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م مخاوف حول النمو العالمي مع الترريريرل  رلري ال رير    6102سادت األسواق المالية في مطلع العام 
م سيبقي متراخياً ومتسرمراً  6102ونعتقد أ  تلك المخاوف مبالغ فيها وإ  يي  النمو العالمي خالل  ام 

 بالتوجهات المتباينة بي  المناطق 

بدأت السياسات النقدية التوسعية للبنوك المريلية الرئيسية تفقد قوتها الردافرعرة برعرد  ردت سرنروات مر  
إطالقها يما لم يعد لعمليات الضخ الهائلة للسيولة أي ترثثريرر مسرتردام  رلري األسرواق الرمرالريرة أو  رلري 

 االقت اد الحقيقي وتوقعات التضخم 

م نرتريرجرة لرمرليرع مر  الرعروامرل 6102تراجعت أسعار النفط الي مستويات منخفضة جديدت خالل يناير 
األساسية والتوجهات السلبية في السوق  وترحرترال السروق إلري برعرا اإلرارات إلري  رودت الرتروال  

 م  6102لمستويات العرا للتعافي ب ورت مستدامة، وقد يحدث ذلك خالل الن ف الثاني م   ام 

ستدخل السوق السعودية فترت م  معدالت النمو المتدنية بالنظر إلي إطالق الحيرومرة  رمرلريرة ت رحرير  
قوية لألوضاع المالية ستؤثر  لي المدى الق ير  لي النمو الحقيقي بيد أنرهرا سرترفريرد االقرتر راد  رلري 

 المدى المتوسط  ونتوقع و ول دورت األ مال الحالية إلي قاع  لي مدى العام الجاري 

تفتقر أسواق األسهم العالمية حاليا إلي القوى الدافعة الرئيسية بينما ستخضع  ائدات السندات المتدنيرة 
إلي حد بعيد لت حيحات ضم  أية  ملية للتطبيع  وقد تجد أسهم األسواق النالئة ويذلك أسعرار السرلرع 

 قا اً رئيسياً مع بلوغ الدوالر األمرييي قمة رئيسية خالل العام )انظر الليل أدناه( 

دخلت سوق األسهم السعودية مرحلة مطولة م  البحث    قاع في سوق تلهد حرية هبوط يبيررت فري 
األسعار  وقد توفر التقييمات التاريخية المنخفضة وتوقعات ارتفاع أسعار النفط واإدرال الرمرحرترمرل فري 

 م  6102لألسواق النالئة الد م المطلوب خالل  ام  MSCIمؤلر 

 تراجع النمو العالمي وت ا د تقلبات السوق يرسما  مالم  العام المقبل
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 مؤشر بلومبيرغ ألسعار السلع، المحور االيسر

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدوالر االمريكي، المحور االيمن

 بلومبيرغ، جي بي مورغان

الدددوالر األمددريددكددي سدديددصددل  لدد  قددمدد  

كبرى، والسلع تصدل  لد  ادند  مسدتدوى 

 في المستقبل المنظور.
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 الجلء االول: االقت اد العالمي

 مسار نمو متراخي لالقت اد العالمي

م واليزال االقتصاد العالمي يفتقر ال  النمو المتزامن بين االقتصادات المتقدمة والناشئة. 2106ابتدأ عام 

فبينما  نجد ان اجزاء كبيرة من االقتصادات المتقدمة  ما عل  مسار نمو راسخ  ل  حد معقول او تظهر 

انتعاشاً مستداماً، فأننا نجد في المقابل ان غالبية االقتصادات الناشئة ما زالت تواج  قوة دفع متعثرة في 

(. وعموما، يتوقع ارتفاع معدالت النمو العالمية تدريجياً عما كانت علي  خالل عام 0نموها )انظر الشكل 

م.  ن انخفاض 2118م مع بقائها متراخية مقارنة بحركيات النمو لفترة ما قبل االزمة المالية لعام 2102

م كان ل  تأثير متباين عل  االقتصاد العالمي. ففي حين ان بعض 2102أسعار السلع األساسية خالل عام 

الدول المعروفة من الناحية النمطية بأنها دول مستوردة للسلع األساسية، قد استفادت  ل  حد كبير من 

انخفاض األسعار. و نجد أن دول أخرى، ال سيما تلك المنتجة للسلع، قد شهدت تباطؤاً في النمو نتيجة 

النخفاض اإلنتاج وتراجع حجم االنفاق االستثماري المرتبط بالسلع. ويمكن رد حقيقة ان األثر الصافي 

)وبخاصة األثر الصافي النخفاض اسعار الطاقة( عل  االقتصاد العالمي لم يكن  يجابياً تماماً في عام 

م  ل  عدة عوامل، أولها  حجام المستهلكين عن  نفاق المبالغ التي تم توفيرها من فاتورة الطاقة بل 2102

وادخار تلك المبالغ لتقليص اعتمادهم عل  الرافعة المالية في ميزانياتهم. كذلك فإن محدودية اختراق 

تراجعات األسعار بالنسبة للمستهلكين في بعض الدول قد تكون ساهمت بدورها في االنتعاش المتراخي 

لمستويات االستهالك.  وأخيراً, فقد تكون الشركات العاملة في القطاعات المستفيدة من هبوط أسعار 

الطاقة قد فضلت التريث للتأكد من بقاء اسعار الطاقة في مستويات منخفضة مستدامة قبل أن تتوسع في 

أنشطتها التجارية. ومن هذا المنطلق، ال يزال هناك احتمال في أن يكون لألسعار المنخفضة للطاقة بعض 

م.  وعل  صعيد آخر، فإن أي هبوط 2106التأثير  المحفز اإلضافي لالقتصاد العالمي وهو يستقبل العام 

حاد آخر في أسعار السلع قد يشكل خطرا محتمالً لما قد يتسبب ب  من أزمات مالية من شأنها التأثير سلباً 

 عل  النظام المالي. 

وأياً كان األمر، فإن تصورنا األساسي يقوم عل  توقع نمو االقتصاد العالمي تدريجياً بنسبة معتدلة تقرب 

ادناه(.  0م، فوق المعدل الذي سجل  خالل العام الماضي )انظر الجدول 2106% خالل عام 3.3من 

 وهذا هو صافي تأثير االقتصادات المتقدمة والتي ال تزال عل  مسار نمو معقول و ن لم يكن قوياً 

م( واالنتعاش المؤقت الذي 2102% في عام 0.1م بعد أن كان في حدود 2106% ف  عام 2.0)

م ال  2102% في عام 1.1تشهده االقتصادات الناشئة، حيث يتوقع أن ترتفع معدالت النمو فيها من 

م، ويعزى ذلك بصورة رئيسية  ل  االنفراج التدريجي لظروف الكساد في دول 2106% في عام 1.3

 كالبرازيل وروسيا. 

 بلومبيرغ، شركة ماركت

 :  معدالت نمو متباينة  لي ال عيد العالمي 0الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات في االقتصادات المتقدمة

 مؤشر مديري المشتريات في االقتصادات الناشئة

يتدوقدع ارتدفداع مدعددالت الدندمدو الدعدالدمديدة 

تدددريددجدديددًا عددمددا كددانددت عددلدديدد  خددالل عددام 

م مددع بددقددائددهددا مددتددراخدديددة مددقددارنددة 2102

بحركديدات الدندمدو لدفدتدرة مدا قدبدل االزمدة 

 المالية 

يكون لألسعار المنخفضة للطاقة بعض 
التأثير  المحفز اإلضافي لالقتصاد 
العالمي ولكن أي هبوط حاد آخر في 

 أسعار السلع قد يشكل خطرا محتمالً 

 المصدر: صندوق النقد الدولي، توقعات الرياض المالية

 * توقعـات

 (2016)توقعات : نمو الناتع المحلي اإجمالي الحقيقي العالمي 0الجدول 

2016* 2015 2014 2013

3.3 3.1 3.4 3.3 العالمي

2.1 1.9 1.8 1.2 االقتصادات المتقدمة

2.5 2.4 2.4 1.5 الواليات المتحدة االمريكية

1.7 1.6 0.8 -0.4 منطقة اليورو

1.0 0.6 -0.1 1.6 اليابان

2.2 2.2 2.9 1.7 المملكة المتحدة

4.3 4.0 4.6 5.0 اقتصادات االسواق الناشئة

6.4 6.9 7.4 7.7 الصين

7.4 7.5 7.3 6.9 الهند

-0.8 -3.8 0.6 1.3 روسيا

-1.5 -3.7 0.1 2.7 البرازيل

1.3 3.4 3.6 2.7 المملكة العربية السعودية
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يرتبط مصدر القلق الرئيسي والمخاطرة األساسية لهذا التصور المحوري بتباطؤ النمو ف  الصين. فقد 

م، عل  2102سبق أن سلطنا الضوء في تقريرنا )آفاق االستثمار العالمية( الصادر خالل شهر سبتمبر 

احتمال تعرض الصين لبعض المخاطر االنتكاسية قصيرة المدى خالل عملية تحولها من اقتصاد قائم 

عل  اساس االستثمار والتصدير  ل  نموذج اقتصادي يركز عل  االستهالك المحلي. بيد أننا نعتبر هذا 

التصور من تصورات المخاطرة ذات االحتمالية الضعيفة في هذه المرحلة، حيث ال يزال المجال متسعاً 

أمام الحكومة الصينية لتحفيز االقتصاد عبر التدابير واالجراءات المالية والنقدية. وينصب التركيز في 

المقام األول ف  هذه المرحلة عل   دارة العملة الصينية. ونذكر في هذا الصدد أن الحكومة الصينية قد 

ال   6.20م بخفض مفاجئ لقيمة الرنمينب  من 2102هزت األسواق العالمية خالل شهر أغسطس 

(. وبعد فترة قصيرة من التصحيح السعري سجلت قيمة 2مقابل الدوالر األمريكي )انظر الشكل  6.38

الرنمينب  تراجعاً تدريجيا  ضافياً مقابل الدوالر األميركي، وتسارعت هذه الحركة خالل شهري ديسمبر 

ويناير وزاد معها توتر المستثمرين لتصبح في نهاية المطاف سببا رئيسيا في عمليات التصحيح السعري 

 التي شهدتها اسوق االسهم العالمية في بداية العام.

بل  ن توقع المزيد من التراجع في قيمة العملة تسبب في تدفق كبير لرؤوس االموال ال  الخارج خالل 

االشهر االخيرة ودفع بنك الشعب الصيني )البنك المركزى الصيني( للتدخل بكل ثقل  ف  سوق صرف 

العمالت االجنبية )ال سيما اسواق مناطق التجارة الحرة للرنمنبي ف  هونغ كونغ( وكلف  ذلك التدخل 

بليون دوالر أمريكي من احتياطي  من العمالت االجنبية. ومن جهة اخرى، فأن ضعف  111حوال  

الرنمينب  كان ل  بعض األثر اإليجابي عل  صعيد الصادرات عل  أقل تقدير. حيث ارتفعت الصادرات 

في شهر ديسمبر بعد شهور من النمو السلبي. ونتوقع المزيد من التراجع لقيمة الرنمنبي مقابل الدوالر 

بنهاية العام الجاري. لذا، فإننا نرى أن  6.11و 6.81تدريجيا لتتراوح في نطاقها المستهدف ما بين 

مخاوف السوق من تراجع كبير وخارج عن السيطرة في قيمة الرنمينب  والتداعيات المهمة المحتملة لذلك 

التراجع عل  االسواق المالية العالمية واالقتصاد العالمي مبالغ فيها و ن كنا نعتقد بأنها ستظل من 

المخاطر الجانبية المحتملة حسب تصورنا األساسي. وأياً يكن من أمر، فإن تجربة السلطات الصينية 

االخيرة في التدخل في سوق تبادل النقد األجنبي ومحاوالتها المتكررة لمنع اي تصحيح سعري كبير في 

سوق األسهم المحلية تظهر بوضوح بأن التحديات التي تنطوي عليها خارطة الطريق للحكومة المركزية 

 قد أدت  ل  تحول االقتصاد  ل  اقتصاد السوق.

م مقارنة بمعدل نموه 2106% في عام 6.1نتوقع حسب تصورنا األساسي نمو االقتصاد الصيني بنسبة 

م.  ويعتبر هذا التباطؤ التدريجي في النمو ذا طبيعة هيكلية نتيجة 2102% خالل عام 6.1الذي بلغ 

لعملية التحول نحو مزيد من االستهالك المحلي والتي تتسم من الناحية النمطية بمعدل نمو أقل لكن  

 مستقر.

 المصدر: بلومبيرغ

 : تباطؤ طال امده للنمو ال يني3الرسم البياني  : انخفاا الرينمنبي ال يني6الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

وينصب التركيز في المقام األول ف  
 هذه المرحلة عل   دارة العملة الصينية.

يرتبط مصدر القلق الرئيسي 
والمخاطرة األساسية لهذا التصور 

 المحوري بتباطؤ النمو ف  الصين.

 ن توقع المزيد من التراجع في قيمة 
العملة تسبب في تدفق كبير لرؤوس 
االموال ال  الخارج خالل االشهر 

 االخيرة.

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الصيني،% عل  أساس سنوي، المحور االيسر

، المحور االيمن )بناء عل  استهالك الطاقة، حموالت السدكدة  Li Keqangمؤشر 

 الحديدة، وحجم االئتمان(

 الرينمنبي الصيني )في الداخل( مقابل الدوالر االمريكي

 الرينمنبي الصيني )في الخارج( مقابل الدوالر االمريكي

نرى أن مخاوف السوق من تراجع 
كبير وخارج عن السيطرة في قيمة 
الرنمينب  مبالغ فيها و ن كنا نعتقد بأنها 
 ستظل من المخاطر الجانبية المحتملة.

نتوقع حسب تصورنا األساسي نمو 
% في 6.1االقتصاد الصيني بنسبة 

م مقارنة بمعدل نموه الذي 2106عام 
 م. 2102% خالل عام 6.1بلغ 
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 سياسة التسهيل النقدي تستنفد قوتها

كان النخفاض أسعار السلع تأثيرا كبيراً عل  معدالت التضخم عل  المستوى العالمي. وسيساعد اخر 

تصحيح سعري عل  تصاعد وتيرة توج  تراجع األسعار عل  المدى القصير. ونتوقع هبوط أسعار السلع 

عالمياً ال سيما اسعار الطاقة، ال  أدن  مستوياتها خالل العام الجاري )عل  أساس انتقائي( ثم تبدأ في 

الصعود مجدداً بعد ذلك. وسيترتب عل  ذلك ومن خالل تأثيره األساسي، زيادة معدالت تضخم األسعار 

بنهاية هذا العام. وبالرغم من اننا ال نرجح توج  األسعار للصعود مجدداً عل  المستوى العالمي،  ال أن 

هناك مناطق قد ترتفع فيها معدالت التضخم )من مستوياتها الحالية المنخفضة التي ال يمكن  نكارها( 

بصورة أكثر وضوحاً. وقد يكون هذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة لالقتصاد األميركي الذى يتوقع ان 

م. وبالتالي، نتوقع استمرار انخفاض البطالة بشكل 2106% تقريبا ف  عام 2.2يعاود نموه مجدداً بنسبة 

%، حيث أثبتت التجارب السابقة ان االنخفاض المستمر لمعدالت البطالة 2واضح ال  ما دون مستوى 

(. ونشير هنا  ل  أن  قد يكون هناك أسباب 1يواكب  بعض االرتفاع في األجور في مرحلة ما )انظر الشكل 

مختلفة لعدم ارتفاع األجور بوتيرة أسرع خالل الماضي القريب عل  خلفية الهبوط الحاد في مستويات 

م، وسيؤدي ذلك بدوره  ل  زيادة 2106البطالة بيد أننا نرجح أن تشهد األجور نمواً متسارعاً خالل عام 

الضغوط نحو ارتفاع معدالت التضخم ومن ثم، يمكننا توقع تجاوز تضخم األسعار الرئيسية ف  الواليات 

(.  2% المحددة من البنك المركزي األمريكي بنهاية العام الجاري )انظر الشكل 2المتحدة بوضوح لنسبة 

ونذكر في هذا السياق أن تلك الزيادة ستفضي  ل  تفاقم المأزق الذي يواجه  مجلس االحتياطي الفيدرالي، 

بل أن قوة االقتصاد األمريكي وبدء معدالت التضخم في تجاوز المعدل المستهدف من مجلس االحتياط 

نقطة أساس في أسعار الفائدة لصندوق مجلس  011الفدرالي ربما يتطلب زيادة شاملة تقدر بنحو 

م )اي اربع زيادات منفصلة لسعر الفائدة(. وأياً كان 2106االحتياطي الفيدرالي عل  مدى كامل عام 

األمر، فإن مخاطرة زيادة سعر الفائدة تلك ستؤدي ال  توسيع الفجوة بينها وبين العديد من االقتصادات 

االجنبية، ال سيما االقتصادات الناشئة األشد ضعفاً في هذه المرحلة، ومن ثم ال  زيادة حالة عدم التوازن 

االقتصادي واخيرا االرتفاع المفرط للتقلبات ف  االسواق المالية. وكنقطة انطالق لتلك الزيادة، نتوقع قيام 

نقطة أساس في كل  22م وبمعدل 2106مجلس االحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائدة مرتين خالل عام 

 % بنهاية العام.  0.1مرة، أي أن مجلس االحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوى 

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : تضخم مؤلر أسعار المستهليي  و اسعار النفط 5الرسم البياني  : معدالت البطالة و االجور في الواليات المتحدت4الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

كان النخفاض أسعار السلع تأثيرا كبيرًا 
عل  معدالت التضخم عل  المستوى 

 العالمي.

ونتوقع هبوط أسعار السلع عالميًا ال 
سيما اسعار الطاقة، ال  أدن  مستوياتها 
خالل العام الجاري ثم تبدأ في الصعود 
مجددًا بعد ذلك. وسيترتب عل  ذلك 
زيادة معدالت تضخم األسعار بنهاية 

 هذا العام.

نرجح أن تشهد األجور في الواليات 
المتحدة االمريكية نموًا متسارعًا خالل 

 م.2106عام 

 تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، المحور االيسر

 سعر النفط لخام برنت، % التغير عل  اساس سنوي، المحور االيمن

 معدل البطالة في الواليات المتحدة االمريكية، المحور االيسر

 معدل نمو االجور في الواليات المتحدة االمريكية، % التغير عل  اساس

 سنوي، المحور االيمن

ارتفاع معدالت التضخم ستفضي  ل  
تفاقم المأزق الذي يواجه  مجلس 

 االحتياطي الفيدرالي.

نتوقع قيام مجلس االحتياطي الفدرالي 
% 0.1برفع اسعار الفائدة  ل  مستوى 

 بنهاية العام.
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 ن األثر الضعيف ألسعار السلع عل  معدالت التضخم الرئيسية سيكون ملحوظاً بشكل واضح في أوروبا 

كذلك و ن كان  ل  مدى أقل بالتدريج. ونتوقع تصل نسبة الزيادة ف  مؤشر اسعار المستهلك ف  منطقة 

% بنهاية هذا العام.  وعل  الرغم من ان البنك المركزي االوروبي يركز أساساً عل  0.2اليورو ال  

معدالت التضخم الرئيسية )عدا أسعار الطاقة(  ال أن هذا التوج  الصاعد لن يبق  بعيداً عن أنظار البنوك 

المركزية األوروبية. وعل  خلفية ضعف ارقام التضخم، فقد أعلن البنك المركزي األوروبي خالل شهر 

يناير الماض  بأن  قد ينظر ف  اتخاذ تدابير توسعية  ضافية ف  بداية شهر مارس.  و ذا ما نظرنا  ل  

تصورنا المتصل بالتضخم، فإننا نرى بأن تلك التدابير التوسعية قد تكون الخطوة األخيرة للبنك المركزي 

األوروبي نحو المزيد من التوسع في النمو النقدي. وينطبق ذلك أيضاً عل  بنك اليابان الذي قام في خطوة 

 مفاجئة بخفض أسعار الفائدة لتدخل في النطاق السالب بنهاية يناير.

وأخيراً فإن ال بد للمصارف المركزية في االقتصادات المتقدمة أن تتبين بأن عملية الضخ المتواصل 

للسيولة قد استنفدت قوتها الدافعة وأن أي تحفيز  ضافي لالقتصاد يجب أن يتم عبر السلطات الحكومية 

من خالل  جراء اإلصالحات الهيكلية الضرورية )في جانب العرض( وربما عبر برامج االستثمار المالية 

)في جانب الطلب(.  ونشير في هذا الصدد  ل  أن تجارب الماضي القريب ال تبرر تراجع البنوك 

المركزية عن برامج التيسير الكمي في حال استمرار ضعف االقتصاد، بل ستكون تلك البرامج محل 

حفاوة بالنسبة لألسواق المالية أكثر من تأثيرها بشكل ملموس عل  االقتصاد الفعلي أو عل  توقعات 

تضخم األسعار. واألهم من ذلك أن هذا الموقف النقدي غير المحكم قد يفضي  ل  خطر اإلفراط في 

استخدام الرافعة المالية األمر الذي سيقتضي في نهاية المطاف التعامل مع  بفرض قيود أكثر تشدداً في 

  طار السياسات المالية المتبعة.

  

 

 

 

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 العائد عل  السندات األلمانية )لمدة عشر سنوات(

 معدل اإلقراض للبنك المركزي األوروبي

 المصدر: بلومبيرغ

 العائد عل  سندات الخزانة األمريكية )لمدة عشر سنوات(

 معدل الصناديق الفيدرالية االمريكية 

تجارب الماضي القريب ال تبرر تراجع 
البنوك المركزية عن برامج التيسير 

 الكمي.

التدابير التوسعية قد تكون الخطوة 
األخيرة للبنك المركزي األوروبي نحو 

 المزيد من التوسع في النمو النقدي.

 : معدل ال ناديق الفيدرالية االمرييية والعائد  لي2الرسم البياني 

 سندات الخلانة                   

 : معدل اإقراا للبنك المريلي األوروبي و العائد  لي7الرسم البياني 

 السندات االلمانية                  

عملية ضخ البنوك المركزية المتواصل 
 للسيولة قد استنفدت قوتها الدافعة.
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 الجلء الثاني: سوق النفط

 سوق النفط في  ملية انتعاش متقلبة

شهدت أسعار النفط  بان الثالثة أشهر الماضية عمليات تصحيح سعري  ضافية ضخمة، حيث انخفض 

دوالر في منتصف  28م ال  2102دوالر ف  بداية نوفمبر  21سعر البرميل لخام برنت من حوالي 

دوالر خالل نفس  26دوالر ال   18م، فيما انخفض سعر البرميل لخام غرب تكساس من 2106يناير 

م قد 2101الفترة. وبذلك تكون الخسائر الكلية المتراكمة منذ ما قبل ذروة التصحيح في منتصف يونيو 

%. أما عمليات التصحيح السعري األحدث، فيمكن  رجاعها لعدد من العوامل المختلفة. 12بلغت نحو 

اولها، ان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط )اوبك( للتخلي عن اي سقف إلنتاجها ف  اجتماعها ف  بداية 

ديسمبر اعتبر سلبيا من السوق، كما اعتبر دليالً  ضافياً يؤكد الرأي بأن  ليس لدى منظمة أوبك أية ني  

التخاذ أي  جراء جماعي يضمن استقرار األسعار.  أما العامل الثاني فيتمثل في البداية المعتدلة لفصل 

الشتاء في النصف الشمالي من الكرة االرضية والذي يبلغ في  الطلب الموسمي عل  النفط ذروت  األمر 

الذي تسبب في هبوط كبير في الطلب. وهناك عامل ثالث وهو ما يلوح في األفق من عودة  يران كمورد 

عالمي ل  ثقل  في األسواق بل واألهم من ذلك أن العقوبات الت  فرضتها مجموعة الدول العظم  الست   

(P5+1)  لحظر صادرات النفط االيرانية قد رفعت بالفعل خالل شهر يناير. واخيرا، فثم توتر متزايد

بين المشاركين في السوق بسبب عدم وجود رد فعل عل  صعيد العرض لكبح التراجع الكبير الذي سجلت  

 اسعار النفط. 

وينطبق هذا بصفة خاصة عل  منتجي النفط الصخري األمريكيين الذين يفترض ان يتصرفوا بسرعة 

 زاء المتغيرات في أسعار النفط. ومن الجدير بالذكر أن  نتاج النفط في الواليات المتحدة األمريكية بدأ 

مليون برميل يومياً  1.6م بعد تسجيل  رقماً قياسياً ببلوغ  نحو 2102بالتراجع بالفعل في صيف عام 

م عند مستوى يقرب 2102(، بيد ان عمليات خفض االنتاج هذه توقفت ف  خريف عام 8)انظر الشكل 

مليون برميل يومياً، ومنذ ذلك الحين عاد منتجوا النفط االمريكيون من جديد لزيادة االنتاج بشكل  1.0من 

مليون برميل يومياً. ونتيجة لذلك، بدأ المخزون التجاري للنفط  1.2طفيف ليصل مستواه الحالي  ل  

الخام في الصعود مجدداً ليعود  ل  المستويات المرتفعة التي سجلها في السابق مطلقاً بذلك المخاوف من 

م.  وأياً كان األمر، فإن مباشرة 2106امكانية بلوغ المستويات القصوى لطاقة تخزين النفط خالل عام 

العديد من شركات النفط الصخري لإلنتاج في ظروف مالية متأزمة والتي تظهر جلياً في الزيادة الكبيرة 

(. ويضاف  ل  ذلك أن السندات 1ف  الهامش االئتماني عل  سنداتهم القائمة االستحقاق )انظر الشكل 

األمريكية لقطاع الطاقة من الفئة غير االستثمارية يتم تداولها حالياً بعوائد أعل  من عوائد سندات الخزينة 

 ( أن هذا الهامش االئتماني يرتبط سلباً بأسعار النفط.1%. ويظهر الشكل )01األمريكية تقدر بنحو 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

شركات النفط الصخري االمريكية تنتج 
 في ظل ظروف مالية متأزمة 

الخسائر الكلية المتراكمة منذ ما قبل 
ذروة التصحيح في منتصف يونيو 

 %.12م قد بلغت نحو 2101

توتر متزايد بين المشاركين في السوق 
بسبب عدم وجود رد فعل عل  صعيد 
العرض لكبح التراجع الكبير الذي 

 سجلت  اسعار النفط. 

 ارتفاع هامش االئتمان عل  سندات الطاقة في الواليات المتحدة، نقطة اساس،

 المحور االيسر

 سعر خام غرب تكساس، المحور االيمن

 انتاج الواليات المتحدة من النفط الخام، مليون برميل يومياً، المحور االيسر

 مخزونات النفط التجارية للواليات المتحدة، مليون برميل، المحور االيمن

 : ارتفاع تيلفة االئتما  للنفط ال خري في الواليات المتحدت االمرييية9الرسم البياني  : مستوى اإنتال والمخلو  النفطي للواليات المتحدت االمرييية8الرسم البياني 
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لذا, يتوقع ارتفاع عدد حاالت التخلف عن سداد الديون بين الشركات العاملة في صناعة النفط الصخري 

في الواليات المتحدة األمريكية في حال عدم معاودة أسعار النفط لالرتفاع مجدداً وبقوة في المستقبل 

القريب. وسيؤدي هذا بدوره ال  انقطاعات ف  انتاج النفط ف  الواليات المتحدة خالل العام الجاري، 

األمر الذي سيفضي في نهاية المطاف  ل  خفض مستويات العرض وهو ما كانت تتوقع  السوق منذ 

 وقت ليس بالقصير.  

وباإلضافة  ل  العوامل األساسية المبينة، فقد تفاقمت عملية التصحيح التي شهدتها أسعار النفط مؤخراً 

بفعل المشاعر السلبية المتزايدة التي سادت بين المستثمرين الماليين. ونتيجة لذل، فقد تنامت مراكز بيع 

(.  ومن منظور 01منتجات المشتقات النفطية بشكل كبير خالل شهري ديسمبر ويناير )انظر الشكل 

فني، تعكس مراكز البيع البالغة القوة ان اسعار النفط شارفت عل  الوصول  ل  القاع، بيد أن تعافي 

 اسعار النفط عل  نحو مستدام يحتاج لبعض الدالئل الت  تشير ال  عودة التوازن لألساسيات في األسواق.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن عودة التوازن هذه قد تتحقق خالل العام.  فعل  صعيد الطلب، 

مليون برميل يومياً للعام الجاري بعد الزيادة المذهلة التي سجلها خالل  0.2فأن  من المتوقع نموه بمعدل 

م 2106مليون برميل يومياً. أما عل  صعيد العرض، فيتوقع تراجع  في عام  0.8م بمعدل 2102العام 

مليون برميل يومياً. وتشير توقعات وكالة  2.6م بمعدل 2102بعد الزيادة الهائلة التي بلغها  بان عام 

مليون برميل  1.3الطاقة الدولية  ل  نمو مستوى العرض العالمي لهذا العام بنسبة هزيلة تقرب من 

الف برميل يومياً من النفط اإليراني حت  نهاية  611يومياً. ويشمل هذا الرقم كمية  ضافية تقدر بنحو 

الربع الثان  من العام. ويفترض أن يقابل هذه الزيادة في مستويات العرض خفض في  نتاج المنتجين غير 

األعضاء في منظمة أوبك وعل  رأسهم منتجي النفط الصخري األمريكيين. وتشير توقعات الوكالة  ل  

أن جزءاً كبيراً من  عادة التوازن هذه سيتحقق خالل النصف الثاني من العام. ويبق  ان نرى مت  يبدا 

سوق النفط ف  تطبيق هذا السيناريو ومت  تتعاف  األسعار من مستوياتها الحالية التي أملتها ظروف 

اقتصادية غير مستدامة. وتجدر اإلشارة هنا  ل  توقع استمرار التقلبات المرتفعة في أسعار النفط. وبناء 

 دوالر خالل هذا العام. 21-12عل  ما تقدم، نتوقع تعافي أسعار خام برنت وعودتها لمستوى 

 

 

 

 المصدر: وكالة الطاقة الدولية

 : ميلا  العرا والطلب في االسواق العالمية للنفط00الرسم البياني  : ارتفاع  فقات البيع ق يرت االجل للنفط01الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 مراكز قصيرة االجل في الصناديق االستثمار المتداولة للنفط، ما يعادل مليون برميل فائض المعروض العالمي الربع سنوي للنفط، مليون برميل يومياً 

توقع استمرار التقلبات المرتفعة في 
 أسعار النفط.

تفاقمت عملية التصحيح التي شهدتها 
أسعار النفط مؤخرًا بفعل المشاعر 
السلبية المتزايدة التي سادت بين 

 المستثمرين الماليين.

تعافي اسعار النفط عل  نحو مستدام 
يحتاج لبعض الدالئل الت  تشير ال  
 عودة التوازن لألساسيات في األسواق.

يتوقع ارتفاع عدد حاالت التخلف عن 
سداد الديون بين الشركات العاملة في 
صناعة النفط الصخري في الواليات 

 المتحدة األمريكية.

جزء كبير من  عادة التوازن سيتحقق 
 خالل النصف الثاني من العام.

 الف برميل يومياً من النفط اإليراني(  611م، تشمل 2106)التوقعات لعام 
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 الجلء الثالث: االقت اد السعودي

 االقت اد السعودي يدخل مرحلة م  النمو المتراخي

م، تجاوز اإلنفاق 2102ما زالت بيئة األسعار المنخفضة للنفط تمثل تحديا لالقتصاد السعودي، ففي عام 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالرغم من هذا العجز 02المالي اإليرادات األقل التي أدرها النفط بنسبة 

الكبير في الميزانية، تمكنت الحكومة من تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط عل  االقتصاد المحلي ما 

٪ مع تحقيق القطاع الخاص غير النفطي، عل  3.1أتاح لالقتصاد مواصلة نموه بمعدل  جمالي يقرب من 

٪ حسب التقديرات األولية. وقد مولت الحكومة هذا العجز 3.1وج  التحديد، معدل نمو قوي بلغت نسبت  

بليون لاير. ونشير هنا  ل  تسبب الهبوط الحاد في  18جزئياً عن طريق  صدار سندات محلية بقيمة 

٪ من الناتج 6.3بليون لاير سعودي ) 022اإليرادات النفطية بعجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 

 المحلي اإلجمالي(.

م، بدأت الحكومة بالفعل في خفض حجم 2102عل  خلفية ضعف أسعار النفط الذي امتد حت  نهاية العام 

م التي اتسمت بتدابير تصحيحية مالية كبيرة. 2106اإلنفاق ووضع الخطوط العريضة لميزانية عام 

٪ مقارنة بالعام الماضي. 01بليون لاير أي بانخفاض نسبت   811ويقدر حجم اإلنفاق المستهدف بحوالي 

٪، وهو 1بليون لاير ما يعني تجاوز حجم  للميزانية بنسبة  111ونتوقع أن يبلغ اإلنفاق الفعلي نحو 

٪ للعشر سنوات الماضية. وحسب الميزانية، تقدر 22مستوى أقل من معدل التجاوز الذي بلغت نسبت  

دوالر أمريكي  31بليون لاير وهذا يعني، وفق تقديراتنا، بلوغ متوسط سعر النفط  618االيرادات بمبلغ 

للبرميل الواحد، بيد أن تصورنا ألسعار النفط يشير  ل  احتمال ارتفاع اإليرادات بالتدريج. وبالتالي، 

بليون لاير عل  الرغم  326نرجح عدم تجاوز عجز الموازنة الحد المتوقع من الحكومة والمقدر بنحو 

 من التجاوز الذي تضمنت  الميزانية في جانب اإلنفاق.

يرافق عملية ضبط األوضاع المالية العامة كذلك الخطوة األول  نحو  صالح  عانة الطاقة برفع أسعار 

٪. ونرى أن هذا اإلجراء ال يهدف في المقام 12-21النفط والبنزين والكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 

األول  ل  التأثير عل  التوازن المالي عل  المدى القصير بل يرمي  ل  تحقيق زيادة مستدامة في كفاءة 

الطاقة في المملكة العربية السعودية عل  المدى الطويل من أجل كبح نمو االستهالك المحلي المرتفع 

للطاقة. كذلك، فإن هذه الخطوة اإلصالحية ستفضي بالتدريج  ل  تقليص انحياز االقتصاد نحو الصناعات 

التي تستخدم الطاقة بكثافة مستفيدة حت  اآلن من االنخفاض المصطنع ألسعار الطاقة والذي أدى بدوره 

 لتوجي  االقتصاد نحو سوء توزيع رأس المال من منظور اقتصادي شمولي. 

 المصدر: بلومبيرغ، شركة ماركت

 : مناخ اال مال في القطاع الغير نفطي السعودي 03الرسم البياني  : مؤلرات االستهالك الخـاص06الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي

يرافق عملية ضبط األوضاع المالية 
العامة كذلك الخطوة األول  نحو 

  صالح  عانة الطاقة .

ونتوقع أن يبلغ اإلنفاق الفعلي في عام 
بليون لاير ما يعني  111م نحو 2106

 ٪ .1تجاوز حجم  للميزانية بنسبة 

م 2102العجز الكبير في الميزانية لعام 
أتاح لالقتصاد مواصلة نموه بمعدل 

 ٪ .3.1 جمالي يقرب من 

 عمليات نقاط البيع، % التغير عل  اساس سنوي، متوسط  ثالث اشهر المشتريات في المملكة العربية السعودية  شركة ماركت لمديري مؤشر

 عمليات السحب من اجهزة الصراف اآللي، % التغير عل  اساس سنوي، متوسط ثالث اشهر
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لذا، فإن هذه الخطوة ستساعد أيضا في زيادة تنويع االقتصاد السعودي من خالل التركيز بشكل متزايد 

عل  دفع الصناعات غير النفطية قدماً. ونذكر في هذا السياق أن عملية التحول االقتصادي هذه ستعمل، 

 عل  المدى القصير، عل  كبح النمو االقتصادي وتقليص أرباح الشركات.

استناداً عل  سياسة التصحيح المالي والتحول االقتصادي هذه، فإننا نتوقع تباطؤاً أكثر وضوحاً لالقتصاد 

م. وينطبق هذا عل  وج  الخصوص عل  القطاع الخاص غير النفطي. ومما يجدر ذكره 2106في عام 

في هذا الصدد أن مختلف مؤشرات النشاط االقتصادي تومئ بالفعل  ل  تباطؤ االقتصاد غير النفطي، 

كعمليات نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي أو أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات، وهو مسح يجسد 

م 2106(. ونتوقع أن تشهد السنة المالية 03و 02مناخ األعمال لالقتصاد غير النفطي )انظر الشكلين 

% في المائة فعلياً، كما نتوقع 0.2% والقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 0.3نمو االقتصاد الكلي بنسبة 

 %.  2.8ارتفاع معدل التضخم ليصل  ل  

من المتوقع أن تمول الحكومة نحو ثلث العجز في ميزانيتها من خالل  صدار السندات، وهذا يعني  صدار 

بليون لاير. ونرى أن هذا المبلغ يمكن استيعاب  من قبل السوق المالية  011سندات سيادية جديدة بقيمة 

المحلية، األمر الذي سيغني الحكومة عن اللجوء بشكل كبير لألسواق المالية الدولية. ونتيجة لذلك، 

٪ بنهاية 00٪  ل  2.8سترتفع نسبة المديونية  ل  الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية من 

 م، وهو مستوى ال يزال منخفضا جدا وفقا للمعايير الدولية.2106عام 

م و ل  تصورنا األساسي فيما يخص أسعار النفط، نتوقع أن تتخذ 2106 ذا ما نظرنا  ل  ما بعد عام 

الحكومة المزيد من اإلجراءات المالية التصحيحية في األعوام القادمة، حيث سيكون قد تم تحمل جزء 

كبير من العبء حت  نهاية هذا العام. ولذلك، فإننا نتوقع وصول دورة األعمال التجارية الحالية للمملكة 

 العربية السعودية لقاع عل  مدى هذا العام مع احتمال حدوث انتعاش نسبي بعد ذلك.

 

 

 

 

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية

 : الر يد المالي )الفعلي والمقدر(05الرسم البياني  : االنفاق المالي )الفعلي والمقدر(04الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية

 م(2106الرصيد الفعلية للموازنة، مليون لاير )توقعات 

 الرصيد المقدر للموازنة، مليون لاير

 م(2106النفقات الفعلية للحكومة، مليون لاير )توقعات 

 الميزانية المقدرة للنفقات الحكومية، مليون لاير

نتوقع وصول دورة األعمال التجارية 
الحالية للمملكة العربية السعودية لقاع 
عل  مدى هذا العام مع احتمال حدوث 

 انتعاش متراخٍ بعد ذلك.

الخطوة اإلصالحية إلعانة الطاقة 
ستساعد أيضا في زيادة تنويع االقتصاد 

 السعودي.

نتوقع تباطؤًا أكثر وضوحًا لالقتصاد 
عل  وج  الخصوص عل  القطاع 

 الخاص غير النفطي.

ونتوقع نمو االقتصاد الكلي بنسبة 
% والقطاع الخاص غير النفطي 0.3
 م.2106% لعام 0.2بنسبة 

سترتفع نسبة المديونية  ل  الناتج 
المحلي اإلجمالي للمملكة العربية 

٪ بنهاية 00٪  ل  2.8السعودية من 
 م.2106عام 
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 الجلء الرابع: األسواق المالية العالمية

 األسهم العالمية تفتقر إلي القوى الدافعة الرئيسية

ال تزال المخاوف المتزايدة بشأن االقتصاد الصيني تسيطر عل  األسواق المالية العالمية. وينصب 

التركيز في هذا السياق عل  العملة الصينية، الرنمينبي، ونظام النقد المطبق من قبل السلطات الصينية، 

فقد تسبب الخفض المفاجئ الذي أجراه البنك المركزي الصيني لقيمة الرنمينبي، كما ذكرنا آنفاً، في عملية 

؛ وبعد فترة من التصحيح، 2102تصحيح ضخمة في سوق األوراق المالية خالل شهر أغسطس عام 

أجرت السلطات الصينية خفضاً ثانياً لقيمة الرنمينبي مقابل الدوالر األمريكي خالل شهري ديسمبر 

م، ونتج عن هذا الخفض األخير وتعذر التواصل مع السلطات الصينية بالشكل 2106م ويناير  2102

المناسب  ضعاف العملة الصينية، ورافق  تصحيح سعري  ضافي هائل في األسواق المالية )انظر الشكل 

(. وقد شهدت عل   ثره أسواق األسهم العالمية أسوأ بداية لها في عام جديد منذ سنوات عديدة، كما 06

٪ حت  منتصف شهر يناير. وبالرغم من أخذنا في -01العالمي انخفاضاً بنسبة  MSCIسجل مؤشر 

الحسبان تصور ما ينطوي علي  أي تراجع خارج عن السيطرة لقيمة العملة الصينية من أخطار محتملة 

عل  االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية،  ال أن هذا االحتمال، في تقديرنا، مستبعد تماماً. لذا، 

فإننا نعتقد أن األسواق المالية العالمية أصبحت مفرطة في التشاؤم عل  خلفية األوضاع االقتصادية، بل 

واألهم من ذلك أن التوج  العام للمستثمرين قد تحول  ل  توج  عصبي للغاية نتيجة الضطراب األسواق. 

مع احتمال حدوث وبالتالي، نتوقع أن تستمر عملية التصحيح السعري في األسواق عل  المدى المتوسط 

 انتعاش متواضع.

أيا يكن األمر، فإن المسألة األساسية بالنسبة لألسواق المالية العالمية، ال سيما أسواق األسهم، ذات طابع 

شمولي أعم من وجهة نظرنا، وهي تتمثل، بطبيعة الحال، في عدم وجود قوة محركة رئيسية قادرة عل  

دفع األسواق قدماً نحو مستويات أعل  ومستدامة. وفيما يخص الشق األساسي للسوق الصاعدة، فقد 

القوة المحركة الرئيسية عبر  2118/2111شكلت البنوك المركزية منذ فترة الركود العالمي في عام 

ضخها لمبالغ ضخمة غير مسبوقة من السيولة في النظام المالي األمر الذي تسبب في توسع تقييمات 

(. وبالرغم 01السوق ودفع أسعار السوق  ل  مستويات أعل  لم تبلغها في أي وقت مض  )انظر الشكل 

من أننا ال نرى بأن ثمة أية مغاالة في مستويات التقييم التي بلغتها األسواق في هذه المرحلة،  ال أننا ال 

نتوقع في الوقت ذات  أي توسع  ضافي مستدام في التقييم،  ذ أن تراجع معدالت النمو العالمية ال يوفر 

(. و ننا  ذ نقر هنا بأن البنك 08م )انظر الشكل 2106األرضية المحفزة لنمو أرباح الشركات في عام 

المركزي األوروبي وبنك اليابان المركزي ماضيان في برامجهما للتيسير الكمي،  ال أن  ردود الفعل 

المتراخية والمحدودة مؤقتا للسوق عل  التصريحات االخيرة لهذين المصرفين المركزيين بشأن التوسع 

 المصدر: بلومبيرغ

 : ميرر الربحية األسهم العالمية و وائد السندات 07الرسم البياني  : الرينمنبي ال يني واسهم العالم02الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

نعتقد أن األسواق المالية العالمية 
أصبحت مفرطة في التشاؤم عل  خلفية 

 األوضاع االقتصادية.

شهدت أسواق األسهم العالمية أسوأ 
بداية لها في عام جديد منذ سنوات 

 عديدة.

المسألة األساسية بالنسبة لألسواق 
المالية العالمية  تتمثل في عدم وجود 

 قوة محركة رئيسية.
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 شهر، المحور االيسر 02للعالمي،  MSCIمكرر االرباح المستقبلي  لمؤشر  

 العائد عل  السندات الحكومية العالمية، المحور االيمن

 معدل الصرف للرينمنبي الصيني مقابل الدوالر االمريكي، المحور االيمن المعكوس

 العالمي لالسهم، المحور االيسر MSCIمؤشر 

شكلت البنوك المركزية القوة المحركة 
 الرئيسية لألسواق الصاعدة
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اإلضافي في سياساتهما النقدية قد أبرزت أصل المشكلة في مثل هذا النوع من السياسات التوسعية القوية. 

ونشير في هذا الصدد  ل  أن األسواق المالية "أدمنت" عمليات ضخ السيولة هذه وبالتالي فإنها ستظل 

بحاجة  ل  زيادة الجرعة تارة بعد أخرى لكي ترضا، بيد أن المصارف المركزية ستصل في نهاية 

المطاف  ل  مرحلة لن يكون بوسعها تلبية هذا الطلب، وهذا يوضح أن السياسات النقدية قد بدأت تفقد قوة 

دفعها ولن تكون محركاً رئيسياً لألسواق بعد اآلن، ناهيك عن عدم وجود أي تأثير واضح لها عل  

االقتصاد الحقيقي. ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تبق  حركة أسواق األسهم العالمية مقيدة  ل  حد كبير 

. وفيما يخص المنطقة الجغرافية المفضلة لدينا، فبم نزل عل  موقفنا 2106ضمن نطاق معين طوال عام 

من تفضيل أسواق القارة األوروبية عل  وج  الخصوص كما سبق لنا أن بينا بالتفصيل في  صداراتنا 

 (.01األخيرة حول استشراف مستقبل االستثمار في األسواق العالمية )انظر الشكل 

 

 أسواق السندات العالمية في مرحلة حرجة

لم تكن السياسة النقدية القوية التي تم تبنيها منذ فترة الركود العالمي قوة محركة رئيسية فقط ألسواق 

األسهم، بل كانت كذلك القوة الموجهة ألسواق الدخل الثابت، والتي دفعت عوائد السندات  ل  مستويات ال 

(. وبعبارة أخرى: فإن بلوغ هذه المستويات من 01تكاد تتوافق مع حالة االقتصاد العالمي )انظر الشكل 

عوائد السندات الحكومية لالقتصادات الكبرى يعكس السيناريو الكامل القتصاد االنكماش والركود. وال بد 

لنا في هذا السياق أن نشير  ل  أن من شأن أية عملية تطبيع نقدية كالتي أطلقها مجلس االحتياطي 

الفيدرالي في شهر ديسمبر الماضي أن تؤدي في نهاية المطاف  ل  تطبيع عائدات السندات طويلة األجل 

أيضاً، وقد يتم هذا في شكل زيادة تدريجية ومتواضعة للعوائد عل  مدى فترة االثني عشر  ل  الثمانية 

عشر شهراً القادمة؛ بيد أن  بالنظر  ل  توقعاتنا لمستقبل أسعار الطاقة وتأثيرها عل  العناصر الرئيسية 

للتضخم، كما سبق بيان ، فقد تتطور األمور بطريقة تزيد الطين بلة  بحيث ال تكون البنوك المركزية هي 

 الوحيدة التي ستواج  صورة التضخمية المتغيرة و نما أسواق السندات أيضاً.

قد تتفاقم التصحيحات السعرية األولية ألسواق الدخل الثابت نتيجة لمحدودية السيولة السوقية في تلك 

األسواق، حيث يالحظ من واقع تلك األسواق وحسب قراءات مختلف المؤشرات تراجع مستويات السيولة 

(. ويعزى السبب الرئيسي لهذه المالحظة 20و 21فيها منذ نهاية األزمة المالية العالمية )انظر الشكلين 

 ل  المتطلبات التنظيمية التي أدخلت في أعقاب األزمة المالية وما اقتضاه ذلك من قيام البنوك الكبرى 

 بتقليص سجالت الدخل الثابت الخاصة بها والحد بشكل كبير من نشاطها كصانعة أسواق. 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 : تباطؤ االسهم االوروبية09الرسم البياني  : تعثر نمو األرباح األمرييية08الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

األسواق المالية "أدمنت" عمليات ضخ 
السيولة وبالتالي فإنها ستظل بحاجة  ل  

 زيادة الجرعة تارة بعد أخرى.

لم تكن السياسة النقدية القوية محركة 
رئيسية فقط ألسواق األسهم فقط، بل 
كانت كذلك القوة الموجهة ألسواق 
الدخل الثابت، والتي دفعت عوائد 
السندات  ل  مستويات ال تكاد تتوافق 

 مع حالة االقتصاد العالمي .

 S&P 500مؤشر 

 Euro Stoxxمؤشر 

 ، المحور االيسرS&P 500مؤشر 

 شهر السابقة، المحور االيمنS&P500 ،02ربحية السهم لمؤشر 

نتوقع أن تبق  حركة أسواق األسهم 
العالمية مقيدة  ل  حد كبير ضمن نطاق 

 م.2106معين طوال عام 

قد تتفاقم التصحيحات السعرية األولية 
ألسواق الدخل الثابت نتيجة لمحدودية 
السيولة السوقية في تلك األسواق حيث 

 يالحظ تراجع مستويات السيولة.



 

 

  آفاق االستثمار العالمية 
6102فبراير   

 12 الصفحة 

ويضاف  ل  ذلك، ما شهدت  الهياكل الداخلية ألسواق الدخل الثابت من تحوالت كبيرة ال سيما عل  صعيد 

رفع مستوى الشفافية المطلوبة في التعامالت األمر الذي كان ل  مردود عكسي وتسبب في تثبيط نشاط 

 صناعة األسواق كذلك.

يأتي عل  رأس ذلك كل ، أن انخفاض أسعار الفائدة عل  مدى فترة طويلة من الزمن دعا العديد من 

الشركات لزيادة مستوى استخدامها للرافعة المالية في ميزانياتها العمومية. ونتيجة لذلك، غرقت أسواق 

السندات الدولية في طوفان قياسي من المسائل الجديدة عل  مدى السنوات القليلة الماضية، وبدأ 

المستثمرون بالفعل يشعرون بالقلق  زاء هذا الوضع وأخذت هوامش االئتمان في التوسع من جراء ذلك 

منذ منتصف العام الماضي. وبالتالي فإن  في حال تسبب رفع أسعار الفائدة في زيادة مخاوف المستثمرين 

حول جودة االئتمان والتي سيبعثها تجدد لجوء الشركات للرافعة المالية في تضخيم ميزانياتها العمومية 

فسوف يتسبب ذلك في زيادة الضغط عل  أسواق الدخل الثابت للشركات؛ وفي مثل هذا المناخ من 

التشتت في أسواق الدخل الثابت، فإن اآلثار التضخمية عل  الفئات األخرى لألصول ومن بينها األسهم لن 

 يكون من األمور المستبعدة.

ال يمثل هذا السيناريو تصورنا األساسي في المرحلة الحالية، بيد أن هذا ال يعني عدم  بقاء التطورات في 

أسواق السندات الدولية تحت المراقبة اللصيقة. وختاما فإننا نوصي بعدم  يالء االستثمار في السندات 

 الكثير من الوزن في أي  طار عمل لتوزيع األصول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIFMAالمصدر: االحتياطي الفدرالي في نيويورك، 

 : السيولة في سوق سندات اللريات االمرييية60الرسم البياني  : السيولة في السوق م  سندات الخلانة األمرييية61الرسم البياني 

نوصي بعدم  يالء االستثمار في 
السندات الكثير من الوزن في أي  طار 

 عمل لتوزيع األصول. 

انخفاض أسعار الفائدة عل  مدى فترة 
طويلة من الزمن دعا العديد من 
الشركات لزيادة مستوى استخدامها 
 للرافعة المالية في ميزانياتها العمومية.

اآلثار التضخمية عل  الفئات األخرى 
لألصول ومن بينها األسهم لن يكون من 

 األمور المستبعدة.

 سندات الشركات االمريكية القائمة )بليون دوالر(، المحور االيس

 مخزون المتداولين من سندات الشركات االمريكية )بليون دوالر( المحور االيمن

حجم التداول اليومي عل  سندات الخزانة االمريكية ، % كنسبة مئوية من حجم 

 السوق )متوسط ربع سنوي(

 SIFMAالمصدر: االحتياطي الفدرالي في نيويورك، 
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 األسواق النالئة والسلع تقترب م  القاع

ختاماً، نستعرض الوضع المتعلق باألسواق الناشئة والسلع. فقد دعونا منذ فترة طويلة  ل  تجنب فتح 

مراكز البيع والشراء لتداول أسهم األسواق الناشئة واالستثمار في السلع برمتها. وكنا استندنا في دعوتنا 

لألسواق الناشئة( والسلع  MSCIتلك عل  الخسائر الفادحة التي منيت بها أسهم األسواق الناشئة )مؤشر 

)مؤشر بلومبيرغ للسلع( خالل االثني عشر شهراً الماضية، وفيما يخص أسهم األسواق الناشئة 

(EMMA)  (. وهناك عدة 22فقد شهدت ضعفاً شديداً في أدائها مقارنة باألسواق العالمية )انظر الشكل

أسباب لذلك، أولها زخم النمو المتعثر في االقتصادات الناشئة وبخاصة التحول االقتصادي الصيني 

وتأثيره السلبي عل  الطلب عل  السلع. ويضاف ال  ذلك ما عانت  األسواق الناشئة أيضا من قوة الدوالر 

األمريكي التي أفقدت تلك األسواق جاذبيتها النسبية وتسببت في تدفق رؤوس األموال منها  ل  الخارج. 

 (.23وينطبق األمر نفس  عل  السلع التي عادة ما ترتبط سلبا بالعملة األمريكية )انظر الشكل 

ساعدت قوة الدوالر األمريكي في اآلونة األخيرة عل  تراجع أسعار السلع )ُمقاس  بتشكيلة واسعة من 

مؤشرات السلع كمؤشر بلومبيرغ(  ل  مستويات شوهدت آخر مرة في أزمة الديون اآلسيوية / الروسية 

م. ويرتبط هذا االرتفاع في قيمة الدوالر األمريكي بالتطبيع المرتقب للسياسة النقدية 0118في عام 

األمريكية، ونقصد بذلك رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية. وكما سبق أن ذكرنا في 

تصورنا األساسي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي األمريكي أسعار الفائدة عل  مرحلتين خالل عام 

م لكننا نرى بوج  عام بأن تلك الزيادة ستظل أكثر اعتداال  ذا ما قورنت بالدورات السابقة ألسعار 2106

الفائدة. ومما تجدر اإلشارة  لي  هنا أن المخاوف المتزايدة حملت السوق عل  استيعاب أية زيادات محتملة 

م مقدماً وأن  سيتعين عل   2106في أسعار الفائدة يحتمل أن يعتمدها بنك االحتياطي الفيدرالي خالل عام 

السوق  عادة ضبط أسعارها الحالية  ذا ما تحقق تصورنا األساسي، وسيزيد هذا الدوالر األمريكي قوة في 

م في استشراف ما بعد 2106المستقبل القريب، و ن كنا نرى بأن السوق ستبدأ في مرحلة ما خالل عام 

دورة رفع أسعار الفائدة هذه والتي ستشكل في الوقت ذات  ذروة رئيسية في الدورة األطول مدى للعملة 

م، 2101م ودخول عام 2106األمريكية. وبعد ذلك، وبإلقاء نظرة فاحصة للمرحلة التالية لنهاية عام 

فإننا نتوقع أن تبدأ قيمة الدوالر األمريكي في االنخفاض عل  نحو مستدام، وسيشكل ذلك في نفس الوقت 

 قاعاً رئيسياً ألصول األسواق الناشئة وكذلك للسلع مع احتمال انتعاشها الحقاً.

نعتقد أن توجي  دعوة عامة لالستثمار في األسواق الناشئة والسلع ربما يكون أمراً سابقاً ألوان  وال زلنا 

نوصي بإسقاطها من االعتبار في أي  طار عمل لتوزيع األصول في هذه المرحلة،  ل  حد بعيد ونحن ما 

زلنا ننصح بتقليل الوزن النسبي لها في  طار توزيع األصول في هذه المرحلة، ومع ذلك، نجد أنفسنا 

اليوم أقرب بكثير من النقطة التي ال بد لنا فيها من اتخاذ موقف صعودي وأكثر  يجابية من فئات األصول 

 هذه والمهملة عل  نطاق واسع.

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : التثثير االولي لرفع أسعار الفائدت  لي سوق63الرسم البياني  : اسهم وسلع االسواق النالئة66الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ
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 مؤشر بلومبيرغ ألسعار السلع، المحور االيسر

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدوالر االمريكي، المحور االيمن

 مؤشر بلومبيرغ للسلع، المحور االيسر

 العالمي MSCIلألسواق الناشئة / مؤشر   MSCIاالداء الفعلي لمؤشر 

دعونا منذ فترة  ل  تجنب مراكز البيع 
والشراء لتداول أسهم األسواق الناشئة 

 واالستثمار في السلع.

ساعدت قوة الدوالر األمريكي في 
اآلونة األخيرة عل  تراجع أسعار السلع 
 ل  مستويات شوهدت آخر مرة في 

 م.0118عام 

... والتي ستشكل في الوقت ذات  ذروة 
رئيسية في الدورة األطول مدى للعملة 

 األمريكية ...

نرى بأن السوق ستبدأ في مرحلة ما 
م في استشراف ما 2106خالل عام 

 بعد دورة رفع أسعار الفائدة هذه ...

... وسيشكل ذلك في نفس الوقت قاعًا 
رئيسيًا ألصول األسواق الناشئة وكذلك 

 للسلع.

دعوة االستثمار في األسواق الناشئة 
 والسلع ربما يكون أمرًا سابقًا ألوان .
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 الجلء الخامس: سوق األسهم السعودية

 اسعار سوق األسهم السعودية "تداول" في بيئة تعع بالتحديات 

٪ خالل 22استهلت سوق األسهم السعودية العام الجديد بسلبية حيث تراجعت أسعار األسهم فيها بنسبة 

م. ويعزى هذا التصحيح السعري الحاد بصورة 2106الفترة ما بين نهاية العام الماضي ومنتصف يناير 

رئيسية  ل  اضطراب أسواق األسهم العالمية وانخفاض أسعار النفط في نفس الوقت. وعل  الصعيد 

المحلي، أدت المخاوف حول أثر عملية  صالح  عانة الطاقة التي تم  طالقها عل  هوامش الشركات  ل  

م حت  منتصف يناير 2101تفاقم التوج  السلبي، حيث شهدت تداول  بان الفترة من نهاية أغسطس 

٪. وتعكس هذه السوق الهابطة 21م حركة تصحيح سعري في الوقت نفس  تجاوزت نسبتها 2106

المتكاملة األركان التغير الجذري الذي طرأ عل  بيئة االقتصاد الكلي وأثرها الفعلي والمتوقع عل  خط 

م بالفعل انخفاض أرباح الشركات بنسبة 2102األساس للشركات المدرجة في سوق تداول. وقد شهد عام 

(. كذلك نتوقع المزيد من التراجع لألرباح في 21٪ عن مستواها خالل العام السابق )انظر الشكل 01

أسعار النفط، وأثر  صالح م في ظل تراخي نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض متوسط 2106عام 

 عانة الطاقة والزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وذلك عل  النقيض من توقعات األرباح التي أجمع عليها 

المحللون "والتي ما زالت حاليا تتنبأ بارتفاع أرباح الشركة هذا العام.  زاء ذلك، نرى بأن هذه التوقعات 

المجمع عليها سيتم خفضها بمجرد صدور تقارير الشركات عن نتائج أدائها للربع األول في ربيع العام 

الجاري حيث ستوفر هذه األرقام أيضا المزيد من الشفافية،  ل  حد ما، حول األثر الحقيقي لرفع أسعار 

الطاقة عل  خط األساس للشركات المدرجة. ونتوقع في هذه المرحلة نمواً سلبياً لألرباح بمعدل يتراوح ما 

 م.2106% خالل عام -02% و-2بين 

وعل  وج  العموم، فإن وضع تطور أرباح الشركات في سياق التصحيح السعري الحالي الذي تشهده 

( بل واألهم من  النظر في مستويات التقييم الحالية المستندة عل  األرباح 21السوق )انظر الشكل 

( يكشف ببساطة أن السوق قد بدأت بالفعل في  دراج هذا التراجع في 22المتراجعة )انظر الشكل 

م. وتجدر اإلشارة  ل  أن تقييم السوق كان أقل بشكل بارز فقط أثناء 2106األرباح في توقعات عام 

. وبعد حركة التصحيح السعري القوية  بان فترة الثمانية 2118/2111األزمة المالية العالمية في عام 

عشر شهراً الماضية، نتوقع دخول سوق األسهم السعودي في فترة مطولة لبلوغ القاع عل  مدى عام 

 06ضعف و 02. ويمكن افتراض نطاق معقول لمضاعف السعر  ل  األرباح قد يتراوح ما بين 2106

ضعف األرباح المتراجعة، وهذا أقل بشكل بارز من المتوسط عل  المدى األطول و ن كان منظور النمو 

 األقل وأسعار الفائدة المتوقعة األعل  بالكاد يبرران في هذا المنعطف أي مضاعف يتجاوز هذا المستوى. 

 المصدر: بلومبيرغ، الرياض المالية

 : تقييم مؤلر سوق االسهم السعودي65الرسم البياني  : مؤلر سوق االسهم السعودي و  وائد اللريات64الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ، الرياض المالية

تعكس هذه السوق الهابطة المتكاملة 
األركان التغير الجذري الذي طرأ عل  

 بيئة االقتصاد الكلي.

م حت  2101من نهاية أغسطس 
م تجاوزت حركة 2106منتصف يناير 

 ٪ .21التصحيح السعري 

نتوقع في هذه المرحلة نموًا سلبيًا 
 م.2106لألرباح خالل عام 
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 مؤشر تداول الكلي  )جميع االسهم(، المحور االيسر شهر السابقة 02مكرر االرباح للسوق السعوي، 

 عوائد سوق االسهم السعودي، لسنة ، )العائد عل  السهم(

وعل  وج  العموم، فأن مستويات 
التقييم الحالية بدأت بالفعل في  دراج 
هذا التراجع في األرباح في توقعات 

 م.2106عام 

نطاق معقول لمضاعف السعر  ل  
ضعف  02األرباح قد يتراوح ما بين 

 ضعف. 06و
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وتجدر اإلشارة هنا  ل  أن مستويات األسعار في السوق قد تتراجع بصورة مؤقتة  ل  مستويات دون هذا 

النطاق في حال تدهور أوضاع السوق العالمية بشكل حاد من جديد أو هبوط أسعار النفط  ل  مستويات 

منخفضة جديدة. ومهما يكن من أمر، فقد ينتج هذا عن تقلبات السوق عل  المدى القصير وال تمثل 

تصورنا األساسي الذي سبق بيان . ونرجح أن تشهد سوق تداول خالل النصف الثاني من هذا العام بعض 

الدعم الملموس من انتعاش أسعار النفط. كما أن أي قرار  يجابي بشأن  دراج سوق األسهم السعودية في 

م 2106لألسواق الناشئة والمستخدم عل  نطاق واسع والمتوقع صدوره في منتصف عام  MSCIمؤشر 

قد يعزز ثقة المستثمرين ويساعد، في هذه الحالة، عل  بعض التدفق لرؤوس األموال الكبيرة من 

بشأن ضم تداول  MSCIالمستثمرين األجانب، بيد أن  من غير المؤكد التنبؤ في هذه المرحلة بقرار 

 للمؤشر المذكور.

 

 

 

 

ونرجح أن تشهد سوق تداول خالل 
النصف الثاني من هذا العام بعض 
الدعم الملموس من انتعاش أسعار 

 النفط. 
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 م(2106يناير  30)بتاريخ  وائد السندات الحيومية  م(2106يناير  30)بتاريخ اسعار الفائدت للبنك المريلي 

 سنوات 01 وائد السندات الحيومية لمدت  اسعار الفائدت للبنك المريلي

 تقييم اسواق االسهم اداء اسواق االسهم

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

 صافي االرباح.

م2106يناير   30بتاريخ   
 (RoE(، العائد عل  حقوق المساهمين )PB(، نسبة السعر / القيمة الدفترية )PEنسبة السعر / ربحية )

 جميع األرقام مبنية عل  تقديرات  جماع المحللين،  بلومبرغ

 نهاية الفترة
 م 2106* توقعات  

 نهاية الفترة
 م 2106* توقعات  

2015 2014 2013 2012

-4.3 2.1 20.3 13.4 العالم )MSCI لكل دول العالم(

-2.7 2.9 24.1 13.2 )MSCI( االقتصادات المتقدمة

-0.7 11.4 29.6 13.4 )S&P500(  الواليات المتحدة

8.0 1.7 20.5 15.5 )EuroStoxx( منطقة اليورو

9.9 8.1 51.5 18.0 )Topix( اليابان

-4.9 -2.7 14.4 5.8 )FTSE100( المملكة المتحدة

-17.0 -4.6 -5.0 15.2 )MSCI( االسواق الناشئة

5.6 51.7 -7.7 7.6 )CSI300( الصين

-5.0 29.9 9.0 25.7 )Sensex( الهند

26.1 -7.2 2.0 5.2 )Micex( روسيا

-13.3 -2.9 -15.5 7.4 )Ibovespa( البرازيل

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

RoE 15 PB 15 PE 16 PE 15

11.3 1.9 14.8 16.8 العالم )MSCI لكل دول العالم(

11.2 2.0 15.4 17.9 )MSCI( االقتصادات المتقدمة

15.0 2.6 15.9 17.4 )S&P500(  الواليات المتحدة

6.5 1.5 14.0 22.6 )EuroStoxx( منطقة اليورو

7.9 1.2 13.8 15.3 )Topix( اليابان

6.3 1.7 15.5 27.4 )FTSE100( المملكة المتحدة

11.1 1.3 11.0 11.4 )MSCI( االسواق الناشئة

13.7 1.7 10.6 12.4 )CSI300( الصين

14.7 2.7 16.7 18.6 )Sensex( الهند

6.9 0.7 6.0 10.1 )Micex( روسيا

4.6 1.0 9.8 21.0 )Ibovespa( البرازيل

10.4 1.4 11.1 13.9 )Tadawul( المملكة العربية السعودية

2016* 2015 2014 2013

االقتصادات المتقدمة

1.00 0.50 0.25 0.25 الواليات المتحدة االمريكية

0.05 0.05 0.05 0.25 منطقة اليورو

0.10 0.10 0.10 0.10 اليابان

0.75 0.50 0.50 0.50 المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

3.75 4.35 5.60 6.00 الصين

6.40 6.75 8.00 7.75 الهند

9.00 11.00 17.00 5.50 روسيا

14.00 14.75 11.75 10.00 البرازيل

2.50 2.00 2.00 2.00 المملكة العربية السعودية

2016* 2015 2014 2013

االقتصادات المتقدمة

2.50 2.27 2.17 3.03 الواليات المتحدة االمريكية

0.70 0.63 0.54 1.93 منطقة اليورو

0.20 0.26 0.33 0.74 اليابان

2.20 1.96 1.75 3.02 المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

3.10 2.86 3.65 4.60 الصين

7.25 7.76 7.86 8.83 الهند

9.40 9.57 10.39 7.83 روسيا

15.00 16.51 12.36 10.88 البرازيل

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

14.25

11.00

6.75

4.35

2.00

0.50 0.50 0.10 0.05
0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

 المصدر: بلومبيرغ، توقعات الرياض المالية



 

 

  آفاق االستثمار العالمية 
6102فبراير   

 17 الصفحة 

 الجلء السادس: توليع اال ول

 توليع اال ول المقترح للمستثمر المتوال 

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

سدندوات(  2لألصول وهي الهيكلة االمثل للمحفظة االستثمارية عل  اساس خصائص المخاطر / العوائد طدويدلدة االجدل )أكدثدر مدن 

لجميع فئات االصول.  باإلضافة  ل  التوزيع التكتيكي لألصول في المحفظة المتوازنة والذي يشتمل في هذا الدتدقدريدر عدلد  وجدهدت 

النظر االستثمارية عل  المدى القصير والمتوسط، وتفسر كزيادة او تقليل في الوزن لكل فئة من فدئدات االصدول مدقدارندة بدحدصدتدهدا 

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

 إجمالي توليع اال ول

 م(2106)بتاريخ فبراير 

 ليادت / تقليل الول 

 )التوزيع التكتيكي مقابل االستراتيجي(

15

-5

-10

0

-20 -10 0 10 20

اسواق النقد

االستثمارات البديلة

الدخل الثابت

االسهم %22, اسواق النقد

, االستثمارات البديلة
01%

, الدخل الثابت
02%

%21, االسهم

فئة االصول

+0 50 52

0 25 25 المملكة العربية السعودية

0 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي - االخرى

-2 10 8 الواليات المتحدة االمريكية

+4 4 8 اوروبا

+1 3 4 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

+15 10 25

+15 10 25 نقد "لاير سعودي"

0 100 100

اسواق النقد

االجمالي

زيادة / تقليل الوزنالتوزيع االستراتيجيالتوزيع التكتيكي

االسهم

الدخل الثابت

االستثمارات البديلة
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 بيان  خالء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأن  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 ، وعل  وج  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

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

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء علي ، فإن  يجب عدم االعتماد عل  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 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 هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار  ليها 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  شعار. 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  ليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

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

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإن  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 عل  القارئ الحصول عل  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 في  محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.

 مليون لاير. تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية  211الرياض المالية شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع 

 (.0101231231)سجل تجاري رقم  11111-31رقم 

+ 166 1211 02211. هاتف:  (www.riyadcapital.com)   3102-02330العليا، الرياض  –شارع التخصصي  6112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


