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«كورونا» يهوي بأرباح البنوك اخلليجية ٢٠٪

قالت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، 
أمس، إن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط 
ستؤثران سلبا على إيرادات البنوك اخلليجية 
خالل العام احلالي، غير انها متلك رؤوس أموال 

كافية تعزز مالءتها. 
وأضافــت الوكالة أن مصارف دول مجلس 
التعاون اخلليجي احلاصلة على تصنيف من 
«موديز» قد حققت إيرادات إجمالية صافية بقيمة 
٣٤٫٥ مليار دوالر في ٢٠١٩، مما مينحها القدرة 
على استيعاب اخلسائر، في حني سيؤدي ارتفاع 
احتياجــات التغطية وانخفاض اإليرادات إلى 
بلوغ متوسط انخفاض صافي األرباح للسنة 
الكاملــة أكثر من ٢٠٪، فيما ســتوفر التغطية 
اجليدة للمخصصات في األنظمة املصرفية كما 
هو احلال في الكويت وقطر والسعودية املزيد 
من القدرة على اســتيعاب اخلســائر. وعليه، 
فــإن رأس املــال قد يتراجع قليــال لكنه يبقى 
كافيــا في ظل تدني قاعدة األصول وانخفاض 

توزيعات األرباح.
وقال نائب الرئيس - مسؤول ائتمان أول 
لدى الوكالة نيتيش بوجناغارواال: «ستنكمش 
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي، األمر 
الــذي يضعف مصدري اإليرادات الرئيســيني 

للمصارف -الفائدة على القروض والرســوم 
والعموالت- بينما سترتفع رسوم مخصصات 
تغطية خسائر القروض بشكل حاد، فيما سيظل 
رأســمال املصارف مــع ذلك كافيــا، مما يعزز 

مالءتها». 
وتوقع أن ينكمش الناجت احمللي احلقيقي غير 
النفطي في دول اخلليج بنسبة تتراوح بني ٣٫٥٪ 
و٥٪ في ٢٠٢٠، حيث سيضعف طلبات القروض 
ورغبــة املصارف في اإلقراض، مما يؤدي إلى 
بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح 
بني ٠٪ و٥٪، وفي نفس الوقت سيؤدي خفض 
أسعار الفائدة وتعثرات العمالء املتزايدة إلى 
انخفاض إيرادات املصارف من الفوائد، بينما 

سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.
وأضاف: «إن الركود االقتصادي سيؤثر على 
اجلدارة االئتمانية للمقترضني من الشــركات 
واألفراد على حد سواء، وسينعكس هذا على 
املصارف من خالل ارتفاع القروض املتعثرة، 
وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات 
تغطية اخلسائر للقروض، التي من املتوقع أن 
ترتفع بشكل كبير لدى البنوك احلاصلة على 
تصنيــف الوكالة مقارنة بقيمتها البالغة ١١٫٧ 

مليار دوالر في ٢٠١٩».

«موديز»: الكويت والسعودية وقطر قادرة على استيعاب اخلسائر

مسيرة تعافي سوق النفط حتتاج إلى سنوات!
محمود عيسى

ذكر تقرير صادر عن شركة وود ماكينزي 
لالستشارات انه مت ضخ دماء احلياة في شرايني 
قطاع التكرير العاملي خالل الســنوات األولى 
من هذا القــرن عندما أجبــرت الطاقة الزائدة 
والهوامش املنخفضة املصافي على التركيز على 
ضبط التكاليف وإدارة الهوامش، حيث دلل على 
جناح هذه املساعي حتقيق مرونة الربحية في 
هذا القطاع بعد انهيار أســعار النفط في ٢٠١٤ 
ورفع قادة قطاع التكرير الى مصاف القادة بني 
شركات النفط العاملية الكبرى. ولكن االنكماش 
احلالي كان أكثر صرامة من أي جتربة سابقة، 
ورمبا يقدم حملة عن التحديات التي تواجهها 
صناعة التكرير على املدى الطويل عندما يبدأ 
الطلب على النفط في نهاية املطاف مســيرته 

نحو االنخفاض.
وقــد أجرى كبير احملللني في شــركة وود 
ماكينزي، سيمون فالورز لقاء مع رئيس شركة 
Downstream Oil آالن جيلــدر ومحلــل قطــاع 
الشركات غيريت فيندر للوقوف على توقعاتهما 
ومعرفــة كيفية اســتجابة الصناعة هذه املرة 
لألزمة، وما تأثيرها على ربحية قطاع تكرير 

النفط. وقال اخلبيران النفطيان إن األمر كان 
بالــغ الصعوبة، فقد تدهور متوســط هامش 
التكريــر اإلجمالي العاملــي املركب ليصل الى 
٠٫٢٠ دوالر للبرميل في شــهري مايو ويونيو 
املاضيني. كما انخفضت التقديرات التي كانت 
متوقعة في العام املاضي من ٣٫٧٠ دوالرات الى 
١٫٤٠ دوالر للبرميل كمتوسط لعام ٢٠٢٠ وهو 
األدنى في هذا القرن. وتعكس هذه األرقام القامتة 
التأثيــر االقتصادي املدمر الناجت عن ڤيروس 
كورونــا الى تدهور الطلــب على النفط بأكثر 
من ٢٠ مليون برميل يوميا في شــهري مارس 
وأبريــل، مما أدى إلى محو مــا بنته الصناعة 

النفطية من منو الطلب طوال ٢٠ عاما.
وردا على ســؤال حول توقعاتهما بتحسن 
سوق النفط، قال اخلبيران: اننا نشهد بالفعل 
ارتفاعا في الطلب على النفط مع بدء انحسار 
عمليات اإلغالق، علما ان البنزين له النصيب 
األوفر، ولكن الطلب على وقود الطائرات مازال 
ضعيفــا، ونرى أننا لن نعود إلى اجتاه النمو 
السابق لألزمة قبل مرور بضع سنوات، وتشير 
أحدث توقعاتنا العاملية للطلب على النفط في 
٢٠٢١ الــى انه يصل الى ٣ ماليني برميل يوميا 

وهو أقل من توقعاتنا السابقة لألزمة.

«كورونا» يعوق صناعة التكرير العاملي

«الوطني لالستثمار»: «بورصة الكويت» ثاني أفضل 
األسواق اخلليجية أداء في يونيو املاضي

«ضمان»: توقعات بانخفاض تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر للدول العربية ٥٠٪ خالل ٢٠٢٠

قال تقرير صادر عن شركة الوطني 
لالستثمار إن األسواق العاملية تواصل 
االرتفاع الذي بدأته في منتصف مارس 
مدفوعا بخطط إعادة فتح االقتصاد، 
حيث تقدم مؤشــر MSCI AC العاملي 
بنســبة ٣٫٠٣٪، مما قلص خســائره 
منذ بداية العام حتى منتصف العام 
إلــى -٧٫١٤٪، في حني ارتفع مؤشــر 
MSCI EAFE لألسواق املتقدمة خارج 
الواليات املتحدة وكندا بنسبة ٣٫٢٢٪ 

في يونيو. 
التقريــر أن األســواق  وأضــاف 
الناشئة سجلت مكاسب قوية خالل 
 MSCI EM الشــهر مع ارتفاع مؤشــر
بنســبة ٦٫٩٦٪ مقلصا خسائره منذ 
بداية العام إلى ١٠٫٧٣٪. ويعود تفوق 
أداء األســواق الناشــئة خالل يونيو 
إلــى األداء القوي في آســيا وأمريكا 
اجلنوبية. ومن ناحية أخرى، ارتفع 
 MSCI Asia ex-Japan مؤشر مؤشــر
لألسهم اآلسيوية باســتثناء اليابان 
بنســبة ٧٫٨٧٪ مما قلل من خسائره 

منذ بداية العام إلى -٥٫٧٣٪. 
وأشار تقرير الوطني لالستثمار 
إلى أداء أسوق دول مجلس التعاون 
اخلليجــي التي ســجلت أداء إيجابيا 
بشــكل عــام حيــث كان إداء بعــض 
األسواق مشابها ألداء األسواق الناشئة.

وتأثر أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 
لدول مجلس التعاون اخلليجي بسبب 
األداء الضعيف للسوق السعودي حيث 
ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد 
آند بورز ٠٫٩٤٪، في حني ارتفع مؤشر 
S&P Pan Arab األوسع نطاقا بنسبة 
١٫٦٩٪ مدعومــا بأداء قوي في مصر، 
حيث متكن مؤشر EGX٣٠ من إضافة 

٥٫٣٣٪ في شهر يونيو.
وأوضح التقرير أن أفضل أداء كان 
من نصيب أســواق اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث أضاف مؤشر سوق دبي 
املالــي العام ٦٫١٨٪ معززا أداءه خالل 
الربع الثاني إلى ١٦٫٦٠٪، بينما أضاف 
مؤشر ADX العام في ابوظبي ٣٫٤٨٪ 
ليصل أداءه للربع الثاني إلى ١٤٫٧٦٪. 

أطلقت املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، 
التقرير السنوي الـ ٣٥ ملناخ االستثمار 
في الدول العربية لعام ٢٠٢٠، وذلك في 
ضوء تفشي ڤيروس كورونا، حيث 
اســتند الى أحدث املعلومات املتاحة 
حول مراجعــات األربــاح والنفقات 
الرأسمالية ألهم ٥٠٠٠ شركة متعددة 
اجلنسيات حسب املنطقة والقطاع. 
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى 
املنطقة العربية بنســبة تتراوح بني 
٢١٪ في حدها األدنى و٥١٪ في حدها 
األقصى خالل ٢٠٢٠، بخسائر تتراوح 

بني ٧٫١ و١٧٫٢ مليار دوالر.
 كما توقع التقرير ان تكون العراق 
تليها مصر والسعودية وموريتانيا 
وتونــس األكثر تضررا، فيما يتوقع 
ان تكون الكويت ولبنان األقل تأثرا. 
أما على املستوى القطاعي فينتظر أن 
يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، 

ثم قطاعا البناء والتعليم.
وفيما يتعلق باألداء االستثماري 
في املنطقة لعام ٢٠١٩ أشار التقرير، 
الــذي اعتمــد علــى آخــر البيانــات 
الصادرة عــن مؤمتــر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية (أنكتاد)، أن تدفقات 
االســتثمار األجنبي املباشر الواردة 

بنســبة ١٫٨٤٪ في حني ارتفع مؤشر 
داو جونز الصناعي (DJIA) بنســبة 
١٫٦٩٪. وبالنســبة للنصف األول من 
العام، اليزال مؤشر S&P ٥٠٠ منخفضا 
 .٪٩٫٥٥- DJIA بنسبة -٤٫٠٤٪ ومؤشر
من ناحية أخرى، واصل مؤشــر 
NASDAQ املركــب حتطيــم األرقــام 
القياسية اجلديدة مع حتقيق مكاسب 
بنســبة ٥٫٩٩٪ خالل الشهر و١٢٫١١٪ 

حتى منتصف العام.
ولفت التقرير إلى سوق اخلزانة 
الــذي شــهد أداء متقلبا فــي يونيو، 
وارتفع معدل الفائدة على ١٠ سنوات 
من ٠٫٦٦٪ في بداية الشهر إلى أعلى 

الواردة الى السعودية للعام الثاني 
علــى التوالي بنســبة ٧٪ لتبلغ ٤٫٦ 
مليارات دوالر، وفي املقابل تراجعت 
التدفقات الواردة الى الدول العربية 
في شمال افريقيا بنسبة ١١٪ الى ١٣٫٧ 
مليار دوالر، وذلك نتيجة انخفاض 
التدفقات في جميع البلدان باستثناء 
مصر التي حافظت على موقعها كأكبر 
مستقبل لالستثمار األجنبي في افريقيا 
بزيادة ١٠٫٧٪ لتبلغ ٩ مليارات دوالر.

مستوى له في ٠٫٩٦٪ في ٠٥ يونيو 
قبل أن يعــود تدريجيا إلــى ٠٫٦٥٪ 

بحلول نهاية الشهر.
وحــول املؤشــرات االقتصاديــة 
فــي الواليــات املتحدة قــال التقرير 
إنهــا التزال تظهر عالمــات التعافي، 
حيث أضاف االقتصاد األميركي ٤٫٨ 
ماليــني وظيفة في يونيــو مقارنة بـ 
٢٫٥ مليــون وظيفة في مايو، ومتكن 
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي 
ISM لشــهر يونيو من االستمرار في 
االجتــاه الصعودي مرتفعا إلى ٥٢٫٦ 
من ٤٣٫١ في مايو مقارنة مع التوقعات 

عند ٤٩٫٥. 
من ناحية أخرى، أكد التقدير الثالث 
للناجت احمللي اإلجمالي األميركي حدوث 
انكماش سنوي بنســبة ٥٫٠٪ خالل 
الربــع األول، بينمــا انخفــض معدل 
البطالة بشــكل ملحوظ إلى ١١٫١٪ في 
يونيو من ١٣٫٣٪ حيث ساعدت إعادة 
فتــح االقتصاد على تنشــيط حركة 

التوظيف.
وأشارت التقديرات املعدلة للناجت 
احمللي اإلجمالي األوروبي إلى انكماش 
بنسبة ٣٫٦٪ خالل الربع األول من العام 
مقارنة بالتقديرات السابقة التي قدرت 

االنكماش بحوالي ٣٫٨٪. 
وكان مؤشــر مديري املشــتريات 
التصنيعي Markit في فرنسا قد سجل 
٥٢٫٣ في يونيو، مقارنة بـ ٤٥٫٢ و٤٧٫٥ 
ألملانيا وإيطاليا على التوالي. وفيما 
 Stoxx يتعلق بأداء السوق، ارتفع مؤشر
Europe ٦٠٠ بنسبة ٢٫٨٥٪ خالل الشهر 
كما ســجلت مؤشــرات السوق ألكبر 
اقتصادين أوروبيني، أملانيا وفرنسا، 
أداء قويا حيث أضاف مؤشــر داكس 
األملاني ارتفاعا بنســبة ٦٫٢٥٪ خالل 
الشهر مضافا إلى ٦٫٦٨٪ للشهر السابق 
ليقلص خســائر النصــف األول إلى 
-٧٫٠٨٪. ومــن ناحية أخرى، ارتفع 
مؤشر CAC٤٥٠ الفرنسي بنسبة ٥٫١٢٪ 
مقارنة بـ ٢٫١٧٪ لشــهر مايو واليزال 
املؤشر الفرنسي سالبا بنسبة ١٧٫٤٣٪ 

خالل النصف األول من العام.

ووفــق قاعــدة بيانــات أســواق 
االســتثمار األجنبي املباشــر، شهد 
٢٠١٩، ارتفاعــا فــي عــدد مشــاريع 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
الــى املنطقة بنســبة ٢٤٪ الى ١٠٩٢ 
مشــروعا (متثل ٥٪ مــن اإلجمالي 
العاملي) إال أن تكلفتها االستثمارية 
تراجعت بنسبة ٢٧٪ الى ٦٠٫١ مليار 
دوالر (متثل ٦٪ من اإلجمالي العاملي).
ومثلــت مصــر الوجهــة األولى 
ملشاريع االستثمار األجنبي املباشر 
في املنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 
١٣٫٧ مليــار دوالر، متثــل ٢٣٪ مــن 
اإلجمالي، في حني تصدرت اإلمارات 
دول املنطقة في عدد املشاريع بعدد 

٤٤٥ مشروعا خالل ٢٠١٩.
وفي هذا اإلطار، قال املدير العام 
للمؤسســة عبــداهللا الصبيــح إن 
االنتشار الواسع جلائحة كوفيد ١٩ 
عامليا أدى الى تباطؤ كبير في توقعات 
األداء االقتصــادي للعديــد من دول 
منطقتنا، موضحــا ضرورة تعزيز 
األطر اخلاصة بسياسات االستثمار 
والدور الذي تلعبه وكاالت تشجيع 
االستثمار من أجل توطني االستثمار 
وتذليل العقبات أمام املســتثمرين 
األجانــب، خاصــة في هــذا الظرف 

االستثنائي.

عودة احلياة لالقتصادات أنعشت األسواق العاملية.. واألسواق الناشئة سجلت مكاسب قوية لتتخطى ٦٫٩٪

جراء جائحة «كورونا».. والكويت ولبنان األقل تأثراً

وجاءت الكويت في املرتبة الثانية 
حيث أضاف مؤشــر الكويــت العام 
لألسهم ٢٫٧٠٪ في يونيو، فيما تقدم 
مؤشر الســوق األول بنسبة ٣٫٣٧٪. 
وفي الدوحة، ارتفع مؤشر بورصة قطر 
بنسبة ١٫٧٤٪، فيما متكنت البحرين من 
تسجيل مكاسب هامشية بلغت ٠٫٦٣٪. 
ذكر تقريــر الوطني لالســتثمار 
أن املؤشــرات األميركيــة الرئيســية 
حتولت إلى املنطقة الســلبية لفترة 
وجيزة خالل الشهر لكنها متكنت من 
اإلغالق في املنطقة اخلضراء مبكاسب 

متواضعة. 
وأغلق مؤشــر S&P ٥٠٠ مرتفعا 

إلى الــدول العربية ارتفعت بشــكل 
طفيف لتبلــغ ٣٤٫٧ مليار دوالر في 
٢٠١٩، لتمثل حصتها ٥٫١٪ من مجمل 
التدفقات الــواردة الى الدول النامية 
و٢٫٣٪ من مجمــل التدفقات العاملية 

البالغة ١٥٤٠ مليار دوالر.
وقد حلت اإلمارات في مقدمة دول 
املنطقة باستقبالها ما يقارب ١٤ مليار 
دوالر بزيــادة تقــارب الثلث مقارنة 
بالعام املاضي، كما ارتفعت التدفقات 

كيف أصبح شاب أميركي بال شهادة جامعية مرجعية في االقتصاد؟
على الرغم من أن األميركي ناثان 
تانكــوس البالغ من العمر ٢٨ عاما 
لم يكمل دراسته اجلامعية، إال أن 
معرفته املتقنــة باالقتصاد جعلت 
املدفوعة حتظى  نشرته اإلخبارية 
مبشــتركني من بنــك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي وجلنة األوراق 
املالية والبورصات، ومكتب مراقب 
العملة ووزارة اخلزانة، كما أن حسابه 
على تويتر يحظى باهتمام من قبل 
الصحافيني واملفكرين االقتصاديني 
وخبراء االقتصاد في وول ستريت.

في العام املاضي بدأ «تانكوس» 
بتوســيع قاعدته اجلماهيرية من 
خالل التغلغل في امليكانيكا النقدية 
بتشخيص االضطرابات في سوق 
اإلقراض املضمون والتي أجبرت 
االحتياطي الفيدرالي على استئناف 
شراء ســندات اخلزانة على نطاق 
كبير، في العام احلالي ومع اجتياح 
ڤيــروس «كورونا» قــام بتدوين 
سلسلة من املنشورات التفصيلية 
حتت مسمى - مالحظات حول األزمة 

مثير لالهتمام، لقد استفاد بشكل 
كامل مــن عدم وجود حراس على 
شبكة اإلنترنت، حيث ميكنه تقدمي 
حجة منطقية وســريعة حول أي 
موضوع، وميكن أن تكون حجته أكثر 
تأثيرا من مقال متت مراجعته ونشره 

في املجلة االقتصادية األميركية.
لم يتفاجــأ أحد من شــهرته 
املكتشفة حديثا أكثر من تانكوس 
نفسه، الذي يستطيع أخيرا حتمل 
االنتقال من منزل األسرة في مانهاتن 
حيث نشأ، «لقد كانت جتربة مدهشة 
وغريبة حقا» هكــذا يصف ناثان 
جتربة نشرته اإلخبارية التي تضم 
٤٥٠ مشــتركا وحتقق لــه أرباحا 
ســنوية تصل إلى ٤٥ ألف دوالر، 
وهو يعتقد أن باســتطاعته كسب 
٢٠ ألف دوالر إضافية من التحدث 
وكتابة مشاركات أخرى، وقد حتول 
هذا إلى مهنة بأجر كامل مريح، كما 

أن هناك مجاال للنمو أكثر.
تانكوس لم يحصل على شهادته 
اجلامعية حتى اآلن رغم أنه يحتاجها 

ليتمكن مــن القيام مبا يريده بعد 
ذلك وهو دراسة القانون من جامعة 
مانشستر في اململكة املتحدة، ملاذا 
تانكوس: وصلت  القانون؟ يجيب 
إلى نقطة معينة من اإلدراك بأنه ال 
ميكن تسوية املناقشات في أصول 
املال عبر االقتصاد فقط فهناك أيضا 

أسئلة قانونية وتاريخية.
تانكوس  ولم حتظ مشاركات 
باهتمام األشخاص الذين يشاركونه 
وجهات النظر الليبرالية فقط، بل 
أولئــك الذين يــودون احلصول 
على فهــم عميق ملــا يفعله بنك 
االحتياطــي الفيدرالــي، من بني 
متابعيه على تويتر مراسلون من 
وكالة بلومبيرج، وصحيفة وول 
ستريت جورنال، ونيويورك تاميز، 
و«بيتر أورزاغ» املسؤول السابق 
في إدارة أوباما واملدير التنفيذي 
لالستشارات املالية في بنك الزارد 
االســتثماري، و«آلن كول» كبير 
االقتصاديني اجلمهوريني في اللجنة 
االقتصادية املشتركة للكونغرس.

ناثان تانكوس

- ركز فيها على شــرح إجراءات 
الطوارئ الفيدرالية ملكافحة الركود 
الذي سيخلفه «كوفيدـ١٩» باستخدام 
حسابات «T» بشكل مكثف وهي أداة 
للمحاســبني تضع األصول املالية 
يسارا بينما االلتزامات على اليمني.
وبحســب وكالة «بلومبيرغ» 
فإن جناح تانكوس في مناقشــاته 
االقتصادية واملالية على اإلنترنت 
دون حصوله على شهادة جامعية أمر 


