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. ومع ذلك هننناك مناتن ا  8112وصل االقتصاد العالمي إلى أقصى نمو له بمنتصف عام        

. بناضانافنة إلنى ذلنك زاد  حندة 8112متزايدة على تباطا ملحوظ في النمو مع قدوم عام 

 مخاط  حدوث انخفاض كنتيجة الحتدام الح ب التجا ية بين الواليا  المتحدة والصين.

أكد مجلس االحتياطي الفيد الي توقعاته متوسطة األجل بتأن تتديد السياسة النندندينة. ننتنوقنع      

، 8112 فع سع  الفائدة في ديسمب ، على أن يلي ذلك المزيد منن  فنع النفنائندة خن ل عنام 

 ٪ بنهاية العام الدادم.5.83وهو ما سي فع سع  فائدة الصندوق الفيد الي إلى حوالي 

المخاوف المتزايدة بتأن التعويض المناسب عن االنندنطناعنا  النمنتنوقنعنة فني اضننتنا  جن ا      

العدوبا  المف واة على إي ان تهيمن على سوق النفط. أد  النعنوامنل منن جناننب النعن ض 

هذه إلى دفع أسعا  النفط إلى ما بعد ا تباطها طويل االجل بالدوال  األم يكي )اننظن  التنكنل 

 أدناه(.  

ً فني النننمنو      على النديض من التباطا العالمي، من المتوقع أن يتهد االقتصاد السعودي تسا عا

، وهو ما سيأتي مدعوماً با تفاع إنتا  النفط والسيناسنة النمنالنينة النتنوسنعنينة 8112خ ل عام 

 التي ستحفز نمو االقتصاد غي  النفطي.

خاع  األسواق المالية العالمية لح كا  تصحيحية في أكتوب  بسبب تزايد النمنخناوف بتنأن     

توقعا  النمو العالمي.  لدد قمنا عند توزيع األصول لدينا بتخفيض زينادة النوزن فني األسنهنم 

األم يكية، حيث أن قصة التباين مدابل األسواق الناتئنة منحنتنسنبنة جنزئنيًنا عننند النمنسنتنوينا  

 الحالية.

تهد  سوق األسهم السعودية تصحيًحا من مستوياتها الم تفعة النتني بنلن نتنهنا فني منننتنصنف      

العام. من وجهة نظ نا ال تزال الحالة األساسية لمات  تاسي قائمة، وبالتنالني تنوفن  إمنكناننينة 

. يستند هذا إلى مزيد من التدييم المعتدل من الناحيتين المطلندنة 8112ال تفاع السوق في عام 

 والنسبية.

    

 المخاوف المتعلقة بالنمو تلقي بظاللها على األسواق المالية العالمية
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أد  العوامل من جانب الع ض في   

سوق النفط إلى دفع أسعا  النفط إلى ما 

بعد ا تباطها السلبي طويل االجل 

 بالدوال  األم يكي.

 مات  الدوال  االسمي األتمل لسع  الفائدة، المحو  االيمن، معكوس
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 المصد : صندوق الندد الدولي، تددي ا  ال ياض المالية المصد : بلومبي غ، صندوق الندد الدولي، تددي ا  ال ياض المالية

 :  0الجدول
 نمو الناتج المحلي االجمالي العالمي

 الجزء االول: االقتصاد العالمي

 التوقعات العالمية مع تزايد مخاطر االنخفاض

. 8112استم  نمو االقتصاد العالمي في التسا ع حتى منتصف عام 

 81واستناًدا إلى مات نا بالوكالة ل قتصاد العالمي، والذي يام أكب  

٪ من الناتج المحلي اضجمالي العالمي، كان النمو 73اقتصاد، وي طي نحو 

 -٪ على أساس سنوي 4أكث  قلي ً من  8112في ال بع الثاني من عام 

 (.1سنوا  )انظ  التكل  6وهو  قم لم يحدق منذ 

ومع ذلك هناك مات ا  متزايدة على أن هذا الزخم في النمو سينخفض 

.  وقد 8112والسيما في  8112بتكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 

أت نا بالفعل إلى هذه الندطة في اضصدا ا  السابدة من هذا التد ي .  

وعلى وجه الخصوص تظه  الدوافع ال ئيسية للتسا ع العالمي األخي  في 

النمو ع ما  وااحة على التباطا.  وينطبق هذا على الحافز المالي 

الباه  للسنوا  األخي ة في غالبية االقتصادا  ال ئيسية، والسياسة النددية 

األقل تيس ا على نحو متزايد للبنوك الم كزية الكب ى، وع ما  اضجهاد 

على األسواق المالية والعدا ية العالمية، وأخي ا وليس آخً ا، اال تفاع الحاد 

في تكاليف الطاقة للصناعة التحويلية في المااي الد يب.  وتتي  كل هذه 

إلى  18العوامل إلى أن النمو االقتصادي العالمي سيتباطأ بتكل كبي  خ ل 

 تهً ا الدادمة. 84

ووجهة النظ  هذه لدى صندوق الندد الدولي أيااً، و سم الصندوق في 

ً ل قتصاد  8112توقعا  موسم الخ يف في أكتوب   صو ة مختلطة تماما

العالمي.  وألول م ة منذ أكث  من عامين تم  م اجعة التوقعا  الخاصة 

(.  ويتوقع صندوق الندد الدولي 1بالنمو العالمي بانخفاض )انظ  الجدول 

، وذلك 8112و 8112٪ ل قتصاد العالمي في عامي 5.7اآلن نمًوا بنسبة 

٪ لهذين العامين.  التصحيح في 5.2بعد أن توقع في السابق معدل نمو يبلغ 

توقعا  النمو يأتي على نطاق واسع، ولكنه ياث  باألساس على األسواق 

الناتئة والتي كان  تعتب  في السابق مح كا  للنمو.  بالنسبة ل قتصادا  

٪ في 4.7الناتئة والنامية يتوقع صندوق الندد الدولي نمًوا إجماليا بنسبة 

٪ للعام الحالي 1.8-.  ويمثل هذا م اجعة بنسبة 8112وكذلك في  8112

٪ للعام المدبل. يواح هذا أن مخاط  حدوث 1.4-وبنسبة ال تدل عن 

 تباطا في النمو أكث  واوًحا هي باألساس في األسواق الناتئة.

وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن يستم  التسا ع في نمو الواليا  

المتحدة، على األقل في العام الحالي، على خلفية السياسة المالية المايدة 

للدو ة االقتصادية. ولهذا، فإن ينب ي على المدى الدصي  أن تستم  

التباينا  في االقتصاد العالمي في التوسع.  وبالنسبة للواليا  المتحدة، ال 

٪.  من ناحية أخ ى 8.2يزال صندوق الندد الدولي يتوقع نمًوا سنويًا بنسبة 

من المتوقع أن تت اجع االقتصادا  المتددمة باستثنا  الواليا  المتحدة في 

(.  وينعكس هذا التباين أياا 8٪ )انظ  التكل 8.1المتوسط إلى حوالي 

على مزا  مختلف المستهلكين والت كا  في تلك البلدان.  وبينما من 

المتوقع أن يصل مات  ثدة المستهلك األم يكي إلى قمم جديدة، فإن ثدة 

(.  5المستهلك في الدول الصناعية األخ ى تاعف بواوح )انظ  التكل 

في حالة أو وبا نجد أن التوقعا  االقتصادية مثدلة أيااً بالمخاط  السياسية 

المتزايدة.  يبدى اضطا  الدقيق لخ و  المملكة المتحدة من االتحاد 

األو وبي غي  وااح، في حين أن الحكومة الجديدة في إيطاليا تعتزم 

مع تجاوز العجز في الموازنة بواوح  8112توسعًا ماليًا كبيً ا في 

 توجيها  االتحاد األو وبي، وهو ما تسبب في ااط ابا  األسواق المالية.

 

 الفيدرالي يؤكد توقعات سعر الفائدة

الظ وف الكلية الممتازة في الواليا  المتحدة لها أياا تأثي  على السياسة 

النددية.  ففي سبتمب  المااي  فع مجلس االحتياطي االتحادي أسعا  

 : 0الرسم البياني

 8102ارتفاع النمو العالمي ألعلى مستوياته بمنتصف عام 

 (8112نمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي العالمي، ٪ على أساس سنوي )ال بع ال ابع 
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3.23.73.73.7العالمي

1.72.32.42.1االقتصادات المتقدمة

1.52.22.92.5الواليات المتحدة االمريكية

1.82.42.01.9منطقة اليورو

0.91.71.10.9اليابان

1.91.71.41.5المملكة التحدة

4.44.74.74.7اقتصادات االسواق الناشئة

6.76.96.66.2الصين

7.16.77.37.4الهند

0.21.51.71.8-روسيا

3.51.01.42.4-البرازيل

0.92.52.8-1.7المملكة العربية السعودية

 ٪ من الناتج المحلي اضجمالي العالمي( 73اقتصاداً ت طي  81)أعلى 
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 المصد : بلوميب غ المصد : بلوميب غ

معدل نمو الناتج المحلي اضجمالي في الواليا  المتحدة،  بع سنوي، ٪ على 
 أساس سنوي 

الفائدة للم ة الثالثة هذا العام.  وباضاافة إلى ذلك، افت ض مساولو 

االحتياطي الفيد الي في توقعاتهم الفصلية المنتو ة أنه سيكون هناك  فع 

 ابع لسع  الفائدة في ديسمب  المدبل، على أن يتم  فع أسعا  الفائدة ث ث 

(.  ولهذا، ياكد االحتياطي 3م ا  في العام المدبل أيًاا )انظ  التكل 

الفيد الي على مسا  التسوية المتسا ع للسياسة، والمتوقع بالفعل في 

التوقعا  الخاصة به الصاد ة في يونيو.  وفي  أينا، يعتب  هذا سينا يو 

ويبدى  8112واقعي حيث من المتوقع أن تزداد الا وط التاخمية خ ل 

%.  وحتى اآلن، أدى 5.7معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي له عند 

(.  ومع 4هذا بتكل محدود إلى زيادة الا ط على األجو  )انظ  التكل 

ذلك، فدد يبدو من الم جح أن تكاليف العمالة ستزيد تد يجيا في العام 

المدبل.  وعلى هذه الخلفية، نتوقع أن تت اوح معدال  الفائدة على األموال 

٪ بنهاية العام المدبل.  وكما هو 5.31٪ و5.11الفيد الية األم يكية بين 

مواح في التد ي  األخي ، فسوف يستم  هذا في دعم قوة الدوال  

 األم يكي، خاصةً مدابل عم   األسواق الناتئة.

 

 الخطر الذي يهدد النمو العالمي -الحرب التجارية الوشيكة 

إن سينا يو ا تفاع أسعا  الفائدة في الواليا  المتحدة، وا تفاع سع  

ا تفاع   ص ف الدوال  األم يكي، والزيادة الحادة في تكاليف الطاقة ج ا

أسعا  النفط، فا  عن التباطا العام في النمو االقتصادي العالمي 

واحتماال  صعبة نوعا ما بالنسبة لكثي  من اقتصادا  األسواق الناتئة.  

يااف إلى ذلك الخط  الذي يلوح في األفق والمتمثل في ح ب تجا ية قد 

تا ب بعض األسواق الناتئة على وجه التحديد.  ونظً ا النخفاض نسبة 

الصاد ا  لديها إلى الناتج المحلي اضجمالي، فإن الواليا  المتحدة أقل 

تأث اً بكثي  في حالة اضج ا ا  االنتدامية للدول التي تخاع لتع يفا  

(.  إن الهدف من سياسة الواليا  المتحدة 7تجا ية عدابية )انظ  التكل 

التجا ية هو الصين تحديدا، والتي بينها وبين الواليا  المتحدة أكب  عجز 

(.  وخ ل ال بع الثالث، 8117مليا  دوال  في  576تجا ي ثنائي )

ف ا  الواليا  المتحدة  سوم جم كية على وا دا  صينية تبلغ قيمتها 

مليا  دوال . وقد قام  الحكومة الصينية بعد ذلك بال د من خ ل  831

ف ض  سوم جم كية على وا دا  من المنتجا  األم يكية يبلغ مجموعها 

مليا  دوال . وهدد  الواليا  المتحدة بالفعل بف ض  سوم تجا ية  111

مليا  دوال ،  861على المزيد من الباائع المستو دة من الصين بديمة 

.  وهكذا، فإن المبلغ بأكمله من 8112ويمكن أن يتم تطبيدها في يناي  

 الوا دا  الصينية سيخاع ل سوم جم كية في هذه الحالة.

وفي مطلع ال بع الثاني من هذا العام أظه   التجا ة العالمية بالفعل 

(.  وإذا كان هناك مزيد 6ع ما  وااحة على تباطا النمو )انظ  التكل 

من التفاقم في الح ب التجا ية العالمية، ف بد من توقع حدوث المزيد من 

الاعف. وقد ياث  ذلك سلبًا أيًاا على مناخ األعمال في الصناعة 

التحويلية العالمية، والتي ت تبط ا تباًطا وثيدًا بالتجا ة العالمية.  ويمكن لهذا 

بدو ه أن ياث  على اضنفاق االستثما ي لهذه الصناعة.  وفي حالة حدوث 

ح ب تجا ية مبات ة، والتي ستتمل أياا التع يفا  األم يكية على 

وا دا  السيا ا ، يتوقع صندوق الندد الدولي أن يتأث  النمو العالمي سلبا 

.  وقد تم بالفعل خفض التوقعا  الخاصة 8181٪ في عام 1.2بنسبة 

بسبب الص اع التجا ي الدائم.   8112بالواليا  المتحدة والصين لعام 

٪ 8.3٪ إلى 8.7ففي حالة االقتصاد األم يكي تم تخفيض التوقعا  من 

٪.  وقال صندوق الندد إنه وفي أسوأ 6.8٪ إلى 6.4وبالنسبة للصين من 

 ٪.1.6-الحاال ، يمكن أن يتأث  النمو الصيني بتكل سلبي بنسبة 

ومع ذلك، ال ينب ي تعميم المخاط  الخاصة باالقتصادا  الناتئة.  

واالقتصادا  الناتئة أصبح  في معظمها في حالة أكث  قوة مدا نة 

باألزما  السابدة.  وعلى وجه الخصوص، فإن االقتصادا  الناتئة 

اآلسيوية، والتي تا    بتدة ج ا  األزمة اآلسيوية خ ل الفت ة 

 : 8الرسم البياني

 نمو التباين بين الواليات المتحدة وباقي دول العالم 

 : 3الرسم البياني

 تباين ثقة المستهلك

 ثدة المستهلك بالواليا  المتحدة، المحو  االيس 

معدل نمو الناتج المحلي اضجمالي االقتصادا  المتددمة باستثنا  الواليا  
 المتحدة،  بع سنوي، % على أساس سنوي

 متوسط ثدة المستهلك منطدة اليو و واليابان، المحو  االيمن
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 المصد : بلومبي غ

 :  6الرسم البياني 

 تباطؤ التجارة العالمية ومناخ األعمال 

 :  7الرسم البياني 
 أهمية الصادرات لدول مختارة

 المصد : بلومبي غ، سي بيه بي م اقبة التجا ة العالمية

 ( 8117صاد ا  الباائع كنسبة مئوية من الناتج المحلي اضجمالي )

 مات  مدي ي المتت يا  لدطاع التصنيع، المحو  االيمن

 أته ، 5حجم التجا ة العالمية، ته ي، %على أساس سنوي، المتوسط المتح ك لـ 

 المحو  االيس 

، تظه  اآلن فوائض قوية في الحساب الجا ي وف ا  مزيدا 1227922

من االناباط المالي.  لذلك، فإن خط  حدوث عدوى غي  تمييزية في 

األسواق الناتئة، وبالتالي اندالع أزمة على مدى واسع، وهو سينا يو بعيد 

في الوق  الحالي، ولكن من وجهة نظ  المستثم ، ينب ي أن يكون هناك 

 بعض الحذ  ب  تك.

 :  4الرسم البياني 

 معدل الفائدة في الصندوق الفيدرالي ونمو األجور بالواليات المتحدة 

 :  5الرسم البياني 

 توقعات مسؤولي االحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة 

 المصد : االحتياطي الفيد الي المصد : بلومبي غ

 الدوال  األم يكي9اللي ة الت كية، المحو  االيمن  معدل الفائدة في الصندوق الفيد الي، المحو  االيس  

 نمو األجو  بالواليا  المتحدة، ته ي، %على أساس سنوي ، المحو  االيمن
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 المصد : بلومبي غ

 سع  خام ب ن ، المحو  االيس 

 المصد : بلومبي غ

 سوق النفط :الجزء الثاني

 السوق المدفوعة من جانب العرض 

 21واصل  أسعا  النفط ا تفاعها منذ منتصف العام المااي لتصل إلى 

(.  ويمكن 2دوال  لب ميل ب ن  بحلول منتصف أكتوب  )انظ  التكل 

الدول بأنه في الوق  الحالي، الذي يح ك سوق النفط في المدام األول هي 

العوامل الخاصة بالع ض.  وتلعب العوامل الخاصة بجانب الطلب دوً ا 

ثانويًا فدط.  ويمكن م حظة ذلك على سبيل المثال في الفصل بين أسعا  

(.  2النفط عن التطو ا  التي يتهدها الدوال  األم يكي )انظ  التكل 

وعادة ما يكون هناك ا تباط سلبي بين أسعا  النفط والعملة األم يكية، إذ 

أن أغلبية البلدان المستهلكة للنفط عم تها غي  م بوطة بالدوال  األم يكي، 

وبالتالي يمثل ا تفاع الدوال  زيادة في أسعا  الطاقة، مما ياث  سلبًا على 

الطلب.  وعلى ال غم من التعزيز الكبي  لمات  الدوال  األم يكي الموزون 

تجا يا منذ أب يل من هذا العام، فدد ا تفع سع  النفط بتكل كبي  خ ل نفس 

 الفت ة.  

وعند هذا المنعطف ي كز السوق على مسألة كمية النفط التي سيتم سحبها 

 8112من السوق من خ ل إعادة ف ض العدوبا  على إي ان في نوفمب  

وإلى أي مدى يمكن تعويض هذه الخسا ة من قبل الدول األخ ى المنتجة 

ألف  431انخفض إنتا  النفط في إي ان بمددا   دللنفط.  وفي واقع األم  فد

ب ميل يوميا بين ته ي مايو وسبتمب ، وفدا لمصاد  ثانوية )انظ  التكل 

ألف ب ميل يوميا  211(.  وانخفض إجمالي صاد ا  النفط الخام بنحو 11

خ ل نفس الفت ة.  وحتى اآلن تم تعويض هذا الندص في اضنتا  من داخل 

أوبك.  تظه  التددي ا  المبنية على مصاد  ثانوية أن إنتا  منظمة أوبك 

(. 11ألف ب ميل يوميا خ ل نفس الفت ة )انظ  التكل  711زاد بحوالي 

ويمكن أن تعزى حصة األسد من زيادة اضنتا  هذه إلى المملكة الع بية 

ألف ب ميل يوميا. ومع ذلك واستنادا إلى آخ   361السعودية بحوالي 

التددي ا ، من المحتمل أن تتهد إي ان انخفاًاا عاًما في اضنتا  يصل إلى 

مليون ب ميل يوميا بسبب العدوبا  األم يكية.  ويعني هذا أنه من  1.3

المتوقع حدوث المزيد من االنخفاض في اضنتا  لما يصل إلى مليون ب ميل 

يوميا.  ولهذا سيكون الساال ال ئيسي هنا هو أي دول منتجة يمكنها التدخل 

 هنا.

 1.3تدد  وزا ة الطاقة األم يكية الدد ة االحتياطية لمنظمة أوبك بنحو  

مليون  8مليون ب ميل يوميا، ووفدا لتددي ا  بلومبي غ، فهي أكث  من 

(.  ويعزى معظم هذا إلى المملكة 15و 18ب ميل يوميا )انظ  التكل 

الع بية السعودية، وفدا لك  المصد ين.  وبافت اض أن هذه التددي ا  

واقعية، فيمكن في نهاية المطاف تعويض المزيد من االندطاع في إنتا  

النفط اضي اني. ومع ذلك فإن هذا من تأنه أن يدلل الدد ة االحتياطية ألوبك 

إلى الحد األدنى.  كما أنه من تأن أي خسائ  أخ ى غي  متوقعة في 

اضنتا  في بلدان أخ ى أن تادي مبات ة إلى ندص في أسواق النفط 

العالمية، األم  الذي سيعزز أسعا  النفط وفدا لذلك.  واستناداً إلى هذا 

السينا يو وبالنظ  إلى جميع أوجه عدم اليدين ذا  الصلة، ينب ي أن تظل 

أسعا  النفط م تفعة على األقل حتى نهاية العام، بينما تظل تدلبا  األسعا  

 م تفعة.

 

 8102إعادة التوازن المتوقع في عام 

يمكننا توقع إعادة توازن تد يجي وبالتالي تيسي   8112وبالنظ  إلى عام 

معتدل في أسواق النفط العالمية. ووفدًا لتوقعا  وكالة الطاقة الدولية، فإن 

.  8112مليون ب ميل يوميا في عام  1.4الطلب العالمي سيزيد بمددا  

ويعزى جز  كبي  من هذا الطلب اضاافي إلى األسواق الناتئة، والسيما 

الصين والهند.  من ناحية أخ ى فإن الزيادة في إنتا  الدول خا   أوبك 

مليون ب ميل يومياً، ومن المتوقع أن تسهم فيها الواليا   1.2يدد  بنحو 

مليون ب ميل يومياً.  وبتكل عام تتي  هذه األ قام إلى أن  1.8المتحدة بـ 

ألف ب ميل  411مطالبة أوبك بموازنة السوق ستكون بانخفاض بمددا  

 :  2الرسم البياني 

  8102االرتفاع المستمر في أسعار النفط خالل 

 :  2الرسم البياني 
 الفصل بين أسعار النفط والدوالر األمريكي 

 سع  نفط ب ن 

 مات  الدوال  االسمي األتمل لسع  الفائدة، المحو  االيمن، معكوس سع  نفط غ ب تكساس الوسيط 
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 المصد :  بلوميب غ المصد :  بلوميب غ

 ً  الدد ة االحتياطية لمنظمة أوبك )تددي ا  بلومبي غ(، باأللف ب ميل يوميا

يوميا في العام المدبل.  باضاافة إلى ذلك وبالنظ  إلى توقعاتنا ل قتصاد 

والمخاط  ذا  الصلة، فدد تكون الزيادة المتوقعة في  8112العالمي في 

الطلب العالمي م تفعة لل اية.  ويمكن أن يتا   الطلب بتكل أكب  في 

حالة ا تفاع أسعا  النفط.  وبالتالي فإننا ال نستبعد أن يتم م اجعة هذا 

مليون ب ميل يوميا في األته  الدادمة.  وهذا من تأنه  1.4التددي  البالغ 

أياا أن يحول ت كيز السوق تد يجيا من منظو  ع ض بح  إلى العوامل 

ً فإننا نتوقع لهذا السبب أن يصل  الدافعة على جانب الطلب.  وعموما

دوال   74دوال  للب ميل لهذا العام و 75متوسط سع  خام ب ن  إلى 

 8112للب ميل في العام المدبل، وهو ما يعني التخفيف التد يجي في عام 

 نظ ا لمستويا  األسعا  الم تفعة الحالية.

 المصد :  بلومبي غ المصد :  بلومبي غ

 :  01الرسم البياني 

 أوبك والسعودية ترفعان من إنتاج النفط 

 :  08الرسم البياني 

 إنتاج النفط الخاص بمنظمة أوبك والقدرة اإلنتاجية 

 :  03الرسم البياني 

 القدرة االحتياطية لمنظمة أوبك عند ادنى مستوياتها التاريخية 

 إنتا  النفط الخام اضي اني، باأللف ب ميل يوميا، المحو  االيس  إنتا  منظمة اوبك من النفط، باأللف ب ميل يوميا، المحو  االيس 

 إنتا  النفط الخاص بمنظمة أوبك، باأللف ب ميل يوميا

 :  00الرسم البياني 

 إنتاج النفط اإليراني وصادراته المتأثرة بالعقوبات 
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 المصد : بلوميب غ، مباد ة معلوما  الطاقة المتت كة، تددي ا  ال ياض المالية المصد :بلوميب غ، ماسسة الندد الع بي السعودي، تددي ا  ال ياض المالية

 نمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي ل قتصاد الكلي،  بع سنوي، %على أساس سنوي

نموذ  تعدب نمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي ل قتصاد الكلي، ته ي، 
 %على أساس سنوي 

 الجزء الثالث: االقتصاد السعودي

مسار التعافي يتطلب مراجعات لبعض توقعات الناتج المحلي 

 اإلجمالي

صد  من بيانا  للهيئة العامة لإلحصا ، فدد استم  ما استناداً إلى آخ  

االقتصاد السعودي في التعافي في ال بع الثاني من هذا العام. كما أن النمو 

٪ في ال بع 1.8٪ بعد أن كان 1.6الفصلي على أساس سنوي ا تفع بنسبة 

األول.  وقد ساهم كل من قطاع النفط والدطاع غي  النفطي بتكل إيجابي 

٪ على التوالي.  أما في حالة 8.4٪ و1.5في تسا ع هذا النمو بنسبة 

االقتصاد غي  النفطي، فإن هذا النمو الملحوظ ي جع بتكل  ئيسي إلى 

ا تفاع ال واتب في الدطاع الحكومي، في حين توسع الدطاع الخاص غي  

 ٪.1.2النفطي بتكل معتدل بنسبة 

أما بالنسبة لل بع الثالث فتتي  نماذ  تعدب الناتج المحلي اضجمالي إلى  

(.  وي جع 13و 14مواصلة اتجاه التعافي بتكل متسا ع )انظ  التكلين 

هذا في المدام األول إلى التوسع الملحوظ في إنتا  النفط الخام، والذي 

% في نمو إجمالي الناتج 4.1سيت جم إلى مساهمة قطاع النفط بنسبة 

المحلي. أما في حالة اقتصاد الدطاع الخاص غي  النفطي فإن المات ا  

المختلفة تتي  إلى توحيد وسيط في عملية التعافي هذه.  فعلى سبيل المثال 

فإن عمليا  نداط البيع كمات  ل سته ك الخاص خ ل ال بع الثالث تتي  

إلى استد ا  في النمو، في حين أظه  مات  مدي ي المتت يا ، المات  

ال ئيسي لمناخ األعمال في االقتصاد غي  النفطي، انخفاًاا تد يجيًا من 

 في سبتمب . 35.4في يونيو إلى  33.1

وبناً  على هذه األ قام وتددي اتنا األخي ة لتعدب الناتج المحلي اضجمالي  

ندوم بإج ا  الم اجعا  التالية لتوقعاتنا الخاصة بالناتج المحلي اضجمالي 

ً من معدل نمو الدطاع الخاص غي  8112لعام  .  لدد خفانا تد يجيا

٪، مع زيادة مساهمة نمو الناتج المحلي 1.6٪ إلى 1.2النفطي من 

٪.  واستناداً إلى أحدث 8.3٪ إلى 8.8اضجمالي للدطاع الحكومي من 

البيانا  الفعلية وتوقعا  ال بع ال ابع ضنتا  النفط، فإننا ن فع تددي اتنا لنمو 

٪.  وبتكل عام ال 5.4٪ إلى 5.8الناتج المحلي اضجمالي لدطاع النفط من 

تزال تددي اتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي ل قتصاد ككل بدون ت يي  عند 

8.3.٪ 

 

 يشير البيان التمهيدي للميزانية إلى التوسع المالي

أعلن وزي  المالية بنهاية ته  سبتمب  عن البيان التمهيدي للميزانية للسنة  

التالية والذي تامن أيًاا خطة مالية معدلة متوسطة األجل حتى عام 

باضاافة إلى توقعا  لنمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي  8181

 واالسمي على مدى السنوا  الدادمة.

وبالمدا نة مع الخطة المالية السابدة متوسطة األجل والمنتو ة في إع ن 

الميزانية في ديسمب  المااي هناك بعض الت يي ا  الملحوظة.  وتحديًدا، 

تتوقع الحكومة عائدا  مالية أعلى بكثي  على مدى السنوا  الث ث المدبلة.  

مليا  لاير سعودي لعام  111وفي المتوسط يكون التعديل في حدود 

مليا  لاير سعودي.  ويمكن االفت اض بأن هذا التعديل  153حتى  8112

ي جع في المدام األول إلى ا تفاع عائدا  النفط المد جة في الميزانية.  

ووفداً للخطة المالية المندحة فإن هذه اضي ادا  اضاافية تستخدم في ال الب 

لزيادة اضنفاق المالي من أجل تحفيز نمو االقتصاد المحلي.  سيتم زيادة 

مليا   111  -  21لكل عام بمددا   8181-8112النفدا  المالية للسنوا  

لاير سعودي.  يتم الت كيز على زيادة النفدا  ال أسمالية، والذي من 

المفت ض أن يمثل دافعًا أقوى وأكث  استدامة للنمو ل قتصاد المحلي من 

 الزيادة المدابلة في اضنفاق الحالي.

 

 

 :  04الرسم البياني 

  8102زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع النفط في 

 :  05الرسم البياني 

 االنتعاش االقتصادي السعودي يكتسب زخما  

نموذ  تعدب نمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي لدطاع النفط، ته ي، %على 
 أساس سنوي 

 نمو الناتج المحلي اضجمالي الحديدي لدطاع النفط،  بع سنوي، %على أساس سنوي
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 التوقعات الرسمية المحافظة للنمو

يتعين على هذه الخلفية، اعتبا  التوقعا  ال سمية لنمو الناتج المحلي 

اضجمالي محافظة. وبالنسبة للعام الحالي، من المتوقع أن يصل نمو الناتج 

٪، 8.5إلى  8112٪، وأن يصل في عام 8.1المحلي اضجمالي إلى 

٪ على التوالي.  وهذا أم  جدي  8.4٪ و8.8وللعامين التاليين إلى 

بالم حظة، إذ توقع  الحكومة في إع ن ميزانيتها بنهاية العام المااي 

٪ على 8.7ا تفاًعا ملحوًظا في معدال  نمو الناتج المحلي اضجمالي )

( على خلفية انخفاض أهداف اضنفاق 8181، 8112٪ في 8.2التوالي. 

بتكل كبي .  وبالنظ  إلى التوسع المتوقع في إنتا  النفط حتى نهاية هذا 

ومع األخذ في الحسبان تأثي  التحفيز المالي على  8112العام وحتى عام 

وما بعده، فنحن توقع أن  8112االقتصاد غي  النفطي، خاصة في عام 

يكون نمو الناتج المحلي اضجمالي ل قتصاد السعودي في نهاية المطاف 

فوق أ قام النمو ال سمية المعدلة.  وبجانب توقعاتنا لنمو الناتج المحلي 

، فإننا نتوقع تسا ًعا أكب  في النمو في 8112٪ لعام 8.3اضجمالي بنسبة 

٪، 5.2٪. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بنسبة 8.2ليصل إلى  8112

في حين من المتوقع أن ي تفع نمو الناتج المحلي اضجمالي للدطاع الخاص 

 ٪.8.8غي  النفطي إلى 

للعام الحالي، فإن العجز المالي المتوقع  الميزانيةوفيما يتعلق بتوقعا   

مليا   111مليا  مدابل  142-أعلى بتكل وااح من توقعاتنا األصلية )

لاير سعودي(.  وي جع ذلك جزئيا إلى الزيادة في اضنفاق بما يتجاوز 

مليا  لاير  1112مليا  لاير سعودي مدابل توقعاتنا  1151توقعاتنا )

سعودي(.  وعلى وجه الخصوص فإن توقعا  الحكومة بتأن إجمالي 

مليا  لاير سعودي مدابل  228اضي ادا  أقل بتكل ملحوظ من توقعاتنا )

 مليا  لاير سعودي(. 217توقعاتنا 

مصد  هذا االخت ف هو على األ جح تددي ا  عائدا  النفط.  ومن  

وجهة نظ نا فإن اخت ف التددي ا  الخاصة باضي ادا  النفطية ينجم في 

المدام األول عن االفت ااا  المتباينة في نسبة التحويل المالي )عائدا  

النفط المالية كنسبة من إجمالي اضي ادا  النفطية(.  وفي المااي كان 

يمكن تصميم نسبة التحويل المالي هذه على أنها دالة ألسعا  النفط.  ومع 

ذلك ومع النظام الا يبي الجديد لت كة أ امكو حيث يتم استبدال جز  من 

مدفوعا  الا ائب السابدة بدفعة توزيعا  أ باح أكث  استد اً ا، فدد ال 

تكون هذه الع قة صحيحة بعد اآلن.  واستناداً إلى توقعاتنا الخاصة 

بصاد ا  النفط وأسعا  التصدي ، فإن تددي ا  عائدا  النفط الحكومية 

٪. ومن الوااح أن هذا 63ستنطوي على نسبة تحويل مالي تبلغ حوالي 

أقل من ال قم المتوقع على أساس الع قة السابدة بين نسبة التحويل المالي 

 ومستوى أسعا  النفط.

وأخيً ا فإن توقعا  اضي ادا  المالية الجديدة تددم دلي ً على أن الحكومة 

تتوقع بدا  أسعا  النفط عند مستويا  أعلى خ ل السنوا  الدادمة.  وهذا 

ما تاكده التوقعا  ال سمية لنمو الناتج المحلي اضجمالي االسمي والحديدي 

على مدى السنوا  الث ث المدبلة، وذلك استنادا إلى ما يمكن استخ صه 

 من توقعا  أسعا  النفط.

 المصد : وزا ة المالية المصد :  وزا ة المالية

 التوقعا  الدديمة لإلنفاق المالي على المدى المتوسط، بالمليا  لاير سعودي

 :  06الرسم البياني 

 توقعات اإلنفاق المالي القديمة والجديدة 

، بالمليا  لاير 8112إنفاق مالي إاافي على أساس البيان التمهيدي للميزانية 
 األ قام الفعلية(  8117، 8116سعودي )

 التوقعا  الدديمة لإلي ادا  المالية على المدى المتوسط، بالمليا  لاير سعودي 

 :  07الرسم البياني 

 توقعات اإليرادات المالية القديمة والجديدة 

، بالمليا  لاير 8112إي ادا  مالية إاافية على أساس البيان التمهيدي للميزانية 
 األ قام الفعلية(  8117، 8116سعودي )
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  آفاق االستثمار العالمية 
8102الربع الرابع   

 2 الصفحة 

 المصد : بلومبي غ المصد : بلومبي غ

ته ، % الت ين   18مات  مو غان ستانلي لألسهم العالمية لكافة البلدان لـ
 ، المحو   االيس 

 م حظا :

 كل أ قام العوائد بالدوال  األم يكي. -

 أدا  األسهم = إجمالي العوائد )تاملة توزيعا  األ باح( -

 الجزء الرابع: االسواق المالية العالمية

 الحركات التصحيحية للسوق المالية في أكتوبر

حدد  األسواق المالية العالمية أداً  جيدا فني الن بنع النثنالنث )اننظن  التنكنل 

(. وا تفع  أسواق األسهم المنتندندمنة، وفندنا لنمناتن  منو غنن سنتناننلني 12

، وهنو منا 8112٪ في ال بع الثنالنث منن عنام 3.1لألسهم العالمية، بنسبة 

٪ وعلى النعنكنس 3.2يتكل تد يبا األدا  بأكمله منذ بداية العام حتى تا يخه 

٪ وهنو 1.1-من ذلك واصل  األسواق الناتئة خسا تها في الن بنع النثنالنث 

٪ منذ بنداينة النعنام. كنمنا تنهند  7.3-ااافة إلى األدا  السلبي العام بنسبة 

٪. وعنلنى 8.3-سوق األسهم السعودية تصحيًحا في الن بنع النثنالنث بنننسنبنة 

خلفية التباطا المتوقع في االقتصاد العالمي، والذي يمكنن أن ينتنفناقنم بتنكنل  

أكب  بسبب الح ب التجا ية الوتيكة، كان  أسواق األسهم النمنتندندمنة من ننة 

بتكل ملحوظ حتى نهاية سبتمب . ومع ذلك أحدث  هذه المخاوف فني ننهناينة 

المطاف ح كا  تصحيحية قوية بأسواق األسهم العالمية في تنهن  أكنتنوبن . 

٪. 7.3-3.1وفي األسبوعين األولين من الته  انخفا  األسواق بنننسنبنة 

وبالنظ  إلى هذه الحن كنا  النتنصنحنينحنينة النكنبنين ة، نن ى أن هنبنوط آخن  

للمات ا  االقتصادية، مثل مات  مدي ي المتت يا  العالمي للصناعة، تنم 

 (.12احتسابه بالفعل عند المستويا  الحالية )أنظ  التكل 

إن التباين بين سوق األسهم األم يكية وبدينة النعنالنم، والنذي قنمنننا بنتنسنلنينط 

الاو  عليه بالفعل في تد ي نا األخي ، قد ازداد بتكل كبي  خن ل األتنهن  

(. وينطبق هذا بتكل خناص عنلنى أسنواق 81الدليلة المااية )أنظ  التكل 

 311األسهم الناتئة. وفي واقع األم ، تفوق أدا  مات  ستاند د آند بنو ز 

٪ منننذ بنداينة تنهن  11على مات  مو غان ستانلي لألسواق الناتئة بنحنو 

يوليو من هذا العام وحتى نهاية سبتمبن . وهنو النتنطنو  النذي تنوقنعننناه منن 

خ ل زيادة الوزن بالنسبة لألسهم األم يكية وتدليل النوزن ألسنهنم األسنواق 

الناتئة في توزيعنا لألصول بمنتصف العام. وهذا التباين له ما يب  ه بتنكنل 

أساسي. أدى الموقف االقتصادي الممتاز في الواليا  المتنحندة، وخصنوصناً 

اضص ح الا يبي للت كا  الذي تم إدخاله في يناين  إلنى  فنع النتنوقنعنا  

الخاصة بأ باح الت كا ، بينما حدث العكس فني األسنواق الننناتنئنة بسنبنب 

(. وعنلنى النمندى 81التباطا االقتصادي العالنمني النوتنينك )اننظن  التنكنل 

الدصي  يبدو من الم جح أن هذا التباين األساسي سيستم ، ولكننا نتنوقنع أن 

يتباطأ زخم األ باح في الواليا  المتحدة في السنة الدادمة أيًاا مما سنيناثن  

 في نهاية المطاف أيًاا على سوق األسهم.

  

 قوة الدوالر األمريكي تلقي بظاللها على األسواق الناشئة

لدد أت نا في مناسبا  عدة إلى أن الدوال  األم يكي الدوي له تنأثنين  سنلنبني 

على االستثما ا  في األسواق الناتئة. وقد تحدق ذلك في األتنهن  األخنين ة 

(، وقد سجل  أسواق األسنهنم الننناتنئنة أداً  أقنل منن أدا  88)انظ  التكل 

٪ منذ ته  ما س منن هنذا النعنام. وخن ل هنذه 81األسواق المتددمة بنحو 

الفت ة ا تفع مات  الدوال  األم يكي الم جح تجا ياً وفداً لذلك. ومنع ذلنك، 

أيًاا أن اعف أدا  األسواق الناتنئنة كنان من تنفنعًنا  88يواح التكل  قم 

بتكل غي  منتننناسنب وأن النمنزيند منن النزينادة فني سنعن  صن ف النعنمنلنة 

 األم يكية قد تم احتسابها بالفعل بتكل جزئي عند المستويا  الحالية.

ويظه  تحليل ألسواق األسهم المحلية الف دية امن نطاق األسواق الننناتنئنة 

أنه حتى تلك األسواق والتي كان  قاد ة على مداومة االتجاه الهبوطي النعنام 

 حتى هذا الوق  تا    اآلن ج ا  موجة التصحيح العالمية.

   

 :  02الرسم البياني 

 حتى تاريخه  8102أداء فئات األصول في سبتمبر 

 :  02الرسم البياني 

 األسهم العالمية المتأثرة بتباطؤ النمو 

 مات  مدي ي المتت يا  لدطاع التصنيع العالمي، المحو  االيمن

49

50

51

52

53

54

55

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

-2.0

1.2

0.8

-1.6

2.6

-3.5

10.2

14.4

10.6

5.8

1.6

-2.5

-7.5

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

السلع

صناديق التحوط

(العالمي)العدا ا  

السندا  م تفعة التصنيف

السندا  م تفعة العائد

سندا  األسواق الناتئة

األسهم الخليجية باستثنا  السعودية

األسهم السعودية

األسهم االم يكية

األسهم العالمية

األسهم اليابانية

األسهم االو بية

أسواق األسهم الناتئة



 

 

  آفاق االستثمار العالمية 
8102الربع الرابع   

 11 الصفحة 

 المصد : بلومبي غ المصد : بلومبي غ

ته )تددي ا  اضجنمناع(، 18 بحية السهم اآلجلة لـ 311مات  ستاند د آند بو ز 
 المحو  االيس 

وينطبق هذا بتكل خاص على سوق األسهم الهندية، والذي تمكن من النتنألنق 

مع تسجيل أدا  ممتاز حتى وق  ق يب. ويمكن  اية هذا األدا  المواتي فني 

سياق النمو الدوي ل قتصاد الهندي. وزاد ننمنو الننناتنج النمنحنلني اضجنمنالني 

٪. وهنذا 2.1الحديدي في ال بع الثاني على أساس سنوي بنسبة ال تدنل عنن 

يجعل الهند واحدة من االقتصادا  ال ئينسنينة الندنلنينلنة إلنى جناننب النوالينا  

 .8112المتحدة والتي تظه  نمواً متسا عاً في النصف األول من عام 

ومع ذلك هناك إتا ا  متزايدة على تأث  االقتصاد الهندي أيًاا بنالنتنبناطنا. 

وقام صندوق الندد الدولي فني أحندث تندنا ين ه حنول ننظن تنه النمنسنتندنبنلنينة 

٪. والعامل ال ئيسني لنهنذا هنو 7.4إلى  8112بتخفيض توقعا  النمو لعام 

ا تفاع أسعا  النفط، وهو ما ياث  على االقتصاد الهندي وياث  أيانا عنلنى 

الميزان التجا ي. باضاافة إلنى ذلنك اننخنفنان  الن وبنينة النهننندينة مندنابنل 

٪، منمنا قند ينادي إلنى زينادة 14الدوال  األم يكي منذ بداية النعنام بنننحنو 

الا وط التاخمية. ومن المتوقع أن ي فع البنك النمن كنزي أسنعنا  النفنائندة 

٪ أخ ى قبل نهاية العام، بنعند أن  فنع سنعن  النفنائندة بنالنفنعنل 1.83بنسبة 

م تين هذا العام. وع وة على ذلك كان للنمنخناوف بتنأن اسنتندن ا  النننظنام 

المص في أيااً تأثي اً سلبيًا على سوق األسهم المحلية. وأخي اً  كان التدنينينم 

 الم تفع لسوق األسهم الهندية سببا آخ  للتصحيح األخي .

  

  ارتفاع عائدات السندات األمريكية

هناك عامل تحفيز آخ  يمكن أن يمثل متكلة على نحو متزايد ألسواق 

األسهم إلى جانب المخاوف بتأن النمو، وهي أسعا  الفائدة طويلة األجل 

خاصة في الواليا  المتحدة. وقد ا تفع العائد على سندا  الخزانة 

% منذ أن سجل أدنى 5األم يكية ألجل عت  سنوا  بتكل وااح فوق 

. وكان  الزيادة في هذا 8116٪ في منتصف عام 1.56مستوى له عند 

٪. واعتبا ا من منتصف أكتوب  بلغ العائد على السندا  1.21العام حوالي 

٪. وينب ي النظ  إلى هذه الزيادة 5.81سنوا  حوالي  11الحكومية ألجل 

على مدا  العامين الماايين على خلفية السياسة النددية األم يكية األقل 

توسعًا. وخ ل عملية تطبيع األوااع النددية بعد خلق السيولة المف طة في 

أعداب األزمة المالية العالمية،  فع االحتياطي الفيد الي أسعا  الفائدة على 

٪ في العامين الماايين )انظ  8.83٪ إلى 1.83الصندوق الفيد الية من 

 (.84التكل 

وتظه  المدا نة مع السندا  الم تبطة بالتاخم أن الزيادة في العائدا  

على وجه التحديد خ ل هذا العام ت جع بتكل  ئيسي إلى ا تفاع أسعا  

( وليس بسبب توقعا  التاخم الم تفعة 83الفائدة الحديدية )انظ  التكل 

)الف ق بين عائدا  سندا  الخزانة االسمية والحديدية في الواليا  

المتحدة(. تعكس أسعا  الفائدة الحديدية الم تفعة اقتصاًدا أقوى، وهو أم  

إيجابي بتكل أساسي لألسهم. ومع ذلك وبالنظ  إلى الدوة الحالية ل قتصاد 

األم يكي، يمكن أن تزداد توقعا  التاخم خ ل األته  الدادمة، مما قد 

٪ أو حتى ألعلى من ذلك. 5.3يادي إلى ا تفاع آخ  في أسعا  الفائدة إلى 

ووفق هذا السينا يو يمكن أن تصبح أسعا  الفائدة طويلة األجل في 

 الواليا  المتحدة عوامل غي  مواتية متنامية لسوق األسهم.

وإزا  هذه الخلفية فإننا نتخذ موقفًا أكث  حذ اً حيال األسهم وندوم بتخفيض 

حصصنا في األسهم وفدًا لذلك. وياث  هذا في المدام األول على األسهم 

األم يكية، والتي نخفض تدييمها من زيادة الوزن في المحافظ إلى محايد 

 على أساس االعتبا ا  أع ه.

كما أن السينا يو الخاص بنا بتأن المزيد من اال تفاع في العائد على 

ً توقعا  واعدة لمستثم ي السندا . لدد  السندا  األم يكية ال يمثل أياا

قمنا منذ بعض الوق  وحتى اآلن بتخفيض الوزن بتكل  كبي   في سندا  

الخزانة األم يكية وسندا  الت كا  م تفعة العائد في تخصيص أصولنا. 

وخ ل هذه الفت ة، افت انا دوًما أن عملية التطبيع النددي ستادي 

بالا و ة إلى ا تفاع عائدا  السندا  طويلة األجل. وما زلنا ملتزمين 

 :  81الرسم البياني 

 التباين بين الواليات المتحدة وبقية العالم 

 :  80الرسم البياني 

 تباين اتجاه األرباح بين الواليات المتحدة واألسواق الناشئة 

 ، المحو  االيس  311مات  ستاند د آند بو ز 

ته  )تندندين ا   18مات  مو غان ستانلي لألسواق الناتئة  بحية السهم اآلجلة لـ مات  مو غان ستانلي لألسهم العالمية باستثنا  الواليا  المتحدة، المحو  االيمن
 اضجماع(، المحو  االيمن
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بهذا. ومع ذلك، فإننا ن ى أن هذه العملية، على األقل في الواليا  المتحدة، 

قد وصل  إلى م حلة متددمة بالفعل، وفي حالة العائدا  طويلة األجل التي 

٪، يجب أن نتخذ موقفاً بنّاً  بتكل أكب  تجاه استثما ا  الدخل 5.3تتجاوز 

 الثاب . كما اننا ال نستبعد إمكانية وقوع هذا األم  خ ل العام المدبل.

 المصد : بلومبي غ المصد : بلومبي غ

 :  85الرسم البياني 

 بسبب االرتفاع الحقيقي للعائدات  8102ارتفاع عائدات سندات الخزانة في 

 سنوا   11العائد على سندا  الخزانة األم يكية ألجل 

 :  84الرسم البياني 

 العائدات على سندات الخزانة األمريكية تدفعها سياسة الفيدرالي 

 سنوا 11العائد على سندا  الخزانة األم يكية ألجل 

 المصد : بلومبي غ المصد : بلومبي غ

 :  83الرسم البياني 

 األسهم الهندية في وضع التصحيح بعد االرتفاع الكبير 

 مات  ستاند د آند بو ز بي إس إي سينسيكس، المحو  االيس 

 :  88الرسم البياني 

 األسواق الناشئة المتأثرة بالعملة األمريكية 

مات  األسهم العالمية  النسبة بين مات  مو غان ستانلي لألسواق الناتئة9
 (، المحو  االيس 111=  8114)سبتمب  

مات  جي بي مو غان للدوال  االسمي األتمل لسع  الفائدة، المحو  
 مات  مو غان ستانلي لألسواق الناتئة ، المحو  االيمن االيمن، معكوس
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 الجزء الخامس: سوق األسهم السعودية

 8102تصحيح السوق بعد االرتفاع الكبير في النصف األول من 

تع ا  سوق األسهم السعودية بعد اال تفاع الكبي  في النصف األول من 

العام الحالي لبعض الح كا  التصحيحية على مدا  األته  التالية )أنظ  

(. خ ل الفت ة من بداية يناي  وحتى منتصف يوليو، ا تفع 86التكل 

ندطة. خلفية هذا  2311ندطة إلى ما دون  7851مات  تاسي من مستوى 

اال تفاع تأتي باضاافة إلى األساسيا  المتفائلة، تمثل  في األخبا  بأنه من 

المحتمل انامام األسهم السعودية الى مات ا  األسواق الناتئة العالمية 

الهامة، وهي مات  مو غان ستانلي ومات  فوتسي. وي جع التصحيح 

ندطة، ي جع إلى  7311ال حق والذي هبط بالسوق إلى ما دون مستوى 

عدة عوامل. من ناحية تسبب عدم وجود تدفق أخبا  إيجابية في قيام 

المستثم ين المحليين بجني بعض األ باح. باضاافة إلى ذلك وخاصة في 

سبتمب  وأكتوب ، تأث   سوق األسهم السعودية سلبا بأزما  العم   في 

بعض الدول الناتئة، والتي تفاقم  بسبب التوت ا  الجيوسياسية. ونتيجة 

لذلك يطلب المستثم ون في الوق  الحالي ع وة مخاط  أعلى على األسهم 

 السعودية مدا نة باألته  الدليلة المااية.

 

 وتظل القضية األساسية قائمة

. وال زلنا نتوقع 8112في  أينا يبدى السينا يو األساسي قائًما بالنسبة لعام 

. 8112٪ في 7، بعد نموها بحوالي 8112٪ في عام 2نمو األ باح بنحو 

وهذا على خلفية السينا يو الكلي للنمو المتسا ع في العام المدبل، كما هو 

. وعلى أساس  بحية السهم في مات  تداول العام، فإن 5مواح في الجز  

 8112لاير لعام  381و 8112لاير للعام  428هذا يت جم إلى قيمة 

(. ومن وجهة نظ نا فإن هذا ال يزال يددم إمكانا  ا تفاع 87)انظ  التكل 

 كبي ة لسوق األسهم السعودية على المدى المتوسط.

أد  الح كا  التصحيحية األخي ة إلى إعادة تدييم لسوق األسهم السعودية. 

كما تم  م اجعة مستويا  التدييم العالية المدا نة بحلول منتصف العام 

ته اً  18بتكل كبي  ألسفل. بالنسبة إلى نسبة مك   ال بحية لـ  8112

( فيما يتعلق بنسبة 82نحن اآلن دون المتوسط طويلة األجل )أنظ  التكل 

ته  تد يبا عند ذلك المستوى. إن واع تدييم السوق  18مك   ال بحية لـ 

السعودية من منظو  عالمي بالمدا نة مع مات  مو غان ستانلي لألسهم 

( يظه  أن األسهم السعودية تددم حالياً خصماً 82العالمية )انظ  التكل 

ته اً(،  18٪ )نسب مك   ال بحية النسبية لفت ة 11-للتدييم بحوالي 

أياا أنه  82٪. كما يبين التكل 3-بمتوسط طويل األجل متم كز على 

على المدى األطول، هناك ا تباط إيجابي بين التدييم النسبي لسوق األسهم 

، 8114إلى عام  8118العالمية وسع  النفط باستثنا  الفت ة من عام 

عندما كان  سوق األسهم مدومة بأقل من قيمتها الحديدية من هذا المنظو . 

وعند هذا المستوى الحالي يبدى هناك بعاا من النطاق لألسهم السعودية 

 من حيث تدييمها بالع قة مع األسهم العالمية.

 

 تباين أداء القطاعات

تكتف النظ ة األكث  تفصي ً لسوق األسهم السعودية عن وجود تباينا  

تهً ا المااية.  12-18كبي ة في األدا  بين الدطاعا  المختلفة خ ل فت ة 

وفي الواقع كان السوق بأكمله مدفوًعا بتكل  أساسي بدطاعين، وهما البنوك 

(. منذ بداية العام المااي تفوق أدا  51والبت وكيماويا  )انظ  التكل 

٪، وعلى قطاع 51الدطاع المص في على إجمالي السوق بنحو 

٪. وعلى النديض من ذلك، وخ ل نفس الفت ة، 81البت وكيماويا  بنحو 

٪، حيث بلغ قطاع السلع 53هبط أدا  الدطاع العدا ي بأكث  من 

٪ 83االسته كية )األغذية والمت وبا  والمواد ال ذائية بالتجزئة( بنحو 

(. وو ا  هذا األدا  المتباين هناك ديناميكيا  مختلفة 51)انظ  التكل 

لأل باح وهي وبتكل وااح لصالح الدطاعين المتفوقين في األدا . هناك 

 المصد : بلومبي غ
 المصد : بلومبي غ

 المات  العام للسوق السعودية تداول، المحو  االيس 

  بحية السهم التددي ية أل بعة أ باع من العام، المحو  االيمن

 المات  العام للسوق السعودية تداول )المخطط األسبوعي(

 :  86الرسم البياني 

  8102التصحيح بمؤشر تاسي بعد االرتفاع الكبير في النصف األول من 

 :  87الرسم البياني 

  8102توقعات إيجابية لألرباح في 

 يوم  31المتوسط المتح ك لـ 
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 المصد : تداول، بلومبي غ المصد : مصاد  متعددة

 السلع االسته كية االساسية

هذين الدطاعين. ومن الم جح أنه وقبل إد ا  المات ، سيظل هذا هو 

مح ك األدا  بالنسبة للسوق. وإلى جانب التوقعا  األساسية التي ال تزال 

مواتية بالنسبة لهذين الدطاعين، فإن هذا ال يدعو إلى حدوث دو ان كبي  

 بالدطاع عند هذا المنعطف. 

عامل محفز آخ  يساهم في هذه االخت فا  وهو إد ا  المات  في 

مات ا  األسواق الناتئة ال ئيسية من قبل ماسستي مو غان ستانلي 

وفوتسي. إن غالبية البنوك والبت وكيماويا  هي أسهم كبي ة الحجم وتأتي 

امن قائمة الم تحين لإلد ا  بالمات . ونجد أن حوالي نصف األسهم الـ 

المتوقع إد اجها في مات  مو غان ستانلي لألسواق الناتئة هي من  58

 :  31الرسم البياني 

 تفوق البنوك والبتروكيماويات

 :  30الرسم البياني 

 العقارات واألسهم االستهالكية تظهر أداء  ضعيفا  

 مات  قطاع البنوك

 المات  العام للسوق السعودية )تاسي(

 المصد : تداول، بلومبي غ المصد : مصاد  متعددة

 ته  لمات  تاسي9 مو غان ستانلي لألسهم العالمية  18مك    بحية 
 لكل الدول، كنسبة %، المحو  االيس 

 :  82الرسم البياني 

 التقييم من منظور طويلة األجل 

 :  82الرسم البياني 

 التقييم بالنسبة لألسهم العالمية

 ته  18مك   ال بحية لمات  تاسي 

 المتوسط للمدى الطويل وحدود مدى التدييم 
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 م(8112سبتمب   51)بتا يخ عوائد السندات الحكومية  م(8112سبتمب   51)بتا يخ اسعار الفائدة للبنك المركزي 

 سنوات 01عوائد السندات الحكومية لمدة  اسعار الفائدة للبنك المركزي

 تقييم اسواق االسهم اداء اسواق االسهم

بالدوال  االم يكي، كل بالمات ا  األخ ى بالعملة المحلية، ت ي  االسعا  هي  MSCIمات  

 صافي اال باح.
م8112سبتمب   51بتا يخ   

 (RoE(، العائد على حدوق المساهمين )PB(، نسبة السع  9 الديمة الدفت ية )PEنسبة السع  9  بحية )
 جميع األ قام مبنية على تددي ا  إجماع المحللين،  بلومب غ

 نهاية الفت ة
 م 8112* توقعا   

 المصد : بلومبي غ، توقعا  ال ياض المالية

 نهاية الفت ة
 م 8112* توقعا   
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يتتمل في هذا التد ي  عنلنى وجنهن  النننظن  االسنتنثنمنا ينة عنلنى النمندى 

الدصي  والمتوسط، وتفس  كزيادة او تدليل في الوزن لكل فنئنة منن فنئنا  

االصول مدا نة بحصتها االست اتيجينة. وبنالنتنالني، فنإن زينادة او تندنلنينل 

األوزان تعكس الجاذبية النسبية للفئنا  االصنول النمنخنتنلنفنة منن منننظنو  

 تكتيكي.

 توزيع االصول المقترح للمستثمر المتوازن

توزيع االصول المدت حة ادناه مصمم للمستثم  الذي يهدف ل ستثما  فني 

وينعكس هذا في التوزيع االست اتيجي لألصنول وهني “.  متوازنة” محفظة 

الهيكلة االمثل للمحفظة االستثما ية علنى اسناس خصنائنص النمنخناطن  9 

سنننوا ( لنجنمنينع فنئنا  االصنول.   3العوائد طوينلنة االجنل )أكنثن  منن 

باضاافة إلى التوزيع التكتيكي لألصول في المنحنفنظنة النمنتنوازننة والنذي 

 الجزء السادس: توزيع االصول

اجمالي توزيع االصول                                   

( 8112سبتمب   51)  

زيادة / تقليل الوزن                              

 )التوزيع التكتيكي مدابل االست اتيجي(

  اسواق الندد
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 بيان إخ   المساولية:

تم جمع المعلوما  الوا دة في هذا التد ي  بحسن نية من مصاد  عامة مختلفة يعتدد بأنه موثوق بها. في حين اتخذ  كل العناية المعدولة 

 لامان أن الوقائع الوا دة في هذا التد ي  هي دقيدة وأن التوقعا  واآل ا  والتنباا   الوا دة في هذه الوثيدة هي عادلة ومعدولة، ومع

ذلك فأن ال ياض المالية ال تامن دقة البيانا  والمعلوما  المددمة ، وعلى وجه الخصوص، ال ياض المالية ال تتعهد أن المعلوما  

الوا دة في هذا التد ي  هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التد ي  ليس، وليس المدصود به أن يفس  على أنه،  ع ض للبيع أو تدديم 

  . ع ض لت ا  أية أو اق مالية. وبنا  عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلوما  التي يحتوي عليها هذا التد ي

ال ياض المالية تخلي مساوليتها وال تدبل أي التزام عن أي خسا ة ناجمة عن أي استخدام لهذا التد ي  أو محتوياته، و لن تكون ال ياض 

المالية مساولة ولن يكون أي من منسوبي ال ياض المالية من مد ا  ، ومساولين، و موظفين مساولين في أي حال من األحوال عن 

 أو محتويا  هذا التد ي . ال ياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكث  من الت كا  التابعة لها قد يكون لهم استثما ا  في األو اق المالية

 .األصول األخ ى المتا  إليها في هذا التد ي 

تالي وبال -كما في تا يخ هذا التد ي  فدط  -اآل ا  والتنباا  والتوقعا  الوا دة في هذا التد ي  تمثل اآل ا  الحالية لت كة ال ياض المالية 

فهي ع اة للت يي  دون إتعا . ليس هنالك أي امان بأن النتائج أو األحداث المستدبلية سوف تكون متسدة مع أية آ ا  او التنباا  او 

 التوقعا   وا دة في هذا التد ي ، و ما و د في التد ي   يمثل نتيجة محتملة فدط. كما أن  هذه اآل ا ، والتنباا  والتوقعا  تخاع لبعض

 .المخاط  وعدم التأكد واالفت ااا  التي لم يتم التحدق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستدبل قد تختلف بتكل كلي

الديمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثما ا  المتا  إليها في هذا التد ي  قد تتدلب و 9 أو تتأث  بالت يي ا . األدا  السابق ليس 

 .بالا و ة مات ا لألدا  المستدبلي. وفدا لذلك، يمكن للمستثم ين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثم  في األصل

هذا التد ي  يددم معلوما  ذا  طابع عام وال يعتب   ظ وف ، وأهداف ، ومستوى المخاط ة ألي مستثم  معين. ولذلك، فإنه ال يدصد 

بهذا التد ي  تدديم متو ة في مجال االستثما  وال يأخذ بعين االعتبا  الواع المالي الخاص و9أو األهداف االستثما ية الخاصة و9أو 

االحتياجا  الخاصة بالدا ئ .  قبل اتخاذ أي ق ا  بخصوص  االستثما  يجب على الدا ئ الحصول على المتو ة المستدلة من ذوي 

 .الخب ة في المجاال  المالية والدانونية و9أو أي مستتا ين آخ ين  حسب الا و ة

ال يحق نسخ أو توزيع هذا التد ي  البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلوما  و اآل ا  والتنباا  والتوقعا  الوا دة فيه محمية بموجب 

 الدواعد ولوائح حدوق الطبع والنت .
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