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 2020 خاللإلى األسواق الناشئة  بقوة األموالرؤوس تدفقات يرجح أن تستمر 

عام  في الناشئة األسواق إلى األموال رؤوس تدفقات ارتفعت

 لذلك الرئيسي المحرك كان وقد. مايو شهر في توقعنا كما، 2019

 تيسيرية،سياسات  إلى األمريكي الفيدرالي االحتياطي بنك تحول هو

 في الفائدة أسعار رفع جوالت استمرار توقع منانتقل البنك  حيث

 عام بنهاية الفائدة أسعار في تخفيضات ثالثة إجراء إلى العام بداية

2019. 

 أموال رؤوس تدفقات لتتبع أدوات بإعداد الدولي التمويل معهد يقوم

لألسهم والسندات في  ينالمقيم غير شراء عمليات تغطي المحافظ

 IIF) التتبع أدواتعينة من األسواق الناشئة الكبرى. وتعد 

Tracker)   موازين بيانات في المحافظ تدفقات لمكون جيد ا مؤشرا 

 .طويلة مدة بعد الحقا   تصدر التي الرسمية المدفوعات

  *الناشئة األسواق إلى المحافظ تدفقات

 دوالر)مليار 

  (أمريكي

 
 لشهر QNB توقعات إلى إضافة المحافظ تدفقات لتتبع الدولي التمويل معهد أدوات*

 .2019 ديسمبر

 QNB  تحليالت: معهد التمويل الدولي، المصادر

 تدفقاتل به الخاصة تتبعال أدواتمعهد التمويل الدولي  يستخدم

 تدفقات حول بتوقعاته الناشئة األسواق إلبالغ المحافظ أموال رؤوس

 معهد يرى أكتوبر، لشهر توقعاته وفي. المقيمة غير األموال رؤوس

 غير األموال رؤوس تدفقات في بسيط انتعاش حدوث الدولي التمويل

 في أمريكي دوالر تريليون 1.1 من الناشئة األسواق إلى المقيمة

 عام في أمريكي دوالر تريليون 1.2 إلى 2019و 2018 عامي

 انخفاض سياسات من سنوات أن من قلقه المعهد أبدى وقد. 2020

 قد الكبرى المركزية البنوك قبل من الكمي والتيسير الفائدة أسعار

 مملوكة كبيرة حصة سلفا   فيها محافظ العالميين للمستثمرين تركت

 أصول مشتريات لزيادة المجال يقلل الذي األمر الناشئة، لألسواق

 .الناشئة األسواق

تدفقات لفي هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية ل

، 2019و 2018لمحفظة إلى األسواق الناشئة في عامي ل يةرأسمالال

 )انظر الرسم البياني(. 2020قبل النظر إلى عام 

قيمة  تالظروف المالية العالمية وارتفع اشتدت، 2018في عام 

األداء  ضعفالمخاطر السياسية و تصاعدالدوالر األمريكي وسط 

 الخاصة التتبع داةأل وفقا  واالقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. 

إلى األسواق  المحفظة، انخفضت تدفقات  الدولي التمويل بمعهد

 192إلى  2017مليار دوالر أمريكي في عام  375الناشئة من 

حتى والبياني(. )انظر الرسم  2018مليار دوالر أمريكي في عام 

الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش األسواق الناشئة عام  في

، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ ألن السياسات المحلية كانت 2017

وبدأت المخاوف التجارية مع الواليات المتحدة في تقليص  أقل دعما  

 ثقة الشركات والمستهلكين.

لمحفظة إلى ل يةرأسمالالتدفقات الفي  انتعاشا   2019شهد عام 

مليار دوالر أمريكي )انظر  274األسواق الناشئة بما يقدر بنحو 

 بنك تحولالرئيسي وراء االنتعاش هو  الدافعالرسم البياني(. كان 

الحرب  شكلت، لكناالحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. 

 معظم خلل معيقا   عامل  التجارية بين الواليات المتحدة والصين 

، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في العام

المفاوضات  أن بدا وقدالمفاوضات وخيبة األمل الناتجة عن ذلك. 

خلل ، ولكن بعد ذلك انهارت تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل

أعلن الرئيس ترامب عن فصل الصيف. في وقت الحق من العام، 

، وأكد الجانبان التقدم نحو "المرحلة األولى" من االتفاق في أكتوبر

 بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. ذلك

آسيا الناشئة بنحو  اقتصاداتال إلى ومس األؤوفقات رتقدر نسبة تد

، 2018% في عام 70ن نسبة م، بانخفاض 2019% في عام 67

. في 2017% المسجلة في عام 54 نسبةال تزال أكبر من  هاولكن

ال إلى الشرق األوسط ومس األؤوالمقابل، تقدر نسبة تدفقات ر

فقط في عام  %3ارتفاع من ب، 2019% في عام 6وأفريقيا بحوالي 

 .2017في عام  المسجلة% 12أقل من نسبة  ها، ولكن2018

رئيسية زيادة  عواملثالثة  تدفع أن توقع، ن2020عام ل وبالنسبة

المالية  وضاعاأل تزال الإلى األسواق الناشئة. أوال ،  حافظتدفقات الم

سوف وال إلى األسواق الناشئة. ومس األؤوالعالمية داعمة لتدفقات ر

 مماعلى أسعار الفائدة منخفضة،  رئيسيةتبقي البنوك المركزية ال

للحفاظ  كافية مساحة الناشئة األسواق في المركزية للبنوكسيتيح 

على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ثانيا ، 

من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق الناشئة 

%، أقوى بكثير من نمو 4.6 سيبلغ والذي ،2020في عام 

، ا  % فقط. ثالث1.5توقع أن تنمو بنسبة ي  االقتصادات المتقدمة، والتي 

 منى الرغم من أنها ليست شاملة، إال أن "المرحلة األولى" عل
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االتفاق التجاري بين الواليات المتحدة والصين هي خطوة في االتجاه 

الحرب التجارية، األمر الذي  في التصعيد خفضالصحيح نحو 

 األسواق فيالعالم و حولسيدعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 . الناشئة

ما زلنا نتوقع تدفقات رؤوس األموال غير  ،مايوفي شهر  كانكما 

التمويل  معهد توقعاتأكبر من  بقوةمقيمة إلى األسواق الناشئة ال

حلي نظرتنا إلى نمو الناتج الم أوال ،الدولي لسببين رئيسيين. 

 ثانيا ،. التمويل الدولي معهد نظرةاإلجمالي العالمي أكثر تفاؤال  من 

نعتقد أن زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي ستسمح القتصادات 

األسواق الناشئة بمواصلة تزويد المستثمرين بأصول تقدم عوائد 

 .المخاطرب مرجحةجذابة 

   

 
  

 

 

  

 

 

 االقتصادي QNBفريق 

 عبد الرحمن الجهني
 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436هاتف: 

    بينتو زلوي
 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 *جيمس ماسون
 اقتصادي أول 

 +)974( 4453-4643هاتف: 
 

 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي صَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا  على ا

ئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز مبنيا  على

QNB". 
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