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شكل التعافي لالقتصادات الخليجية يتعلق بكيفية تأثرها بأسعار النفط الحالية التي تدور حول 70 دوالراً للبرميل

W أو V الوطني« : المؤشرات في تحسن وترقب لمسار التعافي وفق نموذج«

هل تنهض اقتصاديات العالم من كبوتها قريبا؟األزمة االقتصادية مازالت تلقي بظاللها على األسواق العاملية 

االقتصاديات وحتسنها. ولتعداد 
بعض األمثلة على ذلك، خسر 
سوق العمل في الواليات املتحدة 
247 أل���ف وظيف���ة مجددا في 
يوليو املاضي، مقارنة مع 741 
ألف وظيفة خسرها في يناير 
املاضي. كذلك، تباطأت وتيرة 
انكماش الناجت احمللي اإلجمالي 
األميركي إلى 1% في الربع الثاني 
م���ن 2009، مقارن���ة مع %6.4 

ف���ي الربع األول. وفي أوروبا، 
حقق الن���اجت احمللي اإلجمالي 
لكل من فرنسا وأملانيا بعض 
النمو بعد سلسلة من التراجع. 
كذلك، منا االقتصاد الياباني في 
الربع الثاني من العام احلالي 
بواق���ع 3.5%. لكن على الرغم 
من املدل���والت اإليجابية لتلك 
البيان���ات، إال أنها ولدت لدى 
البعض تس���اؤالت حول مدى 

قابليتها لالستمرار. ففي بعض 
احلاالت، تأثرت البيانات إيجابا 
نتيجة إجراءات اس���تثنائية 
مثل برنامج متويل اس���تبدال 
القدمية في أوروبا،  السيارات 
التي  واملصروف���ات الضخمة 
ضخته���ا احلكوم���ة اليابانية 
خ���الل الربع الثان���ي لتحفيز 

االقتصاد. 
كذلك احلال، يتزامن النقاش 

حول شكل التعافي مع النقاش 
الصعب وغير املنتهي حول مسار 
معدل التضخم. فسعر أونصة 
الذهب مازال مستقرا حول 950 
دوالرا بينم���ا ت���راوح الفارق 
بني سعري س���ندات اخلزانة 
األميركي���ة ألجل 10 س���نوات 
االس���مية وتلك املتحوطة من 
التضخم بني 1.5% و2% )ما يشير 
إلى التوقعات بأن يأتي معدل 

املرتفعة املترتبة على الشركات. 
ومن شأن تلك العوامل أن تؤثر 
سلبا على التدفقات التجارية من 

الصني واليابان ودول أخرى.
 كما توقع التقرير أن يبقي 
سيناريو النمو الباهت موضوع 
التضخم جانبا لبعض الوقت. 
ففي منطقة اليورو والواليات 
املتحدة واليابان، تراجعت أسعار 
املستهلك عن مستوياتها قبل 
عام، وبلغ التراجع في أوروبا 
خالل يوليو 0.6%، بينما بلغ 
في أميركا واليابان خالل يونيو 
1.2% و1.8% على التوالي. وفي 
الواقع، تتوقع احلكومة اليابانية 
أن ميتد تراجع األسعار إلى عام 
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االقتصادات الخليجية

وال يختلف الوضع بالنسبة 
لالقتصادات اخلليجية عما هو 
عليه في باقي أنحاء العالم. كما 
أن حصته���ا من النقاش حول 
ش���كل التعافي تتعلق بكيفية 
تأثي���ر األخي���ر على أس���عار 
النف���ط التي تدور حاليا حول 
مس���توى 70 دوالرا للبرميل. 
اقتربت أسواق األسهم  كذلك، 
اخلليجية من أعلى مستويات 
كانت قد بلغتها خالل هذا العام، 
متأث���رة في جزء من���ه بحالة 
التفاؤل املخيم عامليا. كما انها 
مازالت جتد دعما من ضخامة 
األصول التي متتلكها احلكومات 
اخلليجية )والتي بدأت تتعافي 
في الوقت الراهن(، فيما يبدو 
أنها امتصت حتى اآلن الصدمات 
املالي���ة األخي���رة )مثل تعثر 
مجموعتي س���عد والقصيبي، 
املالية  وديون دبي وحاجاتها 

املقبلة...(.
 وتظه���ر البيانات األخيرة 
تباطؤ مع���دالت التضخم في 
اخلليج، مدفوعة بتراجع أسعار 
اإليج���ارات. إال انه، في الوقت 
نفسه، من غير املرجح افتراض 
منو سلبي في األسعار خارج 
قطر واإلم���ارات، ألن ذلك لن 
يكون قابال لالستمرار، السيما 
في ظل محدودية التنافسية في 

قطاع التجزئة في املنطقة.

أوضح املوجز األس���بوعي 
للبن���ك الوطني ح���ول مناخ 
االقتصاد الدولي وكيف سيكون 
ش���كل التعاف���ي: V أو W؟ أن 
املؤشرات االقتصادية في حتسن 
ونهاية األزمة االقتصادية قد 
تبدو قريبة. فأس���عار األسهم 
والس���لع بلغت مس���توياتها 
األعلى خ���الل العام. وحتولت 
لغ���ة احلدي���ث ل���دى مجلس 
االحتياطي الفدرالي من القول 
أن االقتص���اد ينكمش بوتيرة 
متباطئة إلى القول أنه قد يشهد 
منوا. وفي ضوء تلك املستجدات، 
حتول النقاش بني املستثمرين 
واحملللني )مجددا( إلى طبيعة 
وش���كل التعافي. فهل سيأخذ 
شكل V أو W؟ أي مبعنى آخر، 
هل عدنا )تقريبا( إلى واقع ما 
قبل األزمة؟ أم تنتظرنا املزيد من 
التداعيات السلبية في األشهر 
املقبلة ف���ي ظل التقلبات التي 

نشهدها في املرحلة احلالية؟
وق���ال التقرير ان أش���كال 
التعاف���ي V أو W له���ا دالالت 
تتباين بشدة فيما بينها لدى 
املستثمرين وصناع القرار. فإذا 
أخذ التعافي شكل V، قد تصبح 
املرتفعة  التضخ���م  مع���دالت 
والسياسات النقدية التشددية 
قريبة، كما سيصبح الدوالر أقل 
صالبة، حيث ستكون السلع 
واألسهم أكثر جاذبية. وفي حال 
أخذ التعافي شكل W، فستنتظر 
النقدية فترة أطول  السلطات 
قبل تعديل مس���ار سياستها، 
وستشهد السلع واألسهم أداء 
أضع���ف، فيما قد يجد الدوالر 
بعض الدعم من سيناريو تراجع 

األسعار. 

االسوأ قد مضى

وبني التقرير انه مييل باجتاه 
سيناريو W بينما نعلم في الوقت 
نفسه أن أسوأ ما في األزمة قد 
مضى. وفي الوقت الذي يصعب 
التيقن بني V وW، وخاصة في 

املراحل املبكرة، لم يتخل محافظو 
املركزي����ة عن حذرهم.  البنوك 
فعلى سبيل املثال، يبدو مجلس 
الفيدرالي، ورئيسه  االحتياطي 
بن برننك����ي، أكثر تفاؤال، فيما 
يدعو في الوقت نفسه إلى احلذر 
)وكذلك صندوق النقد الدولي(. 
لذلك، ج����دد مجلس االحتياطي 
الفيدرالي التأكيد على أن سياسة 
أسعار الفائدة املنخفضة ستستمر 
لفترة من الزمن بينما أشار في 
الوقت نفسه، ولو بشكل محدود، 
إلى أن اإلجراءات الكمية قد تتباطأ 
وتيرتها قريبا )لن تتوقف، ولن 
الفيدرالي  يتخ����ذ االحتياط����ي 
إجراءات عكس����ية، إذ من املبكر 
جدا القيام بذلك(. وفي هذا اإلطار، 
أعلن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
أن من بني ال� 1.7 تريليون دوالر 
التي خصصها لش����راء سندات 
اخلزين����ة واألص����ول املدعومة 
برهون عقارية، ف����إن إنفاق ال� 
300 مليار دوالر املخصصة لشراء 
سندات قد أوشك على االنتهاء، 
إلى أن يس����تكمل نهائيا بحلول 
شهر أكتوبر من هذا العام )ولن 

تتجدد(.
وذكر التقري���ر انه ومما ال 
شك فيه أن املؤشرات والبيانات 
العال���م  االقتصادي���ة ح���ول 
قد س���اندت مقولة اس���تقرار 

التضخم بح���دود ذلك(. وهنا 
أيضا يختل���ف الفريقان حول 
أثر الس���يولة اجلديدة الهائلة 
التي ضخت بعد األزمة. فأين 
سينتهي املطاف بهذه السيولة؟ 
فقد تعزز اإلنفاق وترفع األسعار 
كما يقول من ي���رى أن معدل 
التضخم سيتس���ارع، أو أنها 
لن تت���رك أثرا يذكر قريبا كما 
يقول الفريق اآلخر، وذلك نتيجة 
الضعف الشديد الذي يعاني منه 
سوق االئتمان )وتراجع سرعة 

دوران األموال(. 
وكما ذكر البنك في تقاريره 
السابقة: »نحن منيل أكثر إلى 
وجهة النظر القائلة ان التعافي 
سيأخذ شكل W، ألننا نرى أن 
بعض املكتسبات األخيرة هشة 
وغير مستقرة. فمعدالت البطالة 
في أوروبا والواليات املتحدة 
مرعبة ويتوقع أن تتفاقم. ومن 
شأن ذلك أن يؤدي، بالتزامن مع 
تراجع معدالت االستهالك، إلى 
تقليص اإلنفاق االستهالكي«.

قطاع األعمال

ومن جهة قط���اع األعمال، 
يتوق���ع أن يس���تمر انكماش 
اإلنفاق االس���تثماري في ظل 
انخفاض معدالت االستهالك، 
وأيضا بسبب مستويات الدين 

في تحليله ألداء األسهم اإلسالمية خالل الشهر الماضي

 »الجمان«: المؤشر اإلسالمي تكبد خسائر %1.3
مقارنة بأرباح بلغت 6.1% للمؤشر الوزني خالل أغسطس

أكد مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ان ش����ريحة كبيرة من املتداولني في سوق 
الكوي����ت ل����أوراق املالية تهتم باألس����هم 
اإلسالمية، مشيرا إلى أنه من املناسب حتليل 
أدائها دوريا لتحديد متغيراتها وأدائها، حيث 
تكبد املؤشر اإلسالمي خسائر مبعدل %1.3 
باملقارنة مع أرباح للمؤش����ر الوزني بلغت 

6.1% خالل شهر أغسطس 2009.
وأضاف »اجلمان« في حتليل له أن األسهم 
اإلس����المية ال تشمل األس����هم املتوافقة مع 
الشريعة اإلس����المية وفقا لبعض الفتاوى 
املتداولة. وذكر أن 13 سهما إسالميا حققت 
مكاسب بلغ متوس����طها 7.5% بنسبة %25 
من عدد األس����هم اإلسالمية، بينما تكبد 30 
سهما إسالميا خسائر متوسطها 8.67%، وقد 
بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 58%، أما األسهم 
التي لم تتغير أسعارها فبلغ عددها 9 أسهم 
بنسبة 17% من إجمالي األسهم اإلسالمية، 

وذلك خالل شهر أغسطس 2009.
أما عن أكثر األس����هم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاسب فأش����ار »اجلمان« إلى أنه تصدر 
القائم����ة »املجموعة د« مبعدل 27.5%، تاله 
»أصول« مبعدل 16.4%، ثم »إياس« مبعدل 
10.7%، أما أقل األس����هم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاسب فكان من نصيب »جراند« مبعدل 
1.5% تاله »التجارية« مبعدل 3.0% ثم »بيتك« 
مبعدل 3.2%، وذلك خالل شهر أغسطس 2009. 
وأفاد »اجلمان« بأن من أكثر األسهم اإلسالمية 
تكبدا للخسائر خالل شهر أغسطس 2009 
»عارف« و»مدار« و»متويل خليج« بخسائر 
بلغت 22.6 و21.8 و20.4% على التوالي، أما 
أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت »املدينة« 
و»بنك بوبيان« و»صفوان« مبعدل 0.1 و0.1 
و1.7% على التوالي، وجتدر اإلشارة إلى أنه 
مت أخذ حقوق األسهم خالل الفترة باالعتبار 

عند حساب معدل ارتفاعها أو انخفاضها.

13 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب بلغ متوسطها 7.5% بنسبة %25

التغير السنوي في أسعار المستهلك )%(

        األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر أغسطس 2009 

السهم الترتيب

السعر األول 

)فلس(

السعر الثانى 

الفرق   )فلس( 

)فلس ( 
)%( النسبة

بعد التسوية *

2009/7/312009/8/31

27.5                  698819املجموعة 1

16.4                  738512أصول2

10.7                  28031030إياس3

8.5                    11812810سنام4

5.4                    56593املستثمرون5

5.1                    23424612مشاعر6

4.1                    74773بترو جلف7

4.0                    25026010عارف طاقة8

3.9                    2042128أالفكو9

3.5                    86893استهالكية10

3.2                    1,2401,28040بيتك11

3.0                    1321364التجارية12

1.5                    67681جراند13

7.5                    املتوسط

*  مت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

األسهم اإلسالمية التي لم تتغير أسعار أسهمها 
خالل شهر أغسطس 2009 

السهمالتسلسل
السعر  )فلس(

2009/8/31
74الدار *1
94د لإلجارة *2
62اكتتاب3
450أولى تكافل4
83وثاق5
48صفاة عاملي *6
420حتصيالت7
180املواساة8
62اثمار9

* الشركات موقوفة عن التداول وفقا لقرار جلنة السوق رقم )16( 

        األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر أغسطس 2009 

السهمالترتيب
السعر األول )فلس(

السعر الثاني )فلس( 
)%( النسبةالفرق )فلس(  بعد التسوية *

31/07/200931/08/2009

22.6--20415846عارف1

21.8--876819مدار2

3
متويل 
خليج

22618046--20.4

19.3--17614234األولى4

16.4--1048717األمان5

13.8--58508العقارية6

12.3--65578صكوك7

11.5--22620026إنوفست8

10.9--55496مستثمر د9

10.8--74668الصفوة10

10.6--66597جتارة11

9.3--17215616البيت12

9.1--11010010اخلليجي13

8.3--96888أبيار14

7.3--1101028أعيان15

6.9--14613610الصفاة16

6.7--1201128منشات17

6.3--79745أركان18

5.3--95905منتزهات19

4.9--1221166أعيان ع20

4.8--1241186تعليمية21

4.3--94904مبرد22

3.9--1041004صلبوخ23

3.2--2502428الدولي24

2.2--1821784ياكو25

2.0--51501أدنك26

1.8--1141122اإلمناء27

1.7--2362324صفوان28

1.0--4904855بنك بوبيان29

1.0--99981املدينة30

8.67-املتوسط

*  مت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة. 


