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بعد طول انتظار ... مورغان ستانيل تدرج السوق السعودي يف مؤرشها لألسواق الناشئة

قامت رشكة مورغان ســتانيل كابيتال إنرتناشيونال يف 20 يونيو 2018 برتقية السوق السعودي من  “سوق غري مصنف” إىل درجة “سوق ناشئ” ضمن مراجعتها 

الســنوية لتصنيف األسواق. بذلك، يكون قد تم إدراج 32 رشكة سعودية ذات قيمة سوقية ترتاوح من كبرية إىل متوسطة يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة، 

حيث تمثل أســهم الرشكات املنضمة ما يقارب 85% من إجمايل القيمة السوقية لألسهم املتداولة يف السوق املالية السعودية )تداول(، كما أصبح لألسهم السعودية ما 

يقارب 2.6% من وزن مؤرش مورغان ســتانيل لألسواق الناشئة بعد قرار الرتقية الذي يمر يف مرحلتني، األوىل ضمن املراجعة نصف السنوية يف مايو 2019، واألخرى 

خالل املراجعة الربع سنوية للمؤرش يف أغسطس 2019.

أعلنت مورغان ســتانيل أن قرار ترقية الســوق السعودي إىل مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايري التي وضعتها مورغان ستانيل يف هذا الصدد. منذ أن أضافت 

مورغان ستانيل السوق السعودي إىل قائمة املتابعة يف شهر يونيو من العام 2017، اتخذت السوق املالية السعودية وهيئة السوق املالية مجموعة من اإلجراءات، أهمها 

كان رفع نسبة امللكية يف الرشكات السعودية لرشكات االستثمار األجنبي. رصح سيباستيان ليبليش، العضو املنتدب والرئيس العاملي لحلول األسهم يف مورغان ستانيل 

قائال “لقد اندهش املســتثمرون الدوليون من رسعة التغري لتيسري وصول االستثمار األجنبي إىل السوق املالية السعودية ومستوى التزام هيئة السوق املالية. ويتوقع 

املستثمرون اآلن اســتمرار جهود الخصخصة الحالية يف اململكة العربية السعودية مما يوسع من الفرص االستثمارية املتاحة، وبالتايل دعم هذه الجهود مع مجموعة 

من املبادرات األخرى يف زيادة وزن السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة مستقبال”. 

توقعات بزيادة تدفقات االستثمار األجنبي بعد ترقية السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة

يبلغ حجم استثمارات الصناديق املبارشة وغري املبارشة لدى مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة حوايل 2 تريليون دوالر أمريكي. سجل السوق السعودي تدفقات 

أجنبية قياسية بقيمة 3.5 مليار دوالر أمريكي هذا العام وسط ترقب قرار مورغان ستانيل. وفًقا لبنك االستثمار املرصي “إي إف جي هريميس”، من املتوقع أن يؤدي 

قرار إدراج السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة إىل جذب استثمارات أجنبية إضافية بحدود 45 مليار دوالر أمريكي. 

بعد قرار “فوتيس راســل”، املزود العاملي ملؤرشات األســهم، بإدراج السوق السعودي يف مؤرش األسواق الناشــئة خالل مارس 2018، ارتفعت التوقعات يف مجتمع 

االســتثمار العاملي بأن يتم إدراج السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة. وبعد قرار مورغان ستانيل بالرتقية، أصبحت اململكة العربية السعودية 

ثالث سوق يف منطقة الخليج يتم إدراجه يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة بعد اإلمارات العربية املتحدة وقطر.
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مراحل انضمام السوق السعودي إىل مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة 

اتخذت السوق املالية السعودية وهيئة السوق املالية خالل الثالث سنوات املاضية مجموعة من اإلصالحات املختلفة بهدف فتح السوق السعودي للمستثمرين املؤسسني 

األجانب.

برنامج املستثمرين األجانب املؤهلني

يف عام 2015، قامت هيئة السوق املالية بوضع الئحة جديدة تسمح للمستثمرين األجانب املؤهلني بتملك األسهم املدرجة يف السوق املالية السعودية مبارشة، 	 

بعد أن كان يسمح لهم يف وقٍت سابق بالتملك غري املبارش باستخدام األدوات املشتقة مثل سندات املشاركة أو اتفاقيات املبادلة. تم تعديل لوائح املستثمرين 

األجانب املؤهلني مرتني يف يناير 2017 ويناير 2018 لتسهيل متطلبات التأهيل وتوفري إمكانية الوصول بشكل أكرب إىل أسواق رأس املال.

يف يناير 2017، تم السماح للمستثمرين األجانب املؤهلني باملشاركة يف االكتتابات العامة األولية يف السوق السعودي.	 

يف يناير 2018، وافقت هيئة الســوق املالية عىل السماح للمستثمرين األجانب بتملك نسبة تصل إىل 49% من أسهم أي من الرشكات املدرجة، كما خفضت 	 

أيًضا من متطلب األصول التي يمتلكها املستثمرون األجانب املؤهلون من مليار دوالر إىل 500 مليون دوالر أمريكي.

 مجموعة أخرى من اإلصالحات الهامة ومنها:

إطالق ســوق نمو يف فرباير 2017، وهو سوق أسهم موازي للمستثمرين املؤهلني يتضمن متطلبات إدراج بسيطة، مما يوفر منصة بديلة للرشكات لتطرح 	 

أسهمها يف اكتتاب عام.

تعديل نظام التسوية إىل “T+2” والسماح بالبيع عىل املكشوف ألسهم جميع الرشكات املدرجة يف أبريل 2017.	 

التحول من آلية حساب املتوسط السعري لحجم التداول إىل آلية مزاد اإلغالق  يف مايو 2018 لتحديد أسعار اإلغالق.	 

الطريق إىل األمام

إدراج السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة يعكس نجاح  التنفيذ الرسيع إلصالحات السوق الهامة يف محاولة جعل السوق السعودي عىل قدم 

املساواة مع نظرائه من األسواق الناشئة واملتقدمة، وهذا ما يعد جزًءا من برنامج التحول االقتصادي الواسع “رؤية اململكة العربية السعودية 2030”.

ارتفع مؤرش الســوق الرئييس بمعدل 13% منذ بداية العام 2018 وسط ترقب قرار مورغان ستانيل بضم السوق السعودي إىل مؤرش األسواق الناشئة. يف املقابل، 

انخفض مؤرش مورغان ســتانيل لألسواق الناشئة بمعدل 6% خالل هذه الفرتة. مما يوضح أن الســوق قد تأثر بالفعل بهذا التطور. عموًما، لن يمنع هذا القرار 

املستثمرين األجانب من زيادة االستثمار يف الســوق املالية السعودية. اعتباًرا من مايو 2018، ستصل ملكية املستثمرين األجانب يف السوق السعودي نحو 25.6 

مليار دوالر أمريكي )ما يعادل 5% من إجمايل قيمة الســوق( ومن املتوقع أن تزيد تدريجيا إىل أن يتم اإلدراج الفعيل للسوق السعودي يف مؤرش مورغان لألسواق 

الناشئة. 
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باعتبار التحضريات لطروحات أســهم لالكتتاب العام األويل يف اململكة العربية الســعودية، بما يف ذلك رشكة النفط العمالقة أرامكو السعودية اململوكة للحكومة، 

يتوقع الكثريين زيادة وزن السوق السعودي يف مؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة بنسبة ترتاوح ما بني 4% إىل 5% من نسبة  2.6% خالل العامني املاضيني.

من التطورات اإليجابية التي يشــهدها السوق السعودي، إعالن رشكة “إس أند بي داو جونز” عن البدء بالتشــاور مع املستثمرين فيما يتعلق بالرتقية املحتملة 

للسوق السعودي إىل مرتبة السوق الناشئة.
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إخالء املسؤولية 

تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات رسية الطالع واســتخدام األشخاص املعنيني بها وال يمكن إعادة إنتاجها أو توزيعها ألي شخص آخر أو نرشها أو نرش أي جزء 

منها مهما كان الغرض.

أعد هذا التقرير اعتمادا عىل مصادر بيانات متاحة للعموم يعتقد أنها جديرة بالثقة. يحتمل أن ميفك كابيتال لم تتحقق من جميع هذه املعلومات مع أطراف أخرى. 

ال تضمن ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها دقة أو منطقية أو شمولية املعلومات الواردة من أي مصدر قدم املشورة يف هذا التقرير، وبأي حال 

من األحوال ال يمكن اعتبار ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها مسؤولني )نتيجة للجهالة أو غريها( عن أي خسارة أيا كان نوعها نتيجة الستخدام 

هذه الوثيقة أو محتوياتها أو ناتجة عن أي عالقة بهذه الوثيقة.

ال تهدف هذه الوثيقة إىل التوصية ببيع أو رشاء أي أوراق مالية أو ســلع أو عمالت. أيضا، ال يمكن اعتبار هذه الوثيقة كمشورة مصممة الستثمار خاص. تم إعداد 

هذه الوثيقة دون اعتبار للظروف واألهداف املالية الشخصية ألي جهة تستلمها. تعتمد مالئمة أي استثمار أو عملة عىل الظروف واألهداف الخاصة بكل مستثمر. 

قد ال تكون االستثمارات الوارد ذكرها يف هذه الوثيقة مالئمة لجميع املستثمرين.

ال يجب االعتماد عىل هذه الوثيقة أو استخدامها بدال من اتخاذ القرارات باستقاللية.

قد تتضمن هذه الوثيقة بعض العبارات أو التقديرات أو التوقعات ذات العالقة بأداء متوقع مســتقبال ألوراق املالية أو ســلع أو عمالت مقرتحة. تعتمد مثل هذه 

العبارات أو التقديرات أو التوقعات عىل معلومات نعتربها ذات مصداقية وقد تعكس فرضيات مختلفة توقعا لتطورات اقتصادية محتمل حدوثها، لكنها غري مدققة 

بشكل مستقل وقد تتحقق صحتها وقد ال تتحقق. ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً أي من العبارات أو التوقعات أو التقديرات أو مالئمتها للغرض املقصود 

منها وينبغي أن ال يعتمد عليها.

اآلراء املتضمنة يف هذا التقرير هي آراؤنا الحالية بتاريخ إعداد هذه الوثيقة ويمكن أن تتغري دون إشعار مسبق.

إخالء املســؤولية: هذا التقرير من إعداد وإصدار رشكة ميفك كابيتال، رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املايل يف اململكة العربية السعودية، كما تم تعميمه ونرشه 
ألغراض العلم بمحتوياته فقط. جميع البيانات اإلحصائية واملعلومات املتضمنة يف التقرير من مصادر نعتقد بمصداقيتها، لكن ال نضمن اكتمالها أو شــموليتها. ملزيد 
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