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العناوين الرئيسية

الشكل 2

الشكل 1

توقعات التوظيف ،نسبة التغير السنوي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية ،نسبة التغير السنوي

•

انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1.2في عام  .2017ومن
المتوقع أن يتعافى نمط النمو في عام  2018الى %1.3وأن يصل إلى
متوسط  %3على المدى المتوسط .وسيكون ذلك مدفوعًا على األرجح
بارتفاع أسعار النفط والتعزيز التدريجي في القطاعات غير النفطية
والسياسات المالية المعاكسة للدورات االقتصادية المتوقعة.

•

قفز التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقرب من  %3سنويًا في
فبراير  2018وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من  4سنوات .وقد يُعزى
االرتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى نظام ضريبة القيمة المضافة
المطبق مؤخرا ً والتخفيضات في إعانات الطاقة.

•

تشير القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات ( 52.8في مارس
 )2018إلى انخفاض في وتيرة التوسع في القطاع غير النفطي إلى أدنى
مستوياته منذ بدء االستبيان في أغسطس  .2009ويُعزَ ى ذلك بشكل
أساسي إلى انخفاض الطلب من المستهلكين .في المقابل ،ظل عنصر
تفاؤل األعمال في مؤشر مديري المشتريات عند  71.0أعلى بكثير من
شهرا الذي يبلغ .61.4
متوسط 12
ً

التوقعات
التوقعات

المصدر :ماكروبوند

المصدر :ماكروبوند /أوكسفورد إيكونومكس

انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1.2في عام  .2017ومن
المتوقع أن يتعافى نمط النمو في عام  2018الى  %1.3وأن يصل إلى
متوسط  %3على المدى المتوسط .وسيكون ذلك مدفوعًا على األرجح
بارتفاع أسعار النفط والتعزيز التدريجي في القطاعات غير النفطية
والسياسات المالية المعاكسة للدورات االقتصادية المتوقعة.

الشكل 3

الشكل 4

التضخم ،نسبة التغير السنوي

أسعار النفط

توقعات التوظيف في المملكة العربية السعودية
(نسبة التغير السنوي)

2017

2018

2019

3.40

3.40

3.22

من المتوقع أن يظل النمو في التوظيف ثابتًا نسبيًا على مدار السنوات القليلة
نظرا ألن الجهود التي تبذلها الحكومة نحو توظيف الشباب ومشاركة
القادمة ً
المواطنين السعوديين في القوى العاملة يقابلها القيود وزيادة الرسوم
المفروضة على العمالة الوافدة.
الشكل 5

مؤشر مديري المشتريات

المؤشر

دوالر أمريكي  /برميل

المتوسط المتحرك على مدى  3سنوات

التمدد
االنكماش

المصدر :ماكروبوند

تضخم مؤشر أسعار المستهلك
(نسبة التغير السنوي)

األحدث
فبراير 2018

منذ  6أشهر

شهرا
منذ 12
ً

2.95

0.76-

0.57-

قفز التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقرب من  %3سنويًا في فبراير
 2018وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من  4سنوات .ويمكن عزو هذا االرتفاع
بشكل أساسي إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق مؤخر ًا والتخفيضات في
إعانات الطاقة.

المصدر :ماكروبوند

أسعار النفط  -خام برنت بالدوالر

األحدث
مارس 2018

منذ  3أشهر

شهرا
منذ 12
ً

69.6

66.6

53.7

دوالرا للبرميل الواحد في مارس 2018
ارتفعت أسعار النفط إلى 69.6
ً
دوالرا للبرميل الواحد في العام السابق وهو أعلى سعر تصل
من 53.7
ً
إليه منذ نوفمبر  .2014وقد أدى الطلب المتزايد على النفط وإدارة اإلمداد
من قبل منظمة أوبك إلى تعزيز النمو.

المصدر :ماكروبوند

مؤشر مديري المشتريات
المركب

األحدث
مارس 2018

منذ  3أشهر

شهرا
منذ 12
ً

52.8

57.3

56.4

تشير القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض في وتيرة التوسع
في القطاع غير النفطي إلى أدنى مستوياته على اإلطالق بسبب تراجع الطلب من
المستهلكين .في المقابل ،ظل عنصر تفاؤل األعمال في مؤشر مديري المشتريات
شهرا الذي يبلغ .61.4
عند  71.0أعلى بكثير من متوسط 12
ً

الشكل 6

الشكل 7

الشكل 8

اإليداعات والقروض ،نسبة التغير السنوي

أسعار الفائدة

أسعار الصرف األجنبي
لاير سعودي /
يورو

إجمالي اإليداعات ،نهاية الفترة

لاير سعودي /
جنيه إسترليني

الطلب االئتماني للعمالء ،اإلجمالي

سعر الريبو

السايبور 3 ،أشهر

شهرا
السايبور12 ،
ً

السايبور 6 ،أشهر

المصدر :ماكروبوند

المصدر :ماكروبوند
المصدر :ماكروبوند
نسبة التغير السنوي
(فبراير )2018

اإليداعات

1.6+

نسبة التغير السنوي
(ديسمبر )2017

0.0

االئتمان

 05فبراير 2018

منذ  3أشهر

شهرا
منذ 12
ً

نسبة السايبور لمدة  3أشهر ()%

1.90

1.79

1.98

نسبة السايبور لمدة  6أشهر ()%

2.09

2.05

2.16

نسبة السايبور لمدة عام واحد ()%

2.28

2.24

2.37

تعمل المملكة العربية السعودية على تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة
األمريكية على مؤشر السايبور في محاولة لتحقيق توازن بين تعزيز النمو
وتجنب هروب رأس المال الذي من شأنه أن يضغط على ربط العملة المحلية
بالدوالر األمريكي.

من حيث اإلقراض إلى القطاع الخاص وتراكم الودائع ،ال يزال زخم النمو
ضعيفاً مما يشير إلى أن البنوك ال تزال تواجه تحديات بسبب ضعف الطلب
االئتماني والسيولة المحدودة في السوق.

الشكل 10

الشكل 9

اللاير السعودي مقابل
الجنيه اإلسترليني

4.64

4.41

3.99

5.37

4.71

4.99

عززت البيانات االقتصادية اإليجابية عبر منطقة اليورو عملة اليورو في
مقابل معظم العمالت .يستمر الجنيه اإلسترليني في التداول عند أعلى مستوى
له مقابل الدوالر األمريكي منذ التصويت في استفتاء االتحاد األوروبي.
الشكل  – 11مخطط الشهر

أداء مؤشر السوق الرئيسي (تداول) ،نسبة التغير السنوي

مؤشر سعر الصرف الفعلي االسمي العام ،أداء اللاير السعودي مقابل العمالت الرئيسية

اللاير السعودي مقابل
اليورو

 16أبريل 2018

منذ  3أشهر

شهرا
منذ 12
ً

سعر اإلغالق اليومي لصناديق االستثمار العقارية المدرجة المختارة 1من تاريخ اإلدراج حتى  30مارس 2018
لاير سعودي  /السهم

متوسط األداء%10- :

المؤشر

انخفاض بنسبة  %7.5في عام
2017
الرياض ريت

المصدر :ماكروبوند
المصدر :ماكروبوند

نسبة التغير في سعر الصرف الفعلي
في مارس 2018

 1شهر

 3أشهر

شهرا
12
ً

0.4-

1.9-

6.4-

سجّل ارتفاع مؤشر سوق األوراق المالية العام (تداول) نسبة  ٪15.5سنويًا في
 16أبريل  2018مما يُشير إلى تحسن في معنويات المستثمرين مدعو ًما بارتفاع
أسعار النفط واإلدراج المتوقع في مؤشر األسواق الناشئة فوتسي ،من بين عوامل
أخرى.
األبحاث
ريا مجدالني
مديرة األبحاث
+971 426 7176

انخفضت قيمة مؤشر سعر صرف اللاير السعودي بنسبة  ٪7.5في عام
متأثرا بضعف الدوالر األمريكي .تشير بيانات الربع األول من عام
،2017
ً
 2018إلى اتجاه مستمر باالنخفاض.

تعليم ريت

مشاركة ريت

المعذر ريت

الجزيرة موطن ريت

ملكية ريت
جدوى ريت الحرمين

المصدر :ماكروبوند مالحظة )1( :المخطط البياني يعرض صناديق االستثمار العقارية المدرجة قبل عام  2018فقط

األولي ،الحظنا اعتدا ً
ال في األسعار منذ أواخر عام . 2017
بعد االرتفاع ّ
ضت معظم صناديق االستثمار العقارية المكاسب المبكرة تدريجياً وتتداول
خ ّف َ
أكثريّتها في الوقت الراهن بأقل من سعر اإلدراج.

مكاتب شركة نايت فرانك في دول مجلس التعاون الخليجي:
• الرياض• دبي • أبوظبي

Raya.Majdalani@me.knightfrank.com
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