اإلستثمار في األسواق العربية:
هيكلية البورصات ،التحديات ،الفرص واإلتجاهات

بقلم الدكتور فادي خلف – أمٌن عام إتحاد البورصات العربٌة

لماذا اإلستثمار في المنطقة العربية؟
تتمتع المنطقة العربٌة بناتج محلً إجمالً ٌوازي  7546ترٌلٌون دوالر أمٌركً مع عدد سكان ٌقارب  287ملٌون نسمة .تعتبر المنطقة
من أكثر مناطق العالم شبابا ً حٌث ٌشكل الشباب ما بٌن  04إلى  77عاما ً نسبة  %77من مجمل عدد السكان الذي ٌبلغ متوسط أعمارهم
 77عاما مقارنة مع المعدل العالمً البالغ .77
تختزن المنطقة العربٌة ما ٌزٌد عن  %32من المخزون العالمً للنفط وأكثر من ربع المخزون العالمً للغاز الطبٌعً.
هيكلية أعضاء إتحاد البورصات العربية:
 07بورصة عربٌة 3 ،شركات مقاصة وإٌداع مركزي 23 ،شركات خدمات مالٌة (أعضاء منتسبون) ،مع رسملة سوقٌة تزٌد عن
 01006ملٌار دوالر أمٌركً و  371ملٌار دوالر أمٌركً كقٌمة تداوالت خالل العام .7105
ٌبلغ عدد البورصات المملوكة من القطاع العام  8بورصات ،و 4بورصات مملوكة من القطاع الخاص إضافة الى  3بورصات فً طور
التحول من ملكٌة القطاع العام الى ملكٌة القطاع الخاصٌ .تجاوز عدد الشركات المدرجة على البورصات العربٌة  01411شركة.
التحديات التي تواجه البورصات العربية:
 حركة دوران األسهم محدودة بعض الشًء بنسبة .%26557 التأثر بشكل كبٌر بأسعار النفط.إن أسباب إنخفاض السٌولة فً البورصات العربٌة بمعظمها تعود إلى غٌاب إمكانٌة البٌع على المكشوف ،تأجٌر وإستئجاراألسهم ،غٌاب
المشتقات ونقص كبٌر فً صناعة السوق.
الفرص:
-

-

ت جاذبة بشكل كبٌر ،بحٌث ما زالت نسبة السعر للعائد لعدد
تتمتع العدٌد من الشركات المدرجة فً البورصات العربٌة بأساسٌا ٍ
منها ما دون  ،7مع نسبة السعر للقٌمة الدفترٌة ما دون  ،0ونسبة توزٌع أرباح سنوٌة تفوق  %4وذلك فً آن واحد .هذا فً ما
ٌفوق متوسط نسبة السعر للعائد على األسواق األمٌركٌة .75
تربط معظم البلدان العربٌة عمالتها بالدوالر األمٌركً منذ فترة طوٌلة.

اإلتجاهات:
 بعد تصنٌف مصر واإلمارات وقطر أسواق ناشئة ،تتحضر السعودٌة لتصنٌف مماثل فً المستقبل المنظور. بدأت مؤخراً سوق أبوظبً لألوراق المالٌة بإعتماد البٌع على المكشوف وتأخذ أسواق عربٌة أخرى المنحى عٌنه. تتحضر بورصات عربٌة عدٌدة إلدراج المشتقات فً أسواقها. تتجه معظم األسواق العربٌة إلعتماد التسوٌة فً مدة ٌومٌن تماشٌا ً مع متطلبات اإلستثمار العالمً. تعتمد أسواق السعودٌة ودبً وأبوظبً نظام  XBRLالعالمً إلفصاح الشركات وتتجه العدٌد من البورصات العربٌة إلعتماد هذاالنظام قرٌباً.
 تسمح معظم البورصات العربٌة باإلستثمار األجنبً فً أسواقها بدرجات مختلفة وتتجه معظمها إلى المزٌد من اللٌونة فً هذاالمجال.
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-

تتجه معظم البلدان العربٌة وخاصة الخلٌجٌة إلى التنوٌع فً إقتصاداتها لإلعتماد بصورة أقل على المداخٌل النفطٌة.

هل هو الوقت المناسب لإلستثمار في األسواق العربية؟
 كما سبق ذكره ،إن األسواق العربٌة مرتبطة بشكل كبٌر بأسعار النفط وتتجه أسعار النفط حالٌا ً إلى شًء من اإلستقرار معتوجه إٌجابً بعض الشًء.
 لقد ثبت اإلرتباط الوثٌق بٌن األسواق العربٌة وسوق األسهم األمٌركٌة ،ما خلى فترات اإلنخفاض الحاد فً أسعار النفط.مازالت أسواق األسهم األمٌركٌة تسجل إرتفاعات تلوى األخرى وذلك حتى إشعار آخر.
 تشهد البورصات العربٌة حالٌا ً فكى إرتباط مع الوضع الجٌوسٌاسً فً المنطقة وذلك بعد أن بانت حدود التطوراتالجٌوسٌاسٌة ومدى تأثٌراتها على الوضع اإلقتصادي فً المنطقة بشكل عام.
وفً الخالصة ،إذا كنت أٌها المستثمر ممن ٌبحثون عن أساسٌات صلبة للشركات المدرجة وتعتقد أن أسواق النفط تتجه إلى اإلستقرار مع
بعض من اإلرتفاع وأن المنحى اإلٌجابً لألسواق األمٌركٌة سٌستمر فً المدى المنظور ،علٌك إذا أن تنظر بعٌن اإلهتمام إلى الفرص
المتاحة الٌوم فً األسواق العربٌة إلقتناصها.
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