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أبرز النقاط


انتعاش األسواق العالمية في الربع الثاني من  ،2018ولكن الثقة ما زالت مثقلة بالمخاوف من اشتعال حرب تجارية.



تحسن أداء األسهم الخليجية مقارنة باألسهم العالمية ،بدعم من ارتفاع أسعار النفط وترقية أسواقها.



األسواق األمريكية تستفيد من متانة نمو االقتصاد وقوة األرباح.
ّ
تعثر األسواق الناشئة نتيجة قوة الدوالر وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس "ترامب" التجارية.




السوق السعودية سينضم إلى مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة في  ،2019في حين أن سوق الكويت لألوراق المالية مر ّ
شحة لالنضمام في العام
.2020



توقعات بارتفاع كبير في التدفقات المالية األجنبية إلى المنطقة خالل العامين المقبلين ،لكنها قد تعتدل إذا زاد حذر المستثمرين من االستثمار في
األسواق الناشئة.

استعادت األسواق العالمية قوتها في الربع الثاني من العام  ،2018وذلك بعد
التقلبات الشديدة التي عاودت الظهور في الربع األول ،حيث كان أداء األسواق
ثابتًا تقريبًا خالل النصف األول من العام الحالي .في الوقت نفسه ،واصلت
األسهم الخليجية أدائها الجيد مقارنة باألسواق العالمية ،وذلك بدعم من قوة أسعار
النفط وترقية أسواقها ،حيث تمت ترقية السوق السعودية وسوق الكويت لألوراق
المالية إلى األسواق الناشئة .أما في الوقت الحالي ،فقد سبّب أداء النمو العالمي
المتباين والقلق بشأن الحرب التجارية التي تلوح في األفق ،إلى زعزعة ثقة
المستثمر ،مما أدى إلى تدفق رؤوس األموال نحو األسواق اآلمنة ،حيث تعاني
الصين نتيجة لذلك أكثر من غيرها.
األسواق العالمية
وباإلضافة إلى انتقاده للسياسة النقدية لالحتياطي الفدرالي واستيائه من قوة
الدوالر ،تسبب تصاعد الخطاب التجاري للرئيس ترامب في المزيد من تدنّي
الثقة العالمية ووقوع األسواق الناشئة تحت وطأة تأثيرها .حيث تراجعت األسهم
الصينية بشكل ملحوظ ( ٪12-منذ بداية العام) بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة
الصينية الرنمينبي ،تاله انخفاض في أسواق األسهم للدول ذات العالقات التجارية
الوطيدة مع الصين .أما األسواق المتقدمة ،فقد حققت نتائج أفضل بقليل على إثر
تحسّن البيانات وقوة األرباح ،ولكن ما زالت الثقة عرضة للتأثر بشدة من
سياسات الرئيس ترامب.
ولكن بشكل عام ،حققت األسواق العالمية أدا ًء أفضل في الربع الثاني من العام
 2018نظرً ا لضعف وتيرة التشدد في األوضاع المالية العالمية ،نتيجة ضعف
النمو في بعض دول العالم ،مما أدى إلى ارتفاع مؤشر "مورغان ستانلي
العالمي" بواقع  ٪2على أساس ربع سنوي والتعويض عن التراجع في الربع
السابق.
ولقد قادت األسهم األميركية هذه الزيادة بدعم من القوة المتنامية في االقتصاد
األميركي ،إال أن الشركات التي تعتبر عرضة للتأثر باألوضاع التجارية ،والتي
تشكل معظم مؤشر "داو جونز" ،قد سجّ لت أدا ًء ضعيفا ً نسبيا ً .حيث ارتفع هذا
ً
مقارنة
المؤشر بنسبة طفيفة بلغت  ٪0.7في الربع الثاني من العام ،2018
بالزيادة التي سجلها مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة .٪2.9
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ومن جانبها ،سجّ لت أسواق األسهم األوروبية ارتفاعا ً طفيفا ً في الربع الثاني من
العام  2018نتيجة خسارتها معظم المكاسب التي حققتها األسهم في وقت مبكر
من هذا الربع بسبب عودة عدم اليقين السياسي وزيادة التوترات التجارية .كما
تأثرت أيضا ً ثقة المستثمر بانخفاض البيانات االقتصادية التي بدَ ت كإشارة على
استمرار اعتدال النمو لربع آخر .وارتفع مؤشر "يورو ستوكس  "50بنسبة ٪1
في الربع الثاني من العام  ،2018لكنه انخفض بنسبة  ٪3.1في النصف األول
من العام.
وقد أدت زيادة حدّة التوترات التجارية ،باإلضافة إلى قوة الدوالر األميركي ،إلى
تدفق رؤوس أموال هائلة خارج األسواق الناشئة .فقد انسحب المستثمرون من
الدول ذات مستويات عالية من الديون الخارجية والدول التي ستكون أسواقها
عرضة للتأثر بالسياسات التجارية للرئيس "ترامب" .لذلك ،انخفض مؤشر
"مورغان ستانلي لألسواق الناشئة" بواقع  ٪4.2في الربع الثاني من العام
 2018و  ٪3.9في النصف األول من العام .2018
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الرسم البياني  :2أسواق األسهم العالمية
( ٪نمو ربع سنوي ،الربع الثاني )2018

في الﮐويت ،شهد الربع الثاني من  2018تغييراً هيﮐليا ً كبيراً أدى في البداية إلﯽ
تدني ثقة المستثمر المحلية الذي أدى بدوره إلى انخفاض مؤشر البورصة بواقع
 ٪5في أول شهرين من الربع .إال أن االهتمام الكبير من المستثمرين العالميين
بعد إضافة الكويت إلى قائمة مؤشر "مورغان ستانلي لألسواق الناشئة"
وإدراجها رسميا ً في مؤشر "فوتسي لألسواق الناشئة" قد ساهم في إنعاش السوق
في أواخر هذا الربع وحتى اآلن .حيث تفوقت الكويت على معظم األسواق
اإلقليمية في األسابيع الثالثة األولى من الربع الثالث من العام  ،2018بزيادة
بلغت .٪6.4
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األسواق اإلقليمية
ساهمت أرباح البنوك غير المتوقعة في دعم الزخم ،والتي استفادت من تحسّن
البيئة التشغيلية .وبالفعل ،فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معظم البورصات اإلقليمية،
بقيادة الكويت ،بنسبة  ٪2إلى  ٪ 6في األسابيع الثالثة األولى من الربع الثالث
.2018
أما بالنسبة للربع الثاني من  ،2018فقد ساهم كل من ثبات أسعار النفط واستقرار
ارتباطات العمالت وإعادة تصنيف مؤشر األسواق الناشئة في دعم األسهم
اإلقليمية وحمايتها من تدفقات رؤوس األموال إلﯽ الخارج .وقد تفّوق مؤشر
"مورغان ستانلي لألسواق الخليجية" مرة أخرى ،مرتفعا ً بنسبة  ٪4.7خالل
الربع لينهي تداوالت النصف األول من العام  2018عند مستوى أعلى بنسبة
.٪11.7
الرسم البياني  :3أسواق األسهم الخليجية
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من المتوقع أن تزداد التدفقات األجنبية إلى المنطقة بشكل كبير خالل العامين
المقبلين .إذ سيتم إدراج السعودية في مؤشري "مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة" و "فوتسي لألسواق الناشئة" في العام  ، 2019حيث تشير التوقعات إلى
أن ذلك سيؤدي إلى بلوغ التدفقات الساكنة ما يقارب  15مليار دوالر بالمجمل،
و 35مليار دوالر من األموال المتحرّكة .كما سيساهم البيع الجزئي المتوقع
لشركة أرامكو في استقطاب المستثمرين األجانب .وفي الوقت نفسه ،تتوقع
الكويت وصول التدفقات الساكنة إلى  0.9مليار دوالر في أواخر هذا العام،
وربما تصل  1.5مليار دوالر أخرى في العام  ،2020ذلك إلى جانب التدفقات
المرتبطة باألموال المتحرّكة .ورغم ذلك ،قد تعتدل هذه التدفقات الكبيرة في حال
تعرّ ضت األسواق الخليجية لعدوى المخاوف التي أثرت على األسواق الناشئة.
من المتوقع أن تواصل األسهم اإلقليمية أداءها القوي في ظل قوة األوضاع
الناتجة عن تخفيف سياسات التعزيز المالي وبدعم أيضا ً من برامج إنعاش نشاط
القطاع الخاص .ولكن في ضوء تزايد االحتماالت باشتعال حرب تجارية شاملة،
قد يت ّخذ زخم اقتصادات المنطقة والعالم منحى مختلف تماماً.
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ولقد ساهم اإلدراج المتوقع للسوق السعودية في مؤشر "مورغان ستانلي
لألسواق الناشئة" وإعادة تقييم بعض األسهم القطرية ضمن هذا المؤشر نفسه في
تفوق هذين السوقين على بقية المنطقة في الربع الثاني من العام  .2018حيث
ارتفع مؤشر تداول السعودي بواقع  ٪5.6على أساس ربع سنوي ،بينما ارتفع
مؤشر قطر بواقع  .٪5.2أما بالنسبة لمؤشر السعودية ،فقد ارتفع بنسبة هائلة
بلغت  ٪17منذ بداية السنة.
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