أساس في أكتوبر ليصل بذلك إلى النطاق المستهدف  ،05.2% - 0521ولكن
المجلس قد اعتمد موقفا أكثر حيادية مستقبال ،مشيراً إلى أن دورة التيسير قد ال
تستمر حيث جاء ذلك في أعقاب صدور تقرير إيجابي للوظائف األمريكية و يبقى
القطاع االستهالكي جيدا نسبيا على الرغم من أن النشاط التجاري والصناعي ال
يزال ضعيفًا في الواليات المتحدة وأوروبا .كما انخفضت أيضا توترات السوق
في أكتوبر وسط بعض التطورات اإليجابية بشأن خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي والنزاع التجاري األميركي-الصيني.
الرسم البياني  :0أسواق األسهم الخليجية
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وقد أدّى التحول في الثقة إلى انخفاض الطلب على المالذات اآلمنة وإلى انتعاش
في أسواق األسهم .وبسبب ذلك ،ارتفع عائد سندات الخزينة األميركية آلجل
عشر سنوات من  052%في أغسطس إلى  05.%في بداية نوفمبر.
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التوترات اإلقليمية الجيوسياسية أو استمرارها سيرفع على األرجح عوائد هذه
السندات.

الرسم البياني  :9التغيير الربع سنوي في عوائد السندات السياديه العالميه
(نقطه اساس)
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عوائد مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعا أكبر من نظيراتها العالمية
تبعت عوائد سندات مجلس التعاون الخليجي السيادية عوائد نظيراتها العالمية
وانخفضت في الربع الثالث من  ،9102ولكن بشكل أكبر عموما .فقد تأثرت
عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي بعوامل عالمية منها المخاوف بشأن
النمو ،وسياسية التيسير النقدي ،وعدم اليقين المحيط بالمفاوضات التجارية.
ولكن عوامل أخرى أثرت على تراجعات العوائد ،وبشكل رئيس التدفقات
األجنبية الكبيرة التي جاءت بسبب إدراج السندات السيادية لخمس دول من
مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عمان) في المؤشر القياسي جي بي مورغان
لألسواق الناشئة ( )EMBIبأصول مدارة تقدّر قيمتها بمبلغ  011مليار دوالر
قياسا إلى هذا المؤشر .ونتج عن اإلدراج ،الذي بدأ في يناير  9102وانتهى في
سبتمبر ،تدفقات أجنبية بحوالي  01مليار دوالر ،ش ّكلت حوالي  00%من
المؤشر المذكور لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس .والجدير ذكره أن هذه
ارتفاع العائد الذي كاد ان ينتج عن ازدياد المخاطر
العوامل عوضت
الجيوسياسية ال تي طرأت عقب الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية
السعودية في سبتمبر الماضي.
وشهدت عمان والبحرين أكثر التراجعات حدة في عوائد سنداتها السيادية ،التي
تراجعت بمقدار  42و 40نقطة أساس على التوالي ،إذ أن الدولتين اعتمدتا
إصالحات تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة .وبالفعل ،تشير التقارير
الحديثة إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي الحالي لعُمان ،ويبدو أن البحرين
تمضي في مسارها للتخلص من عجز الميزانية بحلول  .9199ونتيجة لذلك،
كانت عوائد اإلصدارات السيادية الجديدة للبحرين وعمان في سبتمبر وأغسطس
على التوالي أقل من عوائ د اإلصدارات السابقة .وقد يكون إطالق "البرنامج
الوطني للتوازن المالي" الجديد قد ساعد على ارتفاع الطلب على الدين العماني،
األمر الذي يمكن أن يسرّ ع ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض اإلنفاق
وتحسين زيادة اإليرادات .وفي هذه األثناء ،تراجعت عوائد السندات السيادية
الكويتية في األسواق الثانوية بمقدار  90نقطة أساس ،تماشيا مع المسارات
العالمية واإلقليمية.
وقد تستمر على األرجح عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي مستقبال
بالتأثر بالعوائد العالمية ،التي انخفضت في الربع الثالث من  9102بسبب
المخاوف من تباطؤ النمو والتجارة .ولكن تراجع عوائد سندات دول مجلس
التعاون الخليجي قد تكون محدودة إذا ما بدأ تباطؤ النمو العالمي بالتأثير على
الطلب على النفط ،ليخفض بذلك أسعار النفط ويزيد العجز المالي ومتطلبات
التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي .ومن ناحية أخرى ،فإن ازدياد
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الرسم البياني  :4التغيير الربع سنوي في العوائد السياديه الخليجيه
(نقطه اساس)
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إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي قوية في الربع الثالث من  9102وسط
تكاليف اقتراض متدنية
كانت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي (المحلية والعالمية) في الربع
الثالث من  9102قوية وبلغت  01مليار دوالر ،ش ّكلت الصكوك حوالي 950
مليار دوالر منها .وجاء نصف هذه اإلصدارات تقريبا من اإلمارات العربية،
بينما أصدرت الحكومة القطرية ما قيمته  2مليار دوالر .وتضمنت اإلصدارات
في الربع الثالث من  9102إصدار عٌمان لما قيمته  0مليار دوالر من السندات
الدولية على شريحتين في أغسطس ،استفادت فيها من األسواق العالمية للمرة
األولى في  04شهرا ،وإصدار البحرين في سبتمبر لما قيمته  9مليار دوالر من
السندات والصكوك ،وهو اإلصدار األول منذ استالم حزمة المساعدة من دول
مجلس التعاون الخليجي السنة الماضية .وكانت حكومة أبوظبي هي أكبر مصدر،
حيث بلغ إصدارها في سبتمبر  01مليار دوالر من سندات الدولية في ثالث
شرائح مدة استحقاقها  2و 01و 01سنة ،فيما أصدرت السعودية في يوليو ما
قيمته  050مليار من السندات في جزءين .وارتفع مجموع الدين القائم (المحلي
والعالمي) من  211مليار دوالر تقريبا في الربع الثاني إلى  202مليار دوالر
في نهاية الربع الثالث.
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ويعزى الطلب العالمي القوي على سندات دين دول مجلس التعاون الخليجي إلى
تزايد الديون ذات العائد المنخفض والسالب بشكل كبير في أسواق الديون
العالمية .وباإلضافة إلى ذلك ،تستمر العوائد التي كانت منخفضة لعدة سنوات في
تقديم حافز لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلصدار المزيد من سندات
الدين ،يقابل ذلك استحقاقات كبيرة نسبيا للديون الخليجية .ويستحق ما قيمته 20
مليار دوالر من السندات والصكوك في  ،9102منها  06مليار استحقت بالفعل
حتى نهاية أكتوبر .وفي ظل هذه المتغيرات ،نتوقع أن تبقى اإلصدارات قوية
خالل ما تبقى من هذه السنة ،ويبدو أن سنة  9102ستكون سنة قوية فيما يخص
إصدارات سندات الدين اإلقليمية.
الرسم البياني  :5إجمالي االصدارات لدول مجلس التعاون حسب القطاع
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