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News on the Kuwaiti economy over the past month has been 
mixed. The strong rally in oil prices should lift confidence and 
has led us to narrow our forecast for the fiscal deficit this year, 
while very subdued inflation supports real household incomes 
and benefits consumers. However, business credit remains 
weak, suggesting that the better financial outlook is yet to 
translate into stronger investment. Meanwhile, the decision to 
postpone the introduction of VAT to 2021 avoids a nearer-term 
hit to the consumer sector, but it highlights the risk of pushing 
back the pace of reforms given the now more comfortable 
fiscal position and may affect credit outlook.

Oil price rise improves the fiscal position

Oil prices have continued to climb over the past month, with 
Kuwait Export Crude (KEC) – typically priced at a small discount 
to Brent – rising 8% m/m to $67/bbl on average in April and 
then above $75 in mid-May. The rise has been supported by 
tighter market fundamentals arising from solid global demand 
growth and cuts in oil supply by OPEC and other key producers 
led by Russia, a reduction in Venezuelan output and impending 
US sanctions following the re-election of President Maduro, as 
well as the US’s decision to withdraw from the nuclear deal 
with Iran. Kuwait has largely complied with the supply cuts. 
Its production stood at 2.71 million b/d in March, down 0.14 
mb/d from the reference point in October 2016. (Chart 1.)

As a result of the run up in prices, we have upgraded our forecast 
for Brent crude to $65/bbl this year and $60 in 2019 ($61 and 
$56 for KEC, respectively), both from $55 before – compared to 
$50 in the official budget – which remain conservative if prices 
stay at near current levels for the remainder of the year. The 
revision has positive implications for the government’s budget 
revenues, some 90% of which are derived from oil. However, 

the impact on the budget balance is partially offset by an 
upgrade to our spending forecast following revisions to the 
draft budget made by parliament. Under our new assumptions, 
the deficit for FY2018/19 narrows to 6% of GDP from 10% 
before, before mandatory transfers to the Future Generation 
Fund. This does not include the government’s off-balance sheet 
earnings on its investments overseas, which amount to in 
excess of 10% of GDP.

Chart 1: Kuwait crude oil output

(millions of barrels per day, OPEC secondary sources estimates)

Source: Thomson Reuters Datastream

Against this improving fiscal backdrop, the National Assembly’s 

Budget committee announced that the introduction of VAT will 

be delayed until 2021. When implemented, the measure is 

likely to yield 1-1.5% of GDP in additional revenues, which 

would represent a boost of around one-third to the state’s 

non-oil receipts. Excise duties on selected products including 

tobacco and carbonated drinks are likely to be introduced when 
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Highlights

• Following the recent rally in oil prices, we have revised up our forecast for Brent crude to $65 in 2018 and $60 in 2019.

• Higher oil prices will boost the fiscal position: the deficit is now forecast at 6% of GDP in FY2018/19 from 10% before.

• Domestic real estate activity picked up sharply in March, perhaps influenced by seasonal factors.

• Inflation rose fractionally to 0.7% y/y in April but continues to be subdued by soft food and housing figures. 

• Despite reasonable growth in the real economy, credit growth weakened to just 1.9% in March.

• The Kuwaiti stock market has been subdued along with most other Gulf markets, affected by geopolitical factors. 

• The Kuwaiti dinar has appreciated nearly 5% versus some key currencies recently, pulled up by the stronger US dollar.
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parliament resumes in October, but will yield about one third 

of the expected revenue from VAT. The improved fiscal position 

entails less domestic borrowing, thus adding to already high 

liquidity in the banking system.

Real estate sales jump on transaction surge

Real estate activity surged in March, with sales jumping to 

a more than three-year high of KD353 million, up 38% y/y. 

(Chart 2.) Sales in the investment (i.e. apartment) sector 

were particularly strong at KD155 million, nearly double their 

February levels, while the volatile commercial sector also saw 

strength (KD85 million). Having seen significant declines in 

2015 and 2016, market activity appeared more stable in 2017 

and the latest data support the view of further improvement. 

However, March’s rise in sales was driven by an increase in 

the number of transactions which may have been driven by 

seasonal or one-off factors. Moreover, our own calculations 

suggest that prices for houses and apartments continue to ease 

on a three-month basis. 

Chart 2: Real estate sales

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Inflation edged up in April, but remains very low

Inflation edged slightly higher in April, but remained low at just 

0.7% y/y from 0.6% in March. (Chart 3.) March’s figure was 

the second lowest figure since 2004. 

Soft inflation numbers are being driven in particular by 

weakness in key food (-0.4% y/y) and housing (-1.4%) 

components, which between them account for half of the 

index. Prices in the other categories – our version of ‘core’ 

inflation – rose by 2.6% y/y, unchanged from March though 

still below the average rate for last year. We forecast inflation 

to average 1.5% for 2018 overall, but the risks to this figure 

appear on the downside.

Chart 3: CPI inflation

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream

Credit growth softens in March 

March saw a continuation of the recent soft trends in bank 

lending, with credit growth easing to its lowest since 2012 

at 1.9% y/y, and down from 2.5% in February. (Chart 4.) 

Growth fell across all the main sectors, with business credit 

growth slowing to just 0.7% y/y, albeit dragged down by 

continued deleveraging in the non-bank financial sector 

(mostly investment firms) as well as a large one-off corporate 

repayment late last year. Excluding these, business credit rose 

by around 4% y/y.  

Chart 4: Private credit

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream

Meanwhile, growth in credit to households excluding lending 

for securities purchase, which typically drops at the end of the 

quarter, stood at a solid 7.1% y/y, slightly down from February’s 

7.4%. Including securities lending (around 17% of consumer 

lending but now down 10% y/y) credit growth slipped to 3.7% 

y/y from 4.3% in February. 

There was also softness in deposit growth, which declined to 

an 18-year low of 0.5% y/y from 2.5% in February. (Chart 5.) 
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Deposits actually saw a decent 1% m/m rise in March, but the 

year-on-year figure was depressed by a base effect following 

an even larger jump in March 2017. Weakness in deposit 

growth has been exacerbated in recent months by declines in 

government deposits, which contracted by an average of 3% 

y/y in 1Q18 despite the boost to the government’s finances 

from higher oil prices. 

Chart 5: Bank deposits

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream

Stock market has retreated so far in 2Q18 

Despite a healthy earnings season and higher oil prices, the 

stock market has been in retreat since the overhaul of Boursa 

Kuwait at the start of 2Q18 – a move that restructured the 

market with a view to improving liquidity and investor interest. 

The All-Share index was down 3.9% quarter-to-date by mid-

May. These moves reduced the capitalization of the Kuwaiti 

market by KD 1.1 billion to KD 27.9 million. Most other GCC 

markets are also down so far this quarter. Factors weighing 

on stocks include regional geopolitics, especially the rise in 

tensions between the US and Iran, escalating fears of a trade 

war between the US and China (which has since subsided), 

and the potential impact of tightening global monetary policy. 

Company earnings in Kuwait, however, have been largely 

positive, with earnings for 161 reporting companies up a 

healthy 9.6% y/y in 1Q18, reflecting an improving operating 

environment. Banks displayed a strong performance, reflecting 

partially the hike in interest rates by the Central Bank of Kuwait; 

aggregate profits were up 16.7% y/y. 

Dinar rises alongside rebounding US dollar

After weakening through most of 2017, the US dollar has seen 

a sharp recovery over the past month, rising nearly 5% m/m 

on a trade-weighted basis to mid-May fueled by a combination 

of strong economic data, rising short and long-term interest 

rates and some ‘safe haven’ flows on the back of escalating 

geopolitical tensions with Iran and China. These movements 

have affected the Kuwaiti dinar, which is pegged to a basket 

of currencies with undisclosed weights but primarily favoring 

the US dollar. The dinar has seen a modest dip of 0.7% versus 

the dollar, whilst climbing 4-5% versus the euro and the British 

pound. (Chart 6.)

Chart 6 : Kuwaiti dinar exchange rate

(foreign currency per dinar)

Source: Thomson Reuters Datastream

The dinar’s stability versus the US dollar comes despite a 

narrowing in KD-dollar interbank interest rate spreads in recent 

months, with the spread even turning negative this year. The 

Central Bank of Kuwait raised its key policy interest rates by 25 

bps in March following the hike by the US Federal Reserve – a 

move aimed at bolstering support for the local currency. 
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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 33.5 36.4 40.2 40.8

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 16.3 19.4 18.2

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 24.5 25.7 26.9 28.8

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 3.5 -2.9 1.8 2.8

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 2.3 -8.0 0.0 1.5

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 2.0 3.3 3.5 4.0

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 … …

Money supply (M2) 7.7 10.0 3.4 1.7 3.6 3.0 … …

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 1.5 2.8

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 2.0 3.0

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.8 -5.2 -5.7 -5.7

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.1 44.9 45.4 42.9

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 34.9 40.1 38.9 35.0

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.2 4.8 6.4 7.9

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 52.8 50.1 51.1 48.6

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 3.9 4.5 4.5 4.3

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.7 -9.6 -10.3 -10.0

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.2 13.0 12.3 12.2

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.7 18.8 21.6 23.6

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.5 6.3 11.9 6.5

Goods balance 54.4 51.8 47.6 24.3 18.1 21.4 28.0 24.0

Export 68.3 66.5 64.2 47.5 41.9 45.9 49.2 45.9

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 23.8 24.6 21.1 21.9

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -19.0 -18.9 -16.1 -17.0

Investment income (net) 7.4 8.1 9.7 11.2 12.1 16.4 12.3 13.1

Worker remittances -9.5 -10.2 -10.8 -11.6 -13.5 -11.4 -12.3 -12.7

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 61 56

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.71 2.75

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 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18

Credit 33.3 34.3 35.6 35.5 35.4 35.2 35.3 35.6

Growth (% y/y) 8.5 2.9 4.6 4.3 3.2 2.9 2.5 1.9

Money supply (M2) 34.5 35.8 36.3 36.7 37.1 36.7 36.9 37.1

Growth (% y/y) 1.7 3.6 1.9 2.9 3.8 3.4 3.4 1.1

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.4 1.5 1.1 1.0 0.8 0.6

ex food (% y/y) 3.0 3.1 1.6 1.7 1.2 1.3 1.2 0.9

Real estate sales (KD million) 249 288 217 147 171 226 189 353

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -1.1 -0.3 -6.9 -3.5 2.5 6.0

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 150 151 152 152 149 146

Residential plots 190 178 175 173 174 171 168 162

Investment buildings 211 190 181 180 181 182 181 183

Consumer confidence (index) 95 99 105 113 110 105 110 113

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 54 59 61 66 62 62

Stock market - weighted index 382 380 420 399 401 412 414 416

Growth (% y/y) -13.0 -0.4 18.6 8.6 5.6 -3.6 -2.4 1.6

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 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.9 -3.8 -2.1 -3.0 -2.5 …

Oil -4.0 0.9 0.5 -9.8 -7.6 -8.3 -6.5 …

Non-oil -0.3 0.3 3.7 3.3 3.5 4.0 2.4 …

Point-of-sale card spending 1.9 2.1 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.7

Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 7.0 9.1 12.5 11.4 15.8

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.4 0.3 0.5 1.1 …

Exports 6.0 3.6 4.1 4.2 3.9 4.0 4.7 …

Imports 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.4 …
Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Fiscal balance

(after transfers to FGF)

Source: Ministry of Finance, NBK estimates

Chart 3: Real estate market activity

(KD million, monthly, -12m average)

Source: Ministry of Justice

Chart 5: Interbank rates

(3-month, %)

Source: Thomson Reuters Datasteam 

Charts

Chart 2: Oil price

(USD per barrel, Kuwait export crude)

Source: Kuwait Petroleum Corporation

Chart 4: Point of sale transaction

(% y/y)

Source: Boursa Kuwait

Chart 6: Exchange rage

Source: JP Morgan, Thomson Reuters Datastream

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

Kuwait Economic Brief - May 2018

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18f 18/19f

KD bn (LHS)
% of GDP (RHS)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Apr-16 Oct-16 Apr-17 Oct-17 Apr-18

-5

0

5

10

15

20

-5

0

5

10

15

20

1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 1Q18

Point-of-sale only
Including cash withdrawals

102

104

106

108

110

112

114

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

3.50

3.55

May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18

USD/KWD (LHS)
Trade-weighted exch. rate (RHS)

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Apr-16 Apr-17 Apr-18

12-m average

Monthly

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

May-14 May-15 May-16 May-17 May-18

Kibor (KD)

Libor (USD)

Spread



الرسم البياني 1: امليزان املالي
)بعد حتويالت صندوق األجيال القادمة( 

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: نشاط سوق العقار
)مليون دينار، متوسط اإلثني عشر شهراً(  

املصدر: وزارة العدل

الرسم البياني5: أسعار فائدة اإلنتربنك
)متوسط ثالثة أشهر، ٪(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

الرسوم البيانية
الرسم البياني 2: أسعار النفط

)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(

املصدر: مؤسسة البترول الكويتية

الرسم البياني 4: صفقات أجهزة نقاط البيع
)٪ النمو السنوي(

املصدر: بورصة الكويت

الرسم البياني 6: سعر الصرف

املصدر: جي بي مورغان وتومسون رويترز داتاسترمي

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - مايو 2018

 6إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2018 بنك الكويت الوطني  

۲۰-

۱٥-

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۱۳/۱۲ ۱٤/۱۳ ۱٥/۱٤ ۱٦/۱٥ ۱۷/۱٦ ۱۸/۱۷f ۱۹/۱۸f

مليار دينار (على اليسار)

من الناتج الحلي اإلجمالي (على اليمين)

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

٤۰۰

٥۰۰

٦۰۰

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

٤۰۰

٥۰۰

٦۰۰

أبريل-۱۱ أبريل-۱۲ أبريل-۱۳ أبريل-۱٤ أبريل-۱٥ أبريل-۱٦ أبريل-۱۷ أبريل-۱۸

متوسط اإلثني عشر شهراً
شهرياً

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥
Kibor (KD)

Libor (USD)

Spread

مايو-۱٤ مايو-۱٥ مايو-۱٦ مايو-۱۷ مايو-۱۸

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

٥۰

٥٥

٦۰

٦٥

۷۰

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

٥۰

٥٥

٦۰

٦٥

۷۰

أبريل-۱٦ أكتوبر-۱٦ أبريل-۱۷ أكتوبر-۱۷أبريل-۱۸

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰
أجهزة نقاط البيع فقط
مع السحوبات النقدية

الربع األول-۱٤ الربع األول-۱٥ الربع األول-۱٦ الربع األول-۱۷ الربع األول-۱۸

مايو-۱٥ مايو-۱٦ مايو-۱۷ مايو-۱۸
۱۰۲

۱۰٤

۱۰٦

۱۰۸

۱۱۰

۱۱۲

۱۱٤

۳٫۲٥

۳٫۳۰

۳٫۳٥

۳٫٤۰

۳٫٤٥

۳٫٥۰

۳٫٥٥
دينار مقابل دوالر (على اليسار)
سعر الصرف الموزون تجارياً

نوفمبر-۱٥ نوفمبر-۱٦ نوفمبر-۱۷



الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
مارس 2018فبراير 2018يناير 2018ديسمبر 2017نوفمبر 2017أكتوبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

33.334.335.635.535.435.235.335.6االئتمان
8.52.94.64.33.22.92.51.9النمو )٪النمو السنوي(

34.535.836.336.737.136.736.937.1عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
1.735.81.92.93.83.43.41.1النمو )٪النمو السنوي(

3.23.61.41.51.11.00.80.6التضخم )٪النمو السنوي(
3.03.11.61.71.21.31.20.9التضخم األساس )٪النمو السنوي(

2492.6217147171226189353املبيعات العقارية )مليون دينار(
2.56.0-3.5-6.9-0.3-3.11.1-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار
174152150151152152149146املنازل السكنية

190178175173174171168162األراضي السكنية
211190181180181182181183املباني االستثمارية

9599105113110105110113ثقة املستهلك )مؤشر(

3150545961666262سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

382380420399401412414416البورصة - املؤشر الوزني

1.6-2.4-18.68.65.63.6-0.4-13.0النمو )٪النمو السنوي(
املصدر:  اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

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

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع 
2016

الربع األول 
2017

الربع الثاني 
2017

الربع الثالث 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

--2.5-3.0-2.1-1.72.93.8-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
--6.5-8.3-7.6-0.90.59.8-4.0النفطي

-0.33.73.33.54.02.4-0.3غير النفطي

1.92.12.32.32.62.62.62.7إنفاق أجهزة نقاط البيع
109.17.09.112.511.415.8.-14.8النمو )٪النمو السنوي(

--0.60.40.30.51.1-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
--6.03.64.14.23.94.04.7الصادرات
--2.02.12.12.22.12.22.4الواردات

املصدر:  اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.536.440.240.8الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.319.418.2النفطي
21.422.423.223.924.525.726.928.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.82.8-6.61.10.50.63.52.9الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.01.5-2.38.0-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.42.03.33.54.0غير النفطي

--4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
--7.710.03.41.73.63.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.51.52.8التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.32.03.0التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-5.7-5.7-5.2-13.8-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.144.245.442.9اإليرادات

61.559.348.635.034.940.138.935.0النفطية
4.25.15.24.54.24.86.47.9غير النفطية

39.638.346.352.952.850.151.148.6املصروفات
16.416.113.54.03.94.54.54.3حتويالت صندوق األجيال القادمة

-10.0-10.3-9.6-17.7-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.213.012.312.2الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.718.821.623.6الدين العام

6.311.96.5-45.540.333.43.54.5ميزان احلساب اجلاري

54.451.847.624.318.121.428.024.0ميزان السلع
68.366.564.247.541.945.949.245.9 الصادرات
13.914.716.623.223.824.621.121.9 الواردات

-17.0-16.1-18.9-19.0-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.48.19.711.212.116.412.313.1صافي الدخل االستثماري

-12.7-12.3-11.4-13.5-11.6-10.8-10.2-9.5حتويالت 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

109105954839516156سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.712.75إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

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

* اامليزانية األـشمل: بعد حتويالت صندوق األجيال القادمة ومع احتساب الدخل االستثماري. **باالستناد إلى بيانات من اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني
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ارتفاعــاً جيــداً فــي مــارس بواقــع 1٪ علــى أســاس شــهري بينمــا جــاءت نســبة 
النمــو الســنوي متدنيــة بفعــل تأثيــرات قاعديــة بعــد تســجيل قفــزة كبيــرة فــي 
ــرة نتيجــة  ــي األشــهر األخي ــع ف ــد ضعــف منــو الودائ ــد تزاي ــارس 2017. وق م
تراجــع الودائــع احلكوميــة مبتوســط بلــغ 3٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع 
األول مــن العــام 2018 وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع اإليــرادات احلكوميــة نتيجــة 

ارتفــاع أســعار النفــط.

الرسم البياني 5: ودائع البنوك
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

سوق األوراق املالية يسجل تراجعًا في الربع الثاني من العام 2018

ــة  ــل الــذي أجــري فــي بداي ــذ التعدي ــة بالتراجــع من اســتمر ســوق األوراق املالي
ــة البورصــة وحتســن  الربــع الثانــي مــن 2018 والــذي ســاهم فــي إعــادة هيكل
الســيولة وجــذب املســتثمرين. فقــد تراجــع املؤشــر الرئيســي بواقــع 3.9 علــى 
أســاس ربــع ســنوي فــي منتصــف مايــو. وقــد أدى ذلــك إلــى تراجــع القيمــة 
إلــى 27.9 مليــار دينــار. وكانــت  الســوقية بنحــو 1.1 مليــار دينــار لتصــل 
التطــورات اجليوسياســية فــي املنطقــة مــن بــن أبــرز العوامــل التــي تركــت أثرها 
علــى األســهم ال ســيما تزايــد حــدة التوتــر بــن أميــركا وإيــران، وتزايــد املخــاوف 
بشــأن نشــوب حــرب جتاريــة بــن أميــركا والصــن )التــي بــدأت بالتراجــع( 
باإلضافــة إلــى األثــر الــذي قــد تتركــه السياســات النقديــة العامليــة املتشــددة.

فــي املقابــل، جــاءت نتائــج أربــاح الشــركات جيــدة وإيجابيــة، حيــث ارتفعــت 
األربــاح لـــ161 شــركة مدرجــة بواقــع 6٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول 
مــن العــام 2018 ممــا يعكــس حتســن البيئــة التشــغيلية. وســجلت البنــوك أيضــاً 
أداًء قويــاً، األمــر الــذي يعكــس جزئيــاً تأثيــر رفــع الفائــدة مــن قبــل البنــك 
ــى أســاس ســنوي. ــع 16.7٪ عل ــاح بواق ــي األرب ــع إجمال ــث ارتف ــزي، حي املرك

ارتفاع الدينار متاشيًا مع استعادة الدوالر قوته

ــد أن تراجــع خــالل  ــاً ملحوظــاً خــالل الشــهر املاضــي بع ــدوالر تعافي شــهد ال
معظــم العــام 2017، فقــد ارتفــع معــدل الــدوالر املــوزون جتاريــاً بنحــو ٪5 
علــى أســاس شــهري حتــى منتصــف شــهر مايــو، وذلــك بفعــل قــوة البيانــات 
االقتصاديــة وارتفــاع الفائــدة علــى املــدى القصيــر والطويــل وزيــادة التدفقــات 
ــران والصــن.  ــة مــع إي ــر العالقــات التجاري ــة فــي ظــل توت ــى املــالذات اآلمن إل
فقــد تركــت هــذه التحــركات أثرهــا علــى الدينــار املرتبــط بســلة مــن العمــالت 
بــأوزان غيــر معلومــة و لكــن يبــدو أن الــدوالر لــه الــوزن األكبــر. فقــد شــهد 
الدينــار تراجعــاً معتــدالً بواقــع 0.7 مقابــل الــدوالر وارتفــاع بواقــع 4٪ إلــى ٪5 

ــه اإلســترليني ــورو واجلني ــل الي مقاب

الرسم البياني 6: سعر صرف الدينار
)عملة أجنبية مقابل الدينار(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

الفــارق  تقلــص  مــن  الرغــم  علــى  الــدوالر  مقابــل  الدينــار  اســتقرار  ويأتــي 
بــن فائــدة اإلنتربنــك للدينــار والــدوالر فــي الفتــرة األخيــرة، إذ بلــغ الفــارق 
مســتويات ســلبية هــذا العــام. ورفــع بنــك الكويــت املركــزي الفائــدة األساســية 
بواقــع 25 نقطــة أســاس فــي مــارس متاشــياً مــع رفــع الفائــدة الفيدراليــة وذلــك 

ــة.  ــة احمللي مــن أجــل دعــم اســتقرار العمل
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االقتــراض احمللــي، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى املزيــد مــن االرتفــاع فــي ســيولة 
النظــام املصرفــي.

ارتفاع الصفقات العقارية يحقق قفزة في قيمة املبيعات العقارية

ارتفــع نشــاط قطــاع العقــار خــالل شــهر مــارس، وحققــت قيمــة املبيعــات 
العقاريــة قفــزة بواقــع 38٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى أعلــى مســتوياتها 
ــار  ــق قطــاع العق ــار. وحق ــون دين ــد 353 ملي ــالث ســنوات عن ــن ث ــر م ــذ أكث من
االســتثماري )الشــقق( قــوة ملحوظــة فــي قيمــة املبيعــات، حيــث بلغــت 155 
مليــون دينــار مرتفعــة عــن مســتواها فــي فبرايــر بنحــو الضعــف، وشــهد قطــاع 
ــت 85  ــه أيضــاً بلغ ــة مبيعات ــي قيم ــوة ف ــه، ق ــب بطبيعت ــار التجــاري، املتقل العق
مليــون دينــار. وقــد بــدا ســوق العقــار أكثــر اســتقراراً فــي العــام 2017 ال ســيما 
بعــد التراجعــات الكبيــرة التــي شــهدها فــي العامــن 2015 و2016، كمــا حتمــل 
البيانــات األخيــرة مؤشــرات للمزيــد مــن التحســن. لكــن االرتفــاع فــي مبيعــات 
شــهر مــارس قــد جــاء بدعــم مــن الزيــادة فــي الصفقــات والتــي مــن املرّجــح أن 
تعــود إلــى عوامــل موســمية أو عارضــة. عــالوة علــى ذلــك تشــير معلوماتنــا أن 
ــى متوســط متحــرك  ــك عل ــي تراجــع وذل ــت ف ــا زال ــازل والشــقق م أســعار املن

لثالثــة أشــهر.

الرسم البياني 2: مؤشرات أسعار العقار
)مليون دينار(

 

املصدر: وزارة العدل 

ارتفاع التضخم في أبريل، و لكنه يبقى متدنيًا

ســجل التضخــم ارتفاعــاً طفيفــاً فــي أبريــل إلــى 0.7٪ علــى أســاس ســنوي مــن 
ــي  ــغ التضخــم فــي مــارس ثان ــث بل ــاً، حي ــه بقــي متدني 0.6٪ فــي مــارس ولكن

أدنــى مســتوياته منــذ العــام 2004.

ــة  ــواد الغذائي ــّي امل ــي مكون ــي التضخــم نتيجــة تدّن ــد جــاء هــذا التراجــع ف وق
)0.4-٪ علــى أســاس ســنوي( وخدمــات املســكن )-1.4٪( اللــذان يشــكالن 
نصــف وزن املؤشــر. وارتفعــت األســعار فــي املكونــات األخــرى، التــي نشــير 
ــر عــن  ــى أســاس ســنوي دون تغيي ــع 2.6٪ عل ــا بالتضخــم األســاس، بواق إليه
مــارس ولكنهــا ال تــزال دون متوســط العــام املاضــي. ونتوقــع أن يصــل متوســط 
التضخــم إلــى 1.5٪ فــي العــام 2018، ولكــن مــع زيــادة نســبة املخاطــر الســلبية.

الرسم البياني 3 : التضخم            
)٪ النمو السنوي(

 املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

تراجع منو االئتمان في مارس

أقــل  إلــى  لتصــل  مــارس  فــي  تراجعهــا  املصرفــي  االئتمــان  وتيــرة  واصلــت 
مســتوياتها منــذ العــام 2012 عنــد 1.9٪ علــى أســاس ســنوي كمــا تراجعــت عــن 
نســبة فبرايــر البالغــة 2.5٪. وقــد تراجــع منــو االئتمــان فــي جميــع املكونــات 
الرئيســية،. فقــد تباطــأ االئتمــان املمنــوح لقطــاع األعمــال إلــى 0.7٪ فقط على 
أســاس ســنوي، وتأثــر بضغــوط نتجــت عــن التخفيــض املســتمر للمديونيــة فــي 
القطــاع املالــي غيــر املصرفــي )الــذي تشــكل الشــركات االســتثمارية معظمــه(. 
كمــا تأثــر منــو االئتمــان أيضــاً مــن ســداد مبلــغ ضخــم مــن قبــل إحــدى الشــركات 
فــي أواخــر العــام املاضــي. و باســتثناء هــذه الضغــوط، ارتفــع االئتمــان املمنــوح 

لقطــاع األعمــال بنحــو 4٪ علــى أســاس ســنوي.

الرسم البياني 4: منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)٪ النمو السنوي(

المصدر: بنك الكويت المركزي  

فــي الوقــت نفســه، اســتقرت القــروض الشــخصية، باســتثناء االئتمــان املمنــوح 
ــد نســبة  ــع، عن ــة الرب ــي نهاي ــا يتراجــع ف ــذي عــادة م ــة ال لشــراء األوراق املالي
قويــة بلغــت 7.1٪ علــى أســاس ســنوي مســجلة تراجــع طفيــف مــن مســتواها 
فــي فبرايــر البالــغ 7.4٪. ومــع احتســاب االئتمــان املمنــوح لشــراء األوراق 
املاليــة )الــذي يشــكل 17٪ مــن ائتمــان املســتهلك والــذي تراجــع حاليــاً إلــى 
10٪( يظهــر أن منــو االئتمــان قــد تراجــع بواقــع 3.7٪ علــى أســاس ســنوي مــن 

ــر. ــي فبراي 4.3٪ ف

وتراجــع أيضــاً منــو الودائــع ليصــل إلــى أدنــى مســتوياته منــذ ثمانيــة عشــر ســنة 
عنــد 0.5٪ علــى أســاس ســنوي مــن 2.5٪ فــي فبرايــر. فقــد شــهدت الودائــع 
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 األوضاع املالية تشهد حتسنًا نتيجة ارتفاع أسعار
النفط ومنو االئتمان يحافظ على اعتداله في مارس

منر كنفاني < 
رئيس األبحاث
+965 2259 3136, danielkaye@nbk.com

 شاكر املصطفى <
إقتصادي
+965 2259 5365, chakermostafa@nbk.com

شــهد االقتصــاد الكويتــي خــالل الشــهر املاضــي تفاوتــاً فــي األداء. إذ مــن 
املتوقــع أن يســاهم ارتفــاع أســعار النفــط فــي انتعــاش الثقــة، األمــر الــذي أدى 
بنــا إلــى خفــض توقعاتنــا بشــأن العجــز املالــي لهــذه الســنة، بينمــا ســاهم ضعــف 
ــل، ال  ــي ودعــم املســتهلك. باملقاب ــي دعــم الدخــل األســري احلقيق التضخــم ف
يــزال منــو االئتمــان لقطــاع األعمــال ضعيفــاً، ممــا يشــير إلــى أن حتســن أفــاق 
األوضــاع املاليــة قــد ال ينعكــس علــى االســتثمار فــي هــذه الفتــرة. فــي الوقــت 
ــة قطــاع  ــة القيمــة املضافــة فــي حماي ــل قــرار ضريب نفســه، قــد يســاهم تأجي
ــى خطــر تراجــع  ــل أيضــاً اإلشــارة إل ــن شــأن هــذا التأجي ــن م املســتهلك، ولك

وتيــرة تنفيــذ اإلصالحــات نظــراً لتحســن أوضــاع املاليــة العامــة احلاليــة. 

حتسن األوضاع املالية العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط

اســتمرت أســعار النفــط باالرتفــاع خــالل الشــهر املاضــي، حيــث ارتفــع ســعر 
خــام التصديــر الكويتــي )الــذي عــادة مــا يســّعر أقــل مــن برنــت( بواقــع ٪8 
علــى أســاس شــهري ليصــل إلــى 67 دوالراً للبرميــل فــي املتوســط خــالل شــهر 
ــو.  ــل فــي منتصــف شــهر ماي ــى مــن 75 دوالراً للبرمي ــى أعل ــم إل ــل ومــن ث أبري
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة قــوة منــو الطلــب العاملــي وخفــض اإلنتــاج مــن 
قبــل أوبــك وشــركائها مــن خــارج املنظمــة بقيــادة روســيا، وبدعــم مــن انخفــاض 
إنتــاج فنزويــال واحتماليــة فــرض أميــركا عقوبــات عليهــا بعــد إعــادة انتخــاب 
باالنســحاب مــن  »مــادورو« رئيســاً، و باإلضافــة إلــى اتخــاذ أميــركا قــراراً 
اتفاقيــة إيــران النوويــة. وقــد التزمــت الكويــت بخفــض اإلنتــاج، حيــث اســتقر 
إنتاجهــا عنــد 2.71 مليــون برميــل يوميــاً فــي مــارس، بتراجــع بلــغ 0.14 مليــون 

برميــل يوميــاً عــن اإلنتــاج فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 2016.

ونتيجــة الرتفــاع األســعار، قمنــا برفــع توقعاتنــا ملزيــج برنــت إلــى 65 دوالراً 
للبرميــل هــذا العــام و60 دوالراً للبرميــل للعــام 2019 )مــا يعــادل 61 و56 دوالراً 
لســعر خــام التصديــر الكويتــي وذلــك علــى التوالــي( مــن 55 دوالراً للبرميــل فــي 
ــات  ــد هــذه التوقع ــة الرســمية. وتع ــة بـــ50 دوالراً فــي امليزاني الســابق و مقارن
محافظــة فــي حــال بقيــت األســعار قريبــة مــن مســتوياتها احلاليــة فــي الفتــرة 
ــى  ــدة عل ــات جي ــرك تبع ــة أن تت ــة مــن الســنة. ومــن شــأن هــذه املراجع املتبقي
إيــرادات امليزانيــة احلكوميــة التــي تشــكل اإليــرادات النفطيــة 90٪ منهــا. فــي 

املقابــل، قمنــا برفــع توقعاتنــا لإلنفــاق بعــد التعديــالت التــي قــام بهــا مجلــس 
األمــة علــى مســودة امليزانيــة. ووفــق هــذه التوقعــات، ســيتراجع العجــز فــي 
ميزانيــة الســنة املاليــة 2018-2019 إلــى 6٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن 
10٪ ســابقاً وذلــك قبــل اســتقطاع التحويــالت الحتياطــي األجيــال القادمــة. 
وال يشــمل العجــز اإليــرادات خــارج امليزانيــة مــن االســتثمارات اخلارجيــة التــي 

تصــل إلــى أكثــر مــن 10٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

الرسم البياني 1:  إنتاج النفط الكويتي
)مليون برميل يومياً، تقديرات من مصادر ثانوية تابعة ألوبك(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

ومقابــل هــذا التحســن فــي األوضــاع املاليــة، أعلنــت جلنــة امليزانيــات البرملانيــة 
قرارهــا بتأجيــل قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة إلــى العــام 2021. إذ مــن 
احملتمــل أن تضيــف هــذه الضريبــة إيــرادات بنحــو 1٪ إلــى 1.5٪ مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى إنعــاش اإليــرادات غيــر النفطيــة 
بنحــو الثلــث. ومــن احملتمــل أن يتــم تطبيــق قانــون الضريبــة غيــر املباشــرة 
اســتئناف  فــور  الغازيــة  واملشــروبات  كالتبــغ  املختــارة  الســلع  بعــض  علــى 
املجلــس أعمالــه فــي أكتوبــر والتــي ســتضيف ثلــث اإليــرادات املتوقعــة مــن 
ضريبــة القيمــة املضافــة. وسيســاهم حتســن أوضــاع املاليــة العامــة فــي تقليــل 
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أبرز النقاط
رفعنا توقعاتنا ألسعار مزيج برنت إلى 65 دوالرًا في 2018 و60 دوالرًا في 2019  بعد ارتفاع أسعار النفط.  

توقعات بتحسن األوضاع املالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ومن املتوقع تسجيل عجز بواقع 6٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في السنة    
        املاليــة 2018-2019 مقارنــة بنســبة 10٪ املتوقعــة فــي الســابق.

حتسن أوضاع املالية العامة سيساهم في تقليل االقتراض احمللي، األمر الذي سيؤدي إلى املزيد من االرتفاع في سيولة النظام املصرفي.

نشاط قطاع العقار احمللي يسجل تسارعًا حاّدًا في شهر مارس قد يعزى إلى عوامل موسمية. 

ارتفاع التضخم قلياًل في أبريل إلى 0.7٪ على أساس سنوي والذي يبقى ضعيفًا نتيجة تراجع التضخم في املواد الغذائية واملسكن.

تراجع منو االئتمان إلى 1.9٪ فقط خالل مارس بالرغم من النمو اجليد الذي حققه االقتصاد احلقيقي.

بورصة الكويت تشهد تراجعًا في النشاط و كذلك بقية أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي نتيجة عوامل جيوسياسية.
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تحسنًا  تشهد  المالية  األوضاع 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط ونمو 
اعتداله  على  يحافظ  االئتمان 

في مارس
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 إدارة البحوث االقتصادية


	Headline - English
	Kuwait Economic Brief - English
	Key Economic Data-English
	Monthly Economic Data - English
	Charts - English
	Charts - Arabic
	Monthly Economic Data - Arabic
	Key Economic Data - Arabic
	Kuwait Economic Brief - Arabic
	Headline - Arabic


