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تقرير  رصـــد   :]  – الـــدوحـــة 
األوكرانية  األزمــة  تأثر  الدوحة  لبنك 
األســـبـــوع  خـــــالل  األســــــــواق  أداء  عـــلـــى 
الرئيس  سيتارامان  ر.  وقال  الماضي. 
التنفيذي لبنك الدوحة إن أسواق دول 
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي  شهدت  مــجــلــس ال
بسبب  الــمــاضــي  األســبــوع  فــي  تقلبات 
الــتــوتــرات فــي أوكــرانــيــا. ومــنــذ بداية 
الــعــام وحــتــى تــاريــخــه، ارتــفــع مؤشر 
ودبــي   ،٪٣٠ على  تــزيــد  بنسبة  قطر 
 ،٪١٨ بنسبة  وأبــوظــبــي   ،٪٥٠ بنسبة 
والسعودية بنسبة ٢٩٪، وُعمان بنسبة 
بينما   ،٪١٨ بنسبة  والــبــحــريــن   ،٪٧
تراجع مؤشر الكويت بنحو ١٪. ومن 
تقلبات  األســـــواق  تــشــهــد  أن  الــمــتــوقــع 
األوروبــــي  االتــحــاد  مــنــح  خلفية  عــلــى 
موقفها  لتغيير  لروسيا  أسبوع  مهلة 
مــن الــنــزاع المستمر فــي أوكــرانــيــا أو 
العقوبات  من  المزيد  فرض  مواجهة 
بسبب  السوق  تقلبات  وتعد  الجديدة. 
الــديــنــامــيــكــيــات الــمــتــغــيــرة لـــألســـواق 
الــمــالــيــة بــمــثــابــة فــرصــة اســتــثــمــاريــة 

سانحة.
وأشار التقرير إلى أن أسواق رأس 
الـــمـــال الــعــالــمــيــة قـــد تـــأثـــرت بــصــورة 
الروسية- لــــألزمــــة  نــتــيــجــة  ســلــبــيــة 
األوكــرانــيــة. ومــنــذ بــدايــة الــعــام حتى 
إلى  جونز  داو  مؤشر  ارتفع  تاريخه، 
أكــثــر مـــن ٣٪، بــيــنــمــا ارتـــفـــع مــؤشــر 
ستاندرد آند بورز وناسداك إلى أكثر 
من ٨٪ و٩٪ على التوالي. وكانت هناك 
لدورها  روسيا  تصعيد  من  مخاوف 
أداء  وتباين  أوكرانيا.  في  الصراع  في 
نهاية  في  اآلسيوية  األسهم  مؤشرات 
تعامالت األسبوع الماضي. فقد ارتفع 
في  الــيــابــانــي  الصناعي  الــنــاتــج  مــعــدل 
وهو  فقط،   ٪٠٫٢ بنسبة   ٢٠١٤ يوليو 
ما ساهم في هبوط مؤشر نيكي في 

نهاية األسبوع الماضي. وتراجع مؤشر 
بداية  منذ   ٪٥ على  تزيد  بنسبة  نيكي 
الــعــام حــتــى تــاريــخــه. وارتـــفـــع مؤشر 
كـــاك وفــوتــســي بنسبة تــزيــد عــلــى ١٪ 
منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما 
وارتفع  األلماني.  داكس  مؤشر  استقر 
مؤشر هانج سينج بنسبة أكثر من ٦٪ 
بينما  تاريخه  وحتى  العام  بداية  منذ 
بنسبة  الــهــنــدي  نيفتي  مــؤشــر  ارتــفــع 
أكثر من ٢٦٪ منذ بداية العام وحتى 

تاريخه. 
النفط  أســـعـــار  إن  الــتــقــريــر  وقــــال 
بالتزامن  األسبوعية  عوائدها  سجلت 
المراقبين  لــدى  المخاوف  تــزايــد  مــع 
مـــن فــــرض الـــمـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات 
عــلــى روســـيـــا عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــرات 
الــمــتــصــاعــدة فـــي أوكـــرانـــيـــا، كــمــا أن 
الـــبـــيـــانـــات االقـــتـــصـــاديـــة األمــريــكــيــة 
اإليـــجـــابـــيـــة قــــد عـــــــززت الـــتـــوقـــعـــات 
المتعلقة بزيادة الطلب. فقد بلغ سعر 
دوالًرا   ٩٥٫٩٦ تــكــســاس  غــــرب  خــــام 

للبرميل وبلغ سعر خام برنت ١٠٣٫١٩ 
األسبوع  نهاية  بحلول  للبرميل  دوالًرا 
الماضي. وكان سعر الغاز الطبيعي قد 
تخطى ما قيمته أربعة دوالرات لكل 
في  بريطانية  حــراريــة  وحــدة  مليون 
نهاية األسبوع الماضي على أمل ارتفاع 
درجــــات الـــحـــرارة. أمـــا الــذهــب فقد 
مستوى  وحقق  ارتــفــع  أن  بعد  تــراجــع 
١٢٩٧ لألوقية الواحدة خالل األسبوع 
الــمــاضــي، وجـــاء هــذا الــتــراجــع نتيجة 
تراجع الطلب على األصول اآلمنة بعد 
اإلعالن عن البيانات القوية لالقتصاد 
تــزال  ال  األســعــار  أن  غير  األمــريــكــي، 
المستثمرين  مــراقــبــة  مـــع  مــرتــفــعــة 
أوكــرانــيــا  بين  المتصاعدة  لــلــتــوتــرات 
وروســـيـــا، حــيــث وصـــل ســعــر الــذهــب 
الــواحــدة  لــألوقــيــة  دوالرا   ١٢٨٧ إلـــى 
شهد  كما  الماضي.  األسبوع  نهاية  في 
سعر الفضة اتجاهات مماثلة إذ وصل 
لــألوقــيــة  دوالر   ١٩٫٤٦ إلــــى  ســـعـــره 
الماضي.  األســبــوع  نهاية  فــي  الــواحــدة 

وســـجـــل مـــؤشـــر الـــــــدوالر األمــريــكــي 
خالل  شــهــرا   ١١ فــي  مستوياته  أعــلــى 
التوتر  خلفية  على  الماضي  األســبــوع 
االقتصادية  والــبــيــانــات  أوكــرانــيــا  فــي 
اإليــجــابــيــة لــلــواليــات الــمــتــحــدة، حيث 
األســبــوع  نهاية  مــع   ٨٢٫٧٤ إلــى  وصــل 
الــمــاضــي. وقـــد تـــم رفـــع مــؤشــر ثقة 
الــمــســتــهــلــكــيــن لــشــهــر أغــســطــس من 
بــذلــك  ــيــتــخــطــى  ل  ٨٢٫٥ إلــــــى   ٧٩٫٢
الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت تــرجــح وصوله 
إصــدار  عمل  وقــد   .٨٠٫١ مستوى  إلــى 
الواليات  في  المستهلكين  ثقة  بيانات 
الــمــتــحــدة والــتــي اتــســمــت بــاإليــجــابــيــة 
على زيادة التفاؤل فيما يتعلق بمدى 
قـــوة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي لــلــواليــات 
شيكاغو  مؤشر  ارتفع  وقــد  المتحدة. 
لمديري المشتريات إلى مستوى ٦٤٫٣ 
ليتخطى   ٢٠١٤ أغــســطــس  شــهــر  فــي 
بــذلــك الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت تــرجــح 
أغلق  وقد   .٥٦٫٠ مستوى  إلى  ارتفاعه 
دوالر   ١٫٣١٣٢ مــســتــوى  عــنــد  الــيــورو 

أمريكي بنهاية األسبوع الماضي. وقد 
التضخم  أن  األولية  البيانات  أظهرت 
منطقة  في  االستهالكية  األسعار  في 
سنوي  معدل  إلى  انخفض  قد  اليورو 
نسبته ٠٫٣٪ هذا الشهر بدالً من ٠٫٤٪ 
في شهر يوليو ٢٠١٤. كما بقي معدل 
البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 
الــشــهــر  خـــــالل  تــغــيــيــر  دون   ٪١١٫٥
الماضي. ومع ذلك، أظهرت البيانات 
الــرســمــيــة تـــراجـــع مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
شهر  فـــي   ٪١٫٤ بــنــســبــة  ألــمــانــيــا  فـــي 
كانت  التي  التوقعات  عكس  على  يوليو 
بنسبة  التجزئة  مبيعات  نمو  تــرجــح 
اإلسترليني  الجنية  ارتفع  وقد   .٪٠٫١
الجمعة  األمريكي  الــدوالر  مقابل  في 
 ١٫٦٥٩٧ مستوى  عند  وأغلق  الماضية 
دوالر أمريكي. وفي اليابان، أظهرت 
بــيــانــات الــتــضــخــم الــتــي تــم إصــدارهــا 
بنسبة  نمو  تسجيل  الماضية  الجمعة 
البنك  حــدده  الــذي  المستوى  من  أقــل 
ويظهر   .٪٢ عند  الياباني  الــمــركــزي 

المستهلكين  ألسعار  الرئيسي  المؤشر 
في اليابان عدم رغبة المستهلكين في 
اإلنفاق، وما تزال الشركات تعاني من 

قلة الطلب وزيادة المخزون.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أغـــلـــقـــت 
الــــعــــائــــدات عـــلـــى ســــنــــدات الــخــزيــنــة 
سنوات  عشر  مدتها  الــتــي  األمريكية 
الـــمـــاضـــي،  األســـــبـــــوع   ٪٢٫٣٤٣ عـــنـــد 
وكانت العائدات قد تراجعت إلى نحو 
إغــالق  مــســتــوى  أدنـــى  وهـــو   ،٪٢٫٣٣٤
كما   .٢٠١٣ يونيو  شهر  منذ  سجلته 
بنسبة  نمًوا  األمريكي  االقتصاد  سجل 
٤٫٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠١٤، 
المنازل  مشتريات  ارتفعت  حين  في 
يــولــيــو  شــهــر  فـــي   ٪٣٫٣ إلــــى  الــقــائــمــة 
االقــتــصــاديــة  الــبــيــانــات  ورغـــم   .٢٠١٤
ـــيـــة، فـــقـــد هــبــطــت عـــائـــدات  اإليـــجـــاب
الــســنــدات الــحــكــومــيــة األمــريــكــيــة مع 
إقبال المستثمرين على الديون اآلمنة 
أوكــرانــيــا.  فــي  الــتــوتــرات  خلفية  على 

وكـــانـــت هـــنـــاك تـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــى 
ارتفاع أسعار الفائدة في بداية السنة 
ما نتج عنه تراجع أسعار السندات مع 
تحسن وتيرة نمو االقتصاد األمريكي 
وتخفيض بنك االحتياطي الفيدرالي 
الشهرية  الــســنــدات  مــن  لــمــشــتــريــاتــه 
ومع   .٢٠١٤ أكتوبر  في  ستنتهي  التي 
ذلك أبقى بنك االحتياطي الفيدرالي 
خــيــار رفـــع ســعــر الــفــائــدة مــفــتــوحــاً، 
الواردة  المعلومات  بمراقبة  وسيقوم 
لتحديد  والتضخم  العمل  أســواق  عن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــمــنــاســبــة، وهــو 
األمــر الــذي حــّد مــن ارتــفــاع عائدات 
الذي  النحو  على  األمريكية  السندات 
شــهــدتــه ســابــقــاً. وأغــلــقــت الــعــائــدات 
مدتها  الــتــي  األلــمــانــيــة  الــســنــدات  على 
عشر سنوات عند ٠٫٨٩٪ في األسبوع 
الماضي، وانخفضت خالله إلى أدنى 
نتيجة   ٢٠١٤ عـــام  فـــي  لــهــا  مــســتــوى 
الرتـــفـــاع أســعــار الــســنــدات األلــمــانــيــة. 
نمًوا  الــيــورو  منطقة  اقــتــصــاد  ويشهد 
بــطــيــئــاً وهـــنـــاك تــوقــعــات بــــأن يــقــوم 
ــبــنــك الـــمـــركـــزي األوروبــــــــي بــشــراء  ال
الـــســـنـــدات لــدعــم الــنــمــو االقـــتـــصـــادي. 
وأدت التوقعات بقيام البنك المركزي 
إلى  إضافة  السندات  بشراء  األوروبــي 
التوترات في أوكرانيا إلى زيادة أسعار 
السندات وتقليل العائدات في أوروبا. 
أما في دول مجلس التعاون الخليجي 
فقد ارتفعت العائدات السيادية بصورة 
هامشية. وفي نهاية األسبوع الماضي 
ســـجـــلـــت أســـــعـــــار مــــبــــادلــــة مــخــاطــر 
لــفــتــرة  قـــطـــر  فــــي   CDS االئــــتــــمــــان
أســـاس،  نــقــطــة   ٥٣٫٥ ســـنـــوات  خــمــس 
وفي دبي ١٥٧٫٠١ نقطة أساس، وأبو 
والمملكة  أســاس،  نقطة   ٥١٫٧٨ ظبي 
أساس،  نقطة   ٥٠٫٥ السعودية  العربية 

والبحرين ١٦٥٫٠١ نقطة أساس.

٣٠ ٪ ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ٢٠١٤
تقلبات بأداء األسواق العالمية بسبب األزمة األوكرانية.. بنك الدوحة:

بورصة قطر سجلت أداء قويا العام الجاري ر. سيتارامان

نـــمـــت   :] الكويت- 
في  اإلجمالية  الــشــركــات  أربـــاح 
الــتــعــاون  مجلس  دول  منطقة 
األول  النصف  خــالل  الخليجي 
 ٣٣ إلــى  لتصل   ٢٠١٤ العام  من 
بارتفاع  أمريكي،  دوالر  مليار 
بــنــفــس  مـــقـــارنـــًة   ٪١١ بــنــســبــة 
الـــفـــتـــرة مـــن الـــســـنـــة الــســابــقــة، 
لقطاعات  الــقــوي  لـــألداء  نتيجة 
المالية،  والخدمات  المصارف 

واالتـــــــصـــــــاالت، ومـــجـــمـــوعـــات 
والعقار. الكبرى،  الشركات 

وقـــــد بـــلـــغ مـــجـــمـــوع األربــــــاح 
المالية  الخدمات  من  الصافية 
أمـــريـــكـــي  دوالر  ـــيـــار  مـــل  ١٫٢
الــعــام  مـــن  األول  الــنــصــف  فـــي 
 ٪٣٥ بنسبة  بارتفاع  أي   ،٢٠١٤
مقارنة بنفس الفترة من السنة 
الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا بــلــغــت أربــــاح 
 ١ الكبرى  الشركات  مجموعات 

مسجلًة  أمريكي،  دوالر  مليار 
بنفس  مقارنًة   ٪٢٩ بنسبة  نمًوا 
الـــفـــتـــرة مـــن الــســنــة الــســابــقــة. 
أمــــا أربــــــاح الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
دوالر  مــلــيــار   ١٫٨ بــلــغــت  فــقــد 
 ٪٨ بنسبة  أعــلــى  أي  أمــريــكــي، 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــنــصــف 
ويمتاز   ،٢٠١٣ العام  من  األول 
قدر  بأعلى  المصرفي  القطاع 
من األرباح مقارنًة بالقطاعات 

األخرى، حيث نمت بمعدل ٦٪ 
مقارنة بنفس الفترة من السنة 
مليار   ١٣٫٣ إلــى  لتصل  السابقة 

دوالر أمريكي.
الشركات  أربــاح  ارتفعت  كما 
الخليجية في النصف األول من 
١١٪ مقارنة  ٢٠١٤ بنسبة  العام 
بالنصف األول من العام ٢٠١٣، 
بينما نمت بمعدل ١٢٪ مقارنًة 
نصف  السابق (أي  السنة  بنصف 
 .(٢٠١٣ العام  من  الثاني  السنة 
وحـــقـــقـــت الـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
النمو  مــن  قــدر  أكبر  السعودية 
فــي األربــــاح مــقــارنــة بــاألســواق 
في   ٪٢٠ بلغت  بنسبة  األخـــرى 
 ،٢٠١٤ العام  من  األول  النصف 
بــيــنــمــا كــانــت الــبــحــريــن األكــثــر 
خالل   ٪٢٣ بلغت  بنسبة  تراجًعا 
 ٢٠١٤ الــعــام  مــن  األول  النصف 
 ٪٥٣ بـــمـــعـــدل  نـــمـــت  أنــــهــــا  إال 
مقارنًة بالنصف األول من عام 
الشركات  أربــاح  وبقيت   ،٢٠١٣
القطرية على ما هي عليه دون 

تغيير. أي 
ــــجــــاهــــات  وبــــــنــــــاًء عــــلــــى االت
الــــســــائــــدة، فـــإنـــنـــا نـــتـــوقـــع نـــمـــًوا 
 ٪١٠ بنسبة  األربـــاح  فــي  ســنــويـًـا 
أن  ونـــــرى   ،٢٠١٤ الــــعــــام  فــــي 
منطقة  في  المحلية  التطورات 
تــلــعــب  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول 
األسهم  أســواق  في  حيويًا  دوًرا 
اإلقــلــيــمــيــة. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
ـــمـــو األربــــــــــاح نــتــيــجــة  ـــعـــزز ن ـــت ي
الهيكلية  اإلصـــالحـــات  لــتــنــفــيــذ 
السعودية،  العربية  المملكة  في 
قانون  في  األساسية  والتغيرات 
الشركات التي تتيح بيئة مؤاتية 
وتنفيذ  الــكــويــت،  فــي  لــألعــمــال 
مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 
الستضافة  الــتــحــضــيــرات  إطـــار 
في   ٢٠٢٠ أكسبو  دبــي  معرض 
اإلمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
في   ٢٠٢٢ فيفا  الــعــالــم  وكـــأس 
قـــطـــر. وبـــشـــكـــل عــــــام، يــتــوقــع 
نمو  يكون  أن  تقرير «المركز» 
األرباح في اإلمارات قويًا بنسبة 
الــعــام  لــكــامــل   ٪١٥٫٥ بــــ  تـــقـــدر 

٢٠١٤ مقارنة بالعام ٢٠١٣. 

٣٣ مليار دوالر أرباح الشركات الخليجية 
سجلت نموا بنسبة ١١ ٪ في النصف األول .. «المركز»:
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