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1 الصفحة 

بعععد بعدايعتع  فعي  8102التسارع المتزامن في معدالت نمو االقتصاد العالمي على وشك بلوغ الذروة في 

. تشير بعض مؤشرات االقتصاد الكلي بالفعل إلى التباطؤ التدريجي بالمناطق الرئيسية في العربعع 8102

 .8102االول من 

من المتوقع أن يرفع االحتياطي الفيدرالي سعر فائدت  مرتين أخرتين حتى نهاية العام، على أن يعتعصعلع  

، 8102الفارق في سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لصرض بالدوالر األمريكي، في النصف الثاني معن 

عصب االرتفاع الذي شهده في اآلونة األخيعرة. ونعتعوقعع معن جعانعبعنعا ارتعفعاع أسعععار فعائعدة االحعتعيعاطعي 

 % في السنتين التاليتين.0.1الفيدرالي حتى تصل الذروة بمعدل 

حافظت أسعار النفط على اتجاهها لالرتفاع على وقع التزام دول األوبك باتفعاقعيعة خعفعض سعصعف ا نعتعا  

التي تبنتها المنظمة )انظر الشكل أدناه(. علًما بأن تصورنا األساسي لالنخعفعاض العتعدريعجعي فعي أسعععار 

يتعرض في هذه المرحلة إلى مجموعة متنوعة من ععوامعل العمعخعاطعرة  8102النفط بالنصف الثاني من 

التي قوضت من  على خلفية االنصطاعات المحتملة في ا نتا  أو العصوبات السياسيعة بعمعا لعذلعك معن أثعر 

 على المعروض.

، وحعيع  8102على الرغم من تعرض االقتصاد السعودي غير النفطي إلى التباطؤ في الربع األول معن 

مدعومة بارتفاع ععائعدات العنعفعط، سعتعؤدي إلعى  8102أن الميزانية المالية التوسعية الموضوعة لسنة 

 عودة االنتعاش إلى معدالت النمو االقتصادي هذا العام.

دخلت األسهم العالمية بعد المسيرة الصوية وغير المسبوقة التي قطعتها في األعوام السابصعة فعي معرحعلعة 

طويلة من الجمود، في ظل محدودية المزيد من االرتفاعات، بسبب التصييمعات العتعي ال زالعت معتعضعخعمعة 

 وخيبة األمل من تحصيق نمو محتمل.

حافظت سوق األسهم السعودية حتى اآلن على أدائها ا يجابي لهذه السنعة. ععزز ا درا  العمعتعوقعع فعي 

مؤشرات األسواق الناشئة من احتمالية تحصيق بعض االرتفاعات ا ضافية على المدى العمعتعوسعط، حعيع  

 لعب دور العامل المحفز لجلب تدفصات ضخمة من رؤوس األموال األجنبية.

8102معدالت نمو االقتصاد العالمي إلى الذروة في 

التزام أعضاء األوبك باالتفاقية يرفع أسعار النفط

المحور االيمن -التزام الدول أعضاء األوبك باتفاقية تخفيض سقف اإلنتاج، نسبة مئوية

 المصدر : بلومبيرغ

حافظت أسعار النفط في األشهر االثنا 

عشر األخيرة على اتجاهها لالرتفاع 

على وقع التزام دول األوبك المتنامي 

باتفاقية خفض سقف اإلنتاج التي تبنتها 

 المنظمة.

سعر نفط برنت، المحور االيسر
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2 الصفحة 

 المصدر: بلومبيرغ، صندوق النقد الدولي، تقديرات الرياض المالية
 المصدر: صندوق النقد الدولي، تقديرات الرياض المالية

 :  0الجدول

نمو الناتج المحلي االجمالي العالمي

الجزء االول: االقتصاد العالمي

معدالت النمو تبلغ الذروة

شهًرا الماضية  11شهد االقتصاد العالمي نمًوا متسارًعا على مدار  

بمعدالت لم نعهدها منذ قرابة التسع سنوات.  ارتفع تقديرنا الربع سنوي 

% من الناتج 57بالوكالة عن االقتصادات العشرين األكبر، التي تمثل 

% بنهاية العام الماضي بعد نسبة 1.1المحلي اإلجمالي لدول العالم، إلى 

الحقيقة شاركت  في(.  1)انظر الشكل  2112% في الربع الثالث من 1.1

جميع المناطق في تحقيق هذه الوتيرة المتسارعة من النمو.

حيث أكدنا في اصدار شهر يناير من هذا التقرير على هذا التحسن الكبير  

في مسيرة االقتصاد العالمي وطبيعته الدورية، مدفوًعا في المقام األول بعدة 

عوامل على غرار الدفعة المالية اإليجابية التي شهدتها االقتصادات 

المتقدمة، والسياسات النقدية الفضفاضة التي تبنتها البنوك والمصارف 

المركزية الرئيسية في مشهد غير معهود، باإلضافة إلى األوضاع المواتية 

في أسواق المال وسوق العقارات.  وألقينا الضوء كذلك على نظرتنا لتلك 

العوامل الدافعة وأنها عرضة للخفوت في المستقبل غير البعيد لتتسبب في 

وصول معدالت النمو إلى ذروتها.

كشفت آخر المؤشرات األكثر تكراًرا النقاب عن وضعية االقتصاد  

العالمي، ال سيما مؤشرات مديري المشتريات، التي اتخذناها دليالً على 

مناخ األعمال الدولي، مستعرضين في سبيل ذلك األشهر الثالثة األولى من 

، وهي معدالت النمو التي قد تكون في الواقع أقرب إلينا مما نظن. 2111

انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي للقطاعات الصناعية بصورة 

إلى مارس  2115واضحة بعد بلوغه الذروة في الفترة من ديسمبر 

. حيث ساد الجمود أوضاع األعمال في قطاع التصنيع على مستوى 2111

(. وكان االنخفاض األكبر من نصيب 2المناطق المختلفة )انظر الشكل 

منطقة اليورو، بعد االزدهار الذي شهدتها آنًفا أوضاع أعمال في قطاع 

عاًما. بيد أن التباطؤ طال  11التصنيع، محققة مستويات قياسية لم نرها منذ 

األول. ولم ينج من  2111اليابان واألسواق الناشئة ملقًيا بظالله على ربع 

االقتصادات الرئيسية سوى الواليات المتحدة التي يتوقع تسارع معدالت 

على وقع اإلصالحات الضريبية التي دشنتها الدولة  2111النمو فيها في 

في بداية هذا العام.  وهو ما يظهر جلًيا في أحدث توقعات النمو التي 

(.  ويتوقع لمعدالت النمو في 1وضعها صندوق النقد الدولي )انظر الجدول 

، في الوقت الذي استمرت 2111الواليات المتحدة أن تتسارع وتيرتها في 

فيه جميع المناطق األخرى الرئيسية على مستوى االقتصادات المتقدمة 

سُيعرف إجماالً بقوة معدالت النمو  2111بتباطؤ تدريجي. غير إن العام 

 العالمي المتحققة فيه.

المخاطر السياسية المهددة للتصور االقتصادي األساسي

ثمة مخاطر يحتمل أن تؤثر على التصور االقتصادي الرئيسي الحالي، 

وهي مخاطر سياسية في المقام األول، مع إمكانية انعكاس التوترات 

الجيوسياسية بالسلب على النمو االقتصادي، ال سيما، العقوبات االقتصادية 

المفروضة على دولة ما، التي من شأنها التأثير بالسلب على ناتجها المحلي 

اإلجمالي. ومثال ذلك العقوبات التي فرضها االتحاد األوروبي والواليات 

، والتي 2111المتحدة على روسيا عقب احتاللها شبه جزيرة القرم في 

%. وهو األمر 1.7يقدر تأثيرها على الناتج المحلي اإلجمالي في حدود 

. 2112و 2117الذي فاقم حالة الركود التي انتابت االقتصاد الروسي في 

ويضاف عليها العقوبات األخيرة التي فرضتها الواليات المتحدة األمريكية 

والتي قد تترك هي األخرى تأثيًرا سلبًيا، ولو لم يكن  2111في أبريل 

مساوًيا لآلثار السابقة. قد يشكل تراجع العملة الروسية المصحوب بحركة 

تصحيح األوضاع الضخمة التي يشهدها سوق األسهم المحلية في شهر 

 أبريل نذيًرا بالتداعيات االقتصادية التي تلوح في األفق.

وعالوة على هذا، فإن المخاطر اإلضافية واألكثر شدة التي تهدد نمو  

 : 0الرسم البياني

معدالت نمو االقتصاد العالمي تفصد زخمها 

المحور األيمن  -( 2111مؤشر مديري المشتريات العالمي للقطاعات الصناعية )مارس 

، %على أساس سنوي )الربع *(العالمي(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
المحور االيسر –( 2115الرابع األخير من 

201620172018f2019f

3.23.83.93.9العالمي

1.72.32.52.2االقتصادات المتقدمة

1.52.32.92.7الواليات المتحدة االمريكية

1.82.32.42.0منطقة اليورو

0.91.71.20.9اليابان

1.91.81.61.5المملكة التحدة

4.44.84.95.1اقتصادات االسواق الناشئة

6.76.96.66.4الصين

7.16.77.47.8الهند

0.21.51.71.5-روسيا

3.51.02.32.5-البرازيل

0.81.71.9-1.7المملكة العربية السعودية

% من الناتج المحلي اإلجمالي لدول العالم( 57* االقتصادات العشرين األولى )
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1 الصفحة 

المصدر: مكتب تحليل السياسات االقتصادية التابع للحكومة الهولندية  المصدر: بلوميبرغ، آي اتش اس ماركت

مؤشر مديري المشتريات للقطاعات الصناعية في منطقة اليورو 

االقتصاد العالمي تتمثل في فرض الرسوم الجمركية على البضائع 

المستوردة حسب خطة الحكومة األمريكية. فحركة التجارة الدولية هي التي 

تعطي النمو االقتصادي حالة السيولة واالنسيابية. وكانت حركة التجارة 

 11الدولية قد استفاقت وعادت إلى سابق عهدها على مدار األشهر 

الماضية، لتتسارع على وقعها وتيرة النمو االقتصادي على مستوى العالم 

(. بيد أن فرض الرسوم الجمركية من شأنه التأثير سلًبا 1)انظر الشكل 

على حركة التجارة العابرة للحدود، واإلضرار بنمو االقتصاد الدولي. وهو 

التأثير المرشح للتفاقم من خالل فرض الدول المستهدفة بالرسوم لقيود 

انتقامية على حركة التجارة.

وللوقوف على أسباب تدابير السياسة التجارية التي خططت لها الواليات  

المتحدة، فيمكنكم االطالع على العجز التجاري األمريكي المزمن )انظر 

( عن 1(.  كشف تحليل الميزان التجاري المشترك )انظر الشكل 7الشكل 

احتالل االتحاد األوروبي مركز الشريك التجاري األكبر لالقتصاد 

مليار  111األمريكي حيث تكبدت الواليات المتحدة عجًزا تجارًيا بقيمة 

.  بيد أن االتحاد األوروبي هو أيًضا الوجهة 2115دوالر أمريكي في 

(. أما بالنسبة 2115مليار دوالر في  727األهم للصادرات األمريكية )

للصين فالوضع يبدو مختلًفا إلى حد بعيد، حيث تتبوأ الصين المركز الثاني 

على قائمة الشركاء التجاريين.  يصل عجبز العالقات التجارية المشتركة 

مليار دوالر بنسبة تقارب نصف العجز التجاري  152مع الصين إلى 

%(. في الوقت الذي ال تتجاوز فيه الصادرات 12األمريكي اإلجمالي )

% من تلك الموجهة إلى 27مليار دوالر بنسبة  111األمريكية إلى الصين 

أوروبا.

وهذا هو السبب وراء تركيز الواليات المتحدة مستقبالً في الغالب على  

الصين في معرض جهودها الرامية إلى تقليص العجز التجاري اإلجمالي. 

غير أننا ال نعلم حتى اآلن إذا ما كان مسعاها هذا سيؤدي إلى نشوب حرب 

تجارية من عدمه. ففي هذه الحالة قد يكون التأثير المحتمل على االقتصاد 

العالمي تأثيًرا ضخًما.

سوق المال األمريكي والسياسة النصدية

ارتفع في األشهر األخيرة سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض  

أشهر بنسبة تفوق بكثير توقعات ارتفاع  1بالدوالر األمريكي مدة استحقاقه 

(، لتصل في 2العقود اآلجلة لصندوق االحتياطي الفيدرالي )انظر الشكل 

%، في الوقت الذي توقف فيه الحد األعلى لسعر 2.11منتصف أبريل إلى 

%.  علًما بأن هذا 1.57صندوق االحتياطي الفيدرالي المستهدف عند 

االرتفاع في سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن يمكن عزوه إلى أسباب 

مختلفة، ال توجد في هذه المرحلة أي إشارات على إمكانية تحريك الوضع 

الراهن جراء ارتفاع مخاطر األطراف المقابلة في القطاع البنكي، حسب 

المالية. 2111المالحظ من أزمة 

يشير تفسير األكثر معقولية إلى عاملين من العوامل المؤثرة على مستويات  

العرض والطلب في أسواق المال بالدوالر األمريكي. أولها النظام الضريبي 

األمريكي الجديد الذي يشجع الشركات األمريكية العابرة للقارات على إعادة 

أرباحهم في الدول األخرى حيث يحتفظوا في العادة بودائع خارجية قصيرة 

األجل بالدوالر األمريكي إلى الوطن. مما قلص على األغلب من العرض 

قصير األجل في أسواق المال الخارجية. وثانيها، إصدار الخزانة األمريكية 

لسندات على ثالثة أشهر بمبالغ تاريخية في الفترة القليلة الماضية، مما قفز 

بصورة ملحوظة بالطلب اإلجمالي قصير األجل على رأس المال. 

وبافتراض أن هذه العوامل كانت السبب الرئيسي وراء الزيادة األخيرة في 

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن، فإن هذه الظاهرة ستتضح حقيقتها 

كمرحلة انتقالية كما نرى. بيد أننا نتوقع عودة أوضاع سوق سعر الفائدة 

السائد بين بنوك لندن إلى طبيعتها مجدًدا في النصف الثاني من هذا العام.

وعالوة على ذلك، فإن االحتياطي الفيدرالي سيسهم في تلك العملية مع 

رفعه سعر الفائدة على االقتراض، حسب رؤيتنا، مرتين مجدًدا هذا العام. 

وهو األمر الذي يتفق مع التوقع المتوسط لمسؤولي االحتياطي الفيدرالي. 

فحسب آخر إصدار من نشرة التوقعات على المدى المتوسط هذه في شهر 

مارس، فقد توقع محافظو بنك االحتياطي الفيدرالي وصول سعر الفائدة 

: 8الرسم البياني

8102أوضاع األعمال ينتابها الضعف في الربع األول من 

: 0الرسم البياني

التجارة الدولية: مانحة السيولة واالنسيابية الالزمة لنمو االقتصاد العالمي 

أشهر  1حجم التجارة الدولية، % على أساس سنوي، المتوسط المتحرك في   

مؤشر مديري المشتريات للقطاعات الصناعية في اليابان

مؤشر مديري المشتريات للقطاعات الصناعية في األسواق الناشئة 
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1 الصفحة 

المصدر: بلومبرغ، االحتياطي الفدرالي 

 :  2الرسم البياني 

  8102االرتفاع الحاد في الاليبور لصرض بالدوالر األمريكي في 

 :  7الرسم البياني 
توقعات االحتياطي الفيدرالي والسوق لسعر الفائدة على االقتراض من صندوق 

 االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

 المصدر: بلومبيرغ

سعر الفائدة على االقتراض من صندوق االحتياطي الفيدرالي )الحد األعلى(

متوسط توقعات مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 

أشهر 1)الاليبور( سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض بالدوالر األمريكي 

% 1.1، و2111% بنهاية 2.27على اقتراض االحتياطي الفيدرالي إلى 

. علًما بأن توقعات 2121% بنهاية 1.7، لتبلغ في الختام 2112بنهاية 

السوق أكثر تحفًظا بصورة واضحة حيال مسار أسعار فائدة االحتياطي 

الفيدرالي على المدى المتوسط. تشير العقود اآلجلة لصندوق االحتياطي 

الفيدرالي إلى عكس ذلك، حيث ترتفع أسعار الفائدة بصورة طفيفة إلى ما 

. إال أننا نتفق مع رؤية االحتياطي الفيدرالي، 2121% بنهاية 2.7فوق 

، وهو ما 2112% بنهاية 1بخصوص ارتفاع السعر قصير األجل حتى 

يعني ضمنًيا خمسة ارتفاعات أخرى في السعر على مدار األرباع السبعة 

التالية. غير أننا لدينا بعض الشكوك بخصوص أي ارتفاعات في السعر 

، مع توقع مرور االقتصاد 2112% بعد 1تتجاوز بصورة ملحوظة نسبة 

األمريكي في نقطة ما بتباطؤ ملحوظ بعد واحدة من أطول فترات التوسع 

  االقتصادي في التاريخ.

 :  4الرسم البياني 

 8107الميزان التجاري األمريكي المشترك مع أكبر شركائها 

 :  5الرسم البياني 

العجز التجاري األمريكي المزمن 

 المصدر: البنك الدوليالمصدر: مكتب تعداد الواليات المتحدة 

 العجز التجاري األمريكي السنوي، بالمليار دوالر  الصادرات األمريكية، بالمليار دوالر 

 الواردات األمريكية، بالمليار دوالر 

سعر الفائدة على االقتراض من صندوق االحتياطي الفيدرالي األمريكي )الحد األعلى( 

العقود اآلجلة لصندوق االحتياطي الفيدرالي 
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7 الصفحة 

المصدر: بلومبيرغ، الوكالة الدولية للطاقة 

مخزون النفط الخام لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

 المصدر: بلومبيرغ، الرياض المالية

سوق النفط :الجزء الثاني

 هيمنة اتفاقية األوبك لخفض ا نتا  على السوق

ثمة عدد من العوامل المؤثرة التي يحتمل أن تفسر لنا حقيقة آخر تحركات 

أسعار النفط، ولكن العامل الغالب في هذه المرحلة هو نظام التفاوت الذي 

(. ال سيما، 1تبنته األوبك في تنفيذها التفاقية خفض اإلنتاج )انظر الشكل 

مع االلتزام المتزايد من جانب الدول أعضاء المنظمة من منتصف العام 

، والذي يفسر بدوره إلى حد بعيد حالة 2111الماضي وحتى شهر مارس 

االنتعاش التي تمر بها أسعار النفط على مستوى العالم. إال إنه ال يمكن أن 

ننكر حقيقة أن االنخفاض في المعروض اإلجمالي من دول األوبك بمعدل 

لم يكن طوعًيا.  2111مليون برميل في اليوم بحلول شهر مارس  1.2

ويسري هذا على فنزويال تحديًدا حيث تحدد المستهدف األصلي من خفض 

ألف برميل في اليوم، بيد أن اإلنتاج الفعلي قد تقلص بمعدل  27اإلنتاج في 

 .2111ألف برميل في اليوم بشهر مارس  711

وتسبب العجز في السوق ككل جراء االلتزام المتزايد من دول األوبك هو  

(. 2اآلخر في االنخفاض الملحوظ بمخزون النفط العالمي )انظر الشكل 

حيث توقف مخزون الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

مليون برميل، متجاوًزا متوسطهم  11، عند قرابة 2111في شهر فبراير 

على مدار خمس سنوات، وهو المستوى المستهدف من المنظمة.

ومن جانب آخر، شجعت التطورات اإليجابية في سعر النفط الدول المنتجة  

من خارج األوبك على رفع سقف إنتاجها. وهو ما ينطبق في المقام األول 

إلى أبريل  2115على الواليات المتحدة التي قفز إنتاجها من أكتوبر 

ليصل في منتصف أبريل  يومياً ألف برميل  211بما ال يقل عن  2111

(. وفي سياق متصل 11مليون برميل في اليوم )انظر الشكل  11.7إلى 

توقعت تقديرات وكالة الطاقة الدولية استمرار زيادة إنتاج الواليات المتحدة 

مليون برميل في اليوم. وهو ما يعني ضمنًيا ارتفاع  1.1بمعدل  2111في 

مليون برميل في اليوم بنهاية السنة. لتحل  11سقف اإلنتاج ليقارب 

الواليات المتحدة بناء عليه محل روسيا كأكبر منتج للنفط الخام في العالم 

حتى اآلن. ونظًرا ألن السوق المحلية ال تستوعب اإلنتاج األمريكي 

)ُرفع الحظر رسمًيا  2111بالكامل، فقد ارتفعت صادرات الخام بشدة منذ 

 (.11( )انظر الشكل 2117على تصدير الخام األمريكي في 

وُيضاف إلى أبجديات العرض والطلب حالة عدم االستقرار األخيرة التي  

انتابت أسواق المال العالمية ملقيه بظاللها على سعر النفط محقًقا خسائر 

دوالرات في فبراير. ومن ناحية أخرى، تسبب تسارع وتيرة  7تصل إلى 

المخاوف الجيوسياسية في تعرض األسواق الرتفاع عالوة المخاطرة على 

مدار شهر أبريل، مما أدى إلى تجاوز أسعار برنت حاجز السبعين دوالر 

أمريكي. تميل عالوة المخاوف بوجه عام إلى التفاوت الوقتي، ببد أنها قد 

تسيطر على أسواق النفط على المدى القصير.  

مع بعض المخاطر 8102التصور األساسي لعام 

عدلت وكالة الطاقة الدولية في اآلونة األخيرة توقعاتها لنمو الطلب على 

مليون برميل في  1.7بالكامل، متجهة نحو االرتفاع إلى  2111النفط في 

مليون برميل في اليوم، لتصل  1.1اليوم، بعد أن كانت تدور في فلك 

مليون برميل في اليوم. وعلى صعيد  22.1بالطلب إلى مستوى 

المعروض، تتوقع الوكالة رفع الدول المنتجة من خارج األوبك لسقف 

مليون برميل في اليوم، تستأثر الواليات المتحدة منفردة  1.1اإلنتاج بمعدل 

مليون برميل في اليوم. وإذا ما اتجهنا نحو االفتراض  1.1منها بزيادة 

الرئيسي لوكالة الطاقة الدولية بعدم تغير اإلنتاج اإلجمالي لدول األوبك، فإن 

مليون  22.1متوسط  2111المعروض الدولي ُيتوقع له أن يحقق في 

برميل في اليوم. وهذا يعني ضمنًيا تحقيق عجز في المعروض باألسواق 

 711عند  2115ألف برميل في اليوم، أقل قليالً من عجز  211في حدود 

(. وعليه فإن هذا التصور األساسي 12ألف برميل في اليوم )انظر الشكل 

يتوقع تقلص مخزون الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

 :  2الرسم البياني 

التزام أعضاء األوبك باالتفاقية يرفع أسعار النفط

 :  9الرسم البياني 

مخزون النفط لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يعصعتعرب 

 من المستوى المستهدف من منظمة األوبك 

المحور االيمن -التزام الدول أعضاء األوبك باتفاقية تخفيض سقف اإلنتاج، نسبة مئوية  

 سعر نفط برنت، المحور االيسر
متوسط خمس سنوات 
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2 الصفحة 

المصدر:  الوكالة الدولية للطاقة  المصدر:  بلومبيرغ

سعر خام برنت اآلني

سعر العقود اآلجلة لخام برنت على خمس سنوات 

والتنمية إلى ما دون متوسطهم على مدار خمس سنوات، المستهدف الذي 

. بيد أن ثمة مخاطر تهدد هذا التصور 2111وضعته المنظمة، على مدار 

األساسي من كال الجانبين. فقد يؤدي المزيد من انقطاع اإلنتاج الفنزويلي أو 

إعادة فرض العقوبات األمريكية على إيران إلى انخفاض أكبر في إنتاج 

دول األوبك، مع احتمال ارتفاع اإلنتاج األمريكي من النفط بصورة تفوق 

توقعاتنا. وعلى صعيد الطلب، قد تصاب معدالت النمو بتباطؤ ملحوظ في 

حالة نشوب حرب تجارية تشنها الواليات المتحدة، والتي قد تفضي إلى 

تدني واضح في معدالت الطلب. نتوقع وفق تصورنا األساسي لتحقيق 

انخفاض معتدل في عجز المعروض أن يتعرض التراجع الراهن في منحنى 

حركة العقود اآلجلة إلى تسطيح متدرج، ويعني ذلك ضمنًيا انخفاض 

)انظر  2111األسعار اآلنية بصورة أو أخرى في النصف الثاني من 

(. وعالوة على هذا فإننا نتوقع مع اقتراب نهاية العام استشعار 11الشكل

، 2112السوق لبدء اإليقاف المحتمل للعمل باتفاقية األوبك على مدار 

بحيث تتحمل أسعار النفط تبعات ذلك. لذا فإننا نتوقع أن يصل متوسط 

دوالر بالنسبة إلى  21دوالر و 25السعر اآلني بالنسبة إلى خام برنت إلى 

 كاملة.  2111خام غرب تكساس الوسيط عن سنة 

المصدر:  بلومبيرغ، الوكالة الدولية للطاقة المصدر:  بلومبيرغ، الوكالة الدولية للطاقة 

 :  01الرسم البياني 

االرتفاع الشديد في معدالت إنتا  النفط األمريكي الخام 

 :  08الرسم البياني 

 8102االنكماش التدريجي في عجز المعروض سنة 

 :  00الرسم البياني 

 8102تسطح البعد الزمني في 

أسابيع  1إنتاج النفط األمريكي الخام، بالمليون برميل في اليوم، المتوسط المتحرك لـ  أسابيع  1صادرات النفط األمريكي الخام، بالمليون برميل يومياً، المتوسط المتحرك لـ    

ميزان العرض/ الطلب العالمي على النفط، بالمليون برميل في اليوم )توقعات 
2111     )

عجز المعروض(-)+فائض المعروض ;  

 :  00الرسم البياني 

زيادة صادرات النفط األمريكي الخام 
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 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: أي اتش اس ماركت

 مركب مؤشري بنك اإلمارات دبي الوطني ومديري المشتريات السعودي 

أشهر  2المتوسط المتحرك لـ   

الجزء الثال : االقتصاد السعودي

 األول 8102تباطؤ االقتصاد غير النفطي في ربع 

شهد القطاع غير النفطي من االقتصاد السعودي في الربع األول من 

تباطؤ معدالت النمو مدفوعة بعدد من مؤشرات االقتصاد الكلي  2111

المتنوعة. وانخفضت عمليات نقاط البيع، في داللة واضحة على حالة 

وصلت في شهر  -اإلنفاق االستهالكي، بعد بلوغها معدالت مبهرة من النمو

% في يناير 1.1إلى  -% على أساس سنوي21.1إلى  2115ديسمبر 

(.  ومن جانب آخر، انخفضت 11% في فبراير )انظر الشكل 1.5و

مؤشرات مديري المشتريات السعودية المركبة، في إشارة إلى مناخ 

في شهر مارس  72.1األعمال السائد في القطاع غير النفطي، لتصل إلى 

(. في 17في شهر ديسمبر )انظر الشكل  75.1بعد أن وصلت إلى  2111

الوقت الذي حافظ فيه نمو االئتمان بالقطاع الخاص على وضعه في النطاق 

. وانهارت 2111% على أساس سنوي في فبراير 1.1-السلبي بمعدل 

% على أساس سنوي في 11.2-معدالت نمو الواردات هي األخرى محققة 

% في ديسمبر.  نتوقع طبًقا 2.2-شهر يناير بعد أن كانت في حدود 

لنموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي بعد تغذيته بهذه المؤشرات على مدار 

، تحقيق معدالت نمو مسطحة في الناتج المحلي 2111األشهر األولى من 

اإلجمالي الحقيقي بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في الربع األول من 

2111. 

وهذا التباطؤ في معدالت النمو العام باالقتصاد غير النفطي الخاص يجب  

وضعه في سياق أشمل، حيث يرتبط في المقام األول بحزمة تدابير 

، وأهمها ضريبة 2111اإلصالح المالي التي دشنتها المملكة في يناير 

%، إلى جانب الزيادات 7القيمة المضافة التي استحدثتها الحكومة بنسبة 

في أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء وارتفاع قيمة المقابل المالي على 

العمالة الوافدة. كشفت األدلة المبنية على تجارب دول أخرى النقاب عن 

ضرورة تباطؤ االقتصاد المحلي على المدى القصير عند استحداث خطوات 

مماثلة على طريق اإلصالح المالي الرامي إلى تحقيق زيادة مستدامة في 

اإليرادات المالية. إال أن هذا التأثير ال يلبث يقل ويتالشى مع مرور الوقت. 

وفي حالة ضريبة القيمة المضافة، نفترض أن أحد أسباب انخفاض 

هو ترحيله إلى شهر ديسمبر السابق  2111االستهالك الخاص في بداية 

عليه، حيث سارعت العديد من األسر إلى تعجيل اإلنفاق في محاولة منها 

الستباق ضريبة القيمة المضافة الجديدة. وهذا هو سر أداء عمليات نقاط 

البيع القوي بصورة استثنائية في شهر ديسمبر كما ذكرنا سابفاً.  وعليه فلن 

يدهشنا ارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في القطاع 

في المرحلة التالية من  2115الخاص غير النفطي بالربع الرابع من 

مراجعة البيانات التي تقوم عليها الهيئة العامة لإلحصاء. حيث ساعد دون 

شك الدعم المقدم إلى محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة عن 

طريق برنامج "حساب المواطن" جنًبا إلى جنب مع عودة البدالت الحكومية 

إلى موظفين الدولة بأثر رجعي في شهر يناير على الحد من آثار تدابير 

 اإلصالح المالي، ولكن دون أن تزيلها كليًة.

8102توقعات استفاقة االقتصاد غير النفطي في  

كان لزاًما علينا حتى نتمكن من الوقوف على األثر المالي الكامل على 

االقتصاد غير النفطي أن نمعن النظر في أمر الميزانية الحكومية 

ككل. وكما أشرنا بالفعل في اصدار شهر يناير  2111الموضوعة لسنة 

من هذا التقرير ، فهي ميزانيه توسعية إلى حد بعيد، يتجاوز اإلنفاق 

اإلضافي فيها طبًقا للخطة الموضوعة توقعات اإليرادات التدريجية بهامش 

كبير. يتوقع لإلنفاق الحكومي اإلجمالي أن يرتفع محقًقا رقًما الفًتا لألنظار 

، ويشمل ذلك 2115مليار لاير فرق عن إنفاق سنة  211يصل إلى 

البدالت والمكافآت والمزايا المالية التي أعادها األمر الملكي الكريم إلى 

موظفي الدولة باإلضافة إلى خطط اإلنفاق الرأسمالي الضخمة التي وضعها 

. وعلى 2111صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني لسنة 

مليار  11إلى  51صعيد آخر، وبناء على تقديراتنا ستحقق الحكومة حوالي 

لاير إيرادات جراء تدابير اإلصالح المالي التي استحدثتها في يناير 

 :  04الرسم البياني 

 8102تباطؤ ا نفاق االستهالكي في الربع األول من 

 :  05الرسم البياني 

 8102التراخي في مناخ األعمال بالربع األول من 

أشهر  1المتوسط المتحرك لـ   

 عمليات نقاط البيع، %على أساس سنوي 
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1 الصفحة 

. هذا إلى جانب ارتفاع عائدات النفط جراء االرتفاع الفعلي في 2111

أسعاره بصورة تتجاوز بوضوح األسعار المرجعية للميزانية )تقدر بحوالي 

دوالر( في دعم إضافي لموقفها التوسعي. ولذا فإن اإلنفاق الحكومي  71

التدريجي، حتى لو أخفق في الوصول إلى المستوى المستهدف منه بصورة 

أو بأخرى، فإن تأثير ميزانية هذا العام الصافي على االقتصاد المحلي 

سيكون إيجابًيا إلى حد بعيد. ويتوقع لهذه الدفعة اإليجابية أن تؤتي أكلها 

على مدار العام الحالي. ونتيجة لذلك فإننا نتوقع استمرار نمو الناتج المحلي 

عقب  2111اإلجمالي الحقيقي في القطاع الخاص غير النفطي في أثناء 

 التباطؤ الذي نال منه في الربع األول.

حيث توقع نموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي انتعاش االقتصاد اإلجمالي 

(. ويمكن عزو ذلك إلى قطاع 12بالفعل في الربع األول )انظر الشكل 

النفط حيث بدأ تأثير اتفاقية تخفيض سقف اإلنتاج التي وضعتها األوبك في 

.  ونتوقع لهذا العام تحقيق نمو إيجابي 2111الذبول والتالشي مع بداية 

%، إلى جانب زيادة أنشطة 1.7معتدل مدفوًعا بإسهام قطاع النفط +

 2111% في 1.5التكرير. ويتوقع لالقتصاد اإلجمالي أن ينمو بمعدل 

 % في العام الماضي.1.1-عقب االنكماش الذي مر به بمعدل 

السايبور والاليبور بين النطاق السلبي يهيمن على الفارق

الفارق بين سعر الفائدة السائد بين البنوك  2112انخفض ألول مرة منذ  

السعودية)السايبور( وسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )الاليبور( لقرض 

)انظر  2111أشهر ليدخل النطاق السلبي في شهر فبراير  1مدة استحقاقه 

(. وكما أوضحنا بالفعل في الجزء األول، يرجع ذلك في المقام 15الشكل 

األول إلى الزيادة الحادة في سعر الاليبور لقرض بالدوالر األمريكي مدة 

أشهر.  عالوة على تقلص طلب القطاع الخاص على االئتمان  1استحقاقه 

في السوق السعودية الذي أسهم من جانبه في هذا التطور األخير. ومن 

ناحية أخرى، أدى تجاوز أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي لنظيرتها 

على اللاير السعودي بصورة كبيرة إلى توضيح معالم خطر زيادة التدفقات 

الرأسمالية إلى الخارج، لتزيد الضغط الواقع على ربط سعر صرف اللاير 

بالدوالر األمريكي. وهو األمر الذي دفع بمؤسسة النقد العربي السعودي 

إلى اتخاذ إجراء عكسي من خطوتين لمجابهة الموقف الجديد في السوق، 

تتمثل أوالهما في إيقاف تسهيالت اتفاقية إعادة الشراء )الريبو( ألجل 

تتراوح مدته من أسبوع إلى ثالثة أشهر، وهي التسهيالت التي استحدثتها 

بغية توفير سيولة إضافية على  2112مؤسسة النقد في الربع الرابع من 

تواريخ استحقاق ممتدة إلى البنوك التجارية عندما كانت السيولة شحيحة 

وقت اتساع الفجوة بين السايبور والاليبور بصورة حادة. وتتمثل ثاني 

خطوات مؤسسة، في زيادة سعري الفائدة الرئيسيين، سعر إعادة الشراء 

)الريبو( ومعكوسه )الريبو العكسي(، بضعة أيام قبل رفع االحتياطي 

. ونظًرا ألن مؤسسة النقد 2111الفيدرالي لسعر الفائدة في شهر مارس 

العربي السعودي تتبع في العادة خطى االحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار 

الفائدة في اليوم ذاته، فإن هذه الحركة االستباقية كانت غير معهودة 

التي  -ووجهت في األساس رسالة قوية إلى السوق تنبئه فيها بعزم المؤسسة

واستعدادها التخاذ تدابير منفردة إذا  -تلعب دور البنك المركزي بالمملكة

دعت الحاجة إلى ذلك، لتجنب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج وما 

يتبع ذلك من توتر سوق النقد األجنبي.

ونتيجة لهذه التقلبات في السياسة النقدية، تقلص الفارق السلبي بين سعري  

أشهر، في الفترة من فبراير  1السايبور والاليبور لقرض مدة استحقاقه 

-نقاط أساس، بعد أن وصل آنًفا إلى  2–حتى منتصف أبريل ليصل إلى 

نقطة أساس.  وكما أوضحنا في الجزء األول، نتوقع أن تعود أوضاع  21

السوق بالنسبة لسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض بالدوالر األمريكي 

إلى طبيعتها على المدى المتوسط. وعليه، فإننا نتوقع كذلك عودة الفارق 

السلبي بين سعري السايبور والاليبور إلى النطاق اإليجابي مجدًدا مع 

اقتراب نهاية هذا العام. بيد أنه ال يسعنا على المدى القريب أن نستبعد 

بالكلية المزيد من االرتفاع في سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض 

بالدوالر األمريكي، وهو الموقف الذي يستدعي اليقظة المستمرة من 

مؤسسة النقد، على الرغم من أننا ال نرى في هذه المرحلة أي حاجة إلى 

اتخاذ خطوات منفردة من جانبها.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر:  بلومبيرغ، مؤسسة النقد العربي السعودي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، ربع سنوي، %على أساس سنوي

 :  02الرسم البياني 

 8102انتعاش االقتصاد ا جمالي في الربع األول من 

نموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، شهري، %على أساس سنوي 

أشهر 1السايبور لقرض مدته 

 :  07الرسم البياني 

أشهر يتجاوز السايبور لعصعرض  0الاليبور لصرض بالدوالر األمريكي مدة استحصاق  

  8102أشهر في  0مدة استحصاق  

سعر معكوس إعادة الشراء الصادر عن مؤسسة النقد 

أشهر 1الاليبور لقرض مدته 
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مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية، بالدوالر األمريكي  مالحظات:

 كل أرقام العوائد بالدوالر األمريكي. -

أداء األسهم = إجمالي العوائد )شاملة توزيعات األرباح( -

الجزء الرابع: االسواق المالية العالمية

األسواق العالمية في وضع الجمود

دخلت أسواق األسهم العالمية بعد مسيرة مبهرة تصل بنسبة تصل إلى 

% في غضون أقل من سنتين، في مرحلة من الجمود على مدار 71حوالي 

(. حقق مؤشر 12األشهر األربعة األولى من العام الحالي )انظر الشكل 

األول أداء أدخله في  2111مورجان ستانلي لألسهم العالمية في ربع 

(، في الوقت الذي حققت فيه 11النطاق السلبي بصورة طفيفة )انظر الشكل 

سوق األسهم السعودية، بالمقارنة مع األسواق العالمية، أداء متميًزا في 

%( بعد أن كانت متخلفة عن مسيرة النمو 2.5الربع األول من العام )+

حول األسهم  7)انظر الجزء  2115التي قطعتها األسواق العالمية في 

السعودية(.  ولكن فئات األصول األخرى على غرار ذات الدخل الثابت 

األول جراء  2111حققت هي األخرى أداء في النطاق السلبي في ربع 

ارتفاع العوائد في المقام األول وبسبب اتساع الفارق االئتماني ولكن بدرجة 

 أقل.

والسؤال اآلن: ما العوامل المحفزة التي وجهت أسواق المال العالمية  

صوب مرحلة الجمود الراهنة؟  يرجع ذلك قبل أي شيء آخر إلى التفاؤل 

المفرط والرضاء بالوضع الراهن الذي أصاب المستثمرين على نطاق 

دولي دافًعا أسواق األسهم إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة هوت في نهاية 

المطاف مخلفة حالة االضطراب التي أصابت األسواق في شهر فبراير 

(. وهذا هو ما ذهبنا إليه حين أكدنا بالفعل في االصدارات 21)انظر الشكل 

السابقة من هذا التقرير على تسعير أسواق األسهم العالمية المرتفع بناء 

على النظرة المثالية لها، مما جعلها أكثر انكشاًفا. وبناء عليه عمدنا إلى 

خفض وضعنا المثقل في األسهم العالمية على مدار النصف الثاني من 

. واتضح أن ارتفاع المخاوف من الدخول في فترات ممتدة من 2115

هو سبب حركة التصحيح التي شهدها شهر فبراير،  2111التضخم في 

والتي من شأنها إجبار االحتياطي الفيدرالي على رفع األسعار بصورة 

تفوق التوقعات السائدة. اثارت التقارير المنوهة بقوة سوق العمل األمريكي 

في بداية فبراير من حدة هذه المخاوف، حيث كشفت النقاب عن الزيادة 

الملحوظة في نمو معدالت األجور، كنذير للتضخم في التكلفة.  وعقب فترة 

وجيزة من االستقرار في النصف الثاني من فبراير، عادت األسواق إلى 

حالة الترقب مع تنامي مخاوف نشوب حرب تجارية وشيكة بين الواليات 

المتحدة والصين. لتأتي الخاتمة في شهر أبريل مع تصاعد وتيرة التوترات 

الجيوسياسية على وقع العقوبات األمريكية الجديدة المفروضة على روسيا 

والضربة الصاروخية التي وجهها الحلفاء الغربيين إلى األراضي السورية 

ملقية بثقلها على أسواق المال العالمية. ومع انحصار تبعات هذا الموقف، 

استقرت األسواق بحلول منتصف أبريل، مع التركيز بصورة متزايدة في 

 المدى القريب على موسم أرباح الشركات وهو يلوح في األفق.

ومن وجهة نظر ، ُينظر إلى حالة الجمود في األسواق العالمية كظاهرة  

صحية مع وصول األسواق في السابق إلى مستويات تفوق إمكاناتها. كما 

ُترجمت حالة الرضا العامة بالوضع الراهن التي أصابت المستثمرين إلى 

انخفاض قياسي في حالة التقلبات بالسوق مع نهاية العام الماضي )انظر 

على هذا االتجاه مع عودة  2111(. ودللت األشهر األولى من 21الشكل 

حالة التقلبات إلى األسواق مجدًدا.

ثبات أرباح الشركات برغم ارتفاع سصف التوقعات بالنمو 

، 2111من المتوقع أن تحافظ أرباح الشركات بوجه عام على ما حققته في 

حيث أن توقعات السوق تظل في الوقت ذاته متضخمة، وهذا ينطبق تحديًدا 

على حالة األسهم األمريكية، ارتفعت توقعات المحللين لمعدالت النمو على 

وقع اإلصالحات الضريبية بداية العام واالنخفاض الكبير في ضرائب 

% على مدار 21% بعد أن كانت تدور في فلك 11الشركات لتصل إلى 

االثنا عشر شهًرا التالية.  لكن ال يسعنا سوى االنتظار لنرى بأعيننا إذا 

 :  02الرسم البياني 

8102أداء فئات األصول للربع االول من عام 

 :  09الرسم البياني 

األسهم العالمية تصل الذروة بعد مسيرة مذهلة 
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 711مؤشر التقلب اس آند بي 

كانت الشركات األمريكية يمكنها تحقيق هذه التوقعات، وفي سياق متصل، 

أجمعت توقعات نمو األرباح على بلوغها ما دون أسواق األسهم األخرى 

%( أو األسواق الناشئة 1.2%( أو اليابان )+11كمنطقة اليورو )+

+)21  .)% 

نتوقع على خلفية التباطؤ المحتمل في نمو االقتصاد العالمي بالمناطق 

االثنا عشر التالية تعرض بعض األرباح  -الرئيسية على مدار األشهر الستة

لمراجعات في اتجاه التخفيض على مدار النصف الثاني من هذا العام، وهو 

ما من شأنه الحد من احتماالت االرتفاع في األسهم العالمية على المدى 

المتوسط. وبهذا الصدد، علينا التأكيد على أنه حتى بعد التصحيحات 

األخيرة التي شهدتها أسواق األسهم، فال زالت تظهر تقييمات مرتفعة من 

(. وينطبق ذلك أيًضا على السوق 22المنظور التاريخي )انظر الشكل 

األمريكية، حيث ُترجمت المراجعات في اتجاه رفع األرباح المستقبلية 

مدفوعة بالتغييرات الضريبية إلى تخفيض مكررات الربحية المستقبلية 

 بصورة تدريجية.  

ويضاف إلى هذه األرباح والتقييمات، المخاطر الجيوسياسية دون إغفال 

األمريكي الوشيك، وجميعهم قد يتركون آثاًرا  -النزاع التجاري الصيني

. ومن جانب آخر، فإن حالة 2111سلبية على األسواق العالمية على مدار 

االقتصاد العالمي وهو ال زال في وضع جيد مع األرباح الثابتة في اإلجمال 

يجب أن توفر دعًما معقوالً لألسواق. وبوجه عام، نتوقع بناء على ما سلف 

حفاظ أسواق األسهم العالمية على النطاق العريض لمكاسبها حتى نهاية 

، مع الدخول جراء ذلك في حالة حيادية بالنسبة لألسهم العالمية في 2111

 (.7هذه المرحلة )ال ينطبق هذا التقييم على المملكة، انظر الجزء 

ارتفاع العوائد وثبات منحنى العائد في الواليات المتحدة

اتسمت األشهر الستة األخيرة بارتفاع عوائد السندات، حيث أخذت العوائد 

قصيرة األجل بالواليات المتحدة األمريكية في التصاعد على مدار تلك 

نقطة أساس محقًقا  111الفترة، ليقفز عائد سندات الخزانة الثنائي بحوالي 

(. ُتعد عوائد هذا 21)انظر الشكل  2111% في مارس 2.22ما نسبته 

األجل الثنائي عادة مؤشًرا رئيسًيا للداللة على توقعات السوق تجاه السياسة 

النقدية الفيدرالية على مدار السنتين. كشفت الزيادة التي حققها العائد على 

مدار األشهر الستة األخيرة عن قناعة األسواق المتنامية باتجاه االحتياطي 

الفيدرالي نحو التشديد، على خلفية ثبات االقتصاد األمريكي وعودة التضخم 

، أن نشير إلى 1على استحياء. ولكن ال يفوتنا، كما أوضحنا آنًفا في الجزء 

بقاء أسعار السوق المستقبلية على المدى القصير ضمًنا دون توقعات 

 االحتياطي الفيدرالي ذاته ألسعار الفائدة على مدار العامين التاليين.

نقطة  57وقفزت في الوقت ذاته عوائد سندات الخزانة العشرية بحوالي  

% على مدار الفترة ذاتها. وهو ما يعني 2.11أساس ونسبة تصل إلى 

بدأ بالفعل قبل حوالي السنتين،  -ثبات منحنى العائد في الواليات المتحدة

. شهدت عوائد السندات 2112ونتوقع استمراره على مدار هذا العام وفي 

العشرية في اآلونة األخيرة حالة من االستقرار بعد بلوغها الذروة في شهر 

%. وهو األمر الذي سيحتاج إلى النظر فيه بالمقارنة 2.72فبراير بمعدل 

مع حالة االضطراب التي أصابت السوق في اآلونة األخيرة، حيث ينظر 

عادة إلى سندات الخزانة األمريكية "كمالذ آمن" يسعى الناس خلفه، غير 

أننا، على ضوء عملية إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها، والتي أخذها بنك 

االحتياطي الفيدرالي على عاتقه، فال زالت العوائد طويلة األجل أمامها من 

المتسع ما يسمح باالرتفاع، وإن لم يصل هذا االرتفاع المدى ذاته الذي 

بلغته األوراق األقصر أجالً التي ستتسبب في اتجاه منحنى العائد إلى الثبات 

أكثر فأكثر، كما ُذكر أعاله.  أما بالنسبة لسندات الخزانة األمريكية 

% بنهاية هذا العام.  وبالنظر 1.27العشرية، فإننا نتوقع زيادة تصل إلى 

للواليات المتحدة كما إلى تصورنا متوسط المدى عن السياسة المالية 
، فإننا نتوقع وصول هذه العوائد إلى الذروة في نسبة 1ذكرنا في الجزء 

% في العامين التاليين. لكننا نرى أنه ال زال 1.7% و1.27تتراوح بين 

من المبكر جًدا في هذه المرحلة اتخاذ نظرة أكثر إيجابية عن سندات 

الحكومة وسندات شركات الصف األول.

 :  81الرسم البياني 

الجمود األسهم العالمية في وضع 

 :  80الرسم البياني 

8102تصلبات سوق األسهم تتراجع في الربع األول من عام 

مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية، المحور االيسر

مؤشر مورجان ستانلى لألسواق الناشئة، المحور االيمن
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النقدية إلى طبيعتها بالنسبة لمنحنى العائد األوروبي الذي ال زالت عوائده 

طويلة األجل لم تراوح مكانها في نطاق االرتفاع، لتسد إلى حد ما الفجوة 

التي ال زالت كبيرة بينها وبين نظرائها في الواليات المتحدة )انظر الشكل 

27.) 

وينطبق هذا التقييم بالكامل على السندات األوروبية التي ال زالت مستويات 

العوائد الخاصة بها مضطربة جراء فائض السيولة التي ضخها البنك 

المركزي األوروبي. حيث أنه من المحتمل بشدة أن ينهي البنك المركزي 

االثنا عشر شهًرا  -األوروبي برنامج التيسير الكمي لديها على مدار الستة

التالية ليبدأ عقبها في رفع األسعار. وذلك في مستهل عملية إعادة السياسة 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 :  85الرسم البياني 

العوائد األوروبية في طريصها إلى االنتعاش

سنوات  11عائد سندات الخزانة األمريكية لـ 

 :  84الرسم البياني 

ثبات منحنى العائد في الواليات المتحدة

سنوات  11عائد سندات الخزانة األمريكية لـ 

عائد سندات الخزانة األمريكية لسنتين 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 :  80الرسم البياني 

األسهم العالمية ال تزال كاملة الصيمة بعد التصحيح 

شهًرا مؤشر مورجان ستانلي الواليات المتحدة  12مكرر الربحية المستقبلي لمدة 

 :  88الرسم البياني 

تأثير ا صالحات الضريبية األمريكية على توقعات األرباح 

شهًرا  12اإلجماع على معدالت نمو األرباح المستقبلية لكل سهم لمدة 

، المحور االيسر711مؤشر اس آند بي 

شهًرا مؤشر مورجان ستانلي منطقة اليورو  12مكرر الربحية المستقبلي لمدة ، المحور االيمن711مؤشر اس آند بي 

سنوات  11عائد السندات األلمانية  لـ 
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الجزء الخامس: سوق األسهم السعودية

المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تاسي" يتجاوز نطاق 

 8107تداول 

تميز سوق األسهم السعودية بأدائه اإليجابي في األشهر القليلة األولى من 

، ليتمكن بحلول منتصف مارس من تجاوز نطاق التداول الذي ظل 2111

األخيرة، ويعبر في منتصف أبريل  11محصوًرا فيه على مدار األشهر 

(. 22وهو مستوى لم نره إال قبل ثالثة أعوام )انظر الشكل  -1111حاجز 

حيث حقق "تاسي" منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل ارتفاًعا بمعدل 

%. ولذا فإن أداء سوق األسهم السعودية قد فاق بهذا الشكل جميع 12

، بعد أن كان متخلًفا عن 2111األسواق الكبرى المتطورة وكذا الناشئة في 

وبهامش كبير.  صاحب هذا التوجه  2115مسيرة السوق العالمية في 

(.  25اإليجابي في حركة السوق ارتفاع حجم عمليات التداول )انظر الشكل 

بلوغ السعر التأسيسي المستهدف بالفعل

% بالنسبة ألرباح 5توقعنا في بداية العام تحقيق معدل نمو بمقدار  

، وذلك بناء على توقعاتنا 2111الشركات المدرجة في "تاسي" في 

لالقتصاد غير النفطي، شاملة توقعنا لسعر الفائدة ونمو القروض باإلضافة 

. وهي التوقعات التي ال 2111إلى نظرتنا إلى أسعار النفط وهوامشه في 

زلنا نتبناها في هذه المرحلة.  وهذا يعني ضمًنا بالنسبة لمؤشر "تاسي"، أن 

لاير، هذه السنة.   112يصل المستوى المستهدف من األرباح لكل سهم إلى 

وهي التوقعات التي نراها متفائلة ولكن دون إفراط، ال سيما حال مقارنتها 

مع توقعات نمو األرباح األكثر تهوًرا من المحللين أصحاب مدرسة التحليل 

. وإذا استعنا بمتوسط 2111% في 11التأصيلي الشامل التي تصل إلى 

مرة( كمضاعف للقيمة العادلة، فإنه  12.1مكرر الربحية طويل األجل )

نقطة )انظر  1111سيترجم إلى مستوى سعر "تاسي" المستهدف بمقدار 

(.  وعليه فإننا نكون قد وصلنا بالفعل في منتصف أبريل إلى 21الشكل 

مستهدف نهاية العام.  فالسؤال إذا، هل هناك المزيد من االرتفاعات 

 ، وهو ما نراه صحيًحا.2111المحتملة التي تنتظر "تاسي" في 

ا درا  على المؤشر أحد العوامل المحفزة على التوسع المضاعف 

 في التصييم

إدراج  2111قررت إدارة مؤشر فوتسي راسل مع نهاية شهر مارس  

المملكة العربية السعودية على مؤشر األسهم الدولي لألسواق الناشئة. على 

لتنتهي في ديسمبر  2112أن تبدأ عملية اإلدراج تدريجًيا مع بداية مارس 

. نتوقع بناء على تقديرات حجم أصول الصناديق الدولية بالمقارنة 2112

مع مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة، أن يؤدي هذا اإلدراج إلى تدفق في 

مليار لاير.   21 -71رؤوس األموال األجنبية يصل إلى حوالي 

علًما بأن إدارة مؤشر مورجان ستانلي ستصدر هي األخرى قرارها حول 

إدراج األسهم السعودية في مؤشرها لألسواق الدولية الناشئة. هذا ونرى أن 

القرار اإليجابي الذي اتخذته فوتسي راسل في شهر مارس قد رفع من 

احتمالية أن تصدر مورجان ستانلي هي األخرى قراًرا إيجابًيا في يونيو، 

نظًرا لتشابه معايير اإلدراج التي يتبناها كل منهما بوجه عام. بيد أن 

صدور قرار إيجابي من مورجان ستانلي سيكون أكثر أهمية بالنسبة لسوق 

األسهم السعودية حيث يفوق الحجم التقديري ألصول الصناديق التي 

تستعين بمؤشر مورجان ستانلى لألسواق الناشئة كمعيار قياسي لها تلك 

التي تستعين بمؤشر فوتسي راسل بهامش كبير. نرى بحسب تقديراتنا أن 

اإلدراج على مؤشر مورجان ستانلى سيؤدي إلى تدفق رؤوس األموال 

 مليار لاير. 111 -57األجنبية في حدود 

ويمكننا أن نتوقع، في الحالة اإليجابية التي يجري اإلدراج فيها على كال  

مليار لاير  121  -21المؤشرين، تدفق رؤوس األموال األجنبية بحوالي 

التالية.  لترتفع بذلك حصة الملكية األجنبية في السوق  11  -12في األشهر 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

قيمة التداوالت اليومية، مليون لاير سعودي

يوم 21المتوسط المتحرك لـ 

مؤشر السوق الرئيسي )تداول(

 :  82الرسم البياني 

"تاسي" يتجاوز نطاق التداول...

 :  87الرسم البياني 

...مع ارتفاع قيمة التداوالت 

يوم 71المتوسط المتحرك لـ 
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 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

المشتريات الشهرية الصافية من حائزي اتفاقيات المبادلة والمستثثثمثريثن األجثانثب 
المؤهلين، مليار لاير، الجانب االيسر

نراه المثال األكثر مناسبة لعقد مثل هذه المقارنة،

حيث شهد مؤشر كراتشي لجميع األسهم، منذ تاريخ اإلعالن )يونيو 

(، توسًعا 2115( وحتى تاريخ اإلدراج الفعلي في المؤشر )يونيو 2112

%. وإذا طبقنا هذا على حالة 11مضاعًفا في مكرر الربحية في حدود 

"تداول" الراهنة، مع اعتماد تاريخ اعالن فوتسي راسل كنقطة بداية، فهذا 

ضعًفا.  21يعني ضمًنا ارتفاع نسبة مكرر الربحية إلى مستوى يالمس 

وال يسعنا سوى مالحظة أن آخر مرتين وصل فيهما مكرر ربحية مؤشر 

، كان 2117و 2111"تاسي" إلى هذا المستوى أو حتى تجاوزه، في 

السوق مزدهًرا في المقام األول على وقع اإلعالن عن فتح السوق أمام 

المستثمرين األجانب، ومن ثم تدفقات رؤوس األموال األجنبية مستقبالً 

، يعني 2111(. مستعينين بتوقعنا ألرباح كل سهم عن 21)انظر الشكل 

 .2711ضعًفا، ضمًنا تجاوز "تاسي" سقف  21وصول مستوى التقييم إلى 

لن نعلن عن هذا المستوى المتضخم كمستهدف صريح للسعر، بل ننظر 

بوجه عام إلى التجربة التي مر بها كدليل قوي على توسع مكرر الربحية 

المضاعف مدفوًعا برؤوس األموال األجنبية، تاركين المجال لمزيد من 

. المخاطر 2111االرتفاع المحتمل والملحوظ في مؤشر "تاسي" سنة 

الرئيسية التي تهدد هذا التصور تتمثل في صدور قرار سلبي من مورجان 

 ستانلى في شهر يونيو، وهو أمر ال يمكن استبعاده بالكلية.

دعونا في بداية هذا العام بشدة إلى االستثمار في األسهم السعودية في  

، واضعين "تداول"، بوزنها على دليلنا عن توزيع األصول الدولية. 2111

حيث أننا ال زلنا معتمدين على تحليلنا أعاله، مستمسكين بهذا الوضع في 

تلك المرحلة.

% بعد 11  -%11إلى حوالي  2115المالية السعودية "تداول" مع نهاية 

%، وهو مستوى مشابه لألسواق األخرى التي أدرجت 1.2أن كانت عند 

بالفعل في مؤشرات األسواق الناشئة على غرار دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.

النقاب عن  2111كشف تحليل نشاط التداول في األشهر القليلة األولى من  

بدء حركة شراء المستثمرين النظاميين بالفعل في السوق السعودية )انظر 

(. حيث اشتروا على مدار األشهر الثالثة األولى أسهًما سعودية 22الشكل 

كمستثمرين أجانب مؤهلين أو عبر مقايضة األسهم "اتفاقيات 

مليار دوالر  2.1مليار لاير ) 1.1المبادلة" )أوراق المشاركة( بقيمة 

% عند 1.2أمريكي(. وهو األمر الذي ارتفع كذلك بحصتهم في الملكية من 

% مع نهاية مارس. )في الوقت الذي يشكل فيه 1.7بداية العام إلى 

الشركاء االستراتيجيين في األساس الجزء المتبقي من نصيب الملكية 

%(. 1األجنبية بحصة ثابتة 

علًما بأن هذه الموجة األولى من تدفق رؤوس األموال األجنبية في السوق 

المحلية أسهمت إلى حد بعيد في الوصول بسوق األسهم إلى المستويات 

مليارات لاير كجزء يسير فحسب من  1الراهنة. وإذا ما نظرنا إلى مبلغ 

رؤوس األموال األجنبية المتوقع دخولها السوق المحلية والمقدرة بحوالي 

مليار لاير، فمن المرجح بشدة من منظورنا استمرار التأثير  121  -21

اإليجابي، لتتجاوز "تداول" دون شك المستوى األساسي المستهدف تحقيقه 

 .  2111في 

حاالت ا درا  السابصة على مؤشر األسواق الناشئة كمرجع 

 استرشادي

يمكن االستعانة بتجارب الدول األخرى التي جرى إدراجها في مؤشر 

مورجان ستانلى لألسواق الناشئة كمرجع استرشادي لتقييم حجم هذا األثر 

، حيث 2115على سوق األسهم المحلية، وآخرها إدراج باكستان في يونيو 

 :  82الرسم البياني 

توسع الربحية المتوقع جراء ا درا 

 :  89الرسم البياني 

 8102صافي حركة الشراء الصوية من المؤسسات االجنبية في 

مكرر الربحية التقديري لمؤشر "تاسي"

لمتوسط على المدى الطويل وحدود نطاق التقييم 
ملكية حائزي اتفاقيات المبادلة والمستثمرين األجانب المؤهلين كنسبة مئويثة 

من إجمالي رسملة السوق، الجانب االيمن
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م(2111مارس  11)بتاريخ عوائد السندات الحكومية م(2111مارس  11)بتاريخ اسعار الفائدة للبنك المركزي 

سنوات 01عوائد السندات الحكومية لمدة اسعار الفائدة للبنك المركزي

تصييم اسواق االسهماداء اسواق االسهم

بالدوالر االمريكي، كل بالمؤشرات األخرى بالعملة المحلية، تغير االسعار هي  MSCIمؤشر 

 صافي االرباح.
م2122مارس  12بتاريخ   

 (RoE(، العائد على حقوق المساهمين )PB(، نسبة السعر / القيمة الدفترية )PEنسبة السعر / ربحية )

 جميع األرقام مبنية على تقديرات إجماع المحللين،  بلومبرغ

نهاية الفترة
 م 2122* توقعات  

 المصدر: بلومبيرغ، توقعات الرياض المالية

نهاية الفترة
 م 2122* توقعات  

2015201620171Q 18

1.4-4.35.621.6-العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 1.7-2.75.320.1-االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  1.2-0.79.519.4-الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 3.0-8.01.510.1منطقة اليورو

)Topix( 6.3-1.919.7-9.9اليابان

)FTSE100( 8.2-4.914.47.6-المملكة المتحدة

)MSCI( 17.08.634.41.1-االسواق الناشئة

)CSI300( 3.3-11.321.8-5.6الصين

)Sensex( 3.2-5.02.027.9-الهند

)Micex( 5.57.6-26.126.8روسيا

)Ibovespa( 13.338.926.911.7-البرازيل

)Tadawul( 17.14.30.28.9-المملكة العربية السعودية

PE 17PE 18PB 18RoE 18

20.615.12.110.1العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 21.515.72.210.1االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  22.516.73.013.2الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 19.614.21.68.1منطقة اليورو

)Topix( 16.313.61.37.6اليابان

)FTSE100( 23.013.61.87.8المملكة المتحدة

)MSCI( 15.712.51.811.4االسواق الناشئة

)CSI300( 16.813.62.112.4الصين

)Sensex( 23.219.73.113.3الهند

)Micex( 7.25.50.810.5روسيا

)Ibovespa( 18.913.11.89.3البرازيل

)Tadawul( 17.112.81.69.5المملكة العربية السعودية

2015201620172018f

االقتصادات المتقدمة

0.500.751.502.25الواليات المتحدة االمريكية

0.050.000.000.00منطقة اليورو

0.100.00-0.10-0.10اليابان

0.500.250.500.75المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

4.354.354.354.35الصين

6.756.256.006.00الهند

11.0010.007.756.55روسيا

14.2513.757.006.50البرازيل

2.002.002.002.25المملكة العربية السعودية

2015201620172018f

االقتصادات المتقدمة

2.272.452.413.20الواليات المتحدة االمريكية

0.630.200.421.00منطقة اليورو

0.260.050.050.12اليابان

1.961.241.191.85المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

2.863.063.903.85الصين

7.766.517.337.50الهند

9.398.297.437.10روسيا

16.5111.409.8010.25البرازيل

.n.a.n.a.n.a.n.aالمملكة العربية السعودية

7.25
6.50

6.00

4.35

2.25
1.75

0.50
0.00

-0.10

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00

9.49

7.40
6.94

3.75
2.74

1.35
0.49

0.05 n.a.

-4.00

0.00

4.00

8.00

12.00
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باإلضافة إلى التوزيع التكتيكي لألصول في المثحثفثظثة الثمثتثوازنثة والثذي 

يشتمل في هذا التقرير عثلثى وجثهثت الثنثظثر االسثتثثثمثاريثة عثلثى الثمثدى 

القصير والمتوسط، وتفسر كزيادة او تقليل في الوزن لكل فثئثة مثن فثئثات 

االصول مقارنة بحصتها االستراتيجيثة. وبثالثتثالثي، فثإن زيثادة او تثقثلثيثل 

األوزان تعكس الجاذبية النسبية للفئثات االصثول الثمثخثتثلثفثة مثن مثنثظثور 

 تكتيكي.

 توزيع االصول المصترح للمستثمر المتوازن

توزيع االصول المقترحة ادناه مصمم للمستثمر الذي يهدف لالستثمار فثي 

وينعكس هذا في التوزيع االستراتيجي لألصثول وهثي “.  متوازنة” محفظة 

الهيكلة االمثل للمحفظة االستثمارية علثى اسثاس خصثائثص الثمثخثاطثر / 

سثنثوات( لثجثمثيثع فثئثات االصثول.   7العوائد طويثلثة االجثل )أكثثثر مثن 

 الجزء السادس: توزيع االصول

اجمالي توزيع االصول 

( 2111مارس  11(  

زيادة / تصليل الوزن    

 )التوزيع التكتيكي مقابل االستراتيجي(

  اسواق النقد
25 

االستثمارات 
  البديلة

25 

الدخل 
  الثابت

25 

  االسهم
55 

فئة االصول

+5 50 55

+5 25 30 المملكة العربية السعودية

0 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي - االخرى

0 10 10 الواليات المتحدة االمريكية

+3 4 7 اوروبا

-3 3 0 آسيا / اليابان

0 3 3 االسواق الناشئة

-10 25 15

-10 15 5 سندات عالية الجودة

0 5 5 السندات ذات العائد المرتفع

0 5 5 سندات االسواق الناشئة

0 15 15

0 5 5 صناديق التحوط / االسهم الخاصة

0 5 5 العقارات

0 5 5 السلع / المعادن الثمينة

+5 10 15

+5 10 15 نقد "لاير سعودي"

0 100 100

اسواق النقد

االجمالي

زيادة / تقليل الوزنالتوزيع االستراتيجيالتوزيع التكتيكي

االسهم

الدخل الثابت

االستثمارات البديلة

+5

0

-10
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 آفاق االستثمار العالمية
8102الربع الثاني   

12 الصفحة 

 بيان إخالء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع

ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه،  عرض للبيع أو تقديم 

ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض 

المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن 

 أو محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تالي وبال -كما في تاريخ هذا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن  هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض

 .المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي 

 .الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين  حسب الضرورة

ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.
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