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تأثثأيأر كأبأيأر  (BREXIT)لمغادرة االتحاد األوروبي  6102كان لنتائج االستفتاء البريطاني في يونيو 

 على االقتصاد البريطاني والجنيه االسترليني ولكن أثرها كان هامشيا على االقتصاد العالمي. 

في الوقت نفسه يجسد التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي مخاطر األحأدا  السأيأاسأيأة 
شأهأرا الأمأ أبألأة  01-06التي تعتبر في طبيعتها عامال من عوامل تغيير بالنسبة ألي اقتصاد.  فأخأالل 

سيكون هناك عدد من ن اط التحول السياسي الرئيسية في أوروبا والأواليأات الأمأتأحأدة الأتأي يأمأكأن أن 

 تؤثر على االقتصاد اإلقليمي والعالمي. 

انتعشت أسعار النفط بشكل كبير بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر يأنأايأر مأن عأا  
. وعلى المدى ال صير، تبدو إمكانات ارتفاع أسعار النفط محدودة نأرأرا ألن أي ايأادات أخأرى 6102

في السعر يمكن أن تشجع منتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة على ايادة االنأتأاج مأرة أخأرى. 

 .  6102وبوجه عا ، فإن السوق يسير في طريق وعر إلعادة التواان في عا  

إلى قطاع نفطي آخذ في التأوسأع، وقأطأاع غأيأر  6102ان س  االقتصاد السعودي في النصف األول من 
. أمأا تأبأاطأؤ 6102نفطي آخذ في التباطؤ بشكل واضح، ومن المتوقع حصول انتعاش شامل فأي عأا  

الواردات والتمويل الدولي للعجا المالي )الذي حد  مؤخراً(، ف أد سأاعأد عألأى تأ ألأيأل االنأخأفأا  فأي 

 احتياطيات العملة األجنبية. 

تعافت األسواق المالية العالمية من الصدمة التي أحدثها خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في شأهأر 
يونيو، و ربما تكون أسواق األسه  عند المستويات الحالية في أفضل وضع يمكن أن تصأل إلأيأه. ومأع 
تسجيل عوائد منخفضة قياسية، فإن مأخأاطأر الأتأراجأع تأفأوق إمأكأانأيأة الأعأودة مأرة أخأرى بأالأنأسأبأة 
لمستثمري الدخل الثابت.  كما أن قوة الدوالر األمريكي اآلخذة في االادياد سوف تألأ أي بأرأاللأهأا عألأى 

 أسواق السلع في المدى ال صير. 

فك سوق األسه  السعودي مؤخرا ارتباطه مع محركاته الرئيأسأيأة، وهأمأا الأنأفأط واألسأواق الأعأالأمأيأة 
األجأل، نأتأوقأع أن )انرر الشكل أدناه(، وهذه الراهرة في رأينا ستكون مؤقتة. ومأن مأنأرأور مأتأوسأط 

ارتفاع أسعار النفط وانتعاش أرباح الشركات وتاايد اهتما  المستثمرين األجأانأس سأوف يأدعأ  السأوق 

 .6102في عا  

االقتصاد العالمي و أسواق المال ع س خروج بريطانيا من االتحاد 

 االوربي.
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 الجاء االول: االقتصاد العالمي

   BREXITتداعيات التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوربي 

تنطوي نتائج االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوربي في شهر يونيو على احتماالت تغيير 

قواعد اللعبة االقتصادية على الصعيدين المحلي واإلقليمي. ويبقى أن نرى ما إذا كان التصويت بالخروج 

سينتج عنه في نهاية المطاف تفوق المملكة المتحدة من النواحي االقتصادية والسياسية على المدى 

فينطوي ذلك الخروج على زيادة حادة في الغموض الذي الطويل. أما على المدى القصير والمتوسط 

يكتنف الظروف التجارية في البالد باعتبار أن االتحاد األوروبي يشكل إلى حد بعيد أهم شريك تجاري 

٪ من إجمالي صادرات 11للمملكة المتحدة )حيث تشكل الصادرات إلى بقية دول االتحاد األوروبي نسبة 

المملكة المتحدة(. ونتيجة لذلك، فإن اإلنفاق الخاص واالستثمارات داخل المملكة المتحدة قد يعانيان على 

مدى العامين المقبلين من التراجع، مما يستوجب تخفيض آفاق النمو وفقاً لذلك. ومن هنا، فإننا نتوقع 

٪( وإلى 2.2٪ )من 1.1انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة لهذا العام إلى 

(. ومع ذلك فإنه حال وقوع أسوأ االحتماالت، فإننا ال نستبعد احتمال 1٪ للعام القادم )انظر الجدول 1.2

 م في المملكة المتحدة.2111حدوث ركود اقتصادي خالل عام 

على خلفية ما سبق فقد أصبح سعر تبادل الجنيه االسترليني )بشكل خاص( عرضة للتراجع، وخاصة 

مقابل الدوالر األمريكي، حيث انخفض بالفعل إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف ثمانينات القرن 

(. إن ضعف العملة على خلفية التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد 1الماضي )انظر الشكل 

٪ 5األوروبي يمكن تفسيره في العجز الهائل في الحساب الجاري في المملكة المتحدة الذي تجاوز نسبة 

(. هذه الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري 2م )انظر الشكل 2115من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

وتدفقات الدخل من االستثمار البد من تعويضها بتدفق رأسمالي مقابل إما من خالل االستثمارات المباشرة 

أو محفظة االستثمارات من الخارج.  وفي حال عدم إمكانية تحقق هذه التدفقات الرأسمالية على أرض 

وهو السيناريو المرجح في ظل النظام الجديد الذي سوف يعقب خروج بريطانيا من االتحاد   –الواقع 

فإن الجنيه االسترليني سيبقى تحت ضغط كبير. وقد دفع هذا الوضع الحرج لظروف   –األوروبي 

التمويل الخارجي وكاالت التصنيف الكبرى الى تخفيض تصنيف الديون السيادية في المملكة المتحدة  بعد 

 التصويت مباشرًة.

يعتبر القطاع العقاري داخل االقتصاد البريطاني أحد القطاعات األكثر عرضًة للخطر بعد التصويت على 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فقد سبق أن ارتفعت أسعار العقارات في المملكة المتحدة بشكل 

(. وهذا ينطبق بشكل خاص على العقار في 3م )انظر الشكل 2118/2112كبير بعد األزمة المالية 

 المصدر: بلومبيرغ

 : ضعف الجنيه االسترليني بسبس البريكست 0الرس  البياني

 سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدوالر

تنطوي نتائج االستفتاء على خروج 
بريطانيا من االتحاد األوربي على 
احتماالت تغيير قواعد اللعبة االقتصادية 

 على الصعيدين المحلي واإلقليمي

القطاع العقاري للمملكة المتحدة 
خصوصاً، معرض للخطر بعد 

 التصويت

 المصدر: بلومبيرغ

 موازنة الحساب الجاري للمملكة المتحدة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

 : العجا في الحساس الجاري للمملكة المتحدة 6الرس  البياني 

الجنيه االسترليني معرض للتراجع 
بسبب العجز الكبير في الحساب 

 الجاري للمملكة المتحدة
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٪ فوق المستوى الذي كانت 51منطقة لندن، حيث وصل ارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة إلى حوالي 

م، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعاً قوياً على مدى السنوات الثالث الماضية. إن 2111عليه قبل أزمة عام 

التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والغموض الذي اكتنف اقتصاد المملكة المتحدة 

يمكن أن يشكل نقطة انعطاف بالنسبة للبالد بشكل عام وخصوصا سوق العقارات في لندن. ومن المرجح 

جدا حصول تصحيح في األسعار في المستقبل القريب، حيث أن ضغوط البيع الهائلة التي لوحظت بعد 

التصويت على بعض الصناديق العقارية المفتوحة اجبرت مدراء بعض هذه الصناديق لإلغالق مؤقتا، 

مما ينذر باحتمال تكرار هذه التوجهات. إال انه وبالتزامن مع ضعف الجنيه االسترليني، فمن المتوقع 

شهراً المقبلة أن تتاح بعض الفرص االستثمارية الجذابة في المملكة المتحدة لمستثمرين  12على مدى الـ 

 العقار األجانب الذين يتحلون بالصبر.

أما خارج المملكة المتحدة فإن باإلمكان احتواء التداعيات المباشرة للتصويت على الخروج من االتحاد 

األوروبي.  فقارة أوروبا، وال سيما منطقة اليورو، ستتأثر في المقام األول باعتبار أن المملكة المتحدة 

٪ من إجمالي صادرات القارة األوروبية.  ونتيجة لتدهور 11تشكل شريك تصدير تجاري يغطي حوالي 

التوقعات االقتصادية للمملكة المتحدة فقد قمنا تدريجيا بتعديل توقعات النمو الحقيقي السابقة لمنطقة اليورو 

٪ على 1.6٪ و 1.1م، لتصبح 2111م و 2116٪ لعامي 1.2في السيناريو األساسي لدينا بنسبة 

 التوالي.

على المستوى العالمي، سوف يكون للتصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تأأثأيأر هأامشأي 

٪ فقط من اقتصاد العالم )على أساس الأقأوة 2.5من منظورنا، وذلك باعتبار أن المملكة المتحدة تمثل نحو 

  الشرائية ألسعار الصرف المكافئة(.

 أثر مخاطر األحدا  السياسية على اآلفاق االقتصادية العالمية

ينبغي التأكيد في هذه المرحلة بأن هناك عدة مخاطر تكتنف السيناريو األساسي المبين أعاله، وعلى وجه 

الخصوص التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، حيث أصبح التصويت نموذجاً يجسد 

مخاطر األحداث السياسية التي تكتنف التوقعات االقتصادية المركزية.  فالتصويت على خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي ليس مجرد عامل معزول من عوامل تغيير اللعبة السياسية، فباستطالع فترة األشهر 

المقبلة يبرز عدد من نقاط التحول السياسي الرئيسية التي يحتمل أن تؤثر على مستقبل االقتصاد  12-18

العالمي واإلقليمي. وبالتركيز على أوروبا يظهر أن التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

قد أدى وبشكل واضح إلى إضعاف اإلطار المؤسسي لالتحاد األوروبي. وسوف تكون أحداث خريف هذا 

العام نقطة حدث هامة الستقرار االتحاد األوروبي، حيث من المقرر إجراء استفتاء دستوري في إيطاليا.  

 المصدر: بلومبيرغ

 : أسعار الع ار في المملكة المتحدة 3الرس  البياني   (6102 ، 2016: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الح ي ي  )توقعات 0الجدول 

 المصدر: بنك النقد الدولي، تقديرات الرياض المالية

يمكن أن تتاح بعض الفرص 
االستثمارية الجذابة لمستثمرين العقار 

 شهرًا المقبلة  12االجانب على مدى الـ 

هذا ينطبق بشكل خاص على منطقة 
لندن حيث ارتفعت االسعار بشكل كبير 

 خالل االعوام الثالث الماضية

سيكون للتصويت على خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي تأثير هامشي 

 على المستوى العالمي

 ألسعار العقار في لندنHBOSمؤشر 

 ألسعار العقار في المملكة المتحدة HBOSمؤشر 

 * توقعـات

أصبح تصويت خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي نموذجا يجسد مخاطر 

 األحداث السياسية.

201420152016f2017f

3.43.13.13.4العالمي

1.81.91.81.8االقتصادات المتقدمة

2.42.42.22.5الواليات المتحدة االمريكية

0.91.71.51.4منطقة اليورو

0.00.50.30.1اليابان

3.12.21.71.3المملكة التحدة

4.64.04.14.6اقتصادات االسواق الناشئة

7.36.96.66.2الصين

7.27.67.47.4الهند

1.21.0-3.7-0.7روسيا

3.30.5-3.8-0.1البرازيل

3.63.51.31.6المملكة العربية السعودية
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والهدف من هذا االستفتاء هو تعزيز االستقرار السياسي من خالل إعادة تعريف دور مجلس الشيوخ، 

باعتباره واحداً من مجلسي البرلمان اإليطالي.  وقد ربط رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينزي مستقبله 

السياسي الشخصي بنتائج هذا االستفتاء، وبالتالي يمكن القول أن تصويت الشعب اإليطالي بالرفض 

سيتمخض عن اضطرابات سياسية كبيرة، رغم أن االستقرار السياسي سيكون في غاية األهمية في هذه 

( مما يستدعي اتخاذ 1المرحلة في ايطاليا التي يعاني فيها النظام المصرفي من التعثر )انظر الشكل 

 إجراءات دعم سريعة خالل هذا العام.

كما ستكون هناك انتخابات رئاسية في ربيع العام المقبل في فرنسا التي  وصلت فيها نسبة شعبية الحزب 

الحاكم الحالي عند أدنى مستوياتها تاريخيا. وهذا من شأنه أن يفتح آفاقا لقوى قومية رافضة بشكل واضح 

(. كما 5وهو موقف يشارك فيه بالفعل قطاع كبير من الشعب الفرنسي )انظر الشكل   –لالتحاد األوروبي 

تشارك في هذا الشعور قوى سياسية مماثلة في ألمانيا حيث إنه من المقرر إجراء انتخابات عامة في 

 خريف العام المقبل على الرغم من أن االئتالف الحاكم قد ال يواجه تحديات جادة هناك.

وعلى الجانب اآلخر من المحيط األطلسي، ستكون هناك انتخابات رئاسية في شهر نوفمبر في الواليات 

المتحدة. وانطالقاً من البرنامج االقتصادي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب )وإن كان لم يتبلور بعد بشكل 

محدد( المتمثل في مقترحاته في مجالي التجارة الخارجية والسياسة المالية، يمكن لهذه االنتخابات أن 

تتحول إلى مغير للعبة االقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم. وكانت األسواق المالية حتى اآلن مترددة جداً 

على األقل بسبب استطالعات الرأي وتنبؤات األسواق )أسواق الرهان( التي  -في تسعير هذا السيناريو 

 تؤيد شريحة كبيرة منها المرشح الديمقراطي.

ورغم أننا في هذه المرحلة ال ندرج أي تأثير سلبي كبير للمخاطر السياسية باستثناء خروج بريطانيا من 

االتحاد األوربي على السيناريو االقتصادي األساسي الذي نتبناه ، إال أنه سوف يكون من األهمية بمكان أن 

نراقب عن كثب التطورات األخرى التي تطرأ على الجبهة السياسية بحيث نقوم بتكييف وجهة نظرنا وفقا 

  لذلك، إذا لزم األمر.

 

 

 

 

 (2115المصدر: يوروباروميتر، االتحاد االوربي )ديسمبر 

 : استطالع الرأي لمست بل االتحاد االوربي 5الرس  البياني  : نمو أجمالي الناتج المحلي لمنط ة اليورو و إيطاليا 4الرس  البياني 

 المصدر: بلومبيرغ، يوروستت

سيشكل االستفتاء الدستوري في إيطاليا 
من خريف هذا العام نقطة هامة 

 الستقرار االتحاد االوربي  

سوف يكون هناك انتخابات رئاسية في 
فرنسا الربيع المقبل، و انتخابات عامة 

 م2111في ألمانيا خريف 

انتخابات نوفمبر الرئاسية في الواليات 
المتحدة قد تتحول الى مغير للعبة 

 االقتصادية.

 متفائل )نسبة مئوية( 

 متشائم )نسبة مئوية(

نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الربع سنوي لمنطأقأة الأيأورو، عألأى أسأاس  

 سنوي 

 نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الربع سنوي إليطاليا، على أساس سنوي

سوف يكون من المهم مراقبة 
التطورات السياسية بحيث نقوم بتكييف 

 وجهة نظرنا إذا لزم األمر.
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 السياسة الن دية في بيئة مليئة بالتحديات

ستتخذ البنوك المركزية الكبرى موقفا متكيفا على خلفية الغموض االقتصادي الذي واكب تصويت 

بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي وتبلور المزيد من المخاطر السياسية المبينة أعاله. وعلى الرغم 

من قيام البنك المركزي البريطاني بالمحافظة على سعر الفائدة األساسي دون تغيير في اجتماعه المنعقد 

في شهر يوليو إال أنه من المتوقع انتهاج مسار توسعي لدعم االقتصاد البريطاني في األشهر القادمة. كما 

نقطة أساس حتى نهاية  25تخفيض معدل الفائدة بمقدار  -من المرجح للغاية في هذه المرحلة  -يبدو  

العام. وفي اآلونة األخيرة أكد مجلس االحتياطي الفيدرالي مراراً وتكراراً بأنه يأخذ ظروف السوق 

االقتصادية والمالية العالمية في االعتبار في مداوالته، ونتيجة لذلك فإننا نتوقع اآلن رفع سعر الفائدة مرة 

، وهذا أقل من المعدل الذي توقعه المسؤولون في مجلس االحتياطي 2116واحدة فقط خالل عام 

.  2116الفيدرالي في شهر يونيو )قبل التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي( لنهاية عام 

ومع ذلك فإن مسؤولي مجلس االحتياطي االتحادي، الذين يقومون في العادة بنشر توقعات معدالت سعر 

الفائدة في صناديق مجلس االحتياطي الفيدرالي على أساس ربع سنوي، قد خفضوا من توقعات سعر 

الفائدة باستمرار على مدى السنتين األخيرتين، وهي حقيقة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل 

المشاركين في السوق وبالتالي فقد انعكست هذه التعديالت على أسعار الفائدة في العقود اآلجلة )انظر 

 (.6الشكل 

البيئة األكثر تحديا في الوقت الراهن هي تلك التي يوجهها بنك اليابان. فقبل ثالث سنوات بدأ بنك اليابان 

في تنفيذ برنامج التسهيالت الكمية التي قام من خاللها بتوسيع ميزانيته العمومية )وبالتالي القاعدة النقدية( 

٪. ومع ذلك فإن ضخ السيولة النقدية بصورة مستمرة في النظام المالي أثبت عدم 161بنسبة تجاوزت 

جدواه بشكل متزايد، حيث ان مستوى االقتصاد لم يرتفع حتى اآلن على نحو مستدام، كما أن تضخم 

(. 1٪ )انظر الشكل 2مؤشر أسعار المستهلك قد انحرف مرة أخرى بعيداً عن المعدل المستهدف وهو 

وبعد الفوز القوي الذي حققه الحزب السياسي لرئيس الوزراء الياباني في انتخابات مجلس الشيوخ في 

، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي عن تنفيذ برنامج تحفيز مالي  2116منتصف شهر يوليو من عام 

إضافي ضخم. وعلى خلفية وجود عجز كبير في الميزانية وما رافقه من عبء الديون الحكومية الكبيرة 

يتوقع خبراء االقتصاد، شأنهم في ذلك شأن األسواق المالية، تمويل هذا العبء المالي اإلضافي من خالل 

حيث يقوم البنك المركزي بتحويل األموال مباشرًة للحكومة، وهذا “  نقود الطائرة المروحية”ما يسمى بـ 

من شأنه أن يشكل بوضوح عنصرا جديدا في مجموعة األدوات النقدية للبنوك المركزية. ويبقى أن نرى 

ما إذا كان مثل هذا اإلجراء الجديد غير التقليدي سينجح في نهاية المطاف في زيادة النمو والتضخم في 

  اليابان.

 المصدر: بلومبيرغ، بنك اليابان

 المحور االيسر –الميزانية العمومية لبنك اليابان )تريليون ين( 

 نسبة التغير في تضخم مؤشر أسعار المستهلك في اليابان على أساس سنوي

 المصدر: بلومبيرغ، بنك االحتياط الفيدرالي

 معدل الفائدة الفدرالي، وسيط التوقعات الرسمية للبنك الفدرالي 

 2116العقود اآلجلة لمعدل الفائدة الفدرالي حتى ديسمبر 

ضخ السيولة النقدية من قبل بنك اليابان 
بصورة مستمرة في النظام المالي أثبت 

 عدم جدواه بشكل متزايد.

ستتخذ البنوك المركزية الكبرى موقفا 
متكيفًا على خلفية تصويت بريطانيا 

 للخروج من االتحاد األوروبي.

 : المياانية العمومية لبنك اليابان و مؤشر اسعار المستهلك 2الرس  البياني  : توقعات البنك الفدرالي والع ود اآلجلة لمعدل الفائدة الفدرالي2الرس  البياني 

نتوقع رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط 
 م.2116خالل عام 

من الممكن ان يتم تمويل برنامج 
التحفيز المالي المتوقع من خالل ما 

  “.نقود الطائرة المروحية”يعرف بـ 
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 الجاء الثاني: سوق النفط

 مسيرة سوق النفط تف د قوة دفعها

شهد سوق النفط العالمي منذ شهر يناير للعام الجاري انتعاشاً قوياً في األسعار، فقد ارتفع سعر نفط بأرنأت 

دوالراً في منتصف شهر يونيو، كأمأا  52دوالراً في منتصف شهر يناير إلى  28من أدنى مستوى له عند 

(. هأذا 8دوالراً خالل نفس الفترة )انظر الشكأل  51إلى  26ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط من 

االرتفاع في السعر كان مدفوعاً بعوامل تتعلق في المقام األول بجانب العرض. أما إنتاج النأفأط الأخأام فأي 

م، انخفض خالل الفترة من يأنأايأر إلأى يأونأيأو 2115الواليات المتحدة، الذي كان قد تعافى قبل نهاية عام 

(. هذا يعني أن أسعار النفط المنخفأضأة قأد أدت 2ألف برميل يومياً )انظر الشكل  811بأكثر من  2116

أخيراً إلى إلحاق خسائر فادحة بين أوساط منتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة. كما ساهم انأقأطأاع 

إمدادات النفط في شهري أبريل ومايو، خاصة في كندا بسبب حرائق الغابات المدمرة وفي نيجيريا بسأبأب 

هجمات المتمردين على خط األنابيب، في خفض اإلنتاج العالمي من النفط، حيث انخفض انتاج الأنأفأط فأي 

مليون برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، كما انخفض إنتاج النأفأط  1.1كندا في شهر مايو بنسبة تجاوزت 

ألف برميل يومياً خأالل الأفأتأرة مأا بأيأن شأهأر يأنأايأر وشأهأر مأايأو. وكأان هأذا  611في نيجيريا بنسبة 

 111االنخفاض كبيراً بما فيه الكفاية بحيث تجاوز زيادة إمدادات النفط اإليرانية التي كانت متوقعة بواقأع 

ألف برميل يومياً في فصل الربيع من هذا العام، وهي خطوة كانت متوقعة بعد رفع العقوبات الأمأفأروضأة 

ألأف  151(. وبوجه عام، كان إنتاج النفط العالمي أقل بمقدار 11على إيران في بداية العام )انظر الشكل 

(. فأي IEAبرميل عما كان عليه في شهر يونيو من العام الماضي وذلك وفأقأا لأوكأالأة الأطأاقأة الأدولأيأة )

مليون بأرمأيأل يأومأيأا فأي الأربأع  1,1الوقت ذاته كان نمو الطلب العالمي على النفط قوياً للغاية حيث بلغ 

م. نتيجأة 2116الثاني من العام الجاري، وهو معدل نمو تتوقع الوكالة الدولية للطاقة استمراره طوال عام 

م بعأد أن 2116لذلك عاد سوق النفط العالمي إلى الحد األدنى من التوازن مؤقتا في الربع الثاني من العام 

 شهد شهوراً عديدة من الفائض بدرجة كبيرة.

 51ومع ذلك، بدأ صعود سعر النفط يفقد بعض الزخم في يونيو، فبعد تجاوز مسأتأويأات األسأعأار سأقأف 

دوالراً، بدأت تساور السوق مشاعر القلق من أن بعض منتجي النفط الصخري في الأواليأات الأمأتأحأدة قأد 

يرفعون اإلنتاج في المستقبل القريب، حيث إن  األسعار الحالية قد تجعل عملية اإلنتاج عملية مأجأديأة مأن 

الناحية االقتصادية مرة ثانية.  والحقيقة أن هذا الوضع مشابه لما حصل في العام الماضأي، ويأذكأرنأا بأرد 

فعل منتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة المتمثل برفع المعروض وذلك بعد االنتأعأاا الأقأوي فأي 

األسعار خالل النصف األول من نفس العام. وقد عزز مأن هأذا الأتأصأور الأتأراكأم الأكأبأيأر لأ بأار غأيأر 

المكتملة، وهي تلك اآلبار التي تم حفرها ولكن لم يتم االنتاج منها نتيجة النخفاض أسعأار الأنأفأط. ويأحأيأط 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ، وكالة الطاقة الدولية، بيكر هيوز

 51تجاوز مسأتأويأات االسأعأار سأقأف 
دوالر، بأأدأ يأأثأأيأأر مشأأاعأأر الأأقأألأأق فأأي 
السوق تجاه احأتأمأال زيأادة انأتأاج نأفأط 

 الواليات المتحدة الصخري....

االرتفاع في أسعار النفط كان مدفوعًا 
 بشكل اساسي من قبل عوامل العرض.

االنخفاض في انتاج الواليات المتحدة و 
كندا ونيجيريا كان كبير لدرجة تجاوز 
 معها  زيادة إمدادات النفط اإليرانية. 

 المحور االيسر –انتاج الواليات المتحدة من النفط الخام )مليون برميل يومياً( 

 المحور االيمن –عدد منصات الحفر في الواليات المتحدة 

 أسعار نفط برنت 

 أسعار نفط غرب تكساس الوسيط

 : انتاج الواليات المتحدة وأعداد منصات الحفر 9الرس  البياني  : أسعار نفط برنت و غرس تكساس الوسيط )لاير(1الرس  البياني 

...عزز من هذا التصور التراكم الكبير 
 آلبار النفط الغير مكتملة
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سوق النفط حاليا درجة عالية من الغموض والشك جراء التأثير المحتمل لهذه اآلبار غير الأمأكأتأمألأة عألأى 

اإلنتاج الكلي وعلى األسعار، حيث إن تأثير هذه اآلبار يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا. فقد كانت شركات إنأتأاج 

النفط قبل النفط الصخري تقوم بحفر البئر واالنتهاء منه من أجل طرح الأنأفأط الأخأام فأي السأوق بأأسأرع 

وقت ممكن، ولكن التراجع الحاد في األسعار أجبر العديد من الشركات على االحتفاظ بما في حوزتهأا مأن 

النقد. حيث قامت هذه الشركات بحفر آبار جديدة عندما اقتربت األسعار من أسعار نقطة التعادل ولكنها لأم 

تقم بتوظيف الطواقم الالزمة إلنجازها. ونتيجة لذلك نجد في الوقت الراهن هذا العدد المتأراكأم مأن اآلبأار 

المحفورة غير المكتملة.  وفي الواقع فقد عادت أعداد منصات الحفر لمنتجي النفط في الأواليأات الأمأتأحأدة 

(. 2إلى االرتفاع منذ منتصف مايو، إال أن الزيادة في اإلنتاج ما زالت طفيفأة حأتأى اآلن )انأظأر الشأكأل 

على أية حال، فإن التراكم الكبير آلبار النفط الصخري المحفورة وغير المكأتأمألأة فأي الأواليأات الأمأتأحأدة 

 والفارق الزمني القصير لجعلها في وضع االنتاج، يشكل سقفاً على أسعار النفط في الوقت الحاضر.

باإلضافة الى ذلك، فإن جزءاً من اإلمدادات المنخفضة بسبب حاالت التوقف عن االنتاج الأمأذكأورة أعأاله 

قد بدأت تتعافى تدريجيا خالل شهر يونيو مما قدم إضافة جديدة للعرض الكلأي مأن إمأدادات الأنأفأط، مأمأا 

 أضاف عامل كبح إضافي على االسعار.

وثمة سقف آخر ألي زيادات كبيرة في األسعار على المدى القصير وهأو مسأتأويأات الأمأخأزون الأتأي مأا 

زالت مرتفعة على نطاق عالمي.  فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت المخزونات التجارية من النفأط إلأى 

(، كأمأا اسأتأمأر 11مليون برميل في شهر يونيو )انأظأر الشأكأل  3,111مستوى قياسي جديد يقترب من 

عألأى  -.  ومن الملفت للنأظأر أنأه 2112التخزين العائم في االرتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 

فإن التخزين العائم ألغراض الموازنة الصرفة ال يبدو مربحاً فأي هأذه   – 2112عكس ما حصل في عام 

المرحلة نظراً ألن هيكل مدة التأجيل الحالي )أي أسعار العقود اآلجلة فوق األسعار الفورية( ليس مأرتأفأعأاً 

بما فيه الكفاية ليغطي تكاليف التخزين العائمة. وعموماً فإنأه مأن الأمأرجأح أن يأتأطألأب األمأر نأوعأاً مأن 

 دوالراً. 51التطبيع لهذه المخزونات للسماح ألسعار النفط بأن تستقر بشكل مستدام فوق سقف 

ختاماً فإننا ال نزال نرى أن سوق النفط عموما في طريقه إلى إعادة الأتأوازن فأي الأفأتأرات ربأع السأنأويأة 

القادمة، ولكن الطريق إلى سوق متوازنة جديدة تبدو وعرة للغاية بما يكتنفها من زيادات في األسعار الأتأي 

سعر خأام بأرنأت بأحأدود يرتقب أن تكون محدودة في المدى القصير. وعليه، فإننا نتوقع أن يكون متوسط 

 53( وبأمأعأدل 2116دوالراً في النصف األول  من عام  11.21)بمعدل  2116دوالرا طوال عام  15

  م.2111دوالراً طوال عام 

 

 المصدر: بلومبيرغ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 : مخاونات النفط التجاري لمنرمة التعاون االقتصادي و التنمية00الرس  البياني  : مستويات االنتاج النفطي لبع  الدول المختارة 01الرس  البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 كندا  المحور االيسر  –مخزونات النفط التجاري )مليون برميل( 

عموما الزلنا نرى أن سوق النفط في 
طريقه إلى إعادة التوازن، لكن الطريق 
إلى سوق متوازنة جديدة تبدو وعرة 

 للغاية.

كميات المخزون العالمية المرتفعة 
 تشكل سقفا آخر على االسعار.

في الوقت الراهن، تشكل اآلبار غير 
 المكتملة سقفا على أسعار النفط

 المحور االيمن –مخزونات النفط التجاري )عدد ايام االستهالك( 

 ايران نيجيريا
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 الجاء الثال : االقتصاد السعودي

 6102تباطؤ اقتصادي في النصف األول من عا  

٪ عألأى 1.5وفقا ألرقام الناتج المحلي اإلجمالي الصادرة مؤخراً، حقق االقتصاد السعأودي نأمأوا بأنأسأبأة 

، وكان هذا نتيجة لحصول تطورات متبايأنأة فأي االقأتأصأاد. 2116أساس سنوي في الربع األول من عام 

٪، وهو معدل نمو يمكن أن يأعأزى فأي الأمأقأام األول 5.1فمن ناحية نما قطاع النفط نموا ملحوظا بنسبة 

٪( من أجل زيادة حصتأهأا السأوقأيأة فأي 3.6إلى زيادة إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية )+ 

بيئة سوق النفط العالمية الصعبة. كما قامت المملكة بزيادة نشاطها على نطاق واسع خالل نفس الفتأرة فأي 

 ٪(.21.5مجال التكرير )+ 

. ومأن حأيأث 2115من الناحية األخرى، واصل القطاع الخاص غير النفطي تباطؤه الأذي بأدأ فأي عأام 

٪ مقارنًة بالربع األول من العام المأاضأي. ومأن الأالفأت فأي 1.2القيمة الحقيقية، حقق القطاع نمواً بنسبة 

٪ )انأظأر 1.5هذا السياق أن نالحظ بأن القطاع الخاص غير النفطي حقق ارتفاعاً أسمأيأاً طأفأيأفأاً بأنأسأبأة 

(، مما يعني حصول انخفاض حاد في معامل امتصاص تضخم الناتج المحلي اإلجمالي للأقأطأاع 12الشكل 

الخاص، وهي ظاهرة تتناقض بشكل واضح مع التنامي األخيأر فأي تضأخأم أسأعأار السألأع االسأتأهأالكأيأة 

(.  وهذا يشير إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة منذ بداية هذا العام، والأتأي تأفأسأر 13)انظر الشكل 

إلى حد كبير االرتفاع في مؤشر أسعار المستهلك، لم تتمكن حتى اآلن من التأأثأيأر عألأى الأمأسأتأوى الأعأام 

لألسعار. ويبدو أن تباطؤ نمو القطاع غير النفطي قد منع الشركات من تحميل زيادة تأكألأفأة الأطأاقأة عألأى 

عمالئها. و بناًء على ما تقدم، فإن حجم الفجوة بأيأن مأعأدل تضأخأم مأؤشأر أسأعأار الأمأسأتأهألأك ومأعأامأل 

امتصاص تضخم الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر كبيراً، حتى مع األخذ في االعتبار النقص الواضح في أثأر 

ارتفاع أسعار الطاقة على أسعار السلع األخرى في مؤشر أسعار المستهلك، أو ما يعأرف بأاثأار  الأجأولأة 

الثانية من التضخم. وبالتالي، ال نستبعد أن يتم مراجعة بيانات الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية هذا الأعأام، 

 وعلى األرجح تخفيض معدالت النمو الحقيقي.

تظهر المؤشرات المختلفة للنشاط االقتصادي أن هذا التباطؤ في نمو االقتصاد غير النفطي قد استمر حأتأى 

.  فمعدالت النمو السنوي في عمليات الصرف اآللي والصفقات المأنأجأزة فأي 2116الربع الثاني من عام 

نقاط البيع، والتي تعتبر دليالً إلنفاق المستهلكين، لم تظهر أي نمو يذكر في نهاية شأهأر مأايأو )بأاسأتأخأدام 

المتحرك لثالثة أشهر( بعد أن انخفضت إلى معدالت سلبية بمقدار خانة رقميأة واحأدة فأي شأهأر المتوسط 

(، ظأل مأنأاخ Markitمارس من هذا العام. واستنادا إلى مؤشرات شركة ماركت لمديري الأمأشأتأريأات )

األعمال في القطاع الخاص غير النفطي ضعيفا في الربع الثاني ولكنه استقر عند مستويات ال تزال تشأيأر 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : معامل امتصاص التضخ  و مؤشر أسعار المستهلك 03الرس  البياني  : نمو إجمالي الناتج المحلي لل طاع الخاص 06الرس  البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

العديد من المؤشرات تظهر استمرار 
تباطؤ النمو الى الربع الثاني من عام 

 م.2116

التباطؤ في  نمو القطاع غير النفطي 
م مازال 2115الذي بدأ في عام 

 مستمرًا.

النمو للناتج المحلي اإلجمالي للربع 
االول كان نتيجًة للتباين بين القطاع 

 النفطي و القطاع غير النفطي.

 نسبة التغير السنوي إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع  نسبة التغير السنوي في معامل امتصاص التضخم إلجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص

 نسبة التغير السنوي في تضخم مؤشر أسعار المستهلك نسبة التغير السنوي إلجمالي الناتج المحلي االسمي للقطاع
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إلى التوسع االقتصادي. وأخيرا، فإن االنخفاض في نمو الواردات في األشهر القليلة األولى من هأذا الأعأام 

  (.11يشير إلى ضعف الطلب المحلي ويقدم دليال إضافيا على التباطؤ االقتصادي العام )انظر الشكل 

 تحسن معدالت النمو

نتوقع أن تشهد األوضاع االقتصادية للقطاع غير النفطي تحسناً تدريجياً في النصف الثاني من هأذا الأعأام.  

أما فيما يخض معدالت النمو، هذا التحسن سيتعزز على خلفية أثر النمو القوي لالقتصاد غير النفأطأي مأن 

م الذي كان نتيجًة لدفع مكافأة راتب شهرين لموظأفأي الأحأكأومأة فأي الأربأع 2115النصف األول من عام 

م حيث شكل ذلك حافزاً ماليا كبيرا. وعندما بدأ تأأثأيأر هأذه الأمأكأافأأة فأي الأتأالأشأي 2115األول من عام 

م، بأدأ 2115وبدأت الحكومة في عملية ضبط األوضاع الأمأالأيأة الأعأامأة فأي الأنأصأف الأثأانأي مأن عأام 

االقتصاد في التباطؤ. جميع هذه األحداث سيكون لها تأثير إيجابي على معدالت النمو علأى أسأاس سأنأوي 

 في النصف الثاني من هذا العام.

٪ 1.6و  2116٪ في عأام 1.3و بوجه عام، فإننا ما زلنا نتوقع أن يحقق االقتصاد السعودي نمواً بنحو 

٪ هأذا 1.5، في حين أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير الأنأفأطأي نأمأواً بأنأحأو 2111في عام 

٪ في العام الذي يليه. وتستند هذه التوقعات على افتراض أن الحكومة ستخفأض اإلنأفأاق الأمأالأي 2العام و 

)بما يتجاوز مخصأصأات الأمأيأزانأيأة بأنأسأبأة  2116بليون لاير سعودي تقريبا في عام  211الى مستوى 

 على خلفية تحسن العائدات المالية.  2111٪( ولكنها ستمتنع عن خفض المزيد من االنفاق في عام 1

إن التراجع في الواردات، كما هو مبين أعاله، سيخفف في ذات الوقت من العجز فأي الأمأيأزان الأتأجأاري 

وبالتالي في ميزان الحساب الجاري الذي يعاني من العجز بسبب انخفاض إيأرادات الأنأفأط.  وفأي الأواقأع 

شهرا الماضية قد شأكأل عأبأئأا عألأى احأتأيأاطأيأات الأعأمألأة  18فإن العجز في الحساب الجاري على مدى 

تأرلأيأون لاير فأي  2.8األجنبية في مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انخفضت هذه االحتياطيات مأن 

(. غأيأر أن السأحأوبأات الشأهأريأة  15ترليون لاير حالياً )انظأر الشأكأل  2.2إلى أقل من  2111سبتمبر 

شأهأراً  15لألأمأرة األولأى و مأنأذ  2116تضاءلت مؤخرا بشكل واضح لدرجة أنه لوحظ في شهر مايو 

تحقق زيادة طفيفة في االحتياطات األجنبية. ويعزى هذا األمر في جزء منه إلى انأخأفأاض الأواردات كأمأا 

  هو مذكور أعاله.

 

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : احتياطي الن د االجنبي لدى ساما05الرس  البياني  : معدل النمو في الواردات 04الرس  البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المحور االيسر - اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى ساما

 المحور االيمن –التغير الشهري الحتياطي النقد االجنبي لدى ساما )مليار لاير( 

 أشهر 3المتوسط المتحرك ل  -نسبة التغير السنوي في الواردات 

 نسبة التغير السنوي في الواردات

شكل العجز في الحساب الجاري عبئًا 
على احتياطيات العملة األجنبية في 

 مؤسسة النقد العربي السعودي

االنخفاض في نمو الواردات يقدم دليال 
 إضافيا على التباطؤ االقتصادي العام

نتوقع أن تشهد األوضاع االقتصادية 
تحسنًا تدريجيًا في النصف الثاني من 

 هذا العام.  

سوف ينمو االقتصاد السعودي بنحو 
٪ في 1.6م و 2116٪ في عام 1.3
 م.2111عام 
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 تفضيل التمويل بالعمالت األجنبية 

ثمة سبب إضافي يوضح االستقرار الذي حصل في احتياطيات العملة االجنبية وهأو قأيأام الأدولأة بأتأمأويأل 

العجز الحكومي، ففي ربيع هذا العام بدأت الحكومة في تمويل العجز من أسواق المال العالميأة مأن خأالل 

بليون دوالر من مجموعة من البنوك العالميأة.  11الحصول على قروض مقومة بالدوالر األمريكي بقيمة 

والواقع أن تمويل العجز المالي بالعمالت األجنبية يساعد على استقرار احتأيأاطأي الأعأمأالت فأي مأؤسأسأة 

 النقد العربي السعودي باعتبار أن هذا التمويل يمثل في األساس نوعا من تدفق رأس المال األجنبي.

 

باإلضافة إلى ما تقدم، فإن هذا التمويل يخفف من الضغط على سأوق رأس الأمأال الأمأحألأي، فأعألأى مأدى 

الماضية قامت الحكومة باالقتراض من السأوق الأمأحألأيأة. ويأالحأظ أن جأزءاً كأبأيأراً مأن  12األشهر الـ 

بليون  لاير قد انتأهأت فأي الأمأيأزانأيأة الأعأمأومأيأة  111السندات الحكومية المحلية الصادرة، والبالغة نحو 

(. هذه االحتياجات التمويلية الحكومية، جنبا إلأى جأنأب مأع الأعأجأز فأي 16للبنوك التجارية )انظر الشكل 

الحساب الجاري، وإضافًة الى ما رافقه من تدفق لرأس المال، أدى إلى زيادة الضأغأط عألأى السأيأولأة فأي 

السوق المالي المحلي على الرغم من االنخفاض الكبير في أذونات  مؤسسة النقد العأربأي السأعأودي الأتأي 

(. وهذا األمر يتضح أيضا في حركأة الصأعأود الأقأويأة عألأى 16تحتفظ بها البنوك التجارية )انظر الشكل 

 (.11كامل منحنى عائد السايبور خالل هذه الفترة )انظر الشكل 

بألأيأون دوالر أمأريأكأي ) 15ولقد بدأت الحكومة فعلياً اإلعداد إلصدار سلسلة من السندات العالمية بنحو 

بليون لاير(. والحقيقة أن المستوى القياسي الحالي من االنخفاض الذي سجلته أسعار الفائأدة الأعأالأمأيأة  56

يشكل بيئة جاذبة لالستفادة من أسواق المال العالمية. وبناء عألأى اإلشأارات الأواردة مأن سأوق مأقأايضأة 

( فإن الفارق االئتماني للسأنأدات السأيأاديأة Credit Default SWAP-CDSالعجز في سداد االئتمان )

نقطة أساس آلجال االسأتأحأقأاق  211  -161في المملكة قد يكون أكثر من سندات الخزانة األمريكية بنحو 

سنوات. من هنا يمكن القول بوجه عام أن تكاليف التمويل في الوقت الراهن تعتبأر مأواتأيأة  11إلى  5من 

 من المنظور التاريخي.

 

  

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : منحنى عوائد السايبور02الرس  البياني  : السندات الحكومية و أذونات ساما لدى البنوك التجارية  02الرس  البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

  2116يونيو  31منذ  

 2115يونيو  31منذ 

 السندات الحكومية لدى البنوك التجارية )مليار لاير( 

 اذونات ساما لدى البنوك التجارية )مليار لاير(

في ربيع هذا العام بدأت الحكومة في 

تمويل عجزها المالي من أسواق المال 

 العالمية.

هذا التمويل يخفف من الضغط على 

 سوق رأس المال المحلي.

أن المستوى القياسي الحالي من ألسعأار 

الأأفأأائأأدة الأأعأأالأأمأأيأأة يشأأكأأل بأأيأأئأأة جأأاذبأأة 

 لالستفادة من أسواق المال العالمية
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 الجاء الرابع: األسواق المالية العالمية

 تالشي تثثير خروج بريطانيا من االتحاد األوربي على األسواق العالمية

تفاجأت األسواق المالية العالمية بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي حيث كأانأت قأد بأدأت فأي تأحأديأد 

األسعار على أساس الفوز ألصوات "البقاء" في االتحاد األوروبي في األيام التي سبقت االستفأتأاء. نأتأيأجأة 

لذلك شهدت األيام التي تلت نتائج التصويت بالخروج حركة ضخمة في تقلب األسعار، فأفأي الأوقأت الأذي 

شهدت فيه جميع فئات األصول )مثل األسهم والسلع والعمالت األوروبية( الأتأي يأنأظأر إلأيأهأا عألأى أنأهأا 

"عالية المخاطر" انخفاضاً حاداً، فإن االستثمارات التي تأعأتأبأر "مأالذا آمأنأا" )مأثأل السأنأدات الأحأكأومأيأة 

٪ 1والذهب والين الياباني( سجلت في المقابل ارتفاعاً كبيراً. أما األسهم العالمية فقد سجلت تراجعا بنسأبأة 

( في حيأن قأفأز الأذهأب MSCIفي اليومين التاليين من أيام التداول على مؤشر مورغان ستانلي العالمي )

 ٪. 5بنسبة 

ولكن مع عودة األسواق لالستقرار في األسابيع التي تلت االستفتاء بدأ المستثمأرون يأتأبأنأون وجأهأة نأظأر 

أكثر واقعية تجاه األثر الحقيقي للتصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وبدأوا تأدريأجأيأا فأي 

تمييز اآلثار المترتبة على هذا الخروج. وباعتبار أنه ليس من المفترض أن يأؤدي خأروج بأريأطأانأيأا مأن 

االتحاد األوروبي إلى تراجع االقتصاد العالمي فقد عاودت األسهم العالأمأيأة االنأتأعأاا، حأيأث عأادت فأي 

غضون بضعة أسابيع الى مستويات ما قبل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. من ناحية ثانية ستأتأأثأر 

العملة البريطانية إلى حد كبير من اآلثار المترتبة على مغادرة المملكة المتحدة منطقة التجارة الأحأرة ألهأم 

شريك تجاري لها. وعليه فقد أستمر سعر تداول الجنيه االسترليني عند مستأويأات مأنأخأفأضأة بشأكأل حأاد 

(، ونرجح  حصأول مأزيأد 18مقارنة مع فترة ما قبل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي )انظر الشكل 

عندما تتكشف التداعيات الحقيقية لأهأذا الأتأصأويأت الأتأي سأتأنأعأكأس عألأى  2111من االنخفاض في عام 

  البيانات الكلية للمملكة المتحدة.

 األسه  العالمية في أفضل وضع يمكن الوصول إليه

دعمت البيانات االقتصادية المشجعة التي صدرت خالل شهر يوليو أسواق االسهم العالمية. ففي الأواليأات 

المتحدة، عزز التقرير اإليجابي المفاجئ عن سوق العمل وأرقام مبيعات التجزئأة الأمأتأيأنأة وأخأبأار سأوق 

اإلسكان القوية من قوة اقتصاد الواليات المتحدة وذلك بعد توارد بعض األخبار الأتأي كأانأت تأبأعأث عألأى 

خيبة األمل حول االقتصاد األمريكي بوجه عام.  كذلك فإن أرقام الناتج المحلي اإلجمالي للصين في الربأع 

الثاني من العام والبيانات المتعلقة بها تبعث على بعض االرتيأاح. وأخأيأرا فأإن اإلعأالن عأن حأزمأة مأن 

عألأى الأنأحأو الأمأذكأور “  نقود الطائرة المروحية” الحوافز المالية في اليابان من المحتمل تمويلها من خالل 

 المصدر: بلومبيرغ

 : مناخ االعمال العالمي واالسه  العالمية09الرس  البياني  : تثثير البريكست على االسواق المالية01الرس  البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيسر  -العالمي  MSCIنسبة التغير السنوي لمؤشر 

 المحور االيمن –مؤشر جي بي موجان العالمي المجمع لمدراء المشتريات 

 المحور االيسر  –سعر صرف االسترليني مقابل الدوالر 

 المحور االيمن –للعالم  MSCIمؤشر 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

 كان مفاجًأ ألسواق المال العالمية.

باعتبار أنه ليس من المفترض أن يؤدي 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

إلى تراجع االقتصاد العالمي، فقد 

 عاودت األسهم العالمية االنتعاا

دعمت البيانات االقتصادية المشجعة 

التي صدرت خالل شهر يوليو أسواق 

 االسهم العالمية.
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 أعاله قد ساهم في مزيد من الدعم ألسواق األسهم.

( أن الأمأشأكألأة 2116وقد سبق أن أشرنا في عدد شهر فبراير من )آفاق االسأتأثأمأار الأعأالأمأي، فأبأرايأر 

األساسية التي تواجهها األسهم العالمية في هذه المرحلة، وبعد انقضاء سبع سنوات من بدء صعأود السأوق 

، هي عدم وجود محرك أساسي رئيسي لدفع األسهم إلى االرتأفأاع عألأى نأحأو 2112عالميا في ربيع عام 

مستدام. فعلى مدى السنوات الماضية كانت القوى المحركة لألسهم العالمية عبارة عن مزيج يجمع ما بأيأن 

التعافي في أرباح الشركات والتسهيالت الكمية الهائلة التي دأبت على تقديمها البنوك الأمأركأزيأة الأكأبأرى. 

وفي هذه األثناء بدأ نمو أرباح الشركات في التعثر لدرجة أننا قد ال نأرى سأوى مأكأاسأب مأتأواضأعأة فأي 

أحسن األحوال على مدى األشهر االثني عشرة المقبلة. أما عمليات ضخ السيولة غير المسأبأوقأة مأن قأبأل 

البنوك المركزية على مدى السنوات الماضية أدت إلى دفع تقييمات األسهم إلى مستويات مأرتأفأعأة، ولأكأن 

األهم من ذلك أن عمليات ضخ السيولة هذه قد فقدت تدريجيا تأثيرها اإليجابي عألأى األسأهأم )واالقأتأصأاد 

 الحقيقي(.

إن االقتصاد العالمي اآلخذ في اكتساب بعض الزخم القوي من النمو يمكن أن يشكل محركاً دورياً لألسأهأم 

(. غأيأر انأه وبأالأرغأم 12الماضية )انظر الشكل  21كما ثبت ذلك مرارا وتكرارا على مدى السنوات الـ 

وبالخصوص بعأد بأعأض الضأعأف الأمأؤقأت القأتأصأاد  -من أننا قد نرى بعض إمكانات التعافي المحدودة 

فإن نمو االقتصاد العالمي بشكل عام سوف يبقى ضعيفا في المرحلة القادمة. والحقيأقأة   –الواليات المتحدة 

م ليست نتيجة للتغير في الأتأوجأه 2111هي أن هذه التوقعات بمزيد من النمو للناتج المحلي االجمالي لعام 

االقتصادي العام وإنما هي ناتجة عن التوقعات بأن بضعاً مأن اقأتأصأادات األسأواق الأنأاشأئأة )الأبأرازيأل، 

 روسيا( سوف تخرج من ركودها االقتصادي.  

وعليه فإنه من المحتمل أن المستوى الحالي لألسهم العالمية هو أفضل مستوى يمأكأن الأوصأول إلأيأه بأعأد 

التعافي القوي لألسهم من نكسة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. ولذلك، فإننا نتخذ موقفا محايدا مأن 

 األسهم باعتبارها فئة من فئات األصول.

نتوقع من منظور إقليمي أن تحقق األسهم األوروبية في نهاية المطاف تحسناً من شأنه أن يقألأل مأن فأجأوة 

المقبلة. ومن أحأد األسأبأاب الأرئأيأسأيأة  18  -12التقييم مقارنة باألسهم األمريكية وذلك على مدى األشهر 

لضعف أداء األسهم األوروبية منذ األزمة المالية العالمية هو القطاع المصرفي. ففي الواقع إن أسهم بأنأوك 

 2118/2112منطقة اليورو يتم تداولها حالياً عند مستويات أقل مما كانت عليه خالل األزمة المالية عام 

(. و السبب هو أن أوروبا لم تحل مشكالتها المصرفية في أعقاب األزمة المالية العالمأيأة 21)انظر الشكل 

بنفس الطريقة الفريدة التي اتبعتها الواليات المتحدة، حيث أن البنوك األمريكية في وضع أفضل بكثير ممأا 

وهأي نسأبأة مأمأاثألأة   –في الوقت الحالي   1.5كانت عليه. غير ان وجود نسبة السعر للقيمة الدفترية عند 

 المصدر: بلومبيرغ

 : االسه  اليابانية وأسعار صرف الدوالر م ابل الين60الرس  البياني  : االسواق و البنوك االوروبية 61الرس  البياني 

 المحور االيسر -  – Nikkei225مؤشر 

 المحور االيمن –سعر صرف الدوالر مقابل الين 

  Eurostoxx 50مؤشر 

 المصدر: بلومبيرغ

 لقطاع البنوك  Eurostoxxمؤشر 

من منظور إقليمي، فإننا نتوقع أن تحقق 

األسهم األوروبية في نهاية المطاف 

تحسنًا من شأنه أن يقلل من فجوة التقييم 

 مقارنة باألسهم األمريكية

أن المشكلة األساسية التي تواجهها 

األسهم العالمية هي عدم وجود محرك 

 أساسي رئيسي لدفع األسهم لالرتفاع.

المستوى الحالي لألسهم العالمية هو 

 أفضل مستوى يمكن الوصول اليه.



 

 

  آفاق االستثمار العالمية 
6102أغسطس   

 13 الصفحة 

يعني أن السوق في هذه المرحلة قد قأام بأالأفأعأل بأاحأتأسأاب   – 2118/2112لمستويات التقييم في عامي 

امكانية حدوث سيناريو سلبي. ومن الواضح أن األمر سيتوقف على مدى قيام البنك الأمأركأزي األوروبأي 

والحكومات المعنية بتعزيز الميزانيات العمومية لبنوكها من أجل استعادة ثقأة الأمأسأتأثأمأريأن. وهأذا األمأر 

ينطبق بشكل خاص على القطاع المصرفي اإليطالي، حيث لوحظ تراكأم كأمأيأات مأتأزايأدة مأن الأقأروض 

المعدومة نتيجة للركود على مدى السنوات القليلة الماضية.  وعلى الرغم من أن اإلطار التنظيمي لالتأحأاد 

المصرفي األوروبي الذي جرى تشكيله حديثا يضع بعض القيود على الدعم الحكومي فإنه عألأى مأا يأبأدو 

 أنه من المرجح سيتم االتفاق في نهاية المطاف على حزمة معينة من المساعدات.

إلى جانب ما تقدم يحتمل أن نرى بعض االنتعاا في األسهم اليابانية على خألأفأيأة حأزمأة الأتأحأفأيأز الأتأي 

قررتها الحكومة على أمل دعم النمو االقتصادي، وبالتالي تحقيق بأعأض الأتأضأخأم الأمأسأتأدام فأي مأؤشأر 

بأاعأتأبأارهأا   –. هذا من شأنه أن يساعد أيضا على إضأعأاف الأعأمألأة الأيأابأانأيأة CPIاألسعار االستهالكية 

المحرك الرئيسي لسوق األسهم المحلية نظرا ألهمية الصادرات بالنسبة للشركات المدرجة فأي الأبأورصأة 

(. غير ان هذه التوقعات يحتمل أن تتحقق عألأى الأمأدى الأمأتأوسأط عألأى أبأعأد 21الرئيسية )انظر الشكل 

تقدير، وذلك على اعتبار أن بعض التوقعات السوقية قد تشكلت بالفعل و قد تحد من احتمال حدوث المزيأد 

  من ارتفاع األسعار على المدى القصير.

 العوائد غير المتكافئة لمستثمري الدخل الثابت -مياان المخاطر 

بدأ مستثمرو الدخل الثابت في مواجهة أوضاع غير مسبوقة، فقأد واصألأت عأائأدات السأنأدات الأحأكأومأيأة 

(. وفأي الأواقأع فأإن هأنأاك 22تراجعها خالل هذا العام وبلغت مستويات لم تشهدها من قبل )انظر الشكل 

تريليون دوالر )معظمها أوروبية ويابانية( يجري تداولها بعائد سلأبأي بأعأد  12سندات حكومية تقدر بنحو 

خروج بريطانيا من االتحاد األوربي. و بالنظر الستمرار المخاطر والشكوك المتعلقة باالقتصأاد الأعأالأمأي 

نحن ال نستبعد احتمال أن هذه العائدات ستواصل انخفاضها في المستقبل القريب. إال انه ومن وجهة نأظأر 

المستثمر، قد أدت هذه التطورات إلى حصول تفاوت في ميزان الفرص والمخاطر عند هأذه الأمأسأتأويأات، 

لذلك إمكانية تحقق مزيد من العوائد ولو على نطاق محدود، تواجه الخطر المتنامي جراء حصول نكأسأات 

كبيرة نتيجة ظهور أية بوادر على وجود "تأطأبأيأع" نأقأدي. وهأذا يأنأطأبأق بشأكأل خأاص عألأى السأنأدات 

الحكومية والسندات عالية الجودة للشركات التي تعتمد على التغيرات في أسعار الفائدة. وعليه فإننأا سأوف 

  نتجنب هذه االستثمارات حتى لو كان ذلك ينطوي على فقد بعض العوائد على المدى القصير.

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : اسواق السلع و الدوالر 63الرس  البياني  سنوات( 01: عوائد السندات الحكومية طويلة االجل )66الرس  البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيسر  –مؤشر بلومبرج للسلع 

 المحور االيمن –مقلوب مؤشر سعر الصرف الفعال للدوالر 

لواليات المتحدةا  

 المملكة المتحدة

 ألمانيا

 اليابان

يحتمل أن نرى بعض االنتعاا في 

األسهم اليابانية على خلفية حزمة 

 التحفيز التي تم إقرارها.

يقدر أن هناك سندات حكومية تقدر 

تريليون دوالر يجري تداولها  12بنحو 

 بعائد سلبي.

من وجهة نظر المستثمر، ميزان 

الفرص والمخاطر أصبح غير متوازن 

 عند هذه المستويات من العوائد.
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 لسلعا

بأعأد أن كأانأت قأد وصألأت إلأى مسأتأويأات جأديأدة مأن  2116عادت أسعار السلع لالنتعاا فأي ربأيأع 

االنخفاض في شهر يناير. وقد ساعد تالشي المخاوف من حصول ركود عالمي عألأى دفأع أسأعأار السألأع 

إلى مستويات أعلى. أيضاً كان لضعف العملة االمريكية أثره في دفع هذه الفئة من األصول نحو الصأعأود.  

م( بأننا نأتأوقأع 2116ولقد بينا سابقا في عدد شهر فبراير من هذه النشرة )آفاق االستثمار العالمي، فبراير 

الأمأقأبألأة، و أن السأوق  18-12وصول  سعر الدوالر األمريكي الى ذروة ارتفاعه على  مأدي األشأهأر 

كانت مترددة جدا في تقبل سياسة بنك االحتياطي الفدرالي المتعلقة بسعر الفائدة، األمأر الأذي تأرك لسأعأر 

الدوالر امكانية االرتفاع في نهاية المطاف. وقد بدأ الوضع يتكشف في هذه المرحلة، خاصة عألأى خألأفأيأة 

البيانات االقتصادية األمريكية القوية التي نشرت مؤخرا. وبالتالي، فإننا نتوقع المزيد من الصعود لألأعأمألأة 

األمريكية في األشهر المقبلة قبل الوصول إلى مستوى الأذروة. ونأتأيأجأة لأذلأك، فأإنأه يأنأبأغأي فأي الأمأدى 

 القصير تجنب السلع كفئة أصول قبل أن نتمكن من الحصول على بيانات تبشر بمستقبل أفضل.

 الجاء الخامس: سوق األسه  السعودية

 للمحركات األساسية في السوق العالمية“ تداول”عد  استجابة 

منذ شهر أبريل من هذا العام كان يتم التداول على المؤشر العام لسوق األسهم السعودية في نطاق يأتأراوح 

نأقأطأة فأي  5161نقطة بعد أن تعافى من أدنى مستوى له مأنأذ عأدة سأنأوات عأنأد  1111و 6111بين 

منتصف شهر يناير. وهذا أمر ملفت للنظر، ألن السوق من خالل االستمرار في التداول على هذا الأنأطأاق 

الضيق نسبياً، لم يتجاوب مع المحركات الرئيسية التقليدية. يأتأضأح هأذا عأنأد بأتأطأبأيأق نأمأوذج الأعأوامأل 

( حيث يشرح أداء المؤشر بأنأاًء عألأى TASIالمتعددة القياسي على المؤشر العام لسوق األسهم السعودية )

اثنين من المحركات االقتصادية األساسية: أسعار النفط )برنت( وأسواق األسهم العالمية )مؤشر مأورغأان 

يبين أن السوق السعودي كان يتبع هذا النموذج بدقة مأنأذ  21(. الشكل  MSCIستانلي لرأس المال الدولي

لغاية فصل الربيع من هذا العام. إال انه منأذ ذلأك الأحأيأن، فأكا سأوق األسأهأم الأمأحألأيأة  2115بداية عام 

ارتباطه إلى حد كبير بهذا النموذج، وعلى وجه الخصوص لم يواكب السوق وتأيأرة الأتأعأافأي فأي أسأعأار 

 ٪ عن القيمة العادلة للنموذج.15-11النفط واألسهم العالمية، مما ترتب عليه  تدني األسعار بنحو 

ومع ذلك، فحقيقة األمر إن االقتصاد السعودي سيبقى يعتمد على أسعار النفط في المستقبل المنظأور، كأمأا 

أن ارتباطه باألسواق العالمية في رأينا سيتعزز بمرور الوقت مع أسواق المال العالمية خاصة وأن أسأواق 

المال السعودية قد بدأت في بذل جهود جادة لالنفتاح على المستثمرين األجانب. ومن هنا، فإنأنأا نأعأتأقأد أن 

 المصدر: تداول

 : صافي مشتريات المستثمرين االجانس65الرس  البياني  : مؤشر تداول و نموذج العوامل المتعددة 64الرس  البياني 

 المصدر: بلومبيرغ، الرياض المالية

 مؤشر تداول للسوق الرئيسي، المحور االيسر مجموع صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة و المستثمرين المؤهلين )مليون لاير(

 القيمة العادلة بناًء على نموذج العوامل المتعددة

نتيجة لذلك،  ينبغي  تجنب السلع كفئة 

 أصول في المدى القصير

نتوقع المزيد من الصعود للعملة 

األمريكية في األشهر المقبلة قبل 

 الوصول إلى مستوى الذروة.

منذ شهر إبريل لم يتجاوب سوق 

مع محركاته “  تداول”االسهم السعودي 

الرئيسية التقليدية؛ النفط و االسواق 

 العالمية.
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هذه الفترة من الحساسيات المنخفضة للعوامل الرئيسية المحركة للسوق ستكون مؤقتة حيث سيعود السأوق 

في مرحلة ما للتفاعل بوضوح أكثر مع محركاته الرئيأسأيأة. وبأاسأتأخأدام الأنأمأوذج الأمأعأتأمأد لأديأنأا كأأداة 

استرشاديه للسوق، نالحظ أن إمكانات تحسن األسعار على مؤشر تداول قد تكون محدودة إلى حأد مأا فأي 

األشهر المقبلة وذلك في ضوء توقعاتنا ألسعار النفط واألسواق الأعأالأمأيأة )بصأرف الأنأظأر عأن إمأكأانأيأة 

يؤمل أن تأكأون  2111انتعاشها لتصل إلى مستوى القيمة العادلة الحالية(. ومع ذلك، فإنه باستشراف عام 

 التوقعات أكثر إشراقا على اعتبار أن االنتعاا المتوقع ألسعار النفط سيوفر بعض الدعم على األقل.

هذا االستنتاج يتسق مع وجهة نظرنا بشكل عام عن أرباح الشركات لهذا العام والعام المقبل. وهأنأا، فأإنأنأا 

 - 2116% في عأام 11% الى 5نكرر توقعاتنا في وقت سابق بأن أرباح المؤشر العام ستنخفض بنحو 

. 2116وهو ما تؤكده على نطاق واسع أرقام اإليرادات للفترتين الربع سنوية األولى والأثأانأيأة مأن عأام 

ومع ذلك، بناًء على توقعنا أن يصل نمو االقتصاد إلى أدنى مستوياته خالل هأذا الأعأام لأيأعأاود االنأتأعأاا 

 ، فإننا نتوقع أن تسير أرباح الشركات على نفس المنوال.2111تدريجيا في عام 

إضافة إلى ما تقدم، لوحظ في اآلونة األخيرة أن هناك موقفاً أكثر إيجابأيأة مأن الأمأؤسأسأات االسأتأثأمأاريأة 

األجنبية نحو السوق السعودي. والواقع أنه وللمرة األولى منذ عدة أشهر سجلت صفقات المبادلة وصفأقأات 

الشراء من جانب المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة لالستثمار نتائج صافية إيأجأابأيأة طأوال فأتأرة الأربأع 

(. على الرغم من أن هذه الكميات ال تزال منخأفأضأة نسأبأيأا، إال ان 25الثاني من هذا العام )انظر الشكل 

هذا يعتبر مؤشراً يوحي بالثقة في التوقعات متوسأطأة األجأل بأالأنأسأبأة لأحأركأة سأوق األسأهأم السأعأوديأة 

   “.تداول”

 

نعتقد أن هأذه الأفأتأرة مأن الأحأسأاسأيأات 

المنخفضة للعوامل الرئيسأيأة الأمأحأركأة 

 للسوق ستكون مؤقتة.

بناًء على توقعنا أن يصل نمو االقتأصأاد 

إلأى أدنأى مسأأتأويأاتأه خأأالل هأذا الأعأأام 

لأأيأأعأأاود االنأأتأأعأأاا تأأدريأأجأأيأأا فأأي عأأام 

م، فإننا نأتأوقأع أن تسأيأر أربأاح 2111

 الشركات على نفس المنوال.

للمرة األولأى مأنأذ عأدة أشأهأر سأجألأت 

صفقات المبادلة وصأفأقأات الشأراء مأن 

جأأانأأب الأأمأأؤسأأسأأات الأأمأأالأأيأأة األجأأنأأبأأيأأة 

المؤهلة لالستثمار نتائج صافية إيجأابأيأة 

 طوال فترة الربع الثاني من هذا العام.
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 م(2116يونيو   31)بتاريخ عوائد السندات الحكومية  م(2116يونيو  31)بتاريخ اسعار الفائدة للبنك المركاي 

 سنوات 01عوائد السندات الحكومية لمدة  اسعار الفائدة للبنك المركاي

 ت يي  اسواق االسه  اداء اسواق االسه 

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

م2116يونيو  31بتاريخ  صافي االرباح.  
 (RoE(، العائد على حقوق المساهمين )PB(، نسبة السعر / القيمة الدفترية )PEنسبة السعر / ربحية )

 جميع األرقام مبنية على تقديرات إجماع المحللين،  بلومبرغ

 نهاية الفترة
 م 2116* توقعات  

 نهاية الفترة
 م 2116* توقعات  

 المصدر: بلومبيرغ، توقعات الرياض المالية

20132014201506/16

4.30.0-20.32.1العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 0.6-2.7-24.12.9االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  0.72.7-29.611.4الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 12.3-20.51.78.0منطقة اليورو

)Topix( 19.5-51.58.19.9اليابان

)FTSE100( 4.94.2-2.7-14.4المملكة المتحدة

)MSCI( 17.05.0-4.6-5.0-االسواق الناشئة

)CSI300( 15.5-7.751.75.6-الصين

)Sensex( 5.03.4-9.029.9الهند

)Micex( 7.226.17.4-2.0روسيا

)Ibovespa( 13.318.9-2.9-15.5-البرازيل

)Tadawul( 6.0-17.1-2.4-25.5المملكة العربية السعودية

PE 16PE 17PB 16RoE 16

6.314.41.930.5العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 16.814.92.011.9االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  17.915.72.815.6الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 14.212.41.39.3منطقة اليورو

)Topix( 12.811.81.08.1اليابان

)FTSE100( 16.814.41.710.3المملكة المتحدة

)MSCI( 12.611.11.411.0االسواق الناشئة

)CSI300( 13.011.61.713.2الصين

)Sensex( 16.814.12.917.2الهند

)Micex( 7.16.10.710.4روسيا

)Ibovespa( 13.110.61.39.9البرازيل

)Tadawul( 13.512.31.410.6المملكة العربية السعودية

2013201420152016f

االقتصادات المتقدمة

0.250.250.500.75الواليات المتحدة االمريكية

0.250.050.050.00منطقة اليورو

0.10-0.100.100.10اليابان

0.500.500.500.25المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

6.005.604.354.10الصين

7.758.006.756.35الهند

5.5017.0011.009.25روسيا

10.0011.7514.2513.50البرازيل

2.002.002.002.25المملكة العربية السعودية

2013201420152016f

االقتصادات المتقدمة

3.032.172.271.75الواليات المتحدة االمريكية

1.930.540.630.10منطقة اليورو

0.15-0.740.330.26اليابان

3.021.751.961.20المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

4.603.652.862.95الصين

8.837.867.767.30الهند

7.8310.399.579.30روسيا

10.8812.3616.5111.75البرازيل

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

13.50

10.50

6.30

4.35

2.00

0.50 0.50
0.00

-0.10
-2.00

2.00

6.00

10.00

14.00

12.07

8.57

7.45

2.86

1.47
0.86

-0.13 -0.22

n.a.

-2.00

2.00

6.00

10.00

14.00
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 الجاء السادس: توايع االصول

 توايع االصول الم ترح للمستثمر المتواان

وينعكس هذا في التوزيع االستراتأيأجأي “.  متوازنة” توزيع االصول المقترحة ادناه مصمم للمستثمر الذي يهدف لالستثمار في محفظة 

سأنأوات(  5لألصول وهي الهيكلة االمثل للمحفظة االستثمارية على اساس خصائص المخاطر / العوائد طأويألأة االجأل )أكأثأر مأن 

لجميع فئات االصول.  باإلضافة إلى التوزيع التكتيكي لألصول في المحفظة المتوازنة والذي يشتمل في هذا الأتأقأريأر عألأى وجأهأت 

النظر االستثمارية على المدى القصير والمتوسط، وتفسر كزيادة او تقليل في الوزن لكل فئة من فأئأات االصأول مأقأارنأة بأحأصأتأهأا 

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

إجمالي 

 ايادة / ت ليل الوان توايع االصول

15

-5

-10

0

-20 -10 0 10 20

اسواق النقد

االستثمارات البديلة

الدخل الثابت

االسهم %25, اسواق النقد

, االستثمارات البديلة
11%

, الدخل الثابت
15%

%51, االسهم

فئة االصول

+0 50 50

0 25 25 المملكة العربية السعودية

0 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي - االخرى

-4 10 6 الواليات المتحدة االمريكية

+4 4 8 اوروبا

+1 3 4 آسيا / اليابان

-1 3 2 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

+15 10 25

+15 10 25 نقد "لاير سعودي"

0 100 100

اسواق الن د

االجمالي

ايادة / ت ليل الوانالتوايع االستراتيجيالتوايع التكتيكي

االسه 

الدخل الثابت

االستثمارات البديلة
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 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.

(، والمرخص لها بموجب  1111232231الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئوليه محدودة ، بموجب السجل التجاري رقم  )

(، ولها مقرها  في شارع التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة 31-11111نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم )

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


