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 النقاطأبرز 

  وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل 9102األسواق المتقدمة تواصل ارتفاعها في الربع الثاني من العام. 

 تباطؤ وتيرة نمو األسواق الناشئة خالل الربع الثاني على خلفية تأثرها بالتوترات التجارية وحذر المستثمرين في الصين. 

 المالية العامة وارتفاع ثقة المستثمرين، وقوة التدفقات األجنبية أداء قوي لألسواق الخليجية بدعم من تحسن أوضاع. 

  91بورصة الكويت تسجل أفضل أداء خليجي منذ بداية العام بارتفاع المؤشر العام أكثر من%.. 

  9102العام من المتوقع أن تساهم أرباح الشركات وتحسن ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال في تعزيز أداء بورصة الكويت في. 

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

 
 دانيل كاي >

االقتصاد الكلي مدير أبحاث  
+965 2259 3136 
danielkaye@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
2910 يوليو I   92  إدارة البحوث االقتصادية  

 سوق األوراق المالية

األسواق تواصل انتعاشها بدعم من خفض محتمل ألسعار الفائدة، 
 ولكن تبقى تحت ضغط الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية

 
 

 9102تباطؤ نمو أسواق األسهم في الربع الثاني من العام 

وإن  9102ارتفعت مؤشرات األسهم العالمية واإلقليمية في الربع الثاني من العام 

كانت بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالربع األول. حيث ساهمت عدة عوامل 

في التأثير سلباُ على األسواق وتعزيز حالة عدم اليقين، من ضمنها: عدم إحراز 

وتباين بعض البيانات االقتصادية، تقدم في النزاع التجاري االمريكي الصيني 

والنتائج المالية للشركات التي جاءت أقل مما كان متوقعاً، هذا باإلضافة إلى 

تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق األوسط والتي زادت من حالة الضبابية 

تلك العوامل قابلها من الجهة األخرى ن أوتأثيرها السلبي على األسواق. إال 

نويات على خلفية إمكانية اقدام االحتياطي الفيدرالي األمريكي على تحسن المع

خفض أسعار الفائدة وتزايد التفاؤل اتجاه التوصل إلى صفقة تجارية بين الصين 

 والواليات المتحدة.

  عالمية: أسواق األسهم ال0الرسم البياني 

 (011=  9102ديسمبر  92إعادة تأسيس، )

 

 داتاستريمرفنيتيف : المصدر
 

كانت األسهم  نه في ظل التراجع الشديد لعائدات السندات خالل العام الحالي،أإال 

األمريكية واألوروبية األفضل أداًء في الربع الثاني ولم يتفوق عليها سوى 

بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تراجع أداء األسواق الناشئة 

 .الصينيةمتأثراً جزئياً بضعف األسواق 

 عالميةال: أسواق األسهم 9الرسم البياني 

 (9102على أساس ربعي،  %)

 

 داتاستريم رفنيتيفالمصدر: 
 

 األسواق العالمية

كان أداء أسواق األسهم المتقدمة جيًدا نسبياً في الربع الثاني، حيث تفوقت على 

وارتفع مؤشر مورغان ستانلي لألسواق . أداء األسواق الناشئة بهامش ملحوظ

في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، بدعم من  %3المتقدمة العالمي بنسبة 

  01ومؤشر يورو ستوكس  %3.2بنسبة  011ارتفاع مؤشر ستاندر أند بورز 

، %9.3وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة . %3.3بنسبة 

وامتدت تلك التأثيرات لتشمل كافة األسواق . اع التجاريمتأثراً بشدة بتبعات النز

الدولية التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في أداء األسهم مقارنة بالربع األول من 

وتتزامن تلك األوضاع مع التفاؤل بإمكانية إبرام صفقة تجارية بين . العام

سهم في ومن بين العوامل التي أثرت على أداء األ. الواليات المتحدة والصين

الربع الثاني تقديرات النتائج المالية المتباينة والبيانات االقتصادية المتضاربة 

 أسهم الشحن والنقل توتأثر. لدى المستثمرينعدم اليقين وهو ما أدى إلى تزايد 

على وجه الخصوص، نظراً لتأثر أرباح الربع الثاني بآثار رفع الرسوم 

ئها اإليجابي إلى حد ما بدعم من توجهات إال أن األسواق واصلت أدا. الجمركية

، وتوقعات المستثمرين سياسة نقدية تيسيريةمجلس االحتياطي الفيدرالي نحو 

كما يتوقع أن . نقطة أساس في يوليو 01-90الداعمة لخفض أسعار الفائدة بواقع 
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يحذو البنك المركزي األوروبي حذو الفيدرالي، حيث بدأ مؤخراً بإرسال 

نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية،  في ظل اإلعالنات عن بيانات إشارات تميل 

تدعو ( انخفاض معدالت التضخم، تباطؤ النمو)اقتصادية خاصة بمنطقة اليورو 

 ..إلى اتخاذ تدابير على هذا النحو

وفي المقابل، سجل أداء األسواق الناشئة تراجعات خالل الربع الثاني، حيث 

على أساس ربع  %1.2سواق الناشئة بنسبة انخفض مؤشر مورغان ستانلي لأل

لقياس أداء األسهم الصينية بنسبة  311 ي .اس.كما انخفض مؤشر سي. سنوي

على أساس ربع سنوي وكان عرضة لتقلبات شديدة في الربع الثاني في  0.9%

ظل تباطؤ معدالت النمو وتصاعد التوترات التجارية مما أدى إلى قيام 

 .م مخاطرهم  ومراكزهم االستثماريةالمستثمرين بإعادة تقيي

وتأثرت األسواق الصينية بشكل أكبر في يونيو عندما أصدرت الواليات المتحدة 

قائمة بالشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء والتي تضم شركة هواوي 

إال ان الصين اتخذت جملة من التدابير تشمل . عمالق التكنولوجيا الصيني

تضم أسماء شركات أمريكية محددة، " كيانات غير موثوق بها" إصدارها لقائمة

كما قامت بإطالق منصة جديدة مخصصة ألسهم قطاع التكنولوجيا يطلق عليها 

تمهيداً إلدراج أسهم التكنولوجيا الصينية التي سجلت نمواً هائالً في بداية " ستار"

كما أن تطبيق . مايوليو مما ساهم في استعادة الثقة إلى حد  90تداوالتها في 

سواق المالية والتي تتضمن رفع سقف والمتعلقة باألاإلصالحات الداعمة للنمو 

ومن جهة أخرى، . ملكية الشركات األجنبية قد ساهم في توفير مزيد من الدعم

يتوقع أن يستمر تراجع معدالت الفائدة على القروض على المدى القصير في 

على شكل مبادرات التحفيز الحكومية  تعزيز أداء األسواق، هذا إلى جانب

برامج مماثلة للتسهيل الكمي، وان كانت الصين تسعى لتجنب مثل تلك التدابير 

 (.التيسير الكمي)

 األسواق الخليجية

تباين أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خالل الربع الثاني إال أنه كان 

 %1.0نلي الخليجي بنسبة حيث ارتفع مؤشر مورغان ستا ،إيجابياً بصفة عامة

وعلى الرغم من األداء القوي لمعظم األسواق، إال أن أداء . على أساس سنوي

 حيث عانت بورصة. وأبوظبي وعمان السعوديةالمؤشر تأثر سلباً بأداء أسواق 

بينما تأجيل تنفيذ اإلصالحات وضعف التصنيفات االئتمانية، من اثار عمان 

 تحت ضغط التوترات الجيوسياسية اإليجابيتوقف أداء سوق السعودية 

 في الربع األول. بعد تحقيق مكاسب قوية محتمل تصحيحو

واألرباح  استفادت من استقرار األوضاع االقتصادية ، فقدما األسهم الكويتيةأ

 مورغان ستانلياالدراج المرتقب في مؤشر  باإلضافة إلىالجيدة للشركات 

فعلى الرغم من تراجع أسهم سوق دبي بشدة في وفي المقابل، . لألسواق الناشئة

في الربع  انتعشتعلى خلفية ضعف أداء القطاع العقاري، إال أنها  9102العام 

 أن الكويت لم تكن األفضل في الربع الثاني إال أن مع و. 9102الثاني من العام 

، حيث ارتفع المؤشر العام ومؤشر  ةبقي في الصدارمنذ بداية العام  دائها أ

 .تقريباً  %90و %2..0السوق األول بنسبة 

 

 

 : أسواق األسهم الخليجية 3الرسم البياني 

 (011=  9102ديسمبر  92إعادة تأسيس، )

 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
 

ومن  في الربع الثاني اً جيد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً لقد سجلت 

توقع استمرار الزخم على المديين القريب والمتوسط، إال أن المخاطر ما الم

وقد تأخذ التوترات الجيوسياسية منعطفاً نحو األسوأ بما يثير . زالت قائمة

 العدوىفقد تنتقل  تراجع األسواق الدولية ه في حالأن كما .مخاوف المستثمرين

إلى محفزات جديدة بعد أن  وأخيراً، قد تكون هناك حاجة. ةالمنطقأسواق لى إ

تتالشى تأثيرات إعادة تصنيف األسواق ضمن المؤشرات العالمية في السعودية 

والكويت، باإلضافة إلى مخاطر جني األرباح أو التصحيح بعد تحقيق مكاسب 

 .والكويت ق السعوديةاسوأفي  بوادرها قوية، والتي شهدنا مؤخراً 

  الخليجية: أسواق األسهم .البياني الرسم 

 (9102على أساس ربعي،  %)

 

 رفنيتيف داتاستريمالمصدر: 
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