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مواصلة أدائها  ،2017تراجعت األسواق اإلقليمية في الربع الثاني من عام 

تراجع مؤشر فقد  .، بإستثناء السعوديةالضعيف مقارنة باألسواق العالمية

بنسبة  بإستثناء السعودية السعري لدول مجلس التعاون الخليجيمورجان ستانلي 

انخفاض ملحوظ مع معظم األسواق في تراجع وصاحبه خالل هذا الربع، ٪  5.2

الربع،  اواخرفي  يةرغم ذلك، فقد تعزز أداء السعوفي كمية األسهم المتداولة. 

، بعد أن 2017٪ في الربع الثاني من عام 7بنسبة  البورصة حيث ارتفع مؤشر

مورجان مراقبة الحتمال إدراجها في مؤشر الالئحة على  ةالسعودياالسهم وضعت 

 971عند الخليجية ألسواق لواستقرت القيمة السوقية . ألسواق الناشئةل ستانلي

مليار دوالر  17 ابلغت قيمته زيادةمسجلة  ،مليار دوالر مع حلول نهاية الربع

 .إلرتفاع السعوديافية لعلى خ، 2017الربع الثاني من عام  خالل 

مستويات جديدة من حيث بلغت تقدمها  ةالدوليسواق المالية األواصلت معظم 

ويبدو انه ال يوجد ثمة ما  بعض الزخم.لها انعلى الرغم من فقدوذلك االرتفاع 

يعطل هذا السباق المحموم الذي بدأ في نوفمبر الماضي إبان انتخاب الرئيس 

سواق المالية عن العديد من االنتكاسات األترامب. حيث انه منذ ذلك الحين تغاضت 

٪  2األمنية واالقتصادية. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لألسواق المتقدمة بنسبة 

منذ انتخابات نوفمبر. واستمرت ٪  13وبنسبة  2017لثاني من عام خالل الربع ا

بتعزيز السياسات المواتية  الخاصة  األسهم األمريكية في استمداد الدعم من الوعود

 لألعمال على الرغم من تراجع اآلمال المتعلقة باإلطار الزمني لتطبيقها.

األسواق األمريكية وبدت وكأنها لم غرار واصلت األسهم األوروبية تقدمها على 

فلم يكن لتطورات انسحاب  تضعف المعنويات.ما تتأثر كثيراً باألحداث التي عادة 

المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، والهجمات اإلرهابية، ومشاكل البنوك 

أي تأثير ملحوظ على األسواق األوروبية. فضالً  اليونانيالعام  الديناألوروبية، و

بيانات اهمها ال ةاإليجابيالعوامل ن ذلك، اختار المستثمرون التركيز على ع

االتحاد األوروبي ويدعم يدعم فرنسي  ، وانتخاب رئيسيجابيةاإلقتصادية اال

سياسات مواتية لألعمال، والتزام البنك المركزي بإتباع سياسات مالية مالئمة على 

٪ 1.7بنسبة  50و ستوكس تراجع مؤشر يور وقد .االقتصاديتحسن الالرغم 

 ٪ منذ بداية العام.4.6خالل الربع األول، لكنه ال يزال مرتفعا بنسبة 

أما بالنسبة لألسواق الناشئة فقد واصلت أدائها المتفوق على خلفية ارتفاع 

في ٪  6وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة بنسبة  التدفقات الخارجية.

مع تالشي المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وذلك  2017الربع الثاني من عام 

واليات المتحدة. واستفادت األسواق الناشئة وغيرها من المن قبل  انغالقا راألكث

من استمرار تدفق البيانات اإليجابية  ذات المخاطر المرتفعةفئات األصول 

لالقتصادات المتقدمة. حيث تزايدت التدفقات نحو تلك األسواق بدعم من السياسات 

التي تتبعها معظم البنوك المركزية والمسار التدرجي المتوقع لتوجهات  لينةالالمالية 

اق بأخذ في رفع أسعار الفائدة. وبالفعل قامت األسووالخاص االحتياطي الفيدرالي 

. ووفقاً لمعهد عين االعتبارخطوة رفع أسعار الفائدة األخيرة في يونيو الماضي في 

مليار دوالر  41التمويل الدولي، بلغ صافي التدفقات الواردة لألسواق الناشئة 

، ليصل المتوسط المتحرك 2017خالل الشهرين األولين من الربع الثاني من عام 

 .  2014ر للمرة األولى منذ نوفمبر مليار دوال 25ستة أشهر إلى لل

 لألسواق االجمالية العوائد مؤشرات :1الرسم البياني  

 (100=  2016يونيو  30 ،)إعادة تأسيس

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 

 

 مؤشر التقلبات :2 الرسم البياني

 متوسط متحرك لشهر واحد( –)مؤشر التقلبات 

 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 أسعار النفط وأسواق دول مجلس التعاون: 3الرسم البياني 
 الخليجي

 (1000 = 2016يونيو  30 ،)إعادة تأسيس

 

  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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انهت وواصلت أدائها الضعيف فكان العكس إذ األسواق الخليجية اما االتجاه في 

التي وتواصل المعنويات في المنطقة ارتباطها بأسعار النفط و الربع على تراجع.

دوالر للبرميل على الرغم من تمديد منظمة أوبك التفاقية  50تراجعت الى ما دون 

في ظل وذلك معنويات األعمال والمستهلكين ضعيفة بقيت تخفيض اإلنتاج. و

تراجع أسعار النفط وضبط األوضاع المالية وتخفيض بعض التصنيفات السيادية. 

 وقد أثر ذلك بدوره على أسعار األسهم وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي

 .2017ي من عام في الربع الثان٪  5.2بنسبة  السعري بإستثناء السعودية

ارتفعت على خلفية اعالن مورجان اإلستثناء حيث األسهم السعودية وكانت 

ستانلي إمكانية انضمام السوق لمؤشر األسواق الناشئة وتولي نجل العاهل 

وضع السوق عن يونيو، أعلنت مورجان ستانلي  20وفي  السعودي والية العهد.

في وقت  ألسواق الناشئةالى اضمه بتمهيدا لقرار السعودي على الئحة المراقبة 

تمت في انظمة اإلصالحات التي بعض . وقد جاء هذا اإلعالن في اعقاب الحق

السوق السعودي. ومن المقرر ان ينت  عن انضمام السوق السعودي لمؤشر 

٪  من 2مليار دوالر أو ما يعادل  9األسواق الناشئة تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 

٪ خالل أول جلسة تداول بعد هذا 5وقفزت األسهم السعودية بنسبة القيمة السوقية.  

 اإلعالن والتي صادفت خبر تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ألسعار األسهم في الربع الثاني من يذكر  دعماي لم تقدم أرباح الشركات حين في 

 شركة خليجية عن تحقيق ارباحاً قوية في الربع 630وقد أعلنت  .2017عام 

على أساس سنوي. وكانت األرباح ٪ 18بنمو بلغت نسبته  2017األول من عام 

المعلنة أفضل من المتوقع، حيث فاقت أرباح عينة من الشركات توقعات المحللين 

. إال ان األسواق الخليجية لم تتأثر بإعالنات األرباح القوية أو انخفاض ٪3بواقع 

 اق األخرى في الوقت الحاضر.التقييمات التي تبدو جذابة مقارنة باألسو

وكان أداء السوق القطري أكثر تراجعاً مقارنة باألسواق اإلقليمية على خلفية 

وتراجع المؤشر العام للسوق القطري  دول الجوار.بعض لنزاع السياسي مع ا

 وذلك عند من قيمته ٪ 7وفقد أكثر من  2017في الربع الثاني من عام ٪ 15بنسبة 

اعالن السعودية واالمارات والبحرين ومصر قطع العالقات مع قطر. وقد أدت 

األزمة السياسية الى إلحاق ضرراً بالثقة في قطر، مما أثار المخاوف االقتصادية 

والمالية وأدى إلى تخفيض التصنيف االئتماني للدولة. وكان أداء األسهم القطرية 

بمؤشر "الفوتسي" في ترقية السوق فشلت إذ قبل اندالع األزمة حتى ضعيفاً 

لألسواق الناشئة في مارس في تحقيق دعم مستدام. كما أن المراجعة الدورية 

عنها صافي تدفقات أجنبية خارجية   نتلمؤشر مورجان ستانلي في شهر مايو قد 

 شهر. 16من قطر للمرة األولى منذ 

تراجع قيمة  أما على صعيد أنشطة التداول فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مع

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة مليار  التداوالت في كافة األسواق.

. وكان السوق الكويتي األكثر ماضيمقابل الربع ال٪ 30دوالر بتراجع بلغت نسبته 

تراجعاً من حيث أنشطة التداول بعد األداء القوي الذي سجله في الربع األول من 

موسم الصيف دخول لتداول مزيداً من التراجع تزامناً مع العام. وشهدت أنشطة ا

 وشهر رمضان المبارك.

ووفقاً للمجموعة المالية  .ملحوظا كما شهدت التدفقات الخارجية للمنطقة تراجعاً 

 خالل مليون دوالر  126نحو المنطقة في "هيرمس"، بلغ متوسط التدفقات 

مقارنة  ٪ 70بتراجع بلغت نسبته ، 2017عام لالشهرين األولين من الربع الثاني 

التي لترقية الى ا. ويعزى هذا التراجع 2017متوسط الربع األول من عام مع 

في مؤشر الفوتسي، األمر الذي أدى الرتفاع كبير في  يةقطرحصلت لألسهم ال

التدفقات الواردة نحو السوق القطري خالل مارس. في ذات الوقت، تأثرت 

 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :4الرسم البياني 

 (100=  2016يونيو  30 ،)إعادة تأسيس

 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
 

 أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :5الرسم البياني 

 (100=  2016يونيو  30 ،)إعادة تأسيس

 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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وسيولة السوق بصفة أشمل نتيجة الرتفاع إصدارات  لي لخاالى التدفقات الواردة 

 الدين في المنطقة. حيث تحولت البنوك والجهات السيادية ألسواق الدخل الثابت. 

وسوف تواصل األسهم اإلقليمية تحركها وفقاً لتطورات أسواق النفط والتقدم 

يتم كما س في مجال تصحيح األوضاع المالية واإلصالحات الهيكلية.الملحوظ 

على بعض األسواق  كبرمراقبة السياسات اإلقليمية عن كثب وسيكون لها تأثير أ

أكثر من غيرها. أما على الصعيد الدولي، فسيتم مراقبة اإلصالحات الضريبية 

ومبادرات االنفاق على البنية التحتية في الواليات المتحدة االمريكية، في حين 

المتقدمة هي محور االهتمام الرئيسي السياسات النقدية في األسواق بقى ست

 للمستثمرين.

 

 مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :1الجدول 

نسبة سعر 
السهم إلى 

 ربحيته

نمو األرباح في 
 2016العام 
(٪) 

متوسط 
التحركات 
اليومية 
)مليون 
 دوالر(

قيمة الرسملة في 
السوق )مليار 

 دوالر(

 

 البحرين 21 2 14 9.3

 الكويت 91 55 1 15.5

 عمان 21 8 0 10.9

 قطر 133 76 12- 12.7

 السعودية 468 764 6- 16.4

 أبوظبي ودبي 236 146 2- 18.7

- -5 1046 971 
 دول مجلس التعاون الخليجي

 ايكونتومسون رويترز و   تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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