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 1 الصفحة 

يتسم االقتصاد العالمي بآفاق متباينة بين االقتصادات المتقدمة والناشئة، فبينممما تشمامد ا ولمل ممر م مة 
انتعاش متواضعة تواجه ا خيرة تباطؤاً طال أمده في النمو. وبوجه عام، سميمشمامد االقمتمصماد المعمالمممي 

 م. 5102م مع توقع ت قيقه لبعض النمو التدريجي ابتداء من عام  5102توسعاً معتدالً خالل عام 

يشكل الغموض الذي ي يط بمستقبل االقتصاد الصيني العنصر الرئيس لم مالمة عمدم الميمقميمن المممرتمبمطمة 
باالقتصاد العالمي. ويذكر أن البيانات االقتصادية الضعيفمة واضمطمراو سموق ا سمامم قمد فمتم ما المبماو 

 بالفعل لتدخل  ازم من جانو ال كومة سيشمل تخفيضاً مفاجئاً في قيمة الرينمنبي الصيني.  

سيبدأ مج س اال تياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة فمي المممسمتمقمبمل المقمريمو، بميمد أنمه، و سمبماو 
مرتبطة بالبنك المركزي ا وروبي وبنك اليابان، فإن السياسة النقدية ستظمل مم متمفمظمة بمقمدر عمال ممن 

 المرونة في التكيف مع المتغيرات ع ل المستوى العالمي.

لقد ساهمت المخاوف المتزايدة  ول الصين والعودة المرتقبة ل مصمادرات اريمرانميمة فمي تمفماقمم الضمغمط 
ع ل أسعار النفط منذ شار يونيو، وفي رأينا،  فإن هذه ا نباء الس بية مبالغ فياا إلل  د كبير ويمتموقمع 
خروج أسعار النفط من المستويات المتدنية التي وص ت إلميماما ممع ا متمممال انمتمعماشماما بمدءاً ممن عمام 

 م وهو ا تمال ينسجم مع التجارو التاريخية )أنظر الجدول أدناه(.  5102

بالرغم من البيئة الصعبة، إال ان االقتصاد السعودي قد اب ل بالء  سناً مقارنة بغيره، ويرجمع ذلمك إلمل 
 د كبير إلل السياسة المالية التي تم اتباعاا لمجاباة التق بات الدورية المممعماكسمة. وسميمسماعمد إصمدار 
سندات الدين ال كومية الذي أط ق في منتصف العام ع ل تمويل مسار أكثر انسيابية ل ركة المتمصم ميم  

 المالي عبر السنوات القادمة.

تسببت المخاوف المتزايدة  ول أوضاع االقتصاد في ارتفاع مسمتموى المتمقم مبمات فمي ا سمواق المممالميمة 
العالمية والتي ال يتوقع أن تادأ ع ل المدى المقمريمو. ونممميمل ممن بميمن أسمواق ا سمامم إلمل ا سمواق 
ا وروبية ونرى بأنه ينبغي تجنو التداول في ا سواق المنماشمئمة. ونشميمر همنما إلمل أن سموق ا سمامم 
السعودية تقف اآلن، بعد عم ية التص ي  السعري ال مادة، عم مل أرضميمة تمقميميمم قمويمة تمالئمم ا جمواء 

 االقتصادية منخفضة النمو.

آفاق متباينة لالقتصاد العالمي وبيئمة مم ميمئمة بمالمتم مديمات لم مسمواق 

 المالية
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 2 الصفحة 

 توقعات متباينة لالقتصاد العالمي

نتوقع أن يبقى االقتصاد العالمي في مرحلة من النمو المعتدل وأن يكون معدل النمو له ا العام منسجماً 

م. ويرجع 2016إلى حد كبير مع معدل النمو للعام الماضي، ثم يأخ  في االرتفاع تدريجياً خالل عام 

 لك في الحقيقة إلى االتجاهات المتباينة التي نشهدها بين االقتصادات المتقدمة واالقتصادات الناشئة. 

ويظهر ه ا التباين جلياً في استمرار انتعاش االقتصادات المتقدمة والتباطؤ ال ي طال أمد  في النشاط 

االقتصادي لألسواق الناشئة. ويتوقع انخفاض وتيرة التسارع في النمو لالقتصادات المتقدمة عما كان 

م. ويعود  لك في المقام األول إلى الضعف المؤقت لالقتصاد األمريكي 2012متوقعاً في السابق لعام 

خالل الربع األول من ه ا العام والناتج بصورة أساسية عن عوامل خاصة كقسوة الظروف الجوية خالل 

فصل الشتاء واالضرابات العمالية في بعض موانئ ساحل المحيط الهادي باإلضافة إلى انخفاض النشاط 

االنتاجي في صناعة النفط إثر الهبوط الحاد لألسعار. وقد استعاد االقتصاد األميركي زخم  خالل الربع 

م . ك لك وفي نفس 2016الثاني ونتوقع أن يستمر في  لك خالل النصف الثاني من العام الجاري والعام 

الوقت تشهد أوروبا، وتحديداً منطقة اليورو، عملية انتعاش متميزة ستؤدي إلى تسارع متواضع في وتيرة 

النمو خالل العام القادم. وينطبق ه ا أيضاً على اليابان التي يتوقع انتعاش اقتصادها بالتدريج خالل عام 

 م.2011م بعد األداء المخيب لآلمال ال ي سجل  خالل عام 2016

تضم العوامل الرئيسية المحركة له ا االنتعاش في االقتصادات المتقدمة انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع 

مستو  المرونة المالية باإلضافة إلى السياسة النقدية التي ما زالت تحتفظ بقدرتها على التكيف مع 

المتغيرات بالرغم من الزيادة التدريجية المتوقعة ألسعار الفائدة بالواليات المتحدة األمريكية  لشرح أكثر 

م .  وفي الواقع، 2012تفصيالً حول ه ا الموضوع، انظر تقرير آفاق االستثمار العالمية لشهر أبريل 

فإن التوسع النقدي ما زال مرتفعا على المستو  العالمي ويرجع السبب الرئيسي في  لك إلى مواصلة 

م. 2016البنك المركزي االوروبي وبنك اليابان برامجهما للتيسير الكمي والتي سيمتد أمدها حتى عام 

وبالنسبة للبنك المركزي األوروبي، فسوف يعني ه ا البرنامج المزيد من التوسع في ميزانيت  العمومية 

 . وبوج  عام، فقد تحسنت األوضاع 2م  انظر الشكل 2016% حتى نهاية عام 30بنسبة تربو على 

 النقد  1النقدية فعلياً وبشكل ملموس في منطقة اليورو حسبما تعكس  مجاميع عرض النقود كمجموع ن

أشهر  انظر  6المتداول متضمنا الودائع تحت الطلب  ال ي ينزع إلى قيادة النشاط الصناعي بحوالي 

   ما يشير إلى استمرار انتعاش القطاع الحقيقي في منطقة اليورو. 3الشكل 

 

 

 المصدر: صندوق النقد الدولي، توقعات الرياض المالية

 :  نمو معتدل لالقتصاد العالمي0الرسم البياني   2015-2016 توقعات : نمو الناتج الم  ي ارجمالي ال قيقي العالمي 0الجدول 

 النمو الحقيقي للناتج االجمالي المحلي في االقتصادات المتقدمة

 النمو الحقيقي للناتج االجمالي المحلي العالمي

 النمو الحقيقي للناتج االجمالي المحلي في االقتصادات الناشئة

 المصدر: صندوق النقد الدولي، توقعات الرياض المالية

استمرار انترعراش االقرترصرادات الرمرترقردمرة 

يتناقض مع تباطؤ النرمرو الر ي طرال أمرد  

 في األسواق الناشئة.

انخفاض أسعار الطاقة، والمزيد من 
المرونة المالية  باإلضافة إلى السياسة 
النقدية التي ما زالت تحتفظ بقدرتها 
على التكيف، هي الدوافع الرئيسية 
لالنتعاش التي تشهد  االقتصادات 

 المتقدمة.
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3.6 3.4 3.4 3.3 العالمي

2.3 2.1 1.8 1.2 االقتصادات المتقدمة

2.7 2.5 2.4 1.5 الواليات المتحدة االمريكية

1.7 1.6 0.8 -0.4 منطقة اليورو
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 3 الصفحة 

لقد توقفت النظرة المتفائلة التي سادت خالل أشهر الصيف بتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس في الدول 

األوروبية مؤقتا بسبب المخاوف المرتبطة باألزمة المالية اليونانية والتي أوصلت اليونان في منتصف 

شهر يوليو إلى حافة الخروج من منطقة اليورو، ثم جاء اتفاق اللحظة االخيرة ال ي تم التوصل إلي  في 

النهاية ليبعد المخاوف من وقوع التصور األسوأ. وينبغي التأكيد في ه ا السياق على أن األهمية 

% من الناتج المحلي اإلجمالي 2االقتصادية النسبية لالقتصاد اليوناني لمنطقة اليورو محدودة للغاية  

% من الديون المستحقة على اليونان تعود لثالث جهات مؤسسية هي 12لكامل منطقة اليورو  وأن 

صندوق النقد الدولي والبنك المركزي األوروبي والدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وبالتالي، فإن 

اآلثار المحتملة لخروج اليونان من منطقة اليورو على االقتصاد اإلقليمي والعالمي وك لك على األسواق 

 المالية العالمية لم تكن لتدوم طويالً، فضالً عن إمكانية احتواء تلك اآلثار إلى حد كبير.

 عامل خطر م تمل ع ل االقتصاد العالمي -الصين 

هناك خطر أشد على االقتصاد العالمي وعلى تصورنا للسيناريوهات االساسية نابع من الشكوك المتصلة 

بتباطؤ النمو لفترات مطولة في األسواق الناشئة. ويوجد العديد من األسباب التي يرد إليها ه ا الضعف 

العام في النمو تتراواح ما بين الهبوط الحاد ألسعار السلع والعقوبات االقتصادية الدولية  في روسيا  

واالضطرابات السياسية الشديدة  في البرازيل  وعمليات التحول الهيكلية  في الصين . وإ ا بلغت 

م مستويات أعلى بقليل من السنة الحالية، فيمكن تفسير  لك 2016توقعات النمو لألسواق الناشئة في عام 

بصورة أساسية بأن  يعود إلى التعافي المتوقع القتصاد بعض الدول من حالة الركود الحالية  في روسيا 

 والبرازيل  دون أن يشكل بالضرورة نقطة انعطاف لألسواق الناشئة بوج  عام.

ويتعلق الشك األكبر في ه ا السياق بمستقبل الصين، نظراً إلى حجم اقتصادها. فقد استمد االقتصاد 

الصيني قوة دفع  الرئيسية على مد  عقود من الصادرات، وبوج  خاص، من اإلنفاق الرأسمالي 

اإلجمالي الثابت الواسع النطاق. ويعد ه ا االنفاق نمو ج للدور االقتصادي ال ي يمثل برنامج العمل 

المتبع في االسواق الناشئة. حيث ان االستثمارات الثابتة تشكل بصورة اساسية بنية اسواق المال، والتي 

يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع االنتاج والدخل في المستقبل. بيد أن ، قد تنطوي ه   

العملية في مرحلة ما على مخاطرة نشوء تجاوزات في مستويات الطاقة اإلنتاجية في قطاع اإلنتاج يكون 

لها تأثير سلبي على االقتصاد ككل مع احتمال تسببها في إيجاد دورة اقتصادية من النوع ال ي يجمع بين 

 االزدهار والكساد.

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : الميزانية العمومية ل بنك المركزي ا وروبي ع ل 5الرسم البياني 

 مسارها التوسعي                     

 : النمو في عرض النقود يشير إلل انتعاش  في منقطة اليورو3الرسم البياني 

 اشهر التالية، المحور االيسر 6، على اساس سنوي، للـ 1عرض النقود ن

 االنتاج الصناعي في منطقة اليورو، على اساس سنوي، المحور االيمن

 المصدر: بلومبيرغ، البنك المركزي االوروبي

هناك خطر أشد على االقتصاد العالمي 
نابع من الشكوك المتصلة بتباطؤ النمو 

 في األسواق الناشئة. 

 الميزانية العمومية للبنك المركزي االوروبي، مليون يورو

األزمة المالية اليونانية تقوض وبشكل 
 مؤقت انتعاش االقتصادي األوروبي.

الشك االكبر المتصل بتباطؤ النمو 
 متعلق بمستقبل االقتصاد الصيني.

 هدف البنك المركزي األوروبي
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لقد اعتمدت الصين لسنوات عديدة على نمو ج اقتصادي يركز على االستثمار والتصدير، وأد   لك إلى 

زيادة حصة االستثمارات الثابتة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الكلي وارتفاعها على مد  العقود 

% من الناتج المحلي االجمالي الكلي، وهو مستو  20الماضية، حتى بلغت نسبتها ومن  وقت قريب نحو 

لم يسبق بلوغ  في أي وقت مضى بالمقارنة مع دول أخر  نجحت في تطبيق ه ا النمو ج  في مرحلة 

النشوء كاليابان في الخمسينات والستينات أو كوريا الجنوبية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 

 .  وقد أثبتت تجربة ه   الدول أن بلوغ مستو  ال روة لحصة االستثمارات الثابتة تعني 1 انظر الشكل 

ضمنا تباطؤ النمو االقتصادي فيما بعد، نظراً إلحالل اإلنفاق الرأسمالي الثابت بصورة متزايدة باالستهالك 

  .2المحلي الخاص ال ي يظهر من الناحية النمطية معدالت نمو أقل لكن مستقرة  انظر الشكل 

وأحد المؤشرات التي تدل على أن الصين قد تخطت ه ا المنعطف بالفعل وأنها تواج  مشاكل في الطاقات 

اإلنتاجية  فائض في االنتاج  في مختلف مجاالت االقتصاد هو توج  مؤشر اسعار المنتجين إلى منطقة 

م. وقد أظهرت أحدث القراءات لمؤشر اسعار المنتجين هبوطاً إضافياً 2012التراجع من  منتصف عام 

شهراً. ل ا، فإن من المرجح أن يكون االقتصاد  12على أساس  -2م بنسبة %2012خالل شهر يونيو 

الصيني قد تجاوز  روة اإلنفاق االستثماري ودخل مرحلة أكثر نضجاً من النخفاضات مستدامة لمعدالت 

 % على المد  المتوسط.6 - 2النمو والتي ستتمركز على األرجح حول 

إن السلطات الصينية تدرك  لك، وقد شرعت بالفعل إلى اتخا  التدابير التي يفترض أن تضمن سالسة 

االنتقال من نمو ج النمو المرتفع ال ي يحرك  االستثمار وال ي اتبعت  في السابق إلى مرحلة تعتمد بقدر 

أكبر على االستهالك. ويمكن للسلطات الصينية أيضا العودة بين الحين واألخر إلى نمو ج عملها السابق 

ال ي يركز على االستثمار والتصدير كما حدث في منتصف شهر أغسطس عندما قامت وبحركة مفاجئة 

بخفض قيمة الرينمنبي الصيني مقابل الدوالر األمريكي. كانت ه   الخطوة تتج  ولو بصورة جزئية نحو 

تشجيع الصادرات الصينية، ما يعني المزيد من العرض الصيني لالقتصاد العالمي  نمو ج العمل السابق  

بدالً من المزيد من الطلب او االستهالكي النهائي الصيني  نمو ج العمل الجديد . وبالرغم من ان ه   

% خالل يومين  إال أن  ينبغي النظر إليها كخطوة تاريخية ألن 3الخطوة كانت هامشية إلى حد ما  حوالي 

السلطات الصينية قادت قيمة عملتها نحو االرتفاع، ضمن نظام لتعديل أسعار الصرف مقابل الدوالر 

 % على مد  العشر سنوات األخيرة.30األمريكي بنسبة تقارب 

 

 

 المصدر: صندوق النقد الدولي

 : االستثمارات الثابتة كنسبة مئوية )%( من الناتج4الرسم البياني 

 الم  ي ارجمالي                      

 : نمو الناتج الم  ي ارجمالي قبل و بعد ذروة االستثمار2الرسم البياني 

 متوسط النمو لعشر سنوات قبل ال روة

 متوسط النمو لعشر سنوات بعد ال روة

 المصدر: صندوق النقد الدولي،  المكتب الوطني الصيني لإلحصاء

 متوسط النمو لعشرين سنة بعد ال روة

 الصين

 كوريا الجنوبية

 اليابان

اعتمدت الصين لسنوات عديدة على 
نمو ج اقتصادي يركز على االستثمار 

 والتصدير.

من المرجح أن يكون االقتصاد الصيني 
قد دخل إلى مرحلة أكثر نضجًا 
 النخفاضات  مستدامة لمعدالت النمو.

الصين تخفض قيمة الرينمنبي بشكل 
 مفاجئ  في منتصف أغسطس.

عزز الرينمنبي الصيني قوت  بشكل 
مستدام على مد  السنوات العشر 
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10

15

20

25

30

35

40

45

50

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

مستو  ال روة في اليابان 

1973لعام % 36

مستو  ال روة في كوريا 

1991لعام % 39

مستوى الذروة في الصين 

5103لعام % 42

9.3

10.0 10.2

3.7

6.5

3.6

5.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

اليابان كوريا الصين



 

 

  آفاق االستثمار العالمية 
5102سبتمبر   

 5 الصفحة 

وجدير بال كر أن قيمة الرينمنبي الصيني سجلت ارتفاعاً أكبر مقابل سلة واسع  من العمالت االجنبية 

% على  أساس حقيقي معدل حسب مستويات التضخم  انظر 20خالل نفس الفترة وبنسبة ال تقل عن 

 . ويمكن عزو ضعف أرقام الصادرات الصينية، ولو بصورة جزئية على األقل، إلى ه   القوة 6الشكل 

المستدامة لعملتها. و رافقت ه   الخطوة انضمام بنك الشعب الصيني إلى جميع تلك المصارف المركزية 

والتي اتخ ت بالفعل تدابير لخفض قيمة عمالتها المحلية من أجل زيادة القدرة التنافسية لصناعة التصدير 

لتنقل ب لك لعبة التنافس لخفض قيمة العمالت إلى المستو  التالي. ك لك فإن  يمكن تفسير ه   الخطوة 

على أنها إجراء قصد ب  العمل تدريجيا على تحرير أسواق العمالت األجنبي في الصين بهدف تصحيح 

وضع الرينمنبي الصيني وجعل  عملة احتياطي محتملة على نطاق عالمي. ويبقى أن نر  ما إ ا كان ه ا 

بداية انطالقة نحو خفض أشد ومخطط ل  لقيمة الرينمنبي الصيني، وإ ا كان األمر ك لك فسيترتب علي  

آثار كبيرة على االقتصاد العالمي. وال نتوقع في ه   المرحلة قيام السلطات الصينية بخفض إضافي كبير 

في قيمة عملتها ألن  لك سيؤدي إلى تدفق قوي لرؤوس األموال إلى الخارج وربما زعزعة استقرار 

النظام المالي الصيني. ومهما يكن من أمر، فإن استمرار الضعف التدريجي والهبوط إلى مستويات 

 يظل وارداً حتى نهاية العام الجاري. 6.20-6.22

ه ا هو كل ما يرجح وقوع ، حيث تشير أحدث بيانات االقتصاد الكلي إلى المزيد من الضعف مستقبالً  

ما يقتضي بعض اإلجراءات اإلضافية في إطار السياسة المالية من أجل تحفيز االقتصاد.  وإ ا ما نظرنا 

إلى السياسة النقدية نجد بأن  ال يزال هناك مجاالً رحباً لد  بنك الشعب الصيني إلجراء خفض إضافي 

 . وبالتالي، فإن 7في سعر الفائدة المرجعي وفي نسبة االحتياطي للمصارف التجارية  انظر الشكل 

% ونسبة 0222تحرك البنك المركزي بنهاية شهر أغسطس في اتجا  خفض أسعار الفائدة بنسبة 

% لم يكن أمراً مفاجئاً. والحقيقة أننا نتوقع استغالل بنك الشعب الصينى له   0.2االحتياطي بواقع 

المساحة بشكل أكبر في المناورة لتالفي أي هبوط شديد لالقتصاد الصينى. وفيما يتعلق بالنمو الحقيقي 

% للعام 7حسب تصورنا األساسي، فيتوقع هبوط  بالتدريج إلى ما دون الهدف الرسمي المحدد  بنسبة 

 م.  2016الحالي مع ارتفاع وتيرة تباطؤ  خالل عام 

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : ادوات السياسة النقدية الصينية7الرسم البياني  : الرينمنبي الصيني يصل إلل مرا  ة القصوى2الرسم البياني 

 معدل االقراض المرجعي الصيني لعام واحد، المحور االيسر

 نسبة االحتياطي للودائع المطلوبة للمصارف الكبر ، المحور االيمن 

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 معدل الصرف الحقيقي للرينمنبي الصيني، المحور االيسر

 معدل الصرف للرينمنبي الصيني مقابل الدوالر، المحور االيمن المعكوس

نتوقع من الحكومة الصينية اتخا  
 المزيد من اإلجراءات لتحفيز االقتصاد.

خفض قيمة الرينمنبي الصيني محاولة 
لتحرير في أسواق العمالت األجنبية في 

 الصين تدريجيًا.
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 معض ة مج س اال تياطي الفدرالي

يوجد أمر آخر يثير مخاوف األسواق المالية حتى االن يتمثل في توقيت أول زيادة لسعر الفائدة من 

مجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي من  ما يربو على عشرة أعوام. إن مجرد نظرة إلى قوة االقتصاد 

األمريكي قد تبرر بالفعل زيادة البنك المركزي األميركي لسعر الفائدة المستهدف، وسعر الفائدة 

نقطة حتى نهاية العام. ويؤكد ه ا أيضا نمو ج التيسير الكمي لمجلس  20-22لالحتياطي الفدرالي بمعدل 

االحتياطي الفدرالي وال ي يستند بصورة رئيسية على سوق العمل والمعايير األساسية لقياس التضخم 

 . وحيث أن 1التمكن من رصد مسار أسعار الفائدة بشكل معقول على مد  العقود الماضية  انظر الشكل 

االحتياطي الفدرالّي قد يأخ  األمر من منظور أكثر شمولية، يمكن  ك لك النظر في عدة عوامل إضافية 

 . وتجدر 9كالقوة الحالية للدوالر األمريكي ال سيما مقابل عمالت االقتصادات الناشئة  انظر الشكل 

اإلشارة إلى أن زيادة أسعار الفائدة األمريكّية قد تعزز قوة الدوالر األمر ال ي يحتمل أن يؤثر سلباً على 

الصادرات االمريكية في ناحية وعلى بعض االقتصادات الناشئة المثقلة بالديون وعمالتها من ناحية 

أخر .  ومما ال شك في  أن تخفيض قيمة العملة الصينية في اآلونة األخيرة قد صعد الجدل الدائر حول 

ه   المسألة ومن ثم معضلة مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي وأصبح من الصعوبة بمكان التنبؤ 

 بالتوقيت الدقيق لزيادة اسعار الفائدة تلك. 

ومهما يكن من أمر، فإن  ال بد من التنوي  في ه ا السياق بأن  على الرغم من أن معرفة التوقيت الدقيق 

ألول زيادة في أسعار يعد الشغل الشاغل لألسواق المالية، إال أن  ثمة مسألة تفوق  لك في درجة األهمية 

م وما بعد . وقد أكد مجلس االحتياطي الفدرالي 2016وهي المسار الالحق ألسعار الفائدة خالل عام 

باستمرار بأن ه ا المسار سيعتمد إلى حد كبير على البيانات، وبالتالي على دالة لرصد تطور المتغيرات 

الكلية المهمة لالقتصاد األمريكّي. يرتكز تصورنا األساسي على توقع نمو االقتصاد األمريكي بنسبة 

% مع 2.0م، وسيصاحب  لك المزيد من التراجع لمعدل البطالة ليصل الى 2016متواضعة خالل عام 

نمو أكثر وضوحاً نوعاً ما لألجور ابتداء من العام القادم. وعلى ضوء ه   الخلفية الكلية، نر  بأن 

التوقعات الحالية للسوق حول مستقبل اسعار الفائدة لالحتياطي الفدرالي التي يستدل عليها ضمنياً من 

النهاية القصيرة لمنحنى العائد تعتبر متحفظة للغاية. وي كر أن السوق يتوقع حالياً بلوغ معدالت 

م ونعتبر  2017% في منتصف عام 121م ونسبة  2016% بنهاية عام 1االحتياطي الفدرالي نسبة 

 ه   النسب الحد األدنى لنطاق معقول ألسعار الفائدة لالحتياطي الفدرالي. 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : قوة االقتصاد االمريكي تبرر رفع اال تياطي الفدرالي8الرسم البياني 

  سعار الفائدة ...                     

 : ... وباذا تعمق االختالف في االقتصادات االخرى9الرسم البياني 

 مؤشر بلومبيرغ اللحظي للدوالر االمريكي 

 المصدر: بلومبيرغ، الرياض المالية

 مستو  معدل الفائدة المستهدف لالحتياطي الفدرالي

 النمو ج المعدل لقاعدة تايلور لمستو  الفائدة لالحتياطي الفدرالي

األمر االكثر درجة في األهمية هو 
المسار الالحق ألسعار الفائدة خالل 

 م وما بعد . 2016عام 

إن الوضع القوي لالقتصاد األمريكي 
يبرر زيادة االحتياطي الفدرالي لسعر 

 نقطة ... 20-22الفائدة بمعدل 

وقد يعزز قوة الدوالر االمريكي    …
 وهو االمر ال ي قد يكون ل  اثار سلبية.
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 وفرة العرض والتوقعات غير ا كيدة لمستويات الط و تزيد من الضغوط

 ع ل أسعار النفط

لم يدم االنتعاش ال ي شهدت  أسعار النفط في ربيع ه ا العام طويالً، فقد انخفضت أسعار خام برنت وخام 

% تقريباً. وكان تأثير  لك أشد على أسعار العقود اآلجلة طويلة المد ، وهو ما 30غرب تكساس بنسبة 

يعكس  بوضوح هبوطها إلى ما دون اقل المستويات التي وصلت إليها في بداية ه ا العام ما يعني ضمنياً 

 . ومن ثم، تتوقع السوق بقاء اسعار النفط عند 10تسطح المنحنى لجميع العقود اآلجلة  انظر الشكل 

مستويات منخفضة لفترة أطول مما كان مفترضاً في السابق. وتنسب عملية التصحيح التي تشهدها حركة 

االسعار في السوق بصورة أساسية إلى تزايد المخاوف حول مستقبل االقتصاد الصيني  تمثل السوق 

% من حجم الطلب العالمي على النفط وتأتي في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة 12الصينية نسبة 

األمريكية ، وإلى رفع سقف اإلنتاج للدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول  أوبك  خالل 

شهر يوليو إلى مستويات تفوق أعلى مستو  إلنتاجها خالل ثالث سنوات الماضية، ثم إلى العودة 

  P5+1الوشيكة لصادرات إيران بعد توصلها الى اتفاق مع مجموعة الدول خمسة زائد واحد  

nations group  .وال ي يرجح أن يفضي الى رفع العقوبات المفروضة على ايران   

ومما ال شك في  أن سوق النفط العالمية تتسم حالياً بالفرط الكبير في مستويات العرض، فحسب تقديرات 

ماليين برميل يومياً خالل الربع  3وكالة الطاقة الدولية فقد تجاوز متوسط العرض مستو  قياسي يبلغ 

الثاني للعام الجاري.  وتتوقع الوكالة استمرار حالة فرط العرض في السوق خالل العام القادم ثم الرجوع 

 ، غير أن ه ا السيناريو غير مؤكد إلى حد 11م  انظر الشكل 2016إلى الوضع المتوازن بنهاية عام 

م. ويمكن االعتراض بوج  خاص هنا 2016كبير إ  يفترض بقاء العرض على حال  حتى نهاية عام 

مليون برميل يومياً على حال  دون تغيير  3127على ه ا االفتراض ببقاء انتاج أوبك، وال ي يقدر بنحو 

طوال العام القادم، فضالً على أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار قوة الطلب العالمي بنفس المستو . 

مليون برميل يومياً  ضعف  126وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الطلب اإلضافي له ا العام يقدر بحوالي 

برميل  100.000م   بزيادة 2016مليون برميل يومياً لعام  1.1م  وحوالي 2011معدل نمو  لعام 

يومياً عما ورد في التقرير األخير لوكالة الطاقة الدولية . وقد شاركت منظمة الدول المصدرة للبترول 

 أوبك  في ه   التقديرات ك لك و كرت أن انخفاض أسعار البترول قد أطلق بالفعل ردود فعل على 

 صعيد الطلب.

 

 

 المصدر: وكالة الطاقة الدولية

 : السعر ال  ظي واسعار العقود اآلج ة لخمس سنوات01الرسم البياني 

 لخام برنت                       

 : العرض والط و العالمي ل نفط00الرسم البياني 

 ، مليون برميل يومياً 2012  البيانات والتوقعات حسب وكالة الطاقة الدولية، اغسطس 

 المصدر: بلومبيرغ

 سعر خام برنت اللحظي العرض العالمي ، المحور االيسر

 اسعار العقود اآلجلة لخمس سنوات لخام برنت

انخفاض أسعار البترول قد أطلق بالفعل 
 ردود فعل على صعيد الطلب.

التوقعات االقتصادية الصينية، و رفع 
سقف اإلنتاج للدول األعضاء  أوبك  
باإلضافة إلى العودة الوشيكة لصادرات 
إيران دفعت إلى تصحيح أسعار النفط 

 مؤخرا.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار 
حالة فرط العرض في السوق خالل 

 العام القادم.

 الطلب العالمي، المحور االيسر

 االختالل، تغير المخزون، المحور االيمن
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تمثل االسواق المالية آلية خصم وينطبق  لك أيضاً على أسواق العقود اآلجلة للسلع، ون كر في ه ا 

السياق أن التوقعات المجمع عليها والواسعة االنتشار تظهر تكدساً طويل األمد في كميات العرض وقد 

فعلت ه   التوقعات فعلها في هيكل األجل السعري للعقود اآلجلة. ونتيجة ل لك، فإن ه ا التصور القائم 

على توافق اآلراء  اإلجماع  قد انعكس بالفعل على المستويات الحالية لألسعار. والحقيقة أن ه ا التصور 

ال ي أخ  يتكشف شيئاً فشيئاً وبصورة متزايدة كان المحرك الرئيسي في إطالق عملية التصحيح القوية 

التي شهدتها األشهر القليلة الماضية. ل ا، فإننا نعتقد  بأن المستويات الحالية ألسعار النفط ال بد أن تتوقف 

م. وباإلضافة إلى ه   األسباب األساسية، فقد  2016عند قاع معين ثم تبدأ في الصعود على مد  العام 

عانت السوق بفعل موجة األخبار السلبية المتواترة بشكل واضح خالل الشهرين الماضيين. ويظهر ه ا 

جلياً من مراكز الشراء الطويلة المد  المفتوحة من مدراء للعقود اآلجلة لخام غرب تكساس بمستويات لم 

  2 وفي  لك إشارة أخر  إلى أن األسواق قد تقف عند قاع معين.12يسبق بلوغها من قبل  انظر الشكل 

ويمكن للتاري  احياناً ان يكون الدليل ا ا كانت األجواء مشحونة بالشك وعدم اليقين. وبتحليل عمليات 

التصحيح السعرية الرئيسية للنفط خالل الثالثين سنة الماضية نجد أنها اتبعت أنماط متماثلة بالرغم من أن 

 .  13الظروف األساسية المحددة لعمليات التصحيح تلك قد تكون مختلفة في كل حالة  أنظر الشكل 

تؤدي الصدمة الخارجية النشأة والمتعلقة بجانب العرض أو جانب الطلب إلى هبوط سريع وشديد لألسعار 

ما يثير قو  السوق في جانب العرض أو جانب الطلب تبعاً ل لك ويحمل تلك القو  على التكيف بشكل 

متزايد مع الظروف الجديدة للسوق. وقد تستغرق ه   العملية التي تكون فيها السوق في طريقها للوصول 

إلى مستو  توازن جديد عدة سنوات ال سيما في مجال السلع.  ول لك فإن األسعار عادة ما تنتعش 

تدريجياً فقط وتظهر مستو  عال من الت ب ب خالل ه   المرحلة. وه ا يعني ان الدورة الحالية قد ال 

تختلف عن الدورات السابقة التي شاهدناها على مد  الثالثين سنة الماضية. وإ ا كان لنا في التاري  من 

دوالر للبرميل من خام  62-60دليل، فقد نر  انتعاشاً تدريجيا ألسعار النفط قد يرفعها إلى  مستو  

 برنت في منتصف العام القادم.

 

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : مراكز الشراء الطوي ة المدى من المستثمرين05الرسم البياني 

 ل عقود اآلج ة واسعار النفط                        

 : تص ي ات كبيرة في أسعار النفط ع ل مدى الثالثين03الرسم البياني 

 عاماَ الماضية                        

 المصدر: بلومبيرغ، لجنة تجارة السلع اآلجلة

 سعر خام غرب تكساس، المحور االيمن

 مراكز الشراء الطويلة المد  للمستثمرين للعقود اآلجلة، المحور االيسر

ا ا كان لنا في التاري  من دليل، فقد 
 نر  انتعاشًا تدريجيا ألسعار النفط.

تصحيحات كبيرة في أسعار النفط على 
مد  الثالثين عاماَ الماضية تتبع عادة 

 أنماط سعرية مماثلة.

التوقعات المجمع عليها  تظهر تكدسًا 
طويل األمد في كميات العرض تعكسها 

 االسعار الحالية.
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 االقتصاد السعودي يصمد أمام تدهور أوضاع النفط عالمياً 

أبلى االقتصاد السعودي بالء حسناً خالل الستة أشهر االولى من العام الجاري رغم صعوبة ظروف 

اسواق النفط. واستناداً إلى آخر األرقام المتوفرة بخصوص الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي  ربع 

م  2012% لفترة سنة بنهاية الربع الثاني من عام 321السنوي  ، ارتفع معدل النمو العام لالقتصاد 

 . وقد تمثلت القوة الدافعة الرئيسية وراء  لك في التوسع الكبير في قطاع النفط ال ي 11 أنظر الشكل 

م 2011م بعد النمو لكامل العام في  2012% خالل الربع الثاني من عام 221ارتفع معدل نمو  إلى 

%.  وعلى صعيد آخر، شهد القطاع الخاص غير النفطي تباطؤاً في النمو حيث تراجع معدل 2.6بنحو 

م. وقد أكد ه ا التباطؤ في النمو أيضاً مؤشرات أخر  2012% في الربع الثاني من عام 321نمو  الى 

خاصة بالقطاع الخاص كعمليات نقاط البيع وسحوبات أجهزة الصراف اآللي والمؤشر السعودي لمديري 

المشتريات والتي أشارت مجتمعة إلى بعض الضعف في القطاع الخاص غير النفطي خالل النصف 

م. وأياً كان األمر، فإننا نتوقع أن يكون ه ا الضعف مؤقتاً إلى حد ما وأن يستعيد  2012األول من عام 

القطاع الخاص توازن  خالل النصف الثاني من ه ا العام  مع توقع نمو القطاع الخاص غير النفطي  

 % لكامل العام.321بمعدل 

أما صمود االقتصاد السعودي وأداؤ  الجيد إلى حد معقول بالرغم من التحديات التي أملتها ظروف اسواق 

النفط فينسب إلى حد كبير إلى السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة السعودية لمواجهة األوضاع الدورية 

المعاكسة والتي سعت من خاللها لحماية اقتصاد البالد من اآلثار السلبية النخفاض أسعار النفط. ونتيجة 

م كما تعكس  السحوبات المقابلة  2012ل لك، نر  بأن الحكومة ستواج  عجزاً في الميزانية خالل عام 

لودائع الحكومة لد  مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انخفض المجموع التراكمي لتلك الودائع بمبلغ 

 . ونظراً لوجود بعض 12مليار دوالر خالل االشهر السبعة االولى من ه ا العام  انظر الشكل  309

عمليات اإلنفاق غير العادية خالل تلك الفترة  كمكافأة راتب الشهرين التي صرفت خالل شهر فبراير  

فأننا نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تراجعاً في مستويات السحوبات الحكومية. ويضاف إلى ما 

تقدم أن الحكومة بدأت االستفادة من السوق المالية المحلية من خالل إصدار السندات الحكومية،  والتي 

مليار لاير، كما تشير التقديرات إلى أن قيمة السندات التي ستصدرها  32بلغ مجموعها حتى اآلن 

% من 22% و 20مليار لاير ويغطي ه ا المبلغ ما بين  100م ستصل إلى  2012الحكومة خالل عام 

 م. 2012العجز المتوقع في ميزانية عام 

 

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نمو الناتج الم  ي االجمالي لالقتصاد ككل وقطاع04الرسم البياني 

 النفط                       

 : الودائع ال كومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي02الرسم البياني 

 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

 الودائع الحكومية لد  مؤسسة النقد العربي السعودي، مليون لاير، المحور االيسر

 التغير الشهري للودائع الحكومية، مليون لاير، المحور االيمن

 نمو الناتج االجمالي المحلي الكلي لالقتصاد، ربع سنوي، % نسبة مئوية

 نمو الناتج االجمالي المحلي لقطاع النفط، ربع سنوي، % نسبة مئوية

... والتي سوف يتم تمويلها جزئيا من 
خالل السندات التي ستصدرها 

 الحكومة.

أبلى االقتصاد السعودي بالء حسنًا 
 خالل النصف االول من العام الجاري. 

نتوقع ان يكون ضعف القطاع الغير 
 نفطي مؤقتاَ.

السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة 
سعت من خاللها لحماية االقتصاد من 
 اآلثار السلبية النخفاض أسعار النفط.

ونتيجة ل لك، نر  بأن الحكومة 
ستواج  عجزًا في الميزانية خالل عام 

 م ...2012
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تتمتع المملكة العربية السعودية بمركز مالي ممتاز يدعم قدرتها على تحمل أية زيادة تدريجية في إجمالي 

ديونها السيادية. وثمة حقيقة يجدر  كرها في ه ا المقام وهي أن نسبة إجمالي الديون الحالية ظلت حدية 

م نظراً الستفادة الحكومة من الفوائض 2011% من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية عام 1.6عند مستو  

الضخمة التي تراكمت لديها على مد  العشر سنوات الماضية في تقليص ديونها القائمة والتي قد وصل 

% من الناتج المحلي االجمالي  103مستواها بنهاية التسعينات من القرن الماضي إلى ما يقرب من 

بليون لاير سعودي سيرتفع الدين اإلجمالي  100 . وبإصدار سندات دين إضافية بقيمة 16 انظر الشكل 

% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنهاية العام الحالي.  وتدل 6ليشكل نسبة متواضعة تقدر بحوالي 

ه   النسبة على أن وضع المملكة من حيث حجم المديونية أفضل بكثير من بعض االقتصادات الناشئة 

. ويبرز إلى السطح في ه ا السياق تساؤل عما إ ا كانت 17والمتقدمة األخر  كما  يتضح من الشكل 

إصدارات السندات الحكومية ه   يمكن استيعابها في األسواق المالية المحلية.  ون كر هنا أن دين 

الحكومة ما زال محصوراً في المرحلة الحالية في نطاق القطاع المصرفي المحلي. وفي رأينا فإن الديون 

% من اجمالي القطاع المصرفي. وعلي  فإن 122بليون لاير سعودي تمثل نحو  100السيادية البالغة 

حجمها قابل لالستيعاب تماماً من المصارف المحلية. ومن األهمية بمكان أن نبين هنا  بأن النظام 

بليون لاير سعودي من السندات الصادرة من مؤسسة النقد العربي  207المصرفي يحوز حالياً ما قيمت  

  وهي أداة إلدارة السيولة صادرة من البنك المركزي. ويمكن إحالل 2012السعودي  كما في يوليو 

سندات مؤسسة النقد ه   ولو بصورة جزئية بإصدار  جديد من السندات الحكومية. وحيث أن  من 

المفترض أن تستمر الحكومة في إصدار السندات لما بعد ه ا العام، يبقى لنا أن ننتظر  بلوغ النقطة التي 

تصبح عندها القدرة االستيعابية لألسواق المالية المحلية محدودة وإن كنا نر  بأن  تلك النقطة ما زالت 

 بعيدة.

إن إلصدار سندات الدين السيادية مزايا مختلفة بالنسبة لالقتصاد من وجهة نظرنا، فهي تمكن الحكومة 

من تفادي السحب من احتياطياتها للنقد األجنبي واالستفادة من األسواق المالية كمصدر للتمويل. إضافة 

إلى  لك، فإن اصدار سندات بآجال استحقاق متفاوتة من  شأن  إيجاد منحنى للعائد السيادي وال ي قد 

يشجع بدور  الشركات على االستفادة من األسواق المالية كمصدر للتمويل. ونشير هنا إلى أن سندات 

الشركات قد تحل بشكل متزايد على المد  المتوسط محل القروض المصرفية وتساعد على توزيع 

المخاطر المرتبطة بالشركات بين المستثمرين إلى جانب اإلزالة الجزئية لعبء مخاطر الشركات تلك من 

الميزانيات العمومية للمصارف، واألهم من  لك ما توفر  من مرونة مالية إضافية للحكومة ومساعدتها 

على تفادي عمليات التصحيح السعرية األشد قصيرة المد  وما يترتب عليها من تأثير سلبي مباشر على 

 النمو االقتصادي. 

 المصدر: بلومبيرغ

 : الدين االجمالي ل مم كة كنسبة )%( من الناتج02الرسم البياني 

 الم  ي االجمالي                       

 : الدين االجمالي لدول مختاره كنسبة )%( من الناتج07الرسم البياني 

 م 2011 بنهاية الم  ي االجمالي                        

 المصدر: صندوق النقد الدولي

إلصدار سندات الدين السيادية مزايا 
 مختلفة بالنسبة لالقتصاد.

نسبة إجمالي الديون الحالية ظلت حدية 
% من الناتج المحلي 1.6عند مستو  

 م ...2011اإلجمالي بنهاية عام 

... وه ا يدل على أن وضع المملكة  
أفضل بكثير من بعض االقتصادات 

 الناشئة والمتقدمة األخر .
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ل ا نر  بأن الحكومة ستمضي قدماً في سياستها المالية التوسعية خالل العام الجاري أما العام القادم، 

فنعتقد بأن  سيشهد تصحيحاً تدريجياً في حجم اإلنفاق المالي وعلى وج  الخصوص اإلنفاق الرأسمالي. 

م، مع 2016% في عام 2.1% ه ا العام وبنسبة 3.1ونتيجة ل لك، يتوقع أن ينمو االقتصاد الكلي بنسبة 

% 3.1% خالل العام المقبل بعد نمو  بحوالي 3توقع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تقرب من 

 في العام الحالي.

 طريق شائك أمام ا سواق المالية العالمية

هناك عدد من األحداث المرتبطة باالقتصاد الكلي والسوق، والتي وقعت إبان األشهر الماضية وتسببت 

في اهتزاز األسواق المالية العالمية.  فقد أثرت أزمة ديون اليونان التي كانت تلوح في األفق خالل شهر 

يوليو ، على األسواق إلى أن تم الوصول أخيراً إلى حل وسط أبقى على اليونان في منطقة اليورو. وبعد 

المالية بصورة متصاعدة إلى الصين، وقد أثارت عدد من أرقام االقتصاد الكلي  لك انتقل تركيز األسواق 

الغامضة مخاوف حول مستقبل االقتصاد الصيني وقدرة الحكومة على تجنب "هبوط حاد" يكون ل  آثار 

سيئة محتملة على االقتصاد العالمي.  فقد بلغت تقلبات السوق  روتها ثم بدأت في التراجع في منتصف 

شهر أغسطس عندما قام بنك الشعب الصيني على غير المتوقع بخفض قيمة الرينمنبي األمر ال ي أجج  

المخاوف أكثر مما كانت علي  حول وضع االقتصاد الصيني. وعلى إثر  لك، شهدت جميع فئات األصول 

 الخطرة حركة تصحيح سعري حادة أعقبها انتعاش جزئي سريع. 

ويجدر التنوي  بوج  خاص بتزايد مخاوف المستثمرين العالميين من احتمال فشل عملية التصحيح 

% خالل ما يربو 30الضخمة التي شهدتها سوق األسهم الصينية من  منتصف يونيو  والتي فاقت نسبها 

،  بيد أن  ينبغي النظر CSI300 شنجن المركب  -بقليل على شهر واحد  مقاس  بحسب مؤشر شنجهاي 

إلى ه ا االنخفاض الحاد في السوق في سياق االرتفاع الكبير ال ي التي دفع السوق للصعود بنسبة تقرب 

 . وب لك تكون السوق  قد بلغت 11% خالل فترة االثني عشر شهراً الماضية  انظر الشكل 120من 

مرة أخر  مستويات شوهدت آخر مرة في مرحلة فقاعة الصعود التي تشكلت قبل عشرة أعوام. 

وبالتالي، فقد دفعت تقييمات السوق إلى مستويات مرتفعة وإن لم تكن بنفس المد  ال ي دفعت إلي  قبل 

عشر سنوات بالنظر إلى أن توقعات نمو  المكاسب كانت في  لك الوقت أعلى بكثير مما هي علي  في 

بيئة اليوم األقل نمواً على صعيد االقتصاد الكلي. ونشير هنا إلى أن التوج  الصعودي الكبير ال ي شهدت  

األسواق مؤخراً لم تطلق  التحليالت االساسية المتعلقة باألسهم وإنما تحسن ظروف السيولة بسبب سياسة 

خفض أسعار الفائدة التي طبقها البنك المركزي الصيني لتحفيز االقتصاد. واألهم من  لك أن الحكومة 

 اتبعت نهجاً استباقياً لتشجيع المستثمرين األفراد على الدخول في سوق األسهم.

 المصدر: بلومبيرغ

 : مؤشر هانق سنج الصيني09الرسم البياني  : االسام الصينية وتقايماا08الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 100مؤشر هانق سنج الصيني كنسبة  %  متعادلة من 
 ، المحور االيسرCSI300شنجن المركب  -مؤشر شنجهاي 

 شهر السابقة، المحور االيمن 12لـ CSI300شنجن المركب  -مكرر االرباح لمؤشر شنجهاي 

تزايد  مخاوف المستثمرين العالميين 
من احتمال فشل عملية التصحيح 
الضخمة التي شهدتها سوق األسهم 

 الصينية.

يتوقع أن ينمو االقتصاد الكلي بنسبة 
% في 2.1% ه ا العام وبنسبة 3.1
 م.2016عام 

بعد ازمة اليونان التي كانت تلوح في 
االفق، انتقل تركيز السوق بصورة 

 متصاعدة إلى الصين.
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التوج  الصعودي الكبير ال ي شهدت  
األسواق مؤخرًا لم تطلق  التحليالت 
االساسية المتعلقة باألسهم وإنما تحسن 

 ظروف السيولة.
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واألساس المنطقي ل لك  ا شقين، أولهما أن تدفق المزيد من األموال في سوق األسهم سيفتح مصدراً 

شفافاً لتمويل الشركات الصينية، ومن ثم تقليل اعتمادها على التسهيالت االئتمانية المقدمة من نظام الظل 

المصرفي الصيني ال ي يفتقر إلى الشفافية. أما ما يخص الشق الثاني فإن مشاركة األسر الصينية في 

سوق أسهم حسنة األداء من شأن  المساعدة في تكوين ثروات خاصة لألسر تحفز بدورها االستهالك 

 الشخصي.  

أد  التداول بالهامش خالل ه ا التوج  الصعودي للسوق دوراً ازدادت أهميت  أكثر فأكثر ليشكل قوة دفع 

إضافية ساعدت على استمرار الحركة الصاعدة للسوق. وقد شكل الرصيد القائم لالئتمان بالهامش عند 

% من إجمالي رأسمال السوق، وهو مستو  لم تبلغ  قط 1بلوغ  مستو  ال روة خالل شهر يونيو نحو 

أية سوق أخر ، ومن الواضح أن تصفية مراكز الهامش تلك قد فاقم حركة التصحيح الالحقة للسوق. وقد 

وجدت الحكومة نفسها مضطرة إبان شهر يونيو التخا  إجراءات مكثفة لوقف تراجع االسواق إلى 

مستويات أدنى، وتراوحت التدابير ما بين حظر البيع القصير األجل والشراء المكثف المدبر من الحكومة 

% من األسهم المدرجة في السوق. واستقرت أوضاع السوق أخيراً في نهاية 10والتعليق المؤقت لتداول 

تحت الضغط ال يزال قائماً من وجهة نظرنا ألن أسهم الفئة "أ"  شهر أغسطس بيد أن احتمال بقاء السوق 

% عن نظيراتها من أسهم الفئة 20والمدرجة في األسواق الصينية الرئيسية يتم تداولها بزيادة تقدر بنحو 

 . ومن منظور كلي فإن حركة التصحيح السعري 19"هـ" المدرجة في أسواق هونج كونج  انظر الشكل 

الحادة تلك للسوق الصينية قد ال يكون لها سو  تأثير محدود على االقتصاد الحقيقي نظراً ألن استثمارات 

% بالنسبة لألسر 21% من إجمالي ثروات االسر الصينية  مقابل حوالي 6األسهم تشكل نحو  

األمريكية . وجدير بال كر أن األسواق أشد قلقاً إزاء حقيقة أن السلطات الصينية لم تتمكن من امتصاص 

تدهور سوق األسهم بصورة مستدامة األمر ال ي قد يشكك في قدرتها على تجنيب االقتصاد الحقيقي أي 

 تباطؤ حاد من خالل تدابير وسياسات مناسبة.

ويركز المستثمرون العالميون بصورة متزايدة بعد الصين على مجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي 

ال ي يفترض أن يجري اول رفع ل  لسعر الفائدة ويحتمل قيام  ب لك في بداية شهر سبتمبر. كان البنك 

المركزي األمريكي مصدر دعم حقيقي لألسهم األمريكية طوال فترة التوج  الصعودي للسوق والتي 

امتدت لست سنوات، وإن لم يدرك  لك إال في وقت متأخر، فقد ض  مجلس االحتياطي الفدرالّي، من 

هائلة من السيولة في النظام المالي محدثاً ب لك تضخماً خالل برامج التيسير الكمي التي نف ها، كميات 

كبيراً في أسعار األصول رافق  توسع مواز في تقييمات سوق األسهم. وقد انتهى ه ا الدعم للسوق من 

البنك المركزي خالل العام الماضي بانتهاء مدة برنامج التيسير الكمي األخير. ومن   لك الحين، ظلت 

 حركة سوق األسهم األميركية محصورة إلى حد بعيد المد  ضمن نطاق معين.

 المصدر: بلومبيرغ

 : دورات رفع اال تياطي الفدرالي  سعار الفائدة51الرسم البياني 

 وسوق االسام االمريكي                   

 : التأثير االولي لرفع أسعار الفائدة ع ل سوق50الرسم البياني 

 ا سام االمريكي                     

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل اسعار الفائدة، المحور االيسر

 ، مقياس لوغارثمي، المحور االيمن200مؤشر ستاندرد آند بورز 

من المحتمل في راينا ان يكون هناك 
مزيد من الضغط على المد  المتوسط 

 على اسواق االسهم الصينية.

اتخ ت الحكومة إجراءات مكثفة لوقف 
 تراجع االسواق إلى مستويات أدنى.

أد  التداول بالهامش إلى قدوة دفع 
إضافية ساعدت على استمرار الحركة 

 التصاعدية للسوق.

تحول تركيز المستثمرين إلى 
 االحتياطي الفدرالي.
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إن السؤال المهم هنا يتعلق بماهية تأثير الدورة الجديدة لرفع أسعار الفائدة على سوق األسهم في الواليات 

المتحدة. ون كر في ه ا السياق أن االحتياطي الفدرالي شهد خمس دورات لرفع أسعار الفائدة في الواليات 

 .  أما متوسط الزيادة في 20المتحدة األمريكية على مد  الخمس وثالثين سنة الماضية  انظر الشكل 

نقطة أساس وامتد متوسط النطاق الزمني بين أول وآخر  312أسعار الفائدة من القاع إلى القمة فقد بلغ 

شهراً.  وهناك مسألة مهمة ال بد أن نلفت إليها حول ردة فعل سوق األسهم في بداية  20زيادة لفترة 

  أداء مؤشر الدوالر األمريكي  ستاندارد اند 21الدورة الجديدة لرفع أسعار الفائدة. ويوضح الشكل  

  خالل ستة أشهر قبل وبعد أول زيادة لسعر الفائدة. ويظهر الشكل بأن ، وعلى مد  الدورات 200بورز 

الخمس لرفع أسعار الفائدة، لم يكن هناك نمط واضح يمكن الوقوف علي  يدعم الرأي القائل بأن من شأن 

زيادة أولية في أسعار الفائدة أن تؤثر بشكل كبير  وسلبي على وج  الخصوص  على سوق األسهم. 

ويمكن أن يفسر  لك بحقيقة أن  على الرغم من الغموض ال ي يحيط التوقيت الدقيق لزيادة أسعار الفائدة، 

فإن األسواق تتوقع دورات تلك الزيادة بوج  عام أثناء إطالق مبادراتها من البنك المركزي في بيئة 

تحسنت خلفيتها االقتصادية الكلية بالفعل. ل ا، فإن الدورة الجديدة لزيادة أسعار الفائدة لن تكون مختلفة كما 

توقعتها السوق من  فترة وه ا يعني أن السوق كان لديها الوقت الكافي للتكيف مع الواقع الجديد لزيادة 

 أسعار الفائدة.

وأياً كان األمر، فإن ه ا يعني بأن السياسة النقدية لم تعد تشكل مصدر دعم ألسواق األسهم االمريكية وأن 

مكاسب الشركات كقوة دفع رئيسية لألداء المستقبلي لسوق األسهم. ونشير التركيز سيتحول مجدداً إلى 

هنا إلى أن احتماالت انتعاش سوق األسهم األمريكية تبدو محدودة للغاية، فنمو المكاسب في ه   المرحلة 

المتقدمة من الدورة االقتصادية سيغلب علي  الوهن كما أن الهوامش التشغيلية في الواليات المتحدة 

األمريكية قد بلغت أعلى مستوياتها للدورة االقتصادية؛ بل واألهم من  لك كل  أن قوة العملة األمريكية قد 

عملت على تراجع مكاسب الشركات األمريكية العاملة في دول أخر  حول العالم. وبالتالي، فإننا نتوقع 

أن يغلب على حركة السوق األميركية التزام نطاق معين في المستقبل المنظور، من منظور جغرافي فإننا 

األسهم اليابانية. لوقوع اقتصاداتها  -وبدرجة أقل  -نفضل في ه   المرحلة التوج  إلى األسهم األوروبية 

في مرحلة مختلفة من الدورة وتتخلف بشكل واضح عن الواليات المتحدة ما يمنحها الفرصة لتحقيق 

 . وكما  كرنا آنفاً، فإن 22بعض المستويات األعلى في األسعار على المد  المتوسط  انظر الشكل 

السياسة النقدية ال تزال تدعم إلى حد كبير أسواق األسهم ه   كما ال يزال المجال متسعاً لتوسع هوامش 

الشركات  للمزيد من التفاصيل حول ه ا الموضوع، انظر أيضا تقرير آفاق االستثمار العالمية، أبريل 

 .  ثمة كلمة تح ير ال بد لنا من  كرها بشأن اليابان، إ  أن تخفيض قيمة العملة الصينية والضعف 2012

 المحتمل القتصادها قد يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد دول الجوار ومن بينها اليابان.

 المصدر: بلومبيرغ

 : ترتبط االسام في االسواق الناشئة بالس ع االساسية53الرسم البياني  : تستعيد االسام قوتاا وتضيق الفجوة في االداء55الرسم البياني 

 لكل سوق                     

 المصدر: بلومبيرغ

السياسة النقدية لم تعد تشكل مصدر 
دعم ألسواق األسهم وسيتحول التركيز 

 مجددًا إلى مكاسب الشركات.

تاريخيا ليس هناك تأثير كبير لرفع 
 أسعار الفائدة على سوق األسهم.

 مؤشر يوروستوكس  منطقة اليورو 

 مؤشر توبكس  اليابان 

 مؤشر بلومبيرغ للسلع، المحور االيسر 200مؤشر ستاندارد اند بورز 

 األداء النسبي لألسواق الناشئة في مقابل أسواق الدول المتقدمة

  ، المحور االيمنMSCI مؤشرات 

نفضل في ه   المرحلة التوج  إلى 
األسهم األوروبية وبدرجة أقل األسهم 

 اليابانية.
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بتجنب أسهم األسواق الناشئة، فبالرغم من أن تقييم أسعار التداول فيها وعلى صعيد آخر، فإننا نوصي 

أقل بكثير من األسواق المتقدمة إال انها تواج  بيئة اقتصاد كلي غير مواتية في ه   المرحلة. ويعتبر 

ارتفاع أسعار الفائدة األميركية وازدياد الدوالر األمريكي قوة، وبقاء أسعار السلع في النطاق السعري 

  من العوامل التي ال تدعم أسهم األسواق الناشئة في إطار 23الهابط للسوق بوج  عام  انظر الشكل 

عالمي لتوزيع األصول. وعلى خلفية تصاعد الشكوك الكلية والتي تتمحور  تحديداً حول األوضاع غير 

المواتية لالقتصاد الصيني والسياسة النقدية األمريكية األقل دعماً، فإننا ال نتوقع أي انحسار في المستقبل 

القريب في المستو  المرتفع للتقلبات التي تشهدها األسواق المالية العالمية. ونتيجة ل لك، يتعين علينا رفع 

 مستو  الح ر بالتدريج تجا  االصول الخطرة بوج  عام واألسهم بوج  خاص. 

 الوضع الطبيعي الجديد لسوق االسام السعودي بعد االفتتاح 

ليست سوق األسهم السعودية من أسواق األسهم الناشئة النمطية وبالتالي فإن ارتباطها بمؤشر مورجان 

 ،  بل تتبع دورة خاصة 21  أقل من غيرها من األسواق الناشئة األخر   انظر الشكل MSCIستانلي  

بها شأنها في  لك شأن أسواق األسهم األخر  في جميع دول مجلس التعاون الخليجية. وعلى أية حال، 

فإن األسواق الناشئة تعرف بارتباطها الوثيق بالحركة اإلجمالية ألسعار السلع وه ا يفسر ارتباط السوق 

السعودية بأسعار النفط. وبما أن ه   العالقة قد تختلف اعتماداً على مستو  أسعار النفط فإنها تكون غير 

م للمزيد من التفاصيل حول ه ا 2012خطية بطبيعتها  أنظر تقرير آفاق االستثمار العالمية لشهر أبريل 

الموضوع  وإنما تنزع السوق عند ه   المستويات المنخفضة لألسعار إلى التفاعل بحساسية كبيرة مع 

التغييرات التي تطرأ على تلك األسعار.  ل ا، فإن الهبوط ال ي سجلت  أسعار النفط يمثل أحد العوامل 

الرئيسية التي تفسر حركة التصحيح السعري األخيرة التي شهدتها السوق خالل شهري يوليو وأغسطس 

 . أما السبب الرئيسي الثاني فيتمثل في بيئة االسوق العالمية. حيث ان حركة التصحيح 26 انظر الشكل 

السعري لم تكن مقتصرة على سوق األسهم السعودية فقط، بل جاءت في سياق اضطراب كبير شهدت  

 .  وينطبق ه ا بصفة خاصة على الهبوط 22األسواق العالمية بسبب العوامل الم كورة آنفاً  انظر الشكل 

 ال ي شهدت  السوق في النصف الثاني من شهر أغسطس   واالنتعاش الجزئي ال ي أعقب  .

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : السوق السعودي واالسواق العالمية52الرسم البياني  ل سواق الناشئة MSCI: مؤشر تداول و مؤشر 54الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

يبدي سوق االسهم السعودي ارتباطًا 
 لألسواق الناشئة. MSCIاقل بمؤشر 

تصاعد الشكوك حول األوضاع غير 
المواتية لالقتصاد يحتم علينا رفع 

 مستو  الح ر تدريجيًا.

 لألسواق الناشئة MCSIمؤشر 

 مؤشر السوق السعودي لجميع االسهم

 العالمي MSCIمؤشر 

 مؤشر السوق السعودي لجميع االسهم

عند ه   المستويات المنخفضة ألسعار 
النفط، ينزع السعودي إلى رد فعل 
حساسة جدا مع التغييرات التي تطرأ 

 على تلك األسعار.
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وأياً كان األمر، فإلى جانب أوضاع سوق النفط واألسواق العالمية هناك أيضا عامل إضافي  محدد ساهم 

في حركة التصحيح السعري التي حدثت في سوق األسهم السعودية خالل شهري يوليو وأغسطس وهو 

. وعلى 2012الحملة اإلعالنية التي سبقت افتتاح السوق أمام المستثمرين االجانب خالل شهر يونيو 

خلفية التوقعات الكبيرة المفرطة في التفاؤل، كانت السوق قد بلغت من وجهة نظرنا مرحلة متقدمة للغاية 

حتى بداية شهر يونيو. وبالغ العديد من المشاركين في السوق في تفاؤلهم حول التأثير القصير المد  له ا 

الحدث،  وتسبب  لك في دفع السوق إلى مستويات ال يمكن تبريرها حسب القواعد األساسية للتحليل 

الفني. عالوة على  لك، حاول المستثمرون األجانب استباق افتتاح السوق كما يظهر من سجل صافي 

بليون لاير خالل شهر أبريل،  2110قيمة مشترياتهم عبر اتفاقيات المبادلة والتي بلغ حجمها نحواً من 

 . وكنا قد 27أي بعد فترة وجيزة من اإلعالن الرسمي عن الموعد الدقيق الفتتاح السوق  انظر الشكل 

ح رنا من  بعض الوقت من التوقعات المتفائلة إلى حد المبالغة بشأن األثر القصير المد  الفتتاح السوق 

وسلطنا الضوء على التقييمات المرتفعة التي بلغتها السوق نتيجة ل لك  أنظر افتتاح السوق السعودية 

 م . 2012مايو  11للمستثمرين األجانب، 

وقد تبين من واقع الحال، أن صافي المشتريات األولية للمستثمرين األجانب المؤهلين كانت صغيرة خالل 

مليون لاير سعودي ، بل واتضح  11شهر االفتتاح الموافق لشهر يونيو حيث بلغت تلك المشتريات نحو 

بأن توج  المستثمرين األجانب المؤهلين كان توج  بيع صرف خالل شهر يوليو حيث بلغ حجم تداوالت 

 . ويمكن تفسير ه   األرقام بحقيقة ان 27مليون لاير سعودي  انظر الشكل  21البيع التي نف وها 

المستثمرين األجانب قد يبدأون بتداوالت يتعرفون من خاللها على خصائص السوق السعودية من الناحية 

االستثمارية وك لك من الناحية التشغيلية. ونضيف هنا أن  من المرجح أن يكون العديد من المستثمرين 

على مؤشر تداول  9200األجانب يشاطروننا مخاوفنا المرتبطة بالتقييم عند تجاوز السوق لمستو  

لجميع األسهم. ونتيجة ل لك، فقد فتحت التوقعات المفرطة في التفاؤل الطريق أمام موقف أكثر اتزاناً زاد 

 بدور  من تفاقم حركة التصحيح السعري في السوق.

أما من منظور طويل المد ، فإننا متمسكون برأينا بأن تأثير االفتتاح سيكون إيجابياً للغاية على سوق 

 MSCIاألسهم السعودية "تداول". ونتوقع، على وج  الخصوص، أن يعمل إدراجها المنتظر في مؤشر 

لألسواق الناشئة والمستخدم على نطاق واسع على ج ب رؤوس أموال أجنبية ضخمة إ ا ما نظرنا إلى 

بليون دوالر  أمريكي  1300تحديد مستو  القياس األدنى لتمويل صندوق المؤسسات بمبلغ يقرب من 

 لألسواق الناشئة. MSCIحسب مؤشر 

 

 المصدر: تداول

 : صافي عم يات شراء االجانو الشارية57الرسم البياني  : مؤشر السوق السعودي واسعار النفط 52الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

فتحت التوقعات المفرطة في التفاؤل 
 الطريق أمام موقف أكثر اتزانًا.

بلغت السوق مرحلة متقدمة للغاية على 
خلفية التوقعات الكبيرة المفرطة في 

 التفاؤل.

 سعر النفط لخام برنت، المحور االيمن

 مؤشر السوق السعودي لجميع االسهم، المحور االيسر

  2012صافي عمليات الشراء لألجانب المؤهلين   من  يونيو 

 صافي عمليات  شراء االجانب عبر اتفاقيات المبادلة
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بليون  30-22وفي سياق ه ا اإلدراج في المؤشر ، فإننا ما زلنا نتوقع بلوغ التدفقات الداخلة ما بين ل ا،  

بليون لاير سعودي .  وجدير بال كر أن أقرب موعد متوقع له ا اإلدراج في  132دوالر أمريكي  

خالل عام  MSCIم مع اتخا  قرار اإلدراج من جانب 2017المؤشر لن يكون قبل منتصف عام 

للمستثمرين أن يركزوا في الوقت الراهن على  األساسيات لسوق م.  وبالتالي فإن من األفضل 2016

 األسهم السعودية "تداول". 

يمثل التصحيح السعري القوي األخير في حقيقت  إعادة تقييم لسوق األسهم السعودية حيث وضعها على 

أرضية تقييم قوية تعكس بصورة أفضل بكثير الخلفية االقتصادية لبيئة  ات نمو أقل تواصل مسيرتها 

بخطى واثقة.  وعلى خلفية حالة التوتر التي تمر بها األسواق العالمية، فإننا نتوقع التزام حركة األسعار 

لتداوالت سوق األسهم السعودية نطاقاً معيناً على المد  القصير. وأخيراً فإن استشرافنا اإليجابي ألسعار 

 النفط قد يقدم بعض الدعم البّناء على المد  المتوسط. 

التصحيح السعري القوي األخير للسوق 
السعودي وضعها على أرضية تقييم 

 قوية.

ما زلنا نتوقع بلوغ التدفقات الداخلة ما 
 بليون دوالر أمريكي 30-22بين 

بليون لاير سعودي  خالل  132  
 االعوام القادمة.
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 م 2012اغسطس  31 بتاري  عوائد السندات ال كومية  م 2012اغسطس  31 بتاري  اسعار الفائدة ل بنك المركزي 

 سنوات 01عوائد السندات ال كومية لمدة  اسعار الفائدة ل بنك المركزي

 تقييم اسواق االسام اداء اسواق االسام

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

 صافي االرباح.

م2012اغسطس    31بتاري    
  RoE ، العائد على حقوق المساهمين  PB ، نسبة السعر / القيمة الدفترية  PEنسبة السعر / ربحية  

 جميع األرقام مبنية على تقديرات إجماع المحللين،  بلومبرغ

 نهاية الفترة
 2012* توقعات  

 نهاية الفترة
 2012* توقعات  

15/08 2014 2013 2012

-4.9 2.1 20.3 13.4 العالم )MSCI لكل دول العالم(

-3.8 2.9 24.1 13.2 )MSCI( االقتصادات المتقدمة

-4.2 11.4 29.6 13.4 )S&P500(  الواليات المتحدة

6.5 1.7 20.5 15.5 )EuroStoxx( منطقة اليورو

9.2 8.1 51.5 18.0 )Topix( اليابان

-4.9 -2.7 14.4 5.8 )FTSE100( المملكة المتحدة

-14.4 -4.6 -5.0 15.2 )MSCI( االسواق الناشئة

-4.7 51.7 -7.7 7.6 )CSI300( الصين

-4.4 29.9 9.0 25.7 )Sensex( الهند

24.1 -7.2 2.0 5.2 )Micex( روسيا

-6.8 -2.9 -15.5 7.4 )Ibovespa( البرازيل

-9.7 -2.4 25.5 6.0 )Tadawul( المملكة العربية السعودية

RoE 15 PB 15 PE 16 PE 15

0.0 1.9 17.7 15.3 العالم )MSCI لكل دول العالم(

0.0 2.0 14.3 15.8 )MSCI( االقتصادات المتقدمة

0.0 2.5 14.6 16.2 )S&P500(  الواليات المتحدة

0.0 1.5 13.1 14.7 )EuroStoxx( منطقة اليورو

0.0 1.2 12.8 13.9 )Topix( اليابان

0.0 1.7 13.4 14.8 )FTSE100( المملكة المتحدة

0.0 1.3 10.1 11.4 )MSCI( االسواق الناشئة

0.0 1.8 11.1 12.6 )CSI300( الصين

0.0 2.7 13.1 15.5 )Sensex( الهند

0.0 0.6 5.2 6.0 )Micex( روسيا

0.0 1.1 9.9 12.4 )Ibovespa( البرازيل

0.0 1.6 11.2 13.0 )Tadawul( المملكة العربية السعودية

2015* 2014 2013 2012

االقتصادات المتقدمة

0.50 0.25 0.25 0.25 الواليات المتحدة االمريكية

0.05 0.05 0.25 0.75 منطقة اليورو

0.10 0.10 0.10 0.10 اليابان

0.65 0.50 0.50 0.50 المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

4.25 5.60 6.00 6.00 الصين

7.15 8.00 7.75 8.00 الهند

10.00 17.00 5.50 n.a. روسيا

14.75 11.75 10.00 7.25 البرازيل

2.25 2.00 2.00 2.00 المملكة العربية السعودية

2015* 2014 2013 2012

االقتصادات المتقدمة

2.50 2.17 3.03 1.76 الواليات المتحدة االمريكية

0.90 0.54 1.93 1.32 منطقة اليورو

0.45 0.33 0.74 0.79 اليابان

2.20 1.75 3.02 1.83 المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

3.50 3.65 4.60 3.60 الصين

7.60 8.00 9.23 8.24 الهند

12.00 10.39 7.83 6.81 روسيا

14.75 12.36 10.88 9.17 البرازيل

n.a. n.a. n.a. n.a. المملكة العربية السعودية

14.25

11.00

7.25

4.60

2.00

0.50 0.25 0.10 0.05
0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

 المصدر: بلومبيرغ، توقعات الرياض المالية

14.26

12.56

7.75

3.40

2.15 1.90
0.77 0.39 n.a.

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00
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 توزيع االصول المقترح للمستثمر المتوازن

وينعكس ه ا في التوزيع االستراتريرجري “.  متوازنة” توزيع االصول المقترحة ادنا  مصمم للمستثمر ال ي يهدف لالستثمار في محفظة 

سرنروات   2لألصول وهي الهيكلة االمثل للمحفظة االستثمارية على اساس خصائص المخاطر / العوائد طرويرلرة االجرل  أكرثرر مرن 

لجميع فئات االصول.  باإلضافة إلى التوزيع التكتيكي لألصول في المحفظة المتوازنة وال ي يشتمل في ه ا الرترقرريرر عرلرى وجرهرت 

النظر االستثمارية على المد  القصير والمتوسط، وتفسر كزيادة او تقليل في الوزن لكل فئة من فرئرات االصرول مرقرارنرة برحرصرترهرا 

 االستراتيجية. وبالتالي، فإن زيادة او تقليل األوزان تعكس الجا بية النسبية للفئات االصول المختلفة من منظور تكتيكي.

فئة االصول

+2 50 52

0 25 25 المملكة العربية السعودية

0 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي - االخرى

-1 10 9 الواليات المتحدة االمريكية

+4 4 8 اوروبا

+2 3 5 آسيا / اليابان

-3 3 0 االسواق الناشئة

-10 25 15

-10 15 5 سندات عالية الجودة

0 5 5 السندات ذات العائد المرتفع

0 5 5 سندات االسواق الناشئة

-5 15 10

0 5 5 صناديق التحوط / االسهم الخاصة

0 5 5 العقارات

-5 5 0 السلع / المعادن الثمينة

+13 10 23

+13 10 23 نقد "لاير سعودي"

0 100 100

اسواق النقد

االجمالي

زيادة / تقليل الوزنالتوزيع االستراتيجيالتوزيع التكتيكي

االسهم

الدخل الثابت

االستثمارات البديلة

13

-5

-10

2

-20 -10 0 10 20

اسواق النقد

االستثمارات البديلة

الدخل الثابت

االسهم 2 اسواق النقد
23%

االستثمارات 
%210 البديلة

2 الدخل الثابت
12%

%222 االسهم

 إجمالي توزيع االصول

 م 2012 بتاري  سبتمبر 

 زيادة / تق يل الوزن

  التوزيع التكتيكي مقابل االستراتيجي 
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 بيان إخالء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في ه ا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأن  موثوق بها. في حين اتخ ت كل العناية المعقولة 

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

 لك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وج  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في ه ا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. ه ا التقرير ليس، وليس المقصود ب  أن يفسر على أن ،  عرض للبيع أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء علي ، فإن  يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها ه ا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام له ا التقرير أو محتويات ، 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 ه ا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخر  المشار إليها في ه ا التقرير

تالي وبال -كما في تاري  ه ا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في ه ا 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 ه ا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن  ه   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 ه ا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

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

ه ا التقرير يقدم معلومات  ات طابع عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستو  المخاطرة ألي مستثمر معين. ول لك، فإن  ال يقصد 

به ا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخ  بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو 

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

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

ال يحق نس  أو توزيع ه ا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في  محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.

 ، والمرخص لها بموجب  1010239231الرياض المالية هي شرك  سعودية  ات مسئولي  محدودة ، بموجب السجل التجاري رقم   

 ، ولها مقرها  في شارع التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة 37-07070نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم  

 www.riyadcapital.comالعربية السعودية  "المملكة العربية السعودية" . الموقع االلكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


