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 1 الصفحة 

. ومنع للن ق قند بند  7102انتعش االقتصاد العالمي بشكل واسع النطاق خالل النصف األول من  انا  
ل صننندوق الننن ند  بعض البيانا  الكلية الصادرة في اآلونة األخيرة مخيبة لآلمال بندرةنة بسنينطنةق واندو

 الدولي توقعا  النمو لالقتصاد االمريكي تةاه الهبوط في يونيو.

الى الرغ  م  بيانا  التضخ  الميسرةق يواصل نظا  االحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدةق وقد تنتنبنع 
بنو  مركزية كبرى أخرى هلا المسار العا  في وق  الحق تةاه التسوية الن ديةق استناًدا إلى التعنلنين نا  

 الصادرة مؤخًرا. 

ول  يسفر خفض إنتاج األوب ق حتى اآل ق ا  انخفاض ملحوظ فني منخنزو  النننفنط النعنالنمنيق لنكن  قند 
ق  حيث سنينوفنر للن  بنعنض الندان  ألسنعنار النننفنطق النتني 7102يحدث لل  في النصف الثاني م  اا  

 تراةع  أيًضا مؤخًرا بسبب موقف المستثمري  الماليي  تةاه السوق المتةه للهبوط الى نحو مفرط.

. وبنافنتنراض 7102قد شهد االقتصاد السعودي غير النفطي انتعاًشا محدوًدا في النصف األول م  انا  
أ  الحكومة ستلتز  بخطط اإلنفاق وفً ا للموازنة في النصف الثانيق ينبغي تعزيز انتعاش االقتصاد غنينر 

 .  7102النفطي تدريةًيا حتى نهاية 

نبدأ في اتخال موقف أكثر حلًرا تدريةًيا تةاه األسه  العالميةق بعد االنتعاش الن نوي واسنع النننطناق منننل 
الخريف الماضي. ونوصي بأخل بعض األرباح إلى هله النمنسنتنوينا  النعنالنينة منننل أ  أصنبنحن  أسنواق 

 األسه  الدولية أكثر ضعًفا.

الى مستوى معنين . وينننعنكنا اننتنعناش  7102حافظ سوق األسه  السعودي في النصف األول م  اا 
. 2111إلى حد بعيد في أسعار األسه  الحاليةق حيث يتةاوز منؤشنر تناسني  7102األرباح المتوقع في 

واادة بشكل أكثرق حيث تشير التوقعا  إلى التزاما  أقوى م  ةانب المسنتنثنمنرين   7102توقعا  اا  

 األةانب.

 اتخال موقف أكثر حلرا بشأ  األسه  العالمية
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 المصدر: بلومبيرغ، ماركت

 مؤشرات مديري المشتريات في العالم وفًقا لماركت االقتصادية 

 المصدر: صندوق النقد الدولي

 :  7الرس  البياني
توقعا  صندوق الن د الدولي بانخفاض معدال  النمو في الواليا  المتحدة 

 األمريكية 

 الةزء االول: االقتصاد العالمي

 مسار انتعاش غير متكافئ

حقق االقتصاد العالمي انتعاشاً واسع النطاق منذ الربع األخير من عام 
وتشير التوقعات إلى أن النمو االقتصادي سيتحسن بشكل ملحوظ  ،2122

، مقارنة بالعام السابق. وتؤكد مجموعة كبيرة من 2127في عام 
هذه الصورة بحلول منتصف عام  -بوجه عام-المؤشرات االقتصادية 

(. ومن ناحية أخرى، ظهرت بعض المؤشرات 2)انظْر الشكل رقم  2127
الصادرة مؤخًرا مخيبة لآلمال إلى حد ما. وينطبق ذلك تحديًدا على البيانات 
المستمدة من االقتصاد األمريكي. فمن ناحية، قد يكون ذلك نتيجة توقعات 
خبراء االقتصاد ومحللي االقتصاد باالتفاق المتزايد إلى حد كبير، والذي 
يعكس بطريقة ما احتمال التعرض لخيبة األمل. ومن ناحية أخرى، يوضح 
ذلك أيًضا أن التسارع العام في النمو العالمي يتبين أنه عملية غير متكافئة، 
حيث ينبغي الوضع في االعتبار التعرض النتكاسات على المدى القصير، 

 والمتوسط. 

ففي حالة االقتصاد األمريكي، نتوقع استئناف النمو بعد ضعفه نوعاً ما 
خالل الربع األول من العام. ومع ذلك، لن يكون هذا التسارع في النمو على 
مدى الربعين التاليين من العام بنفس القوة كما كان متوقعاً في البداية. 
ويرتبط ذلك أيًضا بإعادة تقييم عام لما يمكن أن تحققه إدارة ترامب على 
أرض الواقع، من حيث السياسة االقتصادية. وبوجه خاص، فخطط خفض 
الضرائب الطموحة، جنًبا إلى جنب مع برنامج اإلنفاق الضخم على البنية 
التحتية، تبدو أنه من الصعب تمريرها عبر الكونجرس، وذلك استناًدا إلى 
التجارب السياسة األخيرة.  ومن َثمَّ، فالهدف متوسط المدى للوصول إلى 

% الذي تتصوره إدارة ترامب يكون متفائالً أكثر من 3نمو حقيقي يتجاوز 
الالزم. ونتيجة لذلك، فقد قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو 

ومن  2127% لعام 2.2% إلى 2.3بشأن االقتصاد األمريكي لتهبط من 
 (. 2% للعام التالي )انظْر الشكل رقم 2.2% إلى 2.5

 

 التخفيف المؤق  لمعدال  التضخ  

تعتبر معدالت التضخم في االقتصادات المتقدمة الرئيسية، السيما في 
الواليات المتحدة وأوروبا، من بين دالئل خيبة األمل البسيطة في اآلونة 

(.  وبعد الزيادة الكبيرة في التضخم الرئيسي 3األخيرة )انظْر الشكل رقم 
% في الواليات المتحدة خالل الربع األول من العام، هبط معدل 2.7إلى 

%. وأكد ذلك أيًضا هبوط معدالت 2التضخم، في وقت الحق، إلى أقل من 
% في 2.5% في مارس إلى 2.7النمو في الرواتب بالواليات المتحدة من 

يونيو.  كما ازداد التضخم في منطقة اليورو من المعدالت السالبة على 
، ثم سرعان ما انخفضت 2127% في فبراير 2إلى  2122مدار عام 

% في يونيو. فقد يعود جزء من هذا 2.1معدالت التضخم مرة أخرى إلى 
التطور إلى انتعاش أسعار الطاقة على مدى الفترة نفسها. ومع ذلك، ُتظهر 
معدالت التضخم األساسية أيًضا باستثناء أسعار الغذاء والطاقة نمًطا مماثالً 

 خالل الفترة نفسها.  

ومن منظور أوسع، فنحن ننظر إلى تخفيف معدالت التضخم على أنه 
ظاهرة مؤقتة؛ وحيث إن االقتصاد األمريكي يقترب تدريجًيا من الوصول 

سيزيد ضغط  -وهو ما يعكسه سوق العمل الُمحَكم  -إلى إمكانياته اإلنتاجية 
التضخم على المدى المتوسط.  فالعالقة بين التضخم وتضاؤل سوق العمل 

قد تكون خفت حدتها على المدى القصير، لكن هذا ال يعني، في رأينا، 
توقف هذا التبادل األساسي على المدى المتوسط.  وفي ظل االستمرار 

التدريجي لقوة االقتصاد في منطقة اليورو، ال نزال نتوقع بعض االرتفاع 
 في معدالت التضخم حتى نهاية العام.  

 

 التسوية الن دية الوشيكة

بالنظر إلى تخفيف معدالت التضخم في اآلونة األخيرة، ُيالحظ بوضوح أن 
نظام االحتياطي الفيدرالي يواصل رفع سعر الفائدة على التمويل الفيدرالي 

 : 0الرس  البياني

 ظروف األامال العالمية ال تزال مواتية 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيي فيي اليوالييات اليميتيحيدة األميرييكييية )تيوقيعيات 
2127 ،2122) 

صندوق النقد الدولي في ، وفًقا لتوقعات 2127تراجع المعدالت في يونيو 
2127 ،2122  
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 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الواليات المتحدة األمريكية

 تضخم مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو 

في يونيو بعد الزيادة الفعلية التي شهدها في شهر مارس من نفس العام 
(.  ويشكل هذا دليالً آخر على أن وضع السياسة النقدية 1)انظْر الشكل رقم 

لنظام االحتياطي الفيدرالي قد أصبح أقل اعتماًدا على البيانات، مقارنًة 
بالسنوات األخيرة. كما يبدوا أن نظام االحتياطي الفيدرالي ملتزًما بوضوح 
بالمضي قدًما في اإلجراءات العامة للتسوية النقدية بعد عدة سنوات من 
خلق سيولة فائضة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ونتيجة لذلك، نتوقع 
رفع سعر الفائدة لمرة واحدة أخرى على األقل في النصف الثاني من هذا 

، بافتراض أن 2122العام، وثالثة ارتفاعات أخرى على مدار عام 
شهراً  22االقتصاد األمريكي سيواصل مسار نموه الجيد على مدى الـ 

 التالية.

وإلى جانب البنك المركزي األمريكي، قد أصدر البنك المركزي األوروبي 
بعض التعليقات البّناءة ألول مرة في يونيو بشأن مزيٍد من التطور لمنطقة 
اليورو، بما يشير ضمنًيا إلى أنه قد ُينهي برنامج التيسير الكمي مبكًرا عن 
الوقت الذي كانت تشير إليه التوقعات في السابق.  وعلى خلفية االنتعاش 

 -االقتصادي واسع النطاق الذي تشهده منطقة اليورو، يبدوا أنه من المرجح 
أن البنك المركزي األوروبي قد يتبنى نهًجا أقل توسعية  -بشكل تدريجي 

 ، وبدأ في انتهاج سبيل التسوية النقدية.2129في عام 

يتزامن ذلك، بوجه عام، مع التعليقات الصادرة عن بنك التسويات الدولية  
(BIS في اآلونة األخيرة، والتي أبرزت في يونيو أنه ينبغي أن تتخلى )

البنوك المركزية لالقتصادات الكبرى عن موقفها في التوسع بالسياسة 
االئتماني التكوين النقدية مع البدء في رفع أسعار الفائدة، وذلك لتخفيف 

الزائد عن الحد واالقتراض المالي الضخم كنتيجة النخفاض أسعار الفائدة 
 االسمية والحقيقية السالبة، والتي سادت على مدى العامين الماضيين.

 

 اقتصاد صيني قوي مثير للدهشة

يعزى زخم النمو العالمي أيضاً إلى انتعاش مستدام في األسواق الناشئة . 
الطفرة األولى في نمو اقتصادات األسواق الناشئة،  2127وسيشهد عام 

( سنوات الماضية. وتشير التوقعات 5بعد تباطؤ النمو على مدى الخمس )
% في 1.2بعد أن سجل  2127% في 1.5إلى زيادة النمو الحقيقي إلى 

العام السابق، وذلك وفًقا ألحدث تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي. 
( أن تشهد معدالت النمو المتسارع IMFكما يتوقع صندوق النقد الدولي )

. )انظْر الشكل رقم 2122% في عام 1.2مزيًدا من االرتفاع وصوالً إلى 
5.) 

نمًوا مدهًشا خالل الربع األول من عام  -على وجه التحديد  -حققت الصين 
% في الربع األول من 2.9. وقد ارتفع النمو الحقيقي وصوالً إلى 2127

العام. وتدل مؤشرات مناخ األعمال على استدامة زخم النمو أيًضا في الربع 
(. ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات 2الثاني من العام )انظْر الشكل رقم 

في كل من القطاع الصناعي وغير الصناعي في يونيو لتقترب من أعلى 
( سنوات. وُيالحظ تحسن كبير في ثقة 3مستوياتها خالل أكثر من ثالث )

المستهلك، على وجه التحديد.  فثقة المستهلك الصيني بلغت مستوى مرتفع 
جديد ال نظير له، متجاوًزا حتى مستويات نطاق ما قبل األزمة )انظْر 

(. ويحمل ذلك داللة جيدة بوجه عام، باإلضافة إلى خطة 7الشكل رقم 
السلطات الصينية إلصالح االقتصاد من نموذج أعمال قائم على االستثمار 

والتصدير إلى اقتصاد موجه نحو االستهالك والخدمات.  ومنذ عامين، 
انتاب القلق األسواق العالمية، على وجه الخصوص، إزاء تسارع تدفق 

رؤوس األموال، على خلفية خفض الحكومة لقيمة العملة. وفي الوقت نفسه، 
انخفض هذا التدفق بوضوح واستقرت االحتياطات من العملة الرسمية 

(.  والخفض السيادي األخير من قبل مؤسسة موديز 2)انظْر الشكل رقم 
" استند إلى ارتفاع إجمالي مديونية الدولة. بينما نقر بأن ارتفاع A1إلى "

مستوى الدين، على وجه التحديد، في قطاع الشركات يمثل مشكلة هيكلية 
يتعين على الحكومة معالجتها على المدى المتوسط، ال نرى أن ذلك يمثل 

 خطًرا على االقتصاد على المدى القصير.

% بعد بلوغ معدل النمو ذاته تقريًبا 3.2زاد نمو االقتصاد العالمي بنسبة 
، وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع صندوق النقد 2125في عام 

لالقتصاد العالمي  2127% في عام 3.1الدولي ارتفاع معدل النمو إلى 
مع تسارع النمو في االقتصادات المتقدمة والناشئة كليهما )انظْر الجدول 

 (.  وهناك عدد من األسباب يدعم هذا الرأي في واقع األمر. 2رقم 

أوالً وقبل كل شيء، نالحظ تحسًنا ملحوًظا في مؤشرات مناخ األعمال 
 2122)مؤشرات مديري المشتريات( على مستوى عالمي، حتى نهاية 

(. حيث تكون مؤشرات مديري 2)انظْر الشكل رقم  2127ووصوالً إلى 
المشتريات بمثابة مؤشرات رئيسية نموذجية على النشاط االقتصادي 
الحقيقي. أما بالنسبة لالقتصادات المتقدمة، يكون االنتعاش أكثر وضوًحا في 
الواليات المتحدة؛ فإلى جانب قطاع الخدمات، يعكس قطاع الصناعات 

 : 3الرس  البياني

 تخفيف التضخ  في الواليا  المتحدة ومنط ة اليورو 

 : 4الرس  البياني

 السياسة الن دية الى م ربة م  ن طة تحول 

 سعر الفائدة على االقتراض من صندوق االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

 سعر الفائدة على إعادة التمويل لدى البنك المركزي األوروبي. 
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 المصدر: بلومبيرغ

 :  2الرس  البياني 

 ث ة المستهل  الصيني مرتفعة في كل األوقا  

 :  2الرس  البياني 

 است رار االحتياطا  الرسمية للصي  

 المصدر: بلومبيرغ

 احتياطات العملة األجنبية الرسمية الصينية بالمليار دوالر أمريكي، المحور األيسر

 التغير الشهري بالمليار دوالر أمريكي، المحور األيمن

 مؤشر ثقة المستهلك الصيني 

التحويلية دالئل واضحة على االنتعاش بعد فترة طويلة من النمو الضعيف 
حيث كان االقتصاد على حافة الركود. وثمة دالئل واضحة أيًضا تشير إلى 
تحسن مناخ األعمال في االقتصادات الناشئة. ينطبق ذلك أيًضا على الصين 

 باعتبارها أكبر اقتصاد ناشئ إلى اآلن.  -على وجه التحديد  -

وإلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى أن االقتصاد العالمي سيحظى بمزيٍد 
وما بعدها. فاالقتصادات المتقدمة  2127من الدعم من السياسة المالية حتى 

الكبرى مدعومة، في األساس، بالسياسة النقدية التوسعية في السنوات 

األخيرة. ونتيجة لعمليات ضخ السيولة على نحو غير مسبوق، تضاعفت 
ميزانيات البنوك المركزية الرئيسية، بوجه عام، منذ نهاية األزمة المالية 

"(.  وفي الوقت نفسه، ثمة أدلة تجريبية 2العالمية )انظْر الشكل رقم "
متزايدة على تالشي األثر اإليجابي لهذه السياسة النقدية التوسعية غير 
التقليدية في االقتصاد الحقيقي، وبدأت اآلثار الجانبية السلبية لفائض السيولة 

 وأسعار الفائدة السالبة تصبح جلية على نحو متزايد.

 :  5الرس  البياني 

 تعافي النمو في األسواق الناشئة 

 :  6الرس  البياني 

 الصي  الى مسار النمو ال وي 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: صندوق النقد الدولي

(. 2122، 2127نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األسواق الناشئة )توقعات  النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الصين على أساس  
 سنوي، المحور االيسر 

 مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية في الصين، المحور االيمن
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 المصدر: بلومبيرغ

 اإلنتاج الشهري الليبي من النفط الخام بالمليون برميل )مصادر ثانوية( 

 المصدر: بلومبيرغ

 سوق النفط :الجزء الثاني

 رحلة العودة الطويلة إلى تواز  السوق

تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل إعالن أوبك الصادر في نوفمبر 
. وقد يفسر عدد من 2127، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2122

األسباب هذا التطور األخير. أوالً، اتضح أن الطلب العالمي في النصف 
يقل تدريجًيا عما كان متوقعاً سابقاً. ثانًيا، وسع  2127األول من عام 

منتجو البترول األمريكيون إنتاجهم، على خلفية ارتفاع األسعار في الربع 
. ازداد اإلنتاج العام للنفط الخام األمريكي بمعدل 2127األول من عام 

وحتى يونيو  2122برميل يومًيا، بعدما شهد انخفاض في أكتوبر  711
(. وثالًثا، بالرغم من أن األوبك كانت متوافقة 22)انظْر الشكل رقم  2127

إلى حد بعيد مع أهدافها المتمثلة في خفض اإلنتاج خالل الربع الثاني من 
، مددت الدول األعضاء في األوبك المعفاة من اتفاقية خفض 2127عام 

 311إنتاجهم في اآلونة األخيرة بإضافة  -السيما ليبيا ونيجريا  -اإلنتاج 
(.  وأخيًرا، 9ألف برميل يومًيا إلى اإلنتاج العام لألوبك )انظْر الشكل رقم 

إلى جانب هذه العوامل األساسية، تحولت االتجاهات أيًضا من موقف مفرط 
في التفاؤل في بداية هذا العام إلى موقف سلبي واضح بحلول منتصف 
العام. وينعكس ذلك في المواقف طويلة األمد التي اتخذها مديرو صناديق 
التحوط بشأن التقديرات المستقبلية لخام نفط وست تكساس إنترميديت )

WTI ) في فبراير 21، والتي هبطت من أعلى مستوى لها إذ تجاوزت %
 (.  21% في يونيو )انظْر الشكل رقم 31لتعود إلى ما دون 

ونتيجة التفاقية خفض إنتاج أوبك، بدأ السوق العالمي في كسب التوازن من 
جديد. ومن َثمَّ، استقرت مخزونات النفط الخام العالمية خالل النصف األول 

، لكنها لم تهبط إلى المدى المتوقع في بداية العام، بسبب 2127من عام 
عوامل العرض والطلب المذكورة أعاله. وكانت أوبك قد حددت انخفاًضا 
في مخزونات النفط العالمية لتعود إلى متوسط الخمس سنوات كهدف اتفاقية 

مليون برميل  231خفض اإلنتاج. كما كانت مخزونات النفط ال تزال 

تقريًبا، والتي تكون فوق متوسط الخمس سنوات، بحلول منتصف العام 
(.  وهذه الفجوة في الهدف المحدد قدمت تحفيزاً 22)انظْر الشكل رقم 

   2122أشهر أخرى حتى مارس 9ألوبك لتمديد اتفاقية خفض اإلنتاج لمدة 

 

 7102انخفاض المخزونا  العالمية في النصف الثاني م  اا  

مليون برميل في  2.1تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يزيد الطلب بمقدار 
، استناًدا إلى توقعاتها األخيرة بشأن العرض والطلب العالمي. 2127

وينطوي ذلك على زيادة ملحوظة موسمية في الطلب العالمي خالل النصف 
. ومن ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى نمو إجمالي 2127الثاني من عام 

ألف برميل يومًيا في عام  711المعروض من خارج األوبك بمقدار 
ألف تقريًبا من إنتاج الخام األمريكي  131، حيث سيأتي منها 2127

)استناًدا إلى متوسط اإلنتاج السنوي(. وفي ظل االفتراض القائل بإن أوبك 
ألهداف اإلنتاج، سُتترجم هذه التقديرات  -إلى حد بعيد  -ستواصل امتثالها 

ألف برميل يومًيا لعام  511إلى نقص في المعروض في السوق بنحو 
. ومن َثمَّ، قد تشير التوقعات إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية 2127

لكنها لن تهبط دون المستوى  - 2127في النصف الثاني من عام 
المستهدف الذي تنتظره األوبك بنهاية العام. ونتوقع انتعاًشا تدريجًيا في 

وفًقا لتصورنا األساسي،  2127أسعار النفط في النصف الثاني من عام 
على خلفية االنخفاض المتوقع في المخزون العالمي من النفط الخام. يعزز 
الموقف السلبي المفرط الحالي للمستثمرين الماليين هذا التوقع أيًضا، بما 
ُيحدث بعض القصور في التغطية في المستقبل القريب، مما يعزز انتعاش 
األسعار جزئًيا. فنحن نتوقع أن تنتعش أسعار خام البرنت مرة أخرى 

دوالر أمريكي. ومن ثم، قمنا بتعديل توقعاتنا لمتوسط  51تدريجًيا لتتجاوز 
دوالر أمريكي. وتتوقع وكالة  52إلى  2127أسعار نفط البرنت في عام 

مليون  2,1بمقدار  2122الطاقة الدولية أن ينموا الطلب العالمي لعام 

 :  9الرس  البياني 

  7102الزيادة التدريةية إلنتاج األوب  في الربع الثاني م  اا  

 :  01الرس  البياني 

 اإلنتاج السعودي ال يزال متوافق مع األهداف  

 اإلنتاج الشهري لألوبك من النفط الخام بالمليون برميل )مصادر ثانوية( 

 اإلنتاج الشهري النيجيري من النفط الخام بالمليون برميل )مصادر ثانوية( 
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 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ، هيئة تداول السلع اآلجلة

الموقف طويل األمد لمدراء صناديق التحوط تجاه التقديرات المستقبلية لنفط غرب 
 المحور األيسر -تكساس 

 المحور االيمن.  -سعر نفط غرب تكساس الوسيط 
 سعر نفط غرب تكساس الوسيط 

برميل يومًيا. وعلى جانب العرض، تتوقع وكالة الطاقة الدولية توسًعا قوًيا 
مليون برميل يومًيا، يكون نصيب  2,1للمنتجين من خارج األوبك بمقدار 

ألف.  يبقى أن نرى كيف ستتصرف األوبك  721الواليات المتحدة منها 
في ظل هذه الظروف، بعد انتهاء مدة اتفاقية خفض اإلنتاج في مارس 

.  فنحن ال نتوقع تمديد االتفاقية مرة أخرى، وفًقا للتصور األرجح، 2122
إلى ما بعد هذا التاريخ، فال يتبقى مجاالً كبيًرا لمزيد من الزيادات الكبيرة 

 .2122في األسعار على مدار عام 

 المصدر: ادارة معلومات الطاقة، بلومبيرغ المصدر: ادارة معلومات الطاقة، بلومبيرغ

 :  00الرس  البياني 

 االنتعاش الكبير في إنتاج النفط األمريكي 

 :  03الرس  البياني 

  7102انخفاض أسعار النفط مرة أخرى في الربع الثاني م  

 :  04الرس  البياني 

 المواقف المتشائمة لمدراء صناديق التحوط 

تقديرات اإلنتاج األسبوعي من النفط الخام األمريكي )وفًقا إلدارة معلومات الطاقة( 
 بالمليون برميل. 

مخزونات النفط لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 بالمليون برميل 

 المتوسط المتحرك للخمس سنوات 

 سعر نفط البرنت 

 :  07الرس  البياني 

 مخزونا  النفط لدى الدول األاضاء في منظمة التعاو  االقتصادي والتنمية ال تزال مرتفعة 
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 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الربع سنوي للقطاع الخاص 
 غير النفطي على أساس سنوي 

النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي الربع سنوي للقطاع 
 الخاص غير النفطي على أساس سنوي 

 الةزء الثالث: االقتصاد السعودي

 انتعاش هزيل حتى اآل  

% في الربع األول 1,5-انخفض نمو االقتصاد الكلي النطاق السلبي بنسبة 
، استناًدا إلى أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الصادرة مؤخًرا. 2127من عام 

ومع ذلك، ينبغي وضع ذلك في االعتبار. وُيعَزى النمو السلبي للناتج 
المحلي اإلجمالي إلى اتفاقية خفض إنتاج األوبك وتنفيذ المملكة العربية 
السعودية لها بعد ذلك. وعليه، شهد النمو الحقيقي في قطاع النفط هبوًطا 

 (.  25% )انظْر الشكل رقم 2.3-على مدار الفترة نفسها بمقدار 

ومن ناحية أخرى، شهد االقتصاد غير النفطي انتعاًشا تدريجًيا بدأ بالفعل 
في نهاية العام الماضي. حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بمقدار 

% 2.2بأسعار ثابتة وبمقدار  2127% في الربع األول من عام 1,9
(.  ويوضح الفرق 22اعتماًدا على األسعار الحالية )انظْر الشكل رقم 

% بين معدالت النمو الحقيق واالسمي أن االقتصاد غير 1.3الطفيف البالغ 
النفطي ال يزال يتسم بانخفاض الضغوط التضخمية في الوقت الحالي. كما 

-هبطت معدالت التضخم، في اآلونة األخيرة، إلى منطقة سلبية بنسبة 
% في الربع الثاني مقارنًة بالعام الماضي، وفًقا لمؤشر أسعار 1.2

المستهلك.  من الناحية االيجابية، يشير ذلك ضمًنا إلى قوة شرائية تحتفظ 
بها األَُسر. أما الناحية السلبية، يعكس ذلك أيًضا افتقار الشركات السعودية 

 إلى قوة التسعير، نتيجة الستمرار ضعف الطلب المحلي إلى حد ما. 

وتبدو المؤشرات المبكرة للنشاط االقتصادي خالل الربع الثاني من العام 
متفاوتة إلى حد ما، لكنها تشير بوجه عام إلى استمرار االنتعاش الهزيل. 
وتحمل مؤشرات اإلنفاق الخاص، بوجه عام، دالئل واضحة على االنتعاش 

. حيث ارتفعت تداوالت نقاط البيع، 2127على مدار الربع األول من عام 
على وجه التحديد، بقوة حتى نهاية مايو.  وقد كانت عمليات الصراف اآللي 
أضعف إلى حد ما، لكنها تشير أيًضا إلى بعض االنتعاش )انظْر الشكل رقم 

(. وقد عزز قرار الحكومة الصادر في فصل الربيع بشأن إعادة صرف 22
البدالت والعالوات، التي تم تقليصها مسبًقا في شهر أكتوبر من العام 

 -الماضي من االستهالك الخاص. وباإلضافة إلى التأثير الكمي المعتدل 
مليار لاير سعودي على أساس سنوي،  21بمبلغ ُيقدر بنحو  -على األرجح 

فإن ثقة المستهلك تأثرت تأثًرا إيجابًيا بهذا اإلجراء الحكومي. وُيضاف إلى 
ذلك أيًضا إعادة صرف عالوات العام الماضي وبدالته بأثر رجعي، والتي 

 أُعلن عنها في شهر يونيو. 

مؤشرات مناخ األعمال ترسم صورة أكثر ضبابية؛ فقد عادت مؤشرات 
مديري المشتريات السعودية إلى الهبوط من جديد في شهر يونيو إلى أدنى 

أشهر، بعد انتعاشها بقوة خالل الربع األول من عام  2مستوى لها في 
(.  وقد ُيعزى جزء من هذا الضعف إلى 27)انظْر الشكل رقم  2127

انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام على النحو المبين أعاله. 
فعادًة ما تميل مؤشرات مديري المشتريات السعودية إلى أن ترتبط بأسعار 
النفط، فمن المعتاد أن تتوقع الشركات انخفاض اإلنفاق الحكومي في ظل 
هذه الظروف. يشير ذلك إلى انتعاش تدريجي في مؤشر مديري المشتريات 
خالل النصف الثاني من العام، وذلك استناًدا إلى توقعاتنا بشأن أسعار 
النفط. فإلى جانب ذلك، تميل مؤشرات مديري المشتريات السعودية إلى 
التقلب نوًعا ما على المدى القصير مع تفاوتات كبيرة أحياًنا من شهر آلخر. 
ومن َثمَّ، ينبغي أن ينصب التركيز، بدالً من ذلك، على االتجاه على المدى 

أشهر( والذي ال يزال يشير إلى  2المتوسط )مثالً المتوسط المتحرك خالل 
 تحسن ظروف العمل، في هذه المرحلة. 

 

 الحكومة تساند خطة اإلنفاق الخاصة بها 

ُيعزى هذا االنتعاش االقتصادي إلى حد ما حتى اآلن إلى اإلنفاق الحكومي 
. وأعلنت الحكومة موازنة في بداية العام بنفقات مالية من 2127في 

مليار  291إلى  2122مليار لاير سعودي في  225المقرر رفعها من 
. وتساند الحكومة بوضوح هذا الجدول على أرض 2127لاير سعودي في 

الواقع. ويعتبر العجز المالي الذي هو أقل بكثير من الموازنة في الربع 

 :  05الرس  البياني 

 النمو السلبي للناتج المحلي اإلةمالي بسبب قطاع النفط 

 :  06الرس  البياني 

 االقتصاد غير النفطي في وضعية انتعاش هزيل 

النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي لالقتصاد الكلي على 
 أساس سنوي 

النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي لقطاع النفط على أساس 
 سنوي 
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 المصدر: بلومبيرغ، ماركت المصدر:  مؤسسة النقد العربي السعودي

 مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة العربية السعودية

األول من العام داللة واضحة على ذلك.  فنحن نعتقد أن الحكومة تساند 
خطتها، على وجه التحديد، بشأن اإلنفاق الرأسمالي الذي عادًة ما يكون له 
أثر تحفيزي في االقتصاد الخاص غير النفطي. ومن َثمَّ، نتوقع أن تزيد 
الحكومة اإلنفاق الرأسمالي، على وجه التحديد، في النصف الثاني من عام 

؛ األمر الذي ينبغي أن ُيسهم أيًضا في تعزيز االنتعاش االقتصادي 2127
 حتى نهاية العام. 

 
ارتفاع معدل الفائدة بي  بنو  المملكة العربية السعودية في النصف 

 7102الثاني م  اا  

% على 1.25نتوقع أن يرفع نظام االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 
، كما هو مبين في 2127األقل مرة أخرى في النصف الثاني من عام 

الجزء األول. وُيفترض أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي نهًجا مماثالً. 
ومن َثمَّ، سيصل سعر الفائدة المستهدف لصندوق االحتياطي الفيدرالي 

% لكل 2.51وكذلك سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بالسعودية إلى 
ر أن يتجاوز سعر الفائدة السائد بين بنوك  منهما بنهاية العام. وعليه، ُيقدَّ

أشهر بالدوالر األمريكي هذا  3لندن )ليبور( لقرض مدة استحقاقه بعد 
المستوى.  ويبلغ الفارق بين سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية وسعر 

نقطة  55أشهر حوالي  3الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض مدة استحقاقه 
مئوية في الوقت الحالي. ونستبعد مزيًدا من التشديد على الفارق بين سعر 
الفائدة، السيما بالنظر إلى النشاط المتوقع أن تضطلع به الحكومة في 

بشأن إصدار سندات محلية. وخالصة ذلك  2127النصف الثاني من عام 
أننا نتوقع ارتفاع سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لقرض مدة 

 % بوضوح حتى نهاية العام.2أشهر متجاوًزا  3استحقاقه 

 
                                                                       

 تأةيل الزيادا  في أسعار الطاقة

على خلفية استمرار ضعف انتعاش االقتصاد غير النفطي، نتوقع تأجيل 
الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة لمنتصف العام في األساس، في أسعار 
الطاقة إلى نهاية هذا العام على األرجح. وهذا اإلجراء من شأنه أن يعزز 
االنتعاش، كما أنه عند اقترانه بزيادة اإلنفاق الرأسمالي للحكومة في 
النصف الثاني من العام، سيؤيد تصورنا المتمثل في تعزيز انتعاش 
االقتصاد غير النفطي. ونتوقع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 

. ومع ذلك، يدفعنا التأجيل المتوقع لرفع أسعار 2127% في عام 2.2
الطاقة إلى مراجعة توقعاتنا بشأن تضخم مؤشر أسعار المستهلك ليهبط إلى 

 .2127% كمتوسط لعام 1.5-

وبوجه عام، نرى أن ذلك يحمل داللة إيجابية على أن الحكومة تدرس 
، كي 2131بعناية ومرونة فائقة تنفيذ عدة مبادرات محددة في برامج رؤية 

ال يحيد االقتصاد عن مساره على المدى القصير. وبصفة عامة، يتضح أن 
تنفيذ خطة تحول اقتصادي طويلة المدى مع إبقاء االقتصاد المحلي على 
مسار نمو معقول في الوقت نفسه يعتبر عمالً من أعمال تحقيق التوازن 

 وتحدًيا أساسًيا ستواجه الحكومة في السنوات المقبلة.

 :  02الرس  البياني 

  7102تةدد ضعف مؤشر مديري المشتريا  السعودي في الربع الثاني م  اا  

 :  02الرس  البياني 

 دالئل انتعاش اإلنفاق الخاص 

 النسبة المئوية لمعامالت الصراف اآللي على أساس سنوي 

أشهر  3المتوسط المتحرك لمدة   أشهر  2المتوسط المتحرك لمدة  
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 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر مورجان ستانلي كوبرز كابيتال العالمي المركب، بالدوالر االمريكي أداء إجمالي العائدات، بالدوالر األمريكي 

 الةزء الرابع: االسواق المالية العالمية

 وضع قد  في السوق المنتعش الى المدى الطويل

أشهر الماضية، وذلك على  2كان أداء أسواق األسهم اداًء جيداً على مدار 
اثر التسارع المتزامن للنمو العالمي. أضاف مؤشر مورغان ستانلي كابيتل 

% على أساس العائد اإلجمالي من نهاية العام الماضي وحتى 22العالمي 
.  كما كان أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتل العالمي، 2127نهاية يونيو 

% على نحو مذهل. و يعتبر ذلك، من 22، ليس بأقل من 2122منذ يناير 
منظور أطول أمًدا، بمثابة أنه قد وضع قدًما أخرى في السوق المنتعش على 

؛ حيث شهدت السنوات 2119المدى الطويل، والذي بدأ في ربيع عام 
سوى تصحيح بنسبة  -مؤقتاً -األخيرة اتجاًها صعودًيا طويل األمد، لم يوقفه 

% الذي يميز السوق الراكد( 21-% )وهذه النسبة كانت أقل من حاجز 22
، بفعل تنامي القلق في السوق إزاء 2122ويناير  2125بين صيف 

تعرض االقتصاد الصيني لهبوط حاد مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات 
تعزز رضا المستثمرين ي(.  29محتملة على االقتصاد العالمي )انظْر الشكل 

تدريجًيا في مرحلة ما، كما يحدث غالًبا في مرحلة النضج للسوق 
المنتعش . ويتجلى ذلك، على الفور، في صورة سوق األسهم األمريكية 

، أن 2127على مدار الربع الثاني من هذا العام. وقد أوضحنا، في بداية 
األساس المنطقي الذي يصب في صالح األسهم العالمية كان يتمثل في 
احتمالية تعرض االقتصاد العالمي لمفاجئة إيجابية خالل األشهر المقبلة، 
بحيث ُيفترض أن تكون محرًكا أساسًيا لسوق األسهم )انظْر آفاق االقتصاد 

(.  واتضح أن هذه هي الحالة في األشهر األولى من 2127يناير  -العالمي 
العام، بوجه عام. ومع ذلك، شرعت البيانات الكلية األمريكية، على وجه 
التحديد، في تخييب آمال التوقعات خالل الربع الثاني من العام.  وال تزال 
األسهم األمريكية غير متأثرة، إلى حد بعيد إلى اآلن، بسبب هذه الخلفية 

(، بالرغم من ضعف 22الكلية األكثر اعتداالً، وواصلت أدائها الجيد )الشكل
(، ومن بين أماكن 21أداء كافة المناطق الرئيسية األخرى )انظْر الشكل 

(، التي شهدت ارتفاًعا على 22أخرى هناك منطقة اليورو )انظْر الشكل 
وجه التحديد بعد االنتخابات الفرنسية ونتائجها المواتية لظروف السوق في 

 أبريل. 

 اتخال موقف أكثر حلًرا في تخصيص أصولنا

نعتقد، بوجه عام، أن التصور االنتعاشي لتسارع النمو العالمي المتزامن ال 
يزال سارًيا من منظور متوسط المدى، وُيشكِّل خلفية قوية لالستثمارات في 
األسهم.  ومع ذلك، نحن نتخذ موقًفا أكثر حذًرا، إلى حد ما، على المدى 
األقصر. وال نرى سوى احتمالية محدودة لصعود األسهم خالل األشهر 
المقبلة بعد األداء القوي في الماضي القريب. ومن ناحية أخرى، قد ازداد 
خطر االنتكاسات المؤقتة إلى المستويات الحالية. فال يقتصر إلى اإلشارة 
إلى الرضا في السوق حالًيا تجاه البيانات الكلية المخيبة لآلمال، وإنما يشير 
أيًضا إلى تدفق األخبار الجيوسياسية التي تشير إلى مخاطر محتملة في 
مناطق متنوعة. كما ال يغلب على تصورنا األساسي في هذه المرحلة نظرة 
كلية سلبية أو مخاوف من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، وإنما الحقيقة 
الخالصة القائلة بأن أسواق األسهم تتجاهل تماًما أّي أخبار سلبية، في الوقت 

 الراهن، تدعو إلى بعض الحذر في هذه المرحلة.  

وإلى جانب ذلك، نقر أيًضا بأننا قد وصلنا، على األرجح، إلى نقطة 
انعطاف في السياسة النقدية لالقتصادات الكبرى، كما هو مبين في الجزء 
األول. ويعني ذلك أن األوضاع النقدية قد تصبح أصعب تدريجًيا بالنسبة 
الستثمارات في األسهم. فقد يكون ارتفاع معدالت سوق المال وزيادة عوائد 
السندات بمثابة رياح معاكسة محتملة ضد األسهم في األشهر المقبلة.  قد 
يكون االرتفاع الكبير في العوائد على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم 

عقب بعض التعليقات المعتدلة الصادرة عن مصرفيين في البنك المركزي  -
بمثابة مقدمة لما قد يحدث في حال  -األوروبي في اتجاه رفع أسعار الفائدة 

 (.  23ما تعززت دالالت التسوية النقدية )انظْر الشكل رقم 

د الفعلي كوعلى هذا النحو، نود أن نؤكد على أنه اتضح أن السوق الرا
لألسهم العالمية يتطلب خلفية شاملة من الركود التام أو خطر وقوع حدث 

في  -على األرجح  -جيوسياسي كبير من شأنه أن يسبب هبوًطا حاًدا 
االقتصاد العالمي. ووفًقا لهذا التصور، يكون الوضع التكتيكي المتضائل 
لألسهم كفئة من فئات األصول هو االستنتاج المالئم؛ حيث إن ذلك ال يمثل 

 :  09الرس  البياني 

 األسه  العالمية في السوق المنتعش الى المدى الطويل 

 :  71الرس  البياني 

  7102أداء أسواق األسه  العالمية في الربع األول م  اا  
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واحتمالية انتعاش األرباح مبشرة وواعدة بشكل أكبر في هذه المنطقة. كما 
أوقفنا في الوقت نفسه وضعية تضاؤل القيمة في األسواق الناشئة. تستند 
هذه الخطوة إلى الحجج القائلة بأن هذا أوالً يعتبر بمثابة تحوط ضمني تجاه 
وضعية التضخيم القوية في األسواق المتقدمة، وثانًيا أننا نرى مخاطر كلية 
أقل في األسواق الناشئة في هذه المرحلة، السيما في الصين، كما هو مبين 

 في الجزء األول.

 

تصورنا األساسي كما هو مبين في الجزء األول، ونحن نوصي بترك 
بعض األرباح في وضعية األسهم ووقف دعوتنا الناجحة لتضخيم قيمة 
األسهم التي أطلقناها في بداية العام، وإعادة ضبط التعامل في األسهم 

 إجماالً بالعودة إلى مستواه االستراتيجي )أّي الوضع المحايد(.  

ومن وجهة نظر جغرافية، نلتزم بالتضخيم المتوسط في منطقة اليورو على 
حساب السوق األمريكي، حيث تبدو الخلفية الكلية األوروبية القوية 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 :  73الرس  البياني 

 أسواق السندا  تنتظر تضييً ا ن دًيا 

 :  74الرس  البياني 

 االرتباط الوثيق بي  مخزونا  الطاقة وأسعار النفط 

 عائد سند الحكومة األلمانية من فئة العشر سنوات 

 عائد سند الحكومة البريطانية من فئة العشر سنوات

 مؤشر مورغان ستانلي كابيتل العالمي للطاقة، المحور األيسر

 سعر خام برنت، المحور االيمن 

 المصدر: بلومبيرغ

 :  70الرس  البياني 

 األسه  األمريكية ال تتأثر بالبيانا  الكلية المخيبة لآلمال 

 ، المحور األيمن511مؤشر ستاندرد آند بورز

 مؤشر المفاجئة االقتصادية لسيتي جروب، المحور األيسر

 المصدر: بلومبيرغ

 (211يونيو =  22) 511تعديل أساس مؤشر ستاندرد آند بورز 

 ( 211يونيو =  22األوروبي، بالدوالر األمريكي ) 51تعديل أساس مؤشر داو جونز 

 :  77الرس  البياني 

 األسه  األمريكية تضعف أداء أسه  منط ة اليورو 
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 ضعف الدوالر األمريكي يوحي باحتمالية االنتعاش

بضعف واضح في  2127على صعيد العمالت، اتسم الربع الثاني من عام 
(. 25الدوالر األمريكي في مواجهة العمالت الرئيسية )انظْر الشكل رقم 

وكان الدوالر األمريكي قد ارتفع في وقت سابق على أساس توقعات بأن 
الرئيس األمريكي الجديد سيعزز االقتصاد من خالل خفض الضرائب 
واإلنفاق على البنية التحتية. وخضع الدوالر األمريكي لضغوط متزايدة، 
حيث أصبحت التوقعات الُمشار إليها غير مؤكدة على نحو متزايد وشرعت 
البيانات الكلية األمريكية في أن تبدو مخيبة لآلمال. ومع ذلك، نشعر بأن 
هذا الضعف قد تجاوز الحد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ُيعزى تطور سعر 
صرف اليورو/ الدوالر في العامين الماضيين، إلى حد بعيد، إلى الفارق 

( أن ضعف الدوالر 22الفعلي في عائدات السندات. ويبين )الشكل رقم 
األمريكي، في اآلونة األخيرة، ال يمكن أن ُيعزى إلى هذا الفارق األساسي 
في العوائد. ومن ثم، نتوقع أن تشهد العملة األمريكية انتعاًشا متوسًطا خالل 

 األشهر المقبلة. 

 ضعف أداء أسه  الطاقة 

تكشف نظرة فاحصة على القطاعات المختلفة في أسواق األسهم إلى أن 
قد أضعف اتجاه السوق العام في اآلونة  -على وجه التحديد  -قطاع الطاقة 

األخيرة. يمكن أن ُيعَزى ذلك إلى حد بعيد إلى التطورات التي شهدتها 
أسواق النفط مؤخراً. فثمة عالقة وثيقة، في الواقع، بين هذا القطاع وأسعار 

(. فنحن نرى أن أسعار النفط 21الشكل رقم )النفط الخام كما يتضح في 
 51انخفضت إلى أدنى مستوياتها بحلول يونيو، وقد تتعافى تدريجًيا فوق 

دوالر أمريكي بقليل )لخام البرنت(، مما يشكل خلفية واعدة أكثر تجاه 
. كما أن العالقة الوثيقة 2127القطاع بأكمله في النصف الثاني من عام 

بين أسعار النفط ومخزونات الطاقة لها تداعيات مهمة بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية فيما يخص االكتتاب العام األولي الذي تخطط أرامكو 

. ويوضح ذلك أهمية سعر النفط باعتباره 2122السعودية إلطالقه في 
محدًدا أساسًيا لتقييم الشركة. قد يبدو وجيًها، من هذا المنظور، أن نحدد 
توقيت هذا االكتتاب العام الرئيسي بمرونة، وذلك حسب تطور أسعار 

دوالر  21النفط.  ويمكن أن يحدث التفاوت في أسعار النفط بمقدار 
أمريكي مثالً فرًقا كبيًرا بالفعل في القيمة العادلة للشركة وبالتالي في 

% من أرامكو 5اإليرادات المحققة من خالل التعويم الُمخَطط له لنسبة 
 السعودية.

 

 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

 سعر صرف اليورو/ الدوالر، المحور األيسر

الدوالر  -سنوات باليورو  21فرق عائدات السندات الحقيقية على مدار 
 األمريكي،  المحور األيمن

 مؤشر الدوالر األمريكي بالنسبة لسلة العمالت األجنبية 

 :  75الرس  البياني 

  7102الدوالر األمريكي يعاني الضعف في 

 :  76الرس  البياني 

 المبالغة في ضعف الدوالر األمريكي الى المدى ال صير 
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 المصدر: بلومبيرغ

 :  72الرس  البياني 

 االنتعاش قصير المدى لتداول )السوق المالية السعودية( في يونيو

 :  72الرس  البياني 

 ارتفاع ال ي  المتداولة في السوق المالية السعودية في يونيو 

 المؤشر العام للسوق المالية السعودية  القيمة المتداولة اليومية في السوق المالية السعودية، بالمليون لاير سعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

 يوم 51المتوسط المتحرك على مدى 

 الةزء الخاما: سوق األسه  السعودي

 النطاق المحدد لالنتعاش الى المدى ال صير

تداول سوق األسهم السعودية في نطاق ضيق منذ نهاية العام الماضي، حتى 
(. انخفضت قيمة التداول اليومي، على نحو 27يونيو )انظْر الشكل رقم 

مليار لاير سعودي  3مليار لاير سعودي تقريًبا إلى أقل من  2مطرد، من 
(.  تسببت بعض تدفقات األخبار 22على مدى هذه الفترة )انظْر الشكل رقم 
في  -حدثت جميعها في اليوم نفسه  -الرئيسية في النصف الثاني من يونيو 

% في غضون بضعة أيام.  أوالً، أعلنت هيئة مؤشر 2تذبذب السوق بنحو 
مورغان ستانلي كابيتل أن المملكة العربية السعودية سُتوضع على قائمة 
الرصد إلدراجها ضمن األسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستنلي 
إنترناشيونال كابيتل. ثانًيا، ُعين محمد بن سلمان ولًيا للعهد. وثالًثا، أُعلن 
عن إعادة صرف المكافآت والبدالت للموظفين الحكوميين بأثر رجعي )كما 

 ُذكر بالفعل أعاله(. 

وُيفترض أن يجلب اإلدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتل ضمن 
األسواق الناشئة، في الواقع، تدفًقا لرؤوس األموال من المستثمرين 

مليار لاير سعودي. وال تتضمن هذه  31-21األجانب، ُيقدر بنحو 
الحسابات حتى أرامكو السعودية، فلربما ُتقيد بالفعل وقت إدراج المملكة في 
المؤشر المذكور.  يعتبر تعيين محمد بن سلمان ليكون ولي العهد الجديد 
خبًرا إيجابًيا من منظور التحول االقتصادي. حيث إن محمد بن سلمان هو 

" ويمثل القوة الدافعة لها، فإن تعيينه يؤكد استمرار 2131ُمصِمم "رؤية 
تنفيذ الخطة. ومن ثم، تظهر استجابة السوق بعد هذه األخبار اإليجابية في 

 يونيو. 

إذا نظرنا نظرة فاحصة في تقرير الملكية األسبوعي للبورصة، نجد أن 
مجموعة واحدة فقط من بين المشاركين في السوق وقفت، في األساس، 
خلف االنتعاش قصير المدى الذي شهده النصف الثاني من شهر يونيو: 

(.  يعكس هذا الوضع، إلى حد 31و 29صناديق االستثمار )انظْر الشكلين 
، عندما انتعش 2122كبير، ذلك الموقف الذي شهده الربع األخير من 

السوق بقوة أيًضا. وبالنظر إلى حجم التداول، يمكن االفتراض بأنه كان 
هناك أموال خاصة وراء هذه المعامالت، في األساس. وُيعتقد أن هذه 
األموال ضختها الحكومة أو وحدات تابعة لها، كما كان األمر في الربع 

 .2122األخير من عام 

 
المؤشر العا  للسوق المالية السعودية )تاسي( يمر بسنة تحول في 

7102  

، قد 2127حيث إن السوق في نفس المستوى الذي كان عليه عند بداية 
يسهم تحليل أساسي في توضيح جوانب المشهد على المدى المتوسط. فمن 

كأرباح تقديرية في  22.9xمنظور التقييم، يتداول مؤشر تاسي حالًيا عند 
اآلونة األخيرة، والتي تضاهي، إلى حد بعيد، المتوسط طويل المدى )انظْر 

"(. ومن الناحية اإليجابية، ثمة انتعاش في أرباح الشركات 32الشكل رقم "
في السوق. فبعد عامين من انخفاض األرباح، شهدنا حًدا أدنى على األرجح 

(. ونحن نتوقع أن 32)انظْر الشكل رقم  2122في الربع األخير من عام 
لاير سعودي في  131تصل ربحية السهم، وفًقا لمؤشر تاسي، في حدود 

% مقارنة بالعام الماضي.  استناًدا 2. ويعني هذا نمًوا بنحو 2127عام 
إلى مستوى السوق الحالي، ُيترجم هذا إلى انخفاض قليل للنسبة التقديرية 
لسعر السهم إلى ربحيته في المستقبل دون المتوسط على المدى الطويل. 
وقد جادلنا بالفعل عند بداية هذا العام بأن االنتعاش القوي لمؤشر تاسي في 

، 2127ُيشير إلى انتعاش األرباح المتوقعة في  2122الربع األخير من 
في األساس.  ويجب أن نكرر هذا البيان، استناًدا إلى مقاييس التقييم 
المذكورة أعاله. ونتيجة لذلك، نعتقد أن السوق سيظل في نطاق محدد إلى 

 .  2127حد بعيد إلى النصف الثاني من 

. وفي حالة اتخاذ 2122فقد نضمن وضًعا بناًء أكثر تجاه السوق في عام 
قرار إيجابي بإدراج السعودية ضمن األسواق الناشئة على مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتل العالمي بحلول منتصف العام، فإننا نقترب من النقطة حيث 

 يوم 211المتوسط المتحرك على مدى 
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 المصدر: بلومبيرغ المصدر: بلومبيرغ

نسبة سعر السهم إلى ربحيته وفًقا لمؤشر تاسي، استناًدا إلى ربحية السهم اليتيقيدييريية 
 في الربع األخير 

 المؤشر العام للسوق المالية السعودية )تاسي( ، المحور االيسر

 ربحية السهم التقديرية في الربع األخير وفًقا لمؤشر تاسي، المحور األيمن

توسع مضاعف محتمل في سعر السهم إلى ربحيته، بما يعطي احتماالً 
 ارتفاع السوق على المدى المتوسط.

سيبدأ المستثمرون الدوليون في التداول المسبق لإلدراج في المؤشر، األمر 
. ويتمثل الحدث الثاني 2122الذي قد يحدث على األرجح عند مطلع نهاية 

، في االكتتاب العام األولي المتوقع 2122الرئيسي، الذي سيهيمن على 
ألرامكو؛ إذ سيسهم حجمها، الذي ال نظير له، في وضع سوق األسهم 
السعودية على رادار المؤسسات االستثمارية العالمية. وقد ُيترجم ذلك إلى 

 :  79الرس  البياني 

 مليار لاير سعودي -صافي المشتريا  األسبواية حسب الملكية

 :  31الرس  البياني 

 مليار لاير سعودي -صافي المشتريا  األسبواية حسب الملكية

 المصدر: تداول المصدر: تداول

 :  30الرس  البياني 

 7102تصااد األرباح وفً ا لمؤشر تاسي في 

 :  37الرس  البياني 

 ت يي  تاسي الى المدى البعيد 

 األفراد

 الشركات

 الجهات ذات العالقة بالحكومة

 الصناديق المشتركة

 األفراد ذوي القيمة الصافية المرتفعة )والمستثمرين العقاريين الدوليين(

 إجمالي المستثمرين األجانب )بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(
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 م(2127يونيو  31)بتاريخ اوائد السندا  الحكومية  م(2127يونيو  31)بتاريخ اسعار الفائدة للبن  المركزي 

 سنوا  01اوائد السندا  الحكومية لمدة  اسعار الفائدة للبن  المركزي

 ت يي  اسواق االسه  اداء اسواق االسه 

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

م2127يونيو  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 2127* توقعات  

 المصدر: بلومبيرغ، توقعات الرياض المالية

 نهاية الفترة
 م 2127* توقعات  

2014201520162017f

االقتصادات المتقدمة

0.250.500.751.50الواليات المتحدة االمريكية

0.050.050.000.00منطقة اليورو

0.10-0.10-0.100.10اليابان

0.500.500.250.25المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

5.604.354.354.35الصين

8.006.756.256.10الهند

17.0011.0010.008.00روسيا

11.7514.2513.758.65البرازيل

2.002.002.002.25المملكة العربية السعودية

2014201520162017f

االقتصادات المتقدمة

2.172.272.453.00الواليات المتحدة االمريكية

0.540.630.200.80منطقة اليورو

0.330.260.050.10اليابان

1.751.961.241.85المملكة المتحدة

اسواق االقتصادات الناشئة

3.652.863.063.10الصين

7.867.766.516.50الهند

13.519.398.297.50روسيا

12.3616.5111.4011.00البرازيل

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

20142015201617/6

4.35.610.3-2.1العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 2.75.39.4-2.9االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  0.79.58.2-11.4الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 1.78.01.515.2منطقة اليورو

)Topix( 1.910.2-8.19.9اليابان

)FTSE100( 4.914.47.9-2.7-المملكة المتحدة

)MSCI( 17.08.617.3-4.6-االسواق الناشئة

)CSI300( 11.313.6-51.75.6الصين

)Sensex( 5.02.022.2-29.9الهند

)Micex( 12.9-7.226.126.8-روسيا

)Ibovespa( 13.338.92.7-2.9-البرازيل

)Tadawul( 17.14.33.0-2.4-المملكة العربية السعودية

PE 17PE 18PB 17RoE 17

16.715.12.112.8العالم )MSCI لكل دول العالم(

)MSCI( 17.315.72.212.9االقتصادات المتقدمة

)S&P500(  18.616.63.015.9الواليات المتحدة

)EuroStoxx( 15.113.81.610.5منطقة اليورو

)Topix( 14.313.61.38.9اليابان

)FTSE100( 15.013.91.912.3المملكة المتحدة

)MSCI( 13.011.51.612.1االسواق الناشئة

)CSI300( 14.212.61.712.3الصين

)Sensex( 19.215.72.814.6الهند

)Micex( 6.55.60.710.5روسيا

)Ibovespa( 11.710.61.412.0البرازيل

)Tadawul( 14.413.31.510.4المملكة العربية السعودية

10.53

7.80

6.51

3.57

2.30
1.26

0.47 0.09 n.a.

-2.00

2.00

6.00

10.00

14.00

10.25
9.00

6.25

4.35

2.00
1.25

0.25 0.00

-0.10
-2.00

2.00

6.00

10.00

14.00
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باإلضافة إلى التوزيع التكتيكي لألصول في الميحيفيظية اليميتيوازنية واليذي 

يشتمل في هذا التقرير عيليى وجيهيت الينيظير االسيتيثيمياريية عيليى اليميدى 

القصير والمتوسط، وتفسر كزيادة او تقليل في الوزن لكل فيئية مين فيئيات 

االصول مقارنة بحصتها االستراتيجيية. وبياليتياليي، فيإن زييادة او تيقيليييل 

األوزان تعكس الجاذبية النسبية للفئيات االصيول اليميخيتيليفية مين مينيظيور 

 توزيع االصول الم ترح للمستثمر المتواز 

توزيع االصول المقترحة ادناه مصمم للمستثمر الذي يهدف لالستثمار فيي 

وينعكس هذا في التوزيع االستراتيجي لألصيول وهيي “.  متوازنة” محفظة 

الهيكلة االمثل للمحفظة االستثمارية عليى اسياس خصيائيص اليميخياطير / 

سينيوات( ليجيميييع فيئيات االصيول.   5العوائد طوييلية االجيل )أكيثير مين 

 الةزء السادا: توزيع االصول

اةمالي توزيع االصول                             

(2127)يونيو   

زيادة / ت ليل الوز                               

 )التوزيع التكتيكي مقابل االستراتيجي(

15

-5

-10

0

-20 -10 0 10 20

اسواق النقد

االستثمارات البديلة

الدخل الثابت

االسهم
  اسواق النقد

   

االستثمارات 
     البديلة

  الدخل الثابت
   

     االسهم

فئة االصول

0 50 50

0 25 25 المملكة العربية السعودية

0 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي - االخرى

-3 10 7 الواليات المتحدة االمريكية

+3 4 7 اوروبا

0 3 3 آسيا / اليابان

0 3 3 االسواق الناشئة

-10 25 15

-10 15 5 سندات عالية الجودة

0 5 5 السندات ذات العائد المرتفع

0 5 5 سندات االسواق الناشئة

-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

االةمالي

زيادة / ت ليل الوز التوزيع االستراتيةيالتوزيع التكتيكي

االسه 

الدخل الثاب 

االستثمارا  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.
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