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«الوطني»: ٥١٧ مليار دوالر إجمالي
 إصدارات الدين اخلليجية بنهاية ٢٠١٩

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن العديد 
مــن العوامل، مــن ضمنها 
النمــو  حتســن توقعــات 
وصدور بيانات اقتصادية 
جيدة نسبيا وتراجع حدة 
التجارية، لعبت  التوترات 
ارتفــاع عوائــد  دورا فــي 
السندات العاملية في الربع 

األخير من العام ٢٠١٩. 
جاء ذلك بعد التراجع الذي 
شــهدته العوائد فــي الفترة 
السابقة على خلفية السياسات 
التــي  التيســيرية  النقديــة 
تبناها االحتياطي الفيدرالي، 
باإلضافة إلــى تباطؤ وتيرة 
النمــو وأجــواء عــدم اليقني 
احمليطة باحملادثات التجارية.
هذا، ولم تشــهد معظم 
الســندات الســيادية لدول 
اخلليــج، والتــي عــادة ما 
تتبع نظيراتها العاملية، أي 
تغير يذكر في عوائدها في 
الربع األخير فيما يعزى ذلك 
في األغلب الستمرار الطلب 
الدولي خاصة بعد انضمام 
األسواق اخلليجية مؤخرا 
إلى مؤشر (EMBI) لسندات 
األسواق الناشئة، باإلضافة 
إلى استمرار جاذبية مستوى 
العائــد املتوقــع علــى تلك 
الســندات مقارنة باملخاطر 

احملتملة.
أمــا على صعيــد النظرة 
املستقبلية، وبعد االنخفاضات 
الكبيرة منذ بداية العام حتى 
اآلن، فمــن املمكن أن تشــهد 
العوائد املزيد من التراجعات 
بالنظر إلى بعــض املخاطر 
احملتملة ومن ضمنها إمكانية 
عــودة التوتــرات التجارية 
باإلضافة الى املخاطر املرتبطة 
بڤيروس «كورونا» وتأثيرها 

احملتمل على النمو العاملي.
وكان مســتوى إصــدار 

تراجع اإلصدارات اجلديدة بالربع األخير من العام إلى ١١ مليار دوالر

 

 

 

 
 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

«الوطني لالستثمار»: مكاسب البورصة تبخرت في فبراير

«بيتك»: ٣٫٧ مليارات دينار قيمة التداوالت العقارية خالل ٢٠١٩

قال تقرير صادر عن شركة 
الوطني لالستثمار إن األسواق 
اخلليجية ســجلت تراجعات 
واســعة النطاق خالل شــهر 
فبراير املاضي على أثر ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا، حيث تراجع مؤشــر 
S&P املركب لألسهم اخلليجية 
بنســبة ٧٫٢٤٪ خالل فبراير 
لتبلــغ خســائره ٨٫٦٩٪ منذ 
بداية العام، واتخذت املؤشرات 
الكويتيــة الرئيســية اجتاها 
تراجعيا خالل فبراير متاشيا 
مع معظم األسواق اخلليجية 
والعامليــة األخــرى، وذلــك 
فــي ظــل ارتفاع عــدد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا في 
البالد بنهاية الشــهر، وشمل 
الســوق  مؤشــر  التراجــع 
العــام بنســبة ٤٪، ليقضــى 
على املكاســب الهامشية التي 
ســجلتها املؤشرات الكويتية 
خالل الشهر السابق، ليسجل 
تراجــع منذ بدايــة عام ٢٠٢٠ 
حتــى تاريخه بنســبة ٣٫٣٪ 
ملؤشر الســوق العام، و٣٫٥٪ 
بالنســبة إلى مؤشــر السوق 
األول، مــع األخذ باالعتبار أن 
إغالق السوق مبناسبة عيدي 
الوطني والتحرير ســاهم في 
احلد من اخلسائر خالل شهر 
فبراير. وأضــاف التقرير أن 
السوق القطري تصدر قائمة 
األسواق اخلليجية اخلاسرة 
متراجعا بنسبة ٩٫١٢٪ خالل 
شــهر فبرايــر وتاله مؤشــر 
تــداول الســعودي بخســارة 
بلغت نســبتها ٧٫٥٠٪. كذلك 
أغلقت أســواق اإلمــارات في 
املنطقة احلمراء حيث تراجع 
مؤشر سوق دبي املالي ومؤشر 
ســوق أبوظبي العام بنسبة 
٧٫١٨٪ و٤٫٩٤٪ علــى التوالي. 
من ناحية أخرى متكن سوقي 
عمــان والبحرين من اإلغالق 
فــي املنطقــة اخلضــراء مــع 
نهايــة الشــهر حيــث ارتفع 
مؤشــر MSM٣٠ في مســقط 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك) ان 
القطاع العقاري واصل خالل 
٢٠١٩ مساره املرتفع منذ ٢٠١٦، 
حيث بلغت قيمــة التداوالت 
نحــو ٣٫٧ مليــارات دينــار، 
ليحافــظ القطــاع بذلك على 
أدائه القوي مسجال ثاني أعلى 
قيمة منذ ٢٠١٥، مع انخفاض 
ســنوي محدود بنسبة ١٫٥٪ 

عن تداوالت ٢٠١٨.
وأضــاف التقريــر ان عدد 
تــداوالت العقــار بلــغ ٦٫٧٦٥ 
صفقــة خــالل ٢٠١٩ أي أعلى 
مســتوى منــذ ٢٠١٦، بزيــادة 
٦٫٤٪ علــى ٢٠١٨، وواصلــت 
العقارية مســارها  التداوالت 
الســنوات  التصاعــدي خالل 
األربع املاضية، مدفوعة بأداء 

متفاوت للقطاعات العقارية.
وقد بلغت التداوالت خالل 
الربع الرابع ٨٦٣ مليون دينار، 
وهــي أدنى مــن مســتوياتها 
املرتفعــة التي اســتمرت في 

بعــد أن تراجع بنســبة ١١٫٦٪ 
خالل األيام العشــرة األخيرة 
من الشهر، عندما اشتدت حدة 
تراجــع الســوق العاملــي. من 
ناحية أخرى، انخفض مؤشر 
MSCI EAFI، الــذي ميثــل أداء 
األسواق املتقدمة خارج الواليات 
املتحدة وكندا، بنســبة ٩٫٢٪ 
لهذا الشــهر، لتصل خسائره 

السنوية إلى ١١٫٢٪.
وذكر التقرير أن املخاوف 
من حــدوث تباطؤ لالقتصاد 
العاملي بســبب انتشــار وباء 
الكورونا أدت إلى شل األسواق 
العاملية وزيادة التكهنات بأن 
الفيدرالي  مجلس االحتياطي 
األميركــي ميكــن أن يخفض 
أســعار الفائدة مبا يصل إلى 
٥٠ نقطة أساس دفعة واحدة أو 
على مرحلتني خالل اجتماعاته 
القادمة في مارس وأبريل، كما 
قدر بعض احملللني أن يقوم بنك 
االحتياطــي الفيدرالي بدعوة 
لعقد اجتمــاع طارئ خلفض 

أسعار الفائدة. 
وقــال التقرير انه لم يكن 
االنخفاض في األسواق الناشئة 
حادا كمــا كان فــي نظيراتها 
املتقدمة خالل الشهر حيث ان 
التراجع في هذه األسواق كان 
قد بدأ في شهر يناير. وانخفض 
مؤشر MSCI EM بنسبة ٥٫٣٪ 
في فبراير بعد خسارته بنسبة 

السكن اخلاص واالستثماري 
بينما ارتفع عددها في العقار 
التجــاري.  وفيمــا يخــص 
تطورات أسعار العقار احمللي 
بنهاية الربع الرابع ٢٠١٩، ارتفع 

٤٫٦٩٪ خالل شهر يناير، ليصل 
إجمالي انخفاضه السنوي إلى 
حوالي ٩٫٨٪ وهو ما يتماشى 
مع مؤشرات األسهم العاملية. 
ومن بني أكبر اخلاســرين في 
األســواق الناشئة كان مؤشر 
 ١٠٠ اســطنبول  بورصــة 
والبورصــة الروســية اللتني 
انخفضتا بنسبة ١١٫٠٪ و٩٫٥٪ 

على التوالي في فبراير. 
أنــه  التقريــر  وأوضــح 
اليــزال النشــاط االقتصادي 
في االحتاد األوروبي ضعيفا 
حيث أظهرت التقديرات للناجت 
احمللي اإلجمالي األوروبي للربع 
الرابع منوا بنسبة ٠٫٩٪ على 
أساس سنوي، بانخفاض عن 
١٫٢٪ للربع الثالث، وفي اململكة 
 FTSE املتحدة، تراجع مؤشر
١٠٠ بنســبة ٩٫٧٪ في فبراير، 
لتبلغ خسائره ١٢٫٨٪ منذ بداية 
العام. في حني واصل نشــاط 
التصنيع انتعاشه خالل الشهر 
الثاني من العام وقفز مؤشر 
مديري املشــتريات الصناعي 
ماركيت إلى ٥١٫٩ في فبراير، 
مرتفعــا من ٤٩٫٧ فــي يناير. 
وارتفع مؤشر التضخم أيضا 
مع ارتفاع املؤشرات الرئيسية 
واملقاييس األساســية ملؤشر 
إلى ١٫٨٪  أسعار املســتهلكني 
و١٫٦٪ في يناير من ١٫٣٪ و١٫٤٪ 

على التوالي في ديسمبر.

متوسط سعر املتر املربع على 
مستوى الكويت إلى ٦٨١ دينارا 
لعقار الســكن اخلاص معززا 
االجتــاه التصاعدي لتغيرات 
األســعار مرتفعــة ٢٫٨٪ على 

إغالق السوق مبناسبة عيدي الوطني والتحرير ساهم في احلد من اخلسائر

القطاع حافظ على أدائه القوي مسجالً ثاني أعلى قيمة منذ ٢٠١٥

بنســبة ١٫٢٧٪ ليراكم ٣٫٧٦٪ 
منذ بداية العام، في حني ارتفع 
مؤشــر البحرين العام بشكل 
هامشي بنسبة ٠٫١٧٪ لتصل 
أرباحــه منذ بدايــة العام إلى 
٣٫١٢٪. أما في باقي األســواق 
العربية الرئيسية فقد تراجع 
مؤشر EGX ٣٠ املصري بنسبة 
 S&P ٦٫٥٤٪، حيث أغلق مؤشر
Pan Arab لألسهم العربية على 
تراجع بنســبة ٦٫٩٦٪ خالل 
الشهر و٧٫٦٦٪ منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى الواليات 
املتحدة واألسواق العاملية التي 
شهدت خالل شهر فبراير التي 
شهدت أسبوعا تاريخيا حيث 
كانــت املخــاوف من انتشــار 
ڤيروس كورونا وتأثيره على 
األســواق املاليــة واالقتصــاد 
العاملي محور االهتمام الرئيسي 
وانخفضــت  للمســتثمرين. 
املؤشــرات األميركية بنســبة 
تصل إلى ١٢٫٨٪ ملؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ و١٤٪ ملؤشر داو 
جونز خالل األســبوع األخير 
من فبراير، مما يجعله أســوأ 
انخفــاض أســبوعي منذ عام 
٢٠٠٨، فــي حــني ارتفع معدل 
 VIX التذبذب مع وصول مؤشر
إلى ٤٩٫٤٨ قبل أن يغلق األسبوع 
 MSCI على ٤٠٫١١. وأغلق مؤشر
AC World لألسهم العاملية شهر 
فبراير منخفضا بنسبة ٨٫٢٪ 

الثالثــة األربــاع األولــى من 
العــام منخفضة بنســبة ١١٪ 
عــن قيمتها فــي الربع الثالث 
مدفوعة بتراجع تداوالت العقار 
االســتثماري وانخفاض أكبر 
فــي التجاري للفترة نفســها 
برغم زيادة تداوالت الســكن 
اخلــاص، في حــني انخفضت 
قيمة التداوالت العقارية على 
أساس ســنوي ٢٦٪ مدفوعة 
بانخفــاض ملحوظ لتداوالت 
التجــاري والســكن  العقــار 
أكبــر في  اخلــاص وتراجــع 
عــدد  وبلــغ  االســتثماري. 
الصفقات املتداولة ١٫٥٥٦ صفقة 
خالل الربــع الرابع منخفضا 
بنسبة ٧٫٤٪ على أساس ربع 
ســنوي، مع انخفاض عددها 
التجــاري واالســتثماري  في 
بينما زادت بشكل محدود في 
السكن اخلاص. وعلى أساس 
سنوي انخفض عدد التداوالت 
العقارية في الربع الرابع بنسبة 
١٦٫٧٪ مع انخفاض عددها في 

ألجل عشــر سنوات بواقع 
٣٧ نقطة أساس على أساس 
ربع ســنوي تبعها العائد 
علــى ســندات احلكومــة 
البريطانيــة (+٣٤ نقطــة 
أســاس) ثــم العائــد على 
الســندات األميركية ألجل 
عشر سنوات (+٢٤ نقطة 
أساس) وأخيرا العائد على 
اليابانية (+٢٠  الســندات 
نقطة أســاس). وفي حني 
كان ارتفاع العوائد مدعوما 
بتحســن آفــاق االقتصــاد 

العاملي بشكل عام.
من جهة اخرى، تباينت 
الســندات  العوائــد علــى 
الســيادية متوسطة األجل 
مقارنــة  اخلليــج  لــدول 
بالسندات العاملية في الربع 
األخير من العام ٢٠١٩، حيث 
اســتقرت عوائد الســندات 
الصــادرة عــن أربــع دول 
خليجيــة رمبــا بدعــم من 
الدولي  اســتمرار االهتمام 
على خلفية جاذبية العوائد 
املتوقعــة مقارنة باملخاطر 
الــى انضمــام  باإلضافــة 
معظم األســواق اخلليجية 
الى مؤشر (EMBI) لسندات 

األسواق الناشئة.
العوائــد  أن  ونعتقــد 
الســيادية  الســندات  على 
لــدول اخلليــج ستســتمر 
التأثــر بالعوائد على  فــي 
الســندات العامليــة إال أنــه 
يوجــد عامل آخر مهم وهو 
أن تظل التوقعات املستقبلية 
حيال أسعار النفط ضعيفة 
علــى وقع تراجع آفاق منو 
االقتصادي العاملي ومما لذلك 
من أثر على مستوى املخاطر 
احملتملة من االستثمار في 
الســندات الســيادية لدول 
اخلليج وبالتالي على عوائد 

تلك السندات.

٢٠١٩ مقابــل حوالــي ٤٥٧ 
مليار دوالر قبل عام.

وارتفعت عوائد السندات 
العاملية فــي الربع األخير 
من العام ٢٠١٩ فيما يعزى 
إلــى حد كبير إلــى تراجع 
حــدة التوتــرات التجارية 
بعد التوصل إلى «املرحلة 
االتفاقيــة  مــن  األولــى» 
التجاريــة بــني الواليــات 
املتحدة والصني في نوفمبر 
املاضي، والتي مت توقيعها 
في ١٥ يناير ٢٠٢٠. وقد أدى 
ذلك إلى حتســن آفاق منو 
االقتصاد العاملي. مبا دفع 
البنــوك املركزية إلى وقف 
أو تأجيــل القيــام بخفض 
إضافــي ألســعار الفوائــد 
وبالتالي تقلصت الضغوط 
علــى عوائــد الســندات. 
باإلضافة الى ذلك، ســاهم 
استمرار قوة سوق العمل 
األميركــي ومرونة القطاع 
االســتهالكي األميركي في 
دعــم معدالت الثقة ما أدى 
الى ارتفاع األسهم العاملية 
في الربع األخير من العام 
٢٠١٩ بالتزامــن مع ارتفاع 
عوائــد الســندات، فتقــدم 
العائد على السندات األملانية 

أدوات الدين في دول اخلليج 
متواضع في الربع األخير من 
العام ٢٠١٩ حيث بلغ حوالي 
١١ مليار دوالر مقابل ٣٠ مليار 
دوالر فــي الربع الثالث من 
العام ٢٠١٩، وقد يعزى هذا 
األمر الى أن معظم عمليات 
إعادة التمويل قد مت االنتهاء 
منهــا بالفعل خــالل العام، 
وجاءت السندات السيادية 
وشــبه الســيادية لكل من 
الســعودية واإلمــارات في 
الصــدارة من حيث إجمالي 
قيمة اإلصــدارات في الربع 

األخير من العام ٢٠١٩.
وبلغت قيمة اإلصدارات 
اجلديدة (احمللية والدولية) 
فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي ١١ مليــار دوالر 
في الربــع األخير من العام 
٢٠١٩، مبــا فــي ذلــك ٣٫٩ 
مليارات دوالر من الصكوك، 
ويعــد ذلك الرقم متواضعا 
مقارنة بالفترات السابقة إال 
أن إجمالي قيمة اإلصدارات 
اجلديدة في العام ٢٠١٩ ككل 
كان مرتفعا، حيث بلغ ١٠٢ 
مليــار دوالر ليبلــغ بذلــك 
إجمالــي الديــن القائم ٥١٧ 
مليــار دوالر بنهايــة العام 

أســاس ربــع ســنوي وتصل 
إلى ٨٫٧٪ على أساس سنوي، 
فــي الوقــت الــذي حتســنت 
فيه مســتويات أسعار العقار 
االستثماري عن الربع الثالث 

مقتربة من متوسط ١٫٦٠٠ دينار 
للمتر املربع، بزيادة ٢٫٩٪ على 
الربع الثالث و٣٪ على أساس 
سنوي، فيما تواصل األسعار 
حتســنها في العقار التجاري 

متخطية ٣٫٦٦٠ دينارا للمتر 
املربع في الربع الرابع، مرتفعة 
٣٫٩٪ على أساس ربع سنوي 
وبنســبة ٦٫٦٪ على أســاس 
التقرير الى  ســنوي. ولفــت 
استقرار في متوسط سعر املتر 
العقارات  التمليك في  للشقق 
االستثمارية ذات مساحة ١٠٠ 
متر مربع و٧٠ مترا مربعا في 
مختلف احملافظات، باستثناء 
بعــض املناطق التي شــهدت 
زيادة محدودة عن الربع الثالث، 
ويصل متوسط سعر املتر في 
محافظة العاصمــة إلى ١٫١٣٧ 
دينــار بزيادة ٠٫٧٪ عن الربع 
الثالــث، فيما يقل عن ذلك في 
محافظة حولي مســجال نحو 
١٫٠٠٠ دينار مرتفعا ١٫٣٪ على 
أساس ربع سنوي، فيما ارتفع 
متوسط سعر املتر في مبارك 
الكبيــر إلى نحــو ٨٩٠ دينارا 
بزيادة ١٫٤٪ عن الفترة نفسها، 
وفي الفروانية يصل متوسط 
السعر الى ٨٢٥ دينارا مرتفعا 

بنسبة ٣٫١٪ في حني لم يسجل 
متوسط سعر املتر تغيرا في 
األحمدي مسجال ٧٧٣ دينارا.

أما متوسط القيمة اإليجارية 
للشقق مساحة ١٠٠ متر مربع 
في العقارات االستثمارية فلم 
تشهد بنهاية الربع الرابع تغيرا 
على أساس سنوي في معظم 
احملافظات، باســتثناء بعض 
املناطــق في محافظــة حولي 
وكذلك في األحمدي مرتفعة ١٪ 
عن متوسط القيمة اإليجارية 

في نهاية الربع الرابع ٢٠١٨.
أما متوسط القيمة اإليجارية 
للسكن اخلاص مساحة ١٣٥ مترا 
مربعا فإنها تصل في العاصمة 
إلى نحو ٥٠٠ دينار بزيادة ٢٪ 
على أساس سنوي، فيما تبلغ 
في حولي ٤٨٠ دينارا مرتفعة ٨٪ 
على أساس سنوي، وتقترب في 
الفروانية من ٣٧٠ دينارا بزيادة 
٢٪ على أساس ســنوي، فيما 
لم تشــهد تغيرا في محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير.

٨٦٣ مليون دينار قيمة
 التداوالت بالربع الرابع ٢٠١٩

تداوالت السكن اخلاص في تصاعد

ذكر تقرير «بيتك» أن قيمة التداوالت العقارية بلغت ٨٦٣ 
مليون دينار بنهاية الربع الرابع، منخفضة ١١٪ على أساس 
ربع سنوي وبنسبة ٢٦٪ على أساس سنوي، إال أنها ما زالت 
عند مستويات مرتفعة مسجلة رابع أعلى مستوى خالل نحو 
٤ سنوات. وما زال مسارها التصاعدي متواصال منذ سجلت 
أدنى مســتوياتها بنحو ٤٠٠ مليون دينار في الربع الثالث 
من عام ٢٠١٦. وسجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية 
اإلجمالية بنهاية الربع الرابع ٥٥٥ ألف دينار منخفضا بنسبة 
٣٫٨٪ عن الربع الثالث، إال أن متوسط قيمة الصفقة يواصل 
مسارا تصاعديا واضحا منذ بداية ٢٠١٧، برغم تراجعه في 

الربع الرابع بحدود ١١٪ على أساس سنوي.

أشار التقرير الى ان التداوالت العقارية للسكن اخلاص 
ما زالت تسير في اجتاه تصاعدي مع ارتفاعها ٤٪ عن الربع 
الثالث، وبنســبة ٢٤٪ على أساس ســنوي، وتقترب خالل 
الربع الرابع من أعلى مستوياتها في نحو٤ سنوات مضت، 
ومازال عددها يســجل مستوى مرتفعا يتجاوز حاجز ألف 

صفقة بزيادة ٣٪ على أساس ربع سنوي.
في حني انخفضت تداوالت العقار االســتثماري خالل 
الربع الرابع ٢٠١٩ بنسبة ٤٪ عن الربع السابق له، وتعد أدنى 

بنسبة ٤١٪ من قيمتها على أساس سنوي.
وقد تراجعت تداوالت العقار التجاري بشكل ملحوظ أي 
بنسبة ٢٩٪ عن الربع الثالث من ٢٠١٩ وبنسبة كبيرة تصل 
إلى ٣٢٪ على أســاس ســنوي، لكنها ما زالت في اجتاهها 
التصاعدي الذي بدأ في نهاية ٢٠١٦، في الوقت الذي سجل 
عددها مستوى مرتفعا في الربع الرابع، لكنه أدنى من مستواه 

االستثنائي في الربعني السابقني.


