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ي لالستثمار": توقعات بتدفق 
 "غير نشطة"  3"الوطن 

ً
مليارات دوالر امواال  

ي حال ترقيتها إىل مؤش  
 
 لألسواق الناشئة  MSCI إىل البورصة ف

 

 

ي لالستثمار ان عام 
كة الوطن  ي األذهان كعام حاسم للبورصة الكويتية حيث  2017قال تقرير متخصص صادر عن شر

سيبقى ماثال ف 

قية إىل مصاف األسواق الناشئة. ويعتتر مؤشر فوتسي راسل أول من قام بإعادة تصنيف الكويت كسوق   بدأت خالله رحلة التى

ي سبتمتر 
ي سبتمتر وديسمتر من عام ونفذ ذل 2017ثانوية ناشئة ف 

 . 2018ك عىل مرحلتي   ف 

 

ي تم تدفقها جراء اضافة الكويت اىل مؤشر فوتسي راسل لألسواق 
ي لالستثمار" حجم األموال غت  النشطة النى

وقدرت "الوطن 

ي مارس مليون دوالر إضافي 300مليار دوالر. كما تلقت الكويت نحو  1.1مليون دوالر و 950الناشئة بقيمة تراوحت بي   
 2019ة ف 

ي البنوك الكويتية
وبعد انضمام بورصة  .من التدفقات غت  النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي بسبب إلغاء سقف ملكية األجانب ف 

ي ديسمتر 
، لتدخل 2018الكويت إىل مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد اند بورز عن عزمها عىل ترقية الكويت ف 

ي سبتمتر 
ات الرئيسية العالمية بتصنيف االسواق الناشئة ف   . 2019البورصة الكويتية إىل المؤشر

 

، وضعت 
ً
ا ي يونيو  MSCIوأخت 

قية وهما توفت  هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات االستثمار قبل   2019ف  طي   إلتمام التى شر

ي هذا الشأن قبل  MSCI. وستتخذ 2019نوفمتر 
، فقد   تم . وحسب ما 2019ديسمتر   31قرارا نهائيا ف 

ً
ي هذا الشأن مؤخرا

تداوله ف 

 بالتعاون مع بورصة الكوي
ً
 ملحوظا

ً
كة الكويتية للمقاصة عىل صعيد توفت  المعيارين حققت هيئة اسواق المال تقدما ت والشر

ي من  ي حال صدور إعالن إيجابر
ة الزمنية المحددة. وف  ي الذكر قبل الفتى

، سيتم ادراج الكويت  MSCIسالق  ي ديسمتر
ي ف 

مؤشر   ف 

MSCI  ي شهر مايو
اوح 2020لألسواق الناشئة خالل المراجعة النصف سنوية للمؤشر ف  ي هذا . ومن المرجح أن يتى

وزن الكويت ف 

 مليارات دوالر.  3٪ مما سيجذب تدفقات غت  نشطة قد تصل إىل 0.64٪ و 0.60المؤشر بي   

 

ي ينضم إىل االسواق الناشئة بعد قطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية   جدير بالذكر ان الكويت هي أحدث سوق خليجر

قية إىل ، وهو ما يؤدي إىل تحسن السعودية. وبشكل عام ترتبط عملية التى  األسواق الناشئة بقدرتها عىل جذب تدفقات أجنبية أكتر

ي البالد، وتحسن مستويات  
قية عىل تنوي    ع قاعدة المستثمرين، وتزيد من جاذبية رأس المال ف  ي سيولة السوق. كما تساعد التى

عام ف 

كات.   الشفافية وممارسات حوكمة الشر

 

وطة  قية المش  ي يونيو التطورات منذ الير
 
 2019ف

 

ي 
ط استيفاء معيارين قبل نوفمتر  MSCI، قررت 2019يونيو  25وذكر التقرير أنه ف  ترقية الكويت إىل االسواق الناشئة ولكن بشر

ي فيتعلق بالسماح  اولهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة  ، 2019
من خالل توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين األجانب، والثاب 

ي وقت إصدار و ساب االستثمار الواحد للمستثمرين األجانب. تقابل ح بعمليات
، كان يسمح فقط للكيانات  MSCIف  ي

لبيانها الصحق 

 المرخصة محليا
 
 .تقابل متاحة لبعض الحسابات المحلية المستثناةال وكانت عمليات مجمعةبالتداول باستخدام حسابات  ً

 

ي السوق، نظرا 
ي أي من أسواق دول مجلس  وجاء القرار بمثابة مفاجأة للمشاركي   ف 

ألن هياكل الحسابات الشاملة غت  متوفرة ف 

ي األخرى المصنفة كأسواق ناشئة، كما ان تطبيق عمليات ي  التعاون الخليجر
جانب  للمستثمرين أال  NINتقابل رقم المستثمر الوطن 

من قبل المملكة العربية السعودية جاء فقط بعد ترقيتها إىل مصاف االسواق الناشئة. وما زالت االسباب غت  واضحة وراء تطبيق 

MSCI  .معايت  أعىل عىل الكويت من حيث جاهزية السوق 
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ي أكتوبر 
لوائح التنفيذية والقواعد عن اصدار قرارات بتعديل بعض أحكام ال 2019ومع ذلك فقد أعلنت هيئة اسواق المال ف 

ي ) وعملياتالمجمعة المتعلقة بالحسابات 
( واحد وجعلهما متاحي   امام NINتقابل حسابات عائدة لرقم مستثمر وطن 

ي 
ي السوق حنى  ستشارة اراءأنها تسىع ال  MSCI، أعلنت 2019نوفمتر  12المستثمرين االجانب. وف 

نوفمتر   29االطراف المعنيي   ف 

ي سبق ذكرها. بشأن القر  2019
 ارات او التعديالت الجديدة النى

 

ات  ي حالة إدراج الكويت عىل مؤش 
 
 لألسواق الناشئة MSCIالتدفقات األجنبية المتوقعة ف

 

ي من و ي حالة اإلعالن اإليجابر
ي مؤشر  MSCIف 

، من المرجح أن يكون وزن الكويت ف  ي ديسمتر
لألسواق الناشئة حواىلي  MSCIف 

مليارات دوالر، وهي اعىل بكثت  من التدفقات غت   3ينتج عن ذلك تدفقات غت  نشطة تبلغ حواىلي ٪، ومن المتوقع أن 0.60

قية عىل مؤشر  ي بلغت حواىلي مليار دوالر أمريكي نتيجة التى
قية المحتملة   FTSEالنشطة النى لألسواق الناشئة. ونتوقع أيضا أن التى

 7من   MSCIتتألف القائمة المؤقتة المحدثة لمؤشر  و النشطة. ستؤدي إىل تدفقات نشطة إضافية فضال عن التدفقات غت  

 مكونات. 

 

 

كة  القطاع  الش 
الوزن المتوقع 

)%( 

التدفقات 

 المتوقعة

(USD mn) 

 لتغطيةاأيام 

ي 
 101 1,512 %0.31 وكنالب بنك الكويت الوطن 

ي 
 63 667 %0.13 البنوك بيت التمويل الكوينى

كة زين لالتصاالت  66 315 %0.06 االتصاالت شر

ي 
كة اجيلينى  71 181 %0.04 النقل شر

 105 124 %0.03 البنوك بنك بوبيان

ي 
كة المباب   99 105 %0.02 العقارات شر

 18 102 %0.02 البنوك بنك الخليج

  3,007 %0.61  المجموع 
 

 

 

 

 التأثير عىل السوق  

 

ة ترقية  ي بوضوح من خالل زيادة القيم المتداولة  MSCIوأشار التقرير إىل انه يمكن مالحظة تأثت  مست 
عىل السوق الكوينى

ي 
 22والتدفقات األجنبية واألداء الذي شهده السوق حنى تاريخه. وبخصوص القيم المتداولة، فقد تجاوزت تداوالت السوق الكوينى

ة ذاتها من العام 2019مليار دوالر حنى نهاية أكتوبر  ي الفتى
ي التدفقات ، اي حواىلي ضعف ما كانت عليه ف 

. وارتفع صاف  ي
الماض 

ة  2019مليار دوالر حنى أكتوبر  1.74األجنبية بقوة هذا العام إىل  ي تلقاها السوق خالل الفتى
متجاوزا ثالثة أضعاف التدفقات النى

. وحنى إذا تم اقصاء ال  ي
د الملكية مليون دوالر أو نحو ذلك من التدفقات غت  النشطة نتيجة رفع حدو  300ذاتها من العام الماض 

ي شهر مارس، فإن هذا ال يزال أعىل رقم قياسي للتدفقات األجنبية عىل اإلطالق )بيانات بورصة الكويت تعود إىل 
االجنبية للبنوك ف 

٪ 26,8الكويت بنسبة  MSCI(. وقد واصلت الكويت أداءها القوي حنى نهاية شهر نوفمتر من هذا العام، وارتفع مؤشر 2008عام 

ي و  MSCIلمؤشر  ٪4,4مقارنة مع  ونعتقد أن ترقب اعالن  لألسواق الناشئة.  MSCI٪ لمؤشر 10.6لدول مجلس التعاون الخليجر

ي بشأن ترقية  كان دافع أساسي وقوي لتفوق اداء سوق الكويت هذا العام، باإلضافة إىل تحقيق نتائج قوية لبعض    MSCIإيجابر

 القطاعات مثل البنوك. 
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 المؤش  

 العائد )%(إجماىلي 

ة من  ديسمير  31للفير

 2019حنر نوفمير  2018

 إجماىلي العائد )%(

 إجماىلي العائد )%( 2018

ة من   2016أكتوبر  15للفير

  2019نوفمير  30حنر 

 %60.1 %19.3 %1.4 السعودية  MSCIمؤشر   

ي  MSCIمؤشر     %0.2- %7.7- %3.1 دبر

 %10.2 %30.7 %5.1- قطر MSCIمؤشر   

 %46.6 %16.6 %4.4 لدول الخليج  MSCIمؤشر   

 %26.1 %14.2- %10.6 لألسواق الناشئة  MSCIمؤشر   

 %96.1 %15.4 %26.8 الكويت MSCIمؤش   

 

 

 

 

 الخالصة

 

ي ل  
ي ضوء التجاوب الشي    ع الذي أبدته كل من هيئة اسواق المال وبورصة  MSCIما زلنا متفائلي   بالنسبة للقرار النهاب 

ي ديسمتر ف 
ف 

ي طلبتها 
ورية النى ات الض  ي تنفيذ التغيت 

ي MSCIالكويت ف 
ي تنفيذ عدد كبت  من المبادرات الهيكلية النى

، وكذلك بالنسبة للنجاح ف 

قية الكويت إىل وضع االسواق الناشئة.   كانت حاسمة بالنسبة لتى

، ومن ا ي الكويت لتطوير وانفتاح السوق بشكل أكتر
ي يجري تنفيذها ف 

لناحية الهيكلية، نحن متحمسون للغاية لإلصالحات النى

ي 
ي تحكم السوق. وال شك ان عملية اإلصالح النى

واعتماد أفضل الممارسات العالمية عندما يتعلق األمر بالقواعد والتنظيمات النى

ي أداء بدأتها كل من هيئة اسواق المال وبور 
ي إنشاء منصة تداول أكتر فعالية، مما سيؤدي اىل تحسن عام ف 

صة الكويت ساهمت ف 

ي ترقية الكويت إىل مصاف األسواق الناشئة. 
 السوق، وهو العامل القوي الذي ساهم ف 

 

 

 

 – نهاية التقرير -

 

 

 

 اخالء مسؤولية: 

ي هذا التقرير من 
مصادر يعتقد أنه يمكن االعتماد عليها دون التحقق بشكل مستقل من دقتها أو اكتمالها. وتعتقد تم الحصول عىل المعلومات واآلراء الواردة ف 

ي لالستثمار أي إق
كة الوطن  ي هذا التقرير دقيقة وكاملة. ومع ذلك، ال تقدم شر

ي لالستثمار بأن المعلومات واآلراء الواردة ف 
كة الوطن  رارات أو ضمانات، رصيحة شر

ة أو ضمنية، فيما يتعلق  ي لالستثمار أي مسؤولية عن أي خسارة مباشر
كة الوطن  بدقة أو اكتمال المحتوى. قد تتوفر معلومات إضافية عند الطلب. وال تتحمل شر

ي اعتبار هذا التقرير استشارة استثمارية أو االعتماد عليه كبديل لممارسة الحك
ة أو ناتجة عن استخدام المحتوى. وال ينبىع  باإلضافة إىل  م المستقل. أو غت  مباشر

ي المستقبل، تقارير أخرى ال تتسق مع االستنتاجات المختلفة من المعلومات
ي لالستثمار قد أصدرت، وربما تصدر ف 

كة الوطن  ي هذا  ذلك، قد تكون شر
الواردة ف 

اضات واآلراء واألساليب التحليلية للمحللي   الذين أعدوا التقاري ام التقرير. وتعكس هذه التقارير مختلف االفتى ي لالستثمار أي التى 
كة الوطن  ر، وال تتحمل شر

، وال يتم تقديم أي تعهد   أو ضمان لألداء المستقبىلي
ي أن يؤخذ األداء السابق كمؤشر

، لضمان أن يتم إبالغ هذه التقارير األخرى. ال ينبىع  ي
أو ضمان، رصي    ح أو ضمن 

. وتعكس المعلومات واآلراء والتقديرا ي فيما يتعلق باألداء المستقبىلي
كة الوطن  ي تاري    خ التقرير األصىلي للنشر من قبل شر

ا ف  ي هذا التقرير حكم 
ت الواردة ف 

 لالستثمار، وهي عرضة للتغيت  دون إشعار مسبق. 

 


