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 ادلقدمة العامة
 

 أ 
 

بسبب التغَتات الكثَتة اليت فرضتها العوؼبة من مظاىر  بشكل كبَتالًتابط بُت اقتصادايت العامل  لقد زاد
ع تعاظم حجم األنشطة والعمليات التحرير اؼبايل واالندماج االقتصادي العاؼبي وحرية حركة رؤوس األمواؿ، وم

يف سبويل  متزايدادورا  تؤدياؼبالية تزايدت اغباجة للتمويل وهبذا تطورت األسواؽ اؼبالية كبديل سبويلي وأصبحت 
 األنشطة والعمليات اؼبالية.

اليت األسواؽ اؼبالية ابلنمو االقتصادي وزايدة األنشطة الصناعية خاصة يف الدوؿ الرأظبالية ت وقد ارتبط 
وىو ما يالحظ من واستحداث طرؽ جديدة لتعبئة اؼبدخرات،  اتعملت بشكل مستمر على تعزيز االستثمار 

خالؿ الدور الكبَت الذي تؤديو األسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة حاليا يف سبويل اؼبشاريع االستثمارية الضخمة من خالؿ 
ؼبايل وتوجيهها إىل الوحدات االقتصادية اليت تعرؼ ذبميع اؼبوارد اؼبالية من الوحدات االقتصادية ذات الفائض ا

 .عجزا ماليا
وعمدت إىل القياـ وعلى ىذا األساس ربفزت العديد من الدوؿ النامية إلنشا  وتطوير أسواقها اؼبالية  

 التنموي مسارىا يف منعطفا عرفت ابلكثَت من اإلصالحات خاصة بعد األزمات اؼبالية الكثَتة اليت عرفتها، وبذلك
كبَتة  تنافسية بقدرات انشئة أسواؽ إىل لتتحوؿ العاؼبية اؼبنظومة االقتصادية يف وضعيتها تعديل من وسبكنت

 اليت اؼبتقدمة بفضل اإلصالحات والتعديالت اؽبامة تستقطب أمواؿ اؼبستثمرين وتنافس بذلك األسواؽوأصبحت 
 لذي ساىم بشكل كبَت يف تنميتها.اجملاالت خاصة على مستوى القطاع اؼبايل ا ـبتلف يف هبا قامت

ىذه االقتصادايت مؤخرا ظهرت بعض اآلرا  اؼبتشائمة خبصوص  حققتها اليت النمو معدالت من وانطالقا
 الكبَت فقط من العجز قدرهتا على االستمرارية يف ربقيق معدالت النمو اؼبرتفعة لكوهنا حسبهم قد استفادت ظرفيا

 النوعية القفزة ويف ىذا اإلطار  ورغم العاؼبي، ابالقتصاد حدثت اليت لفجوةا ومن اؼبتقدمة ابلدوؿ غبق الذي
 قدرة ومدى األمريكي منافستو لالقتصاد استمرارية إمكانية يف الصيٍت شكك الكثَت من االقتصاديُت لالقتصاد

الكثَتة واغبفاظ  حدايتالت مع التأقلم السوؽ اؼبالية الصينية بصفة خاصة وقدرة األسواؽ اؼبالية الناشئة عموما على
 على نفس الوتَتة يف جذب اؼبزيد من االستثمارات.

السنوات  يف أصحاب القرارات االستثمارية اىتماـ متزايد من طرؼ ؿبل ىذا ما جعل ىذه األسواؽ 
، حيث يتجو اؼبستثمروف عادة لإلحاطة دبختلف اؼبتغَتات االقتصادية اػباصة ابالقتصاد ككل وكذا األخَتة

َتات العاؼبية قصد اغبصوؿ على تقييم دقيق يبكنهم من ذبنب اؼبخاطر اؼبختلفة وربقيق اكرب عوائد فبكنة، اؼبتغ
ويزيد عدـ االستقرار يف متغَتات االقتصاد الكلي من التقلبات يف سوؽ األوراؽ اؼبالية، ومع تزايد ىذه التقلبات 

َت اؼبؤكدة، األمر الذي ينعكس سلبا على تدفق اؼبستثمروف ترددىم يف استثمار أمواؽبم يف األسواؽ غ يظهر
سوؽ األوراؽ اؼبالية كما  أدا االستثمارات، وىذا ما يربر ضرورة التحقق من العالقة بُت متغَتات االقتصاد الكلي و 

ت أف معرفة العالقة اؼبتبادلة تعترب أمرا ابلغ األنبية ابلنسبة لقرارات اؼبستثمرين وواضعي السياسات يف االقتصاداي
 الناشئة دبا يف ذلك االقتصاد الصيٍت.
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هبا ال  األسهم أسعار أفاؼبالية الناشئة ليست كفأة أي  أف األسواؽالعديد من الدراسات  وقد أظهرت 
التنظيم ومل  إىلتفتقر  أهناالناشئة  األسواؽخصائص  أىممن أف حيث  لألسهم العادلة أوتعكس القيمة اغبقيقية 

، ولكن يف اؼبقابل فقد وشفافية اؼبعلومات اؼبتاحة اإلفصاحاؼبتقدمة من حيث  سواؽاألمستوايت  إىلتصل بعد 
الرىن العقاري اليت شهدت تدفقات  أزمةما بعد معدالت استثمار كبَتة خاصة خالؿ فًتة  األسواؽىذه عرفت 
ألسواؽ ال يعٍت عدـ ، أي أف عدـ كفا ة ىذه اعن عوائد مرتفعة ابلرغم من ارتفاع اؼبخاطر حبثاكبَتة   رأظبالية

 ألىدافهامدى ربقيق السوؽ اؼبالية فعاليتها يف جذب االستثمارات على اعتبار أف الًتكيز يكوف من جهة على 
، اؼبستثمرين اؼبتمثلة يف الربح من جهة أخرى على ربقيق أىداؼو  األمواؿيف جذب رؤوس  ل أساسااليت تتمث

  اؼباليةاػباص ابلسوؽ  األساسيلتحليل اؼبتعلقة ابَتات االقتصادية اؼبتغىذه األىداؼ ونظرا ألنبية وانطالقا من 
مدى فعالية األسواؽ الناشئة يف  و يتضح أنبية دراسةفان ،معدالت التضخم، الناتج اإلصبايل و الصرؼ كأسعار

 .للمستثمرين الرئيسيتعظيم العوائد اليت ىي اعباذب 

األسواؽ  أدا وربليل أثر متغَتات االقتصاد الكلي على  على دراسة سيتم الًتكيزومن خالؿ دراستنا ىذه    
ؼبعرفة فعالية األسواؽ الناشئة يف  2017-2001للسوؽ اؼبالية الصينية خالؿ الفًتة  حالةالناشئة مع دراسة 

 جذب االستثمارات.

 وىذا ما يدعو إىل طرح اإلشكالية التالية:

 اإلشكالية الرئيسية7

، وما ىو وضع السوق ادلالية الصينية يف جذب االستثمارات يفة الناشئة لياألسواق ادلا فعاليةما مدى 
 ؟ىذا اإلطار

 وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسية ؾبموعة من األسئلة الفرعية أنبها:

 األسئلة الفرعية7

 ؟هامعايَت تصنيف وما ىي ما ىي األسواؽ الناشئة .1
 ىل تعترب األسواؽ الناشئة جاذبة لالستثمار احملفظي؟ .2
 ؟االقتصاد العاؼبي تها يفمكان وما ىياألسواؽ اؼبالية الناشئة اقتصادايت  أدا ىو كيف  .3
 ؟عموما وابلسوؽ اؼبالية الصينية خصوصا ما ىي ؿبددات االستثمار ابألسواؽ اؼبالية الناشئة .1
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  الفرضيات7

  : ا يلي، وىي كماؼبطروحة األسئلة دبا يتناسب معكإجاابت مؤقتة قمنا بوضع ؾبموعة من الفرضيات  
 .واثبتة لتصنيفها معايَت موحدةواضح ومتفق عليو وىناؾ  اؼبالية الناشئةاألسواؽ مفهـو  .1
 .احملفظي بشكل كبَتاألسواؽ الناشئة جاذبة لالستثمار  .2
 يفمكانة معتربة  وىذا ما جعلها ربتل ،مرتفعة أدا مستوايت حققت األسواؽ اؼبالية الناشئة اقتصادايت  .3

 االقتصاد العاؼبي.
أىم العوامل احملددة سبثل  خصوصا عموما ويف الصُتمؤشرات االقتصاد الكلي يف األسواؽ الناشئة  عضب .4

 .  إليها ىذه األسواؽ يف جذب االستثمارات دى فعاليةؼب

 مربرات اختيار ادلوضوع7

األنبية البالغة و  للمستجدات اليت عرفتها األسواؽ اؼبالية الناشئة خاصة يف فًتة ما بعد أزمة الرىن العقاري نتيجة
 ؼبوضوع االستثمار ودوره يف التنمية االقتصادية ارأتينا القياـ هبذا البحث لألسباب التالية:

 .حداثة موضوع األسواؽ اؼبالية الناشئة ولكونو يندرج ضمن زبصص األسواؽ اؼبالية 
 .األنبية الكبَتة ؼبوضوع األسواؽ الناشئة واالقتصاد الصيٍت بصفة خاصة 
  ب دولية توضح مدى مسانبة األسواؽ اؼبالية يف سبويل االستثمارات من أجل االستفادة عرض ذبار

 منها مستقبال يف حالة السوؽ اؼبالية اعبزائرية. 

 :الدراسة أىداف

 خالؿ:  من وذلك اؼبطروحة األسئلة وـبتلف الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة إىل الدراسة ىذه هتدؼ
 الية الناشئة على جذب االستثمارات.معرفة مدى قدرة األسواؽ اؼب 
  مؤشرات أىم البورصات الناشئة وكذا أحجاـ االستثمار هبا من خالؿ عرض  أدا عرض ومتابعة

 ؼبختلف البياانت واؼبعطيات التارىبية واغبالية وكذا التنبؤات اؼبستقبلية.
 ؿبل الدراسة السنوات يف الناشئة االقتصادايت بعض تطور وربليل دراسة. 
  الناشئة مع دراسة ربليلية للمخاطر والعوائد. ؽاسو ابألضيح ؿبددات االستثمار تو 
  تبياف مكانة األسواؽ الناشئة على الساحة االقتصادية العاؼبية مع الًتكيز على فًتة ما بعد األزمة

 .وتوقعات مبوىا للسنوات القادمة 2010-2017
 ئها وتطوراهتا.التعرؼ على أىم مؤشرات األسواؽ الناشئة ومتابعة أدا 
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 .رصد معوقات األسواؽ اؼبالية الناشئة وأثرىا على جذب االستثمارات 
  لبعضاألسواؽ الناشئة من خالؿ دراسة قياسية  أدا متغَتات االقتصاد الكلي على أىم  أثرمعرفة 

 .2017-2001اؼبتغَتات االقتصادية خالؿ الفًتة 
 فيما ىبص بورصة اعبزائر مستقبالص توصيات االستفادة من ذبارب الدوؿ الناشئة من أجل استخال. 

 :الدراسة حتديد إطار

فستتم  ومدى فعاليتها يف جذب االستثمارات، الناشئة ابألسواؽ اؼبالية خاصة اؼبطروحة اإلشكالية ابعتبار
ع أزمة الرىن ىذا مع الًتكيز على الفًتة اليت تزامنت م يومنا األويل لألسواؽ الناشئة إىل الظهور من انطالقا الدراسة

أبىم األسواؽ الناشئة على الساحة العاؼبية وىي البورصة الصينية  هنتم سوؼ حالة وكدراسة العقاري وما بعد األزمة،
 .2017-2001السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  أدا من حيث دراسة وربليل أثر اؼبؤشرات االقتصادية على 

 :الدراسة نهجم

الوصفي  اؼبنهجمت استخداـ كل من  اؼبطروحة األسئلة ـبتلف عن جابةواإل الدراسة ىدؼ إىل الوصوؿ لغرض
سواؽ اؼبالية ابأل اؼبتعلقةالتعاريف  ـبتلف ستعراضال ففي اعبانب النظري استخدمنا اؼبنهج الوصفي ،اؼبنهج التحليليو 

ومعايَت تصنيفها  وخصائصهاالناشئة من حيث نشأهتا  اؼبتعلقة ابألسواؽ اؼبالية وكذا اؼبفاىيموالنظرايت اؼبتعلقة هبا 
اؼبؤشرات االقتصادية أبىم ىذه األسواؽ، ويف اعبانب التطبيقي  أدا االستثمار احملفظي هبا وأيضا تطور  أدا تطور و 

 أدا أتثر  مدى ربليل وأيضا يف ألسواؽ اؼبالية الناشئةربليل معدالت اػبطر والعوائد اباستخدمنا اؼبنهج التحليلي يف 
وقد مت يف ىذا اإلطار ، ة الناشئة عموما والسوؽ اؼبالية الصينية بصفة خاصة دبتغَتات االقتصاد الكلياألسواؽ اؼبالي

السوؽ  أدا متغَتات االقتصاد الكلي على أىم أثر عرفة من خالؿ مبوذج خطي متعدد ؼباالستعانة بدراسة قياسية 
  .2017-2001خالؿ الفًتة اؼبالية الصينية 

 :السابقة الدراسات

 االقتصاديُت والباحثُت، قبل من واسعا اىتماما لقيا الناشئة االستثمارات واألسواؽ موضوعي أف ابلذكر ديراعب
 بن اعمر بنجوانب، ومن بُت ىذه الدراسات ابللغة العربية؛ أطروحة دكتوراه للباحث  عدة من إليهما التطرؽ ومت

"، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، قياسية دراسةالنامية  الدول يف ادلالية األسواق فعاليةبعنواف " حاسني
زبصص بنوؾ ومالية، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، جامعة تلمساف، السنة اعبامعية 

 واليت من خالؽبا مت التوصل إىل أنبية األسواؽ اؼبالية ودورىا الكبَت يف النمو االقتصادي من خالؿ 2012/2013
 التأثَت يف حجم االستثمار وابلتايل يف الناتج احمللي اإلصبايل،
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دور األسواق ادلالية يف بعنواف " بوكساين رشيدللباحث أيضا أطروحة دكتوراه  السابقة ومن بُت الدراسات
مشلت ىذه الدراسة دور األسواؽ اؼبالية يف  ،2013، قسم علـو التسيَت، 3"، جامعة اعبزائر التنمية ابلبلدان النامية

سبويل التنمية االقتصادية من خالؿ التطرؽ إىل أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابلتنمية االقتصادية و سبويلها مع الًتكيز على دور 
يف ظل العوؼبة األسواؽ اؼبالية يف التمويل، و بعدىا مت التطرؽ إىل العوؼبة االقتصادية مع الًتكيز على األسواؽ اؼبالية 

وأىم مظاىر التحديد اليت مشلتها، بعدىا اىتمت الدراسة بدراسة األسواؽ اؼبالية يف الدوؿ اؼبتطورة و الدوؿ الناشئة 
وأىم األزمات اليت غبقت هبذه االقتصادايت يف ظل التحرير اؼبايل و إلغا  القيود على حركة رؤوس األمواؿ و يف 

واؽ اؼبالية يف دوؿ العربية من خالؿ اخذ مباذج عن ىذه األسواؽ و معرفة دورىا يف األخَت مت تسليط الضو  على األس
 ربقيق النمو و من مث التنمية االقتصادية.

أساسيات االستثمار يف األوراق ادلالية ومناذج النمو بعنواف " بليل حسيبةوكذا أطروحة دكتوراه للطالبة 
، كلية العلـو 3"، زبصص االقتصاد القياسي، جامعة اعبزائر راالقتصادي دراسة حتليلية قياسية حالة اجلزائ

توصلت ىذه الدراسة إىل مدى مسانبة االستثمار اؼبايل يف  ،2015، االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت 
و االقتصادي يف قياسية ألثر االستثمار اؼبايل على النمدراسة ربليلية  وىي عبارة عنربقيق النمو االقتصادي يف اعبزائر 

 ر.اعبزائر و قد توصلت إىل أف وتَتة النمو االقتصادي اكرب من حركية نشاط السوؽ اؼبايل يف اعبزائ

ؿبددات االستثمار ابألسواؽ اؼبالية وعالقة تطرقت العديد منها إىل أما ابلنسبة للدراسات ابللغة األجنبية فقد 
Zhao Hua دراستينة كثَتا، فعلى سبيل اؼبثاؿ ة وكانت النتائج متبااؼبتغَتات االقتصادية الكلي دا أباألسواؽ  أدا 

 بعنواف: واليت كانت (2010)
Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China 

ىل جواف إ 1991لعالقة بُت أسعار الصرؼ وأسعار األسهم خالؿ فًتة امتدت من جانفي اىتمت ىذه الدراسة اب
سعر صرؼ الريبنيب واسعار االسهم يف وتوصلت الدراسة إىل انو ال توجد عالقة توازف طويل األجل بُت ، 2009

 ؛البورصة الصينية
 واليت كانت بعنواف:  Guangxi Cao (2012)إىل دراسة  إلضافةاب 

Time varying effects of change in the interest rate and the RMB exchang rate on 

the stock markets of China evidence from the long memory TVP VAR MODEL 

 جويلية 22من  ةسوؽ األوراؽ اؼبالية الصيني علىيف سعر الفائدة وسعر صرؼ الرمبينيب  أثر التغَتحيث تطرقت اىل 
على عوائد  أثرنيب الريبصرؼ للتغَت يف سعر  الدراسة اىل أنونتائج ، وتوصلت 2012 جانفي 13إىل  2005

يف حُت  ،اؼبدى القصَت يف السوؽعلى عوائد أثر أسعار الفائدة  ، كما أف للتغَت يفقصَتالسوؽ الصينية يف اؼبدى ال
 ،اؼبدى الطويل يف السوؽعلى عوائد ؿبدود  أثرهسعر الفائدة يف  أف التغَت

 ف:بعنوا Mondher Bellalah and Umie Habiba (2013) دراسة وىناؾ أيضا
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Impact of Macroeconomic Factors on Stock Exchange Prices: Evidence 

from USA, Japan and China 

كل من الوالايت اؼبتحدة  حالة القتصاد الكلي على أسعار البورصة مع دراسةحيث تناولت الدراسة أتثَت عوامل ا
أف أسعار األسهم الصينية مرتبطة إىل علق ابلصُت ، وقد توصلت الدراسة يف اعبانب اؼبتالياابف والصُتاألمريكية، 

بشكل إهبايب مع أسعار الفائدة واإلنتاج الصناعي والعرض النقدي على اؼبديُت الطويل والقصَت خالؿ الفًتة 
2005-2010. 

  :الدراسة تقسيم

لتطرؽ فيو إىل أىم ا من خالؽبا سيتمالناشئة اإلطار النظري لألسواق ادلالية  األوؿ فصلها يف الدراسة تتناوؿ
ومفاىيم  ةالناشئعرض نشأة األسواؽ  مفاىيم األسواؽ اؼبالية وـبتلف النظرايت االقتصادية اؼبتعلقة هبا، إضافة إىل

  .وتصنيفاهتا وخصائصها ابإلضافة إىل معايَت تصنيفها حوؽبا
نظرة عامة حوؿ أحجاـ  إبعطا  قمنا، االستثمار ابألسواق ادلالية الناشئة أداءوفيما ىبص الفصل الثاٍل 

 أدا الفردي للبوصات الناشئة و  دا االستثمار الناشئة من خالؿ عرض مفصل ألىم البورصات الناشئة ومتابعة األ
أوزاف القطاعات اؼبهيمنة خالؿ ابإلضافة إىل  2018سنة مع توقعات  للبورصات الناشئة ؾبمعة  MSCIمؤشر 
ىذ  أدا االستثمار هبذه األسواؽ، ابإلضافة اىل تقييم اطر ـبوائد و ربليل كل من ع اىل جانب 2017-2010الفًتة 

 االسواؽ اؼبالية. أدا االسواؽ من خالؿ مؤشرات قياس 
اؼبؤشرات  أدا فقد تطرقنا من خاللو إىل  اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة أداءأما الفصل الثالث اؼبعنوف 

؛ إفريقياتركيا وجنوب  ،روسيا ،اؼبكسيك ،الربازيل ،اؽبند ،يف كل من الصُت االقتصادية ألىم األسواؽ الناشئة واؼبتمثلة
ومكانتها يف االقتصاد العاؼبي على اؼبستويُت اغبقيقي واؼبايل إضافة إىل التحدايت اليت تواجهها ىذه األسواؽ 

د الكلي خالؿ الفًتة ببعض مؤشرات االقتصا ىذه االسواؽ أدا  لعالقةمث تقدَل نظرة ربليلية  وإجرا ات تالفيها
2010=2017. 

بورصيت  أداءادلؤشرات االقتصادية الكلية على بعض دراسة قياسية ألثر  " الرابعوفيما ىبص الفصل 
مبو الناتج احمللي مع الًتكيز على  معدؿ اؼبتغَتات االقتصادية الكلية  بعض اثر بدراسة قمنا فيو " شنغهاي وتشنتزن

اؼبديونية اػبارجية ومعدؿ الفائدة على ، تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر، الصرؼسعر ، معدؿ التضخم، اإلصبايل
بغية ربديد ـبتلف العوامل اؼبتعلقة ابالقتصاد الكلي واليت  2017-2001السوؽ اؼبالية الصينية يف فًتة الدراسة  أدا 

ذه األسواؽ يف جذب االستثمارات.من شأهنا تعظيم عوائد االستثمار يف ىذه األسواؽ واليت تعكس مدى فعالية ى
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 هيد الفصل7  دت

ارتبط تطوير األسواؽ اؼبالية ارتباطا وثيقا ابلنمو االقتصادي يف الدوؿ الرأظبالية اليت اىتمت بتجميع  
اؼبدخرات وتوظيفها حيث تؤدي األسواؽ اؼبالية الدولية دورا ىاما يف النظاـ اؼبايل العاؼبي من خالؿ صبع أصحاب 

غبهم ما يسمح بتمويل وتطوير اؼبشاريع االستثمارية يف كل الفوائض والعجز اؼبايل وتفاعل أىدافهم ومصا
، وىذا ما جعل الدوؿ النامية هتتم أبسواقها اؼبالية وإف كاف دبستوايت ـبتلفة حيث أف بعض ىذه الدوؿ   1اجملاالت

عملت على تطوير أسواقها بشكل كبَت وقامت إبصالحات ىامة أّدت إىل اعتبارىا ضمن ما يطلق عليو األسواؽ 
اؼبالية الناشئة، ىذه األخَتة القت اىتماما كبَتا من طرؼ االقتصاديُت واؼبتعاملُت الدوليُت وأحيطت بدراسات 
ىامة من قبل اؼبؤسسات اؼبالية، وىو ما أدى إىل تطوير ىذه األسواؽ وأصبحت تستقطب أمواؿ اؼبستثمرين 

 بشكل كبَت وتنافس بذلك األسواؽ اؼبتقدمة.

والبياانت االقتصادية أنو كاف لألسواؽ اؼبالية الناشئة الفضل الكبَت يف النهوض  وقد أثبتت اؼبؤشرات 
، فبا أدى إىل تزايد االىتماـ هبذه 2007ابالقتصاد العاؼبي وتعافيو خالؿ الفًتة اليت تلت أزمة الرىن العقاري 

طرؽ إىل أىم اؼبفاىيم اػباصة األسواؽ من طرؼ الكثَت من االقتصاديُت واؼبؤسسات الدولية، ومن ىذا اؼبنطلق سنت
 ابألسواؽ اؼبالية الناشئة وخصائصها ابإلضافة إىل اؼبعايَت اؼبعتمدة يف تصنيفها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2016، خالد أضبد فرحاف اؼبشهداٍل ورائد عبد اػبالق عبد هللا العبيدي، مدخل إىل األسواؽ اؼبالية، دار األايـ للنشر والتوزيع، عماف األردف  1

 . 114ص
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 ادلبحث األول7 األسواق ادلالية والنظرايت االقتصادية ادلتعلقة هبا

اطورية الرومانية ظهرت يرتبط اتريخ نشأة األسواؽ اؼبالية بنشأة مهنة الصرافة، حيث أنو يف عهد اإلمرب  
اغباجة إىل تبديل العمالت كنتيجة لتوسع اؼببادالت التجارية ما أدى إىل ظهور الصرافُت ومكاتب الصرافة يف 
ايطاليا مث بلجيكا، ومع بداية القرف الرابع عشر كانت العائالت اليت تعمل يف ؾباؿ الصرافة يف مدينة بروج 

الدر بورز" لتقـو بعمليات البيع والشرا  وتبادؿ البضائع وبيع وشرا  العمالت، البلجيكية ذبتمع يف منزؿ التاجر "ف
وانطالقا من اسم ىذا التاجر جا ت تسمية البورصة أبشكاؽبا اغبالية اؼبعروفة، وقد كانت نشأة أوؿ سوؽ مالية 

ـ ولندف يف القرف مث يف ابريس وبعدىا أمسًتدا 1639يف بلجيكا، مث يف مدينة ليوف الفرنسية عاـ  1339سنة 
1 إىل أف أصبحت مقياسا للتطور االقتصادي. 1890، وقد انتظمت األسواؽ اؼبالية يف حدود عاـ 17

 

 ادلطلب األول7 مفاىيم األسواق ادلالية ودورىا يف النشاط االقتصادي

وتساىم يف  السوؽ اؼبالية ىي السوؽ اليت يتم من خالؽبا أو بواسطتها بيع األوراؽ اؼبالية مقابل النقد، 
ربويل األمواؿ بكفا ة بُت القطاعات االقتصادية من وحدات الفائض إىل وحدات العجز، ويعٍت ىذا أف السوؽ 
اؼبالية تكوف موجودة أينما توجد وسيلة التبادؿ بُت البائع واؼبشًتي بغض النظر عن تنفيذ عملية البيع والشرا  

ت ...(، وتتمثل اؼبهاـ األساسية للسوؽ اؼبالية يف تسجيل الشركات ابللقا  اؼبباشر أو بوسيلة معينة )ىاتف، انًتن
  2وقبوؿ أسهمها واؼبتاجرة هبا وتسوية الصفقات.

 أوال7 تعريف، وظائف ومؤشر األسواق ادلالية

سنتطرؽ إىل أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابألسواؽ اؼبالية من حيث تعريف السوؽ اؼبالية، مكوانهتا ووظائفها  
 فهـو مؤشر السوؽ وأىم اؼبؤشرات اؼبالية الدولية.إضافة إىل م

 تعريف األسواق ادلالية7  .1

( األسواؽ اؼبالية أبهنا األسواؽ اليت تتعامل مع رأس اؼباؿ يف 1973) Patrick and Waiيعرؼ  
كن األجلُت القصَت والطويل، حيث تبيع الشركات أوراقها اؼبالية من أجل توليد رأس اؼباؿ طويل األجل الذي يب

3توجيهو إىل خياراهتا اؼبرحبة.
 

وتعرؼ السوؽ اؼبالية أيضا أبهنا اؼبكاف الذي يتم فيو التعامل يف األوراؽ اؼبالية بيعا وشرا  ربت إشراؼ  
وإدارة ىيئة ؿبّددة ؽبا نظاـ خاص ووبكم عملها عدة لوائح وقوانُت وأعراؼ وتقاليد، حيث يعقد فيها ابئعو 

                                                           
 . 34، ص 2012ار اؼبسَتة، عماف، األردف، دريد كامل اؿ شبيب، األسواؽ اؼبالية والنقدية، د - 1

 . 37نفس اؼبرجع السابق، ص  - 2
3
 - Najeb M.H. Masoud, The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth, International Journal 

of Economics and Financial Issues Vol. 3, No. 4, 2013, p789. 
www.econjournals.com 
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قات البيع والشرا  هبدؼ االستفادة من تقلبات األسعار لتحقيق أرابح سبثل عائدا ومشًتو األسهم والسندات صف
  1على االستثمار ابلنسبة ؽبم.

سوؽ األوراؽ اؼبالية تعرؼ أيضا بسوؽ األسهم وىي شبكة كبَتة من اؼبعامالت االقتصادية اليت يتعامل  
2من خالؽبا ـبتلف اؼبشًتيُت والبائعُت.

 

أيضا أبهنا اؼبكاف الذي هبمع وسطا  وظباسرة ومندوبُت يتعاملوف يف األوراؽ اؼبالية  وتعرؼ السوؽ اؼبالية 
من خالؿ ضوابط وشروط منظمة ؽبذا التعامل ويف أوقات ؿبددة، ويف التعاريف اغبديثة ال تعترب السوؽ اؼبالية 

3ابلضرورة مكاان بل اغبيز أو النطاؽ الذي يبكن فيو للبائعُت واؼبشًتين التفاوض.
 

4وتتكوف السوؽ اؼبالية عموما من سوقُت نبا:
 

  السوق األولية(Primary market):  

وتسمى السوؽ األولية أيضا سوؽ اإلصدارات، وىي السوؽ اليت تنشأ فيو عالقة مباشرة بُت مصدر              
دخرات ليتم ربويلها إىل الورقة اؼبالية واؼبكتتب فيها أو بُت اؼبقرض واؼبقًتض، دبعٌت أهنا سوؽ تتجمع فيها اؼب
 استثمارات جديدة مل تكن موجودة من قبل، حيث توفر قناة لبيع األوراؽ اؼبالية اعبديدة.

وتوفر السوؽ األولية الفرصة للجهات اؼبصدرة لألوراؽ كاغبكومة والشركات لتجميع اؼبوارد لتلبية احتياجاهتا من         
اؼبالية ابلقيمة االظبية وقد أتخذ ؾبموعة متنوعة من األشكاؿ مثل  االستثمار، حيث سبكنهم من إصدار األوراؽ

 األسهم أو سندات وغَتىا ويبكنهم إصدار األوراؽ اؼبالية يف السوؽ احمللية أو يف السوؽ الدولية.

   السوق الثانوية(Secondary market:)  

اؼبالية متداولة بعد أف يكوف قد  تسمى أيضا سوؽ التداوؿ واليت تشَت إىل السوؽ اليت تكوف فيها األوراؽ
مت عرضها يف البداية للجمهور يف السوؽ األولية واؼبدرجة يف بورصة األوراؽ اؼبالية، حيث أف التغَتات اليت قد 
ربدث يف قيم ىذه األوراؽ اؼبالية تكوف بسبب التفاعل بُت قوى العرض والطلب يف ىذه السوؽ، وتكوف السوؽ 

نظمة، فتكوف منظمة يف حالة وجود شروط للعضوية والتداوؿ وفقا لقواعد وقوانُت معينة الثانوية منظمة أو غَت م
وابلتايل األوراؽ اؼبالية اؼبسموح تداوؽبا ىي فقط اليت تستويف ىذه الشروط، وقد تكوف السوؽ الثانوية غَت منظمة 

ع والشرا  غَت مقيدة ابؼبكاف والزماف ويتم فيها تداوؿ األوراؽ اؼبالية اليت مل تستوؼ الشروط كما أف عمليات البي
 فتتم مثال ابؽباتف أو وسائل االتصاؿ االلكًتوٍل.

                                                           
 .8، ص2011ضبدي عبد العظيم، اقتصادايت البورصة يف ضو  األزمات واعبرائم، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، السنة   1

2
 - Shaik Mohammad Imran and all, RECENT TRENDS AFFECTING STOCK MARKET OF INDIAN 

ECONOMY, 9 th international conference on recent innovations, engineering and management, dhruva institute 

of engineering and management, telangana, January 2017,  p 179. 
 .11ص-10ضبدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص  3

 .29ص-28، ص2016حيدر عباس عبد هللا اعبنايب، األسواؽ اؼبالية والفشل اؼبايل، دار األايـ، عماف، األردف،   4
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وىناؾ تقسيمات أخرى منها األسواؽ اغباضرة واآلجلة، والسوؽ الثالث الذي يعترب جز ا من السوؽ غَت اؼبنظم 
 والسوؽ الرابع الذي يشمل اؼبؤسسات الكربى وتداوؿ األفراد فيما بينهم.

لفرؽ بُت السوؽ األولية والثانوية يف أف األسواؽ األولية تقدـ األوراؽ اؼبالية للجمهور لالشًتاؾ بغرض ويكمن ا
صبع رأس اؼباؿ، والسوؽ الثانوية ىي اؼبكاف الذي هبري فيو ابلفعل تداوؿ األوراؽ اؼبالية القائمة أي سابقة 

1 اإلصدار فيما بُت اؼبستثمرين.
 

 وظائف األسواق ادلالية7 .2

مثل الوظيفة األساسية للسوؽ اؼبالية يف ذبميع اؼبدخرات اؼبالية من الوحدات االقتصادية صاحبة تت 
2الفوائض وتوجيهها إىل الوحدات ذات العجز ويبكن حصر أىم الوظائف األخرى فيما يلي:

 

 لسيولة.توفَت أشكاؿ متعددة من األدوات اؼبالية واجملاالت االستثمارية وتسهيل تداوؽبا واغبصوؿ على ا 

 .توفَت اؼبعلومات اؼبتعلقة ابالستثمارات وتوفَت التمويل الالـز الذي ربتاجو اؼبشاريع االستثمارية 

 .اؼبسانبة يف الرفع من االستثمارات وابلتايل زايدة اإلنتاج واالستغالؿ األمثل للموارد اؼبتاحة 

 ك اؼبركزي على أسعار الفائدة وبيع اؼبساعدة يف ربقيق أىداؼ السياسة النقدية وذلك من خالؿ أتثَت البن
 السندات اغبكومية.

 .جذب االستثمار األجنيب واؼبسانبة يف سبويل اؼبشاريع الكبَتة 

  .توفَت السيولة وزبفيض التمويل قصَت األجل إضافة إىل سبويل اؼبشاريع كبديل عن البنوؾ 

 تصاداي وذلك من خالؿ الشروط اليت ضباية اؼبستثمرين من أخطار االستثمارات الونبية أو غَت اجملدية اق
 تضعها السوؽ اؼبالية إلدراج أسهم الشركات ومراقبة عمليات التداوؿ. 

 مؤشر السوق ادلالية7  .3

مؤشر السوؽ اؼبالية ىو قيمة رقمية تقيس حركة أسعار صبيع األسهم اؼبدرجة والتغَتات اغباصلة يف سوؽ  
وؽ، ويعترب مرجع رئيسي للمستثمر حوؿ سوؽ او قطاع او الس ذهاؿ للتعرؼ على حركات واذباىات ىراس اؼب
 3.معينة أسهم

االقتصادي للشركات اؼبدرجة يف السوؽ  دا ويعكس مؤشر سوؽ األوراؽ اؼبالية حالة اقتصاد البلد بشكل عاـ واأل
زايدة  بصفة خاصة، فإذا كاف الطلب على إنتاج الشركات مرتفع فيتوقع أف ترتفع اؼببيعات أيضا فبا يؤدي إىل

أرابح ىذه الشركات وكذلك أرابح اؼبسانبُت هبا، والذي بدوره يدفع مؤشر السوؽ أبكملو إىل االرتفاع ويف ىذه 

                                                           
1 - Ronak Nangalia Sohrab Kothari, Basics Of Stock Market, FLAME Investment Lab,  FLAME University, 

India,  p 09-10,  available on: http://www.flame.edu.in 
  .41رجع السابق، ص اؼب - 2
3 

ة نون دمحم الشكرجي، عالقة مؤشر االسهم في السوق المالية  بالحالة االقتصادية دراسة تحليلية لسوق الرياض لألوراق المالية، مجلة تنميذبشار  

 .72، ص 2338، العراق، 33الوافدين، العدد 

http://www.flame.edu.in/academics/executive-education/flame-investment-lab
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، 1السوؽ يف تدىور يتغَت لوف اؼبؤشر إىل األضبر أدا اغبالة يتحوؿ ىذا األخَت إىل اللوف األخضر، وإذا كاف 
 عكس.ابستثنا  حالة السوؽ اؼبالية الصينية حيث وبدث ال

 Nasdaq وتتمثل أىم اؼبؤشرات اؼبالية الدولية يف مؤشرات الوالايت اؼبتحدة األمريكية اؼبتمثلة يف كل من:
composite وDow Jones industrial average وStandard and Poor's 500 index،2  إضافة

ر الصُت ومؤش Nikkei 225، ومؤشر الياابف DAX 30ومؤشر أؼبانيا  Cac 40إىل مؤشر فرنسا 
Shanghai. 

3ويبكن إعطا  نظرة عامة حوؿ بعض ىذه اؼبؤشرات على النحو اؼبوايل: 
 

( ىو واحد من أقدـ اؼبؤشرات واألكثر استخداما بُت ـبتلف اؼبؤشرات يف DJIAمؤشر داو جونز الصناعية ) -
رؼ ابسم مؤشر السعر من أكرب الشركات وأكثرىا نفوذا يف الوالايت اؼبتحدة، ويع 30العامل وىو يشمل أسهم 

 اؼبرجح.

ىو مؤشر أكرب وأكثر تنوعا  Standard & Poor's 500 Index (S&P 500)مؤشر ستاندر اند بورس  -
% من القيمة اإلصبالية  80من األسهم اؼبتداولة يف الوالايت اؼبتحدة، ويبثل حوايل  500من داوجونز يتكوف من 

شركة يف ؾبموعو متنوعة من القطاعات دبا يف ذلك الطاقة  500ألسواؽ األسهم األمريكية، ويشمل اؼبؤشر 
 والصناعة وتكنولوجيا اؼبعلومات، والرعاية الصحية.

يعد مؤشر انسداؾ اؼبركب مؤشرا مرجحا ( The Nasdaq Composite Index): مؤشر انسداؾ اؼبركب -
ركات اليت ال يوجد مقرىا يف لرظبلة صبيع األسهم اؼبتداولة يف بورصة انسداؾ يتضمن ىذا اؼبؤشر بعض الش

 اعبز  الكبَت من التكنولوجيا وأيضا الصناعات اؼبالية والصناعية والتأمينية والنقل وغَتىا. ويشمل  الوالايت اؼبتحدة

ىو أىم مؤشر للسوؽ الياابنية يقيس السوؽ بشكل عاـ وال يركز على قطاع معُت حيث  225مؤشر نيكاي  - 
4صة طوكيو.شركة يف بور  225يشمل أعلى 

 

 اثنيا7 دور األسواق ادلالية يف النشاط االقتصادي

أكدت العديد من الدراسات على العالقة الوطيدة اليت تربط السوؽ اؼبالية دبعدالت النمو االقتصادي،  
حيث أف أسواؽ اؼباؿ تسهم يف زايدة النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية من خالؿ تعبئة اؼبدخرات وسبويل 

5طة اإلنتاجية، زايدة زبصيص اؼبوارد، وزايدة حجم االستثمارات، ويتضح ذلك من خالؿ اؼبسانبة يف:األنش
 

                                                           
1
 - Financial Investments and Stock Markets, Kingdom of Saudi Arabia Capital Market Authority, p 09-10. 

www.cma.org.sa 
2
 - Dawn Reiss, What You Should Know About 3 Major U.S. Indexes, May 31, 2017, (15/03/2018) 

https://money.usnews.com/investing/articles/2017-05-31/what-you-should-know-about-3-major-us-indexes 
3
 -  Kate Schick, An Introduction to Stock Market Indices, January 15, 2018, (15/03/2018) 

https://www.investopedia.com/insights/introduction-to-stock-market-indices/ 
4
 - Wendy Connett, A Guide To Japan’s Nikkei 225 Index, available on: 

 https://www.investopedia.com/articles/investing/102114/guide-japans-nikkei-225-index.asp 
لعلـو االقتصادية اعبامعة أديب قاسم شندي، األسواؽ اؼباليػػػػػة وأثرىا يف التنمية االقتصادية سوؽ العراؽ لألوراؽ اؼبالية دراسة حالػػػة، ؾبلة كلية بغداد ل -5

 . 161، ص 2013العدد اػباص دبؤسبر الكلية، 

https://www.usnews.com/topics/author/dawn_reiss
https://www.investopedia.com/contributors/91/
https://www.investopedia.com/contributors/53583/
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 7تشجع سوؽ األوراؽ اؼبالية األفراد والعائالت على استثمار فوائضهم قصد ربقيق  تعبئة ادلدخرات ادلالية
يريدوف وأبقل كلفة فبكنة عن  دخوؿ إضافية، كما توفر ؽبم درجة كبَتة من السيولة يف بيع أسهمهم وقت ما

 طريق التوجو إىل السوؽ الثانوية.

 7وذلك عن طريق عمليات التمويل اؼبايل للمشاريع االقتصادية اؼبختلفة،  توفري السيولة للمستثمرين
 حيث يستفيد اؼبستثمروف من تعبئة اؼبوارد اؼبالية واؼبدخرات لتمويل استثماراهتم.

 األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة وحركتها صعودا ونزوال سبثل مؤشراً  للحالة  : أسعارالتنبؤ حبالة االقتصاد
االقتصادية اؼبتوقعة، فهي تسمح للقائمُت على شؤوف االقتصاد يف الدولة ابلتنبؤ بوضعية القطاعات االقتصادية 

كوف مؤشراً  على اؼبختلفة وابلتايل ازباذ اإلجرا ات الالزمة اؼبطلوبة، فالبفاض أسعار األسهم بشكل حاد قد ي
 إقباؿ االقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارىا يدؿ يف الكثَت من اغباالت على وضعية انتعاش.

  7يسهم السوؽ يف حتويل الفائض إىل إدارة خمتصة )شركات ادلسامهة( بدالً  من جامعي األموال
 عند جامعي األمواؿ.تشجيع أتسيس الشركات اؼبسانبة ذات اؼبيزة التشاركية بدال من بقائها 

  7تعترب البورصة جهة رقابية خارجية غَت رظبية على كفا ة سياسات الشركات الرقابة على إدارة الشركات
اليت يتم تداوؿ أوراقها اؼبالية يف البورصة، فالشركات اليت تتبع سياسات استثمارية وتشغيلية وسبويلية على مستوى 

البورصة، أما الشركات اليت تتبع إدارهتا سياسات غَت كفؤة فإهنا  عاؿ من الكفا ة تتحسن أسعار أسهمها يف
 .اؽببوطتنتهي إىل نتائج أعماؿ غَت مرضية وتتجو أسعار أسهمها كبو 

إىل جانب ذلك فإف أسواؽ رأس اؼباؿ ترفع من درجة الوعي أبنبية التعامل يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية  
ُت يف االقتصاد الوطٍت كما تساعد يف زايدة مستوايت اإلنتاج يف وربويل صغار اؼبدخرين إىل مستثمرين فاعل

االقتصاد من خالؿ سبويل الفرص االستثمارية اليت تؤدي إىل رفع مستوايت اإلنتاج وابلتايل التقليل من نسب 
البطالة وربقيق مستوايت أفضل للدخوؿ سوا  على اؼبستوى الفردي أو اؼبستوى الوطٍت، كما تعمل أسواؽ رأس 
اؼباؿ يف موازاة ذلك على  سبويل عملية التنمية االقتصادية وذلك دبساعدة حكومات الدوؿ على االقًتاض من 

1اعبمهور ألغراض سبويل مشروعات التنمية واإلسراع دبعدالت النمو االقتصادي لديها. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
اي التنمية يف األقطار العربية، العدد السابع والعشروف، اؼبعهد العريب للتخطيط، حساف خضر، ربليل األسواؽ اؼبالية، سلسلة دورية تعٌت بقضا - 1

 . 12-11، ص 2004مارس/آذار 
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 ادلطلب الثاين7 النظرايت االقتصادية ادلتعلقة ابألسواق ادلالية. 

ظرايت اقتصادية تطرقت إىل األسواؽ اؼبالية وـبتلف اؼبفاىيم اؼبرتبطة بدورىا يف النشاط ىناؾ عدة ن
االقتصادي، وسنشَت إىل أىم ىذه النظرايت، مع الًتكيز على نظرية احملددات وعالقتها ابلفعالية كأساس نظري 

 لبحثنا ىذا.

 أوال7 فعالية السوق ادلالية

مدى تعظيم ىذه األسواؽ ؼبعدالت العوائد هبا ابالعتماد على اؼبتغَتات تعرؼ فعالية السوؽ اؼبالية أبهنا   
ويعتربىا بعض الباحثُت علػى أهنػا ؿبصلة تفاعل  دا احمليطة هبذه السوؽ دوف األخذ بعُت االعتبار تقييم طرؽ األ

 الكلي ومػدى أتثره ابحمليط.  دا مكوانت األ

 دا ة الناشئة واألسواؽ الناشئة ابعتبار اؼبستثمر يستعُت دبتغَتات األكما ال يبكن الفصل بُت فعالية األسواؽ اؼبالي
 االستثمار هبذه األسواؽ.  أدا االقتصادي الكلي من خالؿ التحليل األساسي ؼبعرفة 

واعبدير ابلذكر أّف ىناؾ تداخل وخلط كبَت يف الكثَت من الدراسات بُت كفا ة السوؽ وفعاليتها فًتبط  
  هتا يف حُت أف ىناؾ تباين كبَت بُت الكفا ة والفعالية.فعالية السوؽ بكفا

ويكمن الفرؽ بُت الفعالية والكفا ة يف أف الكفا ة تعرب عن القياـ ابلفعل ابلطريقة الصحيحة، يف حُت الفعالية 
 فتعرب عن فعل األشيا  الصحيحة.

أو العمل  دا الكفؤة ىي اليت تقـو ابألفاؼبؤسسة تكوف فعالة إذا حققت النتيجة اؼبقصودة أو اؼبتوقعة، واؼبؤسسة 
1أبفضل طريقو فبكنة.

 

 ولعملية قياس الفعالية أنبية واسعة نظرا للحاجة إىل أساس صاـر وقائم على أسس رايضية لرصد التقدـ احملرز كبو

 .2أىداؼ ؿبددة، غَت انو ال يوجد حاليا األساس الرظبي لقياسها

ىا اؼبمثل يف متغَتات االقتصاد الكلي، مثل أدا جي ذباه فعالية اي مؤسسة و وذبدر اإلشارة أيضا إىل التأثَت اػبار 
العمالة والتضخم والنمو فاغبالة العامة لالقتصاد ككل تعطي إشارة إىل الشركات، ومن اؼبؤكد أف ىذه الظروؼ 

3(.Frederica 2012تنعكس على مستوى فعاليتها وأدائها )
 

                                                           
1
 - Gareth Goh, The Difference Between Effectiveness And Efficiency Explained,  August 9, 2013, 

Articles, Sales And Marketing, Available On: 
Http://Www.Insightsquared.Com/2013/08/Effectiveness-Vs-Efficiency-Whats-The-Difference/ 
2
 - Richard K. Bullock, THEORY OF EFFECTIVENESS MEASUREMENT , Doctoral Thesis, AIR FORCE 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Ohio, United States, September 2006, P 03. 
3
 - Samuel PD Anantadjaya And Innge Handojo And B. Agus Finardi, Measuring Organizational Effectiveness: 

An Industrial Study On Indonesia’s Listed Manufacturing Firms,  2012 Society Of Interdisciplinary Business 

Research Vol 1(1), P 140-141. 

http://www.insightsquared.com/author/gareth/
http://www.insightsquared.com/2013/08/
http://www.insightsquared.com/category/articles/
http://www.insightsquared.com/category/sales-and-marketing-2/
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مدى قدرهتا على ربقيق ىدفها اؼبتمثل يف جذب رؤوس االمواؿ من خالؿ  اما عن الفعالية ابلسوؽ اؼبالية فهي
تعظيم العائد، اما كفا ة السوؽ اؼبالية فهي مدى عدالة االسعار اي توافق اسعار االصوؿ اؼبالية مع اؼبعلومات 

 .1اؼبتاحة فهي ترتبط بكفا ة تدفق اؼبعلومات بشكل دقيق وسريع وشفاؼ

 د اثنيا7 نظرية حمددات العائ

نظرية ؿبددات العائد توضح أىم العوامل اليت تقـو بتحديد عائد االستثمار يف األوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة زمنية 
معينة دوف أف يكوف لذلك عالقة بكفا ة السوؽ يف حد ذاهتا أو بتوازهنا، وتقـو نظرية ؿبددات العائد على 

  2ؾبموعة من الفروض أنبها: 

 ألحد أو ؾبموعة اؼبتغَتات االقتصادية مثل معدؿ الناتج احمللي اإلصبايل، معدؿ  عائد االستثمار متغَت اتبع
 التضخم وغَتىا.

  عدـ وجود ارتباط بُت عوائد االستثمار يف األوراؽ اؼبالية اؼبختلفة للشركات بسبب اختالؼ ظروؼ
 ونشاط كل شركة.

  زبضع للتغَتات اليت ربدث يف ىذا قيمة عائد الورقة اؼبالية اؼبصدرة من شركة يف قطاع اقتصادي معُت
 القطاع.

 ((McKinnon and Shaw 1973اثلثا7 نظرية 

ترى ىذه النظرية أف االحتفاظ أبسعار الفائدة اغبقيقية دوف توازف السوؽ يبكن أف يزيد من الطلب على  
أسعار الفائدة االستثمار ولكن ليس االستثمار الفعلي، حيث هبب متابعة اؼبتغَتات االقتصادية الكلية مثل 

اغبقيقية واإلصدار النقدي والتضخم ألهنا تؤثر على الوضع االقتصادي، فمثال وعلى افًتاض بقا  أسعار الفائدة 
منخفضة عند مستوى أقل من التوازف السوقي فاف ذلك يبكن أف يزيد الطلب على االستثمار ولكن ليس 

3 االستثمار اغبايل.
 

 Theory of Markowitz رابعا7 نظرية تعظيم ادلنفعة

وتسمى أيضا نظرية ماركويتز أو نظرية احملفظة اؼبالية، ترتكز على أف اؼبستثمر يهدؼ إىل تعظيم منفعتو  
من خالؿ تنويع األصوؿ اؼبكونة حملفظتو اؼبالية واليت تكوف ـبتلفة يف العوائد اؼبتوقعة ؽبا، حيث يقـو اؼبستثمر 

اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح ابألوزاف لكل عوائد األصوؿ اؼبكونة حبساب معدؿ عائد احملفظة ككل ابستخداـ 
للمحفظة اؼبالية، وهبب عليو التفرقة بُت اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت ال يبكن زبفيضها عن طريق التنويع واؼبخاطر غَت 

ـ اؼبستثمر اؼبنتظمة اليت يبكن زبفيضها من خالؿ تنويعو لألصوؿ اؼبالكية اؼبكونة حملفظتو االستثمارية، ويستخد

                                                           
، ؾبلة اغبقيقة، العدد 2009-2005زاوي اعمر والدواي خَتة، تقيُت لكفا ة االسواؽ اؼبالية دراسة قياسية لسوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ ع - 1

 .32، جامعة أدرار، اعبزائر، ص 26
2

 .121حمذي عبذ انعظيم، مرجع سبق ركره، ص 
3
 - Job wanjala barasa, macro-economic determinants of stock market performance in Kenya: case of Nairobi 

securities exchange, university of Nairobi, Kenya, october 2014, p 12-13. 



 لألسواق ادلالية الناشئةاإلطار النظري 7 الفصل األول

10 
 

استنادا على ىذه النظرية منحنيات السوا  اؼبعربة عن عدة توليفات من االستثمار حيث سبكن اؼبستثمر من حصر 
البدائل االستثمارية واليت من خالؽبا وبصل على أفضل تشكيلة من االصوؿ اؼبالية اليت ربقق لو أقصى عائد عند 

1مستوى معُت من اؼبخاطر.
 

 Efficient Market Hypothesisالسوق خامسا7 نظرية كفاءة 

نظرية كفا ة السوؽ تشَت إىل أف السوؽ يوفر التسعَت الصحيح لألصوؿ، أي أف األسعار اغبالية لألوراؽ 
 اؼبالية تقًتب من قيمها األساسية.

نت السوؽ الكفؤة ىي تلك اليت يعكس سعر السهم الذي تصدره اؼبؤسسة كافة اؼبعلومات اؼبتاحة عنها، سوا  كا
تلك اؼبعلومات يف القوائم اؼبالية وـبتلف اؼبعلومات اليت تؤثر على القيمة السوقية للسهم، أي انو يف ظل السوؽ 

2الكفؤة تكوف القيمة السوقية للسهم قيمة عادلة وتعكس قيمتو اغبقيقية.
 

يع اؼبعلومات السوؽ اؼبالية الكفؤة أبهنا السوؽ اليت تكوف فيها صب( Fama 1965وقد عرؼ يوجُت فاما  
كفػا ة   Jones. P, Charles (1996)اؼبتوفرة واػباصة بكل أصل مايل مدؾبة يف سعر ذلك األصػل، كما عرؼ 

السػوؽ اؼباليػة أبهنا تلك السوؽ اليت تعكػس فيها أسػعار األوراؽ اؼباليػة ابلكامػل كػل اؼبعلومػات اؼبتاحػة بسػرعة 
ألوراؽ اؼبالية تكوف كفؤة ابلنسبة لنظاـ معُت من اؼبعلومات إذا  أف سوؽ ا Beaver(1981)وبدقة، كما حدد 

3كانت أسػعار األوراؽ اؼباليػة تعمػل كمػا لو كاف كل فرد يعرؼ ىذه اؼبعلومات معرفة كاملة.
 

السوؽ الكفؤة ألوؿ مرة يف ربليلو التارىبي ألسعار سوؽ األوراؽ  1965وقد عرؼ يوجُت فاما سنة  
ىل أف أسعار األسهم دائما عادلة وابلتايل ال يبكن للمستثمرين التغلب على السوؽ بشكل اؼبالية اليت خلصت إ
بنفس التجربة يف نفس السنة  Samuelson 1965عشوائيا، وقاـ صامويلسوف ذلك مستمر اال ادا كاف 

 ، 4وتوصل اىل نتائج منافية ؼبا اكده فاما 

ليست متناقضة من الناحية  Samuelsonو Famaل من ومن اؼبثَت لالىتماـ اف االفًتاضات اليت وضعها ك 
النظرية حيث افًتضت كال النظريتُت وجود اؼبنافسة يف السوؽ )أي عدد كبَت من اؼبشاركُت( وكذلك السلوؾ 

5العقالٍل للمستثمرين )أي تعظيم الربح( ابإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبشًتكة.
 

                                                           
 . 120-118، ص 2012ضبدي عبد العظيم، اقتصادايت البورصة يف ضو  االزمات اعبرائم، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، الطبعة االوىل،  -1

/  07عدد  -ومعاريف فريدة، متطلبات كفا ة سوؽ األوراؽ اؼبالية دراسة لواقع أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية وسبل رفعها، ؾبلة الباحث  مفتاح صاحل - 2
 . 182-181، ص 2010 - 2009

الة بورصة السعودية، عماف، تونس بن اعمر بن حاسُت وحسُت جديدين ودمحم بن بوزيػاف، كفػا ة األسػواؽ اؼباليػة فػي الػدوؿ الناميػة دراسة ح - 3
 . 236، ص 2012، اعبزائر 02العدد  –واؼبغرب، ؾبلة أدا  اؼبؤسسات اعبزائرية 

4
 - Martin Sewell, History of the Efficient Market Hypothesis, UCL DEPARTMENT OF COMPUTER 

SCIENCE, Research Note RN/11/04, London 20 January 2011, p 04. 
5
 - Thomas Delcey, Efficient Market Hypothesis, Eugene Fama and Paul Samuelson: A reevaluation, Working 

Paper, hal archives  ouvertes June 2017, p 15. 
HAL Id: hal-01618347 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01618347 
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ر األسهم بصورة سريعة لكل اؼبعلومات اعبديدة وحسب معايَت كفا ة السوؽ يتوقع أف تستجيب أسعا
اليت يتحصل عليها اؼبتعاملُت، واليت من شأهنا اف تغَت نظرهتم حوؿ اؼبؤسسة اؼبصدرة لألسهم، ودبا أف اؼبعلومات 
أتيت إىل السوؽ مستقلة عن بعضها البعض ويف أوقات عشوائية فإنو يتوقع أف تكوف حركة األسعار عشوائية ايضا، 

اؼبنافسة الشديدة،  أن ألي من اؼبتعاملُت ربقيق السبق يف اغبصوؿ على اؼبعلومات أو ربليلها نظرا ؼببدوال يبك
1وعليو فال دبكن اف تتاح أي فرصة ألي متعامل ليحقق من خالؽبا أرابح غَت عادية.

 

 Keynesian economic theoryسادسا7 النظرية االقتصادية الكينزية 

ثية لو أكد أنبية القطاع اؼبصريف يف النمو االقتصادي واقًتح أف االئتماف ( يف معاعبة حب1930كينز )
اؼبصريف ىو أساس اإلنتاج، من خالؿ توفَته للتسهيالت اؼبطلوبة لكي يتسٌت استخداـ القوى اإلنتاجية، ويركز 

2االقتصاد الكينزي على النتائج الفورية يف النظرايت االقتصادية.
 

تياجات قصَتة األجل والكيفية اليت يبكن هبا للسياسات االقتصادية اف تقـو وتركز السياسات على االح
بتصحيحات فورية القتصاد الدولة، وتعترب اغبكومة أيضا القوة الوحيدة إلهنا  االنتكاسات اؼبالية واالقتصادية من 

، وتيسَت ذلك من خالؿ خالؿ السياسات النقدية واؼبالية، وتوفَت الطلب الكلي لزايدة مستوي الناتج االقتصادي
 نظاـ مايل مستقر يبكن أف وبفز استمرار االستقرار االقتصادي. 

 ادلطلب الثالث7 أىـم العـوامل ادلؤثـرة علـى كيفية عمـل سوق األوراق ادلالية.

أىم العوامل اؼبؤثرة على كيفية عمل سوؽ األوراؽ اؼبالية تتمثل يف ؾبموعة العوامل األساسية وىي اليت   
أ خارج السوؽ، وتتعلق ابلتطورات االقتصادية وترتبط دبستوى االقتصاد الكلي ونشاطاتو ويبكن اف تؤثر على تنش
االسواؽ وىبتلف أتثَتىا من سوؽ ألخرى، وتؤثر ىذه اجملموعة من العوامل األساسية على أسعار األوراؽ  أدا 

ا، وأتثر سلوكهم هبذا التفسَت، وتتمثل أىم ىذه اؼبالية يف األجل القصَت على األقل، طبقا لتفسَت اؼبتعاملُت هب
 اؼبتغَتات يف السياسة اؼبالية والسياسة النقدية.

فإذا أخذان أحد متغَتات السياسة اؼبالية كالضرائب على سبيل اؼبثاؿ، فإذا مت زبفيض معدالهتا ومنح  
ا يزيد حجم اإلنتاج األمر الذي اإلعفا ات الضريبية كنوع من حوافز االستثمار فاف ذلك سيشجع االستثمار فب

سينعكس إهبااب على حجم األرابح  احملققة بواسطة منشآت األعماؿ، فبا سينعكس ابلضرورة على ارتفاع أسعار 
أسهمها يف السوؽ، أما يف حالة الرفع من معدالت الضريبة فاف ذلك سينعكس سلبا على أسعار أسهم الشركات 

                                                           
. 02، ص 9العدد  -السلسلة السابعة 2015فريل أ -وعوية يصدرىا معهد الدراسات اؼبصرفية دولة الكويت كفا ة سوؽ األوراؽ اؼبالية، نشرة ت   - 1

 متاح على:

http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_Apr_2015_Efficiency_1447.pdf 
2
- Keynesian Economics, available on: 

https://www.investopedia.com/terms/k/keynesianeconomics.asp 
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قد يكوف ىناؾ اختالؼ يف التأثَت للمتغَت نفسو فأحياان يكوف لو أتثَت اهبايب   ، واعبدير ابلذكر اف1وعلى أرابحها
 االسواؽ وىذا حسب ارا  االقتصاديُت ومقارابهتم. أدا كما قد يكوف سلبيا على 

 ويبكن التطرؽ إىل أىػم العػوامل اؼبؤثػرة علػى كيفية عمػل سوؽ األوراؽ اؼبالية على النحو اآليت:

 Economic growth االقتصادي7النمو  -

اعبيد لعوامل االقتصاد الكلي كما أنو يبكن أف يكوف  دا سوؽ األوراؽ اؼبالية األ أدا قد يعكس ربسن 
، إال أف قوة التأثَت والتأثر بُت تطور السوؽ اؼبالية والنمو االقتصادي زبتلف من فًتة 2أيضا نتيجة للنمو االقتصادي

ض أف العالقة اهبابية يف حُت يعتقد البعض األخر أف العالقة سلبية ألخرى ومن اقتصاد ألخر، حيث يرى البع
بُت اؼبتغَتين، األمر الذي يفسر أنبية دراسة أثر النمو االقتصادي على السوؽ اؼبالية وتطورىا، ويرجع اتريخ دراسة 

 Joan Robinson( و 1911) Schumpeterىذه العالقة إىل أوائل القرف العشرين من خالؿ كل من 
العالقة بُت الناتج اغبقيقي وأسعار األسهم وأظهرت الدراسة Fama (1981 )ودرس، 3( وغَتنبا1952)

(  إىل وجود عالقة اهبابية 2009) Macmillanو  Humpeوجود عالقة قوية بُت اؼبتغَتين، وتوصل كل من 
 .4طويلة األجل بُت أسعار األسهم واإلنتاج الصناعي يف الوالايت األمريكية

لصعيد العاؼبي تظهر أيضا العالقة االهبابية بُت النمو االقتصادي العاؼبي وعوائد األسهم وتقًتف وعلى ا
السنوات اليت يرتفع فيها معدؿ النمو العاؼبي ابرتفاع عوائد األسهم وكانت عوائد األسهم العاؼبية أيضا يف أدٌل 

إىل أف  Anson Wong (2011)وصل ، وت5مستوايهتا خالؿ فًتات اتسمت ببط  النمو االقتصادي العاؼبي
تطور أسواؽ األسهم يف الصُت والوالايت اؼبتحدة األمريكية والياابف وىونغ كونغ بشكل مستقل لو عالقة اهبابية 

6.قوية مع النمو االقتصادي
 

ويرى بعض االقتصاديُت أف اؼبتغَتين ال تربطهما عالقة قوية وقد تكوف سلبية أحياان حيث أف العوائد 
مدفوعة دبجموعة من العوامل اؼبتعلقة ابلشركة كتوقعات اإليرادات اؼبستقبلية، كما أف القطاع أو الشركة اليت تكوف 

 أدا ربقق مستوايت مرتفعة يف أدائها على اؼبدى القصَت توازاي مع النمو االقتصادي اؼبرتفع ال تعكس عوائدىا 
                                                           

د، حسُت عبد اؼبطلب حسُت دمحم األسرج، دور سوؽ األوراؽ اؼبالية يف تنمية االدخار يف مصر، رسالة مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت يف االقتصا -1
 . 28، ص 2002جامعة الزقازيق، مصر، مارس 

2
 - Enock Nyanaro Njenga, The Relationship Between Stock Market Performance And Economic Growth In The 

East Africa Community, Research Project Of Master Of Science In Finance, University Of Nairobi, November 

2016, P 01. 
3
 - Pooja Joshi, Relationship Between Macroeconomic Variables And Stock Market Development: Evidences 

From The Indian Economy, Thesis Of Doctor Of Philosophy, Birla Institute Of Technology And Science, Pilani 

2015 , P 38. 
4
 -Nadeem Sohail And Zakir Hussain, Long-Run and Short-Run Relationship Between Macroeconomic 

Variables And Stock Prices In Pakistan The Case Of Lahore Stock Exchange, Pakistan Economic And Social 

Review Volume 47, No. 2 (Winter 2009), P185. 
5
 - Norges Bank Investment Management, Global Growth And Equity Returns, Discussion Note, 01/12/2016, P 

02, Available On:  Www.Nbim.No 
6
 -Muhammad Aamir Ali And Nazish Aamir, Stock Market Development and Economic Growth: Evidence 

From India, Pakistan, China, Malaysia And Singapore, International Journal Of Economics, Finance And 

Management Sciences 2014, June 10, 2014, P 221.  
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قق معدالت مبو مرتفعة وال تزاؿ أسواقها اؼبالية أقل االقتصاد اغبقيقي ويربر ذلك أبف االقتصادايت الناشئة رب
، فبا يعٍت انو من الصعب على اؼبستثمرين كسب عوائد زائدة ابالعتماد على تقديرات مبو الناتج احمللي 1تطورا
على االقتصاد اؽبندي اليت  Paramatiand Gupta (2011)، فعلى سبيل اؼبثاؿ الدراسة اليت أجراىا 2فقط

الؽبا البياانت اػباصة دبؤشر اإلنتاج الصناعي وبياانت مؤشرات السوؽ من بورصة بومباي لألوراؽ استخدـ من خ
، وجدت عالقة سببية بُت القطاع اؼبايل والقطاع اغبقيقي 2009 -1996اؼبالية والبورصة الوطنية اؽبندية للفًتة 

3 بياانت الدراسة إىل بياانت فصلية.ابستخداـ البياانت الشهرية يف حُت أف ىذه العالقة مل تظهر عند تغيَت
 

 Exchange rate سعر الصرف7 -

ػبص االقتصاديوف تفسَتين نظريُت ؿبتملُت فيما ىبص العالقة بُت أسعار األوراؽ اؼبالية ابلبورصة وسعر 
ىبص السوؽ  Frankel (1987)و  Branson (1981)الصرؼ يف مبوذجُت: االذباه األوؿ أسسو كل من 

توازف احملفظي يرى ىذا النهج أبف التحركات يف أسعار الصرؼ قد تكوف مدفوعة ابلتغَتات يف ويسمى أيضا ابل
أسعار األسهم وقد يؤدي التغَت يف أسعار األسهم إىل تدفقات من رؤوس األمواؿ األجنبية حيث يتوقع أف ذبتذب 

ؼ ويف حُت أف البفاض أسعار الزايدة يف أسعار األسهم تدفقات رأس اؼباؿ، فبا يؤدي إىل ارتفاع أسعار الصر 
األسهم سيؤثر سلبا على اؼبستثمرين احملليُت، األمر الذي يؤدي إىل خفض الطلب ووبدث بذلك تدفقات عكسية 

 .4لرؤوس األمواؿ إىل اػبارج وابلتايل تنخفض أسعار الصرؼ

 Dornbusch And Fisherأما االذباه الثاٍل فيظهر من خالؿ الدراسة اليت أجراىا كل من        
وىبص التدفق ويسمى أيضا النهج التقليدي، ويرى أف البفاض العملة احمللية وبسن التنافسية لدى  (1980)

الشركات احمللية، اليت تؤدي بدورىا إىل زايدة صادراهتا وتدفقاهتا النقدية يف اؼبستقبل ونتيجة لذلك سًتتفع األسعار 
 ،5ية اؼبتوقعةابلبورصات استجابة للزايدة يف التدفقات النقد

إذف فالبفاض قيمة العملة احمللية هبعل الشركات احمللية أكثر قدرة على اؼبنافسة، فبا يؤدي إىل زايدة  
، كما 6صادراهتا وابلتايل ترتفع أسعار األسهم وىذا يعٍت وجود عالقة اهبابية بُت أسعار الصرؼ واألسعار ابلبورصة

                                                           
1
 -David Hunkar, On The Relationship Between Chinese Economic Growth And Stock Market Returns, 01 May 

2016, Available On: 

https://topforeignstocks.com/2016/05/01/on-the-relationship-between-chinese-economic-growth-and-stock-

market-returns/ 
2
 - Economic Growth And Equity Returns, Dimensional Fund Advisors, August 2016, P 03, Available On:  

http://www.mkwinc.com/wp-content/uploads/2016/08/Economic-Growth-and-Equity-Returns.pdf 
3
 - Lei Pan And Vinod Mishra, Stock Market Development And Economic Growth: Empirical Evidence From 

China, Monash Business School, Department Of Economics, Paper 16/16, 2016, P 02. 
4
 - Bala Sani Ar  And Hassan A, Exchange Rate And Stock Market Interactions: Evidence From Nigeria, 

Arabian J Bus Manag Review, Volume 8, 2018, Page 2. 
5
 - Walid Chkili And Duc Khuong Nguyen , Exchange Rate Movements And Stock Market Returns In A 

Regime-Switching Environment: Evidence For Brics Countries, Working Paper 2014-388, Ipag Business 

School, France, P 02. 
6 

- Jung Wan Lee And  Tianyuan Frederic Zhao, Dynamic Relationship Between Stock Prices And Exchange 

Rates: Evidence From Chinese Stock Markets, The Journal Of Asian Finance, Economics And Business Vol.1 

No.1 2014, P 5. 
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ثمرين احملليػػػُت الػػػذين وبتفظػػػوف أبرصػدة نقديػة ؿبليػة إلػى الػتخلص منهػػا، أف البفاض أسعار الصرؼ يػػػدفع ابؼبسػػػت
والتوجػو كبػو شرا  األصػػػػػوؿ ابلسوؽ اؼبالية وتؤدي زايدة الطلػب على ىذه األصوؿ إىل ارتفػاع أسػعارىا كما قػػػػد 

بيع األوراؽ اؼبالية اليت حبوزتو، فبا يؤدي إىل البفاض  يسػػػػتبدؿ اؼبسػػػػتثمر العملػػػػة األجنبية ابحمللية مػػن خػالؿ
1أسعارىا وىنا تظهر العالقة السلبية بُت كل من أسعار الصرؼ وعوائد السوؽ اؼبالية.

 

األسواؽ اؼبالية قبد أف جلها  أدا وابلنظر إىل الدراسات السابقة اليت درست العالقة بُت سعر الصرؼ و            
قتصادايت اؼبتقدمة والصناعية مثل الوالايت األمريكية والياابف والسوؽ األوروبية، ولكنها اقل ركز أساسا على اال

فتح الصُت القتصادىا وسوؽ رأس اؼباؿ فيها تدرهبيا ومبوىا  أنو مع ، إال2اىتماما ابالقتصادايت الناشئة كالصُت
ية أتثَت أسعار صرؼ الرمبينيب على أسواؽ السريع واستمرارىا يف اؼبنافسة الدولية وتوسع أسواقها، تزايدت أنب

األوراؽ اؼبالية، فإضافة إىل أف ـباطر أسعار الصرؼ تشكل جز ا من اؼبخاطر العامة يف استثمارات األسواؽ 
وقرارات تنويع احملافظ االستثمارية اليت تؤثر تباعا على القيمة اغبالية ألصوؿ الشركات، فاف فهم ىذه العالقة 

 إهباد احتماالت التحوط اذباه اؼبخاطر اؼبتعددة ولكن أيضا معرفة دور نظاـ التحرير اؼبايل يساعد ليس فقط يف
، ومقارنة ابؼباضي ازدادت تقلبات أسعار صرؼ الرمبنيب وأصبح من 3وسياسات أسعار الصرؼ يف ىذه األسواؽ

وؽ اؼبالية ربظى ابلكثَت من الصعب على اؼبستثمرين التنبؤ ابذباىات تغَته فبا جعل أتثَتاتو على عوائد االس
  .4االىتماـ البحثي

  Inflation rateالتضخم7  -

نظراي يؤثر ارتفاع معدالت التضخم سلبا على سوؽ األوراؽ اؼبالية إذ يؤدي إىل آتكل عوائد اؼبستثمرين وعلى 
عار األسهم اؼبدى الطويل يؤدي إىل االلبفاض يف النشاط االقتصادي فبا يؤثر سلبا على أرابح الشركات وأس

ابألسواؽ اؼبالية، حيث يضعف خطر التضخم القوة الشرائية ويهدد اؼبستثمرين ذوو األىداؼ طويلة األجل اليت 
، من ابرز اآلاثر السلبية اليت تنتج عنو فقداف النقود لوظيفتها كمخزف للقيمة فبا 5غالبا ما ربدد ابلقيم اغبقيقية

وظيف مدخراهتم واليت سبكنهم من اغبصوؿ على عائد أعلى يكفي يدفع ابؼبستثمرين إىل البحث عن ؾباالت ت
للتعويض عن قيمة االلبفاض يف فًتات التضخم، ويرى االقتصاديوف أنو يؤثر على عوائد األسواؽ اؼبالية من خالؿ 

لتضخم ارتفاع معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار يف الورقة اؼبالية بسبب توقع اؼبزيد من الزايدة يف معدالت ا
                                                           

جامعة ، ؾبلة دراسات وأحباث، Garchبسبع عبد القادر، قياس أثر تغَتات أسعار الصرؼ على تقلبات عوائد أسواؽ األسهم ابستخداـ مبوذج -1
 . 04، ص 2017مارس  26اعبلفة، العدد 

2
 -Wen Mingjie And Tang Tang , The Relationship Between Weekly Exchange Rate Movements And Stock 

Returns: Empirical Evidence In Five Asian Markets, Umeå School Of Business Spring Semester 2010, P 42, 

Available On:  Www.Diva-Portal.Org 
3
 -Muhammad Aftab And Rubi Ahmad And Izlin Ismail,, Dynamics Between Currency And Equity Markets In 

China, Chinese Management Studies, Vol 9 Issue 3, University Of Malaya, 2015, P 336. 
4
 -Chien-Jen Wang, Po-Chin Wu And Huei-Hsieh Lin (2013). The Relationship Between Stock Returns And 

Foreign Exchange Rates In China Using Smooth Regime-Switching Approach. Investment Management And 

Financial Innovations, Volume 10, Issue 3, 2013, P 47. 
5
 -Dennis Kawawa And Jamela Hoveni, Inflation Hedging with South African Stocks: A Jse Sectoral Analysis, 

2017, P 01. 
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 Bodie(1976)أي أف عوائد األصوؿ اؼبالية تتبع نفس اذباه التضخم، ووفقا ؼبا ذكره  والبفاض قيمتها السوقية،
، وإىل يومنا ىذا ال تزاؿ 1فاف اسًتجاع أي حيازات يبكن أف تفوؽ معدؿ التضخم تعترب ربوطا ضد التضخم

نو من الناحية النظرية إيرادات الشركات ينبغي أف األسهم خيارا معتمدا من الكثَت من اؼبستثمرين ضد التضخم أل
العديد من اؼبستثمرين الذين لديهم أفاؽ طويلة اؼبدى  ، حيث أف2تنمو بنفس معدؿ التضخم على مر الزمن

يقوموف ابلتحوط اذباه التضخم عن طريق استثمارات األسهم للحصوؿ على اؼبزيد من الضماانت األساسية اليت 
3رات عوائد تتجاوز معدالت التضخم على اؼبدى الطويل وابلتايل ضباية القوه الشرائية.تكسب ىذه االستثما

 

كما خلصت معظم الدراسات إىل أف التضخم اؼبتوقع يبكن أف يؤثر أتثَتا إهبابيا أو سلبيا على األسواؽ           
اؼبتوقع أظهر نتائج أكثر  وىذا مرتبط ابلقدرة على التحوط والسياسة النقدية للحكومة، غَت أف التضخم غَت

أبرزىا االرتباط اإلهبايب القوي بعوائد األسهم خالؿ فًتات االنكماش االقتصادي، فبا يدؿ على أف  ،اهحسب
توقيت الدورة االقتصادية يتسم أبنبية خاصة ابلنسبة للمستثمرين لقياس أثره على عوائد األسواؽ اؼبالية، ويعتقد 

4بو إىل أف التضخم غَت اؼبتوقع يتضمن معلومات جديدة عن األسعار يف اؼبستقبل.أيضا أف ىذا االرتباط يعود سب
 

وتعتمػد الدراسػات االقتصادية لتحليل العالقة بُت التضخم وعوائد األسهم على اذباىُت أساسػيُت:          
االسػمية  ( اليت تفًتض أف معدالت العوائد1930) Ivring Fisherاألوؿ، فرضيػة االقتصادي األمريكي 

 لألسػهم تسػاوي ؾبموع معدالت العوائػد اغبقيقية ومعدؿ التضخم اؼبتوقع: 

 )معدؿ العائد االظبي = معدؿ العائد اغبقيقي + معدؿ التضخم اؼبتوقع(  

تضخم وفقا ؽبذه النظرية يبكن التعبَت عن سعر الفائدة االظبي بوصفو ؾبموع العائد اغبقيقي اؼبتوقع ومعدؿ ال 
5اؼبتوقع.

 

 Fama (1981)وىناؾ نظرية أخرى تتعلق ابلعالقة بُت التضخم وسوؽ األوراؽ اؼبالية وىي نظرية الوكالة 
Agency Theory ، اليت تفسر العالقة السلبية القوية بُت عوائد األسهم والتضخم أبهنا ترجع إىل التضخم الذي

الفرضية التضخم والنشاط اغبقيقي مرتبطاف سلبا ولكن النشاط  ، وتعترب ىذه6يعمل كوكيل للنشاط اغبقيقي اؼبتوقع
على وجود عالقة  Fama، حيث أكدت نتائج دارسة 7اغبقيقي وعوائد األسهم اغبقيقية تربطهما عالقة اهبابية

                                                           
1
 -M.S.M. Khair-Afham And Siong-Hook Law And W.N. W.Azman-Saini, Is Gold Investment A Safe Haven Or 

A Hedge For The Malaysian Inflation?, International Journal Of Business And Society, Vol.18 N°1, 2017, P52. 
2
 -Ken Little, Learn How Inflation Affects Stock Investments, August 31, 2017, Available On:   

www.Thebalance.Com 
3
 - Werner Krämer, Equity Investments As A Hedge Against Inflation, Part 2, Investment Research, Lazard 

Asset Management,  14 September 2017, P 02. 
4
 - Kristina Zucchi, Inflation's Impact On Stock Returns,  August 17, 2017, Available On:   

Www.Investopedia.Com 
5
 - Donovan Stefan, The Inflation Hedging Properties Of South African Asset Classes, , Master Dissertation In 

Investment Management, University Of Cape Town, South Africa, 13 March 2017, P 04. 
6
 - Geert Bekaert   And Eric Engstrom, Inflation And The Stock Market: Understanding The “Fed Model”,  

September 2008 , P17. 
7
 -  Caroline Geetha And Rosle Mohidin And Vivin Vincent Chandran And Victoria Chong, 

 The Relationship Between Inflation and Stock Market: Evidence From Malaysia, United States And China. 

International Journal Of Economics And Management Sciences Vol. 1, No. 2, 2011, Pp. 01-16 P 03. 

https://www.thebalance.com/ken-little-3140406
https://www.investopedia.com/contributors/239/
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، إال أف البعض يرى أف أتثَت ىذه النظرية قد يظهر يف اؼبدى الطويل 1عكسية قوية بُت التضخم وعوائد األسهم
2ن ليس يف اؼبدى القصَت.ولك

 

وقد نظرت العديد من الدراسات يف أثر التضخم على عوائد األسواؽ اؼبالية واؼبالحظ أهنا توصلت إىل        
نتائج متباينة حسب االقتصاد ؿبل الدراسة والفًتة الزمنية، وعموما يبكن تقسيمها إىل قسمُت، دراسات أثبتت 

م وعوائد األسهم وأخرى توصلت إىل نتائج تؤكد وجود عالقة عكسية بُت وجود عالقة طردية بُت معدالت التضخ
 اؼبتغَتين، وعليو ال يبكن اعتماد األسهم كوسيلة ربوط كامل أو جزئي ضد ـباطر التضخم.

اليت انقشت العالقة بُت  Han Xuehong and Zheng Yanyan and Wu type (2008)مثل دراسة 
وبينت  2002إىل غاية أوت  1992ينية ابستخداـ بياانت الفًتة من ماي معدالت التضخم وعوائد السوؽ الص

إىل أوت  2000بُت اؼبتغَتين، يف حُت أنو يف الفًتة جانفي  أظهرت ارتباط سالب 1999-1992أف الفًتة 
اليت بينت أف التضخم  Tripathi And Seth (2014-2013)، ودراسة 3تظهر عالقة اهبابية نسبية 2002

4ل الرئيسية اؼبؤثرة على العوائد كما أظهرت أيضا عالقة تكامل مشًتؾ بُت عوائد األسهم والتضخم.العوام أحد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، جامعة دمشق  فاطمة صاحل خليل، أثر اؼبتغَتات النقدية يف عوائد األسهم يف األسواؽ الناشئة، رسالة مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت يف األسواؽ اؼبالية- 1

 .176، ص 2015كلية االقتصاد، 
2
 -Bahram Adrangi And Arjun Chatrath, Inflation, Output, And Stock Prices: Evidence From Brazil, The Journal 

Of Applied Business Research, Volume 18, Number 1, P72. 
3
 -Zhongqiang Bai, Study on The Impact Of Inflation On The Stock Market In China, International Journal Of 

Business And Social Science Vol. 5, No. 7(1); June 2014, P 263 
4
 - Krishna Reddy Chittedi, Macroeconomic Variables Impact On Stock Prices In A Bric Stock Markets: An 

Empirical Analysis, Research Article Stock & Forex Trading, 2015, P 01. 
Vanita Tripathi And Arnav Kumar, Relationship Between Inflation And Stock Returns – Evidence From Brics 

Markets Using Panel Co Integration Test, December 17, 2014, P 650. 
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 ادلبحث الثاين7 األسواق ادلالية الناشئة، نشأهتا ومفهومها

اختلف االقتصاديوف واؼبنظمات الدولية واؼبؤشرات العاؼبية حوؿ إعطا  تعريف موحد لألسواؽ الناشئة  
تالؼ توجهات كل منها، ونظرا لتعدد اآلرا  اؼبرتبطة دبعايَت التصنيف واػبصائص اؼبميزة للسوؽ الناشئة، بسبب اخ

فاعتمد البعض على ربديد مفهومها انطالقا من معايَت زبص البلد الذي تنتمي إليو السوؽ، يف حُت يصنف 
  ذاهتا. البعض األخر ىذه األسواؽ على أساس ؾبموعة من اؼبعايَت زبص السوؽ حبد

 ادلطلب األول7 نشأة األسواق الناشئة.  

نظرا غبداثة مصطلح األسواؽ الناشئة يف التصنيفات الدولية وتعدد اؼبفاىيم اؼبتعلقة بو، سنتطرؽ إىل أرا   
 ـبتلف االقتصاديُت وتوجهات أىم اؼبؤسسات الدولية قصد ربديد مفهـو واضح وشامل ؽبذه األسواؽ. 

 Agtmaelئة استعمل ألوؿ مرة من طرؼ االقتصادي اؽبولندي "أ.أنطواف فاف" مصطلح األسواؽ الناش 
Antoine Van لوصف األسواؽ اؼبالية اليت  تطورت حديثا واإلشارة  1991"" يف اؼبؤسسة اؼبالية الدولية سنة

ا آنذاؾ دبساعدة ، نتيجة دراسة قاـ هب1إىل األسواؽ اليت وفرت فرص للمستثمرين يف اؼبناطق األقل تقدما يف العامل
انطالقا من ربليل بياانت ، وىذا "Mc Gillمكغيل الكندية "  " أستاذ جبامعةVihang Errunza"ؼ.إرينزا" "

أسس "أ.أنطواف  1987، ويف سنة 1979-1975العديد من األسواؽ اؼبالية يف البلداف النامية خالؿ الفًتة 
صصت يف االستثمار هبذه األسواؽ، وخالؿ سنة ( اليت زبEMMفاف" شركة تدعى إدارة األسواؽ الناشئة )

(" مؤشر عاؼبي خاص ابألسواؽ الناشئة، MSCIأطلقت مؤسسة "مورغاف ستانلي كابيتاؿ إنًتانشيوانؿ ) 1988
 .2وىو ال يزاؿ إىل يومنا ىذا مرجعا للمستثمرين الدوليُت

ُت وكذلك اؼبؤسسات الدولية وقد استخدـ ىذا اؼبصطلح بعدىا من قبل العديد من االقتصاديُت والباحث 
واؼبؤشرات العاؼبية لوصف بعض البلداف اليت عرفت ابقتصادايت األسواؽ الناشئة واليت سجلت معدالت مبو بوتَتة 
غَت اعتيادية، وقد مت آنذاؾ ازباذ اؼبعايَت الثالثة التالية ؾبتمعة على أهنا أىم معايَت التفرقة بُت األسواؽ الناشئة 

ط نصيب الفرد من إصبايل الناتج احمللي، وتَتة النمو االقتصادي ومدى قباعة اغبكومات يف تبٍت وغَتىا وىي متوس
 .3سياسات من شأهنا اغبفاظ على معدالت مبو معتربة وربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد

نبية وتدفق كما كاف لعوؼبة األسواؽ اؼبالية وإزالة القيود التنظيمية عليها وتسهيل التعامل ابلعمالت األج 
4رؤوس األمواؿ العاؼبية دور ىاـ يف عملية التنمية اليت حققتها ىذه األسواؽ.

 

                                                           
1
- Mbaloula Marcel, la problématique de l'émergence économique des pays en voie de développement, revue 

Congolaise de gestion, Numéro 14, 2011, P 108. 
2
-JULIEN VERCUEIL, Emergences Economiques: généalogie et définitions, carnet du séminaire BRICS de 

l'EHESS-FMSH (Fondation Maison des sciences de l’homme),  13/07/2014, page 01. 
3
- MUSTAFA SAKR and ANDRE JORDAAN, emerging multinational corporations: theoretical and conceptual 

framework-ersa, working paper n 574, january 2016, page 02. 
https://econrsa.org/system/files/publications/working_papers/working_paper_574.pdf 

 . 21، ص 2016ضيا  ؾبيد اؼبوسوي، عوؼبة أسواؽ رأس اؼباؿ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الطبعة الثانية، اعبزائر،  - 4

https://brics.hypotheses.org/94


 لألسواق ادلالية الناشئةاإلطار النظري 7 الفصل األول

18 
 

" اػببَت االقتصادي Jim O’Neill "أ.جيم" " 2001ومع تطور األنظمة اؼبالية العاؼبية قاـ سنة   
ؽبند إبطالؽ مصطلح "الربيك" كاختصار القتصادايت الربازيل، روسيا، ا Goldman Sachsبػػػمؤسسة 

1والصُت، واستخدـ ىذا اؼبصطلح بعدىا على نطاؽ واسع لإلشارة إىل ىذه اجملموعة كأىم األسواؽ الناشئة.
 

 The Emergingأّلف االقتصادي "أ.أنطواف فاف" كتااب بعنواف "أسواؽ القرف الناشئة"" 2007ويف سنة 
Markets Centuryيف األسواؽ الناشئة، ومدى  " يتمحور حوؿ مستقبل األعماؿ ودور الشركات األجنبية

، كما ظهر بعدىا ما يسمى ابقتصادايت الربيك 2قدرة ىذه األسواؽ على استيعاب التدفقات الرأظبالية الدولية
اليت تضم كل من الصُت اؽبند الربازيل وروسيا مث ؾبموعة الربيكس إبضافة جنوب افريقيا، واليت تصنف حاليا على 

 كاقتصادايت وبورصات كذلك.اهنا من اىم االسواؽ الناشئة  

اؼبتزايد الذي حققتو ىذه األسواؽ على مستوى االقتصاد  دا ومنذ ظهور مصطلح األسواؽ الناشئة واأل 
العاؼبي، ىناؾ ؿباوالت عديدة لتحديد خصائص معًتؼ هبا ومتفق عليها من قبل اؼبنظمات اؼبختلفة مثل صندوؽ  

غَت انو مازاؿ ىناؾ  FTSE و MSCIة واؼبؤشرات اؼبالية العاؼبية مثل  النقد الدويل والبنك الدويل واألمم اؼبتحد
اختالؼ كبَت يف معايَت تصنيف ىذه األسواؽ، وإضافة إىل ىذا االختالؼ يف اؼبعايَت واػبصائص أيضا يستخدـ 

صف ىذا اؼبصطلح أحياان لوصف أسواؽ األسهم والسندات أو أسواؽ العمالت يف البلداف النامية، وأحياان لو 
 MSCIالبلداف نفسها، ىذه اؼبعايَت اؼبختلفة ذبعل الفرؽ واضحا يف ربديد ىذه األسواؽ حيث وبدد مثال مؤشر 

دولة ضمن االقتصادايت الناشئة  152اقتصاد ضمن األسواؽ الناشئة، يف حُت صندوؽ النقد الدويل وبدد  23
خفض واؼبتوسط دوف اف وبدد ؾبموعة معينة من ، كما يدرجها البنك الدويل ضمن الدوؿ ذات الدخل اؼبن3والنامية

 الدوؿ لألسواؽ الناشئة.

سنة من ظهور ؾبموعة الربيك  15انو بعد أكثر من  2017" سنة Jim O’Neill ويؤكد االقتصادي "  
اليزاؿ االختالؼ حوؿ مفاىيم ومعايَت تصنيف األسواؽ الناشئة وال تزاؿ تصنف ؾبموعة متنوعة من االقتصادايت 

  4ئة واحدة تعرؼ دبا يسمى األسواؽ الناشئة.ضمن ف

،  1981إذا فنشأة االسواؽ الناشئة ال يقصد بو حداثتها كما اف اوؿ استخداـ ؽبذا اؼبصطلح كاف سنة 
 اؼبصطلح على االسواؽ اؼبالية أي البورصات او على البلداف كاقتصادايت انشئة. ىذاكما انو قد يطلق 

 
                                                           
1
- Www.Worldfinance.Com/Banking/Emerging-Market-Complexities 

2
- Antoine Van Agtmael, The Emerging Markets Century (Book Review), Reviewed by : Shiva Srinivasan, 

Indian Institute of Management, Kozhikode, 2007, p64-65. 
https://www.greatlakes.edu.in/pdf/Herald/Vol3/emergingMarkets.pdf 
3-

Why Emerging Markets Is An Outdated Definition.World Economic Forum, 2015, Available On: 

Www.Weforum.Org/Agenda/2015/08/Why-Emerging-Markets-Is-An-Outdated-Definition/ 

4
 - Jim O'neill, Which Way For Emerging Markets In 2017?, Jan 18, 2017, (04/03/2018) 

 Www.Project-Syndicate.Org 

https://www.project-syndicate.org/columnist/jim-o-neill?a_la=english&a_d=&a_m=be597c0246f86f2c0fd7260b&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fonpoint%2Fwhich-way-for-emerging-markets-in-2017-by-jim-oneill-2017-01&a_li=jim-o-neill&a_pa=article-top&a_ps=
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 الناشئة ادلطلب الثاين7 مفهوم األسواق 

سنتطرؽ يف ىذا اإلطار إىل مفهـو األسواؽ الناشئة من منظور اؼبؤسسات الدولية، ومن منظور االقتصاديُت 
الذين اىتموا ابؼبوضوع، حيث ينظر أحياان لألسواؽ الناشئة على أهنا اقتصاد أو بلد وأحياان ينظر إليها على 

 أهنا أسواؽ مالية.

 ولية7األسواق الناشئة حسب ادلؤسسات الد .1

األسواؽ الناشئة أبهنا  2016يف   Christine Laguardعرفت رئيسة صندوؽ النقد الدويل كريستُت الغارد  
بلدا يف مرحلة التحوؿ، أي أهنا ليست شديدة الثرا ، وال شديدة الفقر، كما أهنا  50إىل  30"ؾبموعة تضم من 

تنظيمية مل تصل بعد إىل مرحلة النضج الكامل، وىذه منفتحة نسبيا أماـ رأس اؼباؿ األجنيب، ولديها نظم مالية و 
البلداف تتسم أيضا بقدر ىائل من التنوع ثقافيا وجغرافيا وحىت اقتصاداي فهي غَت متجانسة فعلى سبيل اؼبثاؿ يبر 
االقتصاداف الربازيلي والروسي بفًتة ركود، بينما تتمتع اؽبند واؼبكسيك بنمو قوي يف نفس الوقت، وكل من ىذه 

لبلداف حريصة على اللحاؽ بنظرائها األكثر تقدما، غَت أف صعوبة اؼبتغَتات االقتصادية اغبالية ذبعل من عملية ا
1اللحاؽ أكثر صعوبة".

 

  ويف ورقة عمل لصندوؽ النقد الدويل عرؼ األسواؽ الناشئة على أهنا أسواؽ متواجدة بدوؿ انمية تتميز
مارات يف ىذه األسواؽ دبستوى عاؿ من اؼبخاطر مع احتماؿ بتوقعات مبو مرتفعة وعادة ما تتسم االستث

ارتفاع العوائد، وىي أكثر تقلبا لكنها تعطي إمكانية اختزاؿ مراحل النمو االقتصادي يف وقت مبكر، وىذه 
2السوؽ اغبر. إىل من االقتصاد اؼبخطط البلداف الصناعية اعبديدة واليت سبر دبرحلة انتقالية يف تقع األسواؽ

 

  يعرؼ معجم صندوؽ النقد الدويل األسواؽ الناشئة اليت يسميها ابألسواؽ الصاعدة بشكل عاـ: "أبهنا كما
أسواؽ رأس اؼباؿ يف البلداف النامية اليت حررت أنظمتها اؼبالية لتعزيز تدفقات رأس اؼباؿ مع أطراؼ غَت 

يل األكثر دقة وتصنف الدوؿ ذات مقيمة"، وتعترب قاعدة البياانت االقتصادية العاؼبية لصندوؽ النقد الدو 
االقتصادايت اؼبتقدمة أو األسواؽ الناشئة واالقتصادايت النامية على أساس مستوى دخل الفرد، وتنويع 

 . 3الصادرات، ومستوى االندماج يف النظاـ اؼبايل العاؼبي

اجع البنك الدويل يف ، وير 4وحسب البنك الدويل األسواؽ الناشئة تندرج ضمن البلداف منخفضة ومتوسطة الدخل
شهر جويلية من كل سنة التصنيف التحليلي لبلداف العامل على أساس قيم نصيب الفرد من الدخل اإلصبايل للسنة 

، ووبدد البنك االقتصادات ذات الدخل اؼبنخفض من حيث نصيب الفرد من الناتج االصبايل، ويتم 5السابقة
                                                           

 . 03، ص 2016فيفري  4ؼبية اعبديدة من أجل النمو، جامعة مَتيالند، الو.ـ.أ، كريستُت الغارد، دور األسواؽ الصاعدة يف الشراكة العا   1
2
- Ashoka Mody, What Is An Emerging Market?, IMF Working Paper Research Department. International 

Monetary Fund. September 2004, P 03. 
3
-Meg Doherty Bea, Defining Emerging Markets. December, 2012, Available On:  

Https://Thisalreadyhappened.Com/2012/12/08/Defining-Emerging-Markets/ 
4
 -  Reem Heakal, What Is An Emerging Market Economy?, August 17, 2017, Available On: 

Http://Www.Investopedia.Com/Articles/03/073003.Asp  
5
 Http://Blogs.Worldbank.Org/Opendata/Ar/New-Country-Classifications-2016 

https://thisalreadyhappened.com/author/megdoherty/
https://thisalreadyhappened.com/2012/12/08/defining-emerging-markets/
http://www.investopedia.com/contributors/80/
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دوالر أمريكي أو أقل، اما  995غ نصيب الفرد فيها بل 2017حساهبا ابستخداـ طريقة أطلس، يف سنة 
 .1دوالر أمريكي 3895 - 996ىي تلك اليت يبلغ فيها نصيب الفرد ما بُت االقتصادات ذات الدخل اؼبتوسط 

ويعترب البنك الدويل البلداف أبهنا ؾبموعة متنوعة من حيث اغبجم والسكاف ومستوى الدخل، ويبثل  
الدخل اؼبتوسط حوايل ثلث الناتج احمللي اإلصبايل العاؼبي، وىي احملرؾ الرئيسي للنمو  ؾبموع انتج البلداف ذات

2العاؼبي.
 

  وتعرفها مؤسسة التمويل الدولية على أهنا أسواؽ تتمتع بقدرات متعددة ؼبواصلة النمو والتقدـ وىي
3متواجدة يف دوؿ منخفضة ومتوسطة النمو.

 

اقًتح عدد من اػبربا   لألسواؽف فبا وبوؿ دوف الوصوؿ اىل مفهـو واضح ونظرا لتعدد واختالؼ اآلرا  والتعاري
فاينايشل اتيبز ؾبموعة من البدائل  FTاالقتصاديُت بدائل إلعادة تعريف األسواؽ الناشئة ونشرت مؤسسة 

 4لتعريف األسواؽ الناشئة اليت أعدىا خربا  من صبيع أكبا  العامل:

 األسواق الناشئة حسب االقتصاديني7 .2

  John Paul Smith  مؤسس شركةECSTRAT  يرى أف أنظمة حكم الدوؿ ىي اؼبؤشر االقوى *
للتصنيف ويقًتح مصفوفة هتدؼ إىل مساعدة اؼبستثمرين على قياس اؼبخاطر لكل فئة من خالؿ ربديد نوع 

يف كل فئة بنا   ـبتلف أنظمة اغبكم، بد ا من األنظمة الليربالية إىل األنظمة االستبدادية، حيث تقع البلداف
 على التقييم الكمي والنوعي لذلك النظاـ ولكل نظاـ ـباطره اؼبختلفة لعملية االستثمار.

  Michael Power لدى  انمحهمInvestec Asset Management  يشَت إىل ضرورة االبتعاد عن
( كبو نظاـ ديناميكي من التجمعات الثابتة لألسواؽ الناشئة مثل بلداف بريكس )الربازيل، روسيا، اؽبند، الصُت

"الكتل" يقًتح مصفوفة لو تقسم الدوؿ إىل أربع زوااي اعتمادا على معايَت معينة )فائض أو عجز يف اغبساب 
 ..(. اعباري، تصدير السلع

  Richard Dobbs االقتصادي يف  انخبيرMckinsey Global Institute  يرى أف التصنيفات اليت
فيدة ألهنا تفوت اؼبوضع اغبقيقي للديناميكية التنموية، ويقوؿ أنو من بُت تتم على مستوى البلداف غَت م

مدينة دبجمل األسواؽ الناشئة ىناؾ عدد قليل جدا منهم تعترب من اؼبدف الكربى اليت سوؼ سبثل ما  440
ض وكثَت من ىذه اؼبدف، لذلك يفًت  2025 -2015يقرب نصف مبو الناتج احمللي اإلصبايل العاؼبي اؼبتوقع 

 أف يكوف التصنيف على أساس اؼبدف وليس الدوؿ.

                                                           
1
 https://wcph2020.com/world-bank-classification-emerging-countries-17 

2
 - Http://Www.Worldbank.Org/En/Country/Mic/Overview 

ة دبلتقى سياسات التمويل وأثرىا على االقتصادايت و بلميهوب، العوؼبة اؼبالية و أتثَتىا على أدا  األسواؽ اؼبالية الناشئة، مداخل وأظبا ساعد مرابط  -3
 . 12، ص 2006نوفمرب  22دمحم خيضر بسكرة،  اؼبؤسسات، دراسة حالة اعبزائر و الدوؿ النامية، جامعة

4
-  James Kynge. Redefining EM: Choosing the Best Matrix. World Experts Offer Six New Classifications. 

Financial Times. August 18, 2015, Available On: www.Ft.Com  

ECSTRAT    *ىي شركة استشارية تقدـ اؼبشورة بشأف توزيع األصوؿ  
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 Peter Marber  رئيس االستثمارات يف األسواؽ الناشئة دبؤسسةLoomis Sayles & Company 
يرى انو هبب ذبميع البلداف يف عشرة ؾبموعات مرقمة حسب عدة معايَت )نصيب الفرد من الدخل، القدرة 

، الصحة والتعليم، واؼبناخ السياسي ...( وتشمل كل ؾبموعة بلداف التنافسية االقتصادية، التصنيف االئتماٍل
 متشاهبة اػبصائص.

  Alexander Kozhemiakin  رئيس األسواؽ الناشئة يف شركةSTANDISH  إلدارة األصوؿ، يقًتح
 Assets Tied To Economies Of Riskyكتعريف جديد ـبتصر لػػػػػ   Asteriscsمصطلح 

Countries ،اؼبرتبطة ابقتصادايت الدوؿ احملفوفة ابؼبخاطر" ليحل ؿبل "األسواؽ الناشئة"  أي "األصوؿ
 ويرى أف تقييم اؼبخاطر يف الدوؿ من خالؿ ؾبموعة من اؼبعايَت يعترب أىم عامل للتصنيف.

  Andrew Karolvi  أستاذ التمويل يف األسواؽ الناشئة جبامعةCornell Johnson School 
سمة إىل ستة معايَت رئيسية وتشمل القيود اؼبالية السوؽ والقدرات، عدـ الكفا ة يستخدـ سبعوف متغَتا مق

التشغيلية يف أنظمة التداوؿ، والقيود اؼبفروضة على االستثمارات األجنبية، والتعتيم ، حدود اغبماية القانونية 
ُت صبيع األسواؽ وعدـ االستقرار السياسي، وخلصت دراستو إىل أف فنزويال ىي األكثر عرضة للمخاطر ب

 الناشئة يف حُت اتيواف ىي األقوى.

 تعاريف أخرى7

  وتعرؼ أيضا أبهنا ؾبموعة الدوؿ اليت ؽبا بعض خصائص الدوؿ اؼبتقدمة ولكنها ال تتوافق مع صبيع
خصائصها، وتتميز عموما بدخل منخفض أو متوسط للفرد، وقد استطاعت ىذه األسواؽ جذب العديد من 

رتفاع العوائد فيها بفضل معدالت النمو االقتصادي السريع احملققة فيها مقارنة ابلدوؿ اؼبستثمرين نظرا ال
اؼبتقدمة، إال أف االستثمار يف األسواؽ الناشئة وبمل الكثَت من اؼبخاطر حيث تعترب من أكثر األسواؽ ـباطرة  

ية وكذا تقلبات أسعار كعدـ االستقرار السياسي يف بعض ىذه األسواؽ إضافة إىل مشاكل يف البنية التحت
1عمالهتا.

 

  كما تعرؼ األسواؽ الناشئة أبهنا الدوؿ اليت ربقق معدالت مبو سريعة، وىي يف مرحلة االنتقاؿ اىل اقتصاد
السوؽ، وتوفر أسواقها فرص كبَتة لتحقيق أرابح أعلى من الدوؿ اؼبتقدمة، وأىم خصائصها صغر حجم 

2احمللي اإلصبايل واالنفتاح النسيب على االستثمار األجنيب.االقتصاد، البفاض نصيب الفرد من الناتج 
 

                                                           
، لعمالت العاؼبيةالتحليالت الفنية اػباصة ابالذباىات اؼبؤثرة يف أسواؽ اتعريف األسواؽ الناشئة، نظرة وجيزة عن أبرز اػبصائص، أخبار وربليالت سوؽ الفوركس ، ريبي ؿبمود - 1

 ، متاح على:2016اوت  18

 Www.Dailyfx.Com/Tadawul_Forex_News/Education/2016/04/09/Emerging-Markets-Charectaristics-

4226.Html- 
2
- Sechel Ioana-Cristina And Ciobanu Gheorghe, Characteristics Of The Emerging Market Economies - Brics- 

From The Perspective Of Stock Exchange Markets, The Annals Of The University Of Oradea. Economic 

Sciences2014, P 40-41. 
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  وتعرؼ األسواؽ الناشئة كذلك أبهنا دوؿ تعتمد على التصنيع وتشهد معدالت مبو سريعة، كما تعرؼ غالبا
1االنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ وتتميز أيضا ابرتفاع النمو الديبغرايف.

 

 دوؿ اليت تعتمد وتعوؿ على مضاعفة قدرهتا اإلنتاجية وتسعى إضافة إىل تعريف األسواؽ الناشئة أبهنا ال
التقليدية اليت تعتمد على الزراعة وتصدير اؼبواد اػباـ وهتدؼ حكوماهتا إىل ربسُت  اقتصاداهتاللخروج من 

2اؼبستوايت اؼبعيشية لألفراد.
 

  دة ىيكلة اقتصادية هبدؼ ابلكامل إلعا اقتصاداهتاكما تعرؼ األسواؽ الناشئة أهنا تلك الدوؿ اليت زبضع
التوجو إىل اقتصاد السوؽ والتجارة اغبرة وتوفَت فرص ذبارية واستثمارية أخرى وتركز بشكل كبَت على 

3االستثمار األجنيب اؼبباشر من خالؿ نقل التكنولوجيا.
 

 مع  األسواؽ الناشئة تعرؼ أبهنا ؾبموعة من البلداف متوسطة الدخل استطاعت أف تندمج وتتكامل سريعا
األسواؽ العاؼبية، وحققت معدالت مبو كبَتة مع سيطرهتا اىل حد كبَت على الكثَت من اؼبشكالت االقتصادية  

 4كمعدالت التضخم الكبَتة.
 

  وتعرؼ األسواؽ الناشئة كذلك أبهنا الدوؿ اليت وبقق اقتصادىا مبوا سريعا، وىي يف مرحلة االنتقاؿ إىل
فرص للمستثمرين لتحقيق أرابح أعلى من الدوؿ اؼبتقدمة، وأىم خصائص اقتصاد السوؽ ولديها قدرة لتوفَت 

األسواؽ الناشئة؛ صغر حجم االقتصاد، البفاض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل، واالنفتاح النسيب 
5 على االستثمار األجنيب.

 

 مو، وتتميز بقدر اقل من االستقرار ثرا  مقارنة ابلبلداف متقدمة الن اقل وتعرؼ األسواؽ الناشئة أبهنا البلداف
السياسي واالقتصادي ويبكن أيضا أف تكوف عمالهتا عرضة للتقلبات الشديدة، كما أف التصنيع فيها اقل 

6تقدما، ابلرغم من توفر العديد من اؼبوارد الطبيعية الالزمة للتصنيع.
 

  ئة إىل  أربعة ؾبموعات وفقا سوقا من ـبتلف دوؿ العامل، قسمت األسواؽ الناش 38وحسب دراسة مشلت
لتفاوهتا من خالؿ ؾبموعة من اػبصائص وتضمنت اجملموعة األوىل األسواؽ األقل تطورا مقارنة  دبثيالهتا من 
حيث عدد الشركات اؼبسجلة، عدد األسهم، والقيمة السوقية، السيولة والتقلبات الشديدة يف األسعار مثل 
                                                           
1- Justin Kuepper, What Are Emerging Markets? Finding And Investing In Emerging Markets, August 25, 2016, 

Available On: Www.Thebalance.Com 
2
- Kimberly Amadeo, What Are Emerging Markets? 5 Defining Characteristics, How To Pick The Real Winners- 

December 14, 2016, Available On: Www.Thebalance.Com 
3
-  Pierre Eric Mani, L’internationalisation De La Recherche-Développement Et Cycle De L’investissement 

Etranger Dans Les Pays Emergents: Le Cas De La Chine, Du Brésil, De L’inde  Et De L’afrique Du Sud, 

Universite De Nice Sophia Antipolis, France, 2013, P 
106-105 . 

ة، اجمللد ايهاف كوزي واسوار براساد، األسواؽ الصاعدة تشب عن الطوؽ، ؾبلة التمويل والتنمية بعنواف مكاف األسواؽ الصاعدة على اؼبائدة العاؼبي - 4
  .07، ص 2010، العدد الرابع، البنك الدويل، ديسمرب 47رقم 

5
 - Sechel Ioana-Cristina And Ciobanu Gheorghe, Characteristics of The Emerging -Market Economies - Brics, 

From the Perspective Of Stock Exchange Markets, 2014. Page 40-41. 
6
 - Jeremy Quittner, Developed Vs Emerging Economy: What’s The Difference?, June 07, 2017, Available On: 

Learn.Stashinvest.Com 

https://www.thebalance.com/justin-kuepper-1978774
https://www.thebalance.com/kimberly-amadeo-3305455
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ا، أما اجملموعة الثانية اليت تضم على سبيل اؼبثاؿ بورصة الربازيل الصُت بورصة كينيا وزيببابوي واجملر وبولند
وكولومبيا واؽبند واؼبغرب والفلبُت، تتميز بدرجة سيولة أكرب لألوراؽ اؼبالية اؼبتداولة وكذا تنوع احملافظ 

دا وتركيا فتتميز ابستقرار االستثمارية لألوراؽ اؼبالية أما اجملموعة الثالثة كبورصة األرجنتُت وإندونيسيا واتيالن
نسيب أكرب يف أسعار األوراؽ اؼبالية وزايدة حجم اإلصدارات اعبديدة وخاصة من األسهم وارتفاع القيمة 
السوقية لألسهم اؼبدرجة، ابإلضافة إىل اجملموعة الرابعة تتميز ىذه اجملموعة ابرتفاع معدالت سيولة األوراؽ 

نطاؽ السوؽ اؼبالية وىي أسواؽ ذات تنافسية عاؼبية مثل بورصة ىونغ   اؼبالية وكرب حجم التعامالت واتساع
1كونغ واؼبكسيك وكوراي وسنغافورة واتيواف.

 

وابلتايل تطلق تسمية األسواؽ اؼبالية الناشئة على كل سوؽ مالية يف أي دولة إذا انطبقت عليها الصفتاف 
 2التاليتاف:

يواجو مشكالت أساسية متعلقة ابعبوانب االقتصادية والسياسية وجػود ىػذه السوؽ يف اقتصاد نػاـ وال يػزاؿ 
واالجتماعية، وأف تكوف السوؽ بصدد مبو، أي أهنا أسػواؽ صغَتة تشهد تطورات كبَتة مقارنة ابألسواؽ 
العاؼبية، وتتمتع بقدرات متعددة ؼبواصلة النمو والتقدـ ولو نظران اىل ىذين اؼبيزتُت نستطيع تفهم سبب 

 الكبَت يف قوائم ىذه االسواؽ اؼبعتمدة من طرؼ اؼبؤسسات واؼبؤشرات العاؼبية وحىت االقتصاديوف. االختالؼ 

 إذن ودما سبق نستنتج أن7

  األسواؽ الناشئة ىو اؼبصطلح الذي استخدـ لوصف األسواؽ اؼبالية ابلبلداف النامية اليت حققت عوائد أعلى
حالة تباطؤ، كما أهنا سبتلك قدرات كبَتة تؤىلها ؼبواصلة  نسبيا من معدؽبا الطبيعي بعدما كانت تعاٍل من

النمو والتطور، واعبدير ابلذكر أف معظم األسواؽ الناشئة دبا يف ذلك الصُت تبنت سلسلة من اإلصالحات يف 
، وقد ذكر ؾبموعة من  اقتصاداهتاـبتلف اجملاالت االقتصادية واؼبالية سبكنت من خالؽبا من ربقيق ربوؿ يف 

ا  أف اإلصالحات اليت أجريت بعد األزمات اؼبالية يف التسعينات من القرف اؼباضي جعلت كثَت منها يف اػبرب 
الوقت اغبايل أكثر صالبة وأكثر قدرة على ذبنب اؼبتاعب اليت قد تنشأ نتيجة ربوؿ اذباه األوضاع اػبارجية، 

لثانية من اإلصالحات حىت تتمكن من غَت أنو قد يتعُت على ىذه االقتصادايت أف تسعى إلجرا  اؼبرحلة ا
، الف قدرة ىذه األسواؽ يف التعامل مع االقتصاد اؼبايل واغبقيقي 3إعطا  دفعة ؼبستوايت النمو اؼبمكن لديها

                                                           
، 2006-2005بوكساٍل رشيد، معوقات أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية وسبل تفعيلها، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،  - 1

 . 168-167ص

، 2013، 64-63وث اقتصادية عربية العدداف عال عادؿ علي عبد العاؿ، دور االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف تنشيط البورصة اؼبصرية، حب - 2
  .87ص

  .02، ص 2013أكتوبر  10نشرة صندوؽ النقد الدويل االلكًتونية بعنواف األسواؽ الصاعد حباجة إىل اعبيل الثاٍل من االصالحات،  -3
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ونقاط الضعف اؼبرتبطة هبا ذبعلها ملزمة دبواجهة الصدمات اػبارجية واالستفادة من اؼبدخرات العاؼبية اؼبتزايدة 
 ، لتعزيز مكانتها ضمن عاؼبيا.1العائد والنمو بغرض البحث عن فرص

  التعريف العاـ الذي يبكن استخالصو فبا سبق ىو أهنا تلك األسواؽ اليت تتواجد بدوؿ تتميز بدخل متوسط
أو منخفض وسبتلك اؼبؤىالت الالزمة لالستمرار يف ربقيق معدالت مبو معتربة ومستمرة، كما أهنا توفر فرص  

خالؿ العوائد اؼبرتفعة إال أهنا تتميز أيضا ابرتفاع اؼبخاطر نظرا لعدة عوامل سيتم كبَتة للمستثمرين من 
 توضيحها من خالؿ دراسة العوائد واؼبخاطر وربليلها.   

 ادلطلب الثالث7 خصائص األسواق الناشئة

د أي بلد، تتعدد خصائص األسواؽ الناشئة من حيث النظر إىل السوؽ الناشئة كسوؽ مالية أي بورصة أو كاقتصا
وكما سبق وتطرقنا فإف االختالؼ فالتصنيفات واؼبؤسسات اؼبصنفة هبعل اػبصائص اؼبميزة ؽبذه االسواؽ متباينة 

 بشكل واضج وفيما يلي قمنا جبمع أىم ىذه اػبصائص.

ويقصد هبا اػبصائص اليت هبب اف تتوفر ابلبورصات حىت يبكن خصائص متعلقة ابلسوق ادلالية7  .1
 لسوؽ انشئة او غَت انشئة وانبها:ىذه ا فالقوؿ ا

 7خاصية تقلب العائد يف األسواق الناشئة وحساسية للتقلبات اخلارجية 

حيث أشارت العديد من الدراسات أف العائد يف األسواؽ الناشئة أكثر تقلبا منو يف األسواؽ اؼبتقدمة، وكذلك 
ويع يف اؼبخاطرة من خالؿ التنويع اؼبايل حيث خاصية حساسية العائد للتقلبات اػبارجية اليت ترتبط أساسا ابلتن

2أشارت العديد من الدراسات أف األسواؽ الناشئة توفر عوائد أعلى من األسواؽ اؼبتقدمة.
 

3ابإلضافة إىل ؾبموعة اػبصائص اؼبذكورة ىناؾ خصائص أخرى متمثلة فيما يلي:
 

 7اؼبقيدة ابلبورصة يصل عددىا إىل تقاس ىذه اػباصية دبؤشر يقيس قيمة ؾبموعة من الشركات  الرتكيز
الشركات األوىل حسب ترتيبها يف الرظبلة اإلصبالية للبورصة، وسبتاز األسواؽ الناشئة  عشرة، تضم

 ابؼبائة. 20ابؼبائة بينما تشهد األسواؽ اؼبتطورة نسبة ال تتعدى  60بتسجيل معدؿ يصل إىل 

 عدـ استقرار عائدات السوؽ ويقاس : خاصية التذبذب تقاس من خالؿ مؤشر يقيس مدى التذبذب
ابحتساب نسبة سعر السهم إىل أرابحو، وتسجل ىذه النسبة ارتفاعات كبَتة يف معظم األسواؽ الناشئة 

                                                           
1
 - Otaviano Canuto and Catiana García-Kilroy And Anderson Caputo Silva, The New Financial Landscape: 

What It Means For Emerging Market Economies, Number 87, The World Bank, Poverty Reduction And 

Economic Network (Prem), Economic Premise, September 2012, P 01. 
يف اؼبؤشر وتوجهات اؼبستثمرين، ؾبلة جامعة األمَت عبد بوداح عبد اعبليل وخياري إيباف، السواؽ اؼبالية الناشئة وشبو الناشئة: بُت عملية تصن - 2

 . 436-435القادر، قسنطينة، اعبزائر، ص 

ادية، جامعة حساف خبابة، دور أسواؽ األوراؽ اؼبالية ابلدوؿ العربية يف التنمية االقتصادية، ؾبلة العلـو اإلنسانية، كلية اغبقوؽ والعلـو االقتص -3
 . 05-04سطيف، اعبزائر، ص 



 لألسواق ادلالية الناشئةاإلطار النظري 7 الفصل األول

25 
 

فبا هبعلها أسواؽ تتميز بدرجة عالية من اؼبخاطرة، وقد سجلت ىذه النسبة يف الربازيل ما قيمتو شباف 
 ندا. مرات ابلنسبة للقيمة اؼبسجلة يف بورصة ىول

 7تسجل األسواؽ الناشئة يف فًتة وجيزة مبوا كبَتا يف عدد الشركات اؼبدرجة فيها وكذا  التطور السريع
 حجم األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة هبا.

 7تشهد األسواؽ الناشئة يف معظمها سو  تنظيم وعدـ الكفا ة يف اإلدارة كوهنا أسواقا  افتقارىا للتنظيم
ميزت البلداف اؼبتواجدة هبا ومل يتم عند إنشائها ربضَت القوانُت وجدت نتيجة ظروؼ اقتصادية 

 والتشريعات اؼبنظمة للعمل هبا.

 سبثل األسواؽ الناشئة مركزا الستقطاب االستثمارات األجنبية ال سيما ارتفاع عوائد االستثمار فيها :
قدمة حيث أف العائد على مستثمري األسواؽ اؼبتقدمة ؼبا ربقق من عوائد مرتفعة مقارنة ابألسواؽ اؼبت

السهم يف األسواؽ الناشئة يعد أكرب من العائد يف األسواؽ اؼبتقدمة والعائد على احملفظة يف األسواؽ 
 ابؼبائة يف السنة. 1.5الناشئة وبقق مبوا قدره 

 7كفأة تشَت العديد من الدراسات اىل اف االسواؽ ابلدوؿ الناشئة والنامية تعترب ضعيفة وغَت   عدم كفاءهتا
ومفتقرة لكفا ة التشغيل وكفا ة التسعَت، نظرا لغياب متطلبات كفا ة االسوؽ اؼبالية بسبب ـباطر عدـ 

 ، كما اثبتت العديد من الدراسات اف 1سباثل اؼبعلومات مع عدـ وجود نظاـ معلومايت غَت فعاؿ

ي اهنا ال تتسم ابلكفا ة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية الناشئة أقل كفا ة من أسواؽ االقتصادات اؼبتقدمة، أ
 .2أشكاؽبا الثالثة

 خصائص متعلقة ابقتصادايت األسواق الناشئة7

ابإلضافة إىل اػبصائص اؼبذكورة أعاله ابلنسبة لألسواؽ اؼبالية الناشئة ىناؾ أيضا خصائص تتعلق ابالقتصاد ككل 
3: ااقتصاداهتواليت يبكن من خالؽبا تصنيف البلداف على اهنا انشئة من خالؿ 

 

 .اغبجم والتنوع والتنافسية واليت تبدو أكثر وضوحا يف القطاعُت الصناعي والزراعي 

  .قوة األسواؽ االستهالكية 

 .فتح األسواؽ يف البلداف الناشئة واالبتكار اؼبايل 

  ؿبدودية التعامل ابألدوات اعبديدة حبيث أف عملية االستثمار يف ىذا النوع من األوراؽ يبكن أف ينقل
 اطر بُت ـبتلف اؼبشاركُت يف األسواؽ.اؼبخ

                                                           
1
بن اعمر بن حاسين واخرون، كفاءة االسواق المالية في الدول النامية دراسة حالة بورصة السعودية عمان تةنس والمغرب، مجلة أداء  - 

  .163-162، ص 2313، 2المؤسسات الجزائرية عدد 
2
 - Ceyda Aktan, Eyyup Ensari Sahin and Ilhan Kucukkaplan, Testing the Information Efficiency in Emerging 

Markets, Financial Management from an Emerging Market Perspective, P 62, available on: 
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.70369 
3
 -Sechel Ioana Cristina and Ciobanu Gheorghe, characteristics of the emerging markets economies - BRICS - 

from the perspective of stock exchange markets -Babeș-Bolyai University, faculty of economics and business 

administration, Cluj-Napoca, Romania, 2014, page 48-49. 
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كما يرى البعض اآلخر أف خصائص األسواؽ الناشئة زبتلف عن غَتىا من الدوؿ النامية واؼبتقدمة نظرا الختالؼ 
1وتتمثل أىم خصائصها فيما يلي:  اقتصاداهتاظروؼ مبو 

 

 زايدة مطردة يف الناتج احمللي اإلصبايل ويف نصيب الفرد من الدخل 

 جارة اػبارجية يفوؽ اؼببادالت التجارية اػبارجية مبو الت 

  وجود رؤوس األمواؿ األجنبية اليت يتم استثمارىا لفًتة طويلة 

  اقتصاد متنوع ال يعتمد على تصدير اؼبواد األولية فقط 

  امتالكها لشركات عاؼبية يف عدة بلداف حيث يكوف كل أو جز  من رأس اؼباؿ ؼبسانبُت خواص 

 ايت الناشئة على آفاؽ واعدة بفضل حيويتها الديبغرافية وعدد اؼبستهلكُت.تتوفر االقتصاد 

2 إذن ىناك خاصيتني أساسيتني لألسواق الناشئة7
 

اػباصية األوىل متعلقة بتقييم االوراؽ اؼبالية ابلسوؽ: وتشمل كل من اؼبعلومات اؼبتاحة حوؿ االستثمار، وكدا 
ية، حيث تتسم اؼبعلومة ابألسواؽ الناشئة ابلتعقيدات الكبَتة اضافة اىل ـباطر االستثمار نسبة إىل األسواؽ العاؼب

صعوبة الوصوؿ اليها وزبص ىده اؼبعلومات اغبجم والشفافية والسيولة يف السوؽ ابإلضافة اىل نوعية ىده 
 اؼبعلومات.

الناتج احمللي اإلصبايل إال  اػباصية الثانية: وفيما يتعلق ابالقتصاد الكلي األسواؽ الناشئة لديها مستوايت أعلى من
 أف متوسط نصيب الفرد من الدخل أقل بكثَت من الدوؿ اؼبتقدمة وكذا البفاض القيمة السوقية لالستثمارات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 -François Lafague, Des économies émergentes aux puissances émergentes, l’École centrale de Paris, , pp: 102, 

103. 
https://studylibfr.com/doc/2025680/des-%C3%A9conomies-%C3%A9mergentes-aux-puissances-

%C3%A9mergentes 
2
 -Ignacio Requejo, defining & characterizing emerging capital markets, University of Strathclyde, 

 business school, Scotland 
http://www.irequejo.es/strathclyde/ECM%20Lecture%204/ECM%20Lecture%204%20Presentation.pdf  
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 ادلبحث الثالث7 تصنيف األسواق ادلالية الناشئة

راسة إىل ـبتلف بعد ربديد أىم اؼبفاىيم اػباصة ابألسواؽ اؼبالية الناشئة نتطرؽ يف ىذا اعبز  من الد 
 التصنيفات اؼبتعلقة هبا واؼبعايَت اؼبتبعة يف عملية التصنيف ابإلضافة إىل عرض أىم ىذه األسواؽ ونشأهتا.

 ادلطلب األول7 تصنيفات األسواق الناشئة حسب أىم ادلنظمات وادلؤشرات الدولية

لالذباه العاـ غبركة األسعار، حيث تساعد اؼبؤشرات يف ازباذ القرارات االستثمارية من خالؿ معرفة اؼبستثمر 
الكلي للسوؽ اؼبايل وزبتلف من حيث طريقة حساهبا، األمر الذي جعل اختالفا كبَتا  دا تعترب معيار قياس األ

 1حوؿ القوائم اؼبعتمدة لديها فيما ىبص تصنيفات األسواؽ الناشئة.

 Financial Times Stock Exchange (FTSE7 )تصنيف مؤشر فاينانشل اتميز 

متخصصة يف حساب اؼبؤشرات  Standard & Poor’sعلى غرار شركة ىي  FTSEشركة فاينانشل اتيبز 
من أىم  FTSE 100والتصنيفات االئتمانية، وىي ليست جز ا من أي بورصة لألوراؽ اؼبالية، ويعترب مؤشر 

2مؤشراهتا.
 

 .2012سنة ل FTSEواعبدوؿ التايل يوضح التصنيف السنوي ؼبؤشر فاينانشل اتيبز 

Stock Times Financial التصنيف السنوي لألسواؽ الناشئة حسب مؤشر  (017اجلدول رقم )

FTSE Exchange  2012لسنة. 

FTSE 

 أسواؽ انشئة اثنوية أسواؽ انشئة متقدمة

 -ماليزاي -اجملر -اليوانف -صبهورية التشيك -الربازيل
 -اتيواف -جنوب أفريقيا -بولندا -اؼبكسيك

 تركيا -اتيالند

 -اؽبند -مصر -كولومبيا  -الصُت-الشيلي
 -الفلبُت، قطر -بَتو -ابكستاف -اندونيسيا

 الكويت -اإلمارات العربية اؼبتحدة -روسيا

 ادلصدر7 

 . FTSE Annual Country Classification Review September 2017, p 07 

        

حيث  2017لسنة  FTSEنشياؿ اتيبز    يعرض اعبدوؿ تصنيف األسواؽ الناشئة حسب مؤشر فاينا
تصنف األسواؽ الناشئة إىل قسمُت أسواؽ انشئة متقدمة وأخرى اثنوية، واعبدير ابلذكر أف اؼبؤشر بصدد ترقية كل 

                                                           
1
 Daniela-Neonila Mardiros and Roxana-Manuela Dicu, THE EMERGING ECONOMIES CLASSIFICATION 

IN TERMS OF THEIR DEFINING, GROUPING CRITERIA AND ACRONYMS USED FOR THIS 

PURPOSE, p 311, available on:  
http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/articole/article_c9eb8b9383b9509f496ff60a00a7f466.pdf 
2
 - www.investopedia.com 
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من بولندا إىل مركز االسواؽ اؼبتقدمة وتصنيف الكويت إىل مركز االسواؽ الناشئة الثانوية ودلك اعتبارا من شهر 
2018.1سبتمرب 

 

يؤكد أنو ال يوجد أي تغيَت فيما ىبص تصنيف سبتمرب  FTSE 2012بعد مالحظة التصنيف السنوي سبتمرب و 
يف قائمة اؼبراقبة إلعادة التصنيف احملتملة وتشمل اؼبعايَت اؼبتبعة كل من نصيب الفرد الواحد من الناتج  2012

سوؽ ويتم تضمُت عدد من الشركات اؼبدرجة احمللي اإلصبايل وفقا غبساابت البنك الدويل ابإلضافة إىل حجم ال
 . 2أيضا للمساعدة يف تقييم األنبية النسبية لالقتصاد والتصنيف االئتماٍل إضافة إىل معايَت أخرى

 S&P Standard & Poor's7تصنيف مؤشر ستاندر اند بورز 

 .2017لسنة  S&Pاعبدوؿ التايل يوضح تصنيف االسواؽ الناشئة حسب مؤشر ستاندر اند بورز  

 .2017خالؿ سنة  S&Pاألسواؽ الناشئة حسب مؤشر (7 02جدول رقم )

S&P 
 emerging markets  

 -اندونيسيا  -اؽبند  -اجملر  -اليوانف  -مصر  -صبهورية التشيك  -كولومبيا   -الصُت -الشيلي  -الربازيل 
تركيا  -اتيالندا  -اتيواف  -فريقيا جنوب إ -روسيا  -قطر  -بولندا  -الفلبُت  -البَتو  -اؼبكسيك  -ماليزاي 

 اإلمارات العربية اؼبتحدة. -

   ادلصدر7

S&P Dow Jones Indices’ Annual Country Classification Consultation, New 

York, June 15, 2017, P 12. 

خصصة يف اؼبت S&Pيبثل اعبدوؿ السابق تصنيف األسواؽ الناشئة من قبل وكالة ستاندر اند بورس       
اىل ما تسميو  ابإلضافةاقتصاد من األسواؽ الناشئة،  22ويالحظ أهنا تدرج  2017يف ماي التصنيف االئتماٍل 

ابألسواؽ اغبدودية واالسواؽ اؼبتقدمة، وسيتم التطرؽ الحقا للمعايَت اؼبتبعة من طرؼ الوكالة يف عملية التصنيف 
 اػباصة ابألسواؽ الناشئة.

 تانلي7تصنيف مؤشر مورغان س

 .2017يوضح اعبدوؿ التايل تصنيف األسواؽ الناشئة من طرؼ مؤشر مورغاف ستانلي لسنة 

 

                                                           
1
 - FTSE Russell, FTSE Classification Of Markets , FTSE Annual Country Classification Review, September 

2017, P 07. 
2
- FTSE Country Classification Process, Research September 2016,  

Www.Ftse.Com 
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 .2017لسنة  MSCIتصنيف األسواؽ الناشئة حسب  (307جدول رقم )

 MSCI EMERGING MARKETS INDEXمؤشر األسواؽ اؼبالية الناشئة 

 األسواؽ الناشئة

 ياآس أوراب، الشرؽ األوسط وإفريقيا أمريكا

الربازيل، الشيلي، كولومبيا، 
 اؼبكسيك، البَتو

روسيا، صبهورية التشيك، جنوب إفريقيا، 
مصر، تركيا، اليوانف، ىنغاراي بولندا، 

 اإلمارات العربية اؼبتحدة، قطر

الصُت، اؽبند، اندونيسيا، كوراي، 
ماليزاي، الفلبُت، اتيواف، اتيالند، 

 ابكستاف

  www.msci.comعتماد على: اؼبصدر: من إعداد الطالبة ابال

سوقا لألوراؽ اؼبالية يف البلداف النامية وهبمع  23 أدا يتتبع مؤشر مؤشر مورغاف ستانلي لألسواؽ الناشئة          
اؼبؤشر رظبلة السوؽ عبميع الشركات اؼبدرجة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية ؽبذه البلداف، كما يعترب اؼبؤشر مقياسا جيدا 

ونالحظ من اعبدوؿ السابق 1 العامل، يف السوؽ رظبلة إصبايل من 13 % يبثل  لألسواؽ الناشئة، وىواؼبايل دا لأل
تصنف األسواؽ الناشئة وفقا ؼبعيار عدد   1988أف مورغاف ستانلي كابيتاؿ انًتانشيوانؿ اؼبؤشر الذي أنشأ سنة 

تاحة للشرا  للمستثمرين العاديُت، الشركات اؼبدرجة من حجم معُت وكذا التعوَل اغبر أي نسبة األسهم اؼب
، ونظرا لتطور ؾبموعة اؼبعايَت اليت يعتمدىا اؼبؤشر يف 2ابإلضافة إىل انفتاح السوؽ على اؼبلكية األجنبية لرأس اؼباؿ

 ىو التصنيف اؼبعتمد عليو يف ىذه الدراسة. 2016ىذه األسواؽ فسيتم اعتبار تقسيم سنة  أدا قياس 

قت اؼبشاورات حوؿ امكانية تصنيف مؤشر مورغاف ستانلي للمملكة العربية السعودية وكانت قد انطل        
وادراجها ضمن االسواؽ الناشئة كما أعلن اؼبؤشر ايضا انو سيحتفظ دبقًتحات اعادة التصنيف اػباصة 

ة السعودية ابألرجنتُت، وتشمل قائمة األسواؽ قيد االستعراض من أجل التصنيف احملتمل لكل من اؼبملكة العربي
)من مركز السوؽ اؼبستقل إىل األسواؽ الناشئة( واألرجنتُت )من األسواؽ اغبدودية إىل األسواؽ الناشئة(، وسينقل 

، وابلفعل مت اعالف انضماـ السوؽ اؼبالية 20183اؼبؤشر النتائج النهائية حوؿ امكانية االدراج يف جويلية 
4ويتم دلك على مرحلتُت. 2018جويلية  2يف  MSCIالناشئة  السعودية تداوؿ اىل اؼبؤشر العاؼبي لألسواؽ

 

 7تصنيفات أىم ادلؤسسات الدولية 

و منظمة التنمية والتعاوف الدولية  IMFاختلفت تصنيفات أىم اؼبؤسسات الدولية كصندوؽ النقد الدويل 
OEDC  و اؼبؤسسة اؼبالية الدوليةIIF  و مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD  حيث ىناؾ ،

عدـ وضوح حوؿ كيفية وضع ىذه العتبات اؼبستخدمة يف التصنيف من قبل صبيع اؼبنظمات العتبة اؼبستخدمة 
                                                           
1
 Kimberly Amadeo,  MSCI Index: What Is It And What Does It Measure?  July 06, 2017, available on: 

Https://Www.Thebalance.Com/Msci-Index-What-Is-It-And-What-Does-It-Measure-3305948 
2
 - Financial Times. Http://Lexicon.Ft.Com/Term?Term=Emerging-Markets 

3
 - Results Of Msci 2017 Market Classification Review, 2017 Market Classification Announcement Press 

Release Final, New York, June 20, 2017, P 01.  Www.Msci.Com 
4
 -www.tadawul.com.sa 

https://www.thebalance.com/kimberly-amadeo-3305455
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ونظاـ التصنيف اػباص هبا، وال يزاؿ االستفهاـ مطروحا حوؿ التشكيل األمثل لعدد من الفئات اؼبكونة وكذا 
ويوضح اعبدوؿ ـبتلف  ،1 نيف مستوايت التنميةاػبيار اؼبناسب اؼبستخدـ من طرؼ اؼبؤسسات اؼبعنية بتص

 التصنيفات اػباصة ببعض من اىم اؼبؤسسات العاؼبية.

 األسواؽ الناشئة من منظور بعض اؼبؤسسات الدولية. (317جدول رقم )

Bloomberg IIF OECD* *UNCTAD IMF* 

 -الشيلي -الربازيل
كولومبيا    -الصُت 

صبهورية التشيك  -
 -ىنغاراي -مصر

 -اندونيسيا -نداؽب
 -ماليزاي -التفيا

 -اؼبكسيك
 -البَتو -اؼبغرب

 -الفلبُت -بنما
 -روسيا -بولندا

  -جنوب افؤيقيا
 -كوراي اعبنوبية

 تركيا

االرجنتُت الربازيل 
بلغاراي الشيلي الصُت 
كولومبيا صبهورية 
التشيك مصر 
االكوادور غواتيماال 
االمارات ىنغاراي اؽبند 
 اندونيسيا لبناف ماليزاي
اؼبكسيك نيجَتاي البَتو 
الفلبُت بوالندا رومانيا 
روسيا السعودية جنوب 
افريقيا كوراي اعبنوبية 
اتيالند تركيا اكرانيا 

 االمارات فنزويال 

االرجنتُت الصُت 
الشيلي كولومبيا 
الربازيل صبهورية 
التشيك مصر 
ىنغاراي اؽبند 
اندونيسيا ماليزاي 
اؼبكسيك اؼبغرب 
ابكستاف البَتو 

فلبُت بولندا ال
روسيا جنوب 
افريقيا اتيالندا 

 فنزويال ا

االرجنتُت الربازيل 
الشيلي الصُت  
كوراي اعبنوبية 
سنغافورة اتيالندا 
اتيواف البَتو 

 اؼبكسيك ماليزاي 

االرجنتُت وبلغاراي 
الشيلي الصُت استونيا 
ىنغاراي اؽبند التفيا 
لتوانيا ماليزاي 
اؼبكسيك ابكستاف 

ولندا البَتو الفلبُت ب
رومانيا جنوب افريقيا 
سَتيالنكا تركيا اكرانيا 

 وفنزويال 

 اؼبصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على:

Mustafa Sakr and Andre Jordaan. Emerging multinational corporations: 

Theoretical and conceptual framework . ERSA working paper 574 January 

2016. page 27-28. 

يوضح اعبدوؿ تصنيفات األسواؽ الناشئة حسب أىم اؼبؤسسات الدولية، واؼبالحظ أنو ىناؾ تباين  
ملحوظ فيما ىبص التصنيف وىذا نظرا الختالؼ اؼبعايَت اليت ربددىا كل مؤسسة، حيث ال يوجد توافق يبكن أف 

ف اؼبالحظ ىو اف معظم الدوؿ يذكر على وجو التحديد حوؿ الدوؿ اليت تندرج ضمن األسواؽ الناشئة، غرب ا
اؼبشًتكة بُت ىذه اؼبؤسسات ىي: الصُت، األرجنتُت، الربازيل، اؽبند، الشيلي، صبهورية التشيك، كوراي اعبنوبية، 

 اؼبكسيك، البَتو، كوراي اعبنوبية، ماليزاي، اتيالند.

                                                           
1
  - Classifications  Of Countries Based On Their Level Of Development: How It Is Done And How It Could Be 

Done. Lynge Nielsen. IMF Working Paper. Strategy, Policy, And Review Department, 2011 International 

Monetary Fund,  P 18.  
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 . 1ما يسمى ابألسواؽ الناشئةواعبدير ابلذكر اف البنك الدويل ليس لديو قائمة خاصة ابلدوؿ اليت تندرج ضمن 

 ادلطلب الثاين7 معايري تصنيف األسواق الناشئة.

كما سبق وتطرقنا إىل مفهـو وتصنيفات األسواؽ الناشئة اتضح أنو ىناؾ تباين كبَت فيهما وذلك نتيجة  
األوراؽ  للمعايَت اؼبتبعة من طرؼ كل مؤسسة للقياـ بعملية التصنيف، ودبا أف لفظ سوؽ انشئ يطلق على سوؽ

اؼبالية يف أي بلد إذا توفر على األقل أحد اؼبعيارين إذا تواجد ىذا السوؽ يف اقتصاد انـ وإذا كاف السوؽ نفسو 
بصدد مبو، استوجب التطرؽ إىل ـبتلف اؼبعايَت اليت تتعلق ابلبلد وكذا اؼبعايَت اؼبتعلقة ابلسوؽ اؼبالية نفسها، وىناؾ 

 أنبها: ؾبموعات ـبتلفة من اؼبؤشرات من 

2016:2تصنيف البنك الدويل ابستخداـ معيار نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل 
 

بلداف مرتفعة الدخل، والشروبة  البنك الدويل يصنف االقتصادايت العاؼبية من حيث الدخل إىل أربع ؾبموعات:
دخل، وبلداف منخفضة الدخل، وىذا العليا من البلداف اؼبتوسطة الدخل، الشروبة الدنيا من البلداف اؼبتوسطة ال

جويلية من كل سنة تنشر التحديثات اؼبتعلقة  01التصنيف يتم استنادا إىل نصيب الفرد من الناتج اإلصبايل ويف 
شهرا  12هبذه التصنيفات، وتتحدد العتبات اعبديدة يف بداية السنة اؼبالية للبنك يف جويلية وتبقى اثبتة ؼبدة 

 ات الالحقة للتقديرات.بغض النظر عن التحديث

فإف العتبات اعبديدة للتصنيف حسب الدخل ىي: إصبايل الدخل / رأس اؼباؿ  2017جواف  1واعتبارا من  
دوالر والشروبة  3,955 -1,006ابلسعر اغبايل للدوالر األمريكي، الشروبة الدنيا من البلداف اؼبتوسطة الدخل 

3دوالر أمريكي.12,235 -3,956العليا من البلداف اؼبتوسطة الدخل 
 

لقياس التنمية االقتصادية لبلد ما يعتمد بشكل كبَت البنك الدويل على نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل 
 عاما يرتكز تصنيفو على العاملُت التاليُت اػباصُت بكل بلد: 50لًتتيب البلداف وتصنيفها على مدار أكثر من 

 صبايل الناتج احمللي مقوما ابلدوالر األمريكي.التعداد السكاٍل. نصيب الفرد من إ

وال يزاؿ ىذا األخَت يبثل اؼبعيار األىم يف تصنيف الدوؿ ومع أف إصبايل الدخل اإلصبايل ال يبثل اػبيار  
األمثل إال أنو يرتبط ارتباطا كبَتا ابلعديد من اؼبؤشرات األخرى اليت يشيع استخدامها يف عملية تقييم 

فة إىل توفر البياانت اؼبتعلقة بو كما ربدث التقديرات اؼبتعلقة إبصبايل الناتج احمللي اإلصبايل االقتصادايت إضا
والتعداد السكاٍل يف الوقت اؼبناسب الذي يسمح بتحديث التصنيفات سنواي، وقيمة نصيب الفرد من الناتج 

 احمللي اإلصبايل.

                                                           
1
 -https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114958-what-are-emerging-markets 

2
-Neil Fantom And Umar Serajuddin, Classifying Countries By Income, A New Working Paper,01/12/2016, Available 

On:  
Http://Blogs.Worldbank.Org/Opendata/Classifying-Countries-Income-New-Working-Paper 

 ، متاح على: 07/01/2017السبت ، 2018-2017تصنيفات البلداف اعبديدة حسب مستوى الدخل:  ، فريق البياانت يف البنك الدويل -3

Https://Blogs.Worldbank.Org/Opendata/Ar/New-Country-Classifications-Income-Level-2017-2018  

http://blogs.worldbank.org/ar/team/neil-fantom
https://blogs.worldbank.org/ar/team/world-bank-data-team
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سطة الدخل ىي البلداف اليت يبلغ فيها نصيب تعرؼ االقتصادايت اؼبنخفضة واؼبتو  2018وابلنسبة لسنة  
دوالر االقتصادايت العليا ذات الدخل اؼبتوسط ىي  3955دوالر و1006الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل ما بُت 

 دوالر أمريكي. 12235دوالر و 3956البلداف اليت يبلغ فيها الدخل القومي اإلصبايل للفرد ما بُت 

شو  ابلنسبة لالقتصادايت يبثل نقطة ربوؿ حقيقية سبر هبا البلداف منخفضة ويرى االقتصاديوف أف الن 
النمو إىل مرحلة النمو القوي واؼبستداـ، وقد أسهمت األسواؽ الناشئة إسهاما كبَتا يف نظرية النمو، ويتطلب 

1النشو  ثالثة شروط أساسية: 
 

 الناتج احمللي اإلصبايل القتصاد ما إىل  زايدة يف معدؿ االستثمار اإلنتاجي أي ارتفاع قيمة مسانبتو يف
 %.30 -15حوايل %

 .تطوير قطاع واحد أو أكثر من القطاعات اؼبصنعة مع ربقيق معدالت مبو كبَتة 

 .والتوسع يف القطاعات اغبديثة وتطوير اإلمكانيات االقتصادية إلعطا  مبو ذو طابع مستمر 

دوؽ النقد الدويل فهناؾ اختالؼ كبَت يف التصنيفات وفيما ىبص تصنيفات كل من البنك الدويل وصن       
اغبالية تتميز بعدـ الوضوح فيما ىبص التمييز بُت ـبتلف اجملموعات اؼبصنفة، فالبنك الدويل ال يفسر ؼباذا عتبة 

حوؿ  بُت البلداف اؼبتقدمة والبلداف النامية ىو مستوى دخل الفرد ، وكذلك األمم اؼبتحدة مل تقدـ اؼبربرات الكافية
تصنيفاهتا، أما ابلنسبة إىل صندوؽ النقد الدويل ونظاـ التصنيف اػباص بو فإنو ال يوجد وضوح اتـ  حوؿ العتبة 
اؼبستخدمة  يف التصنيف، وال يزاؿ االستفهاـ مطروحا حوؿ التشكيل األمثل لعدد من الفئات وكذا اػبيار 

2ت التنمية.اؼبناسب اؼبستخدـ من طرؼ اؼبؤسسات اؼبعنية بتصنيف مستواي
 

ويبكن القوؿ أف مستوى التكنولوجيا احمللية والتعليم حسب االقتصاديُت ىو اؼبعيار األىم للتفرقة بُت العاؼبُت        
ويبكن تعريف الدوؿ اؼبتقدمة أبهنا تلك الدوؿ اليت تتمتع دبستوى عاؿ من التكنولوجيا احمللية والتعليم أما فيما 

الدوؿ اليت تتمتع خبصائص معينة مثل البفاض متوسط الدخل اغبقيقي للفرد ىبص الدوؿ النامية فهي تلك 
والبفاض يف االدخار العاـ، البفاض مستوى التعليم والتكنولوجيا احمللية، البفاض إنتاجية العمل ووجود ما يسمى 

 3طاعات األخرى.ابلبطالة اؼبقنعة )عمالة زائدة يف مواقع العمل(، تقدَل القطاع الزراعي نسبيا عن ابقي الق
 

وكذلك معايَت حدود اؼبلكية األجنبية واؼبساواة يف اغبقوؽ االقتصادية ومعاملة اؼبستثمرين األجانب، القيود 
اؼبفروضة على تدفقات رأس اؼباؿ األجنبية اػبارجة، سوؽ الصرؼ، واإلطار القانوٍل والتنظيمي الذي ينظم 

                                                           
1
 Moubarack Lo, L’emergence Economique Des Pays, Centre Africain De Formation Et De Recherche 

Administratives Pour Le Développement,  Cafrad, P 8. 
2
 - Lynge Nielsen, Classifications  Of Countries Based On Their Level Of Development: How It Is Done And 

How It Could Be Done, International Monetary Fund Working Paper, 2011. 

 . 24-23، القاىرة، ص 2006أضبد علي دغيم، الطريق إىل اؼبعجزة االقتصادية والقضا  هنائيا على البطالة، اؼبكتبة األكاديبية، الطبعة األوىل  - 3
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ق للقوانُت واللوائح وكذا العمل دبا يتوافق واؼبعايَت الدولية )اؼبقاصة األسواؽ اؼبالية، الشفافية ونقص الغموض، تطبي
1والتسوية( وغَتىا.

 

ابإلضافة إىل أف تدفقات االستثمار األجنيب مرتبطة ارتباطا وثيقا ابالستقرار السياسي واالقتصادي،  
افية "اغبكم الراشد"، وكذا البنية والبفاض تكاليف العمالة اؼباىرة ابإلضافة إىل اإلطار اؼبؤسسي والقانوٍل والشف
2التحتية، والنمو االقتصادي السريع والوضعية اإلصبالية للنشاط االقتصادي ككل. 

 

3على ثالثة معايَت:  Grelletولتصنيف األسواؽ الناشئة يرتكز تصنيف الدوؿ حسب 
 

  1982دوالر أمريكي أبسعار  1000مستوى دخل الفرد يكوف أكثر من. 

   وىي تعكس تنوع الصناعة يف  20الصناعة يف الناتج احمللي اإلصبايل تقدر بػػػػ نسبة مسانبة %
 االقتصاد.

 .قدرة االقتصاد على تلبية اغباجيات األساسية للسكاف 

4انبها:ؾبموعة من اؼبعايَت لتصنيف األسواؽ الناشئة  Philippe Hugon 2010كما يلخص 
 

 .معدؿ النمو االقتصادي 

 .حجم السكاف 

 نتاج.تنوع اإل 

 .أنبية الصادرات والواردات 

 .التكامل يف العامل اؼبايل الدويل 

 .الدور االسًتاتيجي للدولة يف التنمية 

 .االستثمارات يف البحوث والتنمية 

وفبا سبق نستنتج اف معايَت اليت وضعت من قبل االقتصاديُت واليت يبكن من خالؽبا التفرقة بُت اؼبستوايت 
5تعدد، ويبكن تبياف أنبها فيما يلي: االقتصادية لدوؿ العامل ت

 

 .ػ نصيب الفرد الصايف من الناتج احمللي اإلصبايل 

 .قياس نصيب الفرد من استهالؾ الطاقة 

 .نسبة العاملُت ابلزراعة والوظائف األولية إىل إصبايل قوة العمل 

                                                           
1
 - Susan Mcdermott, What Defines AN Emerging Market? Institutional Advisory,  Pavilion  Advisory Group 

TM. Pa 02.  
2
 - Are Emergions Markets the Next Developed Markets? Blackrock Investment Institute August 2011, P 04-05. 

، ص 2013-2012ف، عبد الرضباف بن سانية، االنطالؽ االقتصادي يف الدوؿ النامية يف ظل التجربة الصينية، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسا - 3
58 . 

4
- Mbaloula Marcel, La Problématique De L'émergence Economique Des Pays En Voie De Développement, 

Revue Congolaise De Gestion, Numéro 14, 2011, P 109.  
 . 63-62، القاىرة، ص2008لنشر والتوزيع، الطبعة الثانية إبراىيم األخرس، التجربة اغبديثة يف النمو ىل يبكن االقتدا  هبا، ايًتاؾ للطباعة وا -5
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 .معدؿ النمو السكاٍل السنوي واالستثمارات الرأظبالية 

  اغبديثة يف العمليات اإلنتاجية. ليبواألسامدى تطبيق التقنيات 

 .معدؿ االستهالؾ العاـ للسلع واػبدمات 

 .دخوؿ الدولة مرحلة اإلنتاج القائمة على التصنيع 

 7معايري التصنيف اخلاصة ابلبنك الدويل 

يستخدـ البنك الدويل معيار نصيب الفرد من الدخل احمللي اإلصبايل )ابلدوالر( ألهنا تتبع نفس اؼبنهجية  
يت يتبعها البنك الدويل عند ربديد سياسة اإلقراض التشغيلية، وعل الرغم من أف معيار نصيب الفرد من الدخل ال

اإلصبايل ال يلخص ابلكامل مستوي التنمية يف البلد أو يقيس الرفاىية، إال انو مؤشر مفيد ومتاح بسهولة ويرتبط 
 ارتباطا وثيقا ابؼبؤشرات األخرى.

ؼبرتبطة ابستخداـ مؤشر الدخل اإلصبايل كمعيار للتصنيف حيث أف الطريقة وىناؾ بعض النقائص ا 
اؼبستخدمة لتحويل العمالت احمللية إىل الدوالر األمريكي تستند إىل أسعار الصرؼ الرظبية اليت ال تراعي الفروؽ يف 

1مستوايت األسعار احمللية.
 

درجها ضمن االسواؽ الناشئة حسب تصنيفو ؼبعيار كما اف البنك الدويل مل وبدد قائمة دبختلف البلداف اليت ي
 نصيب الفرد من الناتج االصبايل.

  معايري تصنيف األسواق الناشئة حسب شركة مورغان ستانليMSCI7 

ويعترب تصنيف األسواؽ مدخال رئيسيا يف عمليو بنا  اؼبؤشرات وتعكس الطريقة اليت تعتمدىا             
MSCI ألسواؽ الناشئة أرا  وفبارسات اؼبستثمرين الدوليُت إبقامة توازف بُت التنمية مورغاف ستانلي لتصنيف ا

االقتصادية للبلد وإمكانية الوصوؿ إىل أسواقو، ويتألف إطار تصنيف األسواؽ الناشئة يف مورغاف ستانلي من ثالثة 
 :2معايَت متمثلة يف كل من

 .التنمية االقتصادية 

  .اغبجم والسيولة 

 إىل األسواؽ. وإمكانية الوصوؿ 

ووبتوي اعبدوؿ التايل على معايَت التصنيف اػباصة دبؤشر مورغاف ستانلي اػباص ابألسواؽ الناشئة  
 .2017خالؿ سنة 

 
 

                                                           
1 

- Why Use GNI Per Capita To Classify Economies Into Income Groupings?, Country Classification. 

Datahelpdesk.Worldbank.Org 
2
- MSCI Market Classification Framework June 2014, P 01. Www.Msci.Com 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/19280-country-classification
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 .2017خالؿ سنة  MSCIمعايَت تصنيف األسواؽ الناشئة حسب مؤشر  (327جدول رقم )

معايري التصنيف اخلاصة مبؤشر مورغان ستانلي 
 MSCI EMلألسواق الناشئة 

 األسواق الناشئة

 التنمية االقتصادية: .1

 استدامة التنمية االقتصادية

 
 شروط ابلنسبة لألسواؽ الناشئة ال يوجد

 االحتياجات من اغبجم والسيولة: .2

 عدد الشركات اليت تستويف معايَت اؼبؤشر القياسية.

حجم الشركة )الرظبلة السوؽ الكلية ابؼبليوف دوالر 
 أمريكي(.

ؼبالية اؼبتاحة )تعوَل القيمة السوقية حجم األوراؽ ا
 دبليوف دوالر أمريكي(

 السيولة األمنية

 
03 

 دوالر أمريكي 1260

 
630  

 
15  % 

 معايَت الوصوؿ إىل األسواؽ: .3

 اؼبلكية األجنبية ىاالنفتاح عل

 سهولو تدفقات رأس اؼباؿ الداخلة / اػبارجة

 كفا ة اإلطار التنفيذي 

 اإلطار اؼبؤسسي استقرار

 
 امةى

 ىامة

 جيده وـبتربة

 معتدؿ

   www.msci.com على:بياانت مؤسسة مورغاف ستانلي متاح اؼبصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد 

وال يستخدـ معيار التنمية االقتصادية إال يف ربديد تصنيف األسواؽ اؼبتقدمة وىو ال يندرج ضمن معايَت  
 لتنوعها الواسع جدا من حيث مستوايت التنمية.تصنيفات مورغاف ستانلي لألسواؽ الناشئة نظرا 

ويستند معيار االحتياجات من اغبجم والسيولة إىل اغبد األدٌل من متطلبات االستثمار ويعكس معيار  
 إمكانية الوصوؿ إىل األسواؽ ذبربة اؼبستثمرين الدوليُت يف االستثمار هبذه األسواؽ.

 معايري التصنيف حسب أىم ادلؤشرات الدولية7

يبكن تلخيص معايَت التصنيف اػباصة ابألسواؽ الناشئة حسب أىم اؼبؤشرات العاؼبية اليت زبتلف يف  
 مؤشرات التصنيف اػباصة هبا من خالؿ اعبدوؿ التايل:
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 معايَت تصنيف األسواؽ الناشئة حسب أىم اؼبؤشرات العاؼبية. (337جدول رقم )

RUSSEL DOW 

JONS 

FTSE S AND P MSCI ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼبعاييػ 

حجم السوؽ  رظبلة السوؽ  √ √ √ √
واألوراؽ اؼبالية 

 الفردية

القيمة السوقية الكلية  √    
 والفردية

تعوَل القيمة السوقية  √  √  
 الشركات الفردية

 السوؽ حدود اؼبلكية األجنبية √ √ √ √ √

 والتنظيمات ىيئات تنظيمية نشطة √  √ √ 

اجرا لت تسجيل  √  √ √ 
 اؼبستثمرين األجانب

ىيكل 
 /الشركات

معاملة حاملي أسهم      
 األقلية

 اغبوكمة

معاملة اؼبستثمرين  √  √ √ 
 األجانب

العمالت األجنبية  √ √ √ √ 
 اؼبتداولة حبرية

تدفقات رؤوس األمواؿ  √  √ √ √
 لة / اػبارجة الداخ

 اغبجز / التسوية طريقة التسوية √ √ √ √ √

 فًتة التسوية  √ √ √ √

 اػبدمات البنكية √   √ √

 مراقبة التسجيل واإليداع √  √ √ √

DEALIN سيولة السوؽ     √
G 

LANDSC
APE 

 سيولة الشركات الفردية √    √

 كفا ة التداوؿ √  √ √ 

كشوؼ البيع على اؼب √ √ √ √ 
 وإقراض األوراؽ اؼبالية

 اإلطاراستقرار  √ √ √  
 اؼبؤسسايت

 تصنيف الديوف السيادية  √  √ 

 تكلفة اؼبعامالت   √ √ 



 لألسواق ادلالية الناشئةاإلطار النظري 7 الفصل األول

37 
 

عدـ تواجد التضخم   √   
 اعبامح

 توفر إيصاالت اإليداع  √  √ 

 نسبة تطور السوؽ  √  √ 

 قيمة التداوؿ السنوية  √   

 اؼبشتقات ؽمشتقات األسوا    √ 

 ـبرجات  √   √

 أخرىدولة 

 توقعات السوؽ

 ؾبموع اؼبعايَت ؾبموع اؼبعايَت 15 13 14 16 10

 ادلصدر7

Dr. Nasser Saidi And Aathira Prasad And Vineeth Naik, From Frontier To 

Emerging: Does Market Reclassification Matter?,  Economic Note No19, Difc 

Dubai International Financial Centre, January 2012 ,  P 07. 

و  FTSEو DOWJONSو RUSSELنالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف كل من اؼبؤشرات العاؼبية        
P&S  وMSCI  تعتمد ؾبموعة من اؼبعايَت لتصنيف األسواؽ الناشئة تتمثل أىم اؼبعايَت اؼبتفق عليها من قبل

ؽ وحدود اؼبلكية األجنبية ومعاملة اؼبستثمرين األجانب واستقرار اإلطار اؼبؤسسايت ىذه اؼبؤشرات يف رظبلة السو 
 وفًتة و طريقة التسوية.

معيار يضم ـبتلف اؼبؤشرات اؼبتعلقة ابلسوؽ اؼبالية وكذا األطر القانونية اؼبنظمة ؽبا  16حيث حددت داوجونز  
دفقات رؤوس األمواؿ، يف حُت تعتمد مورغاف ستانلي ابإلضافة إىل عوامل أخرى تتعلق ابلعوامل اؼبؤثرة على ت

معيار تشًتؾ يف العديد منها مع ما تعتمده داوجونز، أما ابلنسبة لفاينانشل  15لتصنيف األسواؽ الناشئة على 
معيار أما راشل فقد وضعت  13اؼبتخصصة يف التصنيف االئتماٍل  P &Sمعيار وتضع  14اتيبز فهي تعتمد 

 فها لألسواؽ الناشئة.معايَت يف تصني10

واعبدير ابلذكر أف ىذه اؼبعايَت ليست اثبتة وقد ربدث اؼبؤسسات اؼبعنية عليها بعد التعديالت أو اإلضافات  
، وتنقسم أسواؽ األسهم يف سلسلة مؤشرات FTSEمعايَت تصنيف األسواؽ الناشئة حسب فايناينشل اتيبز 

: األسواؽ انشئة متقدمة وأخرى انشئة اثنوية، وتشمل عملية األسهم العاؼبية يف السوؽ إىل واحدة من فئتُت
 التصنيف فرزا أوليا للبلداف حسب الدخل القومي اإلصبايل للفرد، ابستخداـ بياانت البنك الدويل.

وتشكل اؼبستوايت النسبية للدخل يف البلداف نقطو انطالؽ جيده لتصنيف أسواؽ األسهم العاؼبية ولكن   
1لنسبة للمستثمرين، هبب اف تنظر عمليو التصنيف إىل نطاؽ أوسع بكثَت.إلثبات فائدهتا اب

 

1ويبكن تلخيص معايَت التصنيف من خالؿ ما يلي:
 

                                                           
1 
- Country Classification: Not Just A Question Of Income, 31/07/2014, Available On: Www.Ftserussell.Com 
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 7وىو مستوى التنمية االقتصادية، ىو أكثر اؼبعايَت اؼبستخدمة فهناؾ من يصنفو على اساس  ادلعيار األول
فرد من الناتج احمللي االصبايل، وتصنف بياانت البنك مبو الناتج احمللي االصبايل او كذلك من خالؿ نصيب ال

 اإلصبايل.الدويل البلداف على أساس نصيب الفرد من الناتج احمللي 

 وىو معيار متعلق أساسا دبفهـو السوؽ الناشئة والذي يصنف األسواؽ الناشئة أبهنا تلك اليت ادلعيار الثاين :
% منذ  5ط الناتج احمللي اإلصبايل ؼبعظمها سنواي أكثر من تتمتع دبعدالت مبو مغرية للمستثمر ويبلغ متوس

% يف شرؽ أسيا، وىذا ال يعٍت أف كل االقتصادايت واصلت مبوىا ومل  10، دبعدالت تقًتب من 1990
 ربقق تباطؤا خالؿ فًتة معينة كروسيا على سبيل اؼبثاؿ.

 7ية ابلنسبة للمستثمرين احملتملُت يف األسواؽ يتمثل يف ـباطر االستثمار وىو معيار ابلغ األنب ادلعيار الثالث
الناشئة، ومن األفضل تقييمها يف مؤشرات ـباطر االستثمار اليت ذبمعها منظمات معلومات األعماؿ 

 التجارية.

ىناؾ معايَت  ووعليو فإننا نستنتج أف معايَت تصنيف األسواؽ الناشئة ـبتلفة ومتعددة، لكن يبكن القوؿ أن 
ككل واىم معيار يعتمد عليو ىو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل والذي يعتربه بعض   تتعلق ابالقتصاد

اغبقيقي لالقتصاد، ابإلضافة إىل بعض اؼبعايَت األخرى اؼبتعلقة كذلك  دا االقتصاديُت أنو غَت كاؼ وال يعكس األ
 ابالقتصاد كتحقيق معدالت مبو سريعة وكبَتة ومستمرة يف الوقت نفسو.

ك يعتمد يف تصنيف األسواؽ الناشئة على ؾبموعة من اؼبعايَت اؼبتعلقة ابلسوؽ اؼبالية اليت حددهتا أىم كذل
اؼبؤشرات العاؼبية واؼبتمثلة يف قدرة ىذه األسواؽ على توفَت السيولة الالزمة ابإلضافة إىل أحجامها ومدى انفتاحها 

ذات شفافية، وكذلك اإلطار التنظيمي للسوؽ اؼبالية  على رؤوس األمواؿ األجنبية وقدرهتا على توفَت معلومات
 وحقوؽ اؼبستثمرين األجانب.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 

- David J. Arnold And John A. Quelch, New Strategies In Emerging Markets, Available On: 
Https://Sloanreview.Mit.Edu/Article/New-Strategies-In-Emerging-Markets/ 

 

https://sloanreview.mit.edu/article/new-strategies-in-emerging-markets/#article-authors--outside
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 ادلطلب الثالث7 أىم األسواق ادلالية الناشئة ومؤشراهتا الرئيسية.

سنتطرؽ فيما يلي إىل األسواؽ اؼبالية أبىم االقتصادايت الناشئة دبا يف ذلك الصُت، اؽبند، الربازيل،         
، روسيا وجنوب إفريقيا، وىذا من حيث النشأة وأىم نقاط التحوؿ اػباصة هبا وأىم اؼبؤشرات فيها اؼبكسيك

 إضافة إىل القطاعات الرئيسية النشطة فيها.

 7األسواق ادلالية الصينية 

ذاؾ، اترىبيا مرت األسواؽ اؼبالية الناشئة يف الصُت ابلكثَت من التعقيدات نظرا لألحداث اليت كانت آن          
، حيث أنشأت 1990لتعود إىل النشاط سنة  1941وأوقفت تعامالهتا سنة  1886فقد أتسست سنة 

 SHENZENوشنتزف   1990يف ديسمرب  SHANGHAIاغبكومة الصينية سوؽ األوراؽ اؼبالية شنغهاي 

اـ ، وذلك هبدؼ تطوير االقتصاد وجذب تدفقات رؤوس األمواؿ الدولية وتغيَت النظ19911يف جويلية 
االقتصادي من خالؿ االنتقاؿ من اؼبلكية العامة إىل اؼبلكية اػباصة، وقد أتسست كمنظمة غَت رحبية من قبل 
عبنة تنظيم األوراؽ اؼبالية الصينية واليت تدير األسواؽ اؼبالية الصينية، وبسبب اإلدارة اغبكومية اؼبركزية وصرامة عبنة 

لسوؽ ليست مفتوحة بشكل مباشر للمستثمرين األجانب، وعلى الرغم من تنظيم األوراؽ اؼبالية الصينية فإف تلك ا
 شركة أجنبية ـبتلفة اعبنسيات مسجلة يف تلك السوؽ، 861تلك القيود الصروبة إال أف ىناؾ أكثر من 

اؽ وابلنظر إىل اتريخ أتسيس السوؽ اؼبالية الصينية فإهنا تعترب من بُت أحدث األسواؽ إذا ما قورنت بباقي األسو  
 اؼبالية العاؼبية.

أكرب األسواؽ اؼبالية يف الصُت،  من SHENZENوشنتزف  SHANGHAIيعترب سوقا شنغهاي        
رفع قيمتها السوقية يف السنوات القليلة اؼباضية بشكل الفت ففي ديسمرب  SSEاستطاعت سوؽ شنغهاي 

، ويف 2شركة 950ركات اؼبدرجة هبا تريليوف يواف وفاقت الش 15.86بلغت رظبلتها السوقية اكثر من  2012
وسوؽ  NASDAQو WALL STREETصنفت من اكرب األسواؽ يف العامل بعد كل من سوؽ  2015

 لندف لتحتل سوؽ شنغهاي لألوراؽ اؼبالية اؼبرتبة الرابعة وتليها كل من سوؽ طوكيو وشنتزف .

ويتم تداوؽبا  shares Aاألسهم؛ أسهم "أ" يتم التعامل يف السوؽ الصينية لألوراؽ اؼبالية بنوعُت من         
يتم تداوؽبا ابلدوالر األمريكي من قبل  B sharesابلعملة احمللية لألفراد واؼبؤسسات الصينية وأسهم "ب" 

اؼبستثمرين األجانب إضافة إىل الصينيُت الذين يبلكوف حساابت ابلدوالر خارج الصُت واؼبستثمرين األجانب 
 غ كونغ وماكاو واتيواف.اؼبقيمُت يف كل من ىون

أما يف األسواؽ العاؼبية األخرى فتتم معظم الصفقات لألسهم الصينية من قبل األفراد وليس اؼبؤسسات،          
 % من ىذه الصفقات تتم يف قطاع التجزئة.85حيث 

                                                           
1
 - Jason Chavis, The History Of China 's  Stock Market ,  September 26, 2017, Available On: 

Https://Bizfluent.Com/About-5070399-History-Chinas-Stock-Market.Html 
2
 - David Zou, The China Stock Exchange – Ipo Overview, August 2013, P 01, Avaible On: www.legalink.ch 
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تريليوف دوالر، سوؽ ىونج كونج لديها سياسات  2,831 سوؽ ىونج كونج لألوراؽ اؼبالية: القيمة السوقية ؽبا
أكثر تساىال للمستثمرين األجانب ابؼبقارنة مع سوؽ شنغهاي لألوراؽ اؼبالية، أتسست سوؽ ىونج كونج ألوؿ 

وعلى الرغم من اؼبنافسة الشديدة بُت أسواؽ اؼباؿ  1914د تسميتها مرة أخرى عاـ وأعي 1891مرة يف سنة 
اؼبختلفة يف ىونج كونج وابقي األسواؽ اؼبالية يف الصُت وآسيا إال أف تلك السوؽ اؼبالية بقيت ىي الرائدة وىي 

شركة عاؼبية  1470ر من أكرب سوؽ يف الصُت وسادس أكرب سوؽ ماؿ يف العامل، وتشمل يف نشاطاهتا اليومية أكث
 مدرجة يف قوائمها من صبيع أكبا  العامل.

ومن أىم فبيزاهتا السيطرة التامة للحكومة على قوانُت التعامالت كإدراج الشركات، كما أّف أكرب الشركات       
ة اؼبتواجدة اؼبدرجة ىي شركات حكومية وتًتكز يف البنوؾ وقطاع شركات التأمُت والطاقة، وخبالؼ األسواؽ اؼبالي

ابالقتصادايت األخرى؛ سوؽ األوراؽ اؼبالية الصينية تستند يف مبوىا إىل االقتصاد االشًتاكي وربت تدخل 
 اغبكومة اؼبكثف.

 7األسواق ادلالية اذلندية 

 السوؽ الوطنية اؽبندية لألوراؽ اؼبالية وأتسست 1875سنة BSEسوؽ بومباي لألوراؽ اؼبالية أنشأت         
NSE  وربتل أسواؽ األوراؽ اؼبالية اؽبندية مكانة ىامة ليس فقط يف ، 1994وبدأت العمل سنة  9921يف

آسيا بل أيضا يف الساحة العاؼبية، فسوؽ بومباي واحدة من أقدـ األسواؽ عاؼبيا، بينما األوراؽ اؼبالية الوطنية 
(NSE.من بُت األفضل من حيث التطور والنهوض ابلتكنولوجيا )1

 

يف السوؽ اؼبالية اؽبندية هبرى أغلبها يف سوؽ بومباي لألوراؽ اؼبالية والسوؽ الوطنية لألوراؽ  اؼبعامالت 
اؼبالية، وقد أدرجت صبيع الشركات الكبَتة يف اؽبند تقريبا يف ىاتُت السوقُت، وتتمتع السوؽ اؼبالية الوطنية حبصة 

 . 2009نذ سنة % من حصة السوؽ م 70مهيمنة يف التداوؿ حيث بلغت نسبتها كبو 

يتبع السوقاف نفس اآلليات يف معامالهتما التجارية من حيث التوقيت وعملية التسوية، وتدرج سوؽ        
 شركة.  1200( حوايل NSEشركة بينما تدرج السوؽ الوطنية ) 4700( حوايل BSEبومباي )

نيودؽبي،  NIFTYومؤشر SENSEXاؼبؤشراف البارزاف يف السوؽ اؽبندية نبا مؤشر  ادلؤشرات الرئيسية7
سهما مدرجا يف  50ويشمل  1996ويعترب ىذا األخَت من اؼبؤشرات اؽبامة يف السوؽ اؼبالية اؽبندية أنشأ يف سنة 

، أما فيما يتعلق ابلقطاعات الرئيسية اػباصة دبؤشر 2% من رأظباؿ السوؽ 62السوؽ اؼبالية الوطنية اليت سبثل كبو 
 ات والبنوؾ وقطاع الصحة.نيفيت فتتمثل يف قطاع اػبدم

شركة مدرجة بسوؽ بومباي، اليت سبثل  30أقدـ مؤشر ابلسوؽ ويشمل أسهم  SENSEXويعترب مؤشر       
 .1979ويوفر بياانت زمنية منذ أفريل  1986% القيمة السوقية أنشأ سنة  45حوايل 

                                                           
1
 -Debjiban Mukherjee, Comparative Analysis Of Indian Stock Market With International Markets, Great Lakes 

Herald –Volume 1, Issue 1 , Great Lakes Institute Of Management, Chennai, April 2007 , P 40. 
2
 -  Manoj Singh, An Introduction To The Indian Stock Market, May 17, 2017,  

Http://Www.Investopedia.Com/Articles/Stocks/09/Indian-Stock-Market.Asp 

http://www.investopedia.com/contributors/334/
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 7األسواق ادلالية الربازيلية 

تضم العديد من األسواؽ اؼبالية اليت ظهرت تدرهبيا على مر السنوات  سوؽ األوراؽ اؼبالية يف الربازيل        
وىي واحدة من أكرب بورصات العامل حيث  BM&Fbovespaواندؾبت معا لتشكل سوقا واحدة ظبيت بػػ 

 تطورت بشكل كبَت من حيث رظبلة السوؽ والقيمة اإلصبالية لألسهم اؼبتداولة ومعدؿ الدوراف؛

سوؽ األوراؽ اؼبالية الربازيلية إىل ؾبموعة من اإلصالحات اليت استهدفت  أدا  تعزيز ويعود الفضل يف        
األسواؽ اؼبالية واليت نفذت على مر السنوات كإعادة ىيكلة السوؽ اؼبالية اليت جا ت مع سن قوانُت جديدة 

وتنظيم سوؽ األوراؽ اؼبالية وكذا  وتنقيح القوانُت القائمة اليت ربكم سوؽ األوراؽ اؼبالية، وإنشا  عبنة مكلفة برصد
 . 1تطوير ما يسمى ابالبتكار التكنولوجي الذي كاف جز ا من السوؽ الربازيلية لألوراؽ اؼبالية

ويعكس ىذا اؼبؤشر السلوؾ العاـ للسوؽ الربازيلية لألوراؽ  BVSP: مؤشر بوفيسبا ادلؤشرات الرئيسية      
، وتعد سوؽ ساو ابولو 2عامالت أو قيمو التبادالت التجارية هبا% من عدد اؼب 80اؼبالية، ويبثل أكثر من 

 لألوراؽ اؼبالية األبرز يف اؼبنطقة. 

أما خبصوص القطاعات الرئيسية فتتمثل يف قطاعات االستهالؾ، اؼبواد األساسية، القطاع اؼبايل، القطاع      
 الصناعي وقطاع العقارات.

 7االسواق ادلالية ادلكسيكية  

 Bolsa de Valoresؽ أوراؽ مالية وحيدة يف اؼبكسيك ويعرؼ مؤشرىا الرئيسي ابسم توجد سو  
3de Mexico سوؽ من بورصات العامل وبلغت  77من أصل أكرب  27، ربتل السوؽ اؼبالية اؼبكسيكية اؼبرتبة

رظبلة السوؽ  ، ونسبة2017مليار دوالر مارس سنة  355.72القيمة السوقية ؼبؤشر بولسا لألوراؽ اؼبالية حوايل 
ىي اثٍل أكرب سوؽ يف أمريكا الالتينية وتضم السوؽ اؼبالية و  ،4%26.81إىل نسبة الناتج احمللي اإلصبايل 

اؼبكسيكية كل من األسهم، السندات، السندات اغبكومية وسندات الشركات واألوامر واؼبشتقات أخرى وهبري 
منحت وزارة اؼبالية واالئتماف  2017أوت  29كر أنو  يف ، واعبدير ابلذ 5التداوؿ على نظاـ التداوؿ اإللكًتوٍل

                                                           
1
 - Sheilla Nyasha And Nm Odhiambo, The Brazilian Stock Market Development: A Critical Analysis Of 

Progress And Prospects During The Past 50 Years, Risk Governance & Control: Financial Markets & 

Institutions / Virtusinterpress, Volume 3, Issue 3, 2013, P 14. 
Http://Www.Virtusinterpress.Org 
2
 - Ademir Clemente, Marinês Taffarel And Robert A, The Brazilian Stock Market - Dimension, Structure, And 

Main Features, Business Dynamics In The 21st Century, Espejo (2012), P 228,  Available From:  
Http://Www.Intechopen.Com/Books/Business-Dynamics-In-The-21stcentury/The-Brazilian-Stock-Market-

Structure-Dimension-And-Main-Features. 
3
 - Http://Financial-Dictionary.Thefreedictionary.Com/Mexican+Stock+Exchange 

4
 - Www.Stockmarketclock.Com 

5
 - Mexican_Financial_Market, Podzim2011, Masaryk University,  P 03-04, Available On: 

Https://Is.Muni.Cz/El/1456/Podzim2011/Mpf_Afin/Um/27608616/27608949/Mexican_Financial_Market.Pdf?L

ang=En 
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Bolsa انجذيذةالعاـ امتياز جديد لتشغيل سوؽ جديدة يف اؼبكسيك وسوؼ يطلق ىذه السوؽ اؼبالية 

BMV(  Valores de Mexicana ومن اؼبتوقع أهنا ستبدأ نشاطها يف بداية سنة ،)2018.1
 

 (  MXXي يب سي اؼبكسيك ): اؼبؤشر الرئيسي ىو أادلؤشرات الرئيسية 

: القطاع الصناعي، السلع االستهالكية، القطاع اؼبايل، قطاع الصحة، اؼبوارد، وقطاع القطاعات الرئيسية
 االتصاالت وقطاع اؼبواد الغذائية األساسية.

  7األسواق ادلالية الرتكية 

بورصة ديساديت الًتكية لألوراؽ اؼبالية  ، حيث أنشأت2تعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية يف تركيا أقدـ بورصة يف العامل 
(Securities Dersaadet يف )وأصبحت  1985، أما سوؽ األوراؽ اؼبالية الًتكية اغبديثة أنشأت 1873

وواصلت عملياهتا كهيئة حكومية ومبت ابلتوازي مع مبو االقتصاد الًتكي وخالؿ  1985نشطو رظبيا بنهاية سنة 
لبياانت اؼبتعلقة أبسواؽ رأس اؼباؿ متوافقة مع لوائح االرباد األورويب واؼبعايَت وأصبحت صبيع ا 2012هناية سنة 
3العاؼبية. 

 

شركة  100 أدا ىو مؤشر رئيسي لسوؽ األسهم الذي يتتبع  XU100مؤشر  100مؤشر إسطنبوؿ الوطنية 
 ـبتارة من السوؽ الوطنية، 

ف من شركات السوؽ الوطنية ابستثنا  صناديق إسطنبوؿ الذي يعد مؤشرا ترجيحيا للرظبلة يتأل 100ومؤشر 
على أساس معايَت ؿبددة مسبقا إلدراج ؼبائة شركة صنفت االستثمار وقد اختَتت مكوانت اؼبؤشر الوطٍت 

4الشركات يف اؼبؤشرات.
 

 .100اؼبؤشرات الرئيسية: آي إس إيو 

األساسية، قطاع الكهراب ، االستثمار  : قطاع البنوؾ، واؼبعادف100القطاعات الرئيسية اػباصة دبؤشر أي اس أي 
 العقاري، اػبدمات، االتصاالت، اؼبنسوجات واعبلود، قطاع السياحة.

 7األسواق ادلالية الروسية 

،  5 1992جانفي 9( يف MICEXأنشا البنك اؼبركزي يف روسيا بورصة موسكو للعمالت اؼبصرفية )           
ستثمرين يف السوؽ احمللية ىم من غَت اؼبقيمُت، وقد أنشأت البنية % من اؼب 30ووفقا للتقديرات فاف أكثر من 

 .1التحتية اغبديثة للسوؽ اؼبالية الروسية يف التسعينات

                                                           
1
 -  Rafael Carmona, Biva - The New Mexican Stock Exchange, September 13 2017,  

Www.Lexology.Com 
2
 - Borsa İstanbul A Story Of Transformation, P 05, (03/03/2018), Available On: 

Http://Www.Borsaistanbul.Com/Data/Kilavuzlar/Borsa_Istanbul_A_Story_Of_Transformation.Pdf 
3
 - From Dersaadet Securities Exchange To Borsa İstanbul: The History Of Transformation In The Turkish 

Capital Markets, (03/03/2018), Available On: 
Http://Www.Listingistanbul.Com/Docs/Default-Source/Default-Document-Library/Transformation-Of-Turkish-

Capital-Markets-And-Value-Creation-By-Borsa-Istanbul.Pdf?Sfvrsn=0 
4
 - Https://Www.Bloomberg.Com/Quote/Xu100:Ind 

5
 - Https://Www.Moex.Com/En/Report/2013/History.Html 

https://www.lexology.com/2688/author/Rafael_Carmona/
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 اؼبؤشرات الرئيسية: مؤشر ار يت اس ومؤشر سوؽ موسكو.

قطاع التعدين، قطاع  القطاعات الرئيسية: قطاع اؼبواد الكيميائية، القطاع اؼبايل، قطاع الصناعة التحويلية،         
 النفط والغاز.

 7األسواق ادلالية جبنوب إفريقيا 

استجابة إىل اغباجة إىل رأس اؼباؿ لتمويل  1887أتسست سوؽ جوىانسربج لألوراؽ اؼبالية سنة         
دس االستثمارات اؼبزدىرة يف قطاع التعدين الذي مبا آنذاؾ بسرعة، وىي واحدة من أكرب عشرين سوقا عاؼبية وسا

، بقيمة 2أكرب االسواؽ الناشئة )بعد الصُت والربازيل واؽبند واتيواف وكوراي اعبنوبية( وحىت اآلف األكرب يف إفريقيا
، استحوذت بورصة جوىانسربج على بورصة 2013مليار دوالر يف هناية سنة  1007سوقية قدرت حبوايل 

 2009( يف سنة BESAنوب إفريقيا )وبورصة ج 2001( يف سنة SAFEXجنوب أفريقيا للعقود اآلجلة )
، اىم 3وحاليا تقدـ خدمة التعامل يف كل من األسهم والسندات وكذلك اؼبشتقات اؼبالية والسلع وأسعار الفائدة

 القطاعات النشطة هبذه السوؽ قطاع الزراعة والقطاع التكنولوجي.

  4 اؼبؤشرات الرئيسية:

 FTSE SOUTHومؤشر 40إفريقيا ومؤشر جنوب  FTSE/JSE Top 40مؤشر جوىانسربغ 
AFRICA  

 :5بعض من أىم الشركات اؼبدرجة

FirstRand Limited ،Old Mutual ،Standard Bank Group ،Sasol ،Anglo American ،

MTN Group ،Richemont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 - Sergeeva Irina, Russian Stock Market,  

2
 - Shakill Hassan, South African Capital Markets: An Overview, Working_Paper, October 2013, P 02. 

3
 - https://www.jse.co.za/about/history-company-overview 

4
 - Www.Investing.Com 

5
 - staff writer, The biggest companies in South Africa by market cap , 16 March 2017, available on: 

https://businesstech.co.za/news/business/164635/the-biggest-companies-in-south-africa-by-market-cap/ 
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 خالصة الفصل7

عليها يف التطرؽ اىل  مت الًتكيز يف ىذا الفصل على االساس النظري للدراسة وأىم النظرايت اليت اعتمد
موضوع األسواؽ الناشئة، وىذا كمنطلق لدراسة مدى فعالية أي مدى تعظيم االرابح من طرؼ السوؽ اؼبالية 
ابلنظر اىل ؿبددات العائد من خالؿ توضيح أىم العوامل احملددة لعائد االستثمار يف األوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة 

كفا ة السوؽ يف حد ذاهتا أو بتوازهنا، أي مدى ربقيق االسواؽ الناشئة زمنية معينة دوف أف يكوف لذلك عالقة ب
 ؽبدفها دوف تقييم كفا هتا.

اما فيما ىبص مفهـو األسواؽ الناشئة فهي اؼبصطلح الذي استخدـ لوصف األسواؽ اؼبالية ابلبلداف 
كبَتة تؤىلها ؼبواصلة النمو النامية اليت حققت عوائد أعلى نسبيا من معدؽبا الطبيعي، كما أهنا سبتلك قدرات  

 والتطور؛ وال بقصد دبصطلح الناشئة حداثة النشو  وإمبا االستمرار يف النمو احملقق.

مل وبدد االقتصاديوف مفهـو موحد ومتفق عليو لألسواؽ الناشئة إىل يومنا ىذا، واختلفت اؼبعايَت اؼبتبعة يف  
الدولية، غَت أف التعريف العاـ الذي يبكن استخالصو فبا تصنيف ىذه األسواؽ من قبل معظم اؽبيئات واؼبؤشرات 

سبق ىو أهنا تلك األسواؽ اليت تتواجد ابقتصادايت تتميز بدخل متوسط أو منخفض وسبتلك اؼبؤىالت الالزمة 
لالستمرار يف ربقيق معدالت مبو معتربة ومستمرة، كما أهنا توفر فرص كبَتة للمستثمرين من خالؿ العوائد اؼبرتفعة 

 إال أهنا تتميز أيضا ابرتفاع اؼبخاطر هبا.

زبتلف معايَت تصنيفها ابختالؼ اؽبيئات واؼبؤشرات العاؼبية اؼبهتمة بعرض وربديث ىذه التصنيفات، وقد  
 تتعلق ىذه اؼبعايَت ابالقتصاد ككل أو ابلسوؽ نفسها، وتعترب كل من الصُت واؽبند من أىم ىذه األسواؽ.
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 الفصل الثاين

االستثمار ابألسواق ادلالية  أداء
 الناشئة

 
 ادلبحث األول7 االستثمار احملفظي ابألسواق ادلالية الناشئة

 ادلبحث الثاين7 عوائد وخماطر االستثمار يف األسواق ادلالية الناشئة.

 االستثمار ابألسواق ادلالية الناشئة. أداءادلبحث الثالث7 تقييم 
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 دتهيد الفصل7

ىل مفهـو األسواؽ اؼبالية الناشئة ومعايَت تصنيفها وـبتلف خصائصها وأىم ىذه األسواؽ، بعد التطرؽ إ 
توصلنا إىل أهنا ؾبموعة غَت متجانسة ويصعب تقييمها ككتلة واحدة لذلك ارأتينا اختيار عينة من أىم ىذه 

واؼبؤشرات الدولية ابجململ  األسواؽ اليت تتوفر فيها أىم معايَت التصنيف واؼبتفق عليها من طرؼ أغلب اؼبؤسسات
على أهنا أسواؽ انشئة، واؼبتمثلة يف كل من الصُت، اؽبند، الربازيل، روسيا، تركيا، اؼبكسيك وجنوب إفريقيا، ومن 

االستثماري اػباص هبذه األسواؽ من خالؿ عرض البياانت اؼبتعلقة  دا خالؿ ىذا الفصل مت الًتكيز على األ
 اعات النشطة هبا.بتطور مؤشراهتا وـبتلف القط

كما تطرقنا ايضا اىل االستثمار احملفظي هبذه األسواؽ ابإلضافة إىل ربليل تطور ـبتلف عوائد وـباطر  
األسواؽ اؼبالية ابلًتكيز  أدا ىا انطالقا من ـبتلف النسب اؼبعتمدة يف عملية تقييم أدا االستثمار هبا، وكذا تقييم 

ىي مؤشر واضح عن انتها  قيادة  2016االقتصاديُت يروف أف سنة  ألف الكثَت من 2017-2010على الفًتة 
ىا سيكوف يف أقل مستوى لو ويعود الوضع إىل أدا ىذه األسواؽ للعامل من حيث جذب رؤوس األمواؿ، وأف 

 . 2007األسواؽ يف فًتة ما قبل سنة  أدا مرحلة 

احملفظية الوافدة إليها من أسهم وسندات ومت أيضا دراسة وضعية األسواؽ الناشئة والتدفقات االستثمارية 
 .2019ابإلضافة إىل عرض آفاقها لسنة  2018خالؿ سنة 
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 ادلبحث األول7 االستثمار احملفظي ابألسواق ادلالية الناشئة

ىم أسواقها اؼبالية بعرض أ أدا هنتم يف ىذا اعبز  بدراسة تطورات األسواؽ اؼبالية الناشئة من حيث 
 Emerging Marketsلألسواؽ الناشئة إنًتانشيوانؿمؤشراهتا ابإلضافة إىل مؤشر مورغاف ستانلي كابيتاؿ 

MSCI،  دولة ضمن  23حاليا يدرج اؼبؤشر ىذه األسواؽ، و  أدا يف عرض  1988الذي اختص منذ سنة و
الكلي والفردي ؽبا،  دا األ األسواؽ الناشئة، من خالؿ عرض البياانت التارىبية اليت يوفرىا اؼبؤشر من حيث

 ابإلضافة إىل ؾبمل القطاعات النشطة هبا وكذا وضعيتها من حيث تدفقات وآفاؽ االستثمار احملفظي.

 مؤشرات األسواق ادلالية الناشئة والقطاعات النشطة هبا أداءادلطلب األول7 

الناشئة ؿبل الدراسة  االستثماري اػباص ابألسواؽ اؼبالية دا من خالؿ ىذا اؼبطلب سيتم عرض األ
واؼبتمثلة يف الصُت، اؽبند، الربازيل، روسيا، تركيا، اؼبكسيك وجنوب إفريقيا، من خالؿ عرض البياانت اؼبتعلقة 

 .2017-2010بتطور أدائها، ابإلضافة ؼبختلف القطاعات النشطة هبذه األسواؽ خالؿ الفًتة 

  مؤشرات األسواق ادلالية الناشئة أداء أوال7

 2017-2010مؤشر األسواؽ الناشئة كمجموعة واحدة خالؿ الفًتة  أدا الشكل اؼبوايل تطور يوضح  

 )%( 2017-2010لألسواؽ الناشئة ؾبمعة خالؿ الفًتة  MSCIمؤشر  أدا تطور  (387شكل رقم )

 

 .www.msci.comإعداد الطالبة ابالعتماد على:  منادلصدر7 
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مؤشر األسواؽ الناشئة ؾبتمعة، نالحظ أهنا أتخذ نفس منحى  أدا عامل و مؤشر مورغاف ستانلي لل أدا ابلنظر إىل 
االذباه فبا يعٍت أف األسواؽ الناشئة يؤثر أداؤىا بصفة كبَتة على مؤشر العامل وىناؾ اختالؼ فقط خالؿ سنة 

ود الذي حيث واجهت األسواؽ اؼبالية اضطراابت عديدة نتيجة انتعاش االقتصاد األمريكي البطي ، والرك 2013
شهده كل من االقتصادين الصيٍت والياابٍل، واستمرار مشاكل ديوف منطقة اليورو ابإلضافة اىل اضطراابت منطقة 

% 18.88-قدرت بػنسبة  2011، ونالحظ أيضا أف اؼبؤشر شهد أدٌل مستوى لو خالؿ سنة 1الشرؽ األوسط
مة الرىن العقاري وـبلفاهتا، ليعود إىل التحسن وذلك نتيجة للركود الكبَت الذي شهده االقتصاد العاؼبي عقب أز 

، ويرجع 2015ليعاود االلبفاض مرة أخرى ولكن بدرجة أقل خالؿ سنة  2014-2012تدرهبيا خالؿ الفًتة 
االقتصاديوف السبب يف ذلك إىل األزمة الصينية اليت أثرت بشكل كبَت على ابقي األسواؽ الناشئة وابلتايل أثر 

% اؼبستوى الذي مل تشهده ىذه 11.09ؽبذه األسواؽ ؾبتمعة، مث ارتفع إىل حوايل  MSCIذلك على مؤشر 
األسواؽ ؼبدة تفوؽ السنة، وقد حققت بعض األسواؽ األخرى منفردة ربسنا كبَتا حيث ارتفعت مؤشرات كل من 

 تركيا واؽبند.

رغاف للربيك، فبا مؤشر مو  دا كما نالحظ اف مؤشر مورغاف ستانلي لألسواؽ الناشئة مطابق سباما أل
يعكس الدور الكبَت الذي تلعبو ىذه االخَتة كمجموعة ابرزة ضمن االسواؽ الناشئة وموجهة لو بشكل كبَت 

السوؽ الصينية يعكس دورىا الكبَت ضمن ؾبموعة الربيك وكذا  أدا جدا، كما نالحظ ايضا اف منحى اذباه 
 االسواؽ الناشئة ككل.

إال أهنا حققت مبوا ملحوظا يف  2017األسواؽ اؼبالية الناشئة خالؿ سنة  دا ألورغم التنبؤات غَت االهبابية  
 S &P% كما حقق مؤشر  6.5عوائدىا، فقد حقق مؤشر مورغاف ستانلي لألسواؽ الناشئة عوائد أكثر من 

 2%.4.5لألسواؽ الناشئة عوائد قدرت بػ  500

اشئة منفردة وأىم مؤشراهتا، وتتمثل االسواؽ اؼبختارة يف كل بعض األسواؽ اؼبالية الن أدا وفيما يلي سنقـو دبتابعة 
 من الصُت اؽبند روسيا اؼبكسيك تركيا وجنوب افريقيا:

 السوق ادلالية الصينية7مؤشرات  أداء .1

عبميع أكبا   واؼبتوسطة يعرض مؤشر مورغاف ستانلي للصُت سبثيال لألوراؽ اؼبالية ذات الرظبلة الكبَتة 
3% من األسهم الصينية. 85ويغطي اؼبؤشر كبو  شركة، 152مع الصُت 

 

 .2017-2010السوؽ اؼبالية الصينية ومؤشر شنغهاي خالؿ الفًتة  أدا ويوضح الشكل التايل تطور 

                                                           
1
 -https://www.avalanwealth.com/2013-review-economy-markets-2/ 

2
 - Marvin Appel, Why Emerging Markets Remain Attractive, 08/16/2017, Available On: 

www.moneyshow.com 
3
 - MSCI China Index, Jan 31, 2018, P 01, (02/03/2018), Available On: 

www.msci.com 

  

https://www.moneyshow.com/expert/b191231ad77611d6bfba0001031d96bc/marvin-appel/
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 )%(. 2017-2010ومؤشر شنغهاي خالؿ الفًتة MSCIالسوؽ اؼبالية الصينية  أدا تطور  (377شكل رقم )

 

 على موقع: من إعداد الطالبة ابالعتمادادلصدر7 

 www.msci.com 
www.1stock1.com 

نالحظ أنو لكل من مؤشر مورغاف ستانلي للصُت ومؤشر شنغهاي نفس اذباه النمو ويظهر ذلك ابلنسبة 
بورصة  دا لكن على العمـو يعترب االذباه العاـ أل 2016و 2015، 2013، 2011سنوات اللكال اؼبؤشرين خالؿ 

فيعود إىل انعكاسات أزمة الرىن العقاري وحالة االقتصاد اؼبايل  2011ؼبلحوظ سنة الصُت متزايدا، أما االلبفاض ا
أسواؽ بعض االقتصادايت اؼبتقدمة وخاصة  أدا العاؼبي وإفالس العديد من اؼبؤسسات اؼبالية، وابلنظر إىل 

ساعدت تدخالت  يبكننا القوؿ أف االلبفاض يف الصُت مل يكن كبَتا حيث 2016األوروبية منها ابستثنا  سنة 
، كما أننا نالحظ أف 20151وجويلية  2014اغبكومة الصينية يف وصوؿ اؼبؤشر اىل اعلى مستوى لو بُت جويلية 

وىذا راجع إىل اػبسائر اليت تعرض ؽبا مؤشر شنغهاي يف هناية سنة  2016ىناؾ البفاضا ملحوظا خالؿ سنة 
 عض األسواؽ الناشئة األخرى.واليت انعكست على مؤشر مورغاف ستانلي للصُت وب 2015

وكانت سنة للمكاسب القوية، حيث  2017خالؿ سنة  دا كما حقق كل من اؼبؤشرين ربسنا يف األ
اذبو اؼبستثمروف احملليوف واالجانب اىل االستثمار ابلسوؽ الصينية على الرغم من اؼبخاوؼ من تباطؤ االقتصاد 

حوؿ قدرة السوؽ اؼبالية الصينية على جذب االستثمارات خالؿ  واؼبزيد من اإلجرا ات التنظيمية وتزايد الشكوؾ
 .ىذه السنة ابلنظر إىل تباطؤ أدائها االقتصادي وعملية التحوؿ اليت يشهدىا االقتصاد الصيٍت

                                                           
1
- Timothy B. Leetim, China's stock market crash, explained in charts, Aug 26, 2015, available on: 

https://www.vox.com/2015/7/8/8911519/china-stock-market-charts 
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 ادلالية اذلندية7مؤشرات السوق  أداء  .2

كات ذات الرظبلة الشر  أدا ، وقد أنشأ لقياس 1993أفريل  30 يف للهند مورغاف ستانلي مؤشر إطالؽ مت
1% من األسهم اؽبندية. 85شركة ويغطي اؼبؤشر كبو  79الكبَتة واؼبتوسطة يف السوؽ اؽبندية ويضم 

 

 السوؽ اؼبالية اؽبندية خالؿ فًتة الدراسة أدا ويوضح الشكل التايل تطور 

 .2017-2010السوؽ اؼبالية اؽبندية خالؿ الفًتة  أدا تطور  (307شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على موقع: ادلصدر7          

 www.msci.com 

www.1stock1.com 

، فقد 2014=2010للفًتة  دا ومؤشر نيفيت حققا نفس األ للهندنالحظ أف كال من مؤشر مورغاف ستانلي 
، 2010من حيث معدؿ التغَت الذي البفض بشكل واضح مقارنة بسنة  2011شهدا تراجعا كبَتا خالؿ سنة 

 2011ويرجع االقتصاديوف السبب يف ذلك إىل تسجيل األسهم اؽبندية تراجعا سنواي سالبا ؽبا خالؿ سنة 
% 10للعوامل االقتصادية اؼبتعلقة ابالقتصاد اؽبندي والعاؼبي دبا يف ذلك ارتفاع معدالت التضخم اليت قاربت 

ستثمرين الذين أثرت التقلبات يف األسواؽ وتباطؤ النمو االقتصادي وعدـ ازباذ إجرا ات فعلية لتفادي نزوح اؼب
االقتصاد  أدا ابلرغم من تراجع  2012اؼبؤشر اؽبندي سنة  أدا اؼبالية العاؼبية على قراراهتم االستثمارية، كما ربسن 

% من قيمتها مقابل 24% لعدة سنوات وفقدت عملة البلد الروبية حوايل 8بعد مبو دبتوسط سنوي بلغ كبو 
، واعبدير ابلذكر أف اؽبند قبحت بشكل ملحوظ يف تشجيع االستثمار األجنيب 2011يكي سنة الدوالر األمر 

الوارد على مدار طبسة وعشروف سنة من جهود اإلصالح التدرهبي يف ؾباؿ االستثمار احملفظي من خالؿ فتح 

                                                           
1
 - MSCI India Index, Jan 31, 2018, P 01, Available On : (28/02/2018) www.msci.com 
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وذلك بسبب  2014و 2013اؼبؤشر خالؿ سنيت  أدا ، يف حُت ربسن 1اقتصادىا تدرهبيا أماـ السيولة األجنبية
يف زايدة تعزيز النمو االقتصادي وكذا اإلنتاج الصناعي وقد شهدت سنة  االقًتاضمسانبة البفاض معدالت 

بلغ معدؿ التضخم  2014مبوا جيدا يف مؤشر اإلنتاج الصناعي يف اؽبند، وخالؿ النصف األوؿ من سنة  2014
فقد شهدت البفاضا كبَتا مقارنة  2016و 2015اؼبؤشرين خالؿ سنيت  أدا %، أما فيما ىبص 8مستوى 

ويرجع بعض االقتصاديُت ذلك عموما إىل التحسن الكبَت  2014-2010دبجمل األحجاـ احملققة خالؿ الفًتة 
الدي شهده الوضع االقتصادي ابلنسبة لألسواؽ اؼبتقدمة اىل جانب الًتاجع الذي تعرضت لو السوؽ الصينية 

وجو اؼبستثمرين إىل األسواؽ الكربى بدال من األسواؽ الناشئة وىو ما دفع اىل فبا أدى إىل ت 2015هناية سنة 
ابإلضافة اىل تباطؤ  خروج رؤوس االمواؿ اؼبستثمرة من السوؽ اؼبالية اؽبندية وتوجهها كبو أسواؽ البلداف اؼبتقدمة

 مبوىا االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم فيها، 

على مستوى مؤشر مورغاف ستانلي للهند خالؿ سنة  دا يف األكما أننا نالحظ انو ىناؾ ربسن   
حسب معظم االقتصاديُت،  2014، فبا هبعلها أفضل سنة لالستثمار يف أسواؽ االسهم اؽبندية منذ سنة 2017

وىذا بسبب التدفقات القوية للمحافظ االستثمارية والتوقعات اؼبتفائلة حوؿ حدوث ربسن يف النمو االقتصادي 
، كما اشارت التوقعات اؼبنقحة اىل ربسن ادائها بصفة بطيئة خالؿ السنوات 2أرابح الشركات اؽبندية وكذلك يف

 القليلة القادمة.

ودبا أف االسواؽ اؽبندية تنافس األسواؽ الناشئة األخرى وحىت االسواؽ اؼبتقدمة على اجتذاب االستثمار 
حملفظية الكبَتة اىل اسواقها يتعُت عليها ضماف أف تكوف احملفظي األجنيب واحمللي، وإلدامة تدفق االستثمارات ا

وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس االمواؿ وىذا هبربىا على ضماف عوائد استثمارية مرتفعة وفوائد مغرية عن االستثمار 
 .3يف السندات اغبكومية اؼبعروضة

 

 الربازيلية7مؤشرات السوق ادلالية  أداء .3

األوراؽ اؼبالية ذات  أدا ، وقد أنشأ لقياس 2001جانفي 01 يف الربازيلي مورغاف ستانلي مؤشر إطالؽ مت
 % من األسهم الربازيلية. 85شركة كما يغطي كبو 53 الرظبلة الكبَتة واؼبتوسطة من السوؽ الربازيلية ويضم اؼبؤشر

 السوؽ اؼبالية الربازيلية خالؿ فًتة الدراسة. أدا ويوضح الشكل التايل تطور 

                                                           
1
- Peter N Varghese AO, AN INDIA ECONOMIC STRATEGY TO 2035NAVIGATING FROM POTENTIAL 

TO DELIVERY, The Investment Story, AN INDIA ECONOMIC STRATEGY TO 2035NAVIGATING FROM 

POTENTIAL TO DELIVERYA report to the Australian Government,  27 April 2018,  

https://dfat.gov.au/geo/india/ies/chapter-2.html   
2
- Pavan Burugula, In 2017, Indian markets clock best returns in three years, December 30, 2017, available on: 

 https://www.business-standard.com/article/markets/in-2017-markets-clock-best-returns-in-three-years-

117122901088_1.html 
3
 - Priya Behal  And Kriti Awasthi, Foreign Portfolio Investment Fpi, P 8, available on: 

 Https://Sims.Edu/Wp-Content/Uploads/2017/01/Document4.Pdf 
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 )%(. 2017-2010السوؽ اؼبالية الربازيلية خالؿ الفًتة  أدا تطور (7 31شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على موقعي:ادلصدر7       

www.msci.com    

www.1stock1.com 

حققا أدٌل  (BVSP)نالحظ أف كل من مؤشر مورغاف ستانلي ومؤشر سوؽ ساو ابولو بوفيسيبا    
نتيجة انعكاسات ازمة الرىن العقاري على االسواؽ العاؼبية والربازيلية، يف حُت  2011مستوى ؽبما خالؿ سنة 

، كما تراجعت مؤشرات السوؽ اؼبالية الربازيلية بصفة عامة 2017-2012اف ادائها كاف متذبذاب خالؿ الفًتة 
لتباطؤ تدرهبيا ابستعادة ثقة اؼبستثمرين بعد ا 2016وبدأت خالؿ  2017و 2015و 2013خالؿ سنيت 

% خالؿ نفس السنة، وتزايد اؼبخاوؼ 5الدي شهده، ابلرغم من تراجع العملة الربازيلية الرايؿ أماـ الدوالر بنحو 
من تداعيات انتخاب دوانلد ترامب رئيسا للوالايت اؼبتحدة، ابإلضافة إىل ارتفاع مستوايت التضخم وارتفاع 

ريع التنموية الزراعية والصناعية بشكل كبَت وكذلك معدالت أحجاـ الدين العاـ وكذا نقص إمكانيات تطوير اؼبشا
النمو بسبب حالة الركود االقتصادي مع انكماش إصبايل الناتج احمللي وتراجع كل من اإلنتاج والطلب وارتفاع 

  1معدؿ البطالة والعجز يف اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات.

معتربا  أدا اال اف السوؽ اؼبالية حققت  2016لي خالؿ سنة غَت اعبيد لالقتصاد الربازي دا وابلرغم من األ
ويرجع االقتصاديوف ذلك إىل ارتفاع أسعار اؼبواد األولية، ويًتكز سوؽ األوراؽ اؼبالية الربازيلية بدرجة كبَتة على 

ش الكبَت عدد ـبفض من الشركات مقارنة ابألسواؽ اؼبتقدمة، ويعود تراجع النمو عموما هبذه السوؽ إىل االنكما
يف قطاع اإلنتاج الصناعي ابإلضافة اىل اؼبستهلك الربازيلي اؼبثقل ابلديوف، اىل جانب تراجع النمو العاؼبي خاصة 
يف الصُت والبفاض أسعار السلع اليت تقـو الربازيل بتصديرىا، وعلى عكس بعض األسواؽ الناشئة األخرى 

 . 2017حققت السوؽ الربازيلية تراجعا خالؿ سنة 

                                                           
1
- Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean ▪ 201,  p 01, Available On: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40826/1601259BP_Brazil_en.pdf 
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 ادلكسيكية7مؤشرات السوق ادلالية  اءأد .4

وقد صمم مؤشر مورغاف ستانلي لقياس  2001جانفي  01مت إطالؽ مؤشر مورغاف ستانلي اؼبكسيكي يف 
شركة ويغطي ما يقرب من  26 الشركات ذات الرظبلة الكبَتة واؼبتوسطة من السوؽ اؼبكسيكية ويضم اؼبؤشر أدا 
1% من رظبلة السوؽ يف اؼبكسيك. 85

 

 السوؽ اؼبالية اؼبكسيكية خالؿ فًتة الدراسة أدا وضح الشكل التايل تطور وي

 .2017-2010السوؽ اؼبالية اؼبكسيكية خالؿ الفًتة  أدا تطور  (327شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على: ادلصدر7
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، وعلى عكس 2011ضعيفا خالؿ سنة  أدا حققا  IPCومؤشر   MSCIنالحظ أف كل من مؤشر          
، وتصدر اؼبصانع اؼبكسيكية كميات قياسية 2011السوؽ اؼبالية حقق االقتصاد اؼبكسيكي مبوا سريعا خالؿ أدا 

من التلفزيوانت والسيارات والكمبيوترات واألجهزة اؼبنزلية، لتحل ؿبل بعض السلع الصينية اليت تستوردىا الوالايت 
%، يف حُت أف االلبفاض كاف واضحا يف نسبة تغَت 3,9فقد سجل الناتج احمللي اإلصبايل للمكسيك مبوا اؼبتحدة 

ويعود ىذا التذبذب إىل عدة عوامل تتمثل يف أف االقتصاد اؼبكسيكي يعتمد  2015-2014اؼبؤشر خالؿ سنيت 
ية تتجو إىل الوالايت اؼبتحدة % من الصادرات اؼبكسيك80بشكل كبَت على اقتصاد الوالايت اؼبتحدة، حيث إف 

اؼبؤشر الرئيسي لسوؽ مكسيكو حيث تعترب  أظهرت بياانت السوؽ اؼبالية البفاض 2016األمريكية، وخالؿ سنة 
ترامب خالؿ ضبلتو ابحتماؿ  اؼبكسيك أكثر دولة أتثرت بنتيجة االنتخاابت األمريكية، جرا  زبوفها من تلميحات

مريكا الشمالية انفتا وسببت تصروبات اؼبتحدث ابسم البيت األبيض ىبوط البيزو إلغا  اتفاقية التجارة اغبرة أل
                                                           
1
 - MSCI Mexico Index, Jan 31, 2018, P 01, Available On: (28/02/2018) 

www.msci.com 
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، ليتحسن بشكل 2016% سنة 3اؼبكسيكي إىل أدٌل مستوايتو وتراجعت العملة اؼبكسيكية أماـ الدوالر بنسبة 
كماش يف حُت اف البياانت االقتصادية للمكسيك كشفت عن ان 2017السوؽ اؼبالية خالؿ سنة  أدا طفيف 

الناتج احمللي اإلصبايل يف ىذه السنة على الرغم من انتعاش نشاط كل من قطاع اإلنتاج وقطاع اػبدمات، إال أف 
1القطاع الصناعي استمر يف الًتاجع خاصة يف ؾبايل التعدين والبنا  اللذاف شهدا حالة من الركود الكبَت.

 

 لسوق ادلالية الرتكية7مؤشرات ا أداء .5

فئات السوؽ ذات  أدا وأنشأ لقياس  1990 جانفي 31 يف الًتكي ورغاف ستانليم مؤشر إطالؽ مت 
2% من األسهم يف تركيا. 85مكوان ويغطي اؼبؤشر كبو 25 الرظبلة الكبَتة واؼبتوسطة للسوؽ الًتكية واليت تشمل 

 

 السوؽ اؼبالية الًتكية خالؿ فًتة الدراسة أدا ويوضح الشكل تطور 

 .2017-2010السوؽ اؼبالية الًتكية خالؿ الفًتة   أدا(: تطور 33شكل رقم )
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أف  XU100نالحظ من خالؿ البياانت التارىبية ؼبؤشر مورغاف ستانلي ومؤشر سوؽ اسطنبوؿ           
،  2011معدالت التغَت فيها البفاضا ملحوظا خالؿ السنوات  أحجاـ االستثمار يف السوؽ اؼبالية الًتكية حققت

  MSCIهبا جيدا، كما يالحظ أف مؤشر  دا ، أما فيما ىبص السنوات األخرى فقد كاف األ2015و  2013
إىل ـبلفات أزمة الرىن العقاري  2011كاف أكثر البفاضا، ويرجع االقتصاديوف أسباب االلبفاض الكبَت يف سنة 

ى الدوؿ األوروبية بشكل مباشر وكبَت واليت انعكست تداعيتها على االقتصاد الًتكي أيضا وابلتايل اليت أثرت عل
، وقد البفض 2013اثر ذلك على السوؽ اؼبالية الًتكية، وكذا التذبذابت اليت شهدهتا األسواؽ الناشئة عند هناية 

                                                           
1
 - https://www.focus-economics.com/country-indicator/mexico/stock-market 

2
 - Msci Turkey Index, Jan 31, 2018, P 01. (28/02/2018), Available On:  

Www.Msci.Com 
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واؽ اؼبتقدمة إضافة إىل أتثره كذلك ابلبفاض صبيع األسواؽ الناشئة وكاف أتثَت ذلك ؿبسوسا أيضا على األس أدا 
% ابلرغم من 8,77ظلت عوائد السندات اغبكومية اثبتة عند  2014، ويف سنة 1قيمة العملة الًتكية اللَتة

% والذي اعترب اقل 3غَت احملفز ؼبختلف اؼبؤشرات االقتصادية كالنمو االقتصادي الدي مبا بنسبة تقل عن  دا األ
 .2، وكذا الًتاجع اؼبلحوظ لسعر صرؼ اللَتة اماـ الدوالر االمريكيمن اؼبتوقع بكثَت

بًتاجع النشاط االقتصادي،  2015السوؽ اؼبالية الًتكية خالؿ سنة  أدا ويربط االقتصاديوف الًتاجع يف  
بسبب البفاض أسعار الطاقة  2015% يف  10.3وزايدة معدالت البطالة حيث ارتفع معدؿ البطالة إىل 

% وكل ىذه اؼبؤشرات يعتقد اهنا 8.7اليت ربتل جز ا كبَتا من الواردات كما البفضت الصادرات إىل  واؼبعادف
 السوؽ الًتكية خالؿ نفس الفًتة. أدا أثرت على 

، 2014مقارنة بسنة  2016و 2015كما الحظنا اف السوؽ شهدت تراجعا معتربا خالؿ سنيت   
ائر كبَتة يف السوؽ اؼبالية الًتكية عقب االضطراابت اليت حيث البفضت أسعار األسهم بشكل حاد لتلحق خس

، -% 7.1، حيث البفض مؤشر السوؽ بنسبة سالبة قدرت حبوايل اردوغافتلت ؿباولة االنقالب على الرئيس 
، وكاف متوقع اف تؤثر حالة عدـ اليقُت واالضطراب 3والبفضت معظم مكوانتو ابستثنا  البعض منها فقط

السوؽ كاف عكس التوقعات وربسن خالؿ السنوات اؼبوالية  أدا ؽبا لسنوات متتالية اال اف السياسي اؼبصاحب 
2016-2017. 

كما ىو   2016ربسن مؤشر مورغاف ستانلي الًتكي مقارنة بسنة  2017خالؿ سنة وقد لوحظ أيضا 
االسواؽ اؼبالية العاؼبية   أدااالقل تقلبا من حيث  2017اغباؿ ابلنسبة عبل االسواؽ الناشئة االخرى، وتعترب سنة 

والناشئة إذ بعد السنوات العصيبة اليت شهدهتا اقتصادايت ىذه االسواؽ وأتثر عمالهتا بشكل ملحوظ تناقص 
 اسواقها. أدا زبوؼ اؼبستثمرين من ىذه التقلبات وربسن بذلك 

  

 مؤشرات السوق ادلالية الروسية7  أداء .6

الشركات الكبَتة  أدا وقد أنشأ لقياس  1996 ديسمرب 01 يف الروسي مورغاف ستانلي مؤشر إطالؽ مت 
 % من رظبلة السوؽ يف روسيا. 85مكوان، ويغطي ما يقرب من  22واؼبتوسطة من السوؽ الروسية يضم اؼبؤشر 

 السوؽ اؼبالية الروسية خالؿ فًتة الدراسة. أدا ويوضح الشكل التايل تطور 

 

 

 

                                                           
1 
- Matthew Lynn, Why an Emerging-Markets Crash Wouldn’t Matter, Jan 29, 2014 

Http://Www.Marketwatch.Com/Story/Why-An-Emerging-Markets-Crash-Wouldnt-Matter-2014-01-29 
2
 -https://www.wsj.com/articles/turkeys-2014-gdp-below-official-expectations-1427817362 
3 
- Ciara Linnane, Turkish Etf Falls with Losses In Domestic Market, July 18, 2016,  

Http://Www.Marketwatch.Com/Story/Turkish-Etf-Falls-With-Losses-In-Domestic-Market-2016-07-18 
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 .7384-7383ية الروسية خالل الفرتة السوق ادلال أداء(7 تطور 34شكل رقم )

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على:ادلصدر7    

 www.msci.com 

www.investing.com 
 لروسيا ؽبما نفس االذباه عموما فبا يعٍت أف مؤشر  MSCIومؤشر  RTSنالحظ أف كل من مؤشر     

RTS أف مؤشر األكثر أتثَتا يف السوؽ الروسية وأىم مؤشراهتا، كما نالحظ RTS  حقق تراجعا كبَتا من حيث
ازباذ اغبكومة % وىذا بسبب 4,26-% و 45,19 -قدر بػحوايل  2015و 2014نسب التغَت خالؿ سنة 

للحد من  2014الروسية العديد من اإلجرا ات اليت من شاهنا التأثَت على العملة كرفع أسعار الفائدة يف سنة 
بتقلبات أسعار صرؼ الروبل فإنو   RTSوإضافة الرتباط مؤشر وسية الروبل، االلبفاض السريع يف قيمة العملة الر 

-2011كاف أيضا أكثر حساسية لألحداث اػبارجية العاؼبية فقد ظل ىذا اؼبؤشر منخفضا خالؿ الفًتة )
، ويعود السبب يف ذلك إىل فقد الروبل ما يقارب من نصف 1( كما اظهر اذباىا تنازليا طويل األجل2015
بسبب التوترات الدولية الناصبة عن األزمة األوكرانية، ولكن بشكل رئيسي يعود ذلك  2014منذ بداية سنة قيمتو 

إىل البفاض أسعار النفط حيث يعتمد االقتصاد الروسي بقوة على أسعار النفط والغاز، اللذين يشكالف كبو 
يض أسعار الفائدة بشكل كبَت تخفبقاـ البنك اؼبركزي الروسي  2015% من صادرات البالد، ويف سنة 60

 وذلك ؼبنح االقتصاد فرصة للنمو االمر الذي ظبح بًتاجع نسبة االلبفاض قليال.

واعتربت السوؽ الروسية من بُت  حقق اؼبؤشرين معدالت مبو معتربة 2016كما نالحظ أنو خالؿ سنة  
ورز تصنيفها االئتماٍل الروسي من سليب ؽبده السنة كما عززت وكالة ستاندرد آند ب أدا األسواؽ الناشئة األفضل 

                                                           
1
  - Boris Rubtsov and Natalya Annenskaya, Factor Analysis of the Russian Stock Market, Journal of Reviews on 

Global Economics, Canada, 2018, Vol. 7  P 418. 
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، يف حُت أهنا وعلى غرار مؤشر تركيا حقق مؤشر روسيا البفاضا كبَتا 1إىل مستقر نظرا اللبفاض اؼبخاطر اػبارجية
ابلرغم من التوقعات االهبابية السابقة ويرجع بعض االقتصاديُت ىذا االلبفاض اىل التخوؼ  2017خالؿ سنة 

قوابت على االقتصاد الروسي الذي خلق زبوفا من انعكاساهتا االمر الذي أثر بشكل كبَت من استمرار فرض الع
 على قرارات اؼبستثمرين وتوجهاهتم.

 السوق ادلالية جلنوب إفريقيا7 أداء .7

االوراؽ  أدا ، وأنشأ ىذا اؼبؤشر لقياس 2001جانفي 01 يـو إفريقيا ستانلي عبنوب مورغاف مؤشر إطالؽ مت
% من رظبلة السوؽ اؼبالية يف  85شركة ويغطي كبو  52لرظبلة الكبَتة واؼبتوسطة، يضم اؼبؤشر اؼبالية ذات ا

2جنوب إفريقيا.
 

 السوؽ اؼبالية جبنوب إفريقيا خالؿ فًتة الدراسة أدا والشكل التايل يبُت تطور 

 .2017-2010السوؽ اؼبالية جبنوب إفريقيا خالؿ الفًتة  أدا تطور (7 35شكل رقم )

 

 www.msci.comمن إعداد الطالبة ابالعتماد على:  صدر7ادل

عبنوب إفريقيا وعلى غرار السوؽ اؼبالية الًتكية حقق  MSCIنالحظ من خالؿ الرسم البياٍل أف مؤشر         
ويعود السبب يف ذلك إىل االلبفاض اؼبلموس يف  2015و 2013و 2011البفاضات ملحوظة يف السنوات 

ة وتراجع االقتصاد العاؼبي ككل بسبب ـبلفات أزمة الرىن العقاري وبسبب اغبالة ـبتلف األسواؽ الناشئ
االقتصادية العاؼبية والتباطؤ الكبَت أيضا يف بعض االقتصادايت الناشئة، ابإلضافة إىل األزمة اليت حدثت ابلسوؽ 

ربطها عالقات اقتصادية هبا  اليت أثرت على بعض األسواؽ الناشئة األخرى واليت ت 2015اؼبالية الصينية يف أوت 
 كجنوب إفريقيا؛

                                                           
1
 - Russian Stock Market Soars In 2016, Feb. 14, 2017, available on: 

https://seekingalpha.com/article/4045602-russian-stock-market-soars-in-2016 
2
 - Msci South Africa Index, Feb 28, 2018, P 1, (03/03/2018) , Available On: 

www.msci.com 
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  2016إال أف ىذا الًتاجع الذي شهدتو السوؽ اؼبالية جبنوب إفريقيا ربسن بشكل الفت خالؿ سنة  
مبوا   2017كما ىو اغباؿ ابلنسبة ؼبعظم األسواؽ الناشئة األخرى كروسيا وتركيا وحىت الصُت، ليحقق اؼبؤشر سنة 

 % ابرتفاع قدر بػأكثر من الضعف. 36العوائد خالؿ ىذه السنة دبا يقارب  دا أكبَتا وملحوظا، حيث قدر 

األسواؽ اؼبالية الناشئة كاف متباينا وىبتلف من مؤشر ألخر إال أنو على العمـو يبكن  أدا إذف نالحظ أف        
وىذا  2015و 2013و  2011القوؿ أنو يف اجململ حققت ىذه األسواؽ البفاضات ملحوظة خالؿ السنوات 

بسبب كل من أزمة الرىن العقاري وـبلفاهتا واغبالة االقتصادية العامة لالقتصاد العاؼبي واليت اتسمت ابلتباطؤ، 
 30نتيجة تراجع أسعار األسهم الصينية ؼبدة  2015وكذا التباطؤ الكبَت الذي حدث يف السوؽ الصينية سنة 

الصينية تعامالهتا، وتدخل السلطات يف العديد من وتعليق اؼبئات من الشركات  2015اسبوع منذ منتصف 
التدابَت دبا يف ذلك التخفيض اؼبفاجئ لسعر الفائدة والذي يرى بعض احملللُت إنو أـز االمر وأدى فقط إىل زايدة 

بعض األسواؽ الناشئة األخرى، كما الحظنا أنو ىناؾ تراجع  أدا القلق لدى اؼبستثمرين، وقد أثر ذلك أيضا على 
االسواؽ الناشئة  أدا خاصة يف االسواؽ الصينية اليت تؤثر بشكل كبَت على  2016عموما خالؿ سنة  دا األيف 

حيث حققت بعض االسواؽ ربسنا كبَتا كجنوب إفريقيا واؽبند  2017ؾبمعة، و ظهر االختالؼ جليا يف سنة 
ربازيل، ولكن على العمـو اعترب مؤشراهتا خالؿ نفس السنة كروسيا وال أدا يف حُت أف البعض األخر تراجع 

 استثنا  وـبالفا للتوقعات اؼبتشائمة خبصوص ىذه االسواؽ. 2017االقتصاديوف سنة 

 اثنيا7 القطاعات النشطة ابألسواق ادلالية الناشئة

ابألسواؽ الناشئة أكثر ابتكار من قبل، فقد تزايدت  2000لقد أصبحت اؼبنافسة السوقية بعد سنة  
ملحوظ ابلشركات اؼبتخصصة يف قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية وقطاع اػبدمات وغَتىا من  التنافسية بشكل

القطاعات األخرى اليت سانبت كثَتا يف زايدة فرص مبو األسواؽ الناشئة ابلعامل، والواقع أننا نشهد ربوال يف مبو 
 ؛1الفرص اؼبتاحة دبختلف القطاعات

قطاع اؼبوارد يف إفريقيا االسواؽ العاؼبية على اؼبوارد الثالث األساسية  وتنافس االسواؽ الناشئة فيما ىبص  
واؼبتمثلة يف اؼبعادف والنفط واألرض، إذ يشهد االستثمار الصيٍت يف قطاع التعدين تطورا كبَتا كما تعترب شركات 

من االىتماـ من قبل الصُت  الطاقة األسيوية خاصة األكثر استثمارا بقطاعي النفط والغاز يف افريقيا، وىناؾ الكثَت
واؽبند هبذا القطاع، كما أصبحت الربازيل واؽبند والصُت من أكرب اؼبستثمرين يف الزراعة اإلفريقية يف السنوات 

2األخَتة.
 

                                                           
1
 - Howard Schwab And Trent Debruin, The Evolving Emerging Markets Opportunity Set, January 2016 // 

Driehaus Capital Management, P01.  
2
 - Fantu Cheru, Les Economies Emergentes Et Les Ressources Naturelles De L'afrique : Eviter La « Malédiction 

Des Ressources » Et Bâtir Des Sociétés Plus Résilientes, L’institut Nord-Sud, 2014, P 06-07-08 
Http://Www.Nsi-Ins.Ca/Wp-Content/Uploads/2014/05/Brief-Cheru-Emerging-Economies-French 
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إذف فالطاقة واؼبوارد قطاعاف أساسياف هبذه األسواؽ ىذا ابإلضافة إىل العديد من القطاعات األخرى   
 االستهالكية والقطاع اؼبايل وغَتىا.كقطاع االتصاالت والسلع 

وتشمل األسواؽ الناشئة اليت توفر أفضل الفرص لالستثمارات يف القطاع اؼبايل بلداف الربازيل وروسيا   
%  50واؽبند والصُت فضال عن اؼبكسيك واندونيسيا وتركيا ومن اؼبتوقع أف ربتفظ ؾبموعو السبعة دبا يزيد عن 

2035.1يع أكبا  العامل حبلوؿ من الودائع اؼبصرفية يف صب
 

ابألسواؽ الناشئة وتعترب الصُت رائدة  دا كما حقق قطاع الصناعة يف ؾباؿ التكنولوجيا قفزة نوعية يف األ 
يف ىذا القطاع حيث ىناؾ بعض الصناعات مثل التجارة اإللكًتونية وتصنيع التكنولوجيا الفائقة اليت اجتذبت 

 ،2ساعدت يف الوصوؿ إىل مستوايت كبَتة من النمو الذي شهدتو قبل سنواتالكثَت من االستثمارات للصُت و 

لقطاع الطاقة أيضا مكانة معتربة ابألسواؽ الناشئة حيث تعتمد عليو كل من جنوب إفريقيا  كما أنو 
 .2017و 2007وروسيا، ويبثل الشكل تطور القطاع الصناعي ابألسواؽ الناشئة بُت سنيت 

 2017و 2007اع الصناعة يف األسواؽ الناشئة بُت سنيت تطور قط(7 36شكل رقم )

 

 www.msci.comمن إعداد الطالبة ابالعتماد على  ادلصدر7

تعترب الصناعة من أىم القطاعات النشطة ابألسواؽ الناشئة واليت سانبت بشكل كبَت يف تطوير ىذه        
لومات الصناعة الرائدة هبذا القطاع ويوضح الشكل األسواؽ وربقيقها ؼبعدالت مبو معترب وتعترب تكنولوجيا اؼبع

 2017% خالؿ سنة  24لَتتفع إىل ما يقارب  2007% سنة 10.1تطور قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات من 
وىذا يعكس اىتماـ القائمُت على السياسات االقتصادية ابلبلد هبذا النوع من الصناعات ابإلضافة إىل قطاع 
                                                           
1
 -  J.B. Maverick, What Emerging Markets Are Best Suited For Investing In The Financial Services Sector?, 

(05/03/2016), Available On:  
Https://Www.Investopedia.Com/Ask/Answers/030215/What-Emerging-Markets-Are-Best-Suited-Investing-

Financial-Services-Sector.Asp 
2 
- Sara Hsu , China Is Set To Lose Its 'Emerging Market' Status As Growth Continues To Decline, Jan 25, 2018,  

Www.Forbes.Com 

 

https://www.investopedia.com/contributors/53889/
https://www.forbes.com/sites/sarahsu/
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مث يليهما كل من قطاع اؼبوارد وكذلك العناية  2007وظا وارتفاعا كبَتا مقارنة بسنة الطاقة الذي شهد تطورا ملح
حقق القطاع التكنولوجي معدالت معتربة تؤكد أتثَته الكبَت على السياؽ  2016الصحية، وكذلك خالؿ سنة 
 الكلي ؼبؤشر األسواؽ الناشئة.

 .2017أبىم األسواؽ الناشئة لسنة كما يبثل اعبدوؿ التايل األوزاف النسبية ؽبذه القطاعات   

 .2017التوزيع النسيب ألىم القطاعات ابألسواؽ الناشئة لسنة (7 34جدول رقم)

 األوزان النسبية القطاع

 %27.38 تكنولوجيا اؼبعلومات

 %24.27 القطاع اؼبايل )البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(

 %9.86 قطاع اؼبستهكُت

 %7.46 القطاع األوؿ "اؼبوارد"  

 %7.2 قطاع الطاقة  

 %6.3 السلع االستهالكية

 %5.18 القطاع الصناعي  

 %4.58 االتصاالتيةقطاع اػبدمات 

 %2.76 قطاع الصحة

 %2.67 قطاع العقارات

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على:  ادلصدر7

MSCI Emerging Markets Index, Feb 28, 2018, P 02. 

% من إصبايل القطاعات النشطة 27.38ف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات حقق ما يعادؿ نالحظ أ                  
% وكذلك يعترب كل من  24.27ويليو القطاع اؼبايل بنسبة مسانبة قدرت  2017ابألسواؽ الناشئة خالؿ سنة 

ما يعترب ، ك2017قطاع اػبدمات وقطاع العقارات من بُت أىم القطاعات النشطة بسوؽ األسواؽ الناشئة خالؿ 
قطاع اؼبستهلكُت أيضا من القطاعات ذات األنبية الكبَتة هبذه األسواؽ ففي الصُت اعتمدت شركات اؼبنتجات 
االستهالكية اترىبيا على الكثَت من اإلجرا ات غبماية حصتها يف السوؽ حيث اعتمدت التسويق من خالؿ 

حوايل  ،ة يف الصُت عرب اإلنًتنت األكرب يف العاملشبكة اإلنًتنت وزادت اؼبنافسة واالبتكار وأصبحت سوؽ التجزئ
 .20151 سنة مليار دوالر أمريكي من اؼببيعات يف 630رب امع ما يق االمريكية االسواؽ % أكرب من 80

                                                           
1
 - Jerry Zhang, How To Track China’s Fast-Changing Consumer Sector, June 2016, P 02. 

Www.Wellscap.Com/Pdf/Expert_Commentary/Chinas_Fast_Changing_Consumer 
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% من سوؽ األوراؽ اؼبالية الروسية وىذا ىو السبب يف أف  58مثل قطاع الطاقة  2011وخالؿ سنة   
والسيما الغاز والنفط، اليت ؽبا أتثَت كبَت على الشركات ذات الصلة هبذا النوع من  ارتفاع أسعار السلع األساسية

السلع على الرغم من أف الدراسات السابقة أثبتت أف العالقة بُت أسعار النفط وسوؽ األسهم الروسية ال تعتمد 
النفط وأسعار صرؼ العمالت ابلضرورة اعتمادا كبَتا على سعر النفط يف السنوات األخَتة، حيث اف أتثَت أسعار 

األجنبية على معدالت العوائد ابألسواؽ الروسية قد تضا ؿ يف حُت أف أتثَت اؼبتغَتات االقتصادية الكلية العاؼبية 
، بقيادة قطاع التكنولوجيا الدي 2017% لسنة 18.5األسواؽ الناشئة بنسبة  أدا كما ربسن ،1قد ارتفع

ت العديد من العوامل يف ذلك كالتحوؿ إىل التجارة عرب اإلنًتنت وقدرة % وقد سانب35ارتفعت عوائده بنسبة 
، ولعل احسن مثاؿ على ذلك شركة علي اكسربيس الصينية،  2شركات اإلنًتنت على توليد إيرادات إعالنية معتربة

ألسواؽ اؼبؤشر اإلصبايل ل أدا قطاع اؼبستهلكُت من بُت القطاعات اؼبسانبة بشكل كبَت يف تطور  كما يعترب
، حيث قدرت عوائد قطاع اؼبستهلكُت بػ 2017و 2016الناشئة حيث حققت عوائده مبوا ملحوظا خالؿ 

 .20173% يف  2.1و 2016% خالؿ سنة  1.9

 ادلطلب الثاين7 تدفقات االستثمار احملفظي ابألسواق ادلالية الناشئة

حملافظ االستثمارية ابألسواؽ الناشئة كوف مت التطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل عرض وربليل تدفقات ا             
تدفقات احملافظ ىي أىم مكوف للتدفقات الرأظبالية ابألسواؽ اؼبالية واليت عادة ما تكوف أكثر أنواع التدفقات تقلبا 

مث  2017-2010، وذلك من خالؿ عرض بياانت ىذه التدفقات خالؿ الفًتة 4وأكثرىا أتثرا ابلتقلبات
ن خالؿ التدفقات احملفظية اػباصة ابألسهم والتدفقات اػباصة ابلسندات يف أىم األسواؽ التفصيل فيها أكثر م

الناشئة كالصُت اؽبند وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا واؼبكسيك والربازيل واليت من شأهنا إعطا  نظرة عامة حوؿ 
 جاذبية األسواؽ الناشئة لالستثمار احملفظي.

 افدة لألسواق الناشئة أوال7 التدفقات االستثمارية الو 

يعكس تدفق احملافظ االستثمارية ابألسواؽ الناشئة قدرهتا على توفَت فرص استثمارية للمستثمرين سوا          
األجانب أو احملليُت، وقد مت التطرؽ من خالؿ ىذا اعبز  إىل أحجاـ تدفقات احملافظ عموما من خالؿ عرض 

 ية الناشئة. صايف التدفقات لعينة من األسواؽ اؼبال

                                                           
1
 - Nataliamillidahl, Risk And Return In The Russian Stock Market: Is Russia Different?, 2012, P 19. 

Https://Brage.Bibsys.No/Xmlui/Bitstream/Handle/11250/187418/2012.%20nataliamillidahl.Pdf?Sequence=1 
2 

- Paul Weisbruch, Staggering Inflows Continue For Emerging Markets Funds, April 20, 2017,  Nyse 
Https://Etfdailynews.Com/2017/04/20/Staggering-Inflows-Continue-For-Emerging-Markets-Funds/ 
3
 - Edward Kerschner And Neeraj Agarwal,  Developing Affluence The Emerging Market Consumer 

Opportunity, November 2016, P10. 
Http://Www.Columbiathreadneedleetf.Com/Emergingmarkets/Pdf/Articles/Isc%20-

%20developing%20affluence%20-%20the%20em%20consumer%20opportunity. 
4
 - Robin Koepke And Saacha Mohammed, Introducing The Iif Portfolio Flows Tracker March 12, 2014, P2. 

http://streetonefinancial.com/about.html
https://etfdailynews.com/category/iemg/
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تزايدت تدفقات احملافظ االستثمارية بشكل ملحوظ يف األسواؽ اؼبالية الناشئة كالربازيل وروسيا واؽبند       
يف بلداف الربيكس، إال  2000، وسجل االستثمار احملفظي مبوا قواي منذ سنة 2010إىل  1992والصُت منذ 

دة ابلنسبة لتدفقات االستثمار احملفظي هبا خالؿ الفًتة أف معظم األسواؽ الناشئة عموما عرفت البفاضات عدي
ويبكن تفسَت ىذه االلبفاضات يف اقتصادايت األسواؽ الناشئة إىل تلك الزايدات يف التدفقات  2014-2016

 ، 1اليت شهدهتا االقتصادايت اؼبتقدمة 

كثر تقلبا من تدفقات رأس رجع االقتصاديوف سبب ىذا الًتاجع إىل البفاض توقعات النمو ابعتباره األأو  
اؼباؿ وتعكس انبية ىذه التنبؤات وأتثَتاهتا الدور الذي تؤديو تدفقات رأس اؼباؿ من األسواؽ الناشئة واليها يف 

، دبا يف 2015، وقد تراجعت تدفقات رأس اؼباؿ إىل األسواؽ الناشئة بشكل ملحوظ خالؿ سنة 2السوؽ العاؼبية
ثمار احملفظي وىذا االلبفاض اغباد يف تدفقات رؤوس األمواؿ غَت اؼبقيمة انتج ذلك التدفقات الواردة من االست

عن ؾبموعة من العوامل األساسية، حيث تزامنت ىذه الًتاجعات يف التدفقات االستثمارية مع التباطؤ الذي 
 شهده مبو االقتصاد الصيٍت والًتاجع الكبَت الذي حدث ابلسوؽ اؼبالية الصينية،

لشكوؾ حوؿ الوضع االقتصادي يف الصُت وسط ـباوؼ مستمرة من استمرارية ىذا االهنيار إضافة إىل ا  
الذي شهدتو تدفقات رؤوس اؼباؿ والذي كاف انعكاسا لالزمة اؼبالية والتباطؤ الشديد يف االقتصادايت اؼبتقدمة 

واسع النطاؽ بعد  يف حدوث توقف مفاجئ 2008اليت امتدت بسرعة إىل األسواؽ الناشئة، حيث تسببت أزمة 
؛ ولكن على 3 2012سنوات من التدفقات الرأظبالية القوية اليت خلفت تراجعا كبَتا يف تدفقات احملافظ اؼبالية 

 فبيزا مقارنة ابغبالة االقتصادية العاؼبية. أدا ىده االسواؽ وجذهبا لرؤوس االمواؿ  أدا العمـو يعترب 

ربسن ملحوظ يف أحجاـ التدفقات الوافدة لألسواؽ  أنو ىناؾ وحسب بياانت البنك الدويل يظهر 
وما  2015وبعد سنة ، وفيما ىبص االقتصاد عموما 2016الناشئة اليت شهدت البفاضا ؿبسوسا خالؿ سنة 

األسواؽ الناشئة توقع االقتصاديوف أف تًتاجع اؼبؤشرات االقتصادية بصفة كبَتة إال أهنا مل  أدا شهدتو من تراجع يف 
عن طريق ربسُت أسعار  2016وىذا بفضل دعم النمو االقتصادي يف  2017كاف متوقعا يف بداية   تتباطأ كما

السلع األساسية واستقرار الدوالر األمريكي بشكل عاـ وقد ثبت اف اقتصاد الصُت اقوى فبا كاف متوقع والنمو 
، 2017% سنة  3.9نمو بنسبو االقتصاديوف أف االقتصادايت الناشئة ككل ت ىيعود يف كل الربازيل وروسيا وير 

2015.4% يف  4.0بعد أف مبت بػ 
 

                                                           
1
 - Capital Flows And Global Liquidity, Imf Note For G20 Ifa Wg February 2016, P 13. 

2 
- Bryan J. Noeth And Rajdeep Sengupta, Emerging Markets: A Source Of And Destination For Capital, 

January 2012, Federal Reserve Bank Of St.Louis -The Regional Economist-, P 11. 
Https://Www.Stlouisfed.Org/Publications/Regional-Economist/January-2012/Emerging-Markets-A-Source-Of-

And-Destination-For-Capital 
3
 - October 1, 2015 Capital Flows To Emerging Markets, The Institute Of International Finance, P 01-02. 

4
 - How Will Emerging Markets Perform In 2017?, November 22, 2016,  

Https://Www.Focus-Economics.Com/Blog/Emerging-Market-Outlook-Forecasts-2017 

https://www.stlouisfed.org/authors/bryan-j-noeth
https://www.stlouisfed.org/authors/rajdeep-sengupta
https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/january-2012
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 2016وقد ربسنت قليال التدفقات الداخلة من احملافظ االستثمارية خالؿ االشهر االوىل من سنة  
مقارنة ابلتدفقات الصافية لرؤوس األمواؿ اػبارجة من األسواؽ الناشئة مدفوعة ابلتدفقات الصافية من الصُت وكذا 

، ووفقا ؼبا ذكره معهد التمويل الدويل ارتفعت تدفقات احملافظ االستثمارية إىل 1أسعار السلع األساسية استقرار
، وينظر إىل أسيا الناشئة على أهنا 2016مليار دوالر أمريكي يف فيفري منذ جواف  17.1األسواؽ الناشئة إىل 

مليار دوالر أمريكي، وتعد  16.6فري ما يفوؽ أكرب اؼبستفيدين إذ بلغت التدفقات الداخلة إليها يف جانفي وفي
كل من السوؽ اؽبندية والتايوانية وكذا سوؽ كوراي اعبنوبية واندونيسيا واتيلند اؼبستفيدين الرئيسيُت من ىذه 

2التدفقات الداخلة اىل أسيا الناشئة.
 

تفاعا حيث شهدان ال تزاؿ التدفقات الكبَتة لألمواؿ يف األسواؽ الناشئة تشهد ار  2017وخالؿ سنة  
، كما سبثل صناديق االستثمار هبذه 3مليار دوالر 200استمرار التدفقات األخَتة يف األسواؽ الناشئة أكثر من 

 .4ابألسواؽ جز ا كبَتا من قاعدة اؼبستثمرين األجانب هبا

لى األفاؽ وأثرت األحداث اػباصة يف عدد من بلداف ؾبموعة األسواؽ الناشئة دبا فيها تركيا واؽبند ع  
احمللية للتدفقات االستثمارية فبا أدى إىل تزايد تدفقات احملافظ اػبارجة منها، حيث تشَت التقديرات إىل أف 

 2016مليار دوالر أمريكي يف شهر ديسمرب من سنة  3,4التدفقات اػبارجة من األسواؽ الناشئة قد بلغت  
دوالر أمريكي فقط، وىي السنة األضعف منذ سنة  مليار 28وقدرت تدفقات احملافظ لنفس السنة دبا يقارب 

، وظلت األسواؽ الناشئة 2014-2010واقل بكثَت من متوسط تدفقات احملافظ االستثمارية للسنوات  2008
مليار دوالر أمريكي على  18بػ  2016ماعدا الصُت تشهد تدفقات رأظبالية صافية حيث قدرت يف نوفمرب 

الصُت، حققت األسواؽ الناشئة األخرى معدالت ال ابس هبا فقد ارتفع صايف  الرغم من التدفقات اػبارجة من
مليار دوالر، بينما شهدت تركيا وجنوب إفريقيا والربازيل واؼبكسيك  8.7تدفقات رأس اؼباؿ إىل اؽبند  إىل 

لسوؽ الصينية البفاضا يف التدفقات الداخلة إال أف التدفقات االستثمارية اػبارجة والداخلة من وإىل كل من ا
 االستثمار احملفظي ابألسواؽ الناشئة ككل.  أدا واؽبندية يبقى ؽبا التأثَت األكرب على 

أسوا سنة لتدفقات احملافظ االستثمارية إىل األسواؽ الناشئة منذ  2016وعلى العمـو تعترب سنة  
اعبدير ابلذكر أف البفضت التدفقات بشكل مستمر، و  2014، فمنذ االرتفاع احملقق خالؿ سنة 20085

اف تدفقات رؤوس األمواؿ لألسواؽ الناشئة كانت موجهة يف معظمها كبو أسيا وخاصة الصُت وابلرغم من 

                                                           
1
 - Pierre-Yves Bareau, Time To Revisit Emerging Markets, Emerging Market Debt Strategy Q2 2016,  

2
 - Julia Goh Malaysia: Stable Reserves At Us$95bn But Foreign Selling Persists P 01. 

3
 - Outlook On Emerging Markets, Jul 2017, Lazard Asset Management, P 02. 

4
 - Regulated Funds, Emerging Markets, And Financial Stability Ici Global Research Perspective, Vol. 2, No. 1 

April 2015, P 29. 
5
 - IIF CAPITAL FLOWS TRACKER December 2016, January 3, 2017, p 01, available on 

https://enterprise.press/wp-content/uploads/2017/01/iif_capital_flows_tracker_dec161.pdf 
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تقييمات األسواؽ الناشئة قد ارتفعت، وفقا ؼبا ذكرتو تقارير صندوؽ النقد الدويل فاف بعض األسواؽ الناشئة يبكن 
 .1اؿ حدوث أزمات اقتصاديةأف تواجو ثغرات كبَتة يف عملية التمويل يف ح

 .2016-2010ويوضح الشكل التايل تدفقات احملافظ االستثمارية الوافدة لألسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة 

 .2016-2010تدفقات احملافظ االستثمارية الوافدة لألسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة  (837شكل رقم )

 )مليار دوالر امريكي(

  

 Em Portfolio Flows Tracker 3.0 Methodology, September 1, 2016, P 01 :ادلصدر

إدا وكما ىو مالحظ من الشكل أعاله استطاعت االسواؽ الناشئة استقطاب رؤوس امواؿ معتربة خالؿ 
 البفاضا، كما ال حظنا اف تدفقات اؼبستثمرين االجانب الوافدة اىل ىذه االسواؽ شهدت 2010-2015

وىذا راجع اىل الًتاجع الذي شهدتو السوؽ الصينية والذي  2016داية سنة وب 2015ملحوظا خالؿ هناية سنة 
 بشكل كبَت على تدفقات االجانب لألسواؽ الناشئة بشكل عاـ. أثر

 اثنيا7 تدفقات االستثمار احملفظي لألسهم والسندات ابألسواق ادلالية الناشئة

ابألسهم وأخرى خاصة ابلسندات ابإلضافة اىل تنقسم تدفقات احملافظ االستثمارية إىل تدفقات خاصة         
استثمارات اخرى كالعقارات واؼبشتقات اؼبالية، ولكن لالستثمار يف االسهم والسندات من خالؿ احملافظ حصة 

 االسد من ىذه االستثمارات ككل، ويعٌت ىذا اعبز  من الدراسة بتحليل ىذه التدفقات.

                                                           
1
-Dan Moskowitz, Etfs: How To Play Emerging Markets Rebound (Vwo), 

http://www.investopedia.com/articles/investing/041316/etfs-how-play-emerging-markets-rebound-vwo.asp 

http://www.investopedia.com/contributors/53695/
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م االستثمارية بُت كل من األسهم والسندات، اليت تعترب ادوات يف العادة يقـو اؼبستثمروف بتنويع ؿبافظه
مالية تستثمر من خالؿ االسواؽ اؼبالية، وزبتلف من حيث اف االسهم حقوؽ ملكية تصدر من قبل من الشركات 

الشركة، يف حُت أف السندات ىي أدوات دين يتم إصدارىا  أدا وعوائدىا ىي أرابح غَت مضمونة وتعتمد على 
الشركات واؼبؤسسات اغبكومية واؼبؤسسات اؼبالية وغَتىا، وتتمتع السندات بعوائد اثبتة واجبة الدفع  من قبل

 .1اؼبؤسسة او اعبهة اؼبقًتضة أدا بغض النظر عن 

-2014تدفقات ىذا النوع من األوراؽ اؼبالية أبىم األسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة  أدا وفيما يلي سنتطرؽ إىل 
وايل يوضح تدفقات االستثمار احملفظي االجنيب لكل من االسهم والسندات خالؿ الفًتة ، واعبدوؿ اؼب2018
2014-2018. 

: تدفقات االستثمار احملفظي االجنيب لكل من االسهم والسندات إىل األسواؽ الناشئة خالؿ (35جدول رقم)
 مليار دوالر امريكي 2018-2014الفًتة 

 7385 7384 7383 7382 7381 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــ

تدفقات االستثمار احملفظي 
لغَت اؼبقيمُت اىل االسواؽ 

 الناشئة

 64 85 68 12 94 االسهم

 246 331 125 39 218 السندات

تدفقات االستثمار احملفظي 
  اىل الصُتلغَت اؼبقيمُت

 83 34 23 15 52 االسهم

 151 83 27 -8 41 السندات

تدفقات االستثمار احملفظي 
لغَت اؼبقيمُت اىل االسواؽ 

 الناشئة ابستثنا  الصُت

 20- 51 44 2- 42 االسهم

 96 248 98 47 176 السندات 

 اؼبصدر:

Capital Flows to Emerging Markets Looking past the turbulence, October 2018, 

available on:  

http://enterprise.press/wp-content/uploads/2018/10/CFR_Oct18 

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ اف التدفقات االستثمارية للمستثمرين غَت اؼبقيمُت الوافدة اىل االسواؽ الناشئة 
سبة لألسواؽ الناشئة ؾبتمعة والسوؽ بكثَت من التدفقات االستثمارية لالسهم وذلك ابلن أكربابلنسبة للسندات 

الصينية، ويف ؾبملها تعرؼ تدفقات االستثمار احملفظي اػباص ابلسندات يف األسواؽ اؼبالية الناشئة تغَتات موجبة 
 .2016و 2015 السنتُتمن حيث أحجامها إال أهنا عرفت البفاضا ملحوظا خالؿ 

                                                           
1
 -Thomas Kenny, Differences Between Stocks and Bonds, available on:   

https://www.thebalance.com/the-difference-between-stocks-and-bonds-417069 
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أصوؿ ذبتذب اؼبستثمرين الذين يرغبوف يف اؼبعدؿ واعبدير ابلذكر أف سندات األسواؽ الناشئة ىي فئة  
فوؽ اؼبتوسط ؼبخاطر االئتماف يف السعي لتحقيق عوائد مرتفعة على اؼبدى الطويل، وتستثمر سندات األسواؽ 
الناشئة يف الديوف الصادرة يف بلداف األسواؽ الناشئة وتتميز سندات األسواؽ الناشئة بكوهنا ذات نوعية ائتمانية 

ودة االئتماف اليت تقدمها الدوؿ اؼبتقدمة وابلتايل فإهنا توفر بشكل عاـ عوائد أعلى بكثَت، وينظر إىل اقل من ج
سندات األسواؽ الناشئة على أهنا أكثر عرضة للمخاطر الف االقتصادايت األقل تطورا  تعترب أكثر عرضة 

الت اليت ال توجد عادة يف األسواؽ للتقلبات االقتصادية اغبادة واالضطراابت السياسية وغَتىا من االختال
اؼبتقدمة ودبا أف اؼبستثمرين حباجة إىل التعويض عن ىذه اؼبخاطر اإلضافية فاف على األسواؽ الناشئة أف تقدـ 

 عوائد أعلى من األسواؽ األخرى.

 أدا يستخدـ عادة لقياس  اوخالؿ العشر سنوات السابقة اؼبؤشر العاؼبي ؼبورغاف والذي يعترب معيار  
% وخالؿ نفس الفًتة سندات االستثمار 8.43سندات األسواؽ الناشئة حقق متوسط عائد سنوي قدر بػػحوايل 

%، ومع اف االستثمار يف السندات 4.71يف الوالايت اؼبتحدة حققت متوسط عائد سنوي قدر بػحوايل 
1جيدا. أدا ابألسواؽ الناشئة شهد الكثَت من التقلبات إال أنو حقق 

 

القوي لسندات السوؽ الناشئة اىل اهنا تطورت من كوهنا فئة أصوؿ جد متقلبة يف  دا سباب األوتعود أ  
أوائل التسعينات إىل قطاع كبَت وأكثر نضجا يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية حاليا، بفضل ربقيق االقتصادايت الناشئة 

إال أف سندات األسواؽ الناشئة تظل  كمجموعة ؼبعدالت مبو اقتصادي اقوى من نظرائها يف األسواؽ اؼبتقدمة،
عرضة للصدمات اػبارجية اليت تؤثر على قرارات اؼبستثمرين كما يبكن أف يوفر التنويع يف االستثمار يف السندات 

متباينا، ونتيجة  أدا بُت األسواؽ الناشئة واؼبتقدمة فبا يعٍت أف أسواؽ السندات يف اجملموعتُت يبكن أف تقدـ أيضا 
 يبكن أف توفر قدرا من التنويع .لذلك فانو 

يف اآلونة األخَتة ارتفع طلب اؼبستثمرين على ديوف سندات حكومات األسواؽ الناشئة كوهنا توفر عوائد 
% يف 10.2حيث حقق اؼبؤشر اؼبرجعي لسندات ىذه األسواؽ اؼبقومة ابلدوالر عوائد إصبالية بلغت  مرتفعة،
من حكومات األسواؽ الناشئة دبا فيها الربازيل وتركيا إىل أسواؽ  ، ومع ارتفاع الطلب عليها عاد عدد2016

لبيع سندات جديدة للمستثمرين، ويف اؼبقابل البفض الطلب على سندات البلداف اؼبتقدمة  2016السندات يف 
ومية السندات اغبكعوائد مثل الوالايت األمريكية وأؼبانيا اليت تعترب من بُت اقل االستثمارات ـباطرة، وبلغت 

%،  7.5، بينما بلغت عوائد اؼبكسيك 2017% خالؿ سنة  13الًتكية اليت تبلغ مدهتا طبس سنوات حوايل 
تنتج الصُت ، يف حُت % وىو أعلى نسبة بُت الدوؿ االسيوية 7.3وكالنبا يتجاوز معدؿ اؽبند والبالغ حوايل 

2%. 3.9وايل عوائد على السندات قدرت حب
 

                                                           
1http://www.investopedia.com 

2 Capital Flows to Emerging Markets Looking past the turbulence, October 2018, available on:  
http://enterprise.press/wp-content/uploads/2018/10/CFR_Oct18 
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ار يف سندات األسواؽ الناشئة وعوائدىا اؼبرتفعة إال أف اؼبستثمرين ال يزالوف متخوفُت وابلرغم من ربسن االستثم
ؽبا، فقد استحوذت صناديق  أدا أفضل  2017من اذباىها، إال أف أدائها العاـ كاف مران نسبيا، وشهدت سنة 

احملافظ االستثمارية يف مليار دوالر من رأس اؼباؿ اإلضايف يف حُت استثمرت  67سندات األسواؽ الناشئة على 
 أدا ،ومنذ األزمة اؼبالية العاؼبية حقق 1مليار دوالر امريكي ؽبذه السنة 61أسهم األسواؽ الناشئة ما يقدر حبوايل 

، ويف جانب 2013االستثمار يف سندات األسواؽ الناشئة عوائد اهبابية خالؿ السنوات الالحقة ابستثنا  سنة 
رؤوس االمواؿ اؼبتدفقة ابلنسبة للصُت واالسواؽ الناشئة على حد سوا ،  2015خالؿ سنة تراجعت األسهم 

مليار دوالر امريكي ابلنسبة لالستثمار يف االسهم  2حيث تسببت االزمة الصينية يف خروج رؤوس االمواؿ بقيمة 
خلة اىل الصُت وقد قدمنا سابقا االسباب الرئيسية اليت اثرت بشكل كبَت على تدفقات احملافظ االستثمارية الدا

   واليت اثرت بدورىا على االسواؽ الناشئة.  

واعبدير ابلذكر اف التدفقات اىل السوؽ الصينية اثرت بشكل كبَت على احجاـ التدفقات الكلية لألسواؽ 
اد سجلت األسهم اؽبندية عائدا قواي  2018و  2017الناشئة ولكن للهند ايضا دور كبَت خاصة خالؿ سنيت 

% ابلدوالر األمريكي، متجاوزا بذلك  39وقد حقق مؤشر مورغاف ستانلي اؽبندي عوائد حبوايل  2017يف سنة 
% على التوايل، ويف الوقت نفسو مت 37% و22مؤشرات مورغاف ستانلي العاؼبية واألسواؽ الناشئة، اليت قدرت بػ 

ستثمار من طرؼ وكالة تقييم رفع مستوى تصنيف اؽبند إىل زائد درجة واحدة فوؽ رتبتها السابقة من حيث اال
، وبعد تراجع أدائها ؼبدة طبس سنوات السابقة حققت أسهم األسواؽ الناشئة تفوقا 2مودي للتصنيف االئتماٍل

 2017.3أسهم األسواؽ اؼبتقدمة خالؿ سنة  أدا على 

الناشئة لسنة  وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية اف تدفقات احملافظ االستثمارية لغَت اؼبقيمُت اىل االسواؽ
مليار، اما ابلنسبة لتوقعات  222مليار دوالر امريكي والسندات قدرت حبوايل  121 لألسهمابلنسبة  2019

  4مليار دوالر. 140مليار دوالر و 100التدفقات االستثمارية اىل الصُت فيما ىبص االسهم قدرت ب 

 ناشئة.ادلطلب الثالث7 أفاق االستثمار احملفظي ابألسواق ادلالية ال

-2010بعد التطرؽ إىل كل من التدفقات االستثمارية ابألسواؽ اؼبالية الناشئة وأدائها خالؿ الفًتة  
من خالؿ ىذا اعبز  من  2019-2018ارأتينا عرض التدفقات االستثمارية هبده االسواؽ خالؿ سنة  2017

 .2020الدراسة ابإلضافة اىل عرض افاؽ االستثمار احملفظي سنة 

                                                           
1
 https://alborsaanews.com/2017/12/31/1075732 

2 
- Andrew Rymer, Investing In India: How Might Reforms Affect Stockmarket Returns?, 13 February 2018. 

Http://Www.Schroders.Com/En/Insights/Economics/Investing-In-India-How-Might-Reforms-Affect-

Stockmarket-Returns/ 
3
 - The Case For Emerging Markets Asia, Etf Investment Strategy, Ishares Blackrock, October 2017,P 01.   

4
 Capital Flows to Emerging Markets Looking past the turbulence, The Institute of International Finance, 

October2018, Page 2. 
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  7386-7385ار احملفظي ابألسواق ادلالية الناشئة خالل الفرتة االستثم

القوي الذي شوىد خالؿ سنة  دا تواصل األسواؽ اؼبالية الناشئة تقدَل فرص استثمارات جاذبة بعد األ
، وىذا بسبب سياسة اغبكومة الصينية إلصالح مؤسساهتا اغبكومية مع الًتكيز على ربسُت نوعية اؼبعيشة 2017
 ا، والعمل على زبفيف تراكم ديوهنا.ألفرادى

ويف اقتصادايت أمريكا الالتينية فإننا نرى أف ىناؾ فرصا مغرية لالستثمار يف األسهم على اؼبدى الطويل  
يف اؼبنطقة وتستفيد بلداف أمريكا الالتينية من ربوؿ واسع النطاؽ كبو القادة السياسيُت الذين يبيلوف إىل تنفيذ 

 تثمرين.سياسات مالئمة للمس

كما ساعدت ـبتلف اإلصالحات وتصحيح االختالالت األساسية يف كل من اؽبند واندونيسيا على    
إىل ىذه البلداف فبا حسن من موازين اغبساابت اعبارية وكشوؼ  2017خالؿ سنة  ةتدفقات رأظبالية قوي

تكاليف سيؤدي إىل ربسُت يف ىوامش الربح اؼبيزانية، ويف الربازيل وروسيا واؽبند يتوقع أف بد  الشركات يف مراقبو ال
حيث ساعدت السياسات االقتصادية للهند على التفوؽ يف مبو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل ، 1 وزايدهتا

 مع زبفيض التضخم والبطالة ومن انحية أخرى أدت ىذه السياسات إىل ربسُت بيئة األعماؿ.

استنادا على  2018فهما أكثر األسواؽ الناشئة جاذبيو لسنة كما تربز كل من اؼبكسيك وتركيا بوص 
ربليل بلومربغ القائم على ؾبموعة من اؼبقاييس دبا يف ذلك النمو والعوائد ووضع اغبساب اعباري وتقييم األصوؿ، 

فقا اقتصادا انميا كما أف أسعار الصرؼ الفعلية فيهما أكثر تنافسية، وو  20حيث سجل الَبلداف أعلى نسبة بُت 
للتحليل فاف اؽبند والصُت من غَت اؼبرجح أف يكوف مبونبا االقتصادي ابلسرعة اليت كاان عليها يف العقد اؼباضي 

% خالؿ  80حسبما تشَت التقديرات، وقد ارتفع مؤشر األسهم يف السوؽ الناشئة يف مورغاف ستانلي بنسبو 
 .2% خالؿ ىذه الفًتة 47تقدمة بنسبو متجاوزا بذلك التقدـ الذي حققو مقياس السوؽ اؼب 2016-2017

، وبعد أف وضع 2016إذف فقد تراجعت التدفقات االستثمارية ابألسواؽ اؼبالية الناشئة خالؿ سنة  
الكلي لألسواؽ الناشئة وتدفقاهتا االستثمارية يبدو أف الواقع غَت ذلك  دا االقتصاديوف توقعات سلبية خبصوص األ

اعترب عكس التوقعات اؼبوضوعة من طرؼ اؼبؤسسات واؼبؤشرات الدولية  ا أدحققت  2017ألنو خالؿ سنة 
 وربسن تدرهبيا فبا دعا إىل إعادة تعديل التوقعات اؼبتشائمة بشأهنا.

 .2019وتوقعات سنة  2018ويبثل اعبدوؿ التايل تدفقات االستثمار احملفظي لألسواؽ الناشئة لسنة 

 

                                                           
1 

-  Lawrence Carrel,  Emerging Markets Offer Attractive Investment Opportunities In 2018, Jan 30, 2018 
Www.Forbes.Com 
2
 -  Yumi Teso, Masaki Kondo, And Hannah Dormido, These Are 2018’s Most (And Least) Attractive Emerging 

Markets, 21 Janvier 2018. 
Www.Bloomberg.Com 

https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/
https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/
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 2018فظي للمقيمُت وغَت اؼبقيمُت لألسواؽ الناشئة لسنيت تدفقات االستثمار احمل(7 36جدول رقم )
 * توقعات(2019. )2019و

USD billion +  inflow of capital, - outflow of capital 

 *7386 7385 البيان

 تدفقات االستثمار احملفظي لغَت اؼبقيمُت

 تدفقات اؼبقيمُت من االستثمار احملفظي

310 

-232 

 
344 

-223 

 ادلصدر7 

Capital Flows to Emerging Markets Looking past the turbulence, The Institute 

of International Finance, October2018, Page 2. 

نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف التدفقات االستثمارية الداخلة لألسواؽ الناشئة أي االجنبية تعترب كبَتة 
ويتوقع اف ربقق ما  2018مليار دوالر سنة  310رت حبوايل حيث قد 2019ويتوقع ؽبا الزايدة خالؿ سنة 

، يف حُت أف التدفقات اػبارجة من قبل اؼبقيمُت اقل، فقد قدرت 2019مليار دوالر خالؿ سنة  344قيمتو 
اىل حوايل  2019مليار دوالر ويتوقع اف تنخفض خالؿ سنة  332التدفقات اػبارجة من ىذه االسواؽ حبوايل 

ر، فبا يعٍت اف االسواؽ اؼبالية الناشئة جاذبة بشكل كبَت لالستثمارات االجنبية يف احملافظ مليار دوال 323
 االستثمارية كما اف التوقعات بشأهنا تعترب متفائلة.

ولو قاران بُت االستثمارات االجنبية احملفظية يف كل من االسهم والسندات اليت وبددىا ىدؼ وطبيعة  
الستثمارية لالستثمار يف السندات اكرب بكثَت من تدفقات االستثمار يف االسهم،  اؼبستثمر لوجدان التدفقات ا

إذف يبكن القوؿ أف األسواؽ الناشئة تعترب جاذبة للمستثمرين الراغبُت يف النمو أو للمستثمرين الساعُت إىل توسيع 
من االستثمار ابألسواؽ الناشئة  أفاؽ استثماراهتم إبضافة االستثمارات الدولية، وىنا ذبدر االشارة اىل نوع آخر

والذي يلقى رواجا كبَتا بُت اؼبستثمرين ويسمى االستثمار يف صناديق األسواؽ الناشئة اليت تعترب صناديق 
استثمارية تستثمر معظم أصوؽبا يف األوراؽ اؼبالية من البلداف اؼبصنفة على أهنا انشئة، وتتيح عوائد مرتفعة مع 

بلداف اؼبتقدمة، وسبثل ىذه الصناديق استثمارا جاذاب للمستثمرين وتشمل األوراؽ اؼبالية هبا ـباطر أكرب من أسواؽ ال
 .1ـبتلف فئات األصوؿ اليت تقدـ ؾبموعة من اػبيارات

إذف يبكن أف تكوف األسواؽ الناشئة أسواقا جاذبة لالستثمار بسبب أف االستثمار يف االقتصادايت اليت 
كاف   2007-2003ة لبعض اؼبكاسب والعوائد الكبَتة حيث خالؿ الفًتة تنمو بشكل أسرع توفر إمكاني

 %. 37لألسواؽ الناشئة مبو وتطور كبَتين حيث بلغ متوسط العائد السنوي 

                                                           
1
 - Https://Www.Investopedia.Com/Terms/E/Emergingmarketfund.Asp 
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غَت أف األسواؽ الناشئة يبكن أف تكوف ؿبفوفة ابؼبخاطر فبالرغم من أف االستثمار هبا يبكن أف ينتج  
، ولعل ىذا 1ف جز  من أصوؿ ؿبفظة استثمارية متنوعة ومدروسة بشكل جيدعوائد معتربة فانو من اؼبهم أف تكو 

ما يفسر توجو اؼبستثمرين يف احملافظ هبذه االسواؽ بكثرة اىل االستثمار يف ديوف السندات اغبكومية بسبب 
 البفاض ـباطرىا عموما، اال اف ذلك يرجع اىل طبيعة اؼبستثمر وىدفو ومدى ـباطرتو.

قات احملافظ االستثمارية الحظنا اف االسواؽ الناشئة كانت وجهة مفضلة للكثَت من اؼبستثمرين وبعد التطرؽ لتدف
االجانب، وتفوؽ االستثمار يف السندات على االستثمار يف االسهم بشكل واضح، وفيما يلي سنتطرؽ اىل ربليل 

 ـباطر االستثمار هبذه االسواؽ وعوائده.

 ثمار يف األسواق ادلالية الناشئة.ادلبحث الثاين7 عوائد وخماطر االست

 عٍت ىذا اؼببحث بتحليل كل من عوائد وـباطر االستثمار ابألسواؽ اؼبالية الناشئة مع اإلشارة إىل         
 عالقتها جبذب ودفع التدفقات االستثمارية بصفة عامة.

 عوائد االستثمار ابألسواق ادلالية الناشئة. أداءادلطلب األول7 حتليل 

ت أسهم األسواؽ الناشئة اترىبيا ارتفاعا سنواي أكرب من تلك العوائد اليت حققتها األسواؽ اؼبتقدمة فعلى حقق   
سنة حققت أسهم األسواؽ الناشئة عوائد سنوية أعلى من األسهم األمريكية واألسهم الدولية اؼبتقدمة  25مدى 

 .2فعة مع الكثَت من التقلبات يف ىذه األسواؽولكنها أظهرت أيضا تقلبات أكرب حيث تزامنت ىذه العوائد اؼبرت

كما تتيح األسواؽ الناشئة فرصا لالستثمار يف الشركات ذات النمو اؼبرتفع وعموما فاف مبوىا يبلغ تقريبا         
وىناؾ ـباطر زبص االستثمار هبا، ولكن احتماؿ  2015ضعف معدؿ النمو يف البلداف اؼبتقدمة النمو اعتبارا من 

ابح كبَتة ال يزاؿ يوجو اؼبستثمرين ويعترب االستثمار هبا خيارا جيدا للمستثمرين الذين يرغبوف يف تنويع ربقيق أر 
.3ؿبافظهم اؼبالية

 

ومن اؼبتوقع أف تتفوؽ أسهم األسواؽ الناشئة على أسهم األسواؽ اؼبتقدمة علي مدى السنوات اػبمس        
سواؽ اؼبتقدمة، كما يرى بعض االقتصاديُت أنو ستعود األسهم القادمة ويرجع ذلك إىل التوسع يف تقييمات األ

% خالؿ السنوات اػبمس القادمة واف ترتفع أسعار الفائدة تدرهبيا بفضل النمو العاؼبي  9و 7بشكل عاـ بُت 
%  7.2 اؼبعقوؿ والبطي  منذ االزمة اؼبالية وتبلغ العوائد اؼبتوقعة لألسواؽ اؼبتقدمة للسنوات اػبمس القادمة نسبة

                                                           
1 
Matthew Frankel, The Vanguard Emerging Markets Fund: High Risk With Huge Potential, Sep 7, 2016. 

 Https://Www.Fool.Com/Investing/2016/09/07/The-Vanguard-Emerging-Markets-Fund.Aspx 
2
 - Philip M. Fabrizio And Allen Liu, Investment Basics: A Primer On Emerging Markets Equities, Arthur J. 

Gallagher & Co , 2015, P 05; 
Https://Www.Ajg.Com/Media/1503957/Investment-Basics-A-Primer-On-Emerging-Markets-Equities. 
3
 - J.B. Maverick , Top 3 Emerging Markets Etfs (Vwo, Eem) | August 12, 2015  

Http://Www.Investopedia.Com/Articles/Investing/081215/Top-3-Emerging-Markets-Etfs.Asp?Lgl=Rira-

Baseline-Vertical 

http://www.investopedia.com/contributors/53889/
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ويتوقع أف تصل أسهم  2014% اليت مت تقديرىا يف تقرير توقعات سنة  7.4سنواي ابلبفاض طفيف عن 
1%. 9األسواؽ الناشئة إىل عائد سنوي ؼبدة طبس سنوات نسبة 

 

 العوائد ابألسواؽ اؼبالية الناشئة. دا واعبدوؿ اؼبوايل يبُت التطور السنوي أل

 2017-2011العوائد ابألسواؽ اؼبالية الناشئة )%( خالؿ  دا التطور السنوي أل(7 83جدول رقم )

 السنة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017

 العوائد أدا  16.34- 16.04 7.21- 10.61 5.72- 13.92 35.7

 اؼبصدر:

www.morningstarfunds.ie  

*-https://seekingalpha.com/article/4146437-banner-year-for-emerging-markets-in-2017 

 ويسمح االستثمار يف األسواؽ الناشئة للمستثمر بتحقيق عوائد كبَتة للمحفظة الواحدة حيث                  
أف العائد على السهم يف األسواؽ الناشئة يعد أكرب من العائد يف األسواؽ األخرى والعائد على احملفظة يف 

% يف السنة، إال أف ىذه العوائد اؼبرتفعة تكوف يف إطار اؼبخاطر 1.5األسواؽ الناشئة وبقق متوسط مبو قدره 
  2اؼبرتفعة.

بعد ست سنوات متعاقبة من االلبفاض،  2017وقد حدث ربسن ملحوظ يف أسيا من حيث النمو يف         
عض يف ب 2018أفضل للعوائد يف  أدا ويتوقع أف يشهد  2017وىو أحد األسباب الرئيسية لتعايف األسواؽ يف 

القطاعات اؼبالية دبا يف ذلك شركات التامُت يف الصُت واؼبصارؼ الرئيسية يف ىونغ كونغ ابإلضافة إىل بعض 
شركات السفر والرعاية الصحية والسلع االستهالكية واػبدمات وقد تستمر يف ربقيق مزيد من النمو يف العوائد 

3بفضل الطلب القوي وسط التحسن اؼبستمر يف االستهالؾ.
 

وابلنسبة للعوائد اؼبتعلقة ابؼبخاطر يرى االقتصاديوف اف الشيلي تعترب البلد الوحيد ذو التقلبات األقل مقارنة        
ابألسواؽ الناشئة األخرى، لذلك فاف اؼبستثمرين كانوا يستثمروف يف الشيلي دوف تعديل ـبصصاهتم وىذا 

 .4اقل اللبفاض متوسط التقلبات، فبالتاي تقلبات اقل تعٍت ـباطر

مثلت الصناديق االستثمارية اؼبخصصة للتداوؿ وسيلة استثمار للوصوؿ إىل األسواؽ  2016ويف سنة          
الناشئة ونظرا لعدـ اليقُت والتقلبات يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية فاف بعض اؼبستثمرين يتطلعوف إىل تقليل 

اشئة عن طريق اختيار األسواؽ اليت تقدـ عوائد تفوؽ اؼبتوسط تعرضهم العاـ للمخاطر يف استثمارات األسواؽ الن
                                                           
1 Economic Analysis - Brl: Near-Term Bounce Unsustainable Without Structural Reform - 12 Oct 2015, Bmi 

Research A Fitch Group Company. 
Http://Www.Emergingmarketsmonitor.Com/Economic-Analysis-Brl-Near-Term-Bounce-Unsustainable-

Without-Structural-Reform-12-Oct-2015 
2
 https://seekingalpha.com/article/4146437-banner-year-for-emerging-markets-in-2017 

3
 - Louisa Lo, Outlook 2018: Greater China Equities, 11 December 2017. 

Http://Www.Schroders.Com/En/Insights/Economics/Outlook-2018-Greater-China-Equities/ 
4
 Vanguard Research, Emerging Markets: Individual Country Or Broad-Market Exposure?, April 2011, P 02.03 
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وكثَتا ما توفر األسواؽ الناشئة عوائد مغرية الف أسعار الفائدة يف عدد من بلداهنا أعلى من أسعار الفائدة ابلنسبة 
1 لالستثمار يف الدوؿ األكثر تقدما.

 

 دا  استثمارات جاذبة الفرص حىت بعد األويرى بعض اػبربا  أف األسواؽ اؼبالية الناشئة تواصل تقدَل 
وكثَت من ىذه األسواؽ أصبحت يف وضع أفضل بكثَت بفضل التقدـ اعباري يف  2017القوي الذي شوىد يف 

اإلصالحات االقتصادية والسياسية اجملدية يف البلداف النامية الرئيسية وقد ربسن كثَت من أوجو الضعف التقليدية 
لعجز الكبَت يف اغبساب اعباري والبفاض معدالت الفائدة اؼبعدلة حسب التضخم بعد اليت تعاٍل منها مثل ا

2، فاف التقييمات لألسهم والسندات تظل جاذبة مقارنة بتقييماهتا التارىبية.2017القوي يف  دا األ
 

 وقد كانت دوافع عوائد األسهم الناشئة يف األسواؽ متوازنة بشكل معقوؿ على مدى السنوات الثالث 
اؼباضية وقد ارتفعت التقييمات ولكنها مل سبدد كما يف بعض األسواؽ األخرى، كما أف األرابح يبكن أف تستفيد 

3من االنتعاش العاؼبي اؼبتزامن وضعف الدوالر األمريكي.
 

إبدراج  2017جويلية  20األسهم الصينية خاصة بعد إعالف مورغاف يف  بشأفكما ساد اذباه تفاؤيل         
ويعتقد أف يستغرؽ اإلدراج الكامل طبس  2018أ" يف مؤشراهتا القياسية العاؼبية اعتبارا من ماي أسهم "
 ، ومع ذلك ينبغي للمستثمرين اغبذر من عوائد األسواؽ الناشئة وأخذ ـبتلف اؼبخاطر بعُت االعتبار.4سنوات

ألوراؽ اؼبالية كعالمة على أف سوؽ ويري بعض احملللُت أف النسبة اغبالية للعوائد اؼبرتفعة لألسعار يف سوؽ ا
سوؽ األوراؽ  أدا األسهم قد تكوف متجهة كبو االنكماش وعاده ما تكوف نسب عوائد األسعار متبوعة بضعف 

5اؼبالية، وعندما تكوف نسب عوائد األسعار مرتفعة فاف أسعار األسهم ربقق مبوا أبطأ يف السنوات الالحقة.
 

شئة عوائد مرتفعة خالؿ السنوات اؼباضية مقارنة ابألسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة إذف حققت األسواؽ اؼبالية النا
بشكل الفت كما أف بعض  2017األسواؽ اؼبالية الناشئة خالؿ سنة  دا وارتفع النمو أب 2016ابستثنا  سنة 

 يف العوائد يف حُت يرى البعض األخر أف االرتفاع الكبَت 2018أفضل ابتدا  من سنة  أدا االقتصاديُت يتوقعوف 
سيتبعو البفاض يف السنوات القادمة حسب البياانت التارىبية اليت تؤكد تصحيح مسارىا بعد االرتفاعات الكبَتة 

 اليت حققتها سابقا.    

                                                           
1 

-J.B. Maverick, 3 Best Dividend-Paying Emerging Markets Equity Etfs (Dvye, Ediv), March 31, 2016,   
Http://Www.Investopedia.Com/Articles/Investing/033116/3-Best-Dividendpaying-Emerging-Markets-Equity-

Etfs-Dvye-Ediv.Asp?Lg 
2 

- Lawrence Carrel , Emerging Markets Offer Attractive Investment Opportunities In 2018, Jan 30, 2018,  
Www.Forbes.Com 
3
 - Duncan Lamont, What Has Driven Stockmarket Returns And What Will Drive Them In Future?, 5 February 

2018. 
Http://Www.Schroders.Com/En/Insights/Economics/What-Has-Driven-Stockmarket-Returns-And-What-Will-

Drive-Them-In-Future/ 
4
 www.msci.com 

5
 - Pu Shen, The P/E Ratio And Stock Market Performance, Federal Reserve Bank Of Kansas City, Economic 

Review • Fourth Quarter 2000, P 33. 

http://www.investopedia.com/contributors/53889/
https://www.forbes.com/sites/lcarrel/
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 ادلطلب الثاين7 حتليل خماطر االستثمار ابألسواق ادلالية الناشئة. 

اعبيد لالقتصاد هبذه االسواؽ  دا دلك اىل األتوفر األسواؽ الناشئة فرص استثمارية كبَتة، ويرجع البعض 
مثل معدالت النمو االقتصادي الكبَتة واؼبتسارعة اليت تعطي للمستثمر مؤشرات اهبابية حوؿ االستثمار ابألسواؽ 
اؼبالية، اىل جانب فوائد التنويع للمحافظ االستثمارية بُت ـبتلف االصوؿ اؼبالية، وفيما يلي سنتطرؽ اىل نظرة 

 ة حوؿ ـباطر االستثمار هبذه االسواؽ.ربليلي

وكما سبق الذكر سبنح االسواؽ الناشئة اؼبستثمرين عوائد مرتفعة ومع ذلك فإهنا أيضا أكثر خطورة من 
األسواؽ اؼبتقدمة نظرا ؼبا يبيزىا من حالة عدـ اليقُت، ابإلضافة إىل التقييم غَت الدقيق لألسس االقتصادية واؼبالية 

لذا هبب على اؼبستثمرين األخذ بعُت االعتبار اؼبناخ السياسي فيها واحتماالت التطورات يف ىذه األسواؽ، 
السياسية غَت اؼبتوقعة، حيث يشمل االستثمار يف اػبارج ربليل دقيق للمخاطر االقتصادية والسياسية والتجارية 

يلها، ويعترب ىذا التحليل خطوة اليت قد تؤدي إىل خسائر استثمارية غَت متوقعة وذلك لتاليف ىذه اؼبخاطر وتقل
أساسية يف بنا  ومتابعة أي ؿبفظة دولية فعلى اؼبستثمرين استخداـ العديد من مصادر اؼبعلومات اؼبتاحة لتقييم 

1اؼبخاطر اؼبوجودة واؼبخاطر اؼبتوقعة من عملية االستثمار
. 

ؼبقيمُت أو األجانب ولعل أنبها وقد حدد االقتصاديوف العديد من اؼبخاطر اليت تواجو اؼبستثمرين سوا    
اؼبخاطر االقتصادية دبا يف ذلك ـباطر التضخم وتقلبات اسعار الصرؼ لعمالت االسواؽ وـباطر األسواؽ 
الدولية، اىل جانب عدـ استقرار اذباه التعامالت، ابإلضافة اىل ـباطر األعماؿ او اؼبخاطر التشغيلية اػباصة 

2ؼبخاطر اؼبتعلقة ابلتكاليف.ابلشركة والقطاع والنشاط وكذلك ا
 

 وفيما يلي سنتطرؽ إىل أىم اؼبخاطر اؼبتعلقة ابألسواؽ الناشئة:

 يبكن أف تؤثر تقلبات أسعار العمالت على ؾبموع العوائد فمثال مت خماطر أسعار صرف العمالت األجنبية :
على عمالت األسواؽ الناشئة، وأثر ذلك أتثَتا سلبيا كبَتا  2015٪ منذ أوت 8تعزيز الدوالر األمريكي بنسبة 

3حيث ازبذ البنك االحتياطي الفيدرايل إجرا ات بوتَتة متباطئة لرفع الفائدة ومستوايت الدوالر.
 

وحيث يالحظ أف الدوؿ الناشئة غَت قادرة على إصدار األوراؽ اؼبالية بعملتها احمللية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية وىو 
4القتصادايت األسواؽ الناشئة.  ما يعترب من اؼبخاطر ابلنسبة

 

                                                           
1
- Brian Perryevaluating Country Risk For International Investing 

Ww.Investopedia.Com/Articles/Stocks/08/Country-Risk-For-International-Investing.Asp 
 .101-100، ص 2012ائم، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، ضبدي عبد العظيم، اقتصادايت البورصة يف ضو  األزمات واعبر  -2

3
 Arthur Pinkasovitch, The Risks Of Investing In Emergings Markers, Updated March 28, 2014, Available On: 

Http://Www.Investopedia.Com/Articles/Basics/11/Risks-Investing-In-Emerging-Markets.Asp 
 . 213، ص  2017عزيزة بن ايظبينة، البورصة واألسواؽ اؼبالية دراسة ربليلية، دار االايـ للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، عماف، األردف،  - 4

http://www.investopedia.com/contributors/281/
http://www.investopedia.com/contributors/387/
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 ارتفاع قيمة ادلديونية ابألسواق الناشئة( قدر بنك التسوايت الدولية :BIS إصبايل ديوف الشركات يف األسواؽ )
-2010تريليوف دوالر يف السنوات  10تريليوف دوالر أمريكي، دبعدؿ مبو  25حبوايل  2015الناشئة سنة 

من الديوف اؼبقومة ابلدوالر األمريكي، ويف دراسة خاصة بديوف  ٪30، كما أصدرت ىذه البلداف 2014
خلصت  2014الشركات األضعف يف قطاع الشركات ابألسواؽ الناشئة اليت تسمى ابلديوف اؼبعرضة للخطر سنة 

% من ؾبموع ديوف  53مليار دوالر يف الديوف اؼبعرضة للخطر لتصل إىل  740إىل إمكانية ارتفاع قدره 
قد حذر بنك غولدماف ساكس من االرتفاع الكبَت غبجم الديوف حيث أنو إذا ما ارتفعت ديوف ، و 1الشركات

الدولة ؼبستوايت قياسية دوف أف يكوف ىناؾ طلب وحركة اقتصادية قادرة على دفع معدالت النمو ستواجو ىذه 
نمو لفًتات طويلة، وابلنسبة الدولة أحد اغبالتُت إما أف يشهد اقتصادىا أزمة أو أف تتسبب يف البفاض معدالت ال

% نسبة  148تريليوف دوالر حيث ارتفع من  25حوايل  2016للصُت مثال بلغ مستوى الدين الصيٍت لسنة 
احمللي وقد  الناتج إىل الدين نسبة ترتفع أف اؼبتوقع ، ومن20162% سنة  237إىل  2007إىل الناتج سنة 

وفيما يتعلق ابالقًتاض اػبارجي فإف نسب  2013يف اؼبتوسط منذ تدىورت اؼبوازين اؼبالية يف األسواؽ الناشئة 
 الدين إىل األسهم آخذة يف االرتفاع يف معظم االسواؽ الناشئة ببلداف أمريكا الالتينية وأورواب الناشئة وإفريقيا.

تخداـ وابلنظر لقوة الدوالر فإف ىذا يعٍت أف بعض البنوؾ اؼبركزية يف األسواؽ الناشئة قد تضطر إىل اس
من النقد  احتياطاهتاـبزوف االحتياطي االجنيب لديها للحد من تقلبات العملة فبا سيؤدي اىل تراجع احجاـ 

 األجنيب وقد يؤثر ذلك على االسواؽ اؼبالية على اؼبدى الطويل.

ياطي واعبدير ابلذكر انو ال يبكن اعبـز ابألثر السليب او االهبايب الذي قد تسببو سوا  الديوف او االحت
 خاطر.اؼبالسوؽ فذلك ىبتلف ابختالؼ البلد اؼبعٍت، اال اهنا تدرج ضمن  أدا االجنيب يف 

: األسواؽ الناشئة بشكل عاـ أقل سيولة من تلك اؼبوجودة يف الدوؿ اؼبتقدمة وقد أدى خطر اخنفاض السيولة
الناشئة ىي عموما اقل سيولو ىذا النقص يف السوؽ إىل ارتفاع مستوى عدـ اليقُت من حيث األسعار، واألسواؽ 

من تلك اؼبوجودة يف الدوؿ اؼبتقدمة، ويؤدي ىذا النقص يف السوؽ إىل ارتفاع رسـو السمسرة وارتفاع مستوى 
عدـ التيقن من األسعار ويواجو اؼبستثمروف الذين وباولوف بيع األسهم يف سوؽ غَت سائلو ـباطر كبَتة أبف أوامرىم 

 سبنع األسواؽ السائلة اؼبستثمرين من ربقيق فوائد اؼبعامالت السريعة. لن تكوف ابلسعر اغبايل حيث

: تشَت اؼبخاطر السياسية لعدـ اليقُت بشأف القرارات السياسية السلبية ابإلضافة إىل احتماؿ ادلخاطر السياسية
التغَت نشوب حروب، وزايدة الضرائب والتغَت يف سياسة السوؽ، وعدـ القدرة على السيطرة على التضخم و 

من األسواؽ الناشئة العشرين األوىل ىذا العاـ الذي يبكن أف  12الكبَت يف القوانُت، حيث ارتفعت اؼبخاطر يف 

                                                           
 .2014فريل أ 09اطا ابلتحدايت، نشرة صندوؽ النقد الدويل، تقرير االستقرار اؼبايل العاؼبي يظل ؿب - 1

 . قاعدة بياانت البنك الدويل2
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يؤدي إىل البفاض مكاسب اؼبستثمرين، دبا يف ذلك الصراع على السلطة يف اغبزب اغباكم يف جنوب إفريقيا 
 يا. وأتثَت االنتخاابت يف كل من الربازيل واؼبكسيك وكولومب

وىناؾ بعض اؼبخاطر اإلضافية اؼبتعلقة ابالستثمار الدويل اليت ربتاج إىل معرفة مسبقة كمخاطر العملة فإذا         
كانت العملة احمللية أقوى من العملة األجنبية فستكوف العوائد اقل ومن انحية أخرى إذا كانت العملة األجنبية 

تزيد من عوائد االستثمار، ويالحظ أف االضطراابت السياسية قوية مقارنة بعملة اؼبستثمر فاف ىذه القوة 
واالضراابت أو االنقالابت العسكرية واغبروب تؤدي إىل تراجع النمو ابلنسبة القتصادايت الدوؿ وبورصاهتا كما 

راجع أف التغَتات يف السياسات االقتصادية أو التنظيمية أو التجارية لبلد ما يبكن أف تؤدي أيضا إىل ربسن أو ت
 . 1سوؽ األوراؽ اؼبالية أدا 

 7وتنتج عادة عن االستثمارات األجنبية يف األسهم والسندات واغبصوؿ على عوائد  خماطر أسعار الصرف األجنيب
ابلعملة احمللية لالستثمار ونتيجة لذلك سيتعُت على اؼبستثمرين ربويل ىذه العملة احمللية مره أخرى إىل عملتهم 

اؼبثاؿ اؼبستثمر األمريكي الذي يشًتي االصل اؼبايل الربازيلي ستكوف معامالتو بعملة الرايؿ احمللية، فعلى سبيل 
الربازيلي ولذلك فاف تقلبات العمالت يبكن أف تؤثر على العائد اإلصبايل لالستثمار حيث ىناؾ إمكانية مواجهة 

 والر األمريكي.اؼبستثمر ػبسارة من حيث العوائد اإلصبالية عند البيع والتحويل إىل الد

 7يف بعض األحياف تكوف األسواؽ الناشئة أضعف من حيث نظم إدارة الشركات  ضعف نظام إدارة الشركات
 حيث تكوف اإلدارة أو حىت اغبكومة أكثر أتثَتا يف الشركة من اؼبسانبُت فيها.

 7إىل إصدار سندات تدفع نظرا الف األسواؽ الناشئة تعترب أكثر ـباطرة فإهنا تضطر  زايدة احتماالت اإلفالس
أسعار فائدة أعلى وزايدة عب  الديوف يزيد من تكاليف االقًتاض ويعزز احتماالت اإلفالس، إذ يبكن لالستثمار 
يف األسواؽ الناشئة أف وبقق عوائد كبَتة للمستثمرين ومع ذلك هبب عليهم أف يدركوا أف صبيع العوائد اؼبرتفعة 

ألهنا تعترب أكثر رتفعة، وزايدة فرص اإلفالس ترتبط هبذه األسواؽ ارتباطا كبَتا ترتبط ارتباطا وثيقا ابؼبخاطر اؼب
 ـباطرة من األسواؽ اؼبتقدمة.

وما ىو معروؼ أف احجاـ اؼبخاطر يف االستثمارات الدولية اكرب من ـباطر االستثمارات احمللية، اذ 
دولية اؼبختلفة دبا يف ذلك ـباطر العملة واؼبخاطر تشمل ـباطر االستثمار العاؼبية العديد من أنواع عوامل اػبطر ال

السياسية وـباطر أسعار الفائدة، وهبب على اؼبستثمرين الدوليُت دراسة عوامل اػبطر ىذه بعناية قبل االستثمار يف 
 ، وقد تكوف اؼبخاطر العالية عالمة اهبابية اذ تعكس اؼبزيد من االنفتاح واالندماج الكبَت يف2األسهم العاؼبية

                                                           
1
 - Investor Education, Vanguard Investments, Canada Inc 2017, Learn About International Investing, P 03. 

2
 - Justin Kuepper, Global Investment Risk, June 25, 2019, Available on : 

https://www.thebalance.com/what-is-global-investment-risk-4148455 
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األسواؽ العاؼبية، كما قد تكوف أيضا عالمة على الضعف اؼبتزايد وسبيل البلداف ذات االنفتاح األعلى يف حساب 
   رأس اؼباؿ إىل أف تكوف أكثر استجابة للتغَتات اػبارجية العاؼبية.

تباطؤ النمو يبكن أف تؤدي التحدايت االقتصادية الكبَتة واؽبيكلية مثل  الوضعية االقتصادية غري ادلؤكدة7
وارتفاع معدالت التضخم واالعتماد على رأس اؼباؿ األجنيب إىل تراجع بعض األسواؽ الناشئة، كما يبكن أف يؤثر 
ذلك بشكل مباشر على السوؽ اؼبالية لبلد آخر حيث شهدت كل من الربازيل واؽبند واندونيسيا وتركيا وجنوب 

لت األفاؽ االقتصادية للهند تتحسن تدرهبيا منذ سنة إفريقيا عدة ـباطر مشًتكة فيما بينها، يف حُت ظ
،كما أف االعتماد اؼبتزايد على االئتماف يف كل من الصُت والربازيل واتيلندا شكل خطرا آخر، وكذلك 2014

سوؽ الصُت للعقارات اليت يبكن أف تؤثر سلبا على مصدري السلع األساسية يف أمريكا الالتينية وبعض من دوؿ 
االستثمار يف االسواؽ اؼبالية الناشئة يتأثر ابلصدمات اليت  وف افاعبدير ابلذكر أف بعض االقتصاديُت ير ؛ و 1إفريقيا

يشهدىا النمو االقتصادي طويل األجل يف ىذه االقتصادايت يف حُت أف يرى البعض االخر اف بعض من ىذه 
2الصدمات ىي من اىم اػبصائص اؼبميزة ؽبا.

 

( مقارنة 4قدرت بػحوايل )+  2015األسواؽ الناشئة الرئيسية زايدة كبَتة يف وقد شهد مستوى اؼبخاطر يف 
( 9( وروسيا )+ 10ابلتحسن الطفيف يف الدوؿ اؼبتقدمة، أما ابلنسبة للسوؽ الربازيلية فقدر بػما يعادؿ )+ 

ىذه مؤشر واضح عن انتها  قيادة  2016(، ويرى االقتصاديوف أف سنة 3وبدرجة اقل السوؽ الًتكية )+
ىذا األسواؽ سيشهد أقل مستوى لو خالؿ ىذه السنة وتبدأ بذلك مرحلة العودة إىل  أدا األسواؽ للعامل، وأف 

، كما اف لتحليالت 3أي الفًتة اليت سبقت أزمة الرىن العقاري 2007سياؽ السوؽ اىل فًتة ما قبل سنة 
الت التصنيف العاؼبية دور كبَت يف توجيو وتوقعات االقتصاديُت واؼبؤسسات الدولية ومؤشرات التنقيط من وكا

قرارات اؼبستثمرين والتأثَت على توجهاهتم، دبا يف ذلك ـباطر زبفيض التصنيف االئتماٍل للبلداف اليت تشهد 
 تقلبات سياسية او اقتصادية حادة،

 مكارتفاع معدالت التضخ  2018األخرى اليت حددهتا مؤسسة بلومبَتغ سنة  إىل جانب بعض اؼبخاطر 
 .4السياسة النقدية اؼبتبعة من طرؼ البنوؾ اؼبركزية يف ىذه االسواؽ اىل جانب اؼبخاطر التجارية الكبَتةو

 

                                                           
1
 - Alanna Petroff , 4 Risks For Emerging Markets , July 4, 2014, London 

Http://Money.Cnn.Com/2014/07/04/Investing/Emerging-Markets-Risks/Index.Html 
2
 
- Fredrik Wilander, Risk And The Capital “Paradox” Of Emerging Markets, 20-01-15,  

 Https://Www.Nordea.Com/En/Press-And-News/News-And-Press-Releases/Fredrik-Wilanders-Blog/2015/2015-

01-20-Risk-And-The-Capital-Paradox-Of-Emerging-Markets.Html 
3
  -Gruppo Cdp, 2016 Risk Map: Risk Returns To Emerging Markets, Sace, 25 January 2016, P 01 

Http://Www.Sace.It/En/Media/Press-Releases/Press-Release/2016-Risk-Map-Risk-Returns-To-Emerging-

Markets,  
4 
- Bloomberg News,  What’s In Store For Emerging Markets In 2018, December 15, 2017. 

Www.Bloomberg.Com 

http://www.cnn.com/profiles/alanna-petroff
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إضافة إىل خطر التوزيع غَت العادؿ ؽبذه األسواؽ ألهنا ـبتلفة وتغَتاهتا كبَتة، فإنو يكاد يكوف من 
معُت يبكن  أدا رتباط السليم بُت األحداث وتوقع اؼبستحيل لالستفادة من اؼبعلومات التارىبية من أجل التنبؤ ابال

االعتماد عليو يف عملية التنبؤ، وكذا خطر تراخي القيود التجارية الداخلية حيث قبد شىت أشكاؿ التالعب يف 
السوؽ، حيث اكدت العديد من الدراسات عدـ كفا ة ىذه االسواؽ ابعتبار اف أسعار األسهم ال تعكس قيمتها 

يرجح إمكانية حدوث مضارابت كبَتة، كما يبكن أيضا التحكم يف السوؽ بشكل كبَت من قبل اغبقيقية، فبا 
 1.اؼبستثمرين الذين وبملوف معلومات سرية

 أبىم األسواؽ الناشئة.  2015-2000ويبثل الشكل التايل تطور نسب اؼبخاطر خالؿ الفًتة    

 .7382-7333شئة خالل (7 تطور معدالت ادلخاطر أبىم األسواق النا88الشكل رقم )

 

 ادلصدر7

Charles Collyns, Where Next? Prospects For Em Capital Flows , April 15, 2015, P13. 

ارتفاعا واضحا نتيجة  شهدت 2008-2009نالحظ أف معدالت اػبطر ابألسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة         
ار ابألسواؽ العاؼبية وعزوؼ اؼبستثمرين عن استثمار رؤوس ألزمة الرىن القاري وما صاحبها من حالة عدـ االستقر 

العديد من الشركات واؼبؤسسات الكربى، كما  أدا امواؽبم زبوفا من اػبسائر احملتملة يف ظل افالس وتراجع 
ايضا اعتربت اؼبخاطر مرتفعة نوعا ما لكن بصفة اقل حدة من فًتة  2015-2000نالحظ انو خالؿ الفًتة 

ابلسوؽ اؼبالية الروسية وتليها السوؽ اؼبالية الربازيلية مث اؼبكسيكية والًتكية، ترجع ارتفاع معدالت  االزمة وخاصة
اؼبخاطر هبذه االسواؽ يف اجململ اىل التقلبات وااللبفاضات اؼبتتالية اليت شهدهتا اسعار صرؼ عمالت معظم ىذه 

ايؿ اؼبكسيكي وكذا اللَتة الًتكية واالجرا ات اؼبتبعة حملاولة االسواؽ دبا يف ذلك اليواف الصيٍت والبيزو الربازيلي والر 

                                                           
1 - 

Arthur Pinkasovitch, The Risks Of Investing In Emerging Markets, February 28, 2018, Available On: 

Www.Investopedia.Com 

https://www.investopedia.com/contributors/387/
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التقليل من حدة التقلبات يف اسعار صرفها ابإلضافة اىل النزاعات واؼبشاكل السياسية واعبيوسياسية اليت سانبت 
 بشكل كبَت يف رفع ـباطر االستثمار هبذه االسواؽ.

رية جديدة ترتبط ارتباطا كبَتا ابغبالة العامة لالقتصاد واعبدير ابلذكر أف ىذه األسواؽ توفر فرصا استثما
الكلي مثل ارتفاع معدالت النمو االقتصادي فبا جعلها تتميز ابرتفاع العوائد اؼبتوقعة وكذا الفوائد اؼبغرية لعملية 

ستثمارية، فهناؾ التنويع يف احملافظ االستثمارية إال اف دلك ال يعٍت ابلضرورة اهنا اسباب كافية عبذب التدفقات اال
من انحية اخرى ـباطر متعلقة هبذه االستثمارات سوا  ابلنسبة للمستثمرين اؼبقيمُت أو اؼبستثمرين األجانب، وخَت 
مثاؿ على ذلك من األمثلة اليت برزت يف اآلونة األخَتة السوؽ الًتكية كوف تركيا البلد الذي كثَتا ما أشيد بو من 

اعتربه البعض دبثابة اؼبعجزة، اال اف االضطراابت السياسية اليت عصفت بو أدت يف   انحية االقتصاد اؼبزدىر والذي
كثَت من األحياف إىل نتائج سلبية وغَت متوقعة وىذه التقلبات واالضطراب ذبعل اؼبستثمرين األجانب احملتملُت 

وؿ دوف ربقيق اؽبدؼ الرئيسي يًتددوف يف استثمار أمواؽبم يف ىذه االسواؽ، اىل جانب العديد من اؼبخاطر اليت رب
 ؼبختلف االسواؽ اؼبالية والذي يتمثل يف جذب التدفقات االستثمارية.

وعلى الرغم من أف االقتصادايت الناشئة قد تكوف قادرة على توفَت فرص أكرب وخلق ؾباالت جديدة 
القتصادي ووبتاج اؼبستثمروف إىل لالستثمار فاف صناع القرار يف ىذه األسواؽ وبتاجوف إىل النظر يف أاثر االنفتاح ا

ابلرغم من  ابقتصاداهتاربديد اؼبخاطر قبل عملية االستثمار وقد تكوف األسواؽ الناشئة قد استطاعت النهوض 
 . 1التحدايت العاؼبية واحمللية يف اؼباضي فاف عليها أف تتغلب على بعض العقبات اليت ربوؿ دوف ذلك مستقبال

االسواؽ الناشئة لسنة  أدا المريكية أبرز طبس ـباطر اليت قد تؤثر على وضحت وكالة بلومبَتغ ا وقد
، دبا يف ذلك سياسات االحتياطي الفدرايل وسعر الدوالر يف ظل توجو البنك اؼبركزي االمريكي اىل االبقا  2019

ا  خطة شرا  على اسعار الفائدة عكس ما توقعو اؼبستثمرين، ابإلضافة اىل زبطيط البنك اؼبركزي األوريب إلهن
االصوؿ اؼبالية ذات العوائد اؼبرتفعة ابألسواؽ الناشئة خاصة االسيوية، اىل جانب اغبرب التجارية بُت الوالايت 

وفرض الرسـو اعبمركية على الواردات من قبل كال البلدين يف ظل اؼبفاوضات اعبارية، عالوة  االمريكية والصُت
ق اؼبصاحب لتداعيات ثبوت تدخل روسيا يف االنتخاابت االمريكية على العقوابت اؼبفروضة على روسيا والقل

، وكذلك استعداد بعض الدوؿ إلجرا  االنتخاابت الرائسية فبا يزيد القلق لدى اؼبستثمرين حوؿ سياسة 2016
2الرؤسا  اعبدد يف ىذه البلداف كاؽبند وجنوب افريقيا.

 

 

                                                           
1
 -  Reem Heakal, What Is An Emerging Market Economy?,  August 17, 2017 

Http://Www.Investopedia.Com/Articles/03/073003.Asp 
2
 - Paul Wallace, These Are the Biggest Risks for Emerging Markets Right Now, 30 avril 2018, available on: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-29/april-agony-nears-end-as-emerging-market-investors-

reassess-risk  

http://www.investopedia.com/contributors/80/
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 الية الناشئة.االستثمار ابألسواق ادل أداءادلبحث الثالث7 تقييم 

سنستعرض فيما يلي تطور بعض اؼبؤشرات االساسية ؼبعرفة وضعية االسواؽ الناشئة ؿبل الدراسة خالؿ الفًتة 
اىل جانب عرض اىم مؤشرات التقييم الفٍت لقيمة االصوؿ اؼبالية هبذه األسواؽ خالؿ نفس  2010-2017
 الفًتة.

          الية الناشئة.االستثمار ابألسواق ادل أداءادلطلب األول7 تطور 

يستوجب اإلشارة إىل عدـ التجانس الكبَت بُت ىذه األسواؽ يف ؾبملها لذا فمن الضروري التفصيل يف أىم 
األسواؽ، ومن خالؿ ىذا اؼبطلب سنتطرؽ إىل عينة من أىم األسواؽ اؼبالية الناشئة واؼبتمثلة يف الصُت واؽبند 

نوب إفريقيا، وسنستعرض تطور بعض اؼبؤشرات االساسية ألدائها خالؿ وروسيا والربازيل واؼبكسيك، تركيا وج
 .2017-2010الفًتة 

 األسواق ادلالية7 أداءتطور مؤشرات 

االسواؽ اؼبالية من خالؿ اؼبؤشرات االساسية اؼبتعلقة بوضعية السوؽ اؼبالية بصفة عامة وتتمثل فيما  أدا يتم تقييم 
1يلي:

 

 تقاس من خالؿ مقارنة حجم اإلصدارات اعبديدة وحجم التداوؿ. وق7مؤشر الطاقة االستيعابية للس 

 مؤشر دواراف األسهم. : يقاس من خالؿمؤشر حتقيق السيولة 

 7يف سوؽ اإلصدار يقاس من خالؿ تطور عدد الشركات  مؤشر احلجم النسيب لسوق األوراق ادلالية
فتقاس من خالؿ مقارنة القيمة السوقية ابألسهم اؼبسجلة ابلبورصة ونسبة اإلصدارات أما ابلنسبة لسوؽ التداوؿ 
 اؼبتداولة نسبة إىل الناتج احمللي اإلصبايل وكذا إصبايل السيولة احمللية.

  7رمسلة تقاس من خالؿ مؤشري اغبجم والسيولة حيث يدؿ اغبجم على مؤشر نسبة رمسلة السوق
وتشَت السيولة ( MCR zation Ratio Market Capitali)كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبايل  األسواق

كنسبة مئوية واستخدمت معظم الدراسات األخرى مؤشرات أخرى لتنمية أسواؽ   القيمة اإلمجالية ادلتداولةإىل 
يف البورصة وحجم سوؽ األوراؽ اؼبالية والتغَتات يف مؤشر سوؽ  عدد الشركات ادلدرجةاألوراؽ اؼبالية مثل 

يولة أبهنا السهولة والسرعة اليت سبكن اؼبستثمرين من شرا  األوراؽ اؼبالية وبيعها وتتميز األوراؽ اؼبالية، وتعرؼ الس
سوؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتطورة بشكل جيد ابرتفاع السيولة اليت من شاهنا سبكُت اؼبستثمرين من القدرة على اغبصوؿ 

2توفَتا للمشاريع. على أمواؽبم خالؿ فًتة االستثمار كما تعترب البورصة السائلة األكثر
 

 

 
                                                           

، 79، العدد ( مع دراسة خاصة للبورصة اؼبصرية، سلسلة رسائل البنك الصناعي2003-1994ليل أدا  البورصات العربية خالؿ الفًتة )حسُت عبد اؼبطلب األسرج رب - 1
 . 21ص  .2004الكويت 

2
  -Www.Ccsenet.Org/Ijbm International Journal Of Business And Management Vol. 9, No. 11; 2014, Stock 

Exchange Development And Economic Growth: Empirical Evidence From Jordan Ali Mustafa Al-Qudah1, P 26. 
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 مؤشر معدل دوران األسهم ادلتداولة7

يعرؼ معدؿ الدوراف أبنو حاصل قسمة القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبتداولة أثنا  الفًتة على متوسط رظبلة        
 ، وىو يكمل خاصية رظبلة السوؽ، 1السوؽ لنفس الفًتة، ويعترب معدؿ الدوراف أحسن معيار لقياس سيولة السوؽ

ؼبعرفة درجة نشاط السوؽ، فقد تكوف السوؽ صغَتة من حيث رظبلتها ولكن معدؿ الدوراف فيها مرتفع فتتميز 
 ابلنشاط وقد يكوف للسوؽ أعلى أحجاـ للرظبلة وأعلى معدالت التداوؿ ولكن معدؿ الدوراف فيها ضعيفا.

ربازيل، اؼبكسيك، روسيا، تركيا والشكل التايل يوضح تطور معدؿ الدوراف بكل من بورصة الصُت، اؽبند، ال
 وجنوب إفريقيا.

 (.7384-7383(7 معدل دوران األسهم ادلتداولة أبىم األسواق ادلالية الناشئة )%( )87شكل رقم )

 

 سبثل متوسط الفًتة( 2017من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. )بياانت  ادلصدر7

% ونسبة 136بُت حوايل  2017-2010ُت قد تراوح خالؿ الفًتة نالحظ أف معدؿ الدوراف يف الص 
، وعموما كاف متوسط معدؿ دوراف األسهم يف السوؽ الصينية 2015% اليت مثلت أعلى نسبة سنة 480
  %.237حوايل 

% 42%، وكاف يف حدود 29بينما كاف متوسط معدؿ الدوراف يف كل من اؼبكسيك وجنوب إفريقيا يف حدود 
 من روسيا واؽبند على التوايل.% يف كل 53و

أما معدؿ دوراف األسهم يف تركيا فبالرغم من أنو عرؼ تذبذاب نوعا ما بُت االرتفاع وااللبفاض إال أنو بقي عند 
%، ويف اؼبقابل عرؼ ىذا اؼبعدؿ ارتفاعا متواصال يف الربازيل طواؿ فًتة الدراسة ابستثنا  سنيت 163متوسط 
 %.72هما تراجعا نسبيا إىل حدود اللتُت عرؼ في 2017و 2016

                                                           
 . 15، نفس اؼبرجع السابق، ص 2003 -1994السرج، ربليل أدا  البورصات العربية خالؿ الفًتة حسُت عبد اؼبطلب ا -1
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وفبا سبق وإف تعذر ربليل معدؿ الدوراف يف األسواؽ الناشئة كمجموعة متجانسة، إال أنو يعترب على العمـو  
مرتفع بشكل كبَت يف الصُت مقارنة بغَتىا من البورصات اؼبذكورة تليها تركيا مث اؽبند، ويعترب منخفض نوعا ما يف  

بشكل ملحوظ يف  2012، ومن منظور السنوات فقد البفض معدؿ الدوراف سنة كل من اؼبكسيك وروسيا
الصُت وىذا راجع إىل ارتفاع ـباوؼ اؼبستثمرين احملليُت واألجانب حوؿ اؼبخاطر والعوائد خاصة مع تداعيات 

بسبب البفاض عمالت األسواؽ الناشئة أماـ الدوالر األمريكي ابإلضافة إىل تداعيات تراجع سوؽ العقارات 
 االستدانة من اػبارج بفوائد منخفضة.

 7مؤشر إمجايل عدد الشركات احمللية ادلدرجة 

الشركات احمللية اؼبدرجة ىي الشركات اليت يتم أتسيسها ؿبليا وتكوف أسهمها مدرجة يف بورصات األسهم  
ىل حد ما االختالفات يف يف البلد اؼبعٍت يف هناية السنة، وىو مقياس يعرب أيضا على حجم السوؽ ولو أنو يهمل إ

قيم ىذه الشركات، وتدؿ الزايدة يف ىذا اؼبؤشر على تطور الثقافة اؼبالية يف ىذه السوؽ وزايدة اعتماد الشركات 
على التمويل اؼبباشر، كما يوضح ىذا اؼبؤشر خاصية ضيق السوؽ اليت تتصف هبا البورصات الناشئة حيث تتميز 

 دد الشركات اؼبدرجة أو من معدؿ الرظبلة.ىذه األخَتة بضيقها ابلنظر إىل ع

-2010ويبثل اعبدوؿ اؼبوايل تطور إصبايل عدد الشركات احمللية اؼبدرجة أبىم األسواؽ اؼبالية الناشئة خالؿ الفًتة 
2017. 

 2017-2010إصبايل عدد الشركات احمللية اؼبدرجة أبىم األسواؽ اؼبالية الناشئة يف الفًتة  (887جدول رقم )

 البيان 7383 7388 7387 7380 7381 7382 7383 7384

 الصني 2063 2342 2494 2489 2613 2827 3052 3485

 اذلند 5031 5112 5191 5294 5541 5835 5820 5615

 الربازيل 373 366 353 352 351 345 338 335

 ادلكسيك 130 128 131 138 141 136 137 141

 اروسي 556 817 292 261 254 251 242 230

 تركيا 263 263 242 235 226 392 380 374

 ج إفريقيا 352 347 338 322 322 316 303 294

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ السابق أف إصبايل عدد الشركات احمللية اؼبدرجة ببورصيت اؽبند والصُت قد زاد  
شركة إىل أكثر من  5000بشكل واضح، حيث ارتفع يف اؽبند من حوايل  2017-2010ة عددىا خالؿ الفًت 

شركة، وهبذا تتفوؽ اؽبند يف ىذه  3400شركة إىل أكثر من  2000شركة وارتفع يف الصُت من حوايل  5600
ية فتعترب اػباصية على الصُت من حيث عدد الشركات احمللية اؼبدرجة ابلبورصة، أما فيما ىبص الشركات األجنب
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الصُت رائدة ومتقدمة بشكل واضح على ابقي األسواؽ الناشئة ابلنظر إىل التدفق الكبَت لالستثمارات األجنبية 
 إليها.

شركة سنة  263ونالحظ أيضا أّف عدد الشركات احمللية اؼبدرجة يف تركيا قد البفض بشكل مستمر من  
شركة، كما البفض  380إىل أكثر من  2016و 2015مث ارتفع سنيت  2014شركة سنة  226إىل  2010

 .2017سنة  335إىل من  2010شركة سنة  373أيضا عدد الشركات احمللية اؼبدرجة ابلربازيل من 

أما يف روسيا فيظهر أف عدد الشركات احمللية اؼبدرجة متذبذب خالؿ فًتة الدراسة، حيث ارتفع بشكل كبَت بُت 
شركة، مث عرؼ بعد ذلك البفاضا مستمرا خالؿ الفًتة  817ىل شركة ؿبلية إ 556من  2011و 2010سنيت 

 شركة. 230ليصل إىل  2012-2017

وخبصوص جنوب إفريقيا فقد عرؼ عدد الشركات احمللية اؼبدرجة هبا البفاضا مستمرا خالؿ فًتة الدراسة  
نسبيا يف  ، ويف اؼبقابل عرؼ ىذا العدد استقرارا2017شركة سنة  294إىل  2010شركة سنة  352من 

 شركة.  141و 130اؼبكسيك خالؿ نفس الفًتة بُت 

،  وكذا التطور السريع 1ويعكس زايدة عدد الشركات اؼبدرجة يف البورصة مدى قدرهتا على التطور السريع 
لالقتصاد ككل أي ربقيق معدالت مبو مرتفعة ومستمرة فيها وىذا ما يعكس ارتفاع عدد الشركات اؼبدرجة يف كل 

متباينا من حيث عدد الشركات اؼبدرجة ولكن يف اجململ  أدا واؽبند، كما حققت ابقي األسواؽ الناشئة  من الصُت
% من  47يبكن تفسَت االلبفاض يف عدد الشركات اؼبدرجة هبا إىل تزايد حجم الديوف حيث بلغت حوايل 

فبا أثر بشكل كبَت على  ابإلضافة إىل االهنيار يف سوؽ العمالت 2014-2007حجم الديوف العاؼبية خالؿ 
 التدفقات اؼبالية الداخلة إليها.

 7مؤشر الرمسلة السوقية للشركات ادلدرجة 

رظبلة السوؽ وتعرؼ أيضا ابلقيمة السوقية ىي سعر السهم مضرواب يف عدد األسهم اؼبتداولة، وىي من  
بة بُت قيمة األوراؽ اؼبالية أىم اؼبؤشرات ألهنا تعكس مدى قدرة السوؽ على جذب رؤوس األمواؿ، ووبسب النس

 اؼبسجلة للتداوؿ إىل قيمة الناتج احمللي اإلصبايل. 

ويبثل الشكل التايل تطور الرظبلة السوقية للشركات اؼبدرجة ابألسواؽ الناشئة كنسبة من الناتج احمللي  
 .2017-2010االصبايل خالؿ الفًتة 

                                                           
 34دد الشريف روباف والطاوس ضبداوي، بورصة اعبزائر رىاانت وربدايت التنمية االقتصادية، ؾبلة التواصل يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية، ع -1

 . 52، ص 2013جامعة ابجي ـبتار عنابة، جواف 
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 2017-2010خالؿ إىل الناتج احمللي اإلصبايل )%(  الرظبلة السوقية للشركات اؼبدرجة نسبة(807شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة الرظبلة السوقية اىل الناتج احمللي اإلصبايل تعترب مرتفعة بشكل كبَت يف       
 2017-2010راسة حيث حققت ارتفاعا متواصال خالؿ جنوب إفريقيا مقارنة ابألسواؽ األخرى قيد الد

 .2017و 2015، 2011ابستثنا  سنوات 

كما نالحظ اف نسب القيمة السوقية من الناتج احمللي اإلصبايل شهدت البفضا يف كل األسواؽ يف سنة  
 ماعدا يف جنوب إفريقيا. 2013، وكذلك لوحظ ىذا االلبفاض يف سنة 2010مقارنة بسنة  2011

 2014-2011ت روسيا البفاضا متتاليا لنسبة الرظبلة السوقية من الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ السنوات وشهد
، يف حُت عرفت كل من اؽبند والصُت تذبذاب يف ىذه النسب خالؿ فًتة 2017وبدرجة أكثر البفاضا سنة 

  اليت عرفت فيها الصُت ارتفاعا ملحوظا. 2017الدراسة ابستثنا  سنة 

اليت  2008إىل ـبلفات األزمة اؼبالية  2011االقتصاديوف االلبفاض لكل ىذه األسواؽ خالؿ سنة وبرجع 
أثرت بشكل كبَت على االقتصاد اؼبايل العاؼبي ككل وانعكس ذلك على األسواؽ الناشئة أيضا ابإلضافة إىل ارتفاع 

الرظبلة السوقية لألسواؽ الناشئة عموما إصبايل الناتج احمللي دبعظم األسواؽ الناشئة خالؿ ىذه السنة، إال أف 
ارتفعت خالؿ فًتة الدراسة مقارنة ابألسواؽ اؼبتقدمة حيث أثرت األزمة العاؼبية بشكل كبَت على جذهبا لالستثمار 
وانتقلت بذلك رؤوس األمواؿ من أسواقها إىل األسواؽ الناشئة نظرا ؼبا حققتو ىذه األسواؽ من مبو مقارنة بباقي 

قدرهتا الكبَتة على ذباوز صدمة األزمة بل ودورىا الكبَت يف النهوض ابالقتصاد العاؼبي بعد األزمة، يف األسواؽ و 
حيث بدأت بعدىا ابلصعود تدرهبيا إىل أهنا مل  2013حُت أف ىذه النسب بدأت يف االلبفاض تدرهبيا إىل غاية 

هنا غَت قادرة على جذب رؤوس األمواؿ أو ربقيق تصل بعد إىل القيم اؼبعتربة اليت حققتها سابقا، وىذا ال يعٍت أ
 معدالت مبو كبَتة مقارنة ابغبالة االقتصادية العاؼبية اإلصبالية.
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 7مؤشر األسهم ادلتداولة 

األسهم اؼبتداولة ىي القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبتداولة أثنا  الفًتة، ويعترب ىذا اؼبؤشر مرتبط حبجم التداوؿ وأيخذ 
 يمة الناتج احمللي اإلصبايل احملققة ابلدولة اؼبعنية.بعُت االعتبار ق

 ويوضح اعبدوؿ التايل نسبة تطور األسهم اؼبتداولة أبىم األسواؽ الناشئة.

 األسهم اؼبتداولة يف األسواؽ الناشئة )دوالر امريكي(.(7 81شكل رقم )

 

 

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

حظ أف قيم االسهم اؼبتداولة يف الصُت كبَتة جدا ويصعب مقارنتها بباقي األسواؽ الناشئة فهي نال 
يف حُت اف قيم االسهم اؼبتداولة ابألسواؽ الناشئة متفاوتة لكن يف  2015تريليوف دوالر يف سنة  40تقارب 

وكاف  2017-2010خالؿ الفًتة  اجململ تعترب اؽبند االكثر تفوقا أبكثر من تريليوف دوالر كأعلى قيمة ؿبققة
شهدت تراجعا يف قيم االسهم اؼبتداولة لدى معظم  2012، كما نالحظ اف سنة 2011و2010 يتدلك سن

، اال انو وعلى العمـو تعترب قيم االسهم اؼبتداولة ابألسواؽ الربازيليةىده االسواؽ عدا السوؽ اؼبكسيكية والسوؽ 
ا سبق واشران إىل العوامل اليت ساعدت على إعطا  نظرة تفاؤلية للمستثمرين الناشئة ؾبتمعة معتربة وىذا راجع كم

إىل  2012حوؿ البفاض ـباطر التداوؿ يف األسهم مقارنة ابألسواؽ العاؼبية األخرى ويرجع االلبفاض يف سنة 
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ت كربيطانيا اغبالة االقتصادية العاؼبية أو التباطؤ االقتصادي العاؼبي ويف نفس الوقت ربسن بعض االقتصاداي
وأمريكا و كندا خالؿ ىذه الفًتة الذي انعكس بشكل مباشر وكبَت على ربوؿ التيارات اؼبالية البورصات والتداوؿ 

مؤشرات تنمية سوؽ فيها ابإلضافة إىل عوامل أخرى مرتبطة بعمالت ىذه الدوؿ، كما تعترب السيولة من أىم 
اليت سبكن اؼبستثمرين من شرا  األوراؽ اؼبالية وبيعها مع سوؽ األوراؽ األوراؽ اؼبالية وتعرؼ أبهنا السهولة والسرعة 

اؼبالية اؼبتطورة بشكل جيد مع ارتفاع السيولة وتقدَل للمستثمرين القدرة على اغبصوؿ على أمواؽبم خالؿ فًتة 
اؼبالية السائلة االستثمار يف اؼبشاريع وسبكن اؼبستثمرين من البيع بسهولة وسرعة يف مشاريعهم، وتعترب السوؽ 

 .1األكثر توفَتا للمشاريع

ابإلضافة إىل اػبصائص اؼبذكورة أعاله ابلنسبة لألسواؽ  خصائص أخرى متعلقة ابقتصادايت األسواق الناشئة7
2اؼبالية الناشئة ىناؾ أيضا خصائص تتعلق ابالقتصاد ككل واليت من بينها: 

 

  يف القطاعُت الصناعي والزراعي.اغبجم والتنوع والتنافسية واليت تبدو أكثر وضوحا 

 .قوة األسواؽ االستهالكية 

 .فتح األسواؽ يف البلداف الناشئة واالبتكار اؼبايل 

  ؿبدودية التعامل ابألدوات اعبديدة حبيث أف عملية االستثمار يف ىذا النوع من األوراؽ يبكن أف ينقل
 اؼبخاطر بُت ـبتلف اؼبشاركُت يف األسواؽ.

 يها مستوايت أعلى من الناتج احمللي اإلصبايل إال أف متوسط نصيب الفرد من الدخل األسواؽ الناشئة لد
3أقل بكثَت من الدوؿ اؼبتقدمة وكذا البفاض القيمة السوقية لالستثمارات.

 

 ابإلضافةّ إىل بعض اخلصائص األخرى مثل7 

لناتج احمللي اإلصبايل ويف نصيب مبو التجارة اػبارجية يفوؽ اؼببادالت التجارية اػبارجية، زايدة مطردة يف ا 
الفرد من الدخل اإلصبايل، وجود رؤوس أمواؿ أجنبية يتم استثمارىا لفًتة طويلة، اقتصاد متنوع ال يعتمد على 
تصدير اؼبواد األولية فقط، امتالكها لشركات عاؼبية يف عدة بلداف حيث يكوف كل أو جز  من رأس اؼباؿ ؼبسانبُت 

 ت الناشئة على آفاؽ واعدة بفضل حيويتها الديبغرافية واالستهالؾ اؼبرتفع.خواص، تتوفر االقتصاداي

 االستثمار ابألسواق ادلالية الناشئة. أداءادلطلب الثاين7 تقييم 

مؤشرات لتقييم قيمة االصوؿ اؼبالية ابألسواؽ الناشئة تقييما فنيا  أربعوأىم  أشهرفيما يلي سيتم عرض 
سط العوائد الذي يعترب من بُت اىم العوامل اعباذبة للمستثمرين، كما ارأتينا مقارنة  دقيقا ابإلضافة اىل مؤشر متو 

                                                           
1
- Www.Ccsenet.Org/Ijbm International Journal Of Business And Management Vol. 9, No. 11; 2014, Stock 

Exchange Development And Economic Growth: Empirical Evidence From Jordan Ali Mustafa Al-Qudah1, P 

126. 
2
- Sechel Ioana Cristina And Ciobanu Gheorghe, Characteristics Of The Emerging Markets Economies - Brics - 

From The Perspective Of Stock Exchange Markets -Babeș - Bolyai University, Faculty Of Economics And 

Business Administration, Cluj-Napoca, Romania, 2014, P 48-49. 
3
- Ignacio Requejo, Defining & Characterizing Emerging Capital Markets, University Of Glasgow, Strathctyde 

Business School, 2010/2011.  
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كل من االسواؽ الناشئة ؾبمعة ؾبموعة الربيك واالسواؽ العاؼبية واالسواؽ الناشئة ؿبل الدراسة الصُت اؽبند روسيا 
 االمريكية. تركيا الربازيل اؼبكسيك وجنوب افريقيا ومقارنتها دبؤشرات السوؽ اؼبالية 

 األسواق ادلالية7 أداءطرق تقييم 

 على استخداـ النسب ىي أكثر الطرؽ اؼبستخدمة لتقييم الشركة وتتمثل أىم ىذه النسب يف نسب األسعار
1تسمى القيمة الدفًتية.او  p/bv( واألسعار الدفًتية p/sاؼببيعات )على ( واألسعار p/eاألرابح )

 

 P/E7ح األسعار ويسمى مكرر الرب أرابح .1

يشَت إىل  P/Esاؼباضية، ارتفاع  12وىو السعر اغبايل لألسهم مقسوما على أرابح الشركة خالؿ األشهر الػ 
 أف السوؽ أكثر خطورة والبفاضها يدؿ على أهنا رخيصة وآمنة نسبيا.

تالحظ أف وعموما فاف نسبة التقييم األدٌل أفضل لالستثمار ألنو يعٍت أف اؼبستثمر يدفع شبنا اقل، يف حُت 
مثل شركة  دا ارتفاع ىذه النسبة ليس ابلضرورة أمر سليب ويف الواقع فاف بعض من أفضل الشركات من حيث األ

أمازوف مل تظهر نسب تقييم منخفضة منذ سنوات عديدة ومع ذلك كاف أداؤىا جيدا ويرجع ذلك إىل اف 
2 يف اؼبستقبل.اؼبستثمرين يعتربوف الشركات ذات النسب األعلى سبلك فرص مبو أكرب

 

تقارف نسبة السعر إىل قيمة البيع بُت القيمة اليت يضعها السوؽ على الشركة (: P/S)األسعار وادلبيعات  .2
 ابلقيمة اليت اشًتي هبا األصل.

 Price to book value ratio (P/B) نسبو السعر إىل القيمة الدفرتية .3

 يضعها السوؽ على الشركة ابلقيمة اليت ذكرهتا الشركة تقارف نسبة السعر إىل القيمة الدفًتية بُت القيمة اليت
يف دفاترىا اؼبالية، ويتم حسابو بقسمة السعر اغبايل للسهم حسب القيمة الدفًتية للسهم الواحد، والقيمة الدفًتية 

ىذه  والبفاض الوقت ىي األسهم اغبالية للشركة، على النحو الوارد يف التقرير السنوي معظم
3وىذا ألف اؼبستثمر يدفع اقل ؼبزيد من القيمة الدفًتية. لأفض ىو النسبة

 

والقيمة الدفًتية للشركة ىي أصوؽبا ـبصوما منها التزاماهتا وىذا يعٍت اف القيمة اإلصبالية ألصوؽبا ال تشمل األصوؿ 
. -غَت اؼبلموسة اليت ال توجد ؽبا قيمة نقدية فورية، إذا القيمة الدفًتية = األصوؿ  4اػبصـو

 

                                                           
1
- John Divine, The Best Ways To Value A Stock, May 15, 2017, Available On: (20/02/2018) 

Https://Money.Usnews.Com/Investing/Articles/2017-05-15/The-Best-Ways-To-Value-A-Stock 
2 

- Jeff  Brown, 5 Ratios Investors Need To Know, April 3, 2017,  
Https://Money.Usnews.Com/Investing/Articles/2017-04-03/5-Ratios-Investors-Need-To-Know 
3
 - 6 Indicators Used To Assess Stocks, Get Smarter About Money, June 19, 2017 

Https://Www.Getsmarteraboutmoney.Ca/Invest/Investment-Products/Stocks/6-Indicators-Used-To-Assess-

Stocks/ 
4 

- Ken Little, When Evaluating Stocks, A Growing Business Should Be Worth More Than Its Book Value, 

January 29, 2018. (17/3/2018) 
Www.Thebalance.Com/Understanding-Book-Value-3140780  

https://www.usnews.com/topics/author/john-divine
https://www.usnews.com/topics/author/jeff-brown
https://www.thebalance.com/ken-little-3140406
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  3قل من أسمى مضاعف القيمة الدفًتية الذي وبسب بقسمة السعر السوقي على القيمة الدفًتية، وكل ما كاف وي
 وىبضع فاألخَت للقرار الشخصي للمستثمر. أفضلكل ما كاف 

 Dividend yieldاألرابح  عائد .4

عن طريق تقسيم ويقيس مؤشر عائد األرابح العائد على الربح كنسبة مئوية من سعر السهم أي اهنا ربسب 
1الواحد. للسهم السعر حسب األرابح السنوية للسهم

 

 ويسمى ايضا رحبية السهم ويستحسن اف تقسم االرابح الصافية ال االصبالية على عدد االسهم.

ويبثل اعبدوؿ اؼبوايل ـبتلف نسب اؼبقارنة اؼبذكورة أعاله ابإلضافة إىل متوسط العوائد لعشر سنوات األخَتة لكل 
الايت اؼبتحدة األمريكية والصُت واؽبند والربازيل وروسيا واؼبكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا وؾبموعة الربيك من الو 

 ابإلضافة إىل النسب اؼبتعلقة دبجمل األسواؽ الناشئة وكذا العامل.

 األسواق ادلالية قيد الدراسة واألسواق الناشئة والو م ا والعامل. أداء(7 نسب تقييم 87جدول رقم )

 توزيعات االرابح البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

Div Yld )%( 

 السعر / الرحبية

P/E 

السعر / القيمة 
 الدفًتية

P/BV 

متوسط ؾبموع 
 العوائد خالؿ الفًتة

2010-2017 

 9.75 3.32 24.28 1.87 الو.ـ االمريكية

 2.65 2.09 17.11 2.09 الصُت

 7.03 3.22 23.35 1.35 اؽبند

 2.10- 1.98 18.80 2.95 الربازيل

 0.67 2.41 17.75 2.37 اؼبكسيك

 5.23 0.93 8.24 4.32 روسيا

 2.15 2.80 9.43 1.47 تركيا

 8.16 2.53 21.57 2.74 جنوب إفريقيا

 6.53 2.00 16.74 1.94 ؾبموعة الربيك

 5.27 1.82 15.45 2.28 األسواؽ الناشئة

 6.64 2.40 21.03 2.34 العامل

 .إنًتانشيوانؿاؼبصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت مورغاف ستانلي كابيتاؿ 

                                                           
1
 - 6 Indicators Used To Assess Stocks, Get Smarter About Money, June 19, 2017 

Https://Www.Getsmarteraboutmoney.Ca/Invest/Investment-Products/Stocks/6-Indicators-Used-To-Assess-

Stocks/ 
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زبتلف ابختالؼ نشاط السوؽ اؼبالية وقدرهتا على جذب  دا نالحظ من خالؿ اعبدوؿ نسب تقييم األ 
صل قسمة األرابح السنوية حااالستثمارات وحجم التداوؿ هبا، فبالنسبة لتوزيعات األرابح نالحظ أف 

الواحد، وتعترب روسيا األعلى نسبة مقارنة ابألسواؽ األخرى كما انو للصُت واؼبكسيك  السهم سعر حسب للسهم
والربازيل وجنوب أفريقيا والوالايت اؼبتحدة نسب معتربة أيضا فبا يعٍت اف كل من الصُت واالسواؽ الناشئة بصفة 

 تعترب وضعيتها مناسبة لالستثمار يف اسواقها اؼبالية.عامة ابلنظر اىل مكرر االرابح 

كما نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أيضا أف نسبة السعر إىل الرحبية تتفوؽ من خالؽبا الوالايت اؼبتحدة  
أف اؼبستثمرين يعتربوف الشركات ذات اؼبرتفعة األمريكية واؽبند على ابقي األسواؽ األخرى وتعكس ىذه النسبة 

 17أف الصُت تتخلف عنهما بنسبة اقل قدرت ب لك فرص مبو أكرب يف اؼبستقبل، يف حُت النسب األعلى سب
إال أف نسبو التقييم األدٌل أفضل لالستثمار ألنو يعٍت أف اؼبستثمر يدفع شبنا اقل، وابلتايل تعترب السوؽ %، 

 .أدا الصينية االحسن 

ف القيمة الدفًتية فهي مرتفعة أيضا ابلنسبة أما ابلنسبة إىل نسبة السعر إىل القيمة الدفًتية او مضاع
ال يعد  ىذه النسبة وعموما ارتفاع لسوؽ الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف حُت اف نسبة معتدلة يف الصُت والربازيل

وىذا ألف اؼبستثمر يدفع أكثر، وهبذا تتفوؽ االسواؽ الناشئة والصُت من حيث نسبة  امرا جيدا للمستثمرين
 الدفًتية. مضاعف القيمة

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف األسواؽ  2017-2010وفيما ىبص متوسط ؾبموع العوائد خالؿ الفًتة 
كمتوسط مقارنة ابلقيمة اليت توفرىا األسواؽ العاؼبية ككل واليت   5.27الناشئة توفر عوائد معتربة قدرت دبا يعادؿ 

لى حصة األسد حيث توفر عوائد مرتفعة جدا، يف ، وتستحوذ الوالايت اؼبتحدة األمريكية ع6.64قدرت حبوايل 
وكذلك روسيا توفر عوائد  7حُت الحظنا أف اؽبند تفوقت على الصُت من حيث متوسط العوائد الذي قارب 

معتربة إضافة إىل جنوب إفريقيا اليت تعترب ىي األخرى األعلى يف األسواؽ الناشئة من حيث متوسط ؾبموع 
 .8العوائد دبا يفوؽ 

ير ابلذكر انو على اؼبستثمر اؼبقبل على بنا  ؿبافظ استثمارية لالستثمار ابألسواؽ الناشئة دراسة واعبد
السوؽ اعبيد من حيث نسبة معينة ال يعٍت ابلضرورة  أدا وتقييم ىذه النسب بشكل تفاعلي ومتكامل أي اف 

 قدرة ىذه السوؽ على توفَت عوائد اعلى للمستثمر.
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 خالصة الفصل7

االستثمار أبىم ىذه األسواؽ الناشئة واؼبتمثلة يف كل من الصُت اؽبند  أدا  يف ىذا الفصل على ركزان 
روسيا اؼبكسيك الربازيل تركيا وجنوب إفريقيا نظرا إلصباع أىم اؼبؤشرات واؼبؤسسات الدولية على إدراجها ضمن 

متباينا وىبتلف من مؤشر ألخر إال أنو يف  ىذه األسواؽ كاف أدا قائمة األسواؽ اؼبالية الناشئة، إذ الحظنا أف 
 ا، كم2015-2010جيدا من حيث جذهبا لرؤوس امواؿ معتربة خالؿ الفًتة  أدا اجململ حققت ىذه األسواؽ 

وىذا بسبب كل من أزمة الرىن العقاري وـبلفاهتا واغبالة  2011سنةاهنا سجلت البفاضات ملحوظة خالؿ 
ؼبي واليت اتسمت ابلتباطؤ فبا يعٍت اف حركة رؤوس االمواؿ العاؼبية كانت متباطئة االقتصادية العامة لالقتصاد العا

ويرجع االلبفاض اىل التباطؤ الكبَت  2015ابإلصباؿ ومل يكن ذلك حكرا على االسواؽ الناشئة، وأيضا هناية سنة 
اشئة األخرى، بعض األسواؽ الن أدا االمر اثر أيضا على  2015الذي حدث يف السوؽ الصينية يف ماي 

االستثمار العاؼبي نالحظ انو كانت ؽبا مكانة معتربة من حيث جذهبا للتدفقات االستثمارية  أدا وابلنظر اىل 
    وخاصة االجنبية منها.

لكن بعد سنوات من التدفقات االستثمارية الكبَتة الوافدة لألسواؽ الناشئة بدأ اؼبستثمروف يف البحث   
نتيجة شعورىم ابلقلق إزا  التحوؿ االقتصادي الصعب يف الصُت،  2015هناية سنة  عن ـبرج من ىده األسواؽ

االضعف من حيث االستثمار هبذه  2016إىل جانب ضعف الطلب على السلع االستهالكية، واعتربت سنة 
أداؤىا وربسن  2017االسواؽ فبا جعل التنبؤات متشائمة خبصوصها اال اهنا خالفت ىذه التوقعات يف سنة 

 نسبيا يف بعض ىذه االسواؽ.

أف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات  وأظهرت الدراسة أيضا يف اعبز  اؼبتعلق ابالستثمار احملفظي هبذه األسواؽ 
ويليو القطاع اؼبايل وكذلك يعترب كل من  2017يعترب من اىم القطاعات النشطة ابألسواؽ الناشئة خالؿ سنة 

أيضا وقطاع الطاقة أىم القطاعات النشطة، كما يعترب قطاع اؼبستهلكُت  قطاع اػبدمات وقطاع العقارات من بُت
 من القطاعات ذات األنبية الكبَتة هبذه األسواؽ.

األسواؽ الناشئة ومتوسط ؾبموع العوائد فوجدان اهنا توفر عوائد مرتفعة  أدا وفيما ىبص وـبتلف مؤشرات تقييم 
اليت توفرىا األسواؽ العاؼبية ككل كما تفوقت اؽبند على الصُت كمتوسط مقارنة ابلقيمة   5.27قدرت دبا يعادؿ 

 من حيث متوسط العوائد وتليهما روسيا وجنوب إفريقيا.
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 و ابألسواق الناشئةادلبحث الثاين7 أفاق وحتدايت النم

 ادلبحث الثالث7 دراسة حتليلية لعالقة متغريات االقتصاد الكلي أبداء األسواق الناشئة
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 دتهيد الفصل7

نظرا ألنبية اؼبؤشرات االقتصادية للدوؿ وعالقتها ابؼبؤشرات اؼبالية وبعد التطرؽ لوضعية األسواؽ اؼبالية  
وتقدَل دراسة ربليلية ؼبختلف العوائد واؼبخاطر اؼبرتبطة ابالستثمار يف ىذه الناشئة من حيث االستثمار احملفظي 

األسواؽ نتطرؽ يف ىذا الفصل إىل دراسة الوضعية االقتصادية ؽبذه األسواؽ من خالؿ عرض تطور أىم اؼبؤشرات 
ى مسانبتها يف وكذا التطرؽ اىل تبياف مكانتها ومد 2017-2010االقتصادية اؼبتعلقة هبا خالؿ فًتة الدراسة 

االقتصاد العاؼبي، ابإلضافة إىل عرض نظرة ربليلية حوؿ عالقة ؾبموعة من اؼبتغَتات االقتصادية الكلية بتطور أدا  
اؼبؤشرات اؼبالية ؽبذه األسواؽ ؿبل الدراسة خالؿ نفس الفًتة ابلنسبة لألسواؽ قيد الدراسة مع الًتكيز على السوؽ 

 اؼبالية الصينية.

ىذه اؼبؤشرات االقتصادية يف كل من معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل ومعدؿ التضخم  وتتمثل أىم 
ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل وكذا أسعار صرؼ عمالت أىم األسواؽ الناشئة وؾبمل ديوهنا اػبارجية، 

 ابإلضافة إىل االستثمار األجنيب اؼبباشر. 
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 داء االقتصادي القتصادايت األسواق الناشئة.ادلبحث األول7 األ

بعد تقدَل ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابألسواؽ الناشئة وأىم التصنيفات واؼبعايَت احملددة من طرؼ اؼبؤشرات  
واؽبيئات الدولية، وبعد التطرؽ إىل أدا  االستثمار احملفظي هبذه األسواؽ سنبحث يف ىذا اعبز  من الدراسة 

 2017-2010صادية ؽبذه األسواؽ من حيث أىم اؼبؤشرات االقتصادية اؼبتعلقة هبا خالؿ الفًتة الوضعية االقت
 ومكانتها ضمن اؼبنظومة االقتصادية واؼبالية العاؼبية ومسانبتها يف الناتج العاؼبي.

 ادلطلب األول7 أداء ادلؤشرات االقتصادية لألسواق ادلالية الناشئة.

إىل أدا  اؼبؤشرات االقتصادية اػباصة أبىم األسواؽ الناشئة اؼبتمثلة يف اؼبطلب  ىذاتطرقنا من خالؿ  
 الصُت، اؽبند، الربازيل، اؼبكسيك، جنوب إفريقيا، تركيا وروسيا وكذا مكانتها يف الساحة االقتصادية العاؼبية.

وعة من ونظرا لوجود عالقة تكاملية بُت القطاعُت اؼبايل واغبقيقي فإنو من خالؿ عرض وربليل ؾبم 
اؼبؤشرات االقتصادية اػباصة بعينة من األسواؽ الناشئة يبكن استخالص بعض العوامل اؼبؤثرة يف استقطاب رؤوس 

 األمواؿ ومن بُت ىذه اؼبؤشرات معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل ومعدالت التضخم وأسعار الصرؼ. 

 معدل النمو االقتصادي7   .1

لقياس أدا  االقتصادايت وىو مقياس لقوة وحجم االقتصاد، حيث يسمح يعترب ىذا اؼبؤشر من أىم اؼبؤشرات 
دبعرفة أدا  االقتصاد من خالؿ مقارنة الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتات معينة ؼبعرفة وضعية االقتصاد ؿبل 

 الدراسة من حيث النمو أو االنكماش أو التباطؤ. 

 ي اإلصبايل يف األسواؽ الناشئة خالؿ فًتة الدراسةوالشكل اؼبوايل يوضح تطور معدؿ مبو الناتج احملل
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 .2017-2010تطور معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل يف األسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة  (827شكل رقم )

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات البنك الدويل. ادلصدر7

لناتج احمللي اإلصبايل تراجعت كثَتا يف صبيع األسواؽ نالحظ من خالؿ الشكل السابق أف معدالت مبو ا 
من حيث اذباىها العاـ، ويُظهر أدا  النمو االقتصادي  2017-2010الناشئة ؿبل الدراسة خالؿ الفًتة 

% سنة 10.63حيث البفض يف الصُت من  2012البفاضا واضحا يف صبيع ىذه األسواؽ خالؿ سنة 
% 10.26اؽبند البفض كذلك معدؿ النمو حيث تراجع من  ويف 2012% خالؿ سنة 9.53إىل  2010

،  2010% سنة 8.48% بعدما قدر بػحوايل 4.78إىل  2012%، و ابلنسبة لًتكيا البفض سنة 6.63إىل 
 على التوايل. 2012و  2010% خالؿ سنة 2% إىل 3كما البفض أيضا يف جنوب إفريقيا من حوايل 

ليتحسن أدا   2016-2012فاضا مستمرا خالؿ الفًتة وبعد ىذا شهدت كل من الصُت وروسيا الب 
% على التوايل مع مالحظة التحسن  1.5% و 6.9ويصل اىل حوايل  2017النمو االقتصادي نسبيا يف 

 .2016و 2015النسيب ؼبعدؿ مبو روسيا بُت سنيت 

عدالت النمو االقتصادي وابؼبقابل كانت اؽبند السوؽ الوحيدة من بُت األسواؽ الناشئة اليت شهدت ربسنا يف م
 2016وحققت يف سنة  2015-2013حيث ارتفع معدؿ النمو هبا خالؿ الفًتة  2012بعد البفاض سنة 

 %. 7و 6%مبوا ملحوظا تراوح معدلو بُت  2017و
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وعموما عرفت االقتصادايت الناشئة يف ؾبملها البفاضا ملحوظا يف معدالت النمو االقتصادي خالؿ  
ويرجع االقتصاديوف تباطؤ النمو يف األسواؽ الناشئة إىل العديد من العوامل، دبا يف  2015-2012السنوات 

ذلك األثر اؼبًتتب على البفاض أسعار السلع األولية وضيق األوضاع اؼبالية اػبارجية خاصة يف أمريكا الالتينية 
ضاع االقتصادية اؼبرتبط ابلعوامل والبلداف اؼبصدرة للنفط، وكدا استعادة التوازف يف الصُت، إىل جانب سو  األو 

1السياسية وخاصة يف كومنولث الدوؿ اؼبستقلة وبعض بلداف الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا.-اعبغرافية
 

تعترب األضعف من حيث أدا  معدالت النمو يف األسواؽ الناشئة دبا يف  2016أما فيما ىبص سنة  
ثالثة عوامل تؤثر يف ىذا االذباه العاـ ؼبعدؿ النمو يف ىذه ذلك الصُت الربازيل اؼبكسيك روسيا وتركيا وىناؾ 

األسواؽ وتشمل الًتاجع النسيب يف مبو االستثمار يف الصُت وأتثَته على ابقي دوؿ آسيا، وانكماش اقتصاد روسيا 
ئة اؼبصدرة بسبب االلبفاض اغباد يف سعر النفط ابلتزامن مع التوترات وال يتوقع االرتفاع يف النمو ابألسواؽ الناش

 .2للسلع نظرا النعكاسات االلبفاض يف أسعار النفط وأسعار ابقي السلع على شروط التبادؿ التجاري

ابستثنا  اؼبكسيك واؽبند بدرجة  2017وشهدت ىذه األسواؽ ربسنا يف معدالت النمو خالؿ سنة  
ة الصُت فبعد اىتزاز األسواؽ اؼبالية طفيفة، وىذا ابلرغم من التوقعات السلبية السابقة للنمو هبذه األسواؽ وخاص

 2016وااللبفاض اؼبتواصل ألسعار السلع األولية وتراجع النمو االقتصادي العاؼبي يف سنة  2015العاؼبية هناية 
بفضل حدوث طفرة 2016مث بدأ التفاؤؿ االقتصادي يعود يف منتصف سنة  2009والذي ىو األدٌل منذ سنة  
ربسن النمو يف كثَت من بلداف العامل، فبا أدى إىل انتعاش عاؼبي ىو األكثر توازانً منذ  يف نشاط الصناعة التحويلية

 . 3 2010سنة 

 نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي7    .2

نصيب الفرد من إصبايل الناتج ىو قيمة للناتج احمللي اإلصبايل على عدد السكاف، ىذا اؼبؤشر يعرِب عن   
السلع واػبدمات االستهالكية، فاالرتفاع يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل  قدرة الفرد يف حصولو على

يشَت إىل اذباه النمو االقتصادي وتكمن أنبية مؤشر نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل أبنو أحد مؤشرات 
 قياس مستوى الرفاه االجتماعي ويستخدـ عادة للمقارنة بُت بلد وآخر.

  2017-2010ايل يوضح أكثر التطور يف نصيب الفرد أبىم األسواؽ الناشئة يف الفًتة والشكل اؼبو  

 
 

                                                           
االقتصادايت اؼبتقدمة، جويلية  صندوؽ النقد الدويل مستجدات أفاؽ االقتصاد العاؼبي، تباطؤ النمو يف األسواؽ الصاعدة وربسن تدرهبي يف - 1

 .01، ص 2015

( االرباد العاـ لغرؼ 8يف ظل تزاحم التحوالت واؼبتغَتات، التقرير السنوي رقم ) 2016 -2015استشراؼ اآلفاؽ االقتصادية العاؼبية والعربية  - 2
 . 11، ص 2015التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، أبريل 

، ص ف2018اؼبي، دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية واؼبالية العاؼبية، صندوؽ النقد الدويل، أكتوبر أفاؽ االقتصاد الع 3 .  
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 7384-7383(7 تطور نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل خالل الفرتة 83شكل رقم )

 )ابألسعار اجلارية للدوالر األمريكي(

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

نالحظ من اعبدوؿ أف روسيا متفوقة على ابقي األسواؽ الناشئة من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي         
 2010، بينما كانت الربازيل األعلى نصيب سنة 2017ابإلضافة لسنة  2014-2011اإلصبايل خالؿ الفًتة 

 .2016و  2015وتركيا سنيت 

احمللي اإلصبايل احملقق يف الصُت إال أهنا من انحية نصيب يف حُت أنو  وعلى الرغم من ارتفاع  قيمة الناتج  
-2010الفرد يبقى ضعيف إىل متوسط نسبيا وىذا راجع لالرتفاع الكبَت يف عدد السكاف حيث تراوح يف الفًتة 

مليار نسمة وتعمل الصُت جاىدة لتصحيح مسارىا التنموي وربسُت مستوى  1.37و 1.35بُت  2015
مليار  1.31و 1.23ستهالؾ والطلب، وتليها اؽبند من حيث السكاف بتعداد تراوح بُت دخوؿ أفرادىا ورفع اال

نسمة، وقد احتلت اؽبند اؼبرتبة األخَتة يف نصيب الفرد طيلة فًتة الدراسة بسبب التأثَت الكبَت لعدد السكاف، أما 
هنا هناية فًتة الدراسة إىل حوايل روسيا، الربازيل، اؼبكسيك، تركيا وبدرجة أقل جنوب إفريقيا  فقد وصل عدد سكا

مليوف نسمة على التوايل، وىو ما جعل قيم متوسط نصيب الفرد من  82، 125، 208مليوف نسمة،  145
 الناتج احمللي اإلصبايل تًتاوح بُت اؼبتوسط واؼبرتفع. 
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 معدالت التضخم7  .3

لتضخم قوة العملة ومدى يشَت التضخم إىل معدؿ تغَت األسعار يف االقتصاد ككل، وتعكس معدالت ا 
1استقرارىا وارتباطها ابلقطاع اغبقيقي لالقتصاد.

 

ويوضح الشكل اؼبوايل تطور معدالت التضخم يف بعض األسواؽ الناشئة كًتكيا، روسيا، الصُت، اؽبند، اؼبكسيك، 
 الربازيل وجنوب إفريقيا خالؿ الفًتة ؿبل الدراسة.

 .2017-2010سواؽ الناشئة خالؿ الفًتة تطور معدالت التضخم يف األ (847شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

نالحظ أف متوسط معدؿ التضخم يف الصُت واؼبكسيك يعترب األقل مقارنة بباقي األسواؽ الناشئة حيث         
وسط معدالت التضخم يف كل من % ابؼبكسيك، يف حُت أف مت 3.8% ابلنسبة للصُت و2.6يقدر حبوايل 

 2015% خالؿ سنة 15روسيا وتركيا ىي األكثر ارتفاعا، حيث يشهد ارتفاعا كبَتا خالؿ يف روسيا قدر بػ 
وىذا بسبب البفاض أسعار النفط إضافة إىل حظر استَتاد فئات معينة من اؼبنتجات الغذائية وكذلك بسبب 

2االهنيار اغباد يف العملة الروسية الروبل.
 

% لتنخفض إىل ما 5.5بػ  2011يف حُت تشهد البفاضا كبَتا يف كل من اؼبكسيك الصُت حيث قدرت سنة 
 ابلنسبة ابلصُت. 2016% يف 2يقارب 

                                                           
1

 قاعدة بياانت البنك الدويل.  

2 
- Dmitry Dokuchaev, What's happening to the inflation rate in Russia?, Jul 14, 2016,  

http://www.russia-direct.org/analysis/whats-happening-inflation-rate-russia 

http://www.russia-direct.org/profile/dmitry-dokuchaev
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وتعترب معدالت التضخم مرتفعة يف كل من اؽبند الربازيل وروسيا وتركيا وجنوب افريقيا حيث يصل  
ضعف الطلب والًتاخي االقتصادي الذي شهدتو بعض %، ويعود السبب إىل 5متوسطو فيها إىل أكثر من 

، ومستوايت التضخم اؼبخطط ؽبا على اؼبدى اؼبتوسط تفوؽ تلك اليت ربققت على اؼبستوى 1األسواؽ الناشئة
احمللي وىذا يعٍت أف ىناؾ حيزا كبَتا يسمح بوضع السياسات النقدية، ويف اقتصادايت األسواؽ الناشئة يالحظ أف 

على الطاقة اإلنتاجية تشَت إىل احتماؿ ارتفاع التضخم بصورة مفاجئة متجاوزا التوقعات، فبا  القيود اعبديدة
2يستوجب تشديد السياسة النقدية مرة أخرى وإال ارتفع معدؿ التضخم إىل مستوايت أكرب.

 

 االستثمار األجنيب ادلباشر7   .4

وىو عبارة عن ؾبموع رأس ماؿ حقوؽ  االستثمار األجنيب اؼبباشر ىو صايف تدفقات االستثمار الوافدة، 
اؼبلكية والعوائد اؼبعاد استثمارىا وغَت ذلك من رأس اؼباؿ طويل األجل ورأس اؼباؿ قصَت األجل، كما ىو مبُت يف 

، والشكل التايل يوضح تطورات أحجاـ االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ابألسواؽ الناشئة 3موازين مدفوعات الدوؿ
 .2017-2010خالؿ السنوات  اؼبعنية ابلدراسة

-2010تطور االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة اىل بعض األسواؽ الناشئة خالؿ الفًتة   (857شكل رقم )
 )مليار دوالر أمريكي( 2017

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7

                                                           
حبوث صندوؽ مكافحة االلبفاض اؼبزمن يف معدؿ التضخم: ربٍد لكثَت من البنوؾ اؼبركزية، سامية بيداس سًتـو ودافيد فوسَتي وبرتراند غروس،  -1

 . 2016سبتمرب  27 ، النقد الدويل
 . 11نفس اؼبرجع السابق،  ص  - 2

 قاعدة بياانت البنك الدويل.  3

http://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/09/26/NA092716-Combating-Persistent-Disinflation
http://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/09/26/NA092716-Combating-Persistent-Disinflation
http://www.imf.org/ar/News/Articles/2016/09/26/NA092716-Combating-Persistent-Disinflation
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كبَت االستثمار ابألسواؽ الناشئة األخرى، حيث   نالحظ أف التدفقات االستثمارية ابلصُت تفوؽ وبشكل 
تعترب الصُت من أكثر األسواؽ جذاب لالستثمار األجنيب اؼبباشر نظرا لتوفر اليد العاملة اؼبؤىلة والرخيصة هبا، 
ابإلضافة إىل وفرة اؼبؤسسات اؼبنافسة والنمو الكبَت الذي تشهده الصُت والذي ينعكس إهبااب على أدا  االستثمار 

ا، وتعترب جنوب إفريقيا أقل األسواؽ الناشئة جذاب للتدفقات االستثمارية لكن على العمـو عرفت ارتفاعا هب
 مليار دوالر. 8.23بقيمة  2013وبلغت أعلى مستوايهتا سنة  2013-2010مستمرا خالؿ الفًتة 

األسواؽ األقل تذبذاب  بدأت التدفقات االستثمارية أتخذ منحى متناقصا وتتجو إىل 2015وانطالقا من سنة  
والسبب يعود إىل عدة عوامل منها البفاض عوائد سوؽ العقارات بسبب االستدانة من اػبارج حيث يعترب حجم 

 اؼبديونية كبَتا جدا، واهنيار العمالت أبىم األسواؽ الناشئة، وزبوؼ اؼبستثمرين من تضاعف اؼبخاطر.

 أسعار الصرف      .5

سعر الصرؼ الذي ربدده السلطات الوطنية أو السعر احملدد بسوؽ يشَت سعر الصرؼ الرظبي إىل  
الصرؼ اؼبسموح هبا قانوان، ويتم حسابو كمتوسط سنوي استنادًا للمتوسطات الشهرية )وحدات العملة احمللية 

 مقابل الدوالر األمريكي( 

 الدوالر األمريكي والرسم البياٍل اآليت يعرض تطورات أسعار صرؼ عمالت أىم األسواؽ الناشئة مقابل 

تطور أسعار صرؼ عمالت بعض األسواؽ الناشئة مقابل الدوالر األمريكي خالؿ الفًتة  (867رقم ) شكل
2010-2017 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل. ادلصدر7
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دوالر،  6عند حدود  نالحظ من خالؿ الشكل أف سعر صرؼ اليواف الصيٍت أماـ الدوالر األمريكي بقي       
 وىذا بسبب سياسة الصُت النقدية القائمة على اغبفاظ على سعر صرؼ مقبوؿ ومتحكم فيو.

بينما نالحظ البفاضا كبَتا يف سعر صرؼ العملة الروسية الروبل أماـ الدوالر، فبعد أف كاف الدوالر  
وواصل  2014روبل سنة  38 ارتفع إىل حوايل 2013-2010روبل خالؿ الفًتة  30الواحد يساوي حوايل 

 .2017-2015روبل خالؿ الفًتة  67و 57.5االرتفاع حيث تراوح بُت حوايل 

وكذلك ابلنسبة لكل من اؽبند وتركيا فقد البفضت عملتانبا أماـ الدوالر البفاضا مستمرا طواؿ فًتة  
التوايل وصل سنة  لَتة على 1.50روبية و 45عند حوايل  2010الدراسة فبعد أف كاف سعر صرفهما سنة 

لَتة، أما ابلنسبة لكل من جنوب إفريقيا والربازيل فبالرغم من  4.53روبية و 65.24إىل حوايل  2017
ابرتفاع عملتيهما نسبيا إال أف ابقي الفًتة عرفت تراجعا مستمرا يف كل من  2011االستثنا  الذي حدث سنة 

 ؿ أماـ الدوالر.الراند عملة جنوب افريقيا والعملة الربازيلية الراي

-2010بيزو خالؿ الفًتة  13و 12وخبصوص اؼبكسيك فقد حافظت على سعر صرؼ عند حدود  
 بيزو يف هناية فًتة الدراسة.19، لكن البفضت عملتها بعد ذلك ليقارب سعر الدوالر الواحد 2014

خالؿ فًتة وعليو فقد عرفت أسعار صرؼ عمالت أىم األسواؽ الناشئة على العمـو تراجعا كبَتا  
الدراسة، ىذا اؽببوط أدى إىل ىروب السيولة إىل عمالت أكثر أمنا واستقرارا كالدوالر األمريكي حيث سقطت 

% فبا أثر على بقية 5% وروسيا أبكثر من  10% واللَتة الًتكية أبكثر من  30عملة األرجنتُت البيزو أبكثر من 
برفع معدالت الفائدة لكن األزمة مل تتوقف وأثر ذلك على ثقة الدوؿ، واعبدير ابلذكر أف الكثَت من الدوؿ قامت 

اؼبستثمر خاصة يف كل من تركيا وجنوب إفريقيا ألف معدؿ الفائدة اعبديد مل يغط اؽببوط يف سعر الصرؼ ألنو 
 هبب أف يفوؽ معدؿ الفائدة اعبديد نسبة اؽببوط يف سعر صرؼ العملة.

 45ترتيب العمالت األكثر استخداما بعد الدوالر األمريكي بنسبة  ووبتل اليواف الصيٍت اؼبركز اػبامس يف 
1%. 2.6والُت بنسبة  % 7.9% واعبنيو اإلسًتليٍت بػػػنسبة  28% واليورو يف اؼبرتبة الثانية بػػػنسبة 

 

ؾ كما تعترب تقلبات العملة ابألسواؽ الناشئة من بُت القضااي اؽبيكلية اليت ال تزاؿ تثقل حكوماهتا، وىنا 
الكثَت من ـباطر االستثمار يف ىذه األسواؽ متعلقة بتقلب أسعار العمالت حيث تقلبات العملة السلبية يبكن 

2إىل حد كبَت أف يدفع ابلوالايت اؼبتحدة إىل التقليل من عوائد اؼبستثمرين على أساس الدوالر. 
 

خالؿ مبو قوي واستثمارات أجنبية وابلنسبة للربازيل وعملتها فقد شهد اقتصادىا فًته ازدىار ترصبت من  
عندما ارتفعت أسعار الفائدة األمريكية  2013عالية بدأت فًتة االزدىار ىذه تتضا ؿ ابتدا  من منتصف سنة 

                                                           
1
 - Bulletin Economique Chine,.Publication Des Services Economiques, Ambassade de France à Pikin, N°76 – 

Juin 2015, Page 09. 
2
 - Alexander Muromcew and Katherine Renfrew, Differences Matter Inemerging Markets, TIAA-CREF 

Association, Financial Services, New York, Page 05. 
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ارتفاعا حادا اضطرت كميات كبَتة من السيولة إىل اػبروج من األسواؽ الناشئة ابلنظر إىل اعتمادىا الكبَت على 
عجز حساهبا اعباري وكانت الربازيل من األكثر تضررا من جرا  ضغط السيولة ىذا  رأس اؼباؿ األجنيب لتمويل

حيث شهدت الربازيل انكماشا حادا يف االستثمار األجنيب والنشاط االقتصادي وىذا  2015عليها وحىت سنة 
ركات الربازيلية فبا االنكماش يف النشاط االقتصادي وما يقابلو من ارتفاع يف ديوف الدوالر األمريكي ينتشر يف الش

 ؛1يؤدي بدوره إىل مزيد من الضغط علي العملة

والبفاض أسعار صرؼ عمالت األسواؽ الناشئة قد يساىم يف رفع صادراهتا ولكنو يؤثر سلبا على اؼبدى   
 ا.الطويل على اسًتاتيجيات النمو فيها ألف البفاضها الكبَت يؤدي إىل توجو اؼبستثمرين إىل عمالت أكثر استقرار 

إذف وابلنظر إىل أدا  اقتصادايت األسواؽ الناشئة فقد الحظنا أهنا متباينة كثَتا يف أدائها يف حُت أف  
 .2017ليتحسن أدا  معظمها نسبيا يف  2016-2010األدا  الكلي ؽبا اتسم ابلًتاجع خاصة يف الفًتة 

اشئة من حيث مؤشرات االقتصاد اغبقيقي تعترب كل من اؽبند روسيا الصُت والربازيل من أىم األسواؽ النوعموما 
دبا يف ذلك قيم الناتج احمللي اإلصبايل اؼبعادلة للقوة الشرائية كما سبق وأشران، كما تعترب كل من كوراي اعبنوبية 

 . 2واندونيسيا واؼبكسيك من بُت ؾبموعة االقتصادايت الواعدة يف اؼبستقبل

 تها يف االقتصاد احلقيقي العادليادلطلب الثاين7 مكانة األسواق الناشئة ومسامه

تؤدي األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية دورا رئيسيا يف مبو االقتصاد العاؼبي حيث أف ثالثة أرابع النمو  
العاؼبي انتج عن مبو ىذه الدوؿ، وبعد سنوات من الًتاجع ابالقتصادايت الناشئة والركود اغباد بسبب تذبذب 

يعتمد عليها كل من االقتصادين الربازيلي والروسي اعتمادا كبَتا إضافة إىل األزمة الصينية  أسعار اؼبواد األولية واليت
% 6تبعا الستقرار مبو االقتصاد الصيٍت يف حدود  2016، شهدت مبوا طفيفا يف سنة 2015يف هناية سنة 

ابؼبقارنة بتطورىا فإف اؼبخاطر ، وىذا التباين الكبَت يف األدا  فيما بينها و 3الذي ساىم يف دعم مبو ىذه األسواؽ
تتزايد خاصة  تلك اؼبرتبطة ابحتماؿ تباطؤ النمو أكثر يف االقتصادايت الناشئة الرئيسية لذا هبب ازباذ ؾبموعة من 

 .4السياسات للتخفيف من ىذه اؼبخاطر ومواصلة النمو

                                                           
1 
- Katina Stefanova , Brazil Beyond the Olympics: Good News For Emerging Market Investors, Aug 23, 2016 

Https://Www.Forbes.Com/Sites/Katinastefanova/2016/08/23/Brazil-Beyond-The-Olympics-Good-News-For-

Emerging-Market-Investors/#5bcdabcf2398 
2 

- J.B. Maverick, Top 3 Emerging Markets Etfs (Vwo, Eem), August 12, 2015 
Http://Www.Investopedia.Com/Articles/Investing/081215/Top-3-Emerging-Markets-Etfs.Asp?Lgl=Rira-

Baseline-Vertical 
3
 - C. Jeanrenaud, Conjoncture Economique, 4e Trimestre 2016, No 56 , République et Canton de  Neuchâtel,  

Novembre 2016, P 01, Available On: 
www.ne.ch/conjoncture 

 .2016/01/06"، 2016يف النمو العاؼبي يف البنك الدويل، بياف صحفي بعنواف "ضعف التعايف يف األسواؽ الصاعدة يُؤثِّر بشدة  -4

-Http://Www.Albankaldawli.Org/Ar/News/Press-Release/2016/01/06/Anemic-Recovery-In-Emerging-Markets-

To-Weigh-Heavily-On-Global-Growth-In-2016 

https://www.forbes.com/sites/katinastefanova/
http://www.investopedia.com/contributors/53889/
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رغم أف مبو اقتصادايت األسواؽ أكد أنو  2017واعبدير ابلذكر أف التقرير السنوي لصندوؽ النقد الدويل لسنة 
الناشئة والنامية تباطأ كثَتا إال انو حقق زايدات أكرب مقارنة أبدا  مبو االقتصادايت اؼبتقدمة ابلرغم من تباطؤ وتَتة 

2008.1النمو االقتصادي يف أكبا  العامل منذ 
 

 أوال7 مكانة األسواق الناشئة 

، ويعرؼ البنك Total reservesتبع تطور إصبايل االحتياطات يبكن توضيح مكانة األسواؽ الناشئة من خالؿ ت
الدويل إصبايل االحتياطيات أبهنا تشمل حيازات الذىب النقدي، وحقوؽ السحب اػباصة، واحتياطيات البلداف 

 .2األعضا  يف صندوؽ النقد الدويل اليت يف حوزتو، وحيازات النقد األجنيب اليت ربت سيطرة السلطات النقدية

ياطي النقد األجنيب يبقى مقياسا مهما يبكن أف يعكس مستوى اعبدارة االئتمانية للبلد وقدرتو على سداد احت 
ديونو اػبارجية، ويقيم عادة ابلدوالر األمريكي ويلعب دورا مهما يف مواجهة الصدمات اػبارجية واألزمات 

 مواؿ. االقتصادية اليت يبكن أف تعصف ابلبلداف جرا  دخوؿ أو خروج رؤوس األ

 ويوضح اعبدوؿ التايل تطور قيم االحتياطات يف أىم األسواؽ الناشئة.

 

(7 تطور إمجايل االحتياطات ابألسعار اجلارية للدوالر األمريكي يف أىم األسواق الناشئة 80جدول رقم )
 )مليار دوالر( 7384-7383خالل الفرتة 

 ريقياج إف الصني تركيا ادلكسيك الربازيل روسيا اذلند البيان

7383 300,48 479,22 288,57 120,58 85,96 2929 43.82 

7388 298,74 497,41 352,01 149,21 87,94 3254 48.75 

7387 300,43 537,82 373,16 167,08 119,18 3387 50.69 

7380 298,09 509,69 358,82 180,2 131,05 3880 49.71 

7381 325,08 386,22 363,57 195,68 127,42 3900 49.12 

7382 353,32 368,04 356,46 177,6 110,49 3405 45.89 

7383 
361 377 364,98 177 105 3097 47.18 

7384 
412.67 432.73 373.96 175.47 107.66 3235 50.72 

 اؼبصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل.

                                                           
1 8،  ص 2017التقرير السنوي لصندوؽ النقد الدويل  .  

2 https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD - 
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رتبة األوىل من حيث حيازهتا جملموع االحتياطات نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف الصُت رائدة وربتل اؼب 
مقارنة بباقي األسواؽ الناشئة، تليها كل من روسيا اؽبند الربازيل اؼبكسيك تركيا يف حُت تتذيل جنوب إفريقيا 

 ترتيب األسواؽ ؿبل الدراسة،    

ة، حيث ربتفظ ولطاؼبا احتلت الصُت اؼبركز األوؿ يف العامل من حيث االحتفاظ ابلعمالت األجنبي 
، وتشكل االحتياطيات الرظبية يف 2010تريليوف دوالر من ىده االحتياطيات منذ سنة  3ابستمرار أبكثر من 

 .1الصُت ربوط ليس فقط لعملة اليواف، ولكن لنظامها اؼبايل أبكملو
سنة وعلى العمـو استمرت احتياطيات النقد األجنيب طويلة األجل ابألسواؽ الناشئة يف النمو منذ 

ويعود تراجعها قليال للجهود اؼببذولة لتدارؾ خروج رؤوس األمواؿ  2015ويبقى االستثنا  خالؿ سنة  2007
مليار دوالر من احتياطياهتا يف سنة  340حيث قدرت مؤسسة التمويل الدولية أف الدوؿ الناشئة أنفقت أكثر من 

وعا ما ربسن يف قيمة االحتياطات دبعظم ىذه ، يف حُت انو حدث ن2ؼبواجهة تدفقات رأس اؼباؿ اػبارجة 2015
 . 2016و 2015مقارنة بسنيت  2017األسواؽ خالؿ سنة 

 مسامهة األسواق الناشئة يف القطاع احلقيقي العادلي اثنيا7

سبلك األسواؽ الناشئة دبا يف ذلك ؾبموعة الربيكس قاعدة سكانية وإنتاجية ىائلة وقد حافظت معدالت  
وايهتا ابلرغم من تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية ويعكس ذلك الدور الذي تؤديو يف األدا  النمو فيها على مست

االقتصادي العاؼبي اغبايل حيث استفادت من ذبربة األزمة اؼبالية يف التسعينات من القرف اؼباضي وابتت أكثر 
اؼبثاؿ يعترب أكرب منتج للنفط ولو دور كبَت حذرا ودراية يف إدارة أمورىا االقتصادية، فاالقتصاد الروسي على سبيل 

يف صندوؽ النقد الدويل كما سبكنت من مواجهة أزمة الرىن العقاري وما زالت ربقق معدالت مبو مرتفعة وسبلك 
 10احتياطات كبَتة، وقاعدة سكانية ضخمة ومن اؼبتوقع أف يبدأ عدد سكاف الصُت يف االلبفاض خالؿ 

مليار نسمة، يف حُت يتوقع  1.285إىل  1.341خفض عدد سكاهنا من سين 2050سنوات وحبلوؿ عاـ 
، كما أف حصة االستثمار  2050مليار نسمة خالؿ سنة   1.7إىل  1.224ارتفاع عدد السكاف ابؽبند من 

3%. 48من الناتج احمللي اإلصبايل ىي قريبة من 
 

                                                           
1
 - Salvatore Babones, China Is Sitting On $3 Trillion In Currency Reserves, But Is That Enough?, 

May 24, 2018, available on: 

https://www.forbes.com/sites/salvatorebabones/2018/05/24/china-is-sitting-on-3-trillion-in-currency-

reserves-but-is-that-enough/#1c3e65345fce 

2- Rob Drijkoningen and Conrad Saldanha, Emerging Markets: The Fear, The Facts and The Future, 

March 2016, p 04. 
3 David Hale Founding Chairman David Hale The Importance Of Emerging Markets Cfa Institute, 

September 2012,  P 43-44. 
 

https://www.forbes.com/sites/salvatorebabones/
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واليت ذبلت يف العديد  2007العاؼبية إذف فمكانة األسواؽ الناشئة تزايدت خالؿ سنوات األزمة اؼبالية  
من اؼبظاىر الواضحة يف قدرة ىذه األسواؽ على النهوض ابقتصادايهتا ودعم االقتصادايت اؼبتضررة جرا  األزمة 
وكذا التأثَت بشكل مباشر على مسار االقتصاد العاؼبي الذي شهد تباطؤا كبَتا خالؿ تلك الفًتة، وسانبت ىذه 

%من النمو العاؼبي منذ األزمة اؼبالية، كما مثل انتج االقتصادايت الناشئة والنامية ما  80 االقتصادايت أبكثر من
ساعد على ضباية الكثَت من الوظائف يف االقتصادايت   فبا %من إصبايل الناتج احمللي العاؼبي، 60يقارب 

1اؼبتقدمة  كما أهنا كانت احملرؾ الرئيسي لنمو االقتصاد العاؼبي.
 

 ىذه اؼبسانبات اؼبعتربة يف كال القطاعُت اؼبايل واغبقيقي. وقد ذبسدت 

ويوضح الشكل التايل حجم مسانبة األسواؽ الناشئة يف القيمة اإلصبالية العاؼبية للناتج احمللي خالؿ الفًتة  
2010-2017. 

 .2017-2010مسانبة األسواؽ الناشئة يف الناتج احمللي العاؼبي خالؿ الفًتة  (737شكل رقم )

 ريليوف دوالر امريكيت

 

 : من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت صندوؽ النقد الدويلادلصدر 

نالحظ أف لألسواؽ الناشئة والدوؿ النامية مسانبة معتربة يف إصبايل االقتصاد العاؼبي من خالؿ أحجاـ  
ىذه األسواؽ غَت متجانسة  ، ولكن وكما سبق وذكران أف2010الناتج احمللي اإلصبايل وىي متزايدة منذ سنة 

                                                           
 بياانت صندوؽ النقد الدويل.  1
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تريليوف دوالر كمتوسط حجم  6ومن الصعب ربليلها ككتلة واحدة، فالصُت لوحدىا مثال حققت ما يفوؽ 
وىي قيمة كبَتة جدا وأثرت بشكل كبَت على اذباه النمو االقتصادي  2017-2010الناتج احمللي خالؿ الفًتة 

ويفسر ذلك ابلتباطؤ االقتصادي  2012حمللي هبا خالؿ سنة العاؼبي، كما نالحظ أيضا تراجع أحجاـ الناتج ا
الذي شهدتو خالؿ الفًتة اليت تلت أزمة الرىن العقاري، وتراجعت مسانبة األسواؽ الناشئة يف النمو العاؼبي 

، ويف اؼبقابل ارتفعت نسبة مسانبة األسواؽ اؼبتقدمة نظرا لتحسن أدائها 2016و  2015خالؿ سنة 
، واستمرت مسانبة األسواؽ الناشئة يف الًتاجع يف حُت ارتفعت مسانبة األسواؽ اؼبتقدمة االقتصادي نسبيا

شهد  2015وأخذت تسًتجع مكانتها االقتصادية من حيث النمو االقتصادي العاؼبي وبعد الًتاجع خالؿ سنة 
، 1ا  أسواؽ رأس اؼباؿمع ربسن أسعار السلع األساسية وربسن أد 2016االقتصاد العاؼبي انتعاشا سريعا يف سنة 

بسبب تباطؤ النشاط  2016% سنة 4.2وبدأ ىذا الفارؽ يتقلص نوعا ما على مر السنوات ليًتاجع إىل 
االقتصادي يف الصُت واستعادتو للتوازف ابلتدريج مع ربولو كبو االستهالؾ  واػبدمات بعيدا عن االستثمار 

من السلع األولية وتشديد السياسة النقدية يف الوالايت والصناعات التحويلية، البفاض أسعار الطاقة وغَتىا 
اؼبتحدة يف ظل صالبة التعايف األمريكي بينما تواصل البنوؾ اؼبركزية يف العديد من االقتصادايت اؼبتقدمة الرئيسية 

هنا تبقى ، وكذا اؼبشاكل اؽبيكلية اليت تعاٍل منها معظم األسواؽ الناشئة، إال أ2األخرى تيسَت السياسة النقدية
% من النمو العاؼبي بينما ال يزاؿ التعايف  21عنصرا فاعال يف مبو االقتصاد العاؼبي، وال تزاؿ تساىم دبا يزيد عن 

 يف االقتصادايت اؼبتقدمة ؿبدودا.

ومل تقدـ االقتصادايت الناشئة مسانبات كبَتة لالقتصاد العاؼبي من حيث النمو فقط، بل قبحت أيضا يف تعزيز 
 .3جارة العاؼبيةمبو الت

 2017-2010وفيما يلي سنتطرؽ إىل مسانبة الدوؿ الناشئة والنامية يف الصادرات العاؼبية خالؿ الفًتة 

 
 

                                                           
1
 - Adrian Espallargas, 3 Economic Challenges Facing Emerging Markets In 2017, 3 January, 2017, available on: 

www.thebusinessyear.com 
 . 01، ص 2016جانفي  19الطلب وتراجع األفاؽ اؼبتوقعة، مستجدات أفاؽ االقتصاد العاؼبي، انكماش  - 2

3
 - Ding Yifan, How Will the BRICS Lead the Global Economy? Jan 03 , 2018, available on: 

https://www.chinausfocus.com/finance-economy/how-will-the-brics-lead-the-global-economy 

 

 

 

 

https://www.chinausfocus.com/author/13/ding-yifan.html
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صادرات األسواؽ الناشئة والنامية والدوؿ اؼبتقدمة وإصبايل الصادرات العاؼبية حالؿ الفًتة  (787شكل رقم )
 )تريليوف دوالر أمريكي(. 2010-2017

 

  من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت صندوؽ النقد الدويل: ادلصدر

نالحظ من الشكل أعاله أف قيمة الصادرات العاؼبية بشكل عاـ البفضت نتيجة تراجع النشاط  
االقتصادي العاؼبي ككل، كما أف مسانبة الدوؿ الناشئة والنامية يف الصادرات العاؼبية تراجعت كذلك بًتاجع 

ايت األسواؽ الناشئة  إال  أهنا ارتفعت بنسب متواضعة ابلنسبة للدوؿ اؼبتقدمة حيث ارتفعت النمو يف اقتصاد
تريليوف دوالر وىذا راجع إىل ربسن الظروؼ االقتصادية هبا وتعافيها من ـبلفات األزمة  5.55إىل  4.87من

ة دبا يف ذلك الصُت اليت اؼبالية عليها يف حُت أف األسواؽ الناشئة تراجعت فيها معدالت النمو بنسب معترب 
 تراجعت معدالت مبوىا إضافة إىل عوامل متعلقة أبسعار الصرؼ وتقلباهتا  وأسعار اؼبواد األولية.

 وفيما يلي سنعرض مقارنة بُت مسانبة األسواؽ الناشئة والنامية والدوؿ اؼبتقدمة يف االقتصاد العاؼبي.

 ادلسامهة من حيث معدالت النمو7  (1

 تايل تطور معدالت النمو ابألسواؽ الناشئة والنامية ومقارنتها دبعدالت النمو ابألسواؽ يوضح اعبدوؿ ال

 .2016-2012اؼبتقدمة خالؿ الفًتة 
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 (7 مقارنة تطور معدالت النمو يف األسواق الناشئة والنامية والدول ادلتقدمة والعامل )%(81جدول رقم )

 .7384-7383خالل الفرتة 

 البيان 7383 7388 7387 7380 3817 7382 7383 7384

 العامل 5.4 4.3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 2.5

 الدول ادلتقدمة 3.1 1.7 1.2 1.4 2.1 2.3 1.7 3.8

4.8 4.6 4.3 4.7 5.1 5.4 6.4 

 
األسواق الناشئة  7.4

 والدول النامية

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت صندوؽ النقد الدويل. ادلصدر7

ظ من اعبدوؿ أف معدالت مبو اقتصادايت األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية اؼبمثلة يف الناتج احمللي نالح 
، كما 2017-2010اإلصبايل ؽبذه الدوؿ أكرب من معدالت مبو الناتج احمللي ابألسواؽ اؼبتقدمة خالؿ الفًتة 

مة والناشئة والنامية البفض بشكل نالحظ أف كل من معدؿ النمو االقتصادي العاؼبي ومعدؿ مبو الدوؿ اؼبتقد
، إال إف مبو األسواؽ اؼبتقدمة كاف األكثر تراجعا بسبب ـبلفات أزمة 2014-2011ملحوظ خالؿ الفًتة 

 الرىن العقاري وانعكاساهتا اؼبباشرة على اقتصادايت ىذه الدوؿ.

ا بعد األزمة وظهر ذلك وقد سانبت األسواؽ الناشئة بشكل كبَت يف مبو االقتصاد العاؼبي خالؿ فًتة م 
%، 60.1بلغت نسبة مسانبة االقتصادايت الناشئة يف الناتج احمللي اإلصبايل العاؼبي حيث  2014جليا يف سنة 

ويعود ذلك إىل سببُت % فقط ابلنسبة ؼبسانبة لدوؿ اؼبتقدمة يف النمو العاؼبي، 39.9يف حُت بلغت ما يعادؿ  
% من سكاف العامل وىذه 80.7ل عدد السكاف ابألسواؽ الناشئة عدد السكاف حيث سبثل ؾبمرئيسيُت نبا 
وتسارع وتَتة النمو حيث عادة تكوف معدالت مبو األسواؽ الناشئة بوتَتة  1990% يف عاـ 77.2النسبة بلغت 

بلغ  2000أسرع بكثَت من تلك اليت ربقق ابلدوؿ اؼبتقدمة ابلرغم من قوة اقتصادايهتا وصالبتها فمنذ سنة 
مرة أسرع من أف مبو االقتصادايت  3.5النمو السنوي للناتج احمللي اإلصبايل اغبقيقي لألسواؽ الناشئة متوسط 
1 اؼبتقدمة.

 

 مسامهة األسواق الناشئة من حيث االستثمارات7  (2

ربظى األسواؽ الناشئة دبكانة معتربة من حيث مسانبتها يف النمو االقتصادي ككل دبا يف االستثمار  
تل الصُت اؼبركز األوؿ بُت األسواؽ الناشئة والثاٍل عاؼبيا من حيث جذهبا لالستثمارات األجنبية ، اؼبباشر ورب

 ويوضح اعبدوؿ التايل مقارنة بُت تطور أدا  االستثمار بكل من األسواؽ الناشئة واؼبتقدمة والعامل ككل.

                                                           
1
 - Francis Genereux, Le Poids Grandissant De La Chine et des Economies Emergentes, 19 Janvier 2016,Point de 

vue Economique, Page 1-2. 
Https://Www.Desjardins.Com/Ressources/Pdf/Pv160119-F.Pdf 
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لألسواق الناشئة والدول النامية (7 نسبة االستثمارات من الناتج احمللي اإلمجايل ابلنسبة 82جدول رقم )
 وابقي العامل )%(.

 البيان 7383 7388 7387 7380 7381 7382 7383 7384

 العامل 24.374 25.214 25.398 25.466 25.770 25.951 25.452 25.779

 الدوؿ اؼبتقدمة 20.633 21.211 21.195 21.114 21.429 21.529 21.289 21.616

32.229 32.169 32.873 .57832 32.355 32.392 32.276 31.605 

األسواؽ 
الناشئة والدوؿ 

 النامية

 : من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت صندوؽ النقد الدويل.ادلصدر

نالحظ من اعبدوؿ السابق أف  قيمة االستثمارات نسبة إىل الناتج احمللي اإلصبايل يف األسواؽ الناشئة  
َت من نسب االستثمارات إىل الناتج احمللي ابألسواؽ الناشئة والدوؿ النامية خالؿ والدوؿ النامية سانبت أعلى بكث

، كما نالحظ أف استثمارات األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية سانبت بشكل كبَت يف مبو 2017-2010الفًتة 
اليت  2015حيث كانت الزايدات يف كل منهما مطردة ماعدا سنة  2017-2012نسبة االستثمارات العاؼبية 

البفضت فيها نسبة االستثمارات يف األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية يف حُت ارتفعت نسبة االستثمارات العاؼبية 
وىذا راجع إىل اؼبسانبات الكبَتة واؼبعتربة للدوؿ اؼبتقدمة اليت شهدت نزوح كبَت لألمواؿ واالستثمارات إليها، 

نيب اؼبباشر من وإىل االقتصادايت الناشئة شهدت مستوايت حيث خالؿ نفس السنة تدفقات االستثمار األج
سنوات وحسب التقارير الدولية ستستمر ىذه التدفقات ابلًتاجع طاؼبا ىناؾ  10البفاض مل تشهدىا تقريبا منذ 

ت البفاض يف  أسعار السلع األساسية وضعف األسواؽ احمللية والتغيَتات التنظيمية، إال أنو يتوقع أف تزيد التدفقا
1بشكل معتدؿ وبطي  بعد فًتة من الركود والًتاجع.

 

إذف وفبا سبق فال تزاؿ اػبطى كبَتة أماـ األسواؽ الناشئة لتصبح رائدة وموجهة لالقتصاد العاؼبي دبا يف 
ذلك الصُت رغم ما وصلت إليو من قوة اقتصادية فبا يفرض على ىذه األسواؽ مواصلة جهودىا لتاليف التحدايت 

  2ليت الزالت تواجهها وؿباولة التكيف بشكل جيد والتغَتات االقتصادية العاؼبية اعبديدة.والصعوابت ا

ويبكن أف نوضح أكثر مسانبة وأنبية األسواؽ الناشئة يف االقتصاد العاؼبي من خالؿ استعراض ترتيبها 
 من خالؿ أدائها وإمكاانهتا اؼبستقبلية.

 

                                                           
1
 -World Investment Report Investor Nationality: Policy Challenges 2016, Investor Nationality: Policy 

Challenges, United Nations Conference On Trade And Development (Unctad), P 59. 
ن أجل التنمية والتعاوف والتكامل من أجل نظاـ اقتصادي عاؼبي متعدد األقطاب، ؾبلة علـو االقتصاد اللطيف عبد الكرَل، دوؿ الرب يكس شراكة م - 2

  .25، ص 3، جامعة اعبزائر 2014، ديسمرب 30والتسيَت والتجارة العدد 
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 القتصادية7ترتيب األسواق الناشئة حسب أىم ادلؤشرات ا 

 ابلنظر إىل 2018خالؿ سنة ت يف األسواؽ الناشئة اياقتصاد 10أكرب ًتتيب ب غوكالة بلومبَت قامت  

 :1أدائها وإمكاانهتا يف اؼبستقبل، وربتل األسواؽ الناشئة قيد الدراسة اؼبراتب التالية
 االقتصاد الصيين7 -أوال

لرغم من كوهنا اثٍل أكرب اقتصاد يف العامل، سنة على ا 25تصنف الصُت كاقتصاد انشئ منذ أكثر من  
فقد حققت مبو ىائال لفًتات طويلة، إال أهنا شهدت تباطؤا اقتصاداي خالؿ العقد اؼباضي بسبب ارتفاع  اؼبخاطر 

٪، حيث زاد  6.9ليصل إىل  2010ارتفع معدؿ النمو يف الصُت ألوؿ مرة منذ سنة  2017اؼبالية، ويف سنة 
وسط  2018الصينية يف الداخل واػبارج، كما شهد ربسنا مرة أخرى خالؿ سنة  الطلب على اؼبنتجات

سياسات زبفيض الديوف اؼبالية يف ظل اغبرب التجارية اؼبتصاعدة بُت الصُت والوالايت اؼبتحدة األمريكية، وعلى 
 ٪.6.2بلغ  2019 الرغم من اؼبخاوؼ اؼبتزايدة حوؿ التوترات التجارية إال أف معدؿ النمو اؼبتوقع فيها خالؿ

 االقتصاد اذلند اذلندي7 -اثنيا

اؽبند اثلث أكرب اقتصاد انشئ وسابع أكرب اقتصاد يف العامل، بفضل تطبيق اغبكومة سياسات لتعزيز  
حقق االقتصاد اؽبندي مبوا قدر بنسبة  2015اؼبنافسة يف السوؽ، وربسُت مستوى اؼبعيشة ودخل الفرد، سنة 

 ٪. 7.4دبعدؿ  2019رنة بباقي األسواؽ الناشئة، ومن اؼبتوقع أف يستمر النمو سنة ٪ واعترب األسرع مقا 7.2

 االقتصاد الربازيلي7-اثلثا 

أثرت عدة مشاكل  2010لقد حقق االقتصاد الربازيلي مبوا كبَتا خالؿ السنوات السابقة، لكن ابتدا  من سنة 
بالد االقتصادي، ودلك نتيجة تزايد اؼبخاوؼ من على ىذا األدا  ودفع اؼبستثمرين إىل التشكيك يف مستقبل ال

، وعلى الرغم من ىذا التفاؤؿ الذي صاحب 2016عدـ استقرار اغبكومة الربازيلية السابقة بعد فضيحة سنة 
 2018السياسات االقتصادية اؼبتبعة من قبل اغبكومة اعبديدة إال أف تراجع أدا  االقتصادايت الناشئة يف سنة 

 ٪.2.4زايدة بنسبة  2019قعات النمو يف الربازيل، حيث توقع صندوؽ النقد الدويل يف سنة أثر كثَتا على تو 

 االقتصاد الروسي7 -رابعا

ازدادت  2014تعد روسيا اثٍل أكرب اقتصاد يف العامل من حيث حجم الناتج احمللي اإلصبايل، ويف أواخر سنة 
العقوابت الدولية اؼبفروضة عليها ولكن بعد بذؽبا  اؼبخاوؼ بشأف اعتماد روسيا على صادرات النفط يف مواجهة

عبهود كبَتة هبدؼ ضماف االستقرار اؼبايل، قاـ صندوؽ النقد الدويل برفع توقعات مبو الناتج احمللي اإلصبايل 
 ٪. 1.8٪ إىل  1.7من  2019الروسي لسنة 

 

                                                           
1
 - Top 10 emerging market economies, Friday 18 January 2019, available on: 

https://www.ig.com/au/news-and-trade-ideas/other-news/top-10-emerging-market-economies-190117 

 



 الفصل الثالث7 أداء اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة
 

109 
 

 االقتصاد ادلكسيكي7 -خامسا 

اقتصاد يف أمريكا الالتينية والثالث عشر على مستوى العامل، يعتمد يصنف االقتصاد اؼبكسيكي على انو اثٍل أكرب 
بشكل كبَت على الصادرات إىل الوالايت اؼبتحدة، فبا يعٍت أف البورصة والعملة احمللية يرتبطاف ارتباطا وثيقا 

 1.07من  2018واستمر يف الزايدة إىل غاية سنة  2016ابلدوالر األمريكي، ارتفع الناتج احمللي اإلصبايل سنة 
تريليوف دوالر، وتشَت التوقعات إىل استمرارية النمو ابلنسبة القتصاد اؼبكسيك  1.2دوالر تريليوف إىل ما حوايل 

 .2019٪ يف سنة  2.5دبعدؿ 
 االقتصاد الرتكي7 -سابعا

يا انتباه جذبت ترك 2000نتيجة التحسينات الكبَتة اليت أدخلت على التنمية االقتصادية واالجتماعية منذ سنة 
شهدت تراجعا كبَتا، وقد كانت اآلاثر اؼبًتتبة على  2018اؼبستثمرين يف صبيع أكبا  العامل، إال انو خالؿ سنة 

الركود الًتكي ؿبسوسة يف األسواؽ الناشئة األخرى مثل األرجنتُت وجنوب أفريقيا، اما فيما ىبص توقعات النمو 
 .2019٪ فقط لسنة 0.4فإف فقدرت حبوايل 

 اقتصاد جنوب أفريقيا7 -ااتسع

اقتصاد جنوب إفريقيا يعتمد اعتمادا كبَتا على اؼبوارد الطبيعية فبا يعٍت أنو عندما تكوف أسعار السلع منخفضة فإف 
، حدث أوؿ تراجع كبَت 2018َت من األحياف أسوأ من نظرائو، يف النصف األوؿ من سنة االقتصاد يكوف يف كث

وسط ـباوؼ اؼبستثمرين بشأف مسار األسواؽ الناشئة، ويتوقع أف يشهد اقتصاد جنوب  2009ؽبا منذ سنة 
 .2019٪ يف سنة 0.9إفريقيا مبوا يف إصبايل الناتج احمللي قدره 

 ق الناشئة يف القطاع ادلايل العادلي.ادلطلب الثالث7 مكانة األسوا

شهدت االقتصادايت الناشئة موجات من التدفقات الرأظبالية الدولية نتيجة تباطؤ النمو وقلة السيولة  
1والبفاض أسعار الفائدة يف الدوؿ اؼبتقدمة، فبا جعل ىذه األسواؽ تشكل وجهات جاذبة لرؤوس األمواؿ.

 

و النقصاف يف ملكية الدولية لألصوؿ، تشمل األصوؿ االستثمارات اؼبباشرة اغبساب اؼبايل ىو مقياس للزايدة أ
واألوراؽ اؼبالية مثل األسهم والسندات والسلع مثل الذىب والعمالت الصعبة، رصيد اغبساب اؼبايل يتمثل يف 

 ،  2فارؽ اؼبلكية احمللية لألصوؿ األجنبية واؼبلكية األجنبية لألصوؿ احمللية

 لتايل تطور رصيد اغبساب اؼبايل بكل من االقتصادايت اؼبتقدمة واألسواؽ الناشئة. ويبثل اعبدوؿ ا 

 
 

 

                                                           
 . 27، ص 2013تقرير التجارة والتنمية، مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجػػارة والتنمػيػة، جنيف  - 1

2
 - Kimberly Amadeo, Financial Account and How It Works When a Rise in the Financial Account Is Bad, 

available on: https://www.thebalance.com/what-is-the-financial-account-3306269 
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 (7 رصيد احلساب ادلايل األسواق الناشئة والنامية واالقتصادايت ادلتقدمة83جدول رقم )

 )تريليون دوالر أمريكي(

 البياف 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016

 االقتصادايت اؼبتقدمة 82.8– 185.6– 77.5– 237.3 456.8 643.2 691.9

–98.6 –182.1 –49.8 58.6 119.6 257.6 134.3 

 األسواؽ الناشئة
واالقتصادايت 

 النامية

 العامل 51.5 72.0 42.1 295.9 407.0 461.1 593.3

 : من إعداد الطالبة مع االعتماد على:ادلصدر

Too Slow For Too Long, International Monetary Fund, April 2016, Page 191. 

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف رصيد اغبساب اؼبايل لألسواؽ حقق مستوايت موجبة خالؿ الفًتة  
موجبة وذلك نتيجة ربققيقها ؼبعدالت معتربة ابلنسبة لصايف اغبساب الرأظبايل الذي يعد  2010-2013

ب التدفقات الكبَتة لرؤوس بسب 2013-2010احد مكوانت ملكية االصوؿ االجنبية خالؿ السنوات 
بدأت األرصدة تشهد معدالت سالبة  2014االمواؿ الوافدة اليها من االجانب يف حُت أهنا ابتدا  من سنة 

تريليوف دوالر امريكي أي تراجع اؼبلكية احمللية لألصوؿ االجنبية  182-لتسجل اقل مستوى ؽبا أبكثر من 
االمواؿ الكبَت خالؿ ىذه الفًتة خاصة يف السوؽ الصينية تقلص خروج رؤوس بشكل كبَت جدا، وىذا راجع 

وبعض االسواؽ الناشئة االخرى ابإلضافة اىل تراجع االحتياطات وارتفاع قيم الديوف اػبارجية لدى ىذه 
 االسواؽ .

نالحظ اف االسواؽ الناشئة لعبت دورا كبَتا يف الفًتة اليت  2015وابلنظر اىل مراكزىا اؼبالية قبل سنة  
لت ازمة الرىن العقاري وخاصة الصُت، ولكن بسبب التدىور السريع للميزانيات العمومية اغبكومية ابلنسبة ت

للصُت ويف كثَت من اقتصادايت األسواؽ الناشئة والذي كاف مسبوقا ابرتفاع حاد وفباثل للديوف، فإف توسعها 
تساؤالت حوؿ مدى سالمة مراكزىا اؼبالية الكبَت وابقي اقتصادايت األسواؽ الناشئة يف الديوف مؤخرا يثَت 

1العامة اليت تستند إليها.
 

 
 

                                                           
1 - Vitor Gaspar And Marialuz Moreno Badia, Big Bad Actors: A Global View Of Debt, October 5, 2016 
Https://Blog-Imfdirect.Imf.Org/2016/10/05/Big-Bad-Actors-A-Global-View-Of-Debt/ 

https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/vitor-gaspar/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/marialuz-moreno-badia/
https://blog-imfdirect.imf.org/2016/10/05/big-bad-actors-a-global-view-of-debt/
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 ادلبحث الثاين7 أفاق وحتدايت النمو ابألسواق الناشئة.

حققت األسواؽ الناشئة مستوايت مبو معتربة ومتباينة لكن وضعيتها ال تزاؿ غَت واضحة، فهي تواجو       
درهتا على مواصلة النمو واغبفاظ على مكانتها اليت حققتها يف عقبات كبَتة وشكوؾ من قبل االقتصاديُت حوؿ ق

الفًتة السابقة وخالؿ ما يلي سنحاوؿ ربديد ـبتلف العقبات والتحدايت اليت تواجهها يف السنوات القادمة وأفاؽ 
 مبوىا.

 ادلطلب األول7 أفاق النمو ابالقتصادايت الناشئة.

توقع االقتصاديوف أف يستمر النمو بقى قواي حيث  2018النمو االقتصادي ابألسواؽ الناشئة خالؿ  
، وسيساىم ذلك يف دعم التجارة العاؼبية اليت تعترب اهبابية ابلنسبة لألسواؽ 2018% يف  3.3العاؼبي عند 

، وحسب صندوؽ 20181% يف 4.9الناشئة، ومت التوقع أف تنمو األسواؽ الناشئة بنسبة إصبالية تقدر حبوايل 
، 4.5لفعل حققت ىذه األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية مبوا اقل من التوقعات قدر دبا يقارب %النقد الدويل اب

نتيجة تزايد الضغوط على الصُت بسبب تقلص طلبات التصدير مع بد  ترسخ اإلجرا ات اػباصة ابلتعريفة 
بعد انتها  مدة  2018سنة اعبمركية يف الوالايت اؼبتحدة إىل جانب البفاض مبيعات السيارات فيها خالؿ هناية 

برامج التحفيز على شرا  سيارات وسانبت ىذه التطورات يف إبطا  معدالت النمو يف الصُت وؾبموعة األسواؽ 
% وحققت 3.6، يف حُت بلع معدؿ النمو االقتصادي العاؼبي خالؿ نفس السنة 2ككل الناشئة والدوؿ النامية

حسب نفس اؼبصدر، وفيما يلي سنتطرؽ اىل توقعات  2018نة % يف س2.2الدوؿ اؼبتقدمة مبوا قدر حبوايل 
 النمو هبذه االسواؽ خالؿ السنوات القليلة القادمة.

 73737و 7386توقعات النمو ابألسواق الناشئة خالل سنيت 

، ويرى االقتصاديوف 2019% يف سنة  4.1من اؼبتوقع أف تنمو ؾبموعة األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية بنسبة 
 2019، واعبدير ابلذكر أف ىذه التوقعات لسنيت 2020% خالؿ سنة  4.7ىذه النسبة سًتتفع إىل ابف 

 .3% على التوايل عن التوقعات السابقة لصندوؽ النقد الدويل 0.1و 0.3أقل دبقدار %  2020و

 2020-2019وفيما يلي توقعات النمو ابألسواؽ قيد الدراسة خالؿ سنيت 

 
 
 
 

                                                           
1
 - Tom Wilson, Outlook 2018: Emerging Market Equities, 5 DECEMBER 2017, Avaikable On: 

Http://Www.Schroders.Com/En/Insights/Economics/Outlook-2018-Emerging-Market-Equities/ 
 . 2019اد العاؼبي، افريل تقرير صندوؽ النقد الدويل أفاؽ االقتص  - 2

3
-Still Sluggish Global Growth, July 23, 2019, World Economic Outlook Reports, World Economic Outlook, 

July 2019, p 04. 



 الفصل الثالث7 أداء اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة
 

112 
 

 .7373-7386ات منو األسواق الناشئة خالل (7 توقع84جدول رقم )

توقعات النمو 
 7373لسنة 

توقعات النمو 
 7386لسنة 

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 الصني 6.2% 6.0%

 اذلند 6.8% 7.0%

 الربازيل 0.7% 2.4%

 روسيا 1.2% 1.9%

 ادلكسيك 0.9% 1.9%

 تركيا 0.2% 3%

 جنوب إفريقيا 0.7% 1.1%

 : من إعداد الطالبة ابالعتماد على توقعات صندوؽ النقد الدويل.ادلصدر

نالحظ أف كل األسواؽ الناشئة ربسنت توقعات النمو فيها بدرجات متفاوتة ما عدا الصُت فقد أشارت  
وذلك نتيجة الصراع مع الوالايت اؼبتحدة وتوقع  -%0.2توقعات صندوؽ النقد الدويل إىل أف البفاض بنسبة 

%+ وىي نسبة منخفضة جدا جدا مقارنة 0.2ستمرار التوترات التجارية، يف حُت ارتفعت توقعات اؽبند ب ا
بنمو اؽبند السريع قبل سنوات ويرجع ذلك تباطؤ يف العديد من القطاعات كالصناعة و والزراعة والبنا  إىل جانب 

لة بسبب النمو البطي  جدا خالؿ سنة ضعف الطلب احمللي، كما ارتفعت توقعات النمو ابلربازيل بنسبة ضئي
نقطة مئوية وىدا نتيجة التوقع  0.7، ابلنسبة لروسيا يتوقع ارتفاع معدالت النمو ب 2019وبداية سنة  2018

النمو االقتصادي جبنوب إفريقيا بضغوط الطاقة  أتثربتنفيذ ـبتلف اؼبشاريع الوطنية اؼبخطط ؽبا، وابلرغم من 
نتيجة اإلصالحات االقتصادية اليت ينتظر أف  2020-2019ؽبا ربسن يف النمو خالؿ يتوقع والبطالة اال انو 

 تساىم يف النمو على اؼبدى القصَت.

االقتصاد الروسي سوؼ يتفوؽ على االقتصاد األؼباٍل  2020ويرى بعض االقتصاديُت انو حبلوؿ سنة  
تصاد كل من اؼبملكة اؼبتحدة وفرنسا حسب التوقعات، وتصبح الربازيل خامس أكرب اقتصاد حيث ستتجاوز اق

، وتعترب إمكاانت النمو يف روسيا والربازيل متفائلة على الرغم من 2020لتصبح سابع أكرب اقتصاد خالؿ سنة 
افتقارىا إىل التنويع األمر الذي قد يسبب مشاكل اقتصادية على اؼبدى الطويل لالقتصاديُت يتوقع اف يتجاوز 

 . 20201صاد اإليطايل وحبلوؿ سنة االقتصاد اؼبكسيكي االقت

                                                           
1
- Sarah Boumphrey, Top 10 Largest Economies in 2020, July 7th, 2010, available on: 

https://blog.euromonitor.com/2010/07/special-report-top-10-largest-economies-in-2020.html 
 

https://blog.euromonitor.com/author/sarah-boumphrey
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 ادلطلب الثاين7 حتدايت النمو يف اقتصادايت األسواق الناشئة.

تواجو األسواؽ الناشئة الكثَت من التحدايت والعراقيل اليت قد تعيق النمو االقتصادي وتؤثر سلبا على          
د التحدايت التالية من أىم التحدايت اعبديدة الوتَتة اؼبتسارعة اليت حققتها ىذه األسواؽ، وتلخص كريستُت الغار 

1اليت تواجو األسواؽ الناشئة فيما يلي: 
 

 7وىو أقل معدؿ ربققو الصُت منذ  07وصلت نسبة النمو يف الصُت إىل  تباطؤ النمو يف الصني %
سنة، وقد قامت الصُت الستعادة توازف اقتصادىا ابلتحوؿ من الصناعة إىل اػبدمات، ومن  30حوايل 

الصادرات إىل األسواؽ احمللية، ومن االستثمار إىل االستهالؾ، وىذه اإلصالحات ضرورية ستؤدي على 
اؼبدى الطويل إىل استمرارية النمو إال أهنا ستتسبب يف إبطا  النمو على اؼبدى القصَت، فبا يولد تداعيات 

جع أسواؽ األسهم يف اآلونة فيما ىبص التجارة والبفاض الطلب على السلع األولية، ابإلضافة إىل ترا
األخَتة ويتوقع أف تتقارب مستوايت الدخل يف االقتصادايت  الناشئة والنامية مع تلك اؼبستوايت ابلدوؿ 

 اؼبتقدمة بوتَتة بطيئة جدا زبالف التوقعات السابقة للهيئات الدولية كصندوؽ النقد الدويل.

على  أتثَتؼبستمرة للسياسة الصينية، فانو قد يكوف لو وعلى الرغم من أف ذلك لن وبدث أزمة بسبب اؼبرونة ا
2 توقعات النمو العاؼبي وأسعار السلع األساسية.

 

 7فقد شهدت أسعار النفط واؼبعادف تراجعا كبَتا، ومن اؼبتوقع أف تظل  تراجع أسعار السلع األولية
صدرة ؽبذه السلعة الرئيسية، منخفضة خالؿ الفًتات القادمة فبا يؤثر على الكثَت من األسواؽ الناشئة اؼب

 ويظهر ذلك جليا يف االقتصاد الروسي الذي يعترب من أىم االقتصادايت اؼبصدرة للنفط. 

 7فقد رفع االحتياطي الفيدرايل أسعار الفائدة ؼبواجهة القوة اؼبتزايدة اليت  السياسات النقدية غري ادلتزامنة
صادايت متقدمة أخرى، أو سارت يف اذباه معاكس وساىم يشهدىا االقتصاد األمريكي، بينما مل ترفعها اقت

ذلك يف ارتفاع سعر الدوالر األمريكي فبا فرض ضغطا كبَتا على شركات األسواؽ الصاعدة اليت ربملت 
قدرا  كبَتا من الدين اؼبقـو ابلدوالر األمريكي، وخاصة يف قطاع الطاقة ويعٍت ىذا أف كل مقرض ؽبذه 

وابإلضافة إىل ىذه التحدايت،  ،لبنوؾ واغبكومات، قد يكوف معرضا للخسائرالشركات، سوا  يف ذلك ا
 يواجو العامل تزايدا يف ـباطر األسواؽ الناشئة. 

 7فبعد إعالف الصُت اعتمادىا ترتيبا جديدا لسعر صرؼ  التداعيات ادلالية والتجارية واالقتصادية
شهدت سوؽ األسهم تراجعا  جعل  2016اية سنة عملتها اليواف اىتزت األسواؽ اؼبالية العاؼبية، ويف بد

اؼبستثمرين األجانب يف شنغهاي يقوموف ببيع أسهمهم، وىناؾ زبوؼ كبَت من انتقاؿ التداعيات اؼبالية 
الناشئة عن  ضعف أساسيات اؼبؤسسات يف ىذه األسواؽ إىل بقية أكبا  العامل، وفيما ىبص التداعيات 
                                                           

 .4-3كريستُت الغرد، دور األسواؽ الصاعدة يف الشراكة العاؼبية اعبديدة من أجل النمو، مرجع سبق ذكره، ص   -1
2 

- James Barrineau, Outlook 2018: Emerging Markets Debt Relative, 5 December 2017, Available on: 
Http://Www.Schroders.Com/En/Insights/Economics/Outlook-2018-Emerging-Markets-Debt-Relative/ 
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الصيٍت شهدت التجارة العاؼبية تراجعا كبَتا  يف السنوات األخَتة االمر  التجارية فنتيجة لتباطؤ االقتصاد
الذي يعترب خطرا كوف التجارة ىي عامل أساسي يف عملية النمو ابإلضافة إىل أف التجارة بُت 
االقتصادايت الناشئة واؼبتقدمة تفوؽ  تلك التعامالت اليت تتم بُت االقتصادايت  اؼبتقدمة فيما بينها، أما 

% يف األسواؽ الناشئة من شأنو زبفيض النمو يف البلداف  1لتداعيات االقتصادية فحدوث تباطؤ قدره ا
 نقطة مئوية وىذا سيؤثر كثَتا يف االقتصادايت اؼبتقدمة. 2.0اؼبتقدمة بنحو 

الكلي كبو ربقيق النمو يف التوظيف وربقيق تنمية  االقتصادأف إعادة رسم سياسات  ويبكن القوؿ 
ة يبثل ربداي مهما ابلنسبة لألسواؽ الناشئة وانتقاؽبا إىل وضع سياسات زبص التغيَتات اؽبيكلية كبو مبو مستدام

اقتصادي مستداـ دبا يف ذلك االستثمار يف البنية التحتية والتقنيات اغبديثة، إال أنو يف أغلب األحواؿ يؤدي 
مع التقلبات يف أسعار السلع والصرؼ ويف السوؽ  اإلنفاؽ اغبكومي إىل توليد آاثر أقوى على التوظيف والتعامل

 اؼبالية الدولية. 

ولتجنب اآلاثر السلبية لًتاجع النمو ابألسواؽ الناشئة وتاليف التحدايت الكبَتة اليت تواجهها يستوجب  
 عليها ازباذ اإلجرا ات الالزمة ؼبواجهة عقبات استمرارية مبوىا واليت تتمثل فيما يلي: 

  العسر اؼبايل يف الشركات من خالؿ إثبات القروض اؼبتعثرة بسرعة وشفافية و تقوية وتعزيز معاعبة أتثَت
قدرات اؼبراقبة واالستجابة من خالؿ إجرا  إصالحات يف أطر الرقابة االحًتازية وضماف استمرار 

القوية اليت إمكانية اغبصوؿ على اػبدمات اؼبالية الدولية، وذلك بسبل تشمل النظم الرقابية والتنظيمية 
تساعد على خفض تقديرات اؼبخاطر، وقد أدت جهود اإلصالح اليت بذلتها السلطات الصينية مؤخرا 
إىل ربقيق مبو أكثر توازان يف السوؽ، فبا عزز صالبة االقتصاد والنظاـ اؼبايل يف الصُت واؼبعاعبة السريعة 

ا من نقاط الضعف اؼبتزايدة يف القطاع ؼبشكلة أعبا  الديوف اؼبفرطة يف قطاع الشركات الصينية وغَتى
 1 اؼبايل.

  كما يبكن لتعزيز الروابط اإلقليمية بُت ىذه األسواؽ أف يولد فرصا كبَتة للنمو ابلرغم من تباطؤ
االقتصاد الصيٍت، حيث تستفيد الشركات من ـبتلف االتفاقيات التجارية اإلقليمية القائمة، وال تزاؿ 

رة السلع واػبدمات، واؽبياكل األساسية والتنمية البشرية واالجتماعية من ىناؾ ربدايت يف ؾباالت كتجا
أجل ربقيق النمو والتنمية وعلى واضعي السياسات الًتكيز على اغبد من الفجوات االقتصادية 

2والتفاواتت الكبَتة من حيث النمو وتوفَت مناخ جاذب لالستثمارات. 
 

 
 

                                                           
 . 5-4ايل يف حقبة من االلبفاض يف النمو وأسعار، ص ربدايت االستقرار اؼب 2016تقرير االستقرار اؼبايل العاؼبي صندوؽ النقد الدويل، أكتوبر  - 1

2
 - Business Insights On Emerging Markets 2017,  Oecd 2017, P 56, Available On: 

www.oecd.org 



 الفصل الثالث7 أداء اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة
 

115 
 

 تغريات االقتصاد الكلي أبداء األسواق الناشئةادلبحث الثالث7 دراسة حتليلية لعالقة م

تمهيد نظري للدراسة القياسية اػباصة ابلصُت مت التطرؽ فيما يلي إىل دراسة ربليلية لعالقة اؼبتغَتات ك 
االقتصادية الكلية أبدا  السوؽ اؼبالية الصينية مع اإلشارة ؼبختلف األسواؽ األخرى ؿبل الدراسة، من خالؿ عرض 

اؼبؤشرات اؼبتمثلة يف الناتج احمللي اإلصبايل وسعر الصرؼ واالستثمار اؼبباشر ومعدالت التضخم  وربليل أىم
 .2017-2010واؼبديونية اػبارجية واستنتاج عالقتها أبدا  األسواؽ اؼبالية هبذه االقتصادايت خالؿ الفًتة 

 ةادلطلب األول7 عالقة ادلتغريات االقتصادية أبداء السوق ادلالية الصيني

سنعرض فيما يلي دراسة ربليلية لعالقة أىم مؤشرات االقتصاد الكلي ابلصُت على أدا  السوؽ اؼبالية  
 .2017-2010هبا، من خالؿ عرض ـبتلف البياانت واؼبعطيات التارىبية اؼبتعلقة هبا خالؿ الفًتة 

 عالقة النمو االقتصادي أبداء السوق ادلالية الصينية7 .1

قتصادي أبدا  السوؽ اؼبالية الصينية نتتبع تطور معدؿ النمو االقتصادي خالؿ ؼبعرفة عالقة النمو اال 
ابلتوازي مع مالحظة تطور أدا  السوؽ اؼبالية الصينية يف نفس الفًتة، والشكل  2017-2010فًتة الدراسة 

 اؼبوايل يوضح تطور اؼبتغَتين خالؿ ىذه الفًتة.

 

-7383أداء السوق ادلالية الصينية خالل الفرتة تطور معدل النمو االقتصادي و (7 77شكل رقم )
7384. 

 

 .MSCIمن إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7
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% إىل  4.83من  2011و 2010نالحظ أف أدا  السوؽ اؼبالية الصينية عرؼ تراجعا بُت سنيت  
% خالؿ الفًتة 8% و 1% مث بقي يف حدود 23إىل حوايل  2012% ليعاود االرتفاع سنة  18.24-حوايل 
 %.54إىل أكثر من  2017لَتتفع بعد ذلك بشكل كبَت سنة  2013-2016

بعد الطفرة االهبابية اليت شهدىا خالؿ الفًتة أما خبصوص معدؿ النمو االقتصادي يف الصُت ف 
وسط حوايل دبت 2017-2011بشكل ملحوظ ومستمر يف الفًتة نالحظ انو قد تباطأ  ،2000-2010

وىي من  2017-2015خالؿ الفًتة  %7إىل أقل من  2010سنة  %10حيث انتقل من حوايل %، 7.5
 أبطأ اؼبعدالت لو منذ عدة سنوات.

كاف لقطاع اػبدمات مسانبة ىامة يف مبو الناتج احمللي اإلصبايل إضافة إىل قطاعي الصناعة والبنا ،  وقد   
حيث زادت حصة قطاع اػبدمات يف الناتج احمللي  ،1ن االستثماركما مبا االستهالؾ بشكل أسرع قليال م

وأصبح للطلب الداخلي اثر  2015% عن سنة 1.4بزايدة قدرت بػحوايل  2016% يف 51.6اإلصبايل إىل 
من مبو الناتج احمللي اإلصبايل للصُت يف الربع  77.2%وبلغ االستهالؾ ، 2إهبايب على النمو أقوى من الصادرات

وقد سجل االقتصاد أدا  أبطأ لكنو مستقر ، 3 2016خالؿ سنة  % 64.6بزايدة عن  2017سنة األوؿ من 
، فبا 2016تريليوف دوالر أمريكي يف  10,83تريليوف يواف أي ما يعادؿ  74.41وبلغ الناتج احمللي اإلصبايل 

 .4% من النمو العاؼبي 30%، وساىم أبكثر من  6.7يبثل معدؿ مبو قدره 

ستقرار النسيب يف السوؽ العقارية وارتفاع أسعار السلع األساسية، واصل االقتصاد الصيٍت وبفضل اال  
 82.71بلغ الناتج احمللي اإلصبايل للصُت حيث  ،20175وفاؽ كل توقعات النمو لسنة  2016مبوه لسنة 

 ،6تريليوف يواف 80اإلصبايل %، وىي اؼبرة األوىل اليت يفوؽ فيها الناتج احمللي  6.9تريليوف يواف، دبعدؿ مبو قدره 
 2017استجابة للنمو القوي الذي حقق يف  2018% لسنة 6.4وقد مت تعديل توقعات النمو بنسبة تصل إىل 

 .7اؼبدعـو ابلسياسات اؼبالية التوسعية والطلب اػبارجي غَت اؼبتوقع

                                                           
1
- China Economic Update, June 2015,  Macroeconomics And Fiscal Management Global Practice, P 03, 

Available On:  Www.Worldbank.Org 
2
 - China 2017 Economic Report, Embassy Of Switzerland In The People’s Republic Of China, June 2017, P 03. 

3
- David Pierson And Makeda Easter - Moody's Cuts China Credit Rating Over Rising Debt, La Times, May 24, 

2017, Available On:  Www.Latimes.Com 
4
 - 2017 Growth Strategy – (China), Dokumente G20 Germany 2017 Hamburg, 30 June 2017,  P 02, Available 

On: Www.Bundesfinanzministerium.De 
5
 - China’s Economic And Financial Outlook, Bank Of China, Institute Of International Finance 2017, P 01. 

6 
- Two More Cities Join China's Trillion Yuan Gdp Club In 2017, Chinadaily, 05/02/2018, Available On: 

Www.Chinadaily.Com.Cn 
7
 - People’s Republic Of China: Economy, Asian Development Outlook (Ado) 2017,  Available On:  

Www.Adb.Org 

http://www.latimes.com/la-bio-david-pierson-staff.html#nt=byline
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http://www.latimes.com/la-bio-makeda-easter-staff.html#nt=byline
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توازان واستدامة، وتشمل  إال أف االقتصاد الصيٍت الزاؿ يواجو ربوال كبو مبوذج جديد للنمو ليكوف أكثر 
عملية التحوؿ ىذه على بعض اؼبخاطر اؼبرتبطة ابالختالؿ يف االقتصاد ككل، وخاصة ما يواجهو االقتصاد الصيٍت 

 .1يف النمو من االرتفاع يف مستوى اؼبديونية والبفاض مسانبة اإلنتاجية

لصُت، قد تنعكس مستوايت النمو الكبَتة إهبااب يف ادا  السوؽ اؼبالية وابلنسبة لعالقة النمو االقتصادي أب        
على أدا  االقتصاد ككل إال أف السوؽ اؼبالية ال تشهد نفس مستوى األدا  احملقق يف مبو الناتج احمللي اإلصبايل 
حيث ال يرقى إىل اؼبعدالت الكبَتة اليت وبققها النمو االقتصادي، وتعكس الفجوة بُت اؼبتغَتين شكوكا حوؿ 

 . 2اغبفاظ على ىذه الوتَتة االستثنائية للنمو يف السنوات األخَتةإمكانية 

قد تفسر عدة عوامل ىذا التباين ففي ظل العوؼبة وبتاج اؼبستثمروف إىل النظر إىل األسواؽ العاؼبية بدال  
وليس من السوؽ احمللية، وكذلك يرى االقتصاديوف أف جز ا كبَتا من النمو االقتصادي أييت من مؤسسات جديدة 

من ارتفاع للنمو القائم ويؤدي ذلك إىل سبييع مبو الناتج احمللي اإلصبايل قبل أف يصل إىل مستثمري السوؽ اؼبالية  
كما يبكن أف يؤثر معدؿ النمو االقتصادي اؼبرتفع على توقعات اؼبستثمرين بتحسن أدا  السوؽ اؼبالية قليال لكن 

3 .ىذا ال يعٍت وجود تطابق كامل بُت اؼبتغَتين
 

 عالقة ادلديونية اخلارجية أبداء السوق ادلالية الصينية7 .2

الديوف اػبارجية ىي جز  من ديوف الدوؿ اليت مت إقراضها من قبل اؼبقرضُت األجانب، سوا  بنوؾ  
ذبارية أو حكومات أو مؤسسات مالية دولية، ويف العادة يتوجب على البلد اؼبقًتض دفع قيم القروض مع الفوائد 

.اليت مت هبا تقدَل ىذه القروضابلعملة 
4

 

وؼبعرفة وضعية الصُت من حيث اؼبديونية اػبارجية يف الصُت وعالقتها أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع   
ابلتوازي مع تطور أدا   2017-2010تطور البياانت التارىبية ألحجاـ ؼبديونية اػبارجية خالؿ فًتة الدراسة 

 الفًتة، السوؽ اؼبالية الصينية يف نفس 

 .2017-2010خالؿ الفًتة أدا  السوؽ اؼبالية اػبارجية للصُت و اؼبديونية والشكل اؼبوايل يوضح تطور 

 
 
 
 

                                                           
1
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 7384-7383خالل الفرتة أداء السوق ادلالية الصينية  تطور ادلديونية اخلارجية و (707شكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل  ادلصدر7

 https://www.indexmundi.comمن موقع  2017بياانت سنة 

نالحظ أف نسبة اؼبديونية اػبارجية من الناتج احمللي اإلصبايل يف الصُت قد ارتفعت بشكل مستمر  
، 2014سنة  %16إىل أكثر من  2010سنة  %12حيث انتقلت من حوايل  2014-2010خالؿ الفًتة 

إىل أكثر  2017لًتتفع من جديد سنة  %12إىل حدود  2016-2015مث عاودت االلبفاض خالؿ الفًتة 
  %.13من 

، بعد أف شهدت 2016تريليوف دوالر هناية  1.42وقد بلغ إصبايل الديوف اػبارجية يف الصُت حوايل  
حيث بلغت  2017، واستمرت الديوف اػبارجية يف االرتفاع خالؿ 20161وبداية  2014البفاضا بُت أواخر 

 .2دوالر يف هناية جويلية تريليوف 1.56

وابلنسبة للصُت ىناؾ من يرى أف الديوف اػبارجية ليست مؤشرا جيدا خاصة مع ضعف عملة الرمبينيب  
الذي سيزيد من عب  الدين اػبارجي، وال يؤثر تقلب أسعار الصرؼ على خدمة الديوف اؼبقومة ابليواف فقط بل 

يلجا إليو ؼبساعدة اؼبقًتضُت، كما يؤدي االنكماش االقتصادي  يبكن أف يتحوؿ البنك اؼبركزي الصيٍت إىل مقرض
اؼبتزايد إىل تفاقم اؼبخاطر االئتمانية العامة ابلنسبة للشركات الصينية وخاصة تلك النشطة يف القطاعات اؼبتعلقة 

3لدوالر.ابلسلع األساسية، إضافة إىل أف البفاض سعر اليواف أماـ الدوالر وبوؿ دوف سداد الديوف اؼبقومة اب
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كما أعرب صندوؽ النقد الدويل عن قلقو حوؿ األساليب اؼبستخدمة لإلبقا  على مستوى النمو         
االقتصادي السريع، ففي حالة أزمة مالية يكوف من الصعب ازباذ اإلجرا ات الالزمة يف ظل تراكم الديوف، وأشار 

 2016ث أهنا ربتاج إىل ثالثة أضعاؼ الديوف يف إىل أف الديوف أصبحت اقل فعالية كوسيلة لتحفيز النمو، حي
 . 20081لتحقيق نفس النمو احملقق يف 

وحوؿ أثر اؼبديونية اػبارجية على قرارات اؼبستثمرين ابلسوؽ اؼبالية الصينية، يبكن أف تؤدي ارتفاع أرصدة          
ية للصُت من قبل وكاالت التصنيف الديوف اػبارجية والتخوفات من عدـ سدادىا إىل زبفيض التصنيفات االئتمان

للتصنيف االئتماٍل تقديرىا االئتماٍل لديوف الصُت  Moody’sالعاؼبية كما حدث مؤخرا، حيث خفضت شركة 
إال أف تلك التصنيفات الصادرة من قبل وكاالت التصنيف األجنبية لن تؤثر كثَتا على عملية بيع السندات، حيث 

ات ؿبلية واألفراد وشركات معظمها فبلوكة للدولة ويتعاملوف أبمر من اغبكومة معظم ديوف الصُت ىي ديوف اؼبؤسس
اؼبركزية وحىت لو قرر اغبائزوف على الدين الصيٍت البيع فلن يكوف لو اثر يذكر على أسعار السندات مقارنة ببلد 

ة الرمبينيب وليس ابلعملة آخر يبلك فيو األجانب نسبو كبَتة من الديوف السيادية،كما أف اغلب الديوف مقومو بعمل
إذف يبكن أف تكوف الديوف السبب يف أزمة مالية ولكن ليس ابلنسبة للصُت الف معدؿ الصادرات يف  ،2األجنبية

كما أهنا ال تشكل خطرا    ،3الديوف اػبارجية أساسا ألغراض التنمية االقتصادية الصُت مرتفع جدا والصُت تستخدـ
4ا عن مستوايت اإلنذار.كوف اؼبؤشرات الرئيسية تقل كثَت 

 

حوؿ ـبتلف العوامل اليت تؤثر على االستثمار احملفظي  2015سنة  Fayyaz Ahmadويف دراسة للباحث 
 دبا يف ذلك اؼبديونية اػبارجية للصُت، توصلت ىذه الدراسة إىل أف أرصدة الديوف اػبارجية ومتغَتات أخرى تعترب 

 .5صينية وأكدت كذلك أف الديوف اػبارجية ىي أىم ىذه احملدداتمن ؿبددات االستثمار احملفظي يف السوؽ ال

 أبداء السوق ادلالية الصينية7 االستثمار األجنيب ادلباشرعالقة  .3

يف الصُت أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور  االستثمار األجنيب اؼبباشرؼبعرفة عالقة تطور تدفقات  
ىل الناتج احمللي االصبايل خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا  نسب تغَت االستثمارات االجنبية اؼبباشرة ا

 السوؽ اؼبالية الصينية يف نفس الفًتة.
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نسبة من إىل الصُت الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 قصد معرفة العالقة بينهما. 2017-2010ة وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًت  الناتج احمللي اإلصبايل

(7 صايف تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر الواردة وتطور أداء السوق ادلالية خالل الفرتة 71شكل رقم )
7383-7384 

 

 .MSCI( ومؤشر knoema)من إعداد الطالبة ابالعتماد على موقع أطلس بياانت العامل  ادلصدر7

إىل الصُت قد الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف سبة نالحظ من خالؿ الشكل أف ن 
حيث عرؼ ارتفاعا نسبيا، ويف اؼبقابل عرؼ  2017و  2013عرفت تراجعا طواؿ فًتة الدراسة ابستثنا  سنيت 

يت عرؼ ىذا االخَت تراجعا بُت سنأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ نفس الفًتة  تذبذاب بُت االرتفاع وااللبفاض حيث 
% يف حُت مسانبة االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الناتج  18.24-% إىل حوايل  4.83من  2011و 2010

%، ليعاود أدا  السوؽ اؼبالية االرتفاع 3.6% إىل   3.9احمللي مل تشهد البفاضا كبَتا حيث البفض من حوايل 
%، 2.8إىل الناتج احمللي البفض إىل %  إال أف االستثمار األجنيب اؼبباشر نسبة 23إىل حوايل   2012سنة 

لَتتفع بعد ذلك بشكل كبَت سنة  2016-2013%  خالؿ الفًتة 8% و 1وبقي أدا  السوؽ اؼبالية يف حدود 
%، إال أف نسب مسانبة االستثمار األجنيب يف الناتج احمللي اإلصبايل بلغ متوسطها 54إىل أكثر من  2017

 .%2.19حواؿ  2017-2013خالؿ الفًتة 

احتلت الصُت اؼبرتبة الثالثة بُت أكرب متلق لالستثمار األجنيب  2017ووفقا لتقرير االستثمار العاؼبي  
 133بلغت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر  2016اؼبباشر يف العامل بعد الوالايت اؼبتحدة وبريطانيا، ويف 

 .20151مليار دوالر أمريكي يف  135مليار دوالر أمريكي بعد أف كانت 

                                                           
1
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وقد ساعدت اإلصالحات واغبوافز التجارية واالستثمارية يف الصُت على جذب تدفقات االستثمار  
  .1األجنيب اؼبباشر ابتدا  من أوائل التسعينات وكانت ىذه التدفقات دافعا للنمو االقتصادي السريع

مليار  27  الصُت دبا يقاربارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف 2016 -2007 وخالؿ الفًتة      
، بينما زادت التدفقات الواردة خالؿ ىذه % 578مليار دوالر أمريكي بزايدة قدرىا  183دوالر أمريكي إىل 

كانت الصُت اثٍل أكرب مصدر لالستثمار األجنيب اؼبباشر العاؼبي واثلث أكرب   2016، ويف %60 الفًتة بنسبة
2متلق لالستثمار األجنيب اؼبباشر.

 

احتلت الصُت اؼبرتبة الثالثة من حيث مؤشر االستثمار األجنيب اؼبباشر ابلبفاض قدر  2017وخالؿ سنة      
وأيضا  2015بعد الوالايت اؼبتحدة وأؼبانيا بعدما احتلت اؼبرتبة الثانية سنة  2016عن سنة  1.83- حبوايل
2016.3سنة 

 

يف سنة  %15ار األجنيب اؼبباشر إىل آسيا الناشئة بنسبة وقد كاف من اؼبتوقع أف تزيد تدفقات االستثم         
نظرا للتوقعات االقتصادية احملسنة يف االقتصادايت األسيوية الرئيسية وجهود اجتذاب االستثمار األجنيب  2017

اؼبباشر وقد كاف من اؼبرجح أف تعزز ثقة اؼبستثمرين خبصوصها، واىم اعبهات اؼبستفيدة ىي الصُت اؽبند 
 مليار يواف أي ما يعادؿ  878ليصل إىل  % 7.9، وفعليا ارتفع االستثمار األجنيب اؼبباشر بنسبو 4يسياواندون
 .5مليار دوالر أمريكي 135

وحوؿ العالقة بُت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر نسبة إىل الناتج احمللي اإلصبايل وأدا  السوؽ  
حظ أهنا شهدت يف الكثَت من اغباالت أدا  متباينا ويظهر نال 2017-2010اؼبالية يف الصُت خالؿ الفًتة 

 .2017و 2012و 2011ذلك جليا خالؿ سنة 

شهدت ارتفاعا يف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر  2016وتشَت العديد من التقارير إىل أف سنة  
 يف حُت عرفت السوؽ اؼبالية تراجعا يف ادائها.  
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 اء السوق ادلالية الصينية7اليوان أبد سعار صرفعالقة أ .4

بسبب اؼبستجدات االقتصادية العاؼبية قامت الصُت بتغيَت سياستها اؼبتعلقة أبسعار صرؼ عملتها          
وكاف نظاـ سعر الصرؼ قبل ىذه الفًتة مرتبطا أساسا ابلدوالر األمريكي،  2005 الرمبينيب للمرة األوىل يف جويلية

ديد مرتبط بسلة من العمالت أصبح سعر العملة يتحدد بشروط الطلب يف حُت أف نظاـ سعر الصرؼ اعب
ىي  (RMB)، واعبدير ابلذكر أف الرمبينيب 1والعرض يف أسواؽ العمالت األجنبية وحركو العمالت الرئيسية

2وحدة اغبساب. ىو (CNY)واليواف  العملة الرظبية للصُت
 

 وتطور أدا  السوؽ اؼبالية.والر األمريكي ويوضح الشكل التايل تطور سعر صرؼ اليواف مقابل الد 

 2017-2010وتطور أدا  السوؽ خالؿ الفًتة تطور سعر صرؼ اليواف مقابل الدوالر 7 (72) شكل رقم

 

 Federal Reserve Bank of)من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت بنك االحتياطي الفيدرايل  ادلصدر7

St Louis) 

بق نالحظ ويف اؼبقابل عرؼ أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ نفس الفًتة  تذبذاب بُت من خالؿ الشكل السا    
 االرتفاع وااللبفاض، غَت أنو ال تظهر عالقة واضحة بُت اؼبتغَتين خالؿ فًتة الدراسة.

رمبينيب خالؿ فًتة الدراسة،  6.44كما نالحظ أف سعر صرؼ الرمبينيب ابلدوالر قد كاف عند متوسط  
إىل حوايل   2013-2011رمبينيب  مث البفض طواؿ الفًتة  6.77حبوايل  2010قيمة لو سنة حيث سجل أكرب 

رمبينيب، ويف جانفي  6.46ليصل متوسطو إىل حوايل  2017-2014رمبينيب، وارتفع بعدىا خالؿ الفًتة  6.3
زايدة سعر الصرؼ اغبقيقي وسعر الصرؼ االظبي حققا  2017يواف، ويف هناية فيفري  6.09بلغ  2014
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مقابل  سعر صرؼ اليواف 2014% علي التوايل مقارنة مع هناية النصف األوؿ من  5.72% و 7.48بنسبة 
2005.1% منذ إصالح  20الدوالر األمريكي ارتفع بنسبو 

 

البفاض العملة الصينية وحوؿ العالقة بُت سعر صرؼ اليواف وأدا  السوؽ اؼبالية يف الصُت نالحظ أف  
من صادراهتا وتدفقاهتا النقدية ووبسن التنافسية لدى الشركات احمللية، وبذلك ساعد يف رفع أو زبفيضها يرفع 

 األسعار ابلبورصات استجابة للزايدة يف ىذه التدفقات.

لذا نالحظ على العمـو أف سعر صرؼ اليواف منخفض ابلنظر إىل أسعار صرؼ عمالت األسواؽ  
 أدا  مروبا ابستثنا  بعض الفًتات فقط.  الناشئة األخرى وكذا السوؽ اؼبالية حققت 

 عالقة تطور معدالت التضخم أبداء السوق ادلالية يف الصني7 .5

ؼبعرفة عالقة معدالت التضخم يف الصُت أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع ىذه اؼبعدالت خالؿ فًتة  
 فًتة.ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الصينية يف نفس ال 2017-2010الدراسة 

لصُت وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة معدؿ التضخم ابويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 قصد معرفة العالقة بينهما. 2010-2017

 . 7384-7383(7 تطور معدل التضخم وتطور اداء السوق ادلالية يف الصني خالل الفرتة 73شكل رقم )

 

 .MSCIلى بياانت البنك الدويل ومؤشر من إعداد الطالبة ابالعتماد عادلصدر7 

تظهر من خالؿ الشكل أعاله نالحظ انو عموما معدالت التضخم يف الصُت تعترب منخفضة،  
حيث عندما  2011وتتجلي العالقة السلبية بُت كل من معدؿ التضخم يف الصُت وأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ سنة 

%، وعندما البفض معدؿ 18السوؽ اؼبالية إىل أكثر من % البفض أدا  5.5ارتفع معدؿ التضخم إىل حوايل 
-2014%  وكذلك خالؿ السنوات 23% ارتفع أدا  البورصة إىل 2.6التضخم يف السنة اؼبوالية إىل حوايل 

أظهرت البياانت انو يف سنوات البفاض معدالت التضخم ربقق السوؽ اؼبالية الصينية أعلى مستوايهتا  2017
                                                           
1
 - Research Report On China-Us Economic And Trade Relations, Ministry Of Commerce Of The People’s 

Republic Of China May 25th , 2017, P 72-73. 
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% يف ظل البفاض 54حيث حققت السوؽ اؼبايل ادا  كبَتا قدر أبكثر من 2017نة ويظهر ذلك جليا يف س
  %. 1.6معدؿ التضخم إىل 

 Zhaoوتدعم وجود عالقة سلبية قوية بُت التضخم وأسعار األسهم يف الصُت الدراسة اليت قاـ هبا           
طويلة األجل بُت  ( حوؿ العالقة2014) Tripathy And Kumarابإلضافة إىل دراسة، 1(1999)

 2000التضخم وعوائد األسهم يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية جملموعة الربيكس ابستخداـ بياانت للفًتة ما بُت جانفي 
وكشفت نتائج االرتباط عن وجود عالقة سلبية كبَتة بُت مؤشر األسهم ومعدؿ التضخم يف  2013وسبتمرب 

 .2روسيا وعالقة اهبابية ابلنسبة للهند والصُت

 ادلطلب الثاين7 عالقة ادلتغريات االقتصادية بتطور أداء األسواق ادلالية الناشئة األخرى.

يرى بعض االقتصاديُت أف أدا  األسواؽ اؼبالية يف أي اقتصاد ال بد أف يتأثر ابؼبتغَتات اػبارجية احمليطة  
حسب االقتصاد نفسو، وؼبعرفة أتثَت  بو، إال انو ال بد أف يكوف ىناؾ تباين بُت درجة االستجابة ؽبذه اؼبتغَتات

 2017-2010ىذه اؼبتغَتات على أدا  األسواؽ اؼبالية الناشئة مت عرض ـبتلف البياانت التارىبية خالؿ الفًتة 
اليت تعكس عالقة كل من النمو االقتصادي واؼبديونية اػبارجية، تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر، أسعار 

معدالت الفائدة على أدا  أسواؽ كل من  اؽبند والربازيل واؼبكسيك وروسيا وجنوب الصرؼ ومعدالت التضخم و 
 إفريقيا.

 عالقة ادلتغريات االقتصادية أبداء السوق ادلالية اذلندية.: أوال

تعترب اؽبند من بُت أىم األسواؽ الناشئة من حيث األدا  اؼبايل واألدا  االقتصادي على حد السوا   
وسة، وفيما يلي سنتطرؽ إىل تقدَل نظرة وجيزة حوؿ العالقة بُت أىم متغَتات االقتصاد الكلي خالؿ الفًتة اؼبدر 

 . 2017-2010وأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة 

 

 النمو االقتصادي وأداء السوق ادلالية يف اذلند7 (1

االقتصادي خالؿ  ؼبعرفة عالقة النمو االقتصادي أبدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية نتتبع تطور معدؿ النمو 
ابلتوازي مع مالحظة تطور أدا  السوؽ اؼبالية يف اؽبند يف نفس الفًتة، والشكل  2017-2010فًتة الدراسة 

 اؼبوايل يوضح تطور اؼبتغَتين خالؿ ىذه الفًتة.

 
 

                                                           
1
 - L.M.C.S. Menike, The Effect Of Macroeconomic Variables On Stock Prices In Emerging Sri Lankan Stock 

Market, Department Of Accountancy & Finance 
Sabaragamuwa University, Belihuloya, P 52. 
2
 - Mike Mugambi And Timothy C. Okech, Effect Of Macroeconomic Variables On Stock Returns Of Listed 

Commercial Banks In Kenya, International Journal Of Economics, Commerce And Management United 

Kingdom, 2016, P 397. 
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 )%(. 7384-7383االقتصادي وأداء السوق ادلالية اذلندية خالل الفرتة (7 تطور النمو 74شكل رقم )

 

 .MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  در7ادلص

% إال 10حبوايل  2010نالحظ أف معدؿ النمو االقتصادي يف اؽبند ورغم أنو عرؼ أكرب قيمة سنة  
، كما نالحظ أبّف ىذا اؼبعدؿ قد البفض 2017-2011% خالؿ الفًتة 8% و5.5أنو بقي بُت حوايل 

، ليعاود االلبفاض 2015-2013، مث ارتفع نسبيا خالؿ الفًتة 2012و  2011 بشكل مستمر خالؿ سنيت
 . 7,5حوايل % 2017-2010، وعموما فقد كاف متوسط معدؿ النمو خالؿ الفًتة 2017و  2016سنيت 

ليعود أدا   2011كما نالحظ أف كل من معدؿ النمو وأدا  السوؽ قد حققا البفاضا خالؿ سنة  
مث ربسن أدا   2013و  2012لتحسن يف حُت البفض معدؿ النمو االقتصادي خالؿ سنيت السوؽ اؼبالية إىل ا

النمو االقتصادي قليال والبفض يف اؼبقابل أدا  السوؽ اؼبالية بشكل ملحوظ، ليتحسن أدا  كالنبا خالؿ سنة 
أدا  يف حُت حقق  2015، مث حافظت معدالت النمو االقتصادي على تزايدىا الطفيف خالؿ سنة 2014

واصل معدؿ النمو  2016%  ، ويف سنة  1.61-البورصة أدٌل مستوى لو خالؿ فًتة الدراسة ليصل إىل 
% ، ليواصل ارتفاعو ووبقق أعلى مستوى لو 1.12%  كما نالحظ أف أدا  السوؽ اؼبالية حقق 1ارتفاعو حبوايل 

 إال أف أدا  النمو االقتصادي البفض خالؿ نفس السنة. 2017خالؿ سنة 

 إذا نالحظ أنو عموما معدالت النمو االقتصادي ال تؤثر على أدا  األسواؽ اؼبالية اؽبندية خالؿ فًتة الدراسة.

 عالقة ادلديونية اخلارجية أبداء السوق ادلالية اذلندية7 (2

ؿ فًتة الدراسة ؼبعرفة عالقة اؼبديونية اػبارجية يف اؽبند أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور اؼبديونية اػبارجية خال
 ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة.

 2017-2010خالؿ الفًتة أدا  السوؽ اؼبالية اػبارجية للهند و اؼبديونية والشكل اؼبوايل يوضح تطور  
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 7384-7383خالل الفرتة أداء السوق ادلالية الصينية  تطور ادلديونية اخلارجية و (757شكل رقم )

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

نالحظ أف نسب اؼبديونية إىل الناتج احمللي اإلصبايل يف السوؽ اؼبالية اؽبندية قد تراوحت بُت نسبة  
، كما نالحظ أف ىذه 2013% اليت مثلت أكرب نسبة سنة 23و 2010% اليت مثلت أقل نسبة سنة 17.5

 .2016-2014مث تناقصت خالؿ الفًتة  2013-2010سب عرفت منحى متزايدا طواؿ الفًتة الن

إال أف أدا  السوؽ  2011ة خالؿ سنة يارتفعت نسب اؼبديون 2010كما نالحظ أنو مقارنة بسنة  
 ارتفعت نسب اؼبديونية ويف اؼبقابل ربسن أدا  السوؽ اؼبالية، 2012اؼبالية البفض بشكل كبَت، ويف سنة 

% إال أف نسب الديوف اػبارجية  8% اىل حوايل  29من حوايل  2013لينخفض األدا  مرة أخرى سنة 
عكس أدا  السوؽ اؼبالية الذي حقق ارتفاعا ملحوظا،  2014ال سنة يلتًتاجع قل 2013واصلت ارتفاعها سنة 

يف حُت أّف أدا   2016واصلت نسب الديوف اػبارجية ارتفاعها لتنخفض بعد ذلك سنة  2015وخالؿ سنة 
 .2016مث ربسن قليال سنة  2015السوؽ اؼبالية البفض بشكل كبَت سنة 

إذف يبكن القوؿ أّف العالقة بُت تطور نسب اؼبديونية إىل الناتج احمللي اإلصبايل وأدا  السوؽ اؼبالية يف  
 .2012راسة ما عدا سنة السوؽ اؽبندية مل تكن عالقة قوية واضحة رغم أف اؼبنحى كاف عكسيا خالؿ فًتة الد

 عالقة االستثمار األجنيب ادلباشر أبداء السوق ادلالية اذلندية7 (3

يف اؽبند أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور  االستثمار األجنيب اؼبباشروؼبعرفة عالقة تطور تدفقات  
الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا   نسب تغَت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إىل الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتة

 السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة.

نسبة من إىل اؽبند الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  الناتج احمللي اإلصبايل
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فقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة نسبة إىل الناتج احمللي اإلصبايل وتطور أدا  تطور تد (767شكل رقم )
 .2017-2010السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة 

 

 MSCIمن إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

% اليت سجلت يف  1.3نالحظ أف نسب تطور االستثمار األجنيب اؼبباشر قد تراوحت بُت نسبة  
-2010%، ونالحظ كذلك انو فًتة 1.7، دبتوسط سنوي قدر حبوايل 2015% يف سنة 2.1ونسبة  2012
أظهرت عالقة عكسية بُت اؼبتغَتين حيث عندما ارتفعت مسانبة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة الواردة  2013

، 2011-2010% خالؿ سنة 25- % إىل حوايل16% البفض أدا  السوؽ اؼبالية من  2% إىل  1من 
%، 1أثنا  البفاض نسبة االستثمار األجنيب اؼبباشر اىل حوايل  2012وارتفع أدا  ىذا األخَت خالؿ سنة 

 . 2014، ابستثنا  سنة 2015و 2013وظهرت كذلك العالقة العكسية خالؿ سنة 

ب الصُت يف جذب التدفقات ومن خالؿ ما سيق يبكن تفسَت ذلك ابؼبكانة اليت ربتلها اؽبند إىل جان 
األجنبية لالستثمارات اؼبباشرة حيث ربتل اؽبند اؼبرتبة الثانية بعد الصُت من حيث قدرهتا على جذب االستثمار 
األجنيب اؼبباشر مقارنة ابألسواؽ الناشئة األخرى، فبا يعٍت أف القطاع اغبقيقي يف اؽبند قادر على استقطاب 

 ن السوؽ اؼبالية نظرا الرتفاع ـباطر االستثمار ابألسواؽ اؼبالية الناشئة عموما.التدفقات االستثمارية كبديل ع

 عالقة سعر صرف الروبية اذلندي أبداء السوق ادلالية يف اذلند7 (4

وؼبعرفة عالقة تطور سعر صرؼ الروبية أبدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية نتابع تطوره خالؿ فًتة الدراسة  
 أدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة. ومقارنتو مع تطور 2010-2017

وأدا  السوؽ اؼبالية يف اؽبند خالؿ الفًتة  أسعار صرؼ الروبية اؽبنديةويبثل الشكل التايل كل من تطور  
2010-2017. 
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 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  أسعار صرؼ الروبية اؽبنديةتطور  (037شكل رقم )

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

وىي مرتفعة جدا مقارنة ابليواف  2010نالحظ أف أسعار صرؼ الروبية يف ارتفاع مستمر منذ سنة  
، وقد توصلت العديد من 2017-2010% خالؿ الفًتة 57.75الصيٍت حيث يصل متوسطها إىل حوايل 

واضح لتغَت أسعار صرؼ الروبية على أدا  السوؽ اؼبالية يف اؽبند وىذا ما يؤكده الدراسات اىل عدـ وجود اثر 
 أيضا الشكل السابق الذي يوضح ارتفاع أسعار صرؼ الروبية يف حُت يظهر تذبذب أدا  السوؽ اؼبالية.

لدراسة اثر  2003يف سنة G P Samantaو     Golaka C Nathويف دراسة لكل من  
إىل  1993بية اؽبندي على أدا  السوؽ اؼبالية ابستخداـ بياانت يومية ابتدا  من مارس تغَت أسعار صرؼ الرو 

، كانت النتائج ىي عدـ وجود عالقة سببية عموما على الرغم من انو يف السنوات األخَتة  2002غاية ديسمَت 
1أتثَت سبيب قواي.كاف ىناؾ 

 

تطرقت إىل اثر أسعار  Nikita Kagalwalaو  Divyang Patelويف دراسة أخرى لكل من  
الصرؼ يف اؽبند على أدا  كل من بورصة بومباي لألوراؽ اؼبالية والبورصة الوطنية واستخدمت البياانت اػباصة 

2وتوصلت إىل انو ال يوجد اثر لتغرب أسعار الصرؼ على األسواؽ اؼبالية اؽبندية. 2012-2005ابلسنوات 
 

 ق ادلالية اذلندية7عالقة معدل التضخم يف اذلند أبداء السو  (5

-2010ؼبعرفة عالقة تطور معدؿ التضخم أبدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية نتابع تطوره خالؿ فًتة الدراسة  
 ومقارنتو مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة. 2017

 .2017-2010وأدا  السوؽ اؼبالية يف اؽبند خالؿ الفًتة  معدؿ التضخمويبثل الشكل التايل تطور  

                                                           
1
 - Golaka C Nath  And G P Samanta, Relationship Between Exchange Rate And Stock Prices In India – An 

Empirical Analysis, January 2003, P 01. 
Http://Unpan1.Un.Org/Intradoc/Groups/Public/Documents/Apcity/Unpan025797.Pdf 
2
 - Divyang Patel  And Nikita Kagalwala, The Impact Of Exchange Rate On Indian Stock Exchanges Like Bse & 

Nse, Ijsr - International Journal Of Scientific Research, Research Paper, (Nov, 2012), P 01. 
Http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.683.3357&Rep=Rep1&Type=Pdf 
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 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  معدؿ التضخمتطور  (087شكل رقم )

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

نالحظ أف معدؿ التضخم يف اؽبند يعترب مرتفعا نوعا ما إال أهنا بدأت تتناقص تدرهبيا خالؿ السنوات  
دبعدؿ  2015-2015% ليًتاجع خالؿ الفًتة 11أبكثر من  2010، حيث قدر يف سنة 2010-2017
%، يف حُت أف أدا  السوؽ اؼبالية كما تطرقنا لو سابقا يعترب غَت مستقر حيث شهدت البفاضات 5اقل من 

 .2017و 2012و 2010وشهدت ايضا ارتفاعا يف االدا  خالؿ  2015و 2013و 2011عديد خالؿ 

مستوايت التضخم اؼبرتفعة على السوؽ اؼبالية من خالؿ الشركات اؽبندية األمر الذي يدفع  وتنعكس 
اغبكومة اؽبندية إىل القياـ إبجرا ات سبكنها من السيطرة على مستوايت االرتفاع، تكاد تكوف ىذه اإلجرا ات 

من ىذه احملفزات بسرعة كبَتة، دائما متبوعة بتحسن يف األسعار ابألسواؽ اؼبالية ابؽبند وتستجيب السوؽ لبعض 
يف اؼبقابل وبدث العكس يف حاؿ مل يتم القياـ هبذه االجرا ات من قبل اغبكومة اؽبندية، وتًتؾ السوؽ لتتخذ 

1االحتياطات فإما أف تنخفض األسعار أو تتوقف عن الزايدة.
 

 الربازيليةعالقة ادلتغريات االقتصادية أبداء السوق ادلالية اثنيا7 

 لنمو االقتصادي أبداء السوق ادلالية الربازيلية7عالقة ا (1

ؼبعرفة عالقة تطور النمو االقتصادي للربازيل أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور نسب مبو الناتج احمللي  
 اإلصبايل خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الربازيلية يف نفس الفًتة.

وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  النمو لالقتصاد الربازيلي كل من تطور ويبثل الشكل التايل 
2010-2017. 

 
 

                                                           
1
 - Http://Www.A1intradaytips.In/What-Is-Inflation.Asp 
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 ابلربازيل.  2017-2010تطور النمو االقتصادي وأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة (7 07شكل رقم )

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

كاف أدا  كل من السوؽ اؼبالية الربازيلية وتطور النمو   2014-2010خالؿ الفًتة نالحظ انو  
االقتصادي أتخذ نفس االذباىات حيث كلما البفض معدؿ النمو االقتصادي البفض بذلك تطور أدا  لبسوؽ 

نة ، وكلما حقق معدؿ النم االقتصادي أدا  أحسن من الس2014وسنة  2011اؼبالية كما ىو مالحظ يف سنة 
وسنة  2013و 2012و 2010اؼباضية كاف اغباؿ كذلك ابلنسبة ألدا  السوؽ وىذا ما يالحظ يف السنوات 

2017. 

مل يظهر أي أتثَت اللبفاض النمو االقتصادي على أدا  السوؽ اؼبالية الربازيلية  2016-2015أما خالؿ الفًتة 
مستوى النمو يف أدٌل مستوايتو أبقل  % يف حُت كاف66أبكثر من  2016بل حقق أعلى مستوى لو يف سنة 

 %.3من 

بسبب  2009% يف  0.3، تراجع بنسبو 2018و 2007وبعد أف شهد االقتصاد الربازيلي مبوا ىائال يف 
ارتفع النمو بقوة ليحقق ما  2010البفاض الطلب على الصادرات الربازيل من السلع األساسية وخالؿ سنة 

تباطأ النمو  2011سنة، وانطالقا من سنة  25هدتو الربازيل منذ % وىو أعلى مستوى مبو ش 7.5يقارب 
إىل  2011% فقط سنواي من 2.1ابستمرار ويرجع ذلك إىل ارتفاع معدؿ التضخم ومبا دبعدؿ سنوي قدر حبوايل 

2013.1
 

                                                           
1
 - Https://Www.Focus-Economics.Com/Count 
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وايل   تبلغ ح 2018وتشَت توقعات صندوؽ النقد الدويل خبصوص مبو الناتج احمللي اإلصبايل للربازيل خالؿ سنة 
االقتصاد الربازيلي واف الكساد اغباد يقًتب من هنايتو، ويف األجل اؼبتوسط  بشأفوأعرب عن تفاؤلو  %1.3

1%..2ينبغي أف وبقق النمو االقتصادي للربازيل إىل زايدة سنوية قدرىا 
 

و كاف للنمو االقتصادي اثر وحوؿ العالقة بُت النمو االقتصادي يف الربازيل وأدا  السوؽ اؼبالية هبا ال يبكن القوؿ ان
، يف حُت 2017، وكذا يف سنة 2014إىل غاية  2010على أدا  السوؽ اؼبالية ابلربازيل من بداية فًتة الدراسة 

، ووفقا لصندوؽ النقد الدويل يتوقع أف يؤثر النمو البطي  على 2016-2015مل يظهر أتثَته خالؿ الفًتة 
2من اؼبتوقع أف يؤثر تباطؤ النمو على األسواؽ اؼبالية علي اؼبدى الطويل.األسواؽ والعوائد يف صبيع القطاعات و 

 

 عالقة ادلديونية اخلارجية أبداء السوق ادلالية يف الربازيل7 (2

يف الربازيل أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطورىا مقارنة مع تطور اؼبديونية اػبارجية وؼبعرفة عالقة تطور  
 .2017-2010زيلية خالؿ الفًتة أدا  السوؽ اؼبالية الربا

وتطور أدا  السوؽ  نسبة من الناتج احمللي اإلصبايلك  اؼبديونية اػبارجيةويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 .2017-2010اؼبالية خالؿ الفًتة 

 .2017-2010تطور نسب اؼبديونية اػبارجية وأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  (007شكل رقم )

 .MSCIاد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر إعد ادلصدر7

نالحظ من خالؿ الشكل ارتفاع اؼبديونية اػبارجية نسبة اىل الناتج احمللي اإلصبايل بصفة مستمرة ابتدا   
 يف حُت أف أدا  السوؽ اؼبالية الربازيلية يعترب متذبذب وغَت مستقر إال أننا نالحظ انو متزايد 2012من سنة 

ابؼبائة سنة  16اليت شهد فيها البفاضا طفيفا من حوايل  2014ماعدا سنة  2016-2012خالؿ نفس الفًتة 
 .  2014ابؼبائة سنة  14إىل  2013

                                                           
1
 - Brazil: Imf Increases Gdp Growth Forecast For 2017, Cuts 2018 Estimate 

2
 - Rttnews, Mary Sadler, Is Brazil Showing Improvement In Its Economic Growth?, Jul. 16, 2017, (04/03/2018) 

Http://Markets.Businessinsider.Com/News/Interestrates/Brazil-Imf-Increases-Gdp-Growth-Forecast-For-2017-

Cuts-2018-Estimate-1002176719 

 Macroeconomic Analysis, Feb 28, 2017, Avaialable On: (04/03/2018) 
Https://Marketrealist.Com/2017/02/Brazil-Showing-Improvement-Economic-Growth 

https://marketrealist.com/category/macroeconomic-indicators
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وابلرغم من ارتفاع نسبة اؼبديونية اػبارجية من الناتج احمللي اإلصبايل إال أف العديد من االقتصاديُت ال  
ازيل مع وجود احتياطيات أجنبية مرتفعة ويروف أهنا ؽبا موقف خارجي قوي وال يروف يف ذلك مشكلة ابلنسبة للرب 

، كما أف تعرض الشركات الربازيلية 1ابؼبائة من ؾبموع اػبصـو اػبارجية 10سبثل التزاماهتا قصَتة األجل سوى 
2عار العمالت.ؼبخاطر العمالت األجنبية ليس كبَتا ألنو لدى معظمها شكل من أشكاؿ اغبماية من تقلبات أس

 

وحوؿ العالقة بُت اؼبتغَتين نالحظ انو ال توجد عالقة سلبية بُت نسب اؼبديونية اػبارجية وأدا  السوؽ  
ولكنو ال يظهر أيضا  2014و 2011ابستثنا  سنيت  2016-2010اؼبالية ابلنظر إىل تطورنبا خالؿ الفًتة 

 عالقة اهبابية واضحة بينها. 

 ألجنيب ادلباشر الواردة وأداء السوق ادلالية يف الربازيل7عالقة تدفقات االستثمار ا (3

يف اؽبند أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور  االستثمار األجنيب اؼبباشروؼبعرفة عالقة تطور تدفقات  
دا  نسب تغَت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إىل الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع تطور أ

 السوؽ اؼبالية الربازيلية يف نفس الفًتة.

نسبة من إىل الربازيل الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  الناتج احمللي اإلصبايل

ؼبباشر الواردة وادا  السوؽ اؼبالية الربازيلية خالؿ الفًتة تطور نسب االستثمار اإلصبايل ا(7 01شكل رقم )
2010-2017. 

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

اليت سجل  2014ابستثنا  سنة  2012نالحظ اف ادا  السوؽ اؼبالية تزايد بصفة مستمرة منذ سنة  
ذه السنة، كما نالحظ أف نسبة مسانبة االستثمار االجنيب اؼبباشر يف الناتج ى فيها االقتصاد ككل تراجعا خالؿ

                                                           
1
 -Brazil Slow deterioration, economic-research, BNP PARIBAS? April 2014, p 05. 

economic-research.bnpparibas.com 
2
 - Julia Gottlieb, What Is The Real Size Of Brazil’s External Debt?, Macro Research – Itaú,  Tuesday, July 28, 

2015, P 02. 
Www.Itau.Com.Br 
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  2013ابؼبائة سنة  2اىل حوايل  2010ابؼبائة سنة  4احمللي االصبايل تعترب غَت معتربة وبدأت يف االلبفاض من 
ستثمار االجنيب ابؼبائة خالؿ الفًتة وبرجع االقتصاديوف السبب يف البفاض اال 3.8كما اهنا تبقى عند معدؿ 

اؼبباشر يف الربازيل اىل التباطؤ يف الطلب الصيٍت الذي اثر أتثَتا سلبيا علي االقتصاد الكلي للربازيل ويف سنة 
يف اؼبائة من  4.17سجل عجزا يف اغبساب اعباري الذي يبثل الفرؽ بُت الصادرات والواردات بلغ  2014

، فبا يعٍت أف االستثمار األجنيب اقل تدفقا إىل االقتصاد 2001 الناتج احمللي اإلصبايل وىو أكرب عجز لو منذ
 وأدى ذلك إىل البفاض قيمة الرايؿ الربازيلي وجعل الواردات مكلفة.

ابإلضافة إىل الفساد وفضائح أثرت يشكل سليب على جذؿ اؼبستثمرين كفضيحة الفساد يف  
Petrobras  أكرب شركة نفط يف الربازيل حيث خفضت شركةyMood  للتصنيف االئتماٍل تقييم

سلبا على االستثمارات يف قطاع النفط  أثرفبا  2015يف فيفري  Petrobrasاالستثمارات سندات شركة 
1% من إصبايل الناتج احمللي.13والغاز الذي يبثل 

 

زيلي يبدو اف االستثمار األجنيب اؼبباشر أصبح مؤخرا ال يساىم مسانبة كبَتة يف دفع مبو االقتصاد الربا 
 دبا يف ذلك مبو السوؽ اؼبالية.

 عالقة سعر صرف الرايل الربازيلي أبداء السوق ادلالية يف الربازيل7 (4

يف اؽبند أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور  االستثمار األجنيب اؼبباشروؼبعرفة عالقة تطور تدفقات  
صبايل خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا  نسب تغَت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إىل الناتج احمللي اإل

 السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة.

نسبة من إىل اؽبند الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  الناتج احمللي اإلصبايل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-  Rakesh Sharma, Brazil's Recession And Its Effect On The World Economy, September 8, 2015, Available 

On: (03/03/2018) 
 Https://Www.Investopedia.Com/Articles/Forex/090815/Brazils-Recession-And-Its-Effect-World-Economy.Asp 

https://www.investopedia.com/contributors/53840/
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-2010تطور أسعار صرؼ الرايؿ الربازيلي وأدا  السوؽ اؼبالية الربازيلية خالؿ الفًتة (7 02شكل رقم )
2017. 

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

%  خالؿ  2.5نالحظ على العمـو أف سعر صرؼ الرايؿ كاف مستقرا حيث قدر متوسطو حبوايل  
اعترب الرايؿ الربازيلي من أكثر العمالت اؼبغاىل يف قيمتها على  2011في سنة ، ف2017-2010الدراسة  فًتة

مع ارتفاع معدالت التضخم زايدة تكلفة اؼبعيشة، فبا  2012مستوى العامل، وكانت وضعية االقتصاد حرجة 
وبدأ الرايؿ يفقد قوتو يف منتصف اضطر اغبكومة إىل اعتماد أسعار فائدة مرتفعة للتقليل من معدالت التضخم 

، والبفضت 2015رايؿ لكل دوالر حبلوؿ سنة   2.50، ووضع البنك اؼبركزي ىدؼ سعر صرؼ2012سنة 
رايؿ للدوالر الواحد وعلى الرغم من توقعات استقرار أسعار  2أصبح ابلفعل  2012أسعار الفائدة ويف سنة 

اعترب اثٍل  2014% يف الربع الثالث من سنة 9.5بنسبة ، استمر االلبفاض مقابل الدوالر 2014صرفو سنة 
لكل دوالر، ىي األعلى منذ  4.00حقق الرايؿ  2015أسوأ أدا  بُت عمالت األسواؽ الناشئة، ويف هناية سنة 

ويفًتض ابنتها  االضطراابت السياسية يف الربازيل ستتوقف معيقات السياسات الداعمة للنمو  2002سنة 
1 االقتصاد.واستعادة الثقة يف

 

حافظ الرايؿ الربازيلي على اذباه تقديرات البنك اؼبركزي على الرغم من بعض  2016وخالؿ سنة  
-التقلبات يف بداية السنة وساعد ىذا االذباه يف تقدير اؼبيزاف للمدفوعات مع وجود عجز يف اغبساب اعباري من

يزاف القوي للمدفوعات والتضخم، وزبفيف السياسة ابؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل، وما زلنا انظر اؼب 1.8
2النقدية، اإلصالحات اؽبيكلية ابعتبارىا احملركات الرئيسية اغبفاظ على ثقة وتقدير الرايؿ.

 

                                                           
1
-  Sean Ross, The Brazilian Real: A Case Study (PBR), April 5, 2016.  

www.investopedia.com 
2
 - Lazard Emerging Markets Debt , Emerging Markets Sovereign Outlook Brazil, 24 February 2017, P 384-385. 

Http://Www.Lazardnet.Com/Wm/Docs/Sp0/10394/Emergingmarketssovereign-

Razil_En.Pdf?Pagename=Emerging+Markets+Sovereign+Outlook 

https://www.investopedia.com/contributors/53893/


 الفصل الثالث7 أداء اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة
 

135 
 

مقارنة  2017كما توقع االقتصاديوف أف تستفيد الربازيل من ضعف الدوالر وسيكوف أقوى بكثَت يف  
 .1ة األخرىبتوقعات أسعار عمالت األسواؽ الناشئ

إذف ىذا التقلب الكبَت يف أسعار صرؼ الرايؿ من شأهنا التأثَت على أدا  السوؽ اؼبالية من خالؿ  
فقداف ثقة اؼبستثمر هبذه العملة ومع ارتفاع معدالت التضخم تزداد ـباوؼ اؼبستثمرين بشاف ـباطر االستثمار هبذه 

 السوؽ. 

 زيل7عالقة التضخم أبداء السوق ادلالية يف الربا (5

ؼبعرفة عالقة تطور معدؿ التضخم يف الربازيل أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور نسب تغَت ىذه  
 .2017-2010اؼبعدالت ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الربازيلية يف فًتة الدراسة 

 .2017-2010ة وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًت  معدؿ التضخمويبثل الشكل التايل كل من تطور 

 2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية يف الربازيل خالؿ الفًتة  معدؿ التضخمتطور (7 03شكل رقم )
(%.) 

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

خالؿ الفًتة  %6.5نالحظ أف معدؿ التضخم يف الربازيل مرتفع جدا دبتوسط يقدر أبكثر من           
قدر أدا  السوؽ  2012االمر الذي اثر سلبا على ادا  البورصة حيث نالحظ انو خالؿ سنة  2010-2016

حقق  2016كما اننا نالحظ انو يف سنة  % 5.4يف اؼبقابل معدؿ التضخم فاؽ  % 0.05اؼبالية دبا يقارب 
اىل  % 9ابؼبقابل البفض معدؿ التضخم من اكثر ابؼبائة 41ادا  السوؽ اؼبالية اعلى مستوى لو بعدما كاف حوايل 

  ويعترب مستوى كبَت جدا إذا ما قورف أبدا  النمو االقتصادي. % 8حوايل 

                                                           
1
- Kenneth Rapoza ; Forget Cheap Brazil, It's About To Get Expensive Again; Aug 8, 2017,  

Https://Www.Forbes.Com/Sites/Kenrapoza/2017/08/08/Forget-Cheap-Brazil-Its-About-To-Get-Expensive-

Again/#20d3c46a1ea8 

 

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/
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 جدا ةوعلى الرغم من تباطؤ النمو االقتصادي ككل الذي تشهده الربازيل فنالحظ معدالت تضخم عالي         
الربازيل، الذي أدى إىل تدفق األمواؿ من الربازيل إىل  ويرجع ىذا االلبفاض أيضا إىل ضعف الوضع الكلي يف

اػبارج، ارتفاع تكاليف االستَتاد، وىذا ىو السبب الرئيسي الرتفاع التضخم فبا هبعل االقتصاد الربازيلي يف وضع 
1ؿبفوؼ ابؼبخاطر ويف حُت اف الناتج احمللي اإلصبايل معدؿ النمو ال يزاؿ منخفضا.

 

كبَتة تنعكس بشكل مباشر على األدا  االقتصادي ككل والسوؽ اؼبالية بصفة خاصة  إذف فمعدالت التضخم ال
كوف العملة تفقد الكثَت من قيمتها يف ظل ىذا االرتفاع، وعلى البنك اؼبركزي للربازيل أف يركز على كبح معدالت 

 التضخم اؼبرتفعة.

 روسيةسوق ادلالية الدراسة حتليلية لعالقة أداء ادلتغريات االقتصادية أبداء الاثلثا7 

 عالقة النمو االقتصادي أبداء السوق ادلالية الروسية7 (1

ؼبعرفة عالقة تطور النمو االقتصادي أبدا  السوؽ اؼبالية يف روسيا نتابع تطور مبو الناتج احمللي اإلصبايل  
 خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الروسية يف نفس الفًتة.

وتطور أدا   ابلناتج احمللي اإلصبايل يف روسياالشكل التايل كل من تطور النمو االقتصادي اؼبمثل  ويبثل 
 السوؽ اؼبالية خالؿ فًتة الدراسة.

 (.%) 2017-2010تطور النمو االقتصادي بروسيا وأدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة (7 04شكل رقم )

 

 .MSCIت البنك الدويل ومؤشر إعداد الطالبة ابالعتماد على بياان ادلصدر7

حيث حقق متوسط مبو قدر أبكثر من  2012-2010مبا االقتصاد الروسي بوتَتة حسنة خالؿ  
%بسبب القضااي اؽبيكلية واستمر يف التباطؤ خالؿ  1.8إىل اقل من  2013%، ولكنو تباطأ خالؿ سنة  4.8
لنفط والضغوط والعقوابت اؼبفروضة على % بسبب هتاوي أسعار ا 2ليصل إىل اقل من  2016-2014الفًتة 

                                                           
1
 - Y Russ Koesterich, some ingredients are  missing for a turnaround in Brazil, Market Realist, Mar 23, 2015, 

P05. 
Https://Marketrealist.Com/2015/03/Brazilian-Government-Debt-Galloped-Years 
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 2016و 2015روسيا وارتفاع معدؿ التضخم وىبطت سوؽ األسهم وعاٍل االقتصاد الروسي من تباطؤ بُت 
 .2016% خالؿ سنة  0.2ابلبفاض بنسبو 

% ربسن أداؤىا نسبيا خالؿ 1-وبعد االلبفاض الكبَت يف أدا  السوؽ اؼبالية الذي وصل إىل اقل من  
وكما توقع االقتصاديوف ارتفع مبو الناتج  2017%، ويف سنة 27دبعدؿ قدر أبكثر من  2016-2015ة الفًت 

 %، وحققت السوؽ اؼبالية ادا  ضعيفا خالؿ نفس السنة. 1.5احمللي اإلصبايل الروسي إىل 

يساىم %يف الناتج احمللي اإلصبايل يليو قطاع الصناعة الذي  4ويساىم كل من القطاع الزراعي بنسبة  
% وربتاج روسيا إىل زايدة تنويع اقتصادىا إلقامة اقتصاد أكثر توازان،  63%وقطاع اػبدمات حبوايل  32بنسبة 

الرغم من األنبية اؼبتزايدة للخدمات، فاف صادرات النفط تؤثر بشكل مباشر وغَت مباشر على ابقي ى وعل
عتمد اعتمادا كبَتا على إيرادات النفط والغاز لدعم حيث يعتربا القتصاد الروسي اقتصادا ريعيا إذ ي، 1القطاعات
2االقتصاد.

 

 عالقة ادلديونية اخلارجية أبداء السوق ادلالية بروسيا7 (2

ؼبعرفة عالقة تطور نسب اؼبديونية اػبارجية من الناتج احمللي اإلصبايل لروسيا أبدا  السوؽ اؼبالية فيها  
باشرة إىل الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتة الدراسة ابلتوازي مع نتابع تطور نسب تغَت االستثمارات األجنبية اؼب
 تطور أدا  السوؽ اؼبالية اؽبندية يف نفس الفًتة.

وتطور أدا  السوؽ  نسبة من الناتج احمللي اإلصبايلويبثل الشكل التايل كل من تطور اؼبديونية اػبارجية  
 .2017-2010اؼبالية خالؿ الفًتة 

 .2017-2010اؼبديونية اػبارجية وأدا  السوؽ اؼبالية يف روسيا خالؿ الفًتة  ورتط(7 05شكل رقم )

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

                                                           
1
 -  Prableen Bajpai, Emerging Markets: The Parts Of Russia's Gdp, December 17, 2017,  

Https://Www.Investopedia.Com/Articles/Investing/120615/Emerging-Markets-Analyzing-Russias-Gdp.Asp 
2
 - Daniel J. Graeber Russian Gdp Growth Still Forecast Below 2 Percent, Feb. 2, 2018, Available On: 

Https://Www.Upi.Com/Russian-Gdp-Growth-Still-Forecast-Below-2-Percent/6811517575490/ 

https://www.investopedia.com/contributors/53487/
https://www.upi.com/author/
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روسيا ابلعملة األجنبية كانت اثٍل أعلى نسبة بُت األسواؽ الناشئة  نسبة الدين إىل الناتج احمللي  
يف اؼبائة من الناتج  41يف اؼبائة بعد تركيا األسواؽ الناشئة بنسبو  37ي اإلصبايل وبلغت كحصة من الناتج احملل

نسبة الدين يف اؼبائة، وعلى الرغم من ذلك تعترب  10احمللي اإلصبايل، يف حُت أف الصُت لديها ادٍل مستوي بنسبو 
د كاف مسار الدين الروسي يف االذباه اإلصبايل إىل الناتج احمللي نسبة منخفضة جدا مقارنة ابلدوؿ األخرى وق

اؼبعاكس لألسواؽ اؼبتقدمة النمو حيث اف مستوايتو البفضت يف الوقت الذي كانت فيو البلداف اليت ترتفع 
مستوايت الديوف فيها بصفة كبَتة ومستمرة ويرجع االقتصاديوف ذلك إىل زايدة القدرة اإلنتاجية لروسيا وارتفاع 

1أسعار النفط.
 

حظ أف أدا  السوؽ اؼبالية يف روسيا وتطور نسب ديوهنا أيخذاف نفس االذباه ابستثنا  سنيت كما نال 
، ويعود سبب البفاض األدا  إىل عدة أسباب مننها انعكاسات أزمة الرىن العقاري على 2014و 2011

 .   2014لروسي سنة وكذا الوضعية االقتصادية الصعبة اليت مر هبا االقتصاد ا 2011االقتصادايت األوروبية سنة 

 عالقة االستثمار األجنيب ادلباشر أبداء السوق ادلالية يف روسيا7 (3

يف اؽبند أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور  االستثمار األجنيب اؼبباشرؼبعرفة عالقة تطور تدفقات  
دراسة ومقارنتها مع تطور أدا  نسب تغَت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إىل الناتج احمللي اإلصبايل خالؿ فًتة ال

 السوؽ اؼبالية الروسية يف نفس الفًتة.

نسبة من إىل روسيا الواردة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر صايف ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
 .2017-2010وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  الناتج احمللي اإلصبايل

 2017-2010لفًتة لالستثمار األجنيب اؼبباشر وأدا  السوؽ اؼبالية يف روسيا (: تطور نسب ا06شكل رقم )

 

 MSCIإعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدويل ومؤشر  ادلصدر7

                                                           
1
 -  Anthony Harrington, The Secret Behind Russia’s Low Public Debt To Gdp Ratio, May 6, 2011,  

Http://Www.Financepractitioner.Com/Blogs/Anthony-Harrington/2011/05/06/The-Secret-Behind-Economy-Of-

Russia 

http://www.financepractitioner.com/blogs/author/anthony-harrington
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نالحظ أف نسب مسانبة االستثمار األجنيب اؼبباشر يف النمو االقتصادي كاف اداؤىا مرضيا خالؿ  
-2014ابؼبائة إال انو بدأ يف التناقص تدرهبيا خالؿ الفًتة  2.7أبكثر من دبتوسط قدر  2013-2010الفًتة 

 . 2015ابؼبائة سنة  0.5ليشهد مستوايت ضعيفة وصلت اىل  2016

إىل مشاكل ىيكلية  2013ويرجع االقتصاديوف تراجع اؼبناخ االستثماري بشكل واضح هناية سنة  
اثرت على  2014ار يف أسعار الربميل الواحد من النفط يف سنة واالعتماد الكبَت لالقتصاد على اؼبوارد فاالهني

االقتصاد الروسي بشكل سليب األمر الذي أدى إىل خروج اؼبستثمرين األجانب، كما زادت العقوابت الدولية 
، 1اؼبفروضة على روسيا من تفاقم اثر البفاض أسعار النفط على االقتصاد الروسي وأدا  االستثمار االجنيب اؼبباشر

بسبب التوترات بُت روسيا  2016-2014وتناقصت سرعة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر يف روسيا منذ 
وأوكرانيا والدوؿ الغربية، ويف السنوات األخَتة، ازبذت روسيا اإلصالحات االقتصادية، ولكن اؼبشاكل اإلدارية 

2لى التدفقات االستثمارية هبا.والفساد وعدـ اليقُت بشأف االستقرار اإلقليمي ال تزاؿ تؤثر ع
 

اذف وكما ىو اغباؿ ابلنسبة للربازيل تراجع أدا  االستثمار األجنيب اؼبباشر يف روسيا خالؿ السنوات  
األخَتة بصفة كبَتة مع اختالؼ أسبابو لكال االقتصادين، إال انو اثر على النمو االقتصادي وعلى أدا  السوؽ 

 .2016لتتحسن قليال خالؿ سنة  2014فاضا خالؿ سنة اؼبالية اليت شهدت ىي األخرى الب

 عالقة سعر صرف الروبل الروسي أبداء السوق ادلالية يف روسيا7 (4

ؼبعرفة عالقة تطور أسعار صرؼ الروبل أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور أسعار صرفو خالؿ فًتة  
 س الفًتة.الدراسة ابلتوازي مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الروسية يف نف

وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة أسعار صرؼ الروبل الروسي ويبثل الشكل التايل كل من تطور  
2010-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - David Szakonyi, Foreign Direct Investment into Russia Since the Annexation of Crimea,  RUSSIAN 

ANALYTICAL DIGEST No. 205, 12 July 2017, p 0 2. 
2
 - https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/russia/foreign-investment 
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 .2017-2010تطور سعر صرؼ الروبل وتطور ادا  السوؽ اؼبالية الروسية خالؿ الفًتة (7 13شكل رقم )

 

 MSCIالبنك الدويل ومؤشر  إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت ادلصدر7

نالحظ أف أدا  سعر صرؼ الروبل مرتبط أبدا  السوؽ اؼبالية الروسية حيث اف سعر صرؼ الروبل اخذ  
وكذلك ادا  السوؽ اؼبالية كاف  2017و 2011ابستثنا  سنيت  2017-2010منحا متزايدا خالؿ الفًتة 

 .2017و 2014و 2011متزايدا على العمـو ما عدا سنة 

اليت  2014يف سنة  الدراسات إىل أف أدا  الروبل الروسي ربرؾ اترىبيا متأثرا أبسعار النفط، تشَت 
الروبل الروسي األسوأ بُت عمالت اظهر فيها االقتصاد الروسي تباطؤا كبَتا وارتفاع يف معدؿ التضخم واعترب ادا  

 األسواؽ الناشئة.

أفضل األسواؽ الناشئة من حيث أدا  العمالت ومع ذلك  اعترب ادا  الروبل الروسي من بُت 2016وخالؿ سنة 
1روبل لكل دوالر أمريكي. 56.9إىل  2017البفض اعتبارا من افريل 

 

واىم العوامل اؼبؤثرة على أدا  أسعار الصرؼ يف روسيا تقلبات األسواؽ اؼبالية متأثرة ابلتغَتات العاؼبية  
2سي للبنك اؼبركزي الروسي من أعلى اؼبعدالت ابلسواؽ الناشئة.وارتباطها أبسعار الفائدة ويعترب اؼبعدؿ األسا

 

وابلنظر إىل أدا  االقتصاد الروسي ككل وكما مت التطرؽ لو سابقا فإنو مرتبط ارتباطا وثيقا أبسعار  
النفط دبا يف ذلك ادا  السوؽ اؼبالية، كما اف أسعار الصرؼ ترتبط كذبك أبدا  أسعار النفط، وكما يظهر يف 

 ل فهناؾ عالقة بُت أسعار النفط وأدا  السوؽ اؼبالية.الشك

 
                                                           
1
 - Mary Sadler, Can Crude Recovery Get Russia Back On Track?, Market Realist, May 04, 2017, P 04. 

Https://Marketrealist.Com/2017/05/Russias-Gdp-Is-Back-To-Positive-Territory 

2
 - JACQUES SAPIR, Is the Russian Ruble on the path to overvaluation?, · 4 MARS 2017, 

HTTPS://RUSSEUROPE.HYPOTHESES.ORG/5779 

 

https://russeurope.hypotheses.org/author/russeurope
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 عالقة معدل التضخم يف روسيا أبداء السوق ادلالية7 (5

ؼبعرفة عالقة تطور معدؿ التضخم يف روسيا أبدا  السوؽ اؼبالية فيها نتابع تطور نسب تغَت معدالت التضخم 
 وسية يف نفس الفًتة.خالؿ فًتة الدراسة ومقارنتها مع تطور أدا  السوؽ اؼبالية الر 

وتطور أدا  السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة  معدؿ التضخم يف روسياويبثل الشكل التايل كل من تطور  
2010-2017. 

 .2017-2010تطور معدؿ التضخم وتطور أدا  السوؽ اؼبالية بروسيا خالؿ الفًتة (7 18شكل رقم )

 

 .MSCIالدويل ومؤشر  إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك ادلصدر7

% ابستثنا  8.4% و 4 نالحظ أف معدؿ التضخم يف روسيا قد تراوح عموما خالؿ فًتة الدراسة بُت 
فقد كاف متوسط معدؿ التضخم عند حوايل  2015%، وإذا استثنينا سنة 15.5اليت ذباوز فيها  2015سنة 
 %. 4سجلت أدٌل معدؿ للتضخم حبوايل  2017%، كما يالحظ أّف سنة 6.5

بدأت اؼبخاوؼ من التضخم اعبامح يف روسيا ظهرت كرد فعل على الوضعية االقتصادية السيئة ابتدا   
ظل  2014، ويف ديسمرب % 7.3، فقد استقر التضخم يف روسيا يف هناية مايو السنوي دبعدؿ 2014من 

لتحقق اعلى مستوى  2015البفاض حاد يف قيمو الروبل وارتفع معدؿ التضخم، وارتفعت أسعار اؼبستهلك يف 
 2008وتبُت اإلحصا ات انو على مدي السنوات الثماٍل اؼباضية ومنذ  2008ابستثنا  سنة  2003لو منذ 

، عندما شهد االقتصاد صدمات تضخمية 2015و  2014تضاعفت األسعار وكاف ربع ىذه الزايدة يف سنيت 
1َتاد فئات معينو من اؼبنتجات الغذائية.متعددة بسبب البفاض أسعار النفط فضال عن حظر اغبكومة است

 

                                                           
1
 - Dmitry Dokuchaev, What's happening to the inflation rate in Russia?,  Jul 14, 2016.  

http://www.russia-direct.org/analysis/whats-happening-inflation-rate-russia 

http://www.russia-direct.org/profile/dmitry-dokuchaev


 الفصل الثالث7 أداء اقتصادايت األسواق ادلالية الناشئة
 

142 
 

البفض معدؿ التضخم يف روسيا بشكل حاد بسبب ارتفاع سعر صرؼ العملة الروسية الروبل  2017خالؿ سنة 
1حيث ساعد تقدير الروبل اؼبنخفض على ىبوط حاد ؼبعدؿ التضخم.

 

ث البفض أداؤىا إىل اقل من إذا فقد انعكس تباطؤ أدا  االقتصاد الروسي على أدا  السوؽ اؼبالية حي 
% وارتفاع يف معدالت التضخم خالؿ نفس الفًتة، كما أننا الحظنا البفاض يف معدؿ التضخم خالؿ سنة  1-

% وىو رقم كبَت ابلنسبة ؼبعدالت التضخم لكن عندما يتعلق األمر ابالقتصاد الروسي يعترب اقبازا 7اىل  2016
 ربسنا يف أدا  السوؽ اؼبالية. 2016لسنة  ابلنسبة غبكومتها، كما الحظنا ابلنسبة

وابلتايل ابلنظر اىل البياانت التارىبية ؼبتغَتات االقتصاد الكلي وكذا ادا  السوؽ اؼبالية الحظنا اف  
اذباىات النمو هبا ليس مرتبطة فيما بيها يف معظم االسواؽ فقد اختلفت ابختالؼ السوؽ نفسها فمثال ابلنسبة 

واضح على ادا  السوؽ يف حُت نالحظ يف بياانت اخرى انو ليس للنمو  أثران يكوف ؽبا ؼبعدالت النمو احيا
 االقتصادي وادا  السوؽ عالقة واضحة يف فًتات ـبتلفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  - Mary Sadler, Can Crude Recovery Get Russia Back On Track?, Market Realist, May 04, 2017, P 03. 
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 خالصة الفصل7

ابلنظر إىل األدا  االقتصادي القتصادايت األسواؽ اؼبالية الناشئة من خالؿ عرض ؾبموعة من  
قتصادية توصلت الدراسة إىل انو ىناؾ تباين واختالؼ يف الوضعية االقتصادية ؽبذه األسواؽ، كما اؼبؤشرات اال

الحظنا انو ىناؾ انقالب ؼبوازين القوى على مستوى ىذه االقتصادايت، حيث الحظنا تباطؤ االقتصاد الصيٍت 
على  2017اية تفوقو سنة من حيث األدا  يف حُت االقتصاد اؽبندي حافظ على خطى اثبتة ومستقرة إىل غ

االقتصاد الصيٍت يف حُت تشهد بقية االقتصادايت قيد الدراسة أدا  متذبذاب بسبب ؾبموعة من القضااي والعراقيل 
 اليت حالت دوف استقرار النمو هبا.

كما أف مسانبتها يف القطاع اغبقيقي العاؼبي تبدو جليا من خالؿ نصيبها من ؾبمل الصادرات العاؼبية  
 ا مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصبايل العاؼبي.وكذ

وأشارت ـبتلف توقعات النمو اػباصة هبذه االقتصادايت إىل تراجع مبوىا خالؿ السنوات القادمة وخاصة 
االقتصاد الصيٍت وبدرجة اقل االقتصاد اؽبندي إال أف ىذه التوقعات ربسنت دبجرد تعايف ىذه االقتصادايت 

، وابعتبار االقتصاد الصيٍت ىو أقوى اقتصاد يف ؾبموعة 2017مبو اهبابية خالؿ سنة  وربقيق معظمها معدالت
 األسواؽ الناشئة فاف تباطؤ ىذا االقتصاد يعترب من أىم التحدايت اليت تواجهها.

وابلنظر إىل ـبتلف البياانت التارىبية لكل من أدا  األسواؽ اؼبالية وأدا  أىم اؼبتغَتات االقتصادية  
الحظنا انو ليس ابلضرورة أف يتبعا نفس اذباىات النمو، حيث زبتلف مدى  2017-2010للفًتة  الكلية

 استجابة اؼبتغَتين لبعضهما بطبيعة االقتصاد نفسو.
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 دتهيد الفصل7
معرفة مدى فعالية األسواؽ اؼبالية الناشئة يف جذب االستثمار أي مدى قدرهتا على  ن أجلم 

بدراسة قياسية إلحدى أىم يف ىذا الفصل  استعناتعظيم عوائد االستثمار هبا ولتدعيم دراستنا أكثر 
 شنزف.تاألسواؽ اؼبالية الناشئة وىي السوؽ الصينية من خالؿ كل من سوؽ شنغهاي و 

على مبوذج خطي متعدد يدرس أثر أىم متغَتات االقتصاد الكلي   يف دراستنا ىذه اعتمدان  
كمتغَتات مستقلة واؼبتمثلة يف معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل، أسعار الصرؼ، معدالت التضخم 

على اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف عوائد كل من سوؽ شنغهاي وسوؽ  وتدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر
زف يف دراستُت منفصلتُت هتتم األوىل بتحديد ؿبددات العوائد بسوؽ شنغهاي يف حُت عنيت األخرى تشن

 .2017-2001دبحددات العوائد بسوؽ شنزف لألوراؽ اؼبالية الصينية خالؿ الفًتة 
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 7 الدراسات السابقة ادلعتمدة يف اختيار النموذج القياسياألولادلبحث 
ثَت من الدراسات القياسية ابلعالقة بُت عوائد السوؽ اؼبالية ومتغَتات االقتصاد اىتمت الك 

الكلي واعتمدت يف ذلك على مباذج ـبتلفة حسب الغرض من الدراسة والفًتة الزمنية وكذا ظروؼ السوؽ 
الصُت ومتغَتات اؼبالية ؿبل الدراسة، ولتقدير النموذج القياسي اؼبتعلق ابلعالقة بُت عوائد السوؽ اؼبالية يف 

 دبجموعة من الدراسات أنبها:االقتصاد الكلي استعنا 

 NADEEM SOHAIL and ZAKIR HUSSAIN, "Long-Run and Short-

Run Relationship between Macroeconomic variables and Stock prices 

in Pakistan, The Case of Lahore Stock Exchange", Pakistan Economic 

and Social Review, Volume 47, No. 2 (Winter 2009). 

متغَتات االقتصاد الكلي وعوائد األسهم، وىذا يف األجل طويل من  حبثت ىذه الدراسة يف العالقة بُت طبسة
توصلت الدراسة إىل النموذج  بباكستاف وىي إحدى األسواؽ الناشئة، وقصَت اؼبدى يف بورصة الىور

 القياسي التايل:
LLSE25 = β1 L CPI + β2 LIP + β3 LREER + β4 L M2 + β5 LTTBR + εt 

الدراسة إىل أف السلسلة اؼبستخدمة يف ىذا التحليل غَت اثبتة على اؼبستوايت ولكن اثبتة يف أوؿ  وقد بينت
 فرؽ.

 LSEبُت متغَتات االقتصاد الكلي اؼبدروسة ومؤشر قوية وجدت الدراسة أف العالقة طويلة اؼبدى كما  
على أسعار األسهم، يف حُت كاف ؼبتغَتات مؤشر اإلنتاج الصناعي،  ث كاف للتضخم أثر سالب، حي25

سعر الصرؼ، عرض النقود أثر اهبايب على عوائد األسهم، لكن أظهر سعر سندات اػبزانة أتثَتًا إهبابًيا 
 ضئياًل ؼبدة ثالثة أشهر.

 
 Joseph Tagne Talla, "Impact of Macroeconomic Variables on the 

Stock Market Prices of the Stockholm Stock Exchange (OMXS30)", 

JÖNKÖPING International Business School JÖNKÖPING 

UNIVERSITY, Sweden. 

متغَتات االقتصاد الكلي على أسعار األسهم يف بورصة ستوكهومل بعض الدراسة أتثَت تناولت 
(OMXS30 .) متعدد خطي مبوذج ُت اؼبتغَتات اؼبستقلة واؼبتغَت التابع ابستخداـ بتقدير العالقة وقد مت

 .2012-1993الفًتة خالؿ 
 مت تقدير النموذج كالتايل:

Dlog(OMXS30)t = α1 + β1 Dlog(CPI)t + + β2 Dlog(MS)t +  β3 Dlog(ER)t+ β4 Dlog(IR)t + εit 
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ثَت أت ماؽبوسعر الصرؼ أف التضخم  لدراسةت اوجد tمعامالت االكبدار اؼبقدرة وإحصا ات وابلًتكيز على 
 ولكن سهماألكما يرتبط أيضا سعر الفائدة ارتباطا سلبيا ابلتغَت يف أسعار  سليب كبَت على أسعار األسهم،

 لسعر الفائدة أنبية يف النموذج.ليس 
 . الكبَتة توعلى الرغم من عدـ أنبيوىذا بشكل إهبايب أبسعار األسهم عرض النقود يرتبط  من انحية أخرى،

 POOJA SINGH, "An Empirical Relationship between selected Indian 

Stock Market Indices and Macroeconomic Indicators", International 

Journal of Research in Business Management, Faculty of Commerce, 

Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India, Vol. 2, 

Issue 9, Sep 2014 

 

مت تطبيق ة، حيث العالقة بُت متغَتات االقتصاد الكلي وسوؽ األوراؽ اؼبالية اؽبندي تطرقت ىذه الدراسة إىل
 أدا  البورصة. على  أثر االقتصاد الكليلتحليل ارتباط بَتسوف واالكبدار التدرهبي متعدد اؼبتغَتات 

 CNXو BSE 100 بورصيتسعر اإلغالؽ الشهري لػمتوسط ستقل اؼبتمثل يف اؼبتغَت اؼبالدراسة  تضمنت
عرض النقود  ( ،WPIمؤشر أسعار اعبملة )(، IIPىي مؤشر اإلنتاج الصناعي )اؼبفسرة و اؼبتغَتات و  ،100

(M3( أسعار الفائدة ، )IR( العجز التجاري ، )TD( االستثمار األجنيب ، )FII سعر الصرؼ ، )
(ER)، سعر الن( فط اػباـCP( وسعر الذىب )GP ومشلت ،)إىل ديسمرب  2011من يناير  الدراسة فًتة

2012 . 
على سوؽ األسهم اؽبندي، كما مت صياغة النموذج يف  االقتصاد الكليأتثَتا كبَتا ؼبتغَتات النتائج  أظهرت

 البورصتُت على النحو اؼبوايل:
BSE100 = α0 + β1IIP + β2 WPI+ β3M3 + β4 IR + β5 TD + β6 FII + β7 ER + β8 CP + β9 GP+ 

ϵ  
CNX100 = α0 + β1IIP + β2 WPI+ β3M3 + β4 IR + β5 TD + β6 FII + β7 ER + β8 CP + β9 GP+ 

ϵ 
 
 

 Hosseini Mehdi , Ahmad Zamri,  & Lai Yew Wah, "The role of 

macroeconomic variables on stock market index in China and India", 

International Journal of Economics and Finance Vol. 3, No. 6; 

Canadian Center of Science and Education (CCSE), November 2011. 
 

بُت مؤشرات سوؽ األوراؽ اؼبالية ومتغَتات االقتصاد الكلي األربعة  ةالعالقاىتمت الدراسة ابلبحث يف 
 وىي:

كل   ( يفIR( ومعدؿ التضخم )IPاإلنتاج الصناعي )، (M2النقود )عرض ، (COPأسعار النفط اػباـ )
 الصُت واؽبند.  من
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جذر وحدة  . استخدمت الدراسة2009إىل يناير  1999بُت يناير كانت الفًتة الزمنية يف ىذه الدراسة  
Dickey-Fuller  
ختالؼ األوؿ، كما أثبتت غَت اثبتة على اؼبستوى ولكنها اثبتة يف االالسلسلة األساسية بينت الدراسة أف 

سوؽ األوراؽ اؼبالية يف   االقتصاد الكلي ومؤشر اتطويلة وقصَتة اؼبدى بُت متغَت الدراسة وجود عالقة ارتباط 
، وىذا ما يتضح من خالؿ النموذجُت BSEوبورصة بومباي ابؽبند  SSEكل من بورصة شنغهاي ابلصُت 

 اللذين وصلت ؽبما الدراسة:
 

SSE = 84.45+ 0.028COP+0.701M2-17.74IP+0.139 IR 

BSE = 87.72-3.54 COP -22.53 M2+52.51 IP +0.32 IR 

متغريات االقتصاد الكلي على تطور عوائد السوق ادلالية الصينية )بورصة  بعضأثر 7 الثاينادلبحث 
 شنغهاي(.

د بسوؽ متغَتات االقتصاد الكلي على أدا  العوائبعض ثر ألغرض التوصل إىل نتائج أدؽ حوؿ و   
استخداـ مبوذج خطي  امن خالؽبمت شنغهاي الصينية استعنا إىل جانب الدراسة النظرية بدراسة قياسية 

 متعدد.
انطالقا من النظرية االقتصادية والدراسات السابقة، مت صياغة عالقة خطية البياانت والطريقة7  .1

اؼبفسرة لو، حيث تكوف معادلة العائد على  واؼبتغَتات اؼبركب شنغهاي ؤشرؼببُت العائد اؼبايل للسوؽ الصينية 
 النحو التايل:

R =  β1 a1 + β2 a2+ β3 a3 + β4 a4 + β5 a5 + β6 a6 + β7 a7 + β8 a8 + β9 a9+ β10 a10+ C  

احملتمل أف تؤثر يف  متغَتات االقتصاد الكلي a1  , a2 , β3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 , a10 سبثل اؼبتغَتات
   ىذا انطالقا من التحليل االقتصادي الذي يدرس ؿبددات العائد يف السوؽ اؼبالية.و  Rالعائد 

  معامالت النموذج اؼبقدر.      β1  , β2 , β3 , β4 , β5 , β6 , β7 , β8 , β9 , β10 وسبثل  
C.يبثل الثابت الناتج عن اؼبتغَتات غَت اؼبدرجة : 

 وللتوضيح أكثر سوؼ نستخدـ الرموز التالية:
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 بورصة شنغهاي()ز ادلستخدمة يف الدراسة القياسيةالرمو ادلتغريات و (7 85جدول رقم )

 داد الطالبة.من إع ادلصدر7
، ألغلب اؼبتغَتات 2017-2001البياانت اؼبستخدمة مأخوذة من موقع البنك الدويل للفًتة 

من موقع األسواؽ فمأخوذة بياانت العوائد اػباصة دبؤشر شنغهاي اؼبركب  ابستثنا 
(http://www.1stock1.com/) نتاج مأخوذة من موقع وبياانت مؤشر أسعار اال

https://www.arabictrader.com  

ويتألف التحليل  أمريكي العملة دوالر ةوحد، على أساس سنوي أخذت البياانت اؼبتعلقة جبميع اؼبتغَتات 
 .2017-2001غَت واحد اتبع للفًتة متغَتات مستقلة ومت عشرةمن مبدئيا 

 

 

 

 اؼبتغَت نوع اؼبتغَت الوحدة الًتميز
R  عىائذ مؤشر بىرصت شنغهاي نألوراق انمانيت متغَت اتبع (%)نسبة مئوية 

Shanghai composite index  returns 

GDP  نمحهي اإلجمانيمعذل نمى انناحج ا متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

Growth of Gross Domestic Product 

CPI  مؤشر أسعار االسخهالك     متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

                    Consumer Price Index 

EXR 
1RMN=? 

USD 
 أسعار صرف انرنمينبي بانذوالر األمريكي متغَت مستقل

Exchange rate USD/CNY 

FDI  غَت مستقلمت (%)نسبة مئوية 
صافي حذفقاث االسخثمار األجنبي انمباشر انىاردة نسبت من 

 انناحج انمحهي اإلجماني

Foreign Direct Investment/GDP(%) 

EXD  اإلجمانيانمحهي  نسبت انذين انخارجي من انناحج متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

External Debt/GDP(%) 

IR  ائدة اغبقيقيسعر الف متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

C01  من ف ـ إإصبايل االستهالؾ نسبة  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 
M  من ف ـ إعرض النقود نسبة  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

PPI  مؤشر أسعار االنتاج  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 
S  من ف ـ إنسبة إصبايل االدخار  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

http://www.1stock1.com/
https://www.arabictrader.com/
https://www.arabictrader.com/
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 7اخلطي لنموذجتقدير لأفضل  .7
نالحظ أنو يف حالة إدخاؿ كل اؼبتغَتات السابقة فإننا قبد أف كل اؼبتغَتات ليس ؽبا معنوية إحصائية 

(prob>0.05.كما أف اشاراهتا ال تتفق كلها مع النظرية االقتصادية ) 

 فة ابلتوايل وعليو سوؼ نقـو دبحاولة إهباد أفضل تقدير للنموذج من خالؿ اغبذؼ واإلضا 

 )احملاوالت موضحة يف اؼبالحق( 

 من خالؿ احملاوالت السابقة يتضح أف أفضل مبوذج ىو الذي وبتوي على اؼبتغَتات:
GDP ،CPI ،EXR ،FDI ،EXD 

( كما أف إشاراهتا تتفق مع النظرية Prob<0.05وىذا ألف مستوى اؼبعنوية اإلحصائية مقبوؿ )
 ر للنموذج يكوف كما يلي:فإف أفضل تقدياالقتصادية، وعليو 

R= B(1)*GDP + B(2)*EXD + B(3)*FDI + B(4)*EXR + B(5)*CPI + C 

بعد إدخاؿ صبيع اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف تقدير النموذج اػبطي يف الربانمج اإلحصائي وبعد حذؼ  
اغبصوؿ على أفضل مت  ةاؼبتغَتات اليت ليس ؽبا معنوية إحصائية أو إشاراهتا ال تتفق مع النظرية االقتصادي

 :   ما يليتقدير كما ىو موضح يف 

 
 

R    اؼبعدؿ، التحديد : معامل التحديد،  :معاملn اؼبشاىدات،  : عدد 
D.W إحصائية : Durbin-Watson ،F   .إحصائية فيشر : 
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 الدراسة االقتصادية واإلحصائية والقياسية للنموذج ادلقدر7 .0
لنموذج اؼبقدر واؼبتعلق أبىم ؿبددات العوائد يف السوؽ اؼبالية الصينية هبب ؼبعرفة مدى صالحية ا 

معرفة مدى صالحيتو من منطق النظرية االقتصادية كما هبب القياـ دبجموعة من االختبارات اؼبتعلقة 
 اإلحصائية والقياسية.  الناحية منبصالحيتو 

 لدينا:ذج السابق من خالؿ النمو اختبار النموذج من الناحية االقتصادية7  -أ 
نالحظ أف إشارهتا يف النموذج موجبة، وىذا يعٍت  7(GDPمعلمة معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ) -

( واؼبتغَت اؼبفسر)معدؿ Rوجود عالقة طردية بُت اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية )
فإف ىذا  %1بنسبة تغَت يف معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل مبو الناتج احمللي اإلصبايل(، حبيث إذا حدث 

، حيث أف ارتفاع الناتج احمللي اإلصبايل يف 44.31%يؤدي إىل تغَت يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية بنسبة 
يعترب ؿبفزا للمستثمرين ويبثل عنصرا مهما يف ربديد قرارات االستثمار يف البورصة ألف اؼبستثمرين  الصُت
توقعات اهبابية انطالقا من اؼبعدالت الكبَتة اليت وبققها االقتصاد، وىذه النتيجة تتفق مع منطق  يبنوف

 ( ؽبا معنوية اقتصادية. b1إذا معلمة ) ،النظرية االقتصادية
إشارهتا موجبة، وىذا يعٍت وجود عالقة طردية بُت نسبة 7 (EXD)معلمة إمجايل الديون اخلارجية  -

ويفسر ذلك (، R الناتج احمللي اإلصبايل واؼبتغَت التابع نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية )الديوف اػبارجية إىل
تستخدـ بشكل كف  قابلة للسداد ومل تصل بعد إىل مؤشرات اإلنذار، عالوة على أهنا أبف ىذه الديوف 

بذلك تنعكس إهبااب وتعزز من النمو االقتصادي؛ كلها عوامل تولد تفاؤال لدى مستثمري السوؽ اؼبالية و 
يؤدي إىل تغَت فإف ىذا  %1بنسبة إذا حدث تغَت يف نسبة الديوف اػبارجية على أدا  السوؽ اؼبالية أيضا، ف

 ( ؽبا معنوية اقتصادية. b2، إذا معلمة )% 8.3يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية بػنسبة 
نالحظ أف إشارهتا سالبة، أي أف العالقة 7 (FDI)معلمة تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر الواردة  -

أف الصُت تعترب رائدة يف عكسية بُت عوائد السوؽ اؼبالية الصينية وتدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر، حيث 
منا عن االستثمار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية يف آؾباؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر والذي يعتربه اؼبستثمروف بديال 

وىذا يعٍت أنو إذا تغَتت نسبة تدفقات االستثمار ارتباطو السليب أبدا  السوؽ اؼبالية، ذا ما يفسره وىالصُت، 
فإف ىذا سيؤدي إىل التغَت العكسي يف عوائد  %1 نسبةاألجنيب اؼبباشر اىل الناتج احمللي اإلصبايل بػ

 معنوية اقتصادية. ( ؽبا(b3، إذا معلمة % 50.29  - االستثمار ببورصة شنغهاي الصينية بنسبة
نالحظ أف إشارهتا سالبة، أي أف العالقة عكسية بُت عوائد السوؽ 7 (EXR)معلمة أسعار الصرف  -

البفاض أسعار الصرؼ يرفع من سعر الصرؼ كمتغَت مستقل، حيث أف و اؼبالية الصينية كمتغَت اتبع 
سًتتفع أسعار األوراؽ اؼبالية ابألسواؽ،  صادرات الشركات احمللية وتدفقاهتا النقدية يف اؼبستقبل ونتيجة لذلك
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يؤدي إىل التغَت العكسي يف عوائد االستثمار ببورصة شنغهاي  %1 نسبةأي أف التغَت يف أسعار الصرؼ بػ
 ( ؽبا معنوية اقتصادية.(b4، إذا معلمة % 29.33- نسبةالصينية بػ

قة عكسية بُت عوائد السوؽ اؼبالية إشارهتا سالبة، أي أف العال 7(CPI)شر أسعار االستهالك مؤ معلمة  -
يؤثر ارتفاع معدالت التضخم سلبا على العوائد كونو يؤدي إىل آتكل واؼبتغَت اؼبفسر معدؿ التضخم حيث 

عوائد اؼبستثمرين اغباليُت كما أهنا تؤثر أيضا على قرارات اؼبستثمرين حوؿ إمكانية التحوط اذباه معدالت 
يؤدي إىل التغَت العكسي يف عوائد االستثمار  % 1 نسبةالتضخم بػإذا تغَت معدؿ أنو حيث التضخم 

  ( ؽبا معنوية اقتصادية.b5) ، إذا معلمة15.76% - ببورصة شنغهاي الصينية حبوايل

 النموذج من الناحية اإلحصائية7  اختبار -ب 
 7ستودنت  إحصائية تستخدـ اختبار ادلعنوية اإلحصائية دلعامل النموذجT املمع معنوية لتقييم 

   اؼبقدرة ابؼبعلمات اػباصة الفرضيات ابختبار التابع اؼبتغَت على اؼبتغَتات اؼبفسرة أتثَت تقييم مث ومن النموذج،
 :كالتايل
  :                                  H0 : b0=b1=…=b3=0العدـ فرضية   
     H1 : b0≠ b1≠...≠b3≠0                           :البديلة الفرضية   

 القيم يبُت الذي اؼبوايل اعبدوؿ خالؿ من للنموذج (Student) ستودنت اختبار نتائج توضيح يبكن
 ( وذلك عند مستوى(probوأدٌل احتماؿ اػبطأ  Ttabللمعلمات اؼبقدرة و القيم اجملدولة  Tcalاحملسوبة 

 .df  حرية و بدرجة% 5 ستودنت عند معنوية جدوؿ من نستخرجها Ttab القيمة اجملدولة %،5 معنوية
 حيث أف :

df =(n-k)  ،n  ، عدد اؼبشاىدات :K ، 12ومنو  : عدد اؼبتغَتات اؼبقدرة =df =(17-5) 
 =  =   1.782أي أف                              

 )بورصة شنغهاي( (7 نتائج اختبار ستودنت للنموذج ادلقدر86جدول رقم )
 prob مستوى معنوية Ttab القيمة اعبدولية Tcal احملسوبةالقيمة  اؼبعلمات اؼبقدرات

GDP b1 6.106622 1.782 0.0001 

EXD b2 2.210075 1.782 0.0492 

FDI b3 -3.103937 1.782 0.0100 

EXR b4 -2.590638 1.782 0.0251 

CPI b3 -3.628454 1.782 0.0040 

Cانثابج b0 -0.981201 1.782 0.3476 

 .اد الطالبة: من إعدادلصدر
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من خالؿ إحصائية ستودنت يالحظ أف معلمات اؼبتغَتات ؽبا معنوية إحصائية، حيث أف القيمة 
 %،  حبيث: 5عند مستوى معنوية  Tcalأقل من احملسوبة  Ttabاعبدولية  

Ttab=T
a
n-k =T

0.05
(12-5)=T

0.05
12=1.792 

 نقبل ابلفرضية البديلة. إذف سنرفض فرضية العدـ و
 7نستخدـ اختبار فيشر ومعامل التحديد  اختبار ادلعنوية الكلية للنموذجR2  
 اختبار فيشر: 

أكرب من القيمة   Fcal=9.537 و اليت تساوي  Fcalنالحظ من إحصائية فيشر اف القيمة احملسوبة  
 اليت تساوي  Ftabاعبدولية 

دـ، فبا يدؿ على وجود عالقة معنوية بُت اؼبتغَت التابع و اؼبتغَتات اؼبفسرة، إذف و عليو سنرفض فرضية الع
 النموذج ككل لو معنوية إحصائية.

 معامل التحديد R2 7 
( GDPوىذا يعٍت أف الناتج احمللي اإلصبايل )  R2=0.812 إف القيمة اؼبتحصل عليها ؼبعامل التحديد

( ومؤشر أسعار EXRعر الصرؼ )( وسFDIجنيب اؼبباشر )( واالستثمار األEXDوالديوف اػبارجية )
(، أما النسبة الباقية R% من التغَتات اليت ربدث يف العائد )81( تتحكم أبكثر من  CPIاالستهالؾ )

 فتفسرىا اؼبتغَتات األخرى غَت اؼبدرجة يف النموذج.% 18.8
 استقرارية النموذج 7 ىدراسة مد 
 طوؿ على صالحيتو من نتأكد مل ما لالستعماؿ صاحل قياسي مبوذج تبارهاع يبكن ال اؼبقدر اػبطي النموذج

 استقرارية مدى ؼبعرفة Chow اختبار ىو آخر اختبار (، وؽبذا هبب إجرا 2017-2001فًتة الدراسة )
 زمنية نقطة وىي االنعطاؼ إف وجدت نقطة الكشف عن يساعد على االختبار وىذا  النموذج، معلمات
وتداعياهتا  2008أو اجتماعية، وبسبب األزمة العاؼبية سنة  سياسية أو مؤثرة اقتصادية تغَتات فيها حدثت

 .2008 عليو سنة اؼبتحصل انعطاؼ للنموذج نقطة على االقتصاد الصيٍت يبكن أف نفًتض وجود
 اعبدولية قيمتها مع Chow اختبار من عليها نتحصل اليت احملسوبة F قيمة االختبار دبقارنة ىذا ويتم 

 :، وذلك كما يلي% 5للبسط واؼبقاـ على التوايل عند مستوى معنوية  kو  n-2k حرية بدرجة
 

أقل من قيمتها  2008عند نقطة االنعطاؼ اؼبفًتضة لسنة  Fcal= 1.239تساوياحملسوبة  Fقيمة 
F  اعبدولية اليت تساوي

k
n-2k=F

5
17-2(5)=  F

5
7=3.972 

وابلتايل سنة  2008بديلة أي أف النموذج مستقر إىل غاية سنة إذف نقبل فرضية العدـ و نرفض الفرضية ال
 ال تعترب نقطة انعطاؼ ابلنسبة للنموذج. 2008



شنغهاي وتشنتزن يتادلؤشرات االقتصادية الكلية على أداء بورصض بعألثر  حماولة قياس7 الرابعالفصل   

 

154 
 

 : القياسية الناحية من النموذج اختبار -ج 
 خالؿ من القياسية من الناحيةه لبترب  واإلحصائية االقتصادية الناحية من النموذج صالحية من التأكد بعد

 .واتسوف ديربن اختبار إىل ابإلضافة النموذج اؼبقدر لبواقي الطبيعي التوزيع واختبار تباينال ذبانس عدـ اختبار
 من بُت افًتاضات مبوذج االكبدار اػبطي ىو ثبات حد اػبطأ، التباين7  جتانس عدم اختبار

ويًتتب على إسقاط ىذا االفًتاض، حدوث مشكلة عدـ ثبات تباين حد اػبطأ أي أف حدود األخطا  
 عدـ ىناؾ كاف إذا ما للكشف عن whiteاختبار"وايت"  اعتماد ؽبا نفس التباين، سيتمليس 

 :دبا يلي نقـو white ابختبار وللقياـ ال، أـ اػبطأ بُت التجانس
obs* R ) تقدير ) •

 التحديد. معامل يبثل R2 و العينة حجم سبثل  obs  أف :حيث 2
   H0 : b1=b2=b3=…=0 العدـ:        فرض ابختبار نقـو •

 تساوي ودرجة حرية 5%  معنوية عند  )مربع كاي (مع   (obs* R2)  قيمة دبقارنة ذلك و
 توجد العدـ أي انو فرضية نرفض فإننا  من أكرب ( obs* R2)  كانت االكبدارية فإذا اؼبعلمات عدد

يف نستخدـ و التباين،  ذبانس مشكلة وجدت ال أي H1 فنقبل العكس كاف وإذا التباين ذبانس عدـ مشكلة
 .White اختبارذلك 

اليت و  k=5 % ودرجة حرية تساوي  5معُت معنوية مستوى عند whiteإحصائية  حبساب نقـو
 تعطى ابلعالقة التالية :

 =  = 11.07           

Obs*R لدينا Whiteومن نتائج اختبار 
2
 بفرضية إذف نقبل مربع كاي إحصائية من أقل وىي  8.87 =

  .اػبطأ حد تباين يعٍت ثبات وىذا العدـ،
 رادلقد النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع اختبار :(Jarque-Bera)ربانمجلابالستعانة اب 

 .طبيعي لبواقي ىذا النموذج اؼبقدركبصل على نتائج اختبار التوزيع ال E-views-10 االحصائي

 مربع، حيث كاي إحصائية بقيمة بَتا"–"جاؾ إحصائية دبقارنة نقـو العدـ فرضية اراختب أجل من
 بَتا جارؾ إحصائية من أكرب وىي  تساوي مربع كاي قيمة لدينا

Jarque-bera=0.214 عند للبواقي مفادىا التوزيع الطبيعي واليت العدـ فرضية نقبل فإننا ، لذلك 
 %.5معنوية  مستوى

( Test de Durbin-Wastonواتسوف") ديربن اختبار" يفًتض :لألخطاء الذايت االرتباط راختبا
 :نبا أساسيتُت فرضيتُت وجود

 = H0: p  0            :الذايت االرتباط انعداـ على وتنص  :العدـ فرضية 
 ≠ H1: p  0          :الذايت االرتباط وجود على وتنص : البديلة الفرضية 
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 عند مستوى واتسوف-ديربن إحصائية جدوؿ ابستخداـ األوىل الدرجة من ذايت ارتباط وجود وىبترب
 D.Wالقيمة  كانت ، فإذا)الثابت ابستثنا (متغَتات مفسرة k و مشاىدات n لعدد 5%  معنوية

 الدرجة من موجب ذايت ارتباط فرض وجود نقبل )األدٌل اغبد( dL اعبدولية القيمة من احملسوبة أصغر
كانت  إذا حالة يف ؿبدد غَت االختبار ويكوف ،)األعلى غبد ( D.W<dU حالة  يف الفرض ويرفض األوىل،

 .dU و dL بُت واتسوف ديربن قيمة
بُت  و  D.Wcal=2.52 تساوي اليت احملسوبة D.Wcal بُت نقارف االختبار ىذا خالؿ ومن

 اؼبقدرة ابستثنا  ؼبتغَتاتا )عدد k=5 و ) اؼبشاىدات )عدد n=17 عند اعبدولية D.Wtab إحصائية
 ، أي أهنا تقعD.Wcal > dUحيث نالحظ أف   dU=2.10و  dL=0.67  :قبد الثابت( ومنو

 .األخطا  بُت الذايت االرتباط مشكلة من يعاٍل ال النموذج ذايت وابلتايل ارتباط وجود عدـ منطقة ضمن
إذف    Prob F(2,9)=0.4944 >0.05حيث قبد أف   LMوىذا ما يؤكده أيضا اختبار  

 نقبل فرضية العدـ، أي أنو ال يوجد ارتباط ذايت لألخطا .
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متغريات االقتصاد الكلي على تطور عوائد السوق ادلالية الصينية )بورصة  بعضأثر 7 ادلبحث الثالث
 (Shenzhen 7تشنزن  

ي على أدا  العوائد ابلصُت ندرس لغرض التوصل إىل أدؽ النتائج حوؿ اثر متغَتات االقتصاد الكل      
الصينية من خالؿ استخداـ نفس متغَتات النموذج اػبطي  Shenzhenأيضا ىذا األثر يف سوؽ تشنزف 

 شنزف.تيف العائد حيث نستبدؿ عائد سوؽ شتغهاي بعائد سوؽ  اؼبتمثلاؼبتعدد مع تغيَت اؼبتغَت التابع 
ادية والدراسات السابقة، مت صياغة عالقة خطية انطالقا من النظرية االقتصالبياانت والطريقة7  .1

واؼبتغَتات اؼبفسرة لو، حيث تكوف معادلة العائد  اؼبركب تشنزف ؤشرؼببُت العائد اؼبايل للسوؽ الصينية 
 على النحو التايل:

R =  β1 a1 + β2 a2+ β3 a3 + β4 a4 + β5 a5 + β6 a6 + β7 a7 + β8 a8 + β9 a9+ β10 a10+ C  

احملتمل أف تؤثر يف  متغَتات االقتصاد الكلي a1  , a2 , β3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 , a10 َتاتسبثل اؼبتغ
   ىذا انطالقا من التحليل االقتصادي الذي يدرس ؿبددات العائد يف السوؽ اؼبالية.و  Rالعائد 

  لنموذج اؼبقدر.معامالت ا      β1  , β2 , β3 , β4 , β5 , β6 , β7 , β8 , β9 , β10 وسبثل  
C.يبثل الثابت الناتج عن اؼبتغَتات غَت اؼبدرجة : 

 وللتوضيح أكثر سوؼ نستخدـ الرموز التالية:
 .)بورصة تشنزن( الرموز ادلستخدمة يف الدراسة القياسيةادلتغريات و  (737جدول رقم )

 اؼبتغَت نوع اؼبتغَت الوحدة الًتميز
Rchn  شنغهاي نألوراق انمانيتعىائذ مؤشر بىرصت  متغَت اتبع (%)نسبة مئوية 

Shenzhen composite index  returns 

GDP  معذل نمى انناحج انمحهي اإلجماني متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

Growth of Gross Domestic Product 

CPI  مؤشر أسعار االسخهالك     متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

                    Consumer Price Index 

EXR 
1RMN=? 

USD 
 أسعار صرف انرنمينبي بانذوالر األمريكي متغَت مستقل

Exchange rate USD/CNY 

FDI  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 
صافي حذفقاث االسخثمار األجنبي انمباشر انىاردة نسبت من 

 انناحج انمحهي اإلجماني

Foreign Direct Investment/GDP(%) 

EXD  اإلجمانيانمحهي  نسبت انذين انخارجي من انناحج لمتغَت مستق (%)نسبة مئوية 

External Debt/GDP(%) 

IR  سعر الفائدة اغبقيقي متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

C01  من ف ـ إإصبايل االستهالؾ نسبة  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 
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 من إعداد الطالبة. ادلصدر7
، ألغلب اؼبتغَتات 2017-2001البياانت اؼبستخدمة مأخوذة من موقع البنك الدويل للفًتة 

من موقع األسواؽ ة فمأخوذاؼبركب  تشنزفبياانت العوائد اػباصة دبؤشر  ابستثنا 
(http://www.1stock1.com/)  وبياانت مؤشر أسعار االنتاج مأخوذة من موقع

https://www.arabictrader.com  

ويتألف التحليل  أمريكي العملة دوالر ةوحد، على أساس سنوي أخذت البياانت اؼبتعلقة جبميع اؼبتغَتات 
 .2017-2001متغَتات مستقلة ومتغَت واحد اتبع للفًتة  عشرةمن مبدئيا 

 تقدير النموذج اخلطي7 .7
نالحظ أنو يف حالة إدخاؿ كل اؼبتغَتات السابقة فإننا قبد أف كل اؼبتغَتات ليس ؽبا معنوية إحصائية 

(prob>0.05  كما أف اشاراهتا ال تتفق ).كلها مع النظرية االقتصادية 

 وعليو سوؼ نقـو دبحاولة إهباد أفضل تقدير للنموذج من خالؿ اغبذؼ واإلضافة ابلتوايل  

 )احملاوالت موضحة يف اؼبالحق( 

 من خالؿ احملاوالت السابقة يتضح أف أفضل مبوذج ىو الذي وبتوي على اؼبتغَتات:
GDP ،CPI ،EXR ،FDI ،EXD 

( كما أف إشاراهتا تتفق مع النظرية Prob<0.05عنوية اإلحصائية مقبوؿ )وىذا ألف مستوى اؼب
 فإف أفضل تقدير للنموذج يكوف كما يلي:االقتصادية، وعليو 

Rchn= B(1)*GDP + B(2)*EXD + B(3)*FDI + B(4)*EXR + B(5)*CPI + C 

إلحصائي وبعد بعد إدخاؿ صبيع اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف تقدير النموذج اػبطي يف الربانمج ا 
مت اغبصوؿ على   ةحذؼ اؼبتغَتات اليت ليس ؽبا معنوية إحصائية أو إشاراهتا ال تتفق مع النظرية االقتصادي

 للنموذج. أفضل تقدير

نالحظ أف تقدير النموذج اػبطي لسوؽ شنزف يقًتب إىل حد كبَت من التقدير اؼبتعلق بنموذج  
أو معامالت اؼبتغَتات اؼبفسرة، لكن نظرا ألف احتماؿ اػبطأ  سوؽ شنغهاي، سوا  ابلنسبة ؼبعامل االرتباط

M  من ف ـ إعرض النقود نسبة  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 
PPI  مؤشر أسعار االنتاج  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

S  من ف ـ إنسبة إصبايل االدخار  متغَت مستقل (%)نسبة مئوية 

http://www.1stock1.com/
https://www.arabictrader.com/
https://www.arabictrader.com/
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، ولغرض تقدير النموذج من الناحية 0.05أكرب من  (Prob EXD=0.38اػباص دبعلمة اؼبديونية )
القياسية بشكل أفضل نقـو بتحويل بسيط يتمثل يف أخذ قيم متغَتة اؼبديونية إببطا  سنة واحدة، ويبكن 

سيط من الناحية االقتصادية بظهور أتثَت مديونية السنة السابقة على العائد للسنة تربير ىذا التحويل الب
 اغبالية أكرب منو من أتثَت مديونية السنة اغبالية.

 وعليو نتحصل على النموذج التايل:
 

 
 

R    اؼبعدؿ ،  التحديد : معامل التحديد،  :معاملn   اؼبشاىدات ،  : عددD.W  ية: إحصائ 
 : إحصائية فيشر.   Durbin Watson test   ،Fواتسوف ديربُت

 
 

 الدراسة االقتصادية واإلحصائية والقياسية للنموذج ادلقدر7 .0
ؼبعرفة مدى صالحية النموذج اؼبقدر واؼبتعلق أبىم ؿبددات العوائد يف السوؽ اؼبالية الصينية  
ادية كما هبب القياـ دبجموعة من االختبارات هبب معرفة مدى صالحيتو من منطق النظرية االقتص)تشنزف( 

 اإلحصائية والقياسية.  الناحية مناؼبتعلقة .بصالحيتو 

 من خالؿ النموذج  السابق نالحظ ما يلياختبار النموذج من الناحية االقتصادية7  -أ 
يعٍت نالحظ أف إشارهتا يف النموذج موجبة، وىذا  7(GDPمعلمة معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ) -

ر)معدؿ ( واؼبتغَت اؼبفسِّ Rوجود عالقة طردية بُت اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية )
فإف ىذا  %1بنسبة مبو الناتج احمللي اإلصبايل(، حبيث إذا حدث تغَت يف معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل 

، حيث أف ارتفاع الناتج احمللي اإلصبايل يف 61.77%بة يؤدي إىل تغَت يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية بنس
يعترب ؿبفزا للمستثمرين ويبثل عنصرا مهما يف ربديد قرارات االستثمار يف البورصة ألف اؼبستثمرين  الصُت

يبنوف توقعات اهبابية انطالقا من اؼبعدالت الكبَتة اليت وبققها االقتصاد، وىذه النتيجة تتفق مع منطق 
 ( ؽبا معنوية اقتصادية. b1إذا معلمة ) ،قتصاديةالنظرية اال
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إشارهتا موجبة، وىذا يعٍت وجود عالقة طردية بُت نسبة 7 (EXD)معلمة إمجايل الديون اخلارجية  -
ويفسر ذلك (، Rالديوف اػبارجية إىل الناتج احمللي اإلصبايل واؼبتغَت التابع نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية )

تستخدـ بشكل كف  قابلة للسداد ومل تصل بعد إىل مؤشرات اإلنذار، عالوة على أهنا ف أبف ىذه الديو 
وتعزز من النمو االقتصادي؛ كلها عوامل تولد تفاؤال لدى مستثمري السوؽ اؼبالية وبذلك تنعكس إهبااب 

فإف ىذا  %1بة للسنة السابقة بنس إذا حدث تغَت يف نسبة الديوف اػبارجيةعلى أدا  السوؽ اؼبالية أيضا، ف
( ؽبا معنوية b2، إذا معلمة )% 10.24يؤدي إىل تغَت يف نسبة عوائد السوؽ اؼبالية الصينية للسنة اغبالية بػ 

 اقتصادية. 
نالحظ أف إشارهتا سالبة، أي أف العالقة 7 (FDI)معلمة تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر الواردة  -

أف الصُت تعترب رائدة يف ية وتدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر، حيث عكسية بُت عوائد السوؽ اؼبالية الصين
ؾباؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر والذي يعتربه اؼبستثمروف بديال أمنا عن االستثمار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية يف 

تدفقات االستثمار  وىذا يعٍت أنو إذا تغَتت نسبةارتباطو السليب أبدا  السوؽ اؼبالية، وىذا ما يفسره الصُت، 
فإف ىذا سيؤدي إىل التغَت العكسي يف عوائد االستثمار  %1األجنيب اؼبباشر اىل الناتج احمللي اإلصبايل بػ: 

 ( ؽبا معنوية اقتصادية.(b3، إذا معلمة % 67.42  - بنسبة ببورصة شنغهاي 
ية بُت عوائد السوؽ نالحظ أف إشارهتا سالبة، أي أف العالقة عكس7 (EXR)معلمة أسعار الصرف  -

البفاض أسعار الصرؼ يرفع من صادرات اؼبالية الصينية كمتغَت اتبع سعر الصرؼ كمتغَت مستقل، حيث أف 
الشركات احمللية وتدفقاهتا النقدية يف اؼبستقبل ونتيجة لذلك سًتتفع أسعار األوراؽ اؼبالية ابألسواؽ، أي أف 

التغَت العكسي يف عوائد االستثمار ببورصة تشنزف الصينية يؤدي إىل  %1 نسبةالتغَت يف أسعار الصرؼ بػ
 ( ؽبا معنوية اقتصادية.(b4، إذا معلمة % 59.57- نسبةبػ

إشارهتا سالبة، أي أف العالقة عكسية بُت عوائد السوؽ اؼبالية  7(CPI)أسعار االستهالك  مؤشرمعلمة  -
ضخم سلبا على العوائد كونو يؤدي إىل آتكل يؤثر ارتفاع معدالت التواؼبتغَت اؼبفسر معدؿ التضخم حيث 

عوائد اؼبستثمرين اغباليُت كما أهنا تؤثر أيضا على قرارات اؼبستثمرين حوؿ إمكانية التحوط اذباه معدالت 
يؤدي إىل التغَت العكسي يف عوائد االستثمار ببورصة  % 1 نسبةحيث إذا تغَت معدؿ التضخم بػالتضخم 

  ( ؽبا معنوية اقتصادية.b5) ، إذا معلمة18.23% -تشنزف الصينية حبوايل:
 اختبار النموذج من الناحية اإلحصائية7  -ب 

  7ستودنت  إحصائية تستخدـاختبار ادلعنوية اإلحصائية دلعامل النموذجT عامل،اؼب معنوية لتقييم 
 :كالتايل   اؼبقدرة ماتابؼبعل اػباصة الفرضيات ابختبار التابع اؼبتغَت على اؼبتغَتات اؼبفسرة أتثَت تقييم مث ومن
       :                                  H0 : b0=b1=…=b3=0العدم فرضية   
     H1 : b0≠ b1≠...≠b3≠0                           :البديلة الفرضية   
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 Tcal احملسوبة القيم من خاللو نوضح الذي اؼبوايل اعبدوؿ من للنموذج ستودنت اختبار نتائج توضيح يبكن
% 5 معنوية ( وذلك عند مستوى(probوأدٌل احتماؿ اػبطأ  Ttabللمعلمات اؼبقدرة و القيم اجملدولة 

 .df  حرية و بدرجة% 5 ستودنت عند مستوى معنوية جدوؿ من نستخرجها Ttab القيمة اجملدولة،
 : عدد اؼبتغَتات اؼبقدرة ،K: عدد اؼبشاىدات ،  df =(n-k)  ،n حيث أف :

 df =(17-5)= 12ومنو   
 =  =   1.782أي أف                              

 .)بورصة تشنزن(للنموذج اؼبقدر  Studentنتائج اختبار ستودنت (787جدول رقم )
 probمستوى معنوية  Ttabالقيمة اجلدولية  Tcalالقيمة احملسوبة  ادلعلمات ادلقدرات
GDP b1 11.38673 1.782 0.0000 
EXD b2 4.066276 1.782 0.0023 

FDI b3 -5.989361 1.782 0.0001 
EXR b4 -6.933049 1.782 0.0000 
CPI b3 -6.006861 1.782 0.0001 

Cالثابت b0 -0.001362 1.782 0.9989 
 .طالبة: من اعداد الادلصدر

ت اؼبتغَتات ؽبا معنوية إحصائية، حيث أف القيمة اعبدولية  من خالؿ إحصائية ستودنت يالحظ أف معلما
Ttab  أقل من احملسوبةTcal  حبيث: 5عند مستوى معنوية  ،% 

Ttab=T
a
n-k =T

0.05
(12-5)=T

0.05
12=1.792 

 إذف سنرفض فرضية العدـ و نقبل ابلفرضية البديلة.
 7تحديد نستخدـ اختبار فيشر ومعامل ال اختبار ادلعنوية الكلية للنموذجR2  
 اختبار فيشر: 

 Fcal =30.80 و اليت تساوي  Fcalاف القيمة احملسوبة   Fisherنالحظ من إحصائية فيشر  
 اليت تساوي  Ftabأكرب من القيمة اعبدولية    

إذف  و عليو سنرفض فرضية العدـ، فبا يدؿ على وجود عالقة معنوية بُت اؼبتغَت التابع و اؼبتغَتات اؼبفسرة،
 النموذج ككل لو معنوية إحصائية.

 معامل التحديد R2 7 
( GDPوىذا يعٍت أف الناتج احمللي اإلصبايل )  R2=0.939 إف القيمة اؼبتحصل عليها ؼبعامل التحديد

( ومؤشر أسعار EXRعر الصرؼ )( وسFDI( واالستثمار األجنيب اؼبباشر )EXDوالديوف اػبارجية )
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(، أما النسبة الباقية R% من التغَتات اليت ربدث يف العائد )94ايل حبو ( تتحكم CPIاالستهالؾ )
 فتفسرىا اؼبتغَتات األخرى غَت اؼبدرجة يف النموذج.6%

 استقرارية النموذج 7 ىدراسة مد 
مدى  من نتأكد مل ما لالستعماؿ صاحل قياسي مبوذج اعتباره يبكن ال اؼبقدر اػبطي النموذج إف 

 Chow اختبار ىو آخر اختبار (، وؽبذا هبب إجرا 2017-2001راسة )فًتة الد طوؿ على صالحيتو
االنعطاؼ إف  نقطة الكشف عن يساعد على االختبار وىذا  النموذج ، معلمات استقرارية مدى ؼبعرفة

اجتماعية، وبسبب األزمة العاؼبية  أو سياسية أو مؤثرة اقتصادية تغَتات فيها حدثت زمنية نقطة وىي وجدت
عليو  اؼبتحصل انعطاؼ للنموذج نقطة تداعيتها على االقتصاد الصيٍت يبكن أف نفًتض وجودو  2008سنة 
 .2008 سنة

 قيمتها مع Chow اختبار من عليها نتحصل اليت احملسوبة F قيمة االختبار دبقارنة ىذا ويتم  
 .% 5للبسط واؼبقاـ على التوايل عند مستوى معنوية  kو  n-2k حرية بدرجة اعبدولية

عند نقطة االنعطاؼ اؼبفًتضة  Fcal=.1.001611احملسوبة واليت تساوي Fقيمة  افالحظ ن 
F حساوي أقل من قيمتها اعبدولية اليت  2008لسنة 

k
n-2k=F

5
17-2(5)=  F5

7=3.972 
و ابلتايل سنة  2008إذف نقبل فرضية العدـ ونرفض الفرضية البديلة أي أف النموذج مستقر إىل غاية سنة 

 ترب نقطة انعطاؼ ابلنسبة للنموذج.ال تع 2008
 : القياسية الناحية من النموذج اختبار -ج 

 من الناحية النموذج ابختبار نقـو واإلحصائية االقتصادية الناحية من النموذج صالحية من التأكد بعد
 ضافةابإل النموذج اؼبقدر لبواقي الطبيعي التوزيع واختبار التباين ذبانس عدـ اختبار خالؿ من القياسية

 . واتسوف ديربن اختبار إىل
 التباين7 جتانس عدم اختبار 

من بُت افًتاضات مبوذج االكبدار اػبطي ثبات حد اػبطأ، و يًتتب على إسقاط ىذا االفًتاض، 
 اعتماد حدوث مشكلة عدـ ثبات تباين حد اػبطأ أي أف حدود األخطا  ليس ؽبا نفس التباين، سيتم

 ابختبار وللقياـ ال، أـ اػبطأ بُت التجانس عدـ ىناؾ كاف إذا ما للكشف عن whiteاختبار"وايت" 
white دبا يلي نقـو: 

 التحديد. معامل يبثل R2 و العينة حجم سبثل obs أف :حيث obs* R2 ) تقدير ) •
   H0 : b1=b2=b3=…=0 :       العدـ فرض ابختبار نقـو •

 تساوي ودرجة حرية 5%  معنوية عند  )مربع كاي (مع   (obs* R2)  قيمة دبقارنة ذلك و
 توجد العدـ أي انو فرضية نرفض فإننا  من أكرب ( obs* R2)  كانت االكبدارية فإذا اؼبعلمات عدد
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التباين، ولذلك  ذبانس مشكلة توجد ال أي H1 فنقبل العكس كاف إذا و التباين ذبانس عدـ مشكلة
 .White نستخدـ اختبار

 k=5 % ودرجة حرية تساوي  5معُت معنوية مستوى عند whiteإحصائية  سابحب نقـو
 وتعطى ابلعالقة التالية :

 =  = 11.07           
 يعٍت ثبات وىذا العدـ، بفرضية إذف نقبل مربع كاي إحصائية من أقل وىي: Obs*R2= 2.96 لدينا
  .اػبطأ حد تباين
 رادلقد النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع اختبار :(Jarque-Bera) 

طبيعي لبواقي ىذا النموذج كبصل على نتائج اختبار التوزيع ال E-views-10ابالستعانة بربانمج 
 .مربع كاي إحصائية بقيمة بَتا"–"جاؾ إحصائية دبقارنة نقـو العدـ فرضية بار، والختاؼبقدر

        =  = 11.07         
 العدـ فرضية نقبل فإننا ، لذلك Jarque-bera=1.26 بَتا جارؾ إحصائية من أكرب وىي

 %.5معنوية  مستوى عند للبواقي مفادىا التوزيع الطبيعي واليت
 لألخطاء الذايت االرتباط اختبار: 

 :انب أساسيتُت فرضيتُت ( وجودDurbin-Waston test واتسوف") ديربن اختبار" يفًتض 
 = H0: p  0            :الذايت االرتباط انعداـ على وتنص  :العدـ فرضية 
 ≠ H1: p  0         :الذايت االرتباط وجود على وتنص : البديلة الفرضية 

 5%  معنوية عند مستوى واتسوف-ديربن إحصائية ابستخداـ األوىل الدرجة من ذايت ارتباط وجود وىبترب
 من احملسوبة أصغر D.Wالقيمة  كانت ، فإذا)الثابت ستثنا )اب َتات مفسرةتغم k و مشاىدات n لعدد
 الفرض األوىل، ويرفض الدرجة من موجب ذايت ارتباط فرض وجود نقبل )األدٌل اغبد( dL اعبدولية القيمة

 بُت واتسوف ديربن كانت قيمة إذا ؿبدد غَت االختبار ويكوف ،)األعلى اغبد( D.W<dU حالة يف
 .dU و dL القيمتُت

بُت  و D.Wcal=2.14 تساوي اليت احملسوبة D.Wcal بُت نقارف االختبار ىذا خالؿ من و
 اؼبقدرة ابستثنا  اؼبتغَتات )عدد k=5 و ) اؼبشاىدات )عدد n=17 عند اعبدولية D.Wtab إحصائية
 D.Wcal > dUحيث نالحظ أف  dU=2.10 و  dL=0.67  :قبد ومنو   الثابت(

 األخطا . بُت الذايت االرتباط مشكلة توجد ال ذايت وابلتايل ارتباط وجود عدـ منطقة ضمن أي أهنا تقع
 Prob F(2,8)= 0.6890>0.05   أفحيث   LMوىذا ما يؤكده أيضا اختبار 

 إذف نقبل فرضية العدـ، أي أنو ال يوجد ارتباط ذايت لألخطا .   
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 حتليل ومناقشة النتائج7

 اؼبتغَتات االقتصادية تعكس مدى قوة أو ضعف االقتصاد الصيٍت أف  توصلت الدراسة النظرية إىل
ويؤثر ذلك على تدفق االستثمارات ابلسوؽ اؼبالية تبعا ألدا  ىذا االقتصاد ومن خالؿ الدراسات 
السابقة مت تبياف التباين يف مدى أتثَت ىذه اؼبتغَتات من فًتة ألخرى ومن اقتصاد ألخر وىذا ما 

 ىل.يؤكد صحة الفرضية األو 
   مؤشر توصلت الدراسة القياسية إىل ربديد ـبتلف اؼبؤشرات االقتصادية اليت تفسر تطور أدا

من حيث العوائد، واؼبتمثلة يف معدؿ مبو  Shenzhen مؤشر سوؽ تشنزف شنغهاي اؼبركب و 
 الديوف اػبارجية وصايف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشروتطور كل من  الناتج احمللي اإلصبايل 

إىل الناتج احمللي اإلصبايل وكذا أسعار صرؼ الرمبينيب أماـ الدوالر ونسب التغَت يف  نسبةالداخلة 
بُت ىذه اؼبتغَتات وعوائد سوؽ مؤشر أسعار االستهالؾ، توصلت الدراسة إىل وجود عالقة قوية 

تباط قدرت عالقة االر  األوراؽ اؼبالية الصينية وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية، حيث
، أي أف ابلنسبة لسوؽ تشنزف % 0.94ابلنسبة لسوؽ شنغهاي وقدرت حبوايل  %81.2حبوايل

ع العوائد بنسبة كبَتة والنسبة اؼبتبقية تشمل اؼبتغَتات ىذه اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر اؼبتغَت التاب
 األخرى اليت مل تدرج ضمن النموذج  اؼبدروس كمعدالت الفائدة.

 ود عالقة موجبة بُت معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل وتطور عوائد السوؽ أشارت الدراسة إىل وج
ابلنسبة لسوؽ  % 61.77ابلنسبة لسوؽ شنغهاي وقدرت حبوايل  %44.31اؼبالية بنسبة 

ما يؤكد صحة الرؤى االقتصادية اليت تدعم التكامل بُت اؼبتغَتين بسبب الدفعة التفاؤلية  ،تشنزف
تؤثر  2017-2001واألمر اؼبالحظ أف معدالت النمو احملققة خالؿ اليت تشجع اؼبستثمرين، 

بشكل اهبايب على العوائد ولكن أدا  السوؽ اؼبالية ال يزاؿ ال وبقق نفس معدالت النمو احملققة 
يف الناتج احمللي اإلصبايل ويعود السبب إىل تشكيك العديد من اؼبستثمرين يف مدى مواصلة 

 الت مبو مرتفعة يف ظل الظروؼ اغبالية.االقتصاد الصيٍت ربقيق معد
  أكدت الدراسة وجود عالقة اهبابية بُت الديوف اػبارجية وتطور العوائد بكل من سوؽ شنغهاي

وىذا يتوافق مع على التوايل،  % 10.24و   %8.3وسوؽ تشنزف، فقد قدرت العالقة حبوايل 
حيث يعترب الدين وف اػبارجية بعض الدراسات السابقة ويعود ذلك إىل االستغالؿ الكف  للدي

كما أهنا تعترب متواضعة نوعا ما إذا ،  1اػبارجي دافعا للنمو االقتصادي إذا أدير بشكل مدروس

                                                           
1
 - Victor Ushahemba Ijirshar And Fefa Joseph And Mile Godoo, The Relationship Between External Debt 

And Economic Growth In Nigeria, International Journal Of Economics & Management Sciences, Research 

Article Omics Internationa,L (2016),  P 01. 
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قورنت دبؤشرات اإلنذار كما أف كل من الصادرات وأرصدة االحتياطات تعترب مرتفعة، إضافة إىل 
 التأثَت على قرارات اؼبستثمرين. أهنا مقومة ابلعملة احمللية أي أهنا ال تشكل خطرا من شأنو

  أظهرت الدراسة وجود عالقة سلبية بُت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة وتطور العوائد
 -و  %50.29-لألوراؽ اؼبالية بنسبيت  Shenzhenبسوؽ شنغهاي وسوؽ تشنزف 

 اؼبباشر كبديل عن ويبكن التفسَت ابلتوجو االقتصادي الذي يعترب االستثمار األجنيب % 67.42
االستثمار احملفظي خاصة يف البلداف النامية واليت ترتفع فيها ـباطر االستثمار غَت اؼبباشر، كما أف 
الصُت حققت على اؼبستوى العاؼبي مكانة معتربة يف ؾباؿ االستثمار األجنيب اؼبباشر نظرا 

التنافسية اليت تتميز هبا يف ؾباؿ  اللبفاض تكاليف اإلنتاج فيها وخاصة اليد العاملة وكذلك القدرة
 اإلنتاج والتصنيع األمر الذي يفسر توجو اؼبستثمرين لالستثمار اؼبباشر بدؿ االستثمار غَت اؼبباشر.

  أشارت الدراسة إىل وجود عالقة سلبية واضحة بُت كل من معدالت التضخم وأسعار الصرؼ
اؼبالية وتشنزف، وابالعتماد على النظرايت وعوائد السوؽ اؼبالية يف كل من سوقي شنغهاي لألوراؽ 

االقتصادية اؼبفسرة للعالقة بُت اؼبتغَتين والعوائد قبد انو من اؼبنطقي أف تكوف سلبية لكنها 
البفاض أسعار الصرؼ يػػدفع ابؼبسػػػتثمرين الػػػذين وبتفظػػػوف تتفاوت من اقتصاد ألخر، وذلك ألف 
صػػػػػوؿ ابلسوؽ اؼبالية )كاألسهم والسندات( فبا يرفع من أبرصػدة نقديػة ؿبليػة إلػى شرا  األ

أسػعارىا كما أف البفاض قيمة العملة يرفع من صادراهتا فبا وبفز الطلب على أصوؽبا اؼبالية فًتتفع 
يؤثر ارتفاع معدالت التضخم سلبا على العوائد كوهنا تؤدي إىل آتكل عوائد ، و بذلك أسعارىا

قصَت كما يؤدي إىل البفاض النشاط االقتصادي فبا يؤثر سلبا على أرابح اؼبستثمرين على اؼبدى ال
 الشركات وأسعار أسهمها على اؼبدى الطويل.
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 7خالصة الفصل
يعمل صناع القرار يف الصُت جاىدين للحفاظ على معدالت النمو الكبَتة اليت حققها االقتصاد   

تصاديُت واؽبيئات دبا يف ذلك صندوؽ النقد الدويل يروف أف ذلك خالؿ الفًتة السابقة، ولكن العديد من االق
يتم على حساب العديد من اؼبؤشرات األخرى، فبا يعزز اؼبخاوؼ من أف تؤثر ىذه اإلجرا ات على قدرة 

 مواصلة النمو وجذب تدفقات أكثر لالستثمارات ابلسوؽ اؼبالية الصينية. ىالصُت عل
ؼ ؿبددات جذب االستثمار لألسواؽ اؼبالية من اقتصاد آلخر وىي تتوافق وتؤكد الدراسة اختال            

هبذا مع نتائج الدراسات السابقة، حيث مت ربديد اؼبتغَتات اليت تؤثر على العوائد يف الصُت واليت تعكس 
لي اإلصبايل أدا  السوؽ اؼبالية استنادا إىل مبوذج االكبدار اؼبتعدد وتشمل ىذه اؼبتغَتات كل من مبو الناتج احمل

 سوؽوأسعار الصرؼ والتضخم واالستثمار األجنيب اؼبباشر وكذا الديوف اػبارجية وأثرىا على العوائد ب
ثر أشنزف لألوراؽ اؼبالية، وتوصلت الدراسة إىل أنو للنمو االقتصادي والديوف اػبارجية تشنغهاي وسوؽ 

وتوضح  جنيب اؼبباشر ومعدؿ التضخم أثر سليب،نو لسعر الصرؼ واالستثمار األأاهبايب على العوائد يف حُت 
ؿبددات العوائد ابلنسبة   النمو االقتصادي والديوف اػبارجية وكذلك أسعار الصرؼ ىي أىم أف  الدراسة

شنزف، كما تبُت النتائج أبنو ينبغي على الصُت أف ربافظ على مبوىا االقتصادي تلبورصة شنغهاي وبورصة 
ا اؼبالية وال سيما تلك اؼبتعلقة ابالنفتاح اؼبايل وتوازف االقتصاد الكلي وسياسات إضافة إىل مراجعة سياساهت

.أسعار الصرؼ اؼبتبعة عبذب اؼبزيد من رأس اؼباؿ األجنيب واحمللي ألسواقها اؼبالية
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 خادتة عامة7
ئة يف جذب ة األسواؽ اؼبالية الناشسبثل اؽبدؼ من القياـ هبذه الدراسة يف معرفة مدى فعالي

، دبعٌت معرفة ؿبددات 2017-2010 للسوؽ اؼبالية الصينية خالؿ الفًتةحالة االستثمارات مع دراسة 
 تعظيم عوائد األسواؽ اؼبالية الناشئة ومدى قدرهتا على جذب االستثمارات بغض النظر عن كفا هتا.

اؼبتعلقة ابألسواؽ الناشئة، من النشأة والتعريف إىل ولذلك فقد مت أوال اإلؼباـ دبختلف اؼبفاىيم  
اؼبالية ، حيث تبُت يف ىذا الصدد أف األسواؽ اعبهات اؼبصنفةـبتلف التصنيفات واؼبعايَت اليت تستند عليها 

تلك قد يقصد هبا سوقا مالية أو بلدا، حيث ابلنظر إىل السوؽ الناشئة كسوؽ مالية تعرؼ على أهنا الناشئة 
تميز بدخل متوسط أو منخفض وسبتلك اؼبؤىالت الالزمة لالستمرار يف ربقيق تاليت تتواجد بدوؿ األسواؽ 

أهنا تتميز أيضا ابرتفاع للمستثمرين إال   كبَتةعوائد  ربقيق معدالت مبو معتربة ومستمرة، كما إهنا توفر فرص 
تضم ؾبموعة د وتعرؼ على أهنا كما يعرؼ العديد من االقتصاديُت األسواؽ الناشئة كبل،  ةاؼبخاطر معدالت 

أماـ رأس اؼباؿ األجنيب، ولديها نظم مالية  ابنفتاحها النسيب تتميزبلدا يف مرحلة التحوؿ،  أكثر من ثالثُت
أيضا  وتتميزاألكثر تقدما،  ابلدوؿعلى اللحاؽ  وتعمل وتنظيمية مل تصل بعد إىل مرحلة النضج الكامل،

إلشارة ىنا إىل أف ـبتلف اؼبؤشرات اؼبصنفة لألسواؽ الناشئة تصنف ، وذبدر اغَت متجانسةأبهنا ؾبموعة 
 البلد الذي تعترب سوقو اؼبالية انشئة على انو سوؽ انشئة.

نظرا  كما اتضح وجود تصنيفات ـبتلفة لألسواؽ الناشئة زبتلف حسب اختالؼ اؼبعايَت اؼبعتمدة 
تلفة من اؼبعايَت يف عملية تصنيفها لألسواؽ العتماد كل من اؼبؤشرات واؼبؤسسات الدولية على ؾبموعة ـب

ـبتلفة ومتعددة، لكن يبكن القوؿ أف ىناؾ معايَت تتعلق ابالقتصاد  ا وعليو فإهناؼبالية أو القتصادايت الدوؿ، 
ابإلضافة إىل معايَت أخرى كتحقيق  ككل واىم معيار يعتمد عليو ىو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل

لى ؾبموعة عكذلك يعتمد يف تصنيف األسواؽ الناشئة ،  ريعة وكبَتة ومستمرة يف الوقت نفسومعدالت مبو س
من اؼبعايَت اؼبتعلقة ابلسوؽ اؼبالية اليت حددهتا أىم اؼبؤشرات العاؼبية واؼبتمثلة يف قدرة ىذه األسواؽ على توفَت 

واؿ األجنبية وقدرهتا على توفَت السيولة الالزمة ابإلضافة إىل أحجامها ومدى انفتاحها على رؤوس األم
 معلومات ذات شفافية، وكذلك اإلطار التنظيمي للسوؽ اؼبالية وحقوؽ اؼبستثمرين األجانب.  

كل من الصُت، اؽبند، روسيا، وقد ركزت الدراسة على أىم ىذه األسواؽ الناشئة واؼبتمثلة يف   
اؼبؤشرات واؼبؤسسات الدولية على إدراجها ضمن اؼبكسيك، الربازيل، تركيا وجنوب إفريقيا نظرا إلصباع أىم 

األسواؽ كاف متباينا وىبتلف من مؤشر ألخر إال أنو ىذه أف أدا   ناالحظ إذ قائمة األسواؽ اؼبالية الناشئة،
وىذا  2015و 2013، 2011 السنواتالبفاضات ملحوظة خالؿ  األسواؽيف اجململ حققت ىذه 

لالقتصاد العاؼبي واليت اتسمت  مةفاهتا واغبالة االقتصادية العالبسبب كل من أزمة الرىن العقاري وـب
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ثر أيضا على أدا  بعض أ 2015ابلتباطؤ، وكذا التباطؤ الكبَت الذي حدث يف السوؽ الصينية سنة 
ىذه بعض  تحيث حقق 2016 ةخالؿ سنلبعضها  اىناؾ ربسن أفؽ الناشئة األخرى، كما الحظنا األسوا

خالؿ نفس  منها البعض األخر تراجع أدا  مؤشراتكجنوب إفريقيا واؽبند يف حُت معدالت كبَتة  األسواؽ 
 السنة كًتكيا وروسيا.

أف قطاع تكنولوجيا  احملفظي هبذه األسواؽ الستثماراباؼبتعلق  ز يف اعبأيضا أظهرت الدراسة و  
كذلك و يليو القطاع اؼبايل و  فًتة الدراسةالقطاعات النشطة ابألسواؽ الناشئة خالؿ يعترب من أىم اؼبعلومات 

، كما يعترب قطاع اؼبستهلكُت ارات من بُت أىم القطاعات النشطةيعترب كل من قطاع اػبدمات وقطاع العق
 .أيضا من القطاعات ذات األنبية الكبَتة هبذه األسواؽوقطاع الطاقة 

، سابقاة معدالت مبو مرتفعة ومتسارع وابلنظر ألدا  اقتصادايت ىذه األسواؽ فقد حققت   
 2016-2015واستطاعت أف أتخذ مكانة معتربة يف االقتصاد العاؼبي إال أف أدا ىا البفض يف الفًتة 

وخالفت بذلك كل  2017سنة نسبيا بسب تراجع أدا  االقتصاد الصيٍت خالؿ ىذه الفًتة، مث ربسن 
  القادمة. شهد ربسنا أيضا خالؿ السنوات القليلةتكما يتوقع أف السابقة   توقعات النمو 

نتائج اختبار وقد توصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج نعرضها على جزئُت، اعبز  األوؿ يوضح  
 .الفرضيات اؼبوضوعة، واعبز  الثاٍل  يلخص النتائج العامة على شكل ؾبموعة من العناصر

 :بار الفرضيات وأىم نتائج الدراسةوفيما يلي يتم عرض اخت 

 لفرضياتأوال7 نتائج اختبار ا
من الناحيتُت النظرية  فعالية األسواؽ اؼبالية الناشئة يف جذب االستثمارات أظهرت دراسة موضوع

 والتطبيقية من خالؿ الفرضيات اؼبوضوعة يف بداية الدراسة النتائج اآلتية:
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  7األوىلالفرضية  
 بتة لتصنيفها.اؼبالية الناشئة واضح ومتفق عليو وىناؾ معايَت موحدة واثاألسواؽ مفهـو 

بينت الدراسة خطأ الفرضية األوىل، حيث أف األسواؽ الناشئة ىي ؾبموعة غَت متجانسة مل وبدد ؽبا  
االقتصاديوف تعريفا موحدا وىبتلف عددىا وخصائصها ابختالؼ اؼبعايَت اؼبتبعة يف تصنيفها وابختالؼ 

هنا تلك األسواؽ اليت تتواجد ابقتصادايت تتميز ىو أ اؼبتفق عليوغَت أف  اؽبيئات واؼبؤشرات العاؼبية اؼبصنفة،
بدخل متوسط أو منخفض وسبتلك مؤىالت ربقيق معدالت مبو معتربة ومستمرة، كما أهنا توفر فرص كبَتة 

 .للمستثمرين من خالؿ العوائد اؼبرتفعة إال أهنا تتميز أيضا ابرتفاع اؼبخاطر هبا

  7الفرضية الثانية 
 احملفظي بشكل كبَت.ستثمار األسواؽ الناشئة جاذبة لال

بينت الدراسة صحة الفرضية الثانية نسبيا حيث أف األسواؽ الناشئة ابلفعل توفر عوائد استثمارية  
معتربة إال أف ـباطر االستثمار تعترب ىي األخرى مرتفعة جدا مقارنة ابألسواؽ اؼبتقدمة، وقد جعلت منها 

فظي خاصة السوؽ اؼبالية الصينية، إذ تضاعفت التدفقات العوائد اؼبرتفعة وجهة جاذبة لالستثمار احمل
التباطؤ الكبَت االستثمارية الوافدة إليها بشكل ملحوظ خالؿ الفًتة اليت تلت أزمة الرىن العقاري، إال أف 

ربسن أف بعضها الحظنا  إذاثر أيضا على أدا  بعض األسواؽ األخرى،  2015سنة شهدتو خالؿ الذي 
خالؿ نفس السنة   منها البعض األخرتراجع أدا  كجنوب إفريقيا واؽبند يف حُت   2016خالؿ سنة أداؤىا 

 ،.كًتكيا وروسيا

  7الثالثةالفرضية  
 يفمكانة معتربة  وىذا ما جعلها ربتل ،مرتفعةأدا  مستوايت حققت األسواؽ اؼبالية الناشئة اقتصادايت 

 االقتصاد العاؼبي.

وـبتلفا كاف متباينا   األسواؽ الناشئة اقتصادايت أدا  يث أفالدراسة إىل صحة ىذه الفرضية ح تشَت 
سانبت بشكل  بينت الدراسة أهنا 2017-210و ابلنظر إىل عينة من أىم ىذه األسواؽ خالؿ الفًتة إال أن

كبَت يف تعايف االقتصاد العاؼبي وخاصة الصُت اليت لعبت دورا ىاما على مستوى االقتصاد اغبقيقي العاؼبي، 
من خالؿ نصيبها من ؾبمل الصادرات العاؼبية وكذا مسانبتها يف الناتج  جليا سانبة األسواؽ الناشئةموتظهر 

خاصة من حيث األدا  كبَتا  أدا  بعضها شهد تباطؤا أفيف فًتة ما بعد األزمة، إال  احمللي اإلصبايل العاؼبي
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 2017رة إىل غاية تفوقو سنة االقتصاد الصيٍت يف حُت االقتصاد اؽبندي حافظ على خطى اثبتة ومستق
 .على االقتصاد الصيٍت يف حُت تشهد بقية االقتصادايت أدا  متذبذاب

 7الفرضية الرابعة 
سبثل أىم العوامل احملددة  عموما ويف الصُت خصوصامؤشرات االقتصاد الكلي يف األسواؽ الناشئة بعض 

 .  ؼبدى فعالية ىذه األسواؽ يف جذب االستثمارات إليها

ربقيق عوائد مرتفعة من شأىا على األسواؽ اؼبالية الناشئة قادرة صحة الفرضية، ف الدراسة تأثبت 
وؼبتغَتات االقتصاد الكلي األثر الكبَت على أدا   التأثَت على قرارات اؼبستثمرين وجذب االستثمار إىل أسواقها

عالقة كبَتة بُت متغَتات االقتصاد  ، وابلنظر إىل نتائج الدراسة القياسية توصلنا إىل انو توجدىذه العوائد
الكلي وعوائد السوؽ اؼبالية الصينية منها ما يؤثر سلبا كاالستثمار اؼبباشر والتغَت يف أسعار الصرؼ 

كالنمو االقتصادي والديوف اػبارجية حيث تساعد يف كبَت  هبااب وبشكل  يؤثر إ ومعدالت التضخم ومنها ما
قـو عليو الفعالية اؼبتمثل يف تعظيم العوائد اؼبنتظرة من عملية الذي توابلتايل ربقيق اؽبدؼ رفع العوائد 

 .االستثمار

 اثنيا7 نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 وال يعٍت النشو  حداثة النشأة بل ىو مرتيط  األسواؽ اؼبالية الناشئة قد تكوف سوقا أو اقتصادا
 ؿ مفهومها ومعايَت تصنيفها غَت موحدة إىل يومنا ىذا،دبواصلة واستمرارية النمو، وال يزا

لوصف األسواؽ اؼبالية ابلبلداف النامية اليت حققت عوائد  استخدـ مصطلح األسواؽ الناشئةو 
، أعلى نسبيا من معدؽبا الطبيعي، كما أهنا سبتلك قدرات كبَتة تؤىلها ؼبواصلة النمو والتطور

سواؽ الناشئة من قبل معظم اؽبيئات واؼبؤشرات ليس ىناؾ مفهـو موحد ومتفق عليو لألو 
الدولية، غَت أف التعريف العاـ الذي يبكن استخالصو فبا سبق ىو أهنا تلك األسواؽ اليت 
تتواجد ابقتصادايت تتميز بدخل متوسط أو منخفض وسبتلك اؼبؤىالت الالزمة لالستمرار يف 

ص كبَتة للمستثمرين من خالؿ العوائد ربقيق معدالت مبو معتربة ومستمرة، كما أهنا توفر فر 
اؼبرتفعة إال أهنا تتميز أيضا ابرتفاع اؼبخاطر هبا، كما أف معايَت تصنيفها زبتلف ابختالؼ اؽبيئات 

 .اؼبعتمدة ؽبذا التصنيف واؼبؤشرات
  صنفت معظم اؼبؤسسات الدولية واؼبؤشرات العاؼبية ما  2017يف سنة بينت نتائج الدراسة أنو

اقتصادا ضمن األسواؽ الناشئة، وىذا اعتمادا على ؾبموعة من اؼبعايَت أنبها  30يزيد عن 
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معدالت النمو اؼبرتفعة واؼبتسارعة اليت شهدهتا ىذه االقتصادايت، وقد استطاعت األسواؽ 
-2015الناشئة أف أتخذ مكانة معتربة يف االقتصاد العاؼبي إال أف أدا ىا البفض يف الفًتة 

وتعايف االقتصادايت اؼبتقدمة من    االقتصاد الصيٍت خالؿ ىذه الفًتةبسب تراجع أدا 2016
كما السابقة  وخالفت بذلك كل توقعات النمو  2017،  مث ربسن سنة 2008ـبلفات أزمة 

 يتوقع أف يشهد ربسنا أيضا خالؿ السنوات القليلة القادمة.
   توفر عوائد مرتفعة للمستثمرين ابلرغم من وصف األسواؽ الناشئة ابألسواؽ غَت الكفأة إال أهنا

يف حُت أف معدالت اؼبخاطر مرتفعة فيها أيضا، كما أهنا تعترب أسواقا جاذبة لالستثمار 
 احملفظي.

  تتسم ىذه األسواؽ كمجموعة ابألدا  اؼبختلف وغَت اؼبتجانس وال يبكن اغبكم عليها كمجموعة
اختَتت كل من الصُت روسيا  واحدة لذا كاف من الضروري أخذ عينة من ىذه األسواؽ، وقد

تركيا اؽبند الربازيل وجنوب إفريقيا ابعتبارىا أىم األسواؽ الناشئة ومتفق عليها نسبيا من طرؼ 
 العديد من اؼبؤشرات واؼبؤسسات الدولية يف عملية التصنيف.

  استطاعت ىذه األسواؽ وخاصة الصُت أخذ مكانة معتربة من حيث األدا  االقتصادي وكذا
س األمواؿ إىل أسواقها إال أنو خالؿ السنوات األخَتة تباينت بسبب ؾبموعة من جذب رؤو 

األسباب لعل أنبها تعايف االقتصادايت اؼبتطورة من ـبلفات أزمة الرىن العقاري ابإلضافة إىل 
وـبتلف فضائح  2015أسباب داخلية لكل دولة ومتعلقة ببعض األزمات كأزمة الصُت اواخر 

الربازيل إال أف اؽبند استطاعت أف تنأى بنفسها وزبطو خطى اثبتة يف مسارىا الفساد يف روسيا و 
 .  2017وحققت أعلى معدؿ مبو سنة 

  ومن خالؿ الدراسة القياسية ارأتينا ربديد مدى مسانبة ـبتلف متغَتات االقتصاد الكلي يف
تعظيم عوائد  جذب االستثمارات أو بعبارة أخرى ما ىي العوامل اليت تعزز فعالية الصُت يف

توصلت الدراسة القياسية إىل ربديد ـبتلف أسواقها اؼبالية فبا يؤدي إىل جذب استثمارات اكثر، 
الديوف اػبارجية وتطور كل من  اؼبؤشرات االقتصادية واؼبتمثلة يف معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل 

ج احمللي اإلصبايل وكذا أسعار إىل النات نسبةوصايف تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الداخلة 
اليت تفسر تطور أدا  و  صرؼ الرمبينيب أماـ الدوالر ونسب التغَت يف مؤشر أسعار االستهالؾ

من حيث العوائد، توصلت  Shenzhen مؤشر سوؽ تشنزف مؤشر شنغهاي اؼبركب و 
ينية وىذا ما بُت ىذه اؼبتغَتات وعوائد سوؽ األوراؽ اؼبالية الصالدراسة إىل وجود عالقة قوية 

ابلنسبة لسوؽ  %81.2قدرت عالقة االرتباط حبوايل يؤكد صحة الفرضية الثانية، حيث
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والنسبة اؼبتبقية تشمل اؼبتغَتات األخرى  ،ابلنسبة لسوؽ تشنزف % 94شنغهاي وقدرت حبوايل 
 اليت مل تدرج ضمن النموذج  اؼبدروس كمعدالت الفائدة.

 ة بُت معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل وتطور عوائد السوؽ أشارت الدراسة إىل وجود عالقة موجب
ابلنسبة لسوؽ  % 61.77ابلنسبة لسوؽ شنغهاي وقدرت حبوايل  %44.31اؼبالية بنسبة 

ما يؤكد صحة الرؤى االقتصادية اليت تدعم التكامل بُت اؼبتغَتين بسبب الدفعة التفاؤلية  ،تشنزف
-2001 فًتة الدراسة ظ أف معدالت النمو احملققة خالؿاليت تشجع اؼبستثمرين، واألمر اؼبالح

أكدت الدراسة وجود عالقة اهبابية بُت الديوف  ، كماتؤثر بشكل اهبايب على العوائد 2017
اػبارجية وتطور العوائد بكل من سوؽ شنغهاي وسوؽ تشنزف، فقد قدرت العالقة حبوايل 

ت النمو االقتصادي وؾبمل ، اذف فاف كل من معدالعلى التوايل % 10.24و   8.3%
 ترفع من فعالية سوؽ شنغهاي وتشنزف يف تعظيم العوائد وجذب االستثمارات. اػبارجيةالديوف 

  أظهرت الدراسة وجود عالقة سلبية بُت تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر الواردة وتطور يف حُت
 -و  %50.29-يت لألوراؽ اؼبالية بنسبShenzhenالعوائد بسوؽ شنغهاي وسوؽ تشنزف 

بُت كل من معدالت التضخم  أيضاأشارت الدراسة إىل وجود عالقة سلبية  ، كما % 67.42
، وابالعتماد على النظرايت االقتصادية اؼبفسرة يف السوقُتوأسعار الصرؼ وعوائد السوؽ اؼبالية 

وت من اقتصاد نو من اؼبنطقي أف تكوف سلبية لكنها تتفاأقة بُت اؼبتغَتين والعوائد قبد للعال
يعٍت أف كل من االستثمار األجنيب اؼبباشر والتغَت يف أسعار الصرؼ وكذا معدالت  ألخر، وذلك

 .التضخم ىي من بُت احملددات غَت اؼبساعدة على الرفع من فعالية السوؽ اؼبالية الصينية
  تفعة من شأىا إذف قد تكوف األسواؽ اؼبالية الناشئة غَت كفأة ولكنها فعالة يف ربقيق عوائد مر

التأثَت على قرارات اؼبستثمرين وجذب االستثمار إىل أسواقها، ومن خالؿ وجود عالقة كبَتة بُت 
متغَتات االقتصاد الكلي وعوائد السوؽ اؼبالية الصينية فاف أىم اؼبؤشرات اليت تتسم بقوهتا يف 

ااب وبشكل كبَت وابلتايل الصُت كالنمو االقتصادي مثال تساعد يف رفع العوائد والتأثَت عليها إهب
ربقيق اؽبدؼ الذي تقـو عليو الفعالية أال وىو القدرة على تعظيم األرابح.
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 :ادللخص
ولكن عموما  ،ؤشراتاؼبيئات و اؽبابختالؼ ىبتلف وتصنيفها  األسواؽ الناشئةتعريف  أظهرت الدراسة أف

ربقيق معدالت تميز بدخل متوسط أو منخفض وسبتلك اؼبؤىالت الالزمة لالستمرار يف تتتواجد بدوؿ  ىي أسواؽ
 .مبو معتربة ومستمرة

 ، ولكنهاتوفر عوائد مرتفعة للمستثمرينإال أهنا ابلرغم من وصف األسواؽ الناشئة ابألسواؽ غَت الكفأة و 
وقد  ، ولديها نظم مالية وتنظيمية مل تصل بعد إىل مرحلة النضج الكامل، ةاؼبخاطر معدالت تتميز أيضا ابرتفاع 

 .السوؽ اؼبالية الصينية يف فظي خاصةجعلت منها العوائد اؼبرتفعة وجهة جاذبة لالستثمار احمل
متغَتات االقتصاد الكلي وعوائد السوؽ اؼبالية الصينية بعض عالقة كبَتة بُت  وقد أثبتت الدراسة أف ىناؾ

هبااب وبشكل  يؤثر إ ومنها ما ،منها ما يؤثر سلبا كاالستثمار اؼبباشر والتغَت يف أسعار الصرؼ ومعدالت التضخم
يف جذب فعالية وجعل ىذه السوؽ أكثر كالنمو االقتصادي والديوف اػبارجية حيث تساعد يف رفع العوائد كبَت  

 االستثمار.

 .االستثمار احملفظيالفعالية، السوؽ اؼبالية، األسواؽ الناشئة،  الكلمات ادلفتاحية7

Résumé: 

 L'étude a montré que la définition et la classification des marchés 

émergents varient selon les différentes organisations et indicateurs, Mais en 

général, ce sont les marchés situés dans les pays à revenu intermédiaire ou faible 

qui ont le potentiel de continuer à atteindre des taux de croissance importants et 

soutenus. 

 Et malgré l'inefficience des marchés émergents, ils offrent des 

rendements élevés aux investisseurs, mais ils se caractérisent également par des 

taux de risque élevés, et leurs systèmes financiers et réglementaires sont 

caractérisés par de nombreuses lacunes, Ces rendements élevés en ont fait une 

destination attractive pour les investissements de portefeuille, en particulier sur 

le marché financier chinois. 

 L'étude a également prouvé qu'il existe une relation étroite entre 

certaines variables macroéconomiques et les rendements du marché financier 

chinois, dont certaines ont un impact négatif, comme les investissements directs, 

les variations des taux de change et des taux d'inflation, et d'autres qui ont un 

effet positif et significatif, comme la croissance économique et la dette 

extérieure, ce qui contribue à augmenter les rendements et à rendre ce marché 

plus efficace. Pour attirer les investissements. 

Mots-clés: marché financier, les marchés émergents, l’efficacité, 

investissements de portefeuille  
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Abstract : 

 The study showed a various definitions of Emerging market which are 

classified by different organizations and indicators, but in general the EM are 

stock markets located in countries with low incomes and high growth prospects.  

 Portfolio investment inflows increased in EM due to These markets offer a high 

return, especially Chinese stock market, although they are typically 

characterized as an inefficient markets, in addition to the high rates of risk.  

 This study proved a strong relationship between some macroeconomic 

variables and the returns of Chinese stock market, it establish that there exists a 

negative correlation between direct investment, exchange rates, inflation rates 

and the returns, while GDP and external debt has a positive effect on the 

Chinese stock returns which means that it helps in maximizing returns and thus 

making this market more effective in attracting investment.. 

Key words: stock market, emerging markets, effectiveness, portfolio 

investments. 


