مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

تحميل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق األوراق المالية

مع اإلشارة إلى سوق العراق
The Objective Factors Which its affect on Financial
markets with refer to Iraqi Market
م.م محمود صالح عطية
كمية اإلدارة واالقتصاد
جامعة ديالى

الممخص

إن سوق األوراق المالية يمثل العنصر األساس في مكونات البناء المالي في
أي نظام اقتصادي وان القطاع الخاص يمثل المبنة األولى في ىذا البناء  ،والنو
مصدر التمويل المالي األول (باالدخارات) لمقطاع األىمي الخاص  ،والذي يمعب
دو اًر فاعالً في القنوات االستثمارية والتي من شانيا أن تنيض بمعدل النمو

االقتصادي وتحقيق الرفاه االجتماعي  ،وان ىناك ثمة عوامل موضوعية ليا تأثيراتيا

المباشرة وغير المباشرة في حركة مؤشرات األسيم والسندات في األسواق المالية ،
وكذلك منطمق لجذب رؤو س األموال والمدخرات  ،وزيادة مشاركة أسيم الشركات
المتداولة والمسجمة في ىذا السوق أو ذاك من ىذه العوامل  ،أسعار الفائدة  ،أسعار
الصرف  ،النشاط االقتصادي  ،األزمات السياسية  ،واالضطرابات والكوارث  ،فضالً

عن الضروف النفسية لممستثمرين .

وقد قسم البحث إلى أربعة مباحث  ،وكل مبحث إلى مطمبين أو ثالثة
مطالب تناول المبحث األول تأثير عرض النقد بالمفيوم الضيق والواسع واألوسع ،
ثم انصب المبحث الثاني عمى أدوات السياسة النقدية األخرى  ،وقد عالج المبحث
الثالث تأثيرات العوامل المذكورة عمى سوق العراق لألوراق المالية  ،وقد تضمن
المبحث الرابع مجموعة من االستنتاجات والتوصيات .
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تعد أوضاع سوق األوراق المالية مرآة عاكسة لموضع االقتصادي العام في
البالد ،واستقرار ىذه األسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة االقتصادية العامة لمدولة،
ومن ثم تكون محاولة فيم تقمبات أسعار األوراق المالية وعالقتيا بالعوامل

االقتصادية والمالية والنقدية واألزمات المالية ،أي إن ىناك ثمة عوامل ذاتية وعوامل
موضوعية تمعب دو ار محوريا في تقمبات أسعار األسيم والسندات لذلك سنتناول في
ىذا البحث تأثيرات العوامل الموضوعية (الخارجية)عمى االسواق المالية ،وقد قسم
البحث على أربعة مباحث ،تضمن المبحث األول التعرف عمى أىم العوامل األساسية
التي تمعب دو ار ميماً في التأثير عمى األسواق المالية،وتناول المبحث الثاني ثاثيرات

كل من أسعار الفائدة ،وأسعار الصرف واألزمات السياسية والمالية ،وكان المبحث
مخصص لدراسة العوامل المؤثر عمى سوق العراق لألوراق المالية .
الثالث
َ
هدف البحث-:
ييدف البحث إلى إعطاء فكرة شاممة عن أىم األسباب الموضوعية التي تؤثر
عمى حركة األسيم والسندات صعوداً ونزوالً في سوق األوراق المالية ،ومن ثم تكون
منطمقا لمعرفة تأثيرات ىذه األسباب عمى سوق العراق لألوراق المالية.

فرضية البحث - :يتبنى البحث الفرضية اآلتية " وجود عوامل خارجية ليا تأثيراتيا
االيجابية والسمبية عمى أسواق المال ويتطمب معرفة ىذه ا لعوامل التخاذ اإلجراءات
الالزمة لمحد من تأثيراتيا السمبية ،فضالً عن تحديد أىم القنوات التي يمكن من

خالليا انتقال آثار ىذه العوامل إلى األسواق المالية وخصوصاً سوق العراق " .

منهجية البحث-:

اعتمد البحث عمى األسموب الوصفي في تحديد أىم المعضالت التي تؤثر
عمى التعامالت في األسواق المالية ،و

يعزز من ذلك استخدام األشكال البيانية

والجداول لموصول إلى الحقائق الموضوعية لتحقيق أىداف البحث.
المبحث األول
عرض النقد
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ليس ىناك من يخفي طبيعة الجدل المستعر بين الباحثين من االقتصاديين
حول النقطة الجوىرية والمتمثمة في أي العناصر التي تؤلف عرض النقد ،
الشك فيو إن الخالف والجدل الدائر تطور لدرجة بالغة التعقيد ب

ومما

الشكل الذي ال

يتسنى لممرء إدراك الحقيقة المنطقية لمموضوع وبشكل واضح  ،وىذا بالتأكيد يتطمب
دراسة واضحة المعالم وشفافة في شتى المجاالت المتعمقة بو ،وبالقدر الذي يعطي
نتائج واقعية ومقنعة لذلك سنتناول عرضو عمى وفق األتي:ـ
المطمب األول - :مفاىيم عرض النقد  :والذي يتضمن الكتمة النقدية خارج الجياز
المصرفي والودا ئع االدخارية والجارية والودا ئع لدى المؤسسات المالية ،والتي
نوضحيا عمى وفق األتي:
- 1عرض النقد بالمفيوم الضيق ) )M1يمثل ىذا النوع شكال من إشكال عرض
النقد وىو مجموعة وسائل الدفع المتداولة في البمد وخالل

مد ة زمنية معينة

ويطمق عمييا أحياناً(الكتمة النقدية )( )1والتي يحتفظ بيا األفراد والمشروعات
واإلدارة بشكل أرصدة نقدية ،وتمثل وسائل الدفع الفورية أمثال النقود الورقية
والمعدنية والنقود المساعدة والودائع الجارية لمقطاع الخاص لدى البنوك
التجارية ويرمز ليا(  )M1وكانت سائد ة حتى الخمسينات من القرن الماضي
( . )2وبتعبير آخر يمثل العممة المتداولة خارج الجياز المصرفي

.

) (Currency in Circulationمضافاً إلييا الودائع الجارية ( الودائع

تحت الطمب  ) Demand Depositوالتي يمكن السحب عمييا بواسطة
الشيكات أو الصكوك ،وقد تم استبعاد العممة المحتفظ بيا داخل الجياز
المصرفي من مكونات عرض النقد بالمعنى الضيق ،إلى جانب أن احتسابيا
يمكن أن يترتب عميو بعض الم آخذ ،والودائع الجارية ،وقد استخدم ىذا
المصطمح ألنو يمثل إجمالي كمية النقود المستخدمة لمتداول ،وتم استبعاد
الودائع االدخارية ( الودائع ألجل  )Time Depositمن عرض النقد
بالمعنى الضيق (  )M1نظـ اًر ألنيا ال تتمتع بالسيـولة قياساً إلى العممـة
المتداولة من مؤسسات ليا القدرة عمى خمقيا كالبنوك المركزية والبنوك

التجارية التي تخمق الودائع(.)3
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- 2عرض النقد بالمفيوم الواسع ) (M2يعرف عاد ةً بمصطمح السيولة المحمية
والداخمية ويتخذ الرمز ))M2في اإلحصاءات النقدية والدولية  ،وىو مفيوم
أوسع نسبيا" من المفيوم األول ويتناول إجمالي وسائل الدفع في
عرض النقد بالمفيوم الضيق
األجل

مفيوم

))M1مضافاً إلييا الودائع الزمنية (ودائع

 )Time Depositفي المصارف التجارية أي يمكن اعتبار إن

المفيوم الواسع  M2يتكون من M1مضافا"إلييا حسابات االدخار لدى
مؤسسات اإليداع واسيم صناديق النقد المشتركة وموازين صناديق سوق
المال المتبادلة وحسابات ودائع سوق المال والودائع تحت الطمب والعممة في
التداول ،مضافاً إلييا الودائع ألجل في المصارف التجارية(.)4

- 3عرض النقد بالمفيوم األوسع ( )M3يشمل في ظل ىذا التعريف عرض النقد
بالمعنى الواسع (

 ،) M2أي السيولة المحمية مضافاً ألييا االدخارات

المودعة خارج المصارف التجارية ( أي لدى المؤسسات االدخارية وصناديق
االدخار المشتركة ) ،ومثال ىذه الودائع ( ودائع المستثمرين الزمنية
Saving

Investor

 ،) Banksومن الجدير بالذكر إن اغمب

االقتصاديين والباحثين يفضل التعامل مع المفيوم الضيق لعرض النقد
) )M1ألنو يعمل عمى قصر صفة النقود عمى العممة والودائع الجارية لدى
البنوك التجارية،فضال عن إن العرف اإلحصائي لصندوق النقد الدولي و
الجداول اإلحصائية لعدد ميم من البنوك المركزية في العالم

تتبع تحديد

عرض النقد عمى األساس المذكور أنفاً (.)5

ولما كان المكون األول لعرض النقد (  ) M1ىو العممة المتداولة خارج الجياز
المصرفي ،فان ىذه الكمية أو مقدارىا تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي بوصفو
الجية الوحيدة إلصدار العممة ،كذلك يتحكم البنك المركزي ببقية أشكال عرض النقد
من خالل أدواتو الكمية والنوعية (

 .)6بما يتالءم وتطور النشاط االقتصادي

واستق ارره ،ولما كان نشاط األسواق المالية جزءاً ميماً من النشاط االقتصادي ،فان

أي تغيير في عرض النقد سيكون لو تأثيراتو في ىذه األسواق،وبالقدر الذي يشجع أو
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يثبط الجميور عمى شراء أو بيع األسيم والسندات عمى وفق األدوات الكمية والنوعية
لعرض النقد.
وان أثار انتقال ما يسمى بالصدمات النقدية  إلى سوق األوراق المالية أثار
جدالً واسعاً بين العديد من مدارس الفكر االقتصادية ،تركز حول نوع العالقة التي
تربط عرض النقد وأسعار األوراق المالية من أسيم و سندات أو مشتقات مالية ،

فضالً عن اآللية التي يتم من خالليا انتقال

أثر التغير في عرض النقد إلى سوق

األوراق المالية.

إن أول من تصدى لحل عقدة الغموض ال تي تحيط ىذه العالقة من الباحثين
واالقتصاديين  ( .االقتصاديان فريدمان وشوارتز(  ،) Friedman & chwartzإذ
توصال بعد إجراء عدد من الدراسات القياسية واإلحصائية إلى وجود عالقة طردية
موجبة تربط الكمية المعروضة من النقود بمستوى النشاط االقتصادي.
بمعنى إن زيادة كمية النقود المعروضة ( عمى فرض ثبات المطموب منيا )،
سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة األمر ىذا يعني تشج

يع المناخ االستثماري،

وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة اإلنتاج وانخفاض نسبة البطالة وسيؤدي إلى خمق
الدخول التي عادة ما تنعكس عمى زيادة مستوى الطمب (  )7ونظ اًر لمتأثير االيجابي

المحتمل لتمك األحداث في أرباح منشآت األعمال ،فمن المرجح أن ارتفاع مستوى
أسعار األوراق المالية وبخاصة األسيم العادية في السوق المالية ىو المحصمة
النيائية لزيادة عرض النقد0
وقد شكك عدد من االقتصاديين في التحميل السابق ،ففي دراسة لالقتصادي
كيران (  ،)Keranالحظ وجود عالقة عكسية تربط عرض النقد بأسعار األوراق
المالية ،وفسـر ذلك عمى أسـاس ،انو إذا كان لزيـادة عرض النقـد تأثير ايجابي في
أرباح المنشـآت( كما يرى فيردمان وشوارتز ) ،فان ليا أيضا تأثي اًر سمبياً

ناجم عن

حدوث التضخم ،الذي قد يؤدي في النياية إلى زيادة الحد األدنى لمعائد  الذي يطمبو

ٌ قصد بالصدمة النقدٌة الزٌادة الفجائٌة فً وسائل الدفع (النقود بكل إشكالها) المتاحة فً االقتصاد.
ٌ تكون عائد السهم من :أ  -مقسوم األرباح للسهم الواحد ،والذي ٌعبر عن تلك التدفقات النقدٌة الدورٌة التً تقرر
إدارة الشركة توزٌعها على حاملً األسهم وفقا ً ألرباحها وسٌولتها.
ب -:المكاسب الرأسمالٌة ،وهً العوائد التً ٌجنٌها مالك األسهم نتٌجة التغٌرات الحاصلة فً أسعار األسهم الناجمة
عن تغٌٌرات العرض والطلب علٌها.
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األسيم وبالتالي انخفاض أسعار األسيم (

 ،)8وكانت كمتا

الدراستين السابقتين عمى حق ،حيث فسرت كل دراسة منيما جزء ا من الحقيقة ،فقد
أجريت العديد من الدراسات عمى( فرضية فريدمان و شوارتز ) وعمى ( فرضية كيران
) وتوصل إلى أن زيادة عرض النقد يمكن أن يترك أث اًر ايجابياً عمى أسعار األسيم

يفوق التأثير السمبـي  -الناجم عن ارتفاع معدل العائد عمى االستثمار بسبب التضخم

 فان عرض النقد يرتبط بعالقة طردية مع أسعار األسيم ،وىو ما توصل إليوفريدمان وشوارتز ،والعكس يصبح صحيحاً إذا ما اتضح إن لزيادة عرض النقد اث اًر

سمبياً  -عمى عائد االستثمار -يفوق األثر االيجابي في النشاط االقتصادي ومن ثم
في أسعار األسيم ،وىو ما توصل إليو االقتصادي كيران .

ىذا ويشير أدب الفكر االقتصادي الخاص باألسواق المالية إلى وجود أكثر من
طريق النتقال آثر التغير في عرض النقد إلى سوق األوراق المالية ،بعبارة أخرى إن
التغير في عرض النقد يمكن أن يسبب تغي اًر في أسعار األسيم والسندات عمى نحو

مباشر و غير مباشر وكاآلتي (-:)9
أ -الطريق المباشرة-:

إن التأثير المباشر يتم عن طريق قيام البنك المركزي بزيادة عرض النقد (
ومع ثبات الطمب عمى النقد) فان األفراد سيجدون أنفسيم أمام سيولة أكثر مما
يحتاجون إليو ألغراض المعامالت المالية ،فينفقون بعضاً من ىذه األموال

الفائضة في شراء األوراق المالية ومنيا األسيم ،وبما أن عرض األسيم ثابت في

األمد القصير ،فان الطمب الفائض عمى األسيم يولد حجم تداول كثيف ينعكس
في ارتفاع أسعار األسيم.
ب  -بالطريق غير المباشرة-:
أما التأثير غير المباشر فيحصل عبر قناتين ،القناة غير المباشرة
األولى تتم عبر سوق السندات ،إذ أن زيادة عرض النقد تؤدي إلى انخفاض
أسعار الفائدة وبما أن العالقة بين أسعار الفائدة وأسعار السندات ىي عالقة
عكسية ،فأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات ويعمل
622
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ارتفاع أسعار السندات مباشرةً عمى انخفاض عوائدىا ،وحـين يكون العائد
عمى السندات اقـل من العائد عمى األسيم ،فمن المحتمل أن ينخفض اإلقبال
عمى شراء السنـدات ويتحول مشتري السندات إلى سوق األسيم ،ونتيجة
لتوسع الطمب عمى األسيم يزداد حجم تداول األسيم وترتفع أسعارىا.
في حين يمثل االنتقال عبر الناتج المحمي اإلجمالي القناة غير المباشرة الثانية
لتأثير عرض النقد في سوق األوراق المالية ،إذ أن زيادة عرض النقد تقود إلى
انخفاض معدل الفائدة مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستثماري واإلنفاق االستيالكي،
الذي يعمل عمى زيادة اإلنتاج وزيادة الدخول مما ينعكس في مستوى الطمب عمى
منتجات الشركة والذي يعمل عمى زيادة أرباح الشركة وبالتالي ارتفاع األرباح الموزعة
عمى المساىمين ،األمر الذي يحفز المستثمرين والمدخرين عمى شراء األسيم مما
يؤدي بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار األسيم ()10
إن النتيجة في الحاالت الثالث السابقة ،سواء أكانت سمسمة السبب والنتيجة
المباشرة ) من عرض النقد إلى أسعار األسيم (أم غير مباشرة ) عبر سوق السندات
ونسبة العائد أو عبر الناتج المحمي اإلجمال ( ،ىي نفسيا وتتمثل في أن الزيادة في
عرض النقد تقود إلى زيادة الطمب عمى األسيم ثم إلى ارتفاع أسعارىا.
المطمب الثاني:مستوى النشاط االقتصادي Level of Economic Activity
إن أسعار األوراق المالية التتحرك صعوداً وىبوطاً بشكل منعزل عن تحرك

النشاط االقتصادي ،فقد أشارت عدد من الدراسات إلى أن أسعار األوراق المالية

(وبخاصة األسيم ) تتحرك بشكل متناسق ومنتظم مع حركة النشاط االقتصادي،
وبفواصل زمنية محددة ويرى كثير من االقتصاديين والماليين إن استقرار األسواق
المالية وتأدية مياميا عمى النحو األفضل يتوقف عمى استقرار النشاط
االقتصادي( .)11

وقد حاولت بعض الدراسات إثبات ىذه الحقيقة من خالل قيـاس العـالقة بين النشـاط

االقتصادي ( ممثالً بالناتج المحمي اإلجمالي ) ،واألسـواق المالية (ممثمةً بأسعار األسيم

والسندات ) وقد جاءت النتائج مؤيدة ليذه الفرضية (

 ،)12وتشير السالسل الزمنية

الخاصة بالناتج المحمي اإلجمالي (  ،)Gross Domestic Productإلى أن النشاط
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االقتصادي ال ينمو بطريقة سمسمة ومتناسقة ،بل يخضع إلى ما يسمى بالدورة االقتصادية (

إحصائيا ،تشخيص
 ،) Business cycleإذ يمكن عند تتبع االتجاىات االقتصادية
ً
أربع مراحل لمتقمبات االقتصادية(.)13

 -1مرحمة الركود أو االنكماش  Recessionفي ىذه المرحمة ينخفض الدخل الكمي

واالستخدام التبادل التجاري ومستوى االستثمار ،وتستمر عادةً لمدة ستة أشير أو أكثر.
وتتصف ىذه المرحمة بتقمص النشاط االقتصادي في غالبية القطاعات االقتصادية.

 -2مرحمة الكسـاد  Depressionيصل النشـاط االقتصادي في ىذه المرحمة إلى أدنى

مسـتوى لو ،والذي يطـمق عميو قـاع الركود (  ) Bottom of Recessionوابرز مثال
عمى ىذه الحالة ما تعرض لو االقتصاد العالمي خالل المدة ( .)1931 – 1929

 -3مرحمة االنتعاش  Recoveryفي ىذه المرحمة يبدأ اإلنتاج الكمي بالتزايد التدريجي،
وعادة ما ترتفع معوُ األرباح الكمية واالستخدام واألجور وأسعار الفائدة ،وكمما اقتربت
مرحمة االنتعاش من القمة تبدأ األسعار باالرتفاع أيضا.

 -4مرحمة االزدىـار Prosperity
)Boom

وتسمى كذلك بمرحمة الرواج االقتصادي

 ،(Economicتتميز ىذه المرحمة بتزايد اإلنتاج واألرباح بشكل سريع،

وتنخفض فييا معدالت البطالة إلى أدنى مستوياتيا فضالً عن استغالل جميع الطاقات
المتاحة،من خالل ما تقدم يمكن تعريف الدورة االقتصادية بأنيا تأرجح مجموع الناتج
القومي والدخل واالستخدام ،والتي تدوم لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات،

وتتصف بتوسع معظم قطاعات االقتصاد أو انكماشيا (

 ،)14وعن طرق الشكل أدناه

نالحظ أن االقتصاد يبدأ من مرحمة االزدىار لينتقل بعد مدة ( غير محددة ) إلى حالة

االنكماش والتي غالباً ما يتراجع فييا الناتج المحمي اإلجمالي وترتفع فييا معدالت البطالة

وصوالً إلى الركود االقتصادي حيث تنيار فيو جميع المؤشرات االقتصادية ،وبعد ذلك يبدأ

االقتصاد باستعادة عافيتو ضمن ما يسمى بالتوسع االقتصادي
Expansion

The Economic

والشكل أدناه يوضح عالقة مراحل الدورة االقتصادية وتأثيراتيا عمى أسواق
المال .
شكل ( )1مراحل الدورة االقتصادٌة
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النشاط االقتصادي
االزدهار
الرواج

قمة االنتعاش
االنتعاش
االنكماش

قاع الركود

قاع الركود

الزمن
المصدر  :محمد مطر وفاٌز تٌم :إدارة المحافظ االستثمارٌة،دار وائل للنشر،عمان،2005 ،ص.131

كونيا مرآة عاكسة لمنشاط االقتصادي ،فضالً عما تحممو الدورة االقتصادية بين

مراحميا من تقمبات في متغيرات االقتصاد الكمي ،تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة عمى

أداء األسواق المالية ،إال أن ىذه التقمبات تتباين في تأثيرىا في كل من األسيم والسندات

وان شكل ( )2يوضح ذلك ،نظ اًر الختالف طبيعة كل منيما ،وعمى النحو اآلتي(-:)15

1ـ السندات Bondتنخفض أسعار السندات في مرحمة االنتعاش االقتصادي بسبب ارتفاع
أسعار الفائدة ،نظ اًر لمعالقة العكسية التي تربط أسعار السندات بأسعار الفائدة .وعمى

العكس من ذلك ،تميل أسعار السنـدات لالرتفاع في أثناء مرحمة الكسـاد ،وذلك الن أسعار

الفائدة في أثناء ىذه المرحمة تبدأ بالتراجع.

-2األسيم Stockغالباً ما تتحرك أسعار األسيم باتجاه معاكس لحركة أسعار السندات،
إذ تصل أسعار األسيم إلى أعمى مستوياتيا قبيل وصول النشاط االقتصادي إلى قمة

االنتعاش ( االزدىار ) .وتنخفض أسعـارىا إلى أدنى مستوياتيا قبيل وصول النشاط

االقتصادي إلى قاع الركود ( الكساد ) ،وعمى ىذا األسـاس يجد المحممـون االقتصاديـون

والماليـون أن حركة أسعـار األسيم مؤشـ اًر ميماً لمتنبؤ بالـدورة االقتصادية وبالتأكيد تمعب
التوقعات والعوامل النفسية دو ار محوريا في تحميالت االقتصاديين .

شكل ( )2سلوك أسعار األسهم و السندات فً إثناء الدورة االقتصادٌة
األسعار والنشاط االقتصادي
اسعار السندات
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أسعار األسهم

النشاط
االقتصادي

الزمن
المصدر:محمد مطر وفاٌز تٌم ،إدارة المحافظ االستثمارٌة ،دار وائل للنشر والتوزٌع،عمان،
ص.132

،2005

ويبين الشكل أعاله سموك أسعار األسيم والسندات في أثناء الدورة االقتصادية،
إذ يالحظ إن وصول أسعار األسيم لمقمة ،يسبق وصول النشاط االقتصادي إلى قمة
االنتعاش (الرواج ) ،كذلك فان انخفاض أسعار األسيم إلى أدنى مستوياتيا يسبق
وصول النشاط االقتصادي إلى قاع الركود ،وعمى العكس من ذلك تماماً فان العائد
عمى السندات يصل إلى أدنى مستوياتو بينما يواصل النشاط االقتصادي تقدمو تجاه

قمة االنتعاش ،ويرتفع العائد عمى السندات أثناء تدىور النشاط االقتصادي وتراجعو
نحو القاع.
وقد أثبتت بعض الدراسات ،ما ذىبنا إليو من وجود ترابط ما بين مستوى أداء
األسواق المالية والتقمبات في النشاط االقتصادي ،فقد كشف تقرير لو ازرة التجارة
األمريكية ( ،)16إن دراسة حركة الناتج المحمي اإلجمالي ومستوى أسعار األوراق
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المالية ،خالل المدة (  ) 1985-1956أفصحت عن وجود عالقة طردية بين
المتغيرين خالل مدة الدراسة وكما ىو موضح في الشكل أدناه.
شكل ()3
العالقة بٌن الناتج المحلً اإلجمالً
ومؤشرات أداء سوق األوراق المالٌة خالل المدة ( )1985-1959

GDP
&

الناتج المحلً اإلجمالً

Index

مؤشرات أداء سوق األوراق المالٌة

Years
المصدر :منٌر إبراهٌم الهندي ،األوراق المالٌة وسوق رأس المال ،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة،1999 ،
ص216

ونرى أيضاً أن التقمبات في أسعار األوراق المالية توازي تقريباً التغيرات

الحاصمة في الناتج المحمي اإلجمالي ،مما يؤكد العالقة الطردية التي تربط مؤشر
أداء سوق األوراق المالية بحالة النشاط االقتصادي.
كذلك يرتبط نشاط السوق المالية بشكل عام بالنشـاط االقتصادي بسبب مقسوم
إرباح األسيم،إذ يؤدي الكساد إلى تراجع عام في النشاط االقتصادي ،والذي يؤدي
بدوره إلى انخفاض الطمب عمى إنتاج كل المنشآت وبطء حركة المبيعات أو
تراجعيا ،وتميل األرباح ) (Profitإلى التناقص بشكل أسرع ،بسبب ضرورة قيام
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المنشآت بتغطية تكاليفيا الثابتة التي تمتزم بيا (مثل فوائد االقتراض) وىو ما يؤدي
إلى خفض ىوامش الربح بدرجة حادة ،وانخفاض مقسوم األرباح ومن ثم انخفاض
أسعار األسيم تباعاً.

أما في حالة االزدىار االقتصادي ،فقد ينتج عن زيادة الطمب عمى السمع

والخدمات التي تنتجيا المنشآت والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية  ،زيادة في المبيعات
واألرباح ،وحتى المنشآت الضعيفة مالياً يمكن أن تشيد زيادة في المبيعات واألرباح،
األمر الذي ينعكس مباشرة في زيادة الطمب عمى أسيم الشركات بعد ارتفاع

أرباحيا(.)17
كذلك يفسر عدد من االقتصاديين العالقة الموجبة بين النشاط االقتصادي
وارتفاع أسعار بعض األوراق المالية (وبخاصة األسيم ) ،عمى أساس أن نمو الناتج
المحمي اإلجمالي الحقيقي ،سيكون لو اثر إيجابي في طمب األسيم

( ،)18إذ أن

زيادة الدخول الحقيقة لألفراد يساعدىم عمى ادخار كميات اكبر من األموال ،مما
يدفع بيم إلى استثمار ىذا الفائض ( االدخار ) النقدي في شراء األسيم ،وبالتالي
ارتفاع أسعارىا.
من جانب آخر يمكن أن تؤثر تقمبات النشاط االقتصادي في نشاط سوق األوراق
المالية ،إذا ما ترجمت نشاطات الشركات إلى أرباح أو خسائر ،فقيم األوراق المالية
تترجم الفرق بين أسعار البيع وأسعار التكمفة ،وعمى ذلك فان القيمة السوقية
لممشروعات المقيدة في سوق األوراق المالية تتأثر أيضا بمدى سالمة المركز المالي
واالقتصادي ليذه المشروعات.
المبحث الثاني
أدوات السياسة النقدية األخرى

مما الشك فيو إن الموضوع األساسي والذي يمثل حجر الزاوية لمسياسة النقدية ىو
عرض النقد بمفاىيمو الثالثة ،ومثمما أسمفنا فان جذور المفيوم األوسع لعرض النقد يرجع

باألساس إلى المساىمات العممية االنكميزية واألميركية ويع ّد تقرير راد كمف Radcliffe
Reportالمنشور في عام1959من أوائل األبحاث ثم أعقبته أبحاث كل من Show ,
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 Gurleyبعنوان  Money in a theory of financeعام  )19(1960األمر الذي

يقودنا إلى البحث في العوامل األخرى كسعر الفائدة وغيرىا.
المطمب األول :سعر الفائد Interest Rate
يتباين مفيوم سعر الفائدة باختالف الجيات المتعاممة فيو ،فبالنسبة إلى
الوحدات المقرضة يعد سعر الفائدة عائداً ليا (  ،)Returnوبالنسبة إلى الوحدات
المقترضة فيعد تكمفة عمييا( .)Cost

أما بالنسبة إلى البنوك فان سعر الفائدة يع ّد تكمفة عندما يدفع عمى الودائع
المصرفية ويعد إيراداً حين تحصل عميو البنوك كفائدة مقابل القروض التي تمنحيا.

أما األفراد الذين يحتفظون بمدخراتيم عمى شكل أرصدة نقدية فان سعر الفائدة

في ىذه الحالة ىو كمفة الفرصة البديمة (

 )Opportunity Costأي مقدار

التضحية التي يتحمميا األفراد نتيجة احتفاظيم بالثروة عمى شكل أرصدة نقدية
( ،)20وتمعب أسعار الفائدة في السوق المالية دو اًر أساسياً في دورة النقد وبالتالي

تساىم في توجيو األموال عبر الوسطاء ،من المدخرين إلى المقترضين .وعمى ىذا
األساس يعد سعر الفائدة السوقي بمثابة المحرك األساسي آللية األسواق المالية

ٍ
بشكل عام في سوق األوراق المالية تحت أشكال
( ،)21ويبرز تـأثير أسعـار الفائدة
متعـددة يمكن إيجاز أىمـيا باالتي (.)22
أوال  -يعد سعر الفائدة عنص اًر ميماً في نفقات المشروعات ،وذلك الن المشروعات

عادة ما تمجأ إلى االقتراض في ظل غياب مواردىا الذاتية المتاحة ،وفي حال ارتفاع
أسعار الفائدة فان ذلك يزيد من التكاليف الكمية ومن ثم انخفاض مستوى األرباح

الكمية والذي ويؤدي بدوره إلى انخفاض مقسوم األرباح الخاص باألسيم وبالنتيجة
انخفاض أسعارىا.
ثانيا -إن أسعار األوراق المالية تمثل القيمة الحالية لمال المستقبل ( أرباح موزعة +
قيمة األصل في نياية المدة ) لذا فالقيمة المباشرة ليا تتوقف عمى سعر الخصم أو
العائد المتحقق ،وىذا السعر ىو بالطبع سعر الفائدة السائد في المحظة نفسيا
والمتعمق بالتوظيف لممدة نفسيا.
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ثالثاً -يمعب سعر الفائدة دو اًر بار اًز في االختيار بين األنواع المختمفة لمتوظيفات التي
يمكن أن يتجو إلييا المستثمر ،فالمدخرون الراغبون في توظيف أمواليم عمييم

المقارنة بين التوظيفات ذات العائد الثابت والمنخفض والمعروف مقدماً دون تحمل
أي مخاطر ،وبين تحمل المخاطر والحصول عمى عوائد مرتفعة ومتغيرة.

ىذا ويتباين تأثير سعر الفائدة من حيث القوة واالتجاه من أصل إلى

آخر،

وبحسب نوع الموجود المالي ،ويمكن بحث ىذا التأثير لكل من األسيم و السندات
من خالل اآلتي-:
-1السندات

 Bondsترتبط أسعار الفائدة بعالقة عكسية مع أسعار السندات

باعتبار أن قيمة السند ىي عبارة عن القيمة الحالية المتوقعة لمدخل الذي تدرهُ الورقة
المالية خالل مدة االستثمار .وبما أن سعر الفائدة السوقي ىو عبارة عن معدل

الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية لمدخل ،لذا تنخفض ىذه القيمة حالما
يرتفع سعر الفائدة السوقي وتنخفض بذلك قيمة السند في السوق أي يقل سعره
( .)23ويمكن توضيح العالقة بين قيمة السندات وأسعار الفائدة بالمثال

اآلتي

(:)24
R
=V

حيث أن

r

 = Vقيمة السند أو سعر السند
 = Rالعائد المحدد لمسند بموجب الفائدة التي يحمميا
 = rسعر الفائدة في السوق
فإذا كان سعر الفائدة في السوق (  ) rيساوي سعر الفائدة الذي يحممو السند
أي (  ) %5مثالً فان قيمة السند في السوق (  )Vسوف تساوي قيمتو االسمية أي

( )100دينار أي

5
=V

= 100
0,05
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أما إذا ارتفع سعر الفائدة في السوق إلى (
ينخفض إلى (  ) 50دينار أي

 )% 10فان سعر السند سوف
5

50

=V

=
0,1

والعكس صحيح ،أي أن انخفاض سعر الفائدة في السوق إلى اقل من (

)%5

يؤدي إلى ارتفاع سعر السند إلى أكثر من قيمتو االسمية ،أي إلى أكثر من ( )100
دينار.
باإلضافة إلى ذلك فان العالقة العكسية بين تغيرات أسعار الفائدة والتغيرات
الحاصمة في أسعار السندات يمكن أن تفسر بطريقة أخرى :إذ أن انخفاض أسعار
الفائدة يؤدي إلى انخفاض كمفة االئتمان ،ثم زيادة الطمب عمى االئتمان عن طريق
المصارف ،األمر الذي يقود إلى عدم توجو األفراد والمستثمرين نحو السوق المالية
لطمب التمويل ،أي قيام المستثمرين بإحالل المصارف التجارية محل األسواق
المالية ،كقناة لمتمويل ،وىذا يعني انخفاض عرض السندات ثم ارتفاع أسعارىا.
 -2األسيم Stockإن العالقة بين أسعار الفائدة وأسعار األسيم حظيت باىتمام
العديد من االقتصاديين ،كونيا احد العوامل األساسية المؤثرة في سموك أسعار
األسيم ،ويمكن بيان أوجو العالقة بين أسعار الفائدة وأسعار األسيم من خالل
اآلتي-:
أ -إن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد الذي يحققو المستثمرون في الودائع المصرفية،
يشجع العديد من المستثمرين ببيع جزء من أسيميم أو كميا والتوجو نحو االستثمارات
البديمة ،باعتبار أن إيداع أمواليم في البنوك التجارية وبفوائد عالية أفضل من تحمل
مخاطر االستثمار باألسيم.
بعبارة أخرى إن ارتفاع أسعار الفائدة عمى الودائع المصرفية تدفع المستثمرين
إلى تغيير محافظيم االستثمارية بطريقة تتالءم مع معدالت الفائدة الخالية من
المخاطر والتي تحققيا االستثمارات األخرى ،وبذلك يكون األثر النيائي الرتفاع
أسعار الفائدة ىروب األموال من سوق األسيم وذىابيا إلى المصارف التجارية
واالستثمارات األخرى (.)25
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ب -يقوم عدد كبير من المتعاممين باألسيم باالقتراض من البنوك التجارية أو من
شركات الوساطة ألجل تمويل مشترياتيم من األسيم ،وعند ارتفاع أسعار الفائدة
ترتفع تكمفة االقتراض ،وبالتالي ينخفض الطمب عمى القروض ،وتنخفض األموال
المخصصة لشراء األسيم مما يخفض من الطمب عمى األسيم وبالتالي انخفاض
أسعارىا.
ج -إن ارتفاع أسعار الفائدة من شانو أن يؤدي إلى انخفاض مستوى االستيالك في
مختمف القطاعات االقتصادية ،مما يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات واألرباح،
باإلضافة إلى إن أكثر الشركات تمول جزءاً من عممياتيا بأموال مقترضة ،وان ارتفاع
أسعار الفائدة يعمل عمى استنزاف جزء كبير من مواردىا لتغطية الفوائد عمى تمك

القروض .و يعمل كال األثرين عمى تخفيض مقسوم األرباح وبالتالي انخفاض الطمب
عمى األسيم ومن ثم انخفاض أسعارىا(.)26
المطمب الثاني :سعر الصرف Exchange Rate
دخل سعر الصرف كمتغير اقتصادي مؤثر وفعال في حركة التدفقات النقدية
والسمع والخدمات منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،وبالتحديد بعد التوقيع عمى اتفاقية
(بريتون ويدز)عام 1944والتي عمى ضو ئىا تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي لألعمار واإلنشاء  ،وان االقتصاد الدولي قد شيد العديد من التغيرات ،كان
في مقدمتيا زيادة التعاون االقتصادي الدولي ،وبوجو خاص توطيد العالقات النقدية
والمالية الدولية ،والتي أدت إلى تزايد حركة تدفقات رؤوس األموال الدولية 0
و يعرف سعر الصرف بأنو ذلك السعر الذي يتم بو تحويل إحدى العمالت
إلى عممة أخرى( )27أو ىو سعر الوحدة من النقد األجنبي معب اًر عنيا بوحدات من
العممة الوطنية ،فمثالً إن سعر صرف الدوالر األمريكي،والجنيو اإلسترليني يساوي

يب (  )1860،1170دينار عراقي لكل منيما .
تقر اً
ِ
بوصفو أحد العوامل المؤثرة في أداء األسواق المالية
وتبرز أىمية سعر الصرف
كونو احد محددات النشاط االقتصادي ،ولما كان نشاط السوق المالية جزءاً ميماً من
النشاط االقتصادي ،فان أي تقمب في أسعار الصرف سيجد صداه فو اًر في ىذه

السوق.

632

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

إن حصيمة الدراسات االقتصادية والقياسية التي تناولت العالقة بين أسعار
الصرف واألسواق المالية اتسمت بالندرة  ،بسبب تباين اثر سعر الصرف في
األسواق المالية من بمد إلى آخر ،فضالً عن تعدد أنظمة الصرف المتبعة ودرجة
التطور االقتصادي والمالي والفمسفة االقتصادية المتبعة ،في ىذا البمد أو ذاك.

وقد وضحت عدد من الدراسات العالقة التي تربط سوق األوراق المالية بأسعار
الصرف عن طريق حالتين فأما األولى فان انخفاض قيمة عممة بمد ما ،من شأنو
أن يجعل أسعار الموجودات المالية المحمية ( كاألسيم ) ،ارخص نسبياً لممستثمرين
األجانب ،مما يزيد من طمب المستثمرين األجانب عمى الموجودات المحمية وتزداد

سرعة تداول ىذه الموجودات وترتفع أسعارىا تباعاً (.)28

من جانب آخر فان انخفاض قيمة العممة لمبمد المعني ،يؤدي إلى دفع بعض

المستثمرين المحميين ،الذين يحتفظون بأرصدة نقدية محمية ،إلى التخمص منيا
والتوجـو صوب الموجودات المالية األخرى ( كاألسيم ) ومن ثم زيادة الطمب عمى
ىذه الموجودات وارتفاع أسعارىا(  ،)29وبالطريقة نفسيا يؤثر ارتفاع قيمة عممة ىذا
البمد باتجاه تخفيض الطمب عمى الموجودات الماليـة وبالتالي انخفاض أسعارىا .
أما الحالة الثانية فان انخفاض قيمة العممة ٍ
لبمد ما ،غالباً ما يؤدي إلى زيادة

الصادرات وانخفاض االستيراد ،ومن شأن ذلك أن يزيد من القدرة التنافسية لشركات
ىذا البمد في السوق الدولية مما يدفع إلى زيادة الطمب عمى منتجات الشركات
المحمية وبالتالي زيادة حجم اإلنتاج ،وارتفاع أربـاح ىذه الشـركات ،األمر الذي سيؤثـر
إيجابا في أسعار األوراق المالية وخاصة األسيم(  ،)30غير أن تأثير أسعار الصرف
في الشركات سيكون متبايناً ،إذ يظير بشكل ايجابي بالنسبة إلى الشركات ذات
التوجيات التصديرية (.)31

أما بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم سمعاً مستوردة في عممياتيا اإلنتاجية،

فان تأثير قيمة العممة سيكون سمبياً فييا ،ألنو يعني زيادة تكاليف إنتاجيا ،األمر
الذي يؤثر في مبيعاتيا وأرباحيا وبالتالي انخفاض أسعار األسيم العائدة ليا.
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نستنتج مما سبق ،إن تأثير أسعار الصرف في سوق األوراق المالية مؤكد لكنو
يتباين من ٍ
بمد إلى آخر ،ومن قطاع إلى أخر داخل البمد الواحد ،ومن شركة إلى
أخرى داخل القطاع الواحد.
المطمب الثالث

التضخم واألزمات المالية والسياسية
يعد التضخم في الوقت الحاضر ظاىرة عالمية تمس حياة الناس في مختمف
بمدان المعمورة ميما اختمفت أنظمتيا السياسية،لكنيا بدرجات متفاوتة ،أما من الناحية
مر الكثير من بمدان العالم بيذه الظاىرة ،فروما القديمة في عيد
التاريخية فقد ّ
اإلمبراطورية  Diocletianمرت بعد القرن الثاني الميالدي وفي الصين قبل أكثر
من إلف عام وفي كال من فرنسا واسبانيا في القرنين السادس والسابع عشر وفي
الواليات المتحدة خالل الحرب األىمية وفي ألمانية خالل الحرب العالمية
األولى( ، )32أصبحت ظاىرة التضخم من أكثر الظواىر االقتصادية و النقدية
ارتباطاً باالقتصاديات المعاصرة ،سواء المتقدمة منيا أو النامية وباختالف مستويات

نموىا وتطورىا االقتصادي ،ورغم أن التاريخ االقتصادي حافل بمواضيع الغالء

وتزايد األسعار ،وخاصة تمك التي عانت منيا المجتمعات األوربية(  ،)33إال أن ىذه
الظاىرة أخذت تتنامى في أعقاب الحرب العالمية الثانية واشتدت حدتيا منذ سبعينات
القرن الماضي.
يعرف التضخم بأنو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار(  ،)34والذي
يعني بدوره انخفاض القوة الشرائية لمنقود ،ويعود سبب ىذا االرتفاع ،أما إلى ارتفاع
تكاليف اإلنتاج أو إلى زيادة الطمب عمى السمع والخدمات عن المعروض منيا(.)35
ويعد تضخم األسعار ذا أىمية كبيرة في سوق األوراق المالية ،كونو يتيح
لممتعاممين في السوق التمييز بين العائد النقدي (
(

 ) Nominalوالعائد الحقيقي

 .) Realفاألفراد في العصر الحديث يتبادلون أشياءىم بالنقود ،وفي حالة

االستثمار فإنيم يتبادلون نقوداً حالية بالنقود المستقبمية ،كي تحقق فرقاً يسمى بالعائد

النقدي ،ولكن إذا كانت األسعار تتغير ،فان العائد النقدي ال يمثل مقياساً جيداً لمعائد
الحقيقي ،لذا كان التضخم ميماً في تحديد تقمبات أسعار األسيم والسندات
634

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

أيضا،عمى اعتبار أن االستثمارات ذات العائد الثابت ( سندات،وودائع مصرفية )
أكثر عرضة ليذا النوع من المخاطر ،ذلك أن ارتفاع معدالت التضخم يؤدي إلى
انخفاض القيمة الحقيقية لمعائد عمى االستثمار عن المعدل االسمي ليذا العائد(.)36
إن تحميل اثر التضخم النقدي في أداء سوق األوراق المالية سنتناولو في
السندات ومن ثم في األسيم ،نظ ار لتباين ىذا األثر في كل منيما.
1ـ السندات  ،من األمور المعروفة في مجال االستثمار المالي إن األوراق المالية
ذات العائد الثابت (كالسندات ) أكثر عرضة لمخاطر التضخم أو ما يعرف بمخاطر
القوة الشرائية(  ) Purchase Power Riskذلك إن ارتفاع معدالت التضخم
يؤدي إلى ارتفاع معدالت الخصم ،فتنخفض بذلك القيمة الحقيقة لالستثمار بسبب
انخفاض قيمتو الحالية ،لذا ُينصح بعدم أفضمية االستثمار بيذه األدوات في ظل
التضخم ،إذ يمحق بيا خطر تغير قيمة النقد بسبب ثبات العائد واألصل(.)37
واجل حماية المستثمرين بالسندات من مخاطر التضخم ،استحدثت األسواق
المالية في بداية الثمانينات من القرن الماضي ،السندات ذات الفائدة المتغيرة أو
ألمعومة (  ) Variable Floating Interest Ratesبقصد تأمين المستثمرين
من مخاطر التضخم التي تتميز بيا االستثمارات ذات الدخل الثابت(.)38
2ـ األسيم  ،حاول االقتصاديون إثبات الفرضية القائمة بوجود عالقة طردية بين
أسعار األسيم والتضخم المتوقع،باعتبار إن ارتفاع معدالت التضخم وبداية فقدان
النقود لقوتيا الشرائية يدفع بالمستثمرين إلى حماية مدخراتيم من مخاطر تآكل القوة
الشرائية ،باستثمارىا في شراء األسيم فترتفع أسعارىا.
من جانب آخر قدم عدد من االقتصاديين تفسي اًر آخر لمعالقة الطردية بين

التضخم وارتفاع أسعار األسيم ،عمى أساس أن العديد من الشركات يؤدي الخزين
السمعي فييا دو اًر ىاماً في تحديد مستوى األرباح ،ومن ثم يعني ارتفاع المستوى العام
لألسعار ،إمكانية بيع ىذا الخزين بأسعار عالية مقارنةً بأسعار الكمفة ،وىو ما

ينعكس مباشرةً عمى مقسوم األرباح ومن ثم عمى أسعار األسيم(  ،)39لذلك أعتقد
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عدد كبير من االقتصاديين بإمكانية استخدام األسيم وسيمة تحوط (  )Hedgeضد
مخاطر التضخم.
إذ يالحظ قيام عدد كبير من الشركات

بزيادة أسعار منتجاتيا في أوقات

التضخم ،في الوقت الذي تبقى فيو العديد من االلتزامات ثابتة(مثل اإليجارات والفوائد
ومقسوم اإلرباح عمى األسيم الممتازة ) ،لذلك فان أي زيادة في الدخل الصافي
ستذىب إلى حاممي األسيم العادية لتعويضيم عن انخفاض القوة الشرائية لدخوليم
جراء التضخم ( ،)40وان التضخم عمى الرغم من تأثيره السمبي في القوة الشرائية
لمدخول ،فانو يمارس في الوقت ذاتو تأثي ار ايجابياً ،من خالل زيادة المبيعات وأرباح
الشركات ومن ثم أسعار األسيم وعوائدىا ،بشكل يفوق التأثير السمبي ،مما يجعل

في النياية من األسيم (وبخاصةً ألعادية منيا ) استثما اًر ناجحاً في أوقات التضخم

،وفي السبعينات من القرن الماضي ،أظير في األدب االقتصادي ،عدداً من

التفسيرات لمعالقة السمبية المحيرة بين أسعار األسيم والتضخم .فقد قدم االقتصادي
 )Famaآلية مختمفة لتفسير العالقة العكسية بين التضخم وعوائد األسيم

فاما (

تتمخص ىذه اآللية في أن عوائد األسيم ترتبط بعالقة طردية مع المتغيرات الحقيقية
( النشاط االقتصادي ) في حين يرتبط النشاط االقتصادي بعالقة عكسية مع
التضخم األمر الذي يجعل من التضخم وعوائد األسيم يرتبطان بعالقة عكسية أيضاً

(.)41

أما فيما يخص األزمات المالية والسياسية فان أىم إسيامات األدب االقتصادي
محاولة تحديد ماىية أالزمة وقد عرفت أنيا حالة تمس األسواق المالية وأسواق
االئتمان لبمد معين أو مجموعة من البمدان ،وتكمن خطورتيا عمى اقتصاد البمدان
لتخمق أزمة اقتصادية وقد يصاحبيا انحصار القروض وأزمات السيولة النقدية
وانخفاض االستثمار وحالة اليمع والذعر والحذر في أسواق المال ،وقد توالت
األزمات منذ األزمة المالية األولى أو ماتسمى بأزمة سندات األجل في شباط
 يقصد بمفهوم التحوط  :اإلجراء المتخذ بقصد (الحماية)من خسارة محتممة.

 من البديهي أن قدرة قطاع الشركات الصناعية ( خاصة االحتكارية منها ) عمى زيادة أسعار منتجاتها تكون اكبر من
قدرة الشركات التي تقدم الخدمات ،نظ ارً الن األخيرة تكون مقيدة أو محددة من قبل الهيئآت الحكومية.
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( )1637بعد سنوات من المضاربة وانخفاض األسعار المفاجئ في عموم أوربا ثم
تحولت إلى حالة اإلفالس،ثم أزمات القرن الثامن عشر(
سميت أزمة األسيم وأزمة البنوك إلى أزمات األلفية الثالثة (

 )1797،1720والتي
2001 ،2000

 ،)42( )2007،وقد ساعد االنفتاح االقتصادي والمالي الذي تشيدهُ ىذه الدول
واندماجيا في منظومة التجارة العالمية ،من انتشار ىذه األزمات وسيولة انتقاليا من
بمد إلى آخر.
وقد خمقت معظم ىذه األزمات اثأ ار واضحة في سموك أسعار األسيم والسندات
خالل سنوات حدوثيا ،فاألحداث غير المتوقعة مثل الكساد العظيم واالثنين األسود
وأزمة جنوب شرق آسيا(،)43كانت تجد عدوى األزمة صداىا فو اًر في مختمف أسواق
المال العالمية.

وزاد اندماج الدول في االقتصاد العالمي ،عبر تبني سياسات الخصخصة
واالنفتاح والتحرير االقتصادي والمالي في إطار اقتصاد العولمة ( Globalization
 ،) Economyمن إمكانية نقل األزمات المالية والسياسية بين أسواق المال
الدولية مع تنويع قنواتيا ،إن مراجعة أحداث األزمات المالية العالمية يفصح عن إن
انتكاس سوق األوراق المالية كان القاسم المشترك لعدد من ىذه األزمات إضافة إلى
ما يوفره االندماج االقتصادي العالمي من منافذ تزيد من سرعة انتشار وتأثير ىذه
األزمات.
تعد كذالك األسواق المالية ذات حساسية شديدة لمختمف اإلحداث والتطورات

السياسية ( مثل الحروب واالضطرابات وتغيير الحكومات

) .فيي تتأثر بيا و

تتفاعل معيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،فاغمب التقمبات غير المتوقعة في أسواق
المال العالمية كان و ار ؤىا أزمات واضطرابات سياسية ( ،)44وقد أفصحت أحداث

القرن العشرين عن بعض المتغيرات السياسية ،التي غالباً ما تؤثر في نشاط األسواق
المالية وأسعارىا واىم تمك المتغيرات ىي (-:)45

- 1تعرض األسواق المالية إلى خطر االضطرابات السياسية والمظاىرات وما
حدث في تونس ومصر بعد ثورات الشباب في كال البمدين في مطمع العام
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الحالي(  )2011والتي عممت عمى تعطيل الحركة االقتصادية والتجارية ،مما
اثر سمباً في سوق األوراق المالية في كال البمدين .

- 2تعرض بعض الحكومات ،وخاصة النامية منيا النقالبات عسكرية ،يصاب
بسببيا البمد بالشمل الكامل والتام لكافة النواحي االقتصادية مما يؤدي إلى
خمق خطر كبير ييدد كافة أنواع االستثمار في البالد.
- 3اشتراك عدد من البمدان بالصراعات العسكرية (كالحروب) مما يثقل كاىميا
بااللتزامات المالية ويخفض من قيمة عممتيا أمام العمالت األجنبية األخرى،
األمر الذي يضطر أصحاب رؤوس األموال إلى تفادي االستثمارات المحمية
ونقل أمواليم خـارج البمد ،إلى حيث االسـتقرار السيـاسـي ،ومن ابرز الحوادث
السياسية ،حوادث االغتيال السياسي ،فقد حدثت عمميات بيع ىستيرية في
سوق نيويورك ،اثر تردد أنباء اغتيال الرئيس األمريكي جون كندي ،مما
اضطر المسئولون إلى إغالق البورصة ،وبيعت األسيم آن ذاك بأسعار
منخفضة جداً ،وعندما فتحت البورصة أبوابيا بعد يومين عادت أسعار
األسيم إلى حالتيا الطبيعية (.)46

المبحث الثالث
العوامل المؤثر عمى سوق العراق لألوراق المالية
إن من أىم الثوابت التاريخية لمنشاط النقدي والمصرفي والدتو في بالد المشرق
2000ق0م) ووجد في

العربي وبالتحديد في المممكة البابمية بحدود(

اورالمصرف( )Eansirوالذي اتخذ من موانئ الخميج مرك از لمتعامل التجاري ،وفي بابل

أقيم المصرف ( (Egibi ( ،)Nebaahiddinوالذي تخصص في عمميات التجار في
المعادن النفيسة  ،واألخر لتجارة الرقيق والنبيذ ( ،)47إما في العصر الحديث فقد أسست

مصارف عثمانية وبريطانية في بغداد عام ( ،)1890ثم توالت نشأت البنوك والمصارف
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األىمية والحكومية إلى مطمع الخمسينات من القرن المنصرم  ،األمر الذي أدى إلى زيادة
تنامي الموجودات والمطموبات لمبنوك وتزايد االحتياطي النقدي ،والتوسع الممحوظ في

االئتمان ( )48ولم يك ىناك سوق لألوراق المالية إال بعد االحتالل األمريكي لمعراق عام

(،)2003إذ تأسست السوق المالية العراقية بقرار من سمطة االئتالف وباإلمكانيات
المحدودة وسنتناول في ىذا المبحث التطورات الممحوظة لسوق العراق لال

وراق المالية

والعوامل المؤثرة فيو،وتجدر االشار إلى انو يشترك مع األسواق المالية الناشئة بخصائص

واحدة،منيا ضيق السوق،والتركيز،

والتذبذب في مؤشر السوق

وعدم استقرار العائد،

والتطور السريع  ،وارتفاع عوائد االستثمار ،وافتقار السوق لمتنظيم(.)49

المطمب األول
التطورات النقدية
لقد حققت السياسة النقدية التي اعتمدىا البنك المركزي ومنذ صدور قانون البنك

المركزي رقم 56لسنة()2004أىدافيا في التصدي لمتضخم وخفض المستوى العام

2009ارتفاعا

لألسعار وصال إلى تحقيق االستقرار النقدي واالقتصادي وقد شيد عام

بسيطا في معدل السيولة المحمية المتمثمة في عرض النقد بالمفيوم الواسع ليبمغ

( )%30,1مقابل( )%29,5لعام (  )2008في حين تراجع معدل نمو الناتج المحمي
اإلجمالي باألسعار الجارية مما اثر سمبا عمى المستوى العام لألسعار(.)50
- 1عرض النقد والعوامل المؤثر فيو

Money Supply and Contributing Factor

ازداد عرض النقد بمفيومو الضيق( )M1في نياية العام(  )2009إلى( )37300
مميار دينار مقابل(  )28190مميار دينار في نياية (  )2008أي بنسبة زيادة

مقدارىا( )%32,3وساىم صافي العممة في التداول في ىذه الزيادة

بنسبة()%36فيما ساىمت الوداع الجارية بنسبة ()%64مما أدى إلى ارتفاع نسبة
)%34,4عام

الوداع الجارية إلى عرض النقد من(

()2008إلى()%41,6عام(،)2009قابميا انخفاض العممة في التداول إلى عرض
النقد إلى ()%58,4بعد إن كانت ()%65,6عام(.)2008

أما عرض النقد بالمفيوم الواسع ) )M2فقد ازداد من (  )34920مميار دينار عام

( )2008إلى ( )45438عام (  )2009أي بزيادة مقدارىا( )10518مميار دوالركما مبين

في الجدول أدناه .
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جدول( )1يبين عرض النقد بالمفيومينM2,M1
2008ـ2009

عرض النقدM1

القيمة()2008

القيمة()2009

مقدار التغير

نسبة التغير%

صافي العممة في

18493

21776

3283

18

مميار دوالر

مميار دوالر

مميار دوالر

التداول

الودائع الجارية

9697

15524

5827

60

المجموع=M1

28190

37300

9110

32

الودائع كجزء

16427

23662

7235

/

منM2
عرض النقد

34920

45438

10518

بالمفهوم M2

/

المصدر:الجدول من إعداد الباحث عمى ضوء المعمومات من ،البنك المركزي
العراقي،التقرير االقتصادي،2009،ص17ص55

- 2العوامل المؤثرة في عرض النقد :الموازنة النقدية توضح في جانب الموجودات

األثر االنكماشي لمعوامل الخارجية المتمثمة برصيد صافي الموجودات األجنبية

البالغ ()3898مميار دوال رفي عام ( ،)2009أي نسبة انخفاض()%6قياسا بالعام
السابق ولتشكل مانسبتو ( )%73,8من مجموع العوامل االنكماشية البالغ مقدارىا

()5281مميار دينار قابميا األثر التوسعي بارتفاع صافي مديونية الحكومة
بمقدار()560مميار دينار وديون القطاع الخاص والقطاعات األخرى

بمقدار()737مميار دينار خالل العام( )2009مقارنة بالعام( )2008ليشكل األثر
التوسعي ما نسبتو ()%5,1(،)%3,9عمى التوالي .

ويتضح في جانب المطموبات غير النقدية األثر االنكماشي لفقرة شبو النقد والبالغ

()1383مميا دوالر وليشكل ما نسبتو(  )%26,2من مجموع العوامل االنكماشية ،قابمو
األثر التوسعي لكل من الوداع الحكومية والموازنة والتي شكل إثرىما التوسعي ما نسبتو

()%43,3و()%47,6عمى التوالي من مجموع العوامل التوسعية
دوالر (.)51
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ا ممحوظ ا في عرض النقد

ومما تقدم يمكن استنتاج حقيقة إن ىناك توسع

بمفيوميو الضيق والواسع وارتفاع القاعدة النقدية في نياية عام ( )2009بنسبة ( )%5,6

لتبمغ ( )45270مميار دوالر مقابل ( )42859مميار دينار عام (  )2008ويعود ذلك إلى
ارتفاع العممة خارج البنوك وبنسبة (

،)%17,8وارتفع المضاعف النقد في نياية عام

()2009إلى()%1وعن طريق الجدول ( )2أدناه نسبة تطور العممة إلى الودائع والسيولة

لدى المصارف.
جدول()2نسبة تطور العممة إلى الودائع في عرض النقد الواسع  2006 M2ـ2010
السنوات

النسبة المئوية
نسبة العممة

2006ـ2007

2007ـ2008

2008ـ2009

2009ـ2010

1,08

1,12

1,13

0,92

/الودائع في عرض
النقدM2

نسبة عرض

0,94

1,2

0,81

1,0

النقد/M2القاعدة
النقدية

نسبة االحتياطي

0,22

0,32

0,11

0,55

الفائض/الودائع

نسبة السيولة لدى

%14

%10

%16

%22

المصارف

المصدر:الجدول من إعداد الباحث عمى ضوء البيانات من ،التقرير االقتصادي،البنك
المركزي العراقي،2009،ص104ـ106

المطمب الثاني
سعر الفائدة وأسعار الصرف
لقد سجل الرقم القياسي ألسعار المستيمك انخفاض ا وكذلك الحال بالنسبة إلى
معدالت التضخم السنوي قد سجمت انخفاضا مقارنة بالسنوات السابقة ،واستنادا إلى
قواعد االستقرار االقتصادي والياتو التي تعتمدىا السياسة النقدية ،ومن ىذا المنطمق
سنبحث مؤشرات كل من سعر الفائدة وأسعار الصرف عمى وفق األتي .:
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ائدة ( ،)Interest Rateلقد اعتمدت السياسية النقدية عمى آلية تحفيز
1ـ أسعار الف
النشاط االئتماني المؤازر لمستوى النمو الحقيقي في البالد فقد قام البنك المركزي
بخفض سعر الفائدة أربع مرات (من

%14

%15سنويا" الى

واعتبا ار"من2009/2/4ثم تخفض الى  %11والى  %9ولتصل إلى %7سنويا"اعتبا ار
من  2009/6/21وبيذا يكون البنك قد خفض سعر الفائدة ثالث عشر ة نقطة من
اعمي سعر لو منذ بداية ()2008حيث كان (.)%20
أما فيما يتصل بأسعار الفائدة عمي اإليداع واالئتمان المصرفي المعدل الموزون
ألسعار الفائدة عمى ودائع التوفير لعام (

 )2009وصل إلى( )%5,9حيث كان

بنسبة()%8,8في عام (  )2008أي انو انخفض بنسبة (  )52()%32,9ويمكن
مالحظة ذلك عن طريق الجدول أدناه.
جدول ()3معدالت أسعار الفائدة لدى المصارف العراقية
(2008ـ)2010
المعدل السنوي

سعر فائدة

التوفير لدى

الثابتة لدى

االئتمان لدى

معدل اإليداع

2008ـ2009

%16,8

%8,8

%11,1

%17,4

%9,9

2009ـ2010

%8,8

%5,8

%8,2

%14,8

%7

البنك

المصارف

المصارف

المصارف

المصرفي

المصدر :الجدول من إعداد الباحث عمى ضوء البيانات من التقرير االقتصادي
السنوي  ،البنك المركزي العراقي ،2009،ص70
من المؤكد آن مثل ىذه السياسة النقدية التي يتبعيا البنك المركزي ستؤدي إلى
تحفيز أصحاب رؤوس األموال والمدخرين عمى االستثمار وسيكون بالضرورة لسوق
العراق لألوراق المالية نصيب منيا وكما أسمفنا .
ار في أسعار
2ـ أسعار الصرف( )Exchange Rateشيد العام ( )2009استقر ا
صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي وبمعدل سعر بمغ ( )1170دينار وىذا
يعود لمسياسة النقدية التي اتبعيا البنك المركزي أداة لتحقيق االستقرار في قيمة
الدينار العراقي ،وقد ارتفع سعر صرف الدينار لمدوالر في مزاد البنك والسوق
المحمية خالل عام ( )2009بنسبة()%2عن عام ( )2008إذ تراوح سعر صرف
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الدينار تجاه الدوالر في مزاد البنك ما بين( 1214ـ  )1170دينار لكل دوالر وليستقر
عمى سعر صرف (  )1170لممدة بين ( 2010ـ ،)2011وعن طريق الجدول أدناه
يمكن مالحظة ذلك .
جدول ()4معدل سعر صرف الدينار العراقي
2008ـ2010
السنوات

معدل سعر الصرف في السوق

معدل سعر الصرف في المزاد

2008
2009

1,203
1,182

1,192
1,170

2010

1,170

1,170

معدل التغير

2-

2-

المصدر الجدول من إعداد الباحث عمى ضوء األتي :
1ـ التقرير االقتصادي السنوي ،البنك المركز العراقي،2009،ص71
2ـ اإلخبار االقتصادية ،الفضائية العراقية ،العراقية2010/3/17،

المطمب الثالث
التطورات في سوق العراق لألوراق المالية

إن سوق العراق لألوراق المالية من األسواق الحديثة وقد أسس بعد االحتالل
األمريكي لمعراق ،وكان سوق متخمفا من حيث عدد الشركات المدرجة ،والكفاءة
اإلدارية ،ونظام العرض ،وقد تعرض مؤشر السوق إلى تذبذبات حادة وبالخصوص
بين األعوام ( 2005ـ ،)2007وقد شيد عام ( )2008تطورات عديدة انعكست عمى
العديد من نشاطاتو،إذ بمغ عدد الشركات المدرجة في السوق (
مقسمة الى (  )20شركة مصرفية (،

)91شركة مساىمة

)5شركة تامين)9 (،شركة استثمار مالي

)12(،شركة خدمية (  )28شركة صناعية  )10 (،شرك ات سياحية )7 (،شركات
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زراعية،فيما تم شطب إدراج( )4شركات ،وىي بابل لإلنتاج الحيواني،اإلخاء لإلنتاج
الزراعي،بابل لإلنتاج السينمائي ،المأمون لمتجارة العامة ،وشيد العام (  )2009من
حيث عدد العقود ،وحجم التداول والجدول أدناه يبين ذلك بالتفصيل.

جدول ( )5مؤشر التداول لسوق العراق لألوراق المالية لمعام ()2010

القطاع

األسهم

المتداولة
مميار

األهمية

النسبية

سهم

حجم

التداول
مميار

األهمية

النسبية

عدد

العقود

األهمية

النسبية

عدد

الشركات
المدرجة

دينار

المصارف

182,0

86,1

319,2

77,5

28004

56,8

21

الصناعي

17,6

8,3

29,9

7,3

10399

21,1

27

السياحي

1,7

0,8

42,6

10,3

7077

14,3

10

الخدمات

3,9

1,9

14,5

3,5

2673

5,4

10

االستثمار

4,0

1,9

3,3

0,9

321

0,7

9

الزراعي

1,3

0,6

1,1

0,3

664

1,3

7

التامين

0,8

0,4

1,0

0,2

201

0,4

5

المجموع

211,3

%100

411,8

%100

49339

%100

89

المصدر  -:سوق العراق لألوراق المالية.

وبالمقارنة بالعام السابق ومن حيث عدد الجمسات فقد بمغت (  )152جمسة إلى
بداية العام ( )2010فيما كانت في العام السابق(

)139جمسة،وقد بمغت القيمة

السوقي لألسيم المتداولة( )3581مميار دوالر مقارنة ب( )2353مميار دوالر في
العام السابق،أما فيما يتصل بمؤشر أسعار األسيم فقد سجل (  )100,89نقطة في
بداية العام (  )2010وبالمقارنة بالعام السابق إذ سجل المؤشر(

)58,36نقطة

وبمعدل تغير سنوي قدره (  )%72,82أما معدل التغير لعدد األسيم المتداولة فقد
بمغ ( )%40,1بالمقارنة بالفترة السابقة (.)53
مما تقدم نستنتج إن ىناك جممة من العوامل السياسية واالقتصادية كانت وراء
ىذا التطور الممحوظ في سوق العراق لألوراق المالية الفتي،نذكر منيا التحسن
األمني،السياسة النقدية والمالية الحكيمة فيما يتصمب عرض النقد وانحصار اآلثار
التضخمية ،والثبات النسبي في العممة العراقية ،وانخفاض معدالت الفائد ة.
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مما ال شك فيو إن ىناك ثمة دروس ا مستنبطة يستطيع الباحث التوصل إلييا
من خالل مساق البحث ورحمة التقصي بين آداب الفكر االقتصادي وعمما ئه وباحثيو
اإلجالء ،وضمن ىذا اإلطار نورد بعض االستنتاجات وىي عمى وفق األتي :
- 1تؤثر العوامل الموضوعية(الخارجية)بشكل مباشر وغير مباشر في أداء
األسواق المالية ،ولكن ىذا التأثير متباين بين كل من (عرض النقد،وسعر
الصرف ،والنشاط االقتصادي )بشكل ايجابي في سوق األوراق المالية ،
ويكون كل من (سعر الفائدة واألزمات المالية واالقتصادية) تأثيراتيا سمبية .
- 2وجود حاالت التالعب والمضاربات والممارسات غير

القانونية في األسواق

المالية من قبل كبار المتعاممين والسماسرة بقصد إييام االنفراد وتزويدىم
بمعمومات غير صحيحة لتوجيو األسعار باالتجاه الذي يخدم مصالحيم .
- 3تمثل األسواق المالية احدي المصادر األساسية والميمة لتجميع الثروة
وادارتيا وتوجييا ،وفي الوقت نفسو تمثل مرآة عاكسة لمنشاط االقتصادي
عامل ميم لتحفيز مدخرات اإلفراد وتوجيييا نحو مشاريع االستثمار وسيؤدي
بالضرورة إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي في البمد وخفض معدالت
البطالة.
- 4يمثل سوق العراق لألوراق المالية سوقا حديثا ومن األسواق الناشئة وفي طور
التطور والنمو ،فانو يبقى بحاجة إلى اإلدارة الكفؤ

ة  ،والى تفعل دور

المعمومات والشفافية،وقد لعبت السياسة المالية والنقدية دو ار بار از
وبالخصوص في السنتين األخيرتين في أداء ىذا السوق .
- 5إن السياسة النقدية لمبنك المركز في خفض سعر الفائدة ،وخفض سعر
صرف الدينار العراقي  ،والذي أدى إلى خفض معدل التضخم ،كان لو
المردود االيجابي عمى مؤشر سوق العراق األوراق المالية.
ثانيا -:التوصيات
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- 1ضرورة إنشاء مراكز استشارية نشطة وفعالة داخل السوق المالية تتيح

لممستثمرين االطالع عمى المعمومات الوافرة والكاممة عن الشركات المدرجة

في السوق ،وما اإلجراءات التي تقوم بيا السياسة النقدية والبنك المركزي
بالتحديد.
- 2البد من القيام بإجراءات تقيميو تقوم بيا السمطات النقدية لتبيان المنافع
والتأثيرات السمبية لق اررات السياسة النقدية عمى أداء األسواق المالية .

التفكر الجدي من قبل السمطة التنفيذية لمقيام باإلصالح المالي واعادة ىيكمة
- 3
المصارف بما يتالءم ومتطمبات عصر العولمة .

- 4تعميق الوعي االستثماري لدى المستثمر العراقي والعربي واألجنبي من

خالل الخطط المعدة سمفا والمبنية عمى األسس العممية لتشجيع االستثمار،
والذي يؤدي بالضرورة إلى تطوير أداء األسواق المالية  ،وزيادة فاعميتيا

لخدمة االقتصاد الوطني .
إصدار القواعد والضوابط والقوانين الالزم لتنظيم ورقابة سوق العراق لألوراق
- 5
المالية ومراقبة حاالت الغش والتالعب والخداع التي يمارسيا عدد من
السماسرة وكبار المستثمرين عمى حساب باقي المتعاممين في السوق .
- 6العمل عمى دعم كل اإلجراءات الفنية المرتبطة بسوق العراق لألوراق المالية
ورفع مستوى اإلفصاح الم حلي ،وزيادة الشفافية فيما يتصل بالبيانات الخاصة
بأداء الجيات المصدرة لألوراق المالية.

Abstract
The analysis Of External Factors Affecting in the Security
Market
With Refer to the Iraq's Stock Market
The security Market by its deferent system, basic element
of the financing structure components in an economic
systems, which are re-laid first of to all on private sector as
the important role of these markets to mobilize domestic
savings and steering them in an investment channels
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working to support the national economy and increasing
the growth and welfare rates its individual
The research is divided to four sections ,and all of them
is divided to two or three subdivided .the research dealt
with security market ,It was aiming to diagnose the
important factors affecting in performance rather then
discovering the effects ,which are left by economic
variables such as money supply , interest rate ,exchange
rate ,economic activity ,political disorder and inflation ,and
the final section devoted to development of the Iraq
security market and Influencing factors the research
followed with several conclusions and Recommendations
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