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بلغت قيمتها  40مليار دوالر بصدارة السعودية

إصدارات السندات الخليجية في أعلى مستوياتها بالربع الثاني من 2019
وا���ص��ل��ت ع���ائ���دات ال�سندات
العاملية املعيارية تراجعها يف
الربع الثاين من العام  2019يف
ظل ا�ستمرار التوترات التجارية
وات���ب���اع ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة
ل�سيا�سات نقدية تي�سريية ،هذا
�إلى جانب امل�ؤ�رشات الوا�ضحة
على تباط�ؤ النمو االقت�صادي.
وتبعت عائدات ال�سندات يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي خطى
نظرياتها العاملية حيث �شهدت
تراجع ًا حاد ًا فيما يعزى جزئيا
لزيادة الطلب نتيجة لالن�ضمام
�إل���ى م ��ؤ��شر ���س��ن��دات الأ���س��واق
النا�شئة .ويبدو �أن امل�ستثمرين
مل يت�أثروا �إلى حد ما بالتوترات
اجليو�سيا�سية الأخرية يف منطقة
اخلليج وذلك على الرغم من انه
يف حالة حدوث ت�صعيد جديد �أو
هبوط يف �أ�سعار وعائدات النفط
قد يتعر�ض الو�ضع املايل للخطر
مب��ا ي�شكل خماطر �سلبية على
�أ���س��واق الدخل الثابت يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي .ويف
ذات ال��وق��ت� ،سجلت �إ�صدارات
�أدوات ال��دي��ن الإقليمية رقم ًا
قيا�سي ًا قدره  40مليار دوالر يف
الربع الثاين من العام ،2019
وال��ت��ي غلب عليها الإ���ص��دارات
ال�سيادية و�شبه احلكومية ب�صدارة
ال�سعودية.
و�أدت التوترات التجارية امل�ستمرة
والبيانات االقت�صادية ال�ضعيفة
ن�سبيا وانخفا�ض معدالت الت�ضخم
وتوقعات خف�ض �أ�سعار الفائدة �إلى

�شهدت عائدات �سندات دول جمل�س
التعاون اخلليجي تراجع ًا �أكرث
حدة من نظرياتها العاملية ب�صفة
ع��ام��ة يف ظ��ل ت��أث��ره��ا بعوامل
مماثلة ،بالإ�ضافة �إلى ان عائدات
ال�سندات اخلليجية لديها نقطة
انطالق �أعلى ،بدعم من جتاوز
�سعر مزيج خام برنت  75دوالر ًا
للربميل يف منت�صف الربع الثاين
من العام «�إال انها تراجعت منذ
ذل��ك احل�ين» و�إدراج ال�سندات
اخلليجية �ضمن م�ؤ�رش ال�سندات
العاملي «برجاء النظر �أدناه».
وق���د ت��راج��ع ع��ائ��د ال�سندات
اخلليجية متو�سطة الأجل «�آجال
� 8-7سنوات» فقد ت�صدرت �سندات
كل من ال�سعودية والكويت و�أبو
ظبي بانخفا�ضات ق��دره��ا 65
و 61و  60نقطة �أ���س��ا���س على
التوايل يف الربع الثاين .وقد
يكون الطلب على �أدوات الدين
ال�سعودية قد عززه تد�شني اململكة
ل��ت��داول ال�سندات وال�صكوك من
خالل ال�سوق املالية ال�سعودية
«ت��داول» يف �أبريل املا�ضي ،يف
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تراجع عائدات
السندات العالمية
وسط توقعات
تيسير السياسة
النقدية والمخاوف
المتعلقة بالنمو

تراجع عائدات ال�سندات العاملية
املعيارية يف الربع الثاين .والتي
جاءت يف مقدمتها �سندات اخلزانة
االمريكية لأجل ع�رش �سنوات حيث
�شهدت �أعلى معدل تراجع ،م�سجلة
انخفا�ض ًا بواقع  41نقطة �أ�سا�س
على �أ�سا�س ربع �سنوي و�صو ًال �إلى
 %2.00بنهاية الربع الثاين .و�أدى
ذلك �إلى انعكا�س منحنى العائد

ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا بفارق كبري
بلغ  12نقطة �أ�سا�س بني عوائد
ال�سندات امل�ستحقة خالل � 3أ�شهر
وتلك امل�ستحقة بعد � 10سنوات،
وات�سع هذا الفارق لي�صل �إلى 32
نقطة �أ�سا�س م��ع هبوط العائد
على ال�سندات لأج��ل � 10سنوات
�إلى �أدنى م�ستوياته امل�سجلة منذ
ثالثة �أعوام ،لتبلغ  %1.68كما يف

منت�صف �أغ�سط�س  ،بح�سب تقرير
البنك الوطني.
ويدفع مزيج من العوامل من �ضمنها
�ضعف معدالت الت�ضخم واملخاوف
املتعلقة ب�آفاق النمو االقت�صادي
ب�سبب التوترات التجارية �إلى
ا�ضافة املزيد من ال�ضغوط على
عائدات ال�سندات طويلة الأجل يف
امل�ستقبل� ،إال ان �سيا�سة االحتياطي

الفيدرايل �ستكون الأكرث ت�أثري ًا.
فعلى الرغم من قيام الفيدرايل
بخف�ض �سعر الفائدة مبقدار 25
نقطة �أ�سا�س يف يوليو كما كان
متوقع ًا� ،إال انه �أ�شار �أي�ض ًا �إلى �أن
تلك اخلطوة ال متثل بداية لدورة
تي�سرية �أو�سع نطاق ًا .وقد ي�ؤدي
اتخاذ االحتياطي الفيدرايل ملوقف
�أكرث حيادية �إلى و�ضع حد لرتاجع

عائد �سندات اخلزانة االمريكية
على املدى القريب �إلى املتو�سط
وذلك على الرغم من ت�سعري �أ�سواق
العقود الآجلة للأ�صول على �أ�سا�س
توقع خف�ض �أ�سعار الفائدة ولو
ملرة واحدة اخرى على الأقل هذا
العام و�سط ت�صاعد وترية النزاع
التجاري بني الواليات املتحدة
وال�صني.

عائدات السندات الخليجية تشهد تراجع ًا أكثر حدة من نظيراتها العالمية

حني عزز �سوق الدين الإماراتي
قيام احلكومة ب�سن قانون الدين
ال��ع��ام يف �أواخ����ر ال��ع��ام 2018
و�إن�شاء مكتب ادارة الدين العام،
وهو الأمر الذي �أدى �إلى حت�سني

اللوائح املنظمة وت�سهيل الو�صول
�إل���ى ال�����س��وق وزي����ادة م�ستوى
ال�شفافية� .أما بالن�سبة للكويت،
فقد عزز ت�صنيفها االئتماين القوي
وانخفا�ض م�ستويات الدين احلالية

اقتصاد تايلند يمر بأضعف وتيرة نمو
في نحو  5سنوات

�سجل اقت�صاد تايلند �أ�ضعف وترية منو يف نحو 5
�سنوات تقريب ًا خالل الربع الثاين من العام احلايل،
مع ت�رضر ال�صادرات وال�سياحة من احلرب التجارية
وقوة العملة املحلية.
وك�شفت بيانات �صادرة عن املجل�س الوطني للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية� ،أم�س� ،أن الناجت املحلي
الإجمايل لتايلند ارتفع بن�سبة  %2.3خالل الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف يونيو املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي
مقابل  %2.8منو م�سجل بالربع الأول ،وتعترب قراءة
الربع الثاين هي �أ�ضعف وترية منو القت�صاد تايلند
منذ الربع الثالث من عام  ،2014وكانت توقعات
املحللني ت�شري �إلى �أن اقت�صاد تايلند �سوف ينمو
بن�سبة  %2.3خالل الربع الثاين من عام .2019
�أم��ا على �أ�سا�س ف�صلي ،ف ��إن اقت�صاد تايلند منا
بن�سبة  %0.6خالل الربع املنتهي يف يونيو مقارنة

مع الربع ال�سابق له والذي �شهد منو ًا بنحو .%1
وت�أثر اقت�صاد تايلند املعتمد على التجارة� ،سلب ًا
من تراجع ال�صادرات والعملة املحلية الآخذة يف
الزيادة �إ�ضافة �إلى تراجع �أعداد ال�سياح الوافدين
للبالد.
وكان البنك املركزي يف تايلند قام بتخفي�ض معدل
الفائدة الرئي�سي يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل
ب�شكل مفاجئ للمرة الأولى يف �أكرث من � 4أعوام مع
التلميح لوجود جمال �أكرب لتي�سري ال�سيا�سة النقدية
يف امل�ستقبل.
وخف�ض املجل�س االقت�صادي توقعاته لنمو اقت�صاد
تايلند يف �إجمايل عام  2019ليرتاوح بني � 2.7إلى
 %3.2بد ًال من � 3.3إلى  %3.8يف ال�سابق .ارتفعت
عملة تايلند مقابل نظريتها االمريكية ب�أكرث من
 %0.2ليهبط الدوالر �إلى  30.856بات ًا تايلندي ًا.

من تراجع عائدات ال�سندات فيما
يعزى جزئي ًا لغياب الإ�صدارات
اجل���دي���دة .وك��ان��ت ال��ع��ائ��دات
العمانية هي الأقل تغري ًا ،حيث
ت�أثرت بت�أخر تطبيق الإ�صالحات

وتوقع زيادة التحديات املتعلقة
بالو�ضع املايل لل�سلطنة مقارنة
ببع�ض �أقرانها من دول جمل�س
التعاون اخلليجية الأخرى.
كما �ساهم اي�ض ُا يف تعزيز الطلب

لتخفيف أي أزمة اقتصادية مستقبلية

• �أوالف �شولز

�رصح وزير املالية الأملاين «�أوالف �شولز» اول من
ام�س ب�أن برلني تتمتع بالقوة املالية لتخفيف � ّأي
�أزمة اقت�صادية يف امل�ستقبل ،م�شري ًا �إلى �أن �أكرب
اقت�صاد �أوروبي ميكنه توفري نحو  50مليار يورو
« 55مليار دوالر» من الإنفاق الإ�ضايف ،ويف الوقت
نف�سه ،ك�شف البنك املركزي ال�صيني عن �إ�صالح
�أ�سا�سي يف معدل الفائدة يهدف خلف�ض تكاليف
االقرتا�ض على ال�رشكات وتن�شيط االقت�صاد الذي
يت�أثر �سلب ًا ب��احل��رب التجارية م��ع الواليات
املتحدة.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ف���إن ع��وائ��د �سندات اخلزانة
االمريكية والتي �أثارت خماوف عاملية من حدوث
ركود اقت�صادي يف الأ�سبوع املا�ضي� ،أظهرت عالمات
على ح��دوث تعايف ،وارتفعت م��ؤ��شرات الأ�سهم
الأوروبية �أم�س ،مع عودة تفا�ؤل امل�ستثمرين على

«بنكي» يرتفع في ختام تعامالته بنسبة %0.7
ارتفعت م�ؤ�رشات الأ�سهم اليابانية يف ختام
تعامالت �أم�س ،بدعم خطوات حتفيزية من
جانب ال�صني �إ�ضافة الرتفاع عوائد ال�سندات
احلكومية.
وك�شف بنك ال�شعب ال�صيني يوم ال�سبت
املا�ضي عن �إ�صالحات �أ�سا�سية يف معدالت

كاروني :خفض توقعات النمو االقتصادي
للعامين 2019و 2020إلى %1.3

�رصح رئي�س بنك انكلرتا مارك كاروين ب�أنه ال يرى �أن معدالت الفائدة ال�سالبة
تعترب خيار ًا لالقت�صاد الربيطاين يف الوقت احلايل ،و�أ�ضاف مارك كارين �أم�س،
�أنه ال ينتقد البنوك املركزية الأخرى التي ا�ستخدمت معدالت الفائدة ال�سالبة،
«ولكننا ال نراها خيار ًا لنا».
ويبلع معدل الفائدة يف بنك انكلرتا يف الوقت احلايل م�ستوى .%0.75ويف ال�شهر
اجلاري خف�ض بنك انكلرتا توقعات النمو االقت�صادي للعام احلايل و� 2020إلى
 ،%1.3مقابل التقديرات ال�سابقة عند  %1.5و %1.6على الرتتيب.

الإقليمي الإدراج الو�شيك للعديد
من دول جمل�س التعاون اخلليجي
�ضمن م ��ؤ��شر ج��ي ب��ي مورجان
ل�سندات الأ�سواق النا�شئة .ويف
ظل تقديرات و�صول قيمة الأ�صول

امل���دارة �إل��ى  300مليار دوالر
وتخ�صي�ص وزن مرجح بن�سبة
 %11.3لل�سندات اخلليجية �ضمن
امل�ؤ�رش ،ت�شري التقديرات �إلى
�إمكانية تدفق ح��وايل  30مليار
دوالر من اال�ستثمارات الأجنبية
�إلى �سندات املنطقة ،مع تركيز
�أك�ثر من ن�صفها لأ���س��واق الدين
الأكرب مثل ال�سعودية وقطر.
وم�ستقبلي ًا ،يتوقع �أن توا�صل
عائدات ال�سندات يف دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ت ��أث��ره��ا
بعائدات ال�سندات العاملية،
وال��ت��ي ت��راج��ع��ت ع��ل��ى خلفية
خماوف النمو كما �أ�سلفنا الذكر.
�إال انه على الرغم من ذل��ك ،قد
يكون تراجع عائدات ال�سندات
اخلليجية حمدود ًا �إذا ت�سبب �ضعف
النمو العاملي يف انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،مبا يعني وجود عجز مايل
�أكرب وزيادة متطلبات التمويل .
هذا بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة ت�صاعد
التوترات اجليو�سيا�سية الإقليمية
املتعلقة ب�إيران يف الت�أثري على
عائدات ال�سندات اخلليجية.

«المالية» األلمانية :برلين تتمتع بالقوة المالية

بدعم خطوات تحفيزية من جانب الصين

ال��ف��ائ��دة للم�ساعدة يف توجيه تكاليف
االق�ترا���ض املنخف�ضة لل�رشكات ودع��م
االقت�صاد املتباطئ على خلفية احلرب
التجارية مع الواليات املتحدة .و�ساعدت
هذه اخلطوة على حت�سني �شهية امل�ستثمرين
ب�أن االقت�صاديات الكربى ت�سعى لدعم تباط�ؤ

المستثمرون لم
يتأثروا بالتوترات
الجيوسياسية في
المنطقة

النمو بحوافز جديدة .وكانت املخاوف
من حدوث ركود اقت�صادي خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية ،والناجمة عن انعكا�س
منحنى عائد �سندات اخلزانة االمريكية،
�ألقت بظاللها على الأ�سواق العاملية
وبنهاية اجلل�سة ،ارت��ف��ع م ��ؤ��شر نيكي

الياباين بن�سبة � %0.7أو ما يعادل  144نقطة
تقريب ًا ليغلق عند م�ستوى  20563.2نقطة.
�أما م�ؤ�رش «توبك�س» الأو�سع نطاق ًا ،ف�شهد
زيادة بنحو  %0.6لي�صل �إلى  1494.3نقطة.
ا�ستقرت العملة اليابانية مقابل نظريتها
االمريكية عند م�ستوى  106.37ين.

ترخيص «هواوي» المؤقت سيؤثر

على شركات التكنولوجيا األميركية
من املقرر �أن الرئي�س «دونالد ترامب»
�سوف ميديد اتفاقية م�ؤقتة ت�سمح لـ
«ه���واوي» مبمار�سة الأع��م��ال التجارية
يف الواليات املتحدة ،ومن املرجح �أن
ت�ؤثر �رشكات التكنولوجيا االمريكية على
قرار «وا�شنطن»،وكانت قد و�ضعت وزارة
التجارة االمريكية �رشكة التكنولوجيا
ال�صينية على قائمة �سوداء يف مايو،
متنع ال�رشكات االمريكية م��ن بيع �أو
نقل التكنولوجيا �إل��ى «ه���واوي» ما مل
خا�صا ،ثم خففت
ترخي�صا
يتم منحها
ً
ً

يوما،
احلكومة بع�ض هذه القيود ملدة ً 90
ومن املقرر �أن ينتهي هذا الت�أجيل امل�ؤقت
اليوم .و�أ�شار تقريران �إلى ان الواليات
املتحدة �ستقوم بتمديد الرتخي�ص ملدة 90
يوما �أخرى �ست�سمح لـ «هواوي» مبوا�صلة
ً
�رشاء املكونات من ال�رشكات االمريكية.
وقال رئي�س «�آي دي �سي» «كراوفورد ديل
بريت» لـ «�سي �إن بي �سي» �إن هذا التمديد
مرتبط بال�ضغط ال��ذي ميار�سه موردو
املكونات االمريكيون على احلكومة بد ًال
من املطالبات مبعاقبة «هواوي».

خلفية التحفيز من قبل البنوك املركزية والتدابري
املالية من اقت�صاديات كربى مثل ال�صني و�أملانيا،
وت�أتي املكا�سب يف الأ���س��واق املالية الأوروبية
بقيادة قطاع املوارد الأ�سا�سية الذي ارتفع %1.8
يف بداية اجلل�سة و�سط وقوع كافة القطاعات داخل
النطاق الإيجابي.
و ارتفع م�ؤ�رش «�ستوك�س  »600بن�سبة  %0.8لي�ستهل
التعامالت عند م�ستوى  372.6نقطة كما زاد م�ؤ�رش
«فوت�سي» الربيطاين ب�أكرث من  %0.7م�سج ً
ال 7168.6
نقطة .و�شهد امل�ؤ�رش الأمل��اين «داك�س» ارتفاع ًا
بنحو  %1.3ليبد�أ اجلل�سة عند م�ستوى 11562.7
نقطة كما �صعد م�ؤ�رش «كاك» الفرن�سي بنحو %0.8
م�سج ً
ال  5343.2نقطة ،وخالل نف�س الفرتة ،ا�ستقرت
العملة الأوروبية املوحدة مقابل نظريتها االمريكية
عند م�ستوى  1.1093دوالر.

في أكثر من عامين

منطقة اليورو تسجل أدنى
مستوى لمعدل التضخم
خف�ضت منطقة اليورو
ت���ق���دي���رات���ه���ا مل��ع��دل
ال��ت�����ض��خ��م ع��ن ال�شهر
امل��ا���ض��ي يف ال��ق��راءة
لي�سجل �أدنى
النهائيةُ ،
م�����س��ت��وى يف �أك��ث�ر من
عامني.
وك�شفت بيانات �صادرة
ع����ن «ي���ورو����س���ت���ي���ت»
�أم�س� ،أن م�ؤ�رش �أ�سعار
امل�ستهلكني يف منطقة
اليورو ارتفع بنحو %1
يف يوليو املا�ضي على
�أ�سا�س �سنوي وهو �أدنى
م�����س��ت��وى م��ن��ذ نوفمرب
 ،2016مقابل  %1.3يف
يونيو ال�سابق له.وكانت
القراءة الأولية �أظهرت
�أن م��ع��دل الت�ضخم يف
منطقة ال��ي��ورو �سجل
م�ستوى  %1.1يف ال�شهر

املا�ضي� .أما على �أ�سا�س
�شهري ف�تراج��ع م�ؤ�رش
�أ���س��ع��ار امل�ستهلكني
بن�سبة .%0.5
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د معدل
الت�ضخم الأ�سا�سي الذي
ي�ستثني الغذاء والطاقة
ف�سجل  %1.1يف ال�شهر
املا�ضي ،مقابل %1.3
يف ال�شهر ال�سابق له.
و�أو�ضحت البيانات �أن
�أ�سعار الطاقة ارتفعت
بنحو  %0.5يف ال�شهر
املا�ضي ،مقابل %1.7
يف يونيو .وزادت �أ�سعار
ال��ت��ب��غ والكحوليات
والغذاء بنحو  %1.9يف
يوليو مقابل  %1.6يف
يونيو ،وارتفع اليورو
�أمام الدوالر بنحو %0.1
�إلى  1.1104دوالر.

