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ملخ�ص

 �إىل عام2000 تهدف الورقة �إىل التعرف على ت أ�ثري تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية خالل الفرتة من عام
 خا�صة يف ما، وقد أ�ظهرت نتائج القيا�س الكمي وجود بع�ض ا آلثار االيجابية لدخول امل�ستثمرين أالجانب �إىل البور�صة امل�صرية.2006
 �إال أ�ن هناك بع�ض ا آلثار ال�سلبية املتمثلة يف م�سئولية تعامالت أالجانب – وخا�صة مبيعاتهم من، بتعلق بزيادة العوائد وال�سيولة فيها
 كما تبني وجود �آثار تغذية مرتدة بالن�سبة لطبيعة العالقة بني تعامالت أالجانب وتعامالت. عن تقلبات البور�صة امل�صرية- أال�سهم
 خا�صة تلك املتعلقة بالعمل على حت�سني كفاءة وتنظيم البور�صة امل�صرية من خالل ابتكار، تقرتح الدرا�سة بع�ض التو�صيات.امل�صريني
 و�ضرورة توافر املعلومات الكاملة ومتاثل، و�إ�ضافة ن�شاط �صانع ال�سوق، حدة التقلبات،أ�دوات و�آليات تقلل من خماطر املتاجرة لل�سوق
 ف�ضال عن �إلزام، وتطوير نظام معلومات كفوء لتتبع حركة دخول وخروج ا�ستثمارات احلافظة،و�صولها �إىل كافة أالطراف املتعاملني
.البنوك التجارية ب�إطار تنظيمي دقيق لت�سجيل اال�ستثمارات يف احلافظة و�إبالغ البنك املركزي بها ب�صفة دورية

The Impact of Foreign Trading on The Performance
of Egypt’s Stock Market
Tarek Nouair

Abstract
This paper analyzes the Behavior and Effects of Foreign Investors on the Egyptian Stock Market
during the period from 2000 to 2006. The quantitative results showed some positive effects concerning the
entry of foreign investors to the Egyptian Stock Market, especially with regard to increased Stock Price
Returns and liquidity; however, there are some negative effects that are captured through the responsibility
of foreign Trading in Stock Market Volatility. And it also traced the feedback effects for the relationship
between foreign Trading and Egyptians Trading. The study suggests some recommendations, like: improving
the efficiency and the organization of Egyptian Stock Market through innovating tools and mechanisms that
would reduce the market’s trading risks, volatility. And developing the role of institutions and adding market
maker activity. Also, the free access of information to all the users in the Egyptian Stock Market is very
critical. And forcing the commercial banks to have a precise regulatory framework for the registration of
investments in the portfolio and to inform the Central Bank periodically.

.* خبري اقت�صادي ـ معهد التخطيط القومي ـ م�صر
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مقدمـة

تعترب تدفقات ر ؤ�و�س أالموال بغر�ض اال�ستثمار يف احلافظة ،والتي تتمثل يف تعامالت أالجانب يف
البور�صة �إحدى املكونات الهامة للح�ساب الر أ��سمايل  .وقد قامت م�صر منذ أ�وائل ت�سعينات القرن املا�ضي
يف �إطار برنامج ا إل�صالح االقت�صادي واملايل والتكيف الهيكلي باتخاذ العديد من ا إلجراءات لتحرير ح�ساب
املعامالت الر أ��سمالية يف ميزان املدفوعات و�إزالة القيود على املعامالت بالنقد أالجنبي  ،بحيث ت�سمح بحرية
احلركة خلروج ودخول ر ؤ�و�س أالموال ،وما �صاحبه من وجود تعامالت معنوية أ
للجانب يف البور�صة امل�صرية،
والتي تبلغ يف الوقت احلايل حوايل  %30من �إجمايل التعامالت.
وعلى الرغم مما �شهدته البور�صة امل�صرية من منو كبري يف أالعوام أالخرية� ،إال أ�نها تعر�ضت
لبع�ض الهزات والرتاجعات ،وخا�صة يف نهاية يناير من عام  .2006وعزى بع�ض املحللني ذلك �إىل العديد من
أال�سباب ،من �ضمنها زيادة ن�سبة تعامالت أالجانب يف البور�صة امل�صرية .وقد قامت العديد من الدرا�سات
 على م�ستوى دول العامل – بدرا�سة ت أ�ثري ا�ستثمار أالجانب يف البور�صة ،و أ�ثر اختالف املعلومات بني امل�ستثمراملحلي وامل�ستثمر أالجنبي ،وت أ�ثري ذلك يف تف�سري �سلوك امل�ستثمر أالجنبي واال�سرتاتيجيات املختلفة التي يتبعها،
وت أ�ثريها على أ�داء أال�سواق املالية (العوائد وتقلباتها ،احلجم وال�سيولة).
تركز الورقة احلالية على درا�سة ت أ�ثري تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية خالل الفرتة
املمتدة بني عامي  2000و  .2006وذلك من خالل اختبار الفر�ضية التالية " :أ�ن تعامالت أالجانب خالل
الفرتة من � 2000إىل  2006أ�ثرت بال�سلب على أ�داء البور�صة امل�صرية ،و�ساهمت يف زيادة حدة تقلباتها".
ويف �سبيل حتقيق هدف الدرا�سة� ،سوف يتم تناول النقاط التالية بالتحليل :ا إلطار املفاهيمي لت أ�ثري
تعامالت أالجانب على أ�داء أال�سواق املالية ،تطور أ�داء البور�صة امل�صرية وتعامالت أالجانب ،القيا�س الكمي
لت أ�ثري تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية والنتائج والتو�صيات وم�ضامني ال�سيا�سة.

الجانب على أ�داء أ
الطار املفاهيمي لت أ�ثري تعامالت أ
ال�سواق املالية
إ
�ساهم "حترير احل�ساب الر أ��سمايل" يف حرية دخول وخروج امل�ستثمرين أالجانب من ال�سوق املايل،
أالمر الذي كان له انعكا�سات ملمو�سة لتعامالتهم على أ�داء أال�سواق املالية ،وت�شري النظرية النيوكال�سيكية
وم ؤ�يدو حترير احل�ساب الر أ��سمايل �إىل أ�نه ي ؤ�دي �إىل تعزيز النمو واال�ستقرار االقت�صادي وتقوية أال�سواق
املالية ،ا�ستناد ًا �إىل توافر بع�ض ال�شروط أال�سا�سية ،مثل :توفر املعلومات الكاملة عن أال�سواق ،حتقق �شروط
املناف�سة الكاملة و�ضمان كفاءة أال�سواق الر أ��سمالية.
وي�ستند املنطق النظري وراء حترير احل�ساب الر أ��سمايل �إىل مقولة أ�ن التحركات احلرة لر ؤ�و�س
أالموال ت ؤ�دي �إىل تخ�صي�ص عايل كفء لر أ��س املال وتنويع أ�ف�ضل للمخاطر وتوفري فر�ص أ�ف�ضل للربحية مما
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ي ؤ�دي بالتايل �إىل تعزيز النمو االقت�صادي والرفاهة ( .) Fischer, Stanley, 1998بينما يرى بع�ض املعار�ضني
لتحرير احل�ساب الر أ��سمايل ،أ�ن عدم متاثل املعلومات يف أال�سواق املالية وخا�صة يف ظل وجود ت�شوهات وتعر�ض
االقت�صادات املحلية لل�صدمات اخلارجية لن ت ؤ�دي بال�ضرورة �إىل التخ�صي�ص أ
المثل للموارد املالية (Joseph
.)E. Stiglitz , 2000
ومع تزايد عملية عوملة أال�سواق املالية يف العقدين املا�ضيني وت�سارع ظاهرة " التحرير املايل" فقد
تعاظم دور انتقال ر ؤ�و�س أالموال أالجنبية خالل عقد ت�سعينات القرن املا�ضي ،حيث �شكلت قيمة املعامالت
املالية الر أ��سمالية نحو خم�سة أ�مثال حجم التبادل التجاري .وبالن�سبة للدول النامية ،فقد ت�سارعت حركة
التدفقات املالية �إىل هذه الدول ،فارتفعت من  323.3مليار دوالر يف عام � 1995إىل  674.5مليار دوالر يف
عام  ،2005موزعة ما بني ا�ستثمارات مبا�شرة وا�ستثمارات يف احلافظة وا�ستثمارات أ�خرى .وعلى الرغم
من أ�ن اال�ستثمارات أالجنبية املبا�شرة الواردة �إىل الدول النامية والنا�شئة تبلغ تقريب ًا �ضعف اال�ستثمار يف
احلافظة � -شكل رقم (� - )1إال أ�ن هذه أالخرية تت�سم بزيادة درجة التقلبات مقارنة بحركة اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر .ففي الفرتة من عام � 1991إىل عام  2002ح�سب معامل االختالف لكل من �صايف اال�ستثمارات
أالجنبية املبا�شرة و�صايف اال�ستثمارات يف احلافظة ،جاء أالول لي�ساوي  ،0.47بينما جـــاء الثاين م�ســاوي ًا لـ
.)IMF , 2003(1.33
�شكل ( )1التدفقات الر أ��سمالية �إىل الدول النامية والنا�شئة خالل الفرتة من ( 1995-2005مليار دوالر أ�مريكي)

SOURCE : Global Financial Stability Report (2006), IMF , September 2006

ومن املالحظ أ�نه مع حدوث أالزمات املالية ،خا�صة منها تلك التي �ضربت دول جنوب �شرق �آ�سيا يف
عام  ،1997تزايد االقتناع ب أ�نه ال ميكن اعتبار �سيا�سة حترير ميزان املعامالت الر أ��سمالية مبفردها �شرط ًا
كافي ًا لتعزيز النمو وتقليل التقلبات االقت�صادية ،خا�صة يف �ضوء الطبيعة املتقلبة النتقال ر ؤ�و�س أالموال .حيث
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تو�صلت �إحدى الدرا�سات التطبيقية �إىل وجود عالقة ارتباط بني حترير الدول ملوازينها الر أ��سمالية ومعاناتها
من بع�ض أالزمات املالية (.)Williamson, J,1998ومن ثم أ�عيد طرح فكرة تقييد احل�ساب الر أ��سمايل مرة
أ�خرى بقوة  ،حيث جل أ�ت الكثري من الدول النامية منذ بداية عقد ت�سعينات القرن املا�ضي �إىل ا�ستخدام
�سيا�سة القيود على انتقال ر ؤ�و�س أالموال ،وكانت ت�شيلى وماليزيا من أ�وائل الدول التي اقتنعت ب أ�همية فر�ض
قيود انتقائية على انتقال ر ؤ�و�س أالموال ،حيث أ�ثبتت القيود فعاليتها يف حتقيق أ�هداف ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية خالل فرتات أالزمات ( ، ) Neely, Christopher J, 1999هبة عبد املنعم (.)2006
هذا أالمر دعا بع�ض االقت�صاديني يف �صندوق النقد الدويل �إىل تف�ضيل البدء يف حترير التدفقات
طويلة أالجل قبل التدفقات ق�صرية أالجل ،وحترير اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر قبل حترير ا�ستثمار احلافظة
املالية ،و أ�ن التحرير ال�شامل ملعامالت وحتويالت ر أ��س املال ال يعني التخلي عن كل القواعد والنظم املطبقة
على معامالت العملة أالجنبية ،بل رمبا يحتاج أالمر �إىل تقوية القواعد املنظمة التحوطية املتعلقة مبعامالت
وحتويالت العملة أالجنبية التي يجريها غري املقيمني (بارى جون�سون.)1998 ،
ويرى بع�ض االقت�صاديني أ�ن هناك بع�ض املخاطر املرتبطة باال�ستثمارات يف احلافظة ،فعندما تتدفق
هذه اال�ستثمارات للداخل بكميات كبرية وب�شكل مفاجئ ،ف�إنها ت ؤ�دي �إىل ارتفاع يف �سعر �صرف العملة الوطنية،
أالمر الذي ي�ضر بال�صادرات ويزيد من الواردات فيزداد العجز يف امليزان التجاري ،كما ت ؤ�دي �إىل ارتفاع يف
والرا�ضي والعقارات أ
أ��سعار أال�صول أ
وال�صول املالية ،زيادة معدل الت�ضخم ،زيادة اال�ستهالك املحلي .وعندما
تخرج تلك اال�ستثمارات على نحو مفاجئ ويف �شكل موجات عاتية ،ف�إنها ت ؤ�دي �إىل انخفا�ض �سعر �صرف العملة
الوطنية ،وتدهور أ��سعار أال�صول العقارية واملالية ،وهبوط أال�سعار وتدهور معدالت الربح ،وتزايد العجز يف
ميزان املدفوعات ،وفقدان ثقة امل�ستثمرين أالجانب يف ال�سوق املحلي  ،وا�ستنزاف االحتياطيات الدولية للدولة
خا�صة �إذا ما حاول البنك املركزي أ�ن يدافع عن �سعر �صرف العملة الوطنية مع وجود �ضغوط قوية لتدهور
قيمة العملة (رمزي زكي .)1999 ،
ويرى اقت�صادي �آخر ،أ�ن هناك حاجة �إىل التعامل مع تدفقات ر أ��س املال أالجنبي بقدر أ�كرب من
احلذر ،حيث يقرر " �إن كان هناك مزيج من أال�ضرار واملنافع لال�ستثمار املبا�شر ،ف�إن اال�ستثمار يف احلافظة
يكون �ضرره أ�كرث من نفعه ،فهو ي�شبه أ��سراب اجلراد التي حتط على احلقول اخل�ضراء فال ترتكها �إال �صعيد ًا
جرزا ،ورغم أ�نه يزيد من ال�سيولة املتاحة لالقت�صاد وي ؤ�دي �إىل تو�سيع وتعميق �سوق ر أ��س املال يف البلد
املتلقي� ،إال أ�نه ينطوي على تكلفة تعقيم عالية ،وي ؤ�دي �إىل ت�ضخم أ��سعار أال�صول املالية ،ويقو�ض ا�ستقرار
أ��سواق املال و أ��سواق ال�صرف" (جودة عبد اخلالق .)1998 ،
�إال أ�نه بع�ض الدرا�سات على امل�ستوى اجلزئي أ��شارت �إىل أ�ن القيود على تدفقات ر أ��س املال ت�شوه
من �سلوك ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،و أ�نها تقلل من فر�ص التمويل املتاحة للمن� آش�ت ،و أ�ن حترير أ��سواق
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أالوراق املالية يزيد من اال�ستثمارات والعوائد على ر أ��س املال وي ؤ�دي �إىل كفاءة تخ�صي�ص اال�ستثمارات
( .)Kristin Forbes, 2004كما تو�صلت بع�ض الدرا�سات أالخرى �إىل أ�نه على الرغم من وجود بع�ض املنافع
للدول النامية من جراء حترير احل�ساب الر أ��سمايل� ،إال أ�نها لن ت�ستفيد كثري ًا من اندماجها يف أال�سواق
املالية العاملية ،حيث قدرت منافع الرفاهية بحوايل  %1فقط زيادة يف حجم اال�ستهالك املحلي بها (Olivier
.), 2004

وقد قامت بع�ض الدرا�سات ببحث العالقة بني حترير احل�ساب الر أ��سمايل وتنمية أال�سواق املالية من
خالل اختبار العالقة بني احلجم وال�سيولة والتقلبات يف أ��سواق املال وحترير التدفقات الر أ��سمالية الدولية يف
 16دولة من أال�سواق النا�شئة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن أ
"ال�سواق املالية متيل �إىل أ�ن ت�صبح أ�كرب حجم ًا ،و أ�كرث
�سيولة ،و أ�كرث تذبذب ًا وتقلب ًا بعد حترير القيود املفرو�ضة على التدفقات العاملية لال�ستثمارات يف احلافظة" ،و أ�ن
الو�صول املي�سر للمعلومات املرتبطة بال�شركات املدرجة يف البور�صات لكل من امل�ستثمرين أالجانب واملحليني،
والتزام الدول باملعايري املحا�سبية الدولية ووجود قوانني حلماية امل�ستثمرين ،كلها عوامل من � أش�نها تطوير أ�داء
البور�صات وتنميتها(.)Ross Levine,1996) ، (Bacchetta, Philippe 1998
وتو�صلت درا�سة أ�خرى �إىل أ�ن حترير التدفقات الر أ��سمالية يف احلافظة يح�سن من أ�داء أ��سواق املال
يف الدول النامية وي�شجع ويحفز على �إحداث النمو طويل أالجل  ،ف�ضال عما يتيحه من وجود فر�ص ا�ستثمارية
مربحة ،وفتح أال�سواق املالية للم�ستثمرين أالجانب ي ؤ�دي �إىل زيادة ال�ضغوط نحو تطبيق أ�نظمة تعامل متطورة
يف البور�صات ،وتعديل أالطر الت�شريعية مبا ينعك�س على وجود ت�شكيلة كبرية من أالدوات املالية .و أ�و�ضحت
الدرا�سة أ�ن حترير القيود يف وجه اال�ستثمارات يف احلافظة ي ؤ�دي �إىل زيادة ال�سيولة يف أال�سواق املالية ولكنه
يزيد من درجة التقلبات يف هذه أال�سواق ،حيث أ�و�ضحت الدرا�سة أ�نه يف  12دولة من بني  14دولة نا�شئة
تزايدت فيها �سيولة البور�صة بعد التحرير ،ويف املقابل ،هناك �سبع دول من �إحدى ع�شر دولة ارتفعت فيها
تقلبات البور�صة بعد التحرير(.)Ross Levine, 1997
وت ؤ�كد الدرا�سة ال�سابقة على أ�نه يف أالجل الطويل ومع االنفتاح املتزايد على أال�سواق العاملية لر ؤ�و�س
أالموال �سوف تنخف�ض حدة هذه التقلبات يف البور�صات ،فارتفاع حدة التقلبات بعد التحرير تعترب ظاهرة
م ؤ�قتة  ،ف�ض ًال عن أ�ن هذه التقلبات ال ترتبط بالنمو طويل أالجل ،يف حني أ�ن زيادة ال�سيولة هي املحدد الهام
للت�سريع بعملية النمو االقت�صادي .وعليه ف�إن �صانع ال�سيا�سة يجب أ�ن ي�ضحي بقبول بع�ض التقلبات يف أالجل
الق�صري و أ�ن يحرر القيود أ�مام اال�ستثمارات الدولية يف احلافظة يف �سبيل تو�سيع الفر�ص املتاحة أ�مام التنمية
االقت�صادية .وخل�صت الدرا�سة �إىل أ�نه يجب على �صانعي ال�سيا�سات يف الدول النا�شئة القيام باتخاذ خطوات
جادة لتطوير وظائف أال�سواق املالية و�إزالة كافة القيود من أ�مامها.
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وبالن�سبة لنتائج الدرا�سات التي ركزت على بحث " �سلوك تعامالت أالجانب وعالقته ب أ�داء
البور�صات" ،فقد جاءت متباينة وغري حا�سمة ،و�إن كانت متيل ب�شكل كبري� ،إىل أ�ن امل�ستثمرين أالجانب قد
يت�سببون يف زيادة حدة التقلبات يف البور�صات .فقد تو�صلت العديد من درا�سات احلدث �  Event Studiesإىل
عدم وجود عالقة بني التحرير املايل والتقلبات يف البور�صة( .)Kim and Singal,1993وتو�صلت درا�سة عن
البور�صة املك�سيكية� ،إىل أ�ن دخول امل�ستثمرين أالجانب �إىل �سوق أالوراق املالية يو�سع من قاعدة امل�ستثمرين
ويخف�ض من العوائد املتوقعة ويزيد من أ��سعارها ( .)Clark, J. and Berko, E. ,1996كما أ�و�ضحت درا�سة عن
أ�داء البور�صة الهندية ،تركيز امل�ستثمرين أالجانب على �إ�سرتاجتيتني عند دخولهم �إىل البور�صة :ا إل�سرتاتيجية
أالوىل ت�سمى �إ�سرتاتيجية املتاجرة بالتغذية الراجعة ا إليجابية (،Positive- Feedback Trading (PT
والتي تعني أ�ن امل�ستثمر أالجنبي يقوم ب�شراء أ�و بيع أال�سهم ا�ستنادا �إىل مالحظته لتطور عوائد البور�صة.
وا إل�سرتاتيجية الثانية هي �إ�سرتاتيجية القطيع ( Herding (Hوالتي ت�شري �إىل املوقف الذي يت�صرف فيه كل
امل�ستثمرين (بالفعل أ�و برد الفعل) بنف�س الطريقة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن �صايف تعامالت أالجانب ارتبط
ايجابي ًا بالتقلبات يف عوائد البور�صة الهندية ،وخل�صت �إىل أ�ن حترير احل�ساب الر أ��سمايل يجب أ�ن ي�صاحبه
�إ�صالحات يف ا إلطار التنظيمي للقطاع املايل ( .)Paramita, Mukherjee, 2002وكذلك يف درا�سة أ�خرى
قامت بتحليل �سلوك أالجانب يف بور�صة ا�سطنبول برتكيا ،تو�صلت �إىل وجود عالقة ايجابية بني امل�ستثمرين
أالجانب وعوائد البور�صة (.)Adabag , 2004
هذا با إل�ضافة �إىل أ�ن العديد من أالدبيات ناق�شت مو�ضوع ت أ�ثري ا�ستثمار أالجانب يف البور�صة،
و أ�ثر اختالف املعلومات بني امل�ستثمر املحلي وامل�ستثمر أالجنبي املقيم وغري املقيم ،وكذلك امل�ستثمر أالجنبي
امل ؤ��س�سي والفرد .وت أ�ثري ذلك يف تف�سري �سلـوك امل�ستثمر أالجنبي مثل �إ�سرتاتيجية املتاجرة بالتغــــذية الراجعـــة
ا إليجـــابية أ�و �سلــوك القطيـــع وت أ�ثيــراتهما علـــــــى أال�سواق املاليـــة)Banerjee, Abhijit. 1992( .
( ، )Chen, Y. 2002و( ، )Choe, Hyuk, 1999و(.)De Long, J , 1990

تطور أ�داء البور�صة امل�صرية وتعامالت أ
الجانب
ت�شري م ؤ��شرات أ�داء البور�صة امل�صرية خالل الفرتة من عام � 2000إىل عام � ، 2006إىل حدوث
حت�سن م�ضطر يف االجتاه العام لها ،با�ستثناء بع�ض التقلبات خالل هذه الفرتة ،ويو�ضح اجلدول رقم ()1
امل ؤ��شرات الرئي�سية ألداء البور�صة امل�صرية ،حيث يالحظ زيادة كل من ر أ��س املال ال�سوقي لل�شركات املقيدة،
لل�سهم وال�سندات املقيدة ،وامل ؤ��شر العام أ
وقيمة التداول وعدد أالوراق املالية املتداولة أ
لل�سعار بحوايل أ�ربع
مرات على أالقل خالل الفرتة حمل التحليل ،كما ت�ضاعفت ن�سبة ر أ��س املال ال�سوقي �إىل ر أ��س املال اال�سمي.
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جدول رقم ( )1م ؤ��شرات البور�صة امل�صرية خالل الفرتة من عام � 2000إىل عام 2006

البيان
ر أ��س املال ال�سوقي لل�شركات املقيدة (مليون جنيه)
قيمة التداول أ
لل�سهم وال�سندات املقيدة (مليون جنيه)
عدد أالوراق املالية املتداولة أ
لل�سهم وال�سندات
املقيدة (مليون ورقة)
ن�سبة ر أ��س املال ال�سوقي �إىل ر أ��س املال ا إل�سمي ()%
امل ؤ��شر العام أ
لل�سعار (بنط)

عام 2000

القيمة

رقم قيا�سي

عام 2005

القيمة

119778
41744.6

100
100

951.5

100

4198.9

2
626.2

100
100.0

4.3
2238.9

رقم قيا�سي

عام ( 2006يناير  -ا أ�كتوبر)
رقم قيا�سي
القيمة
496179
220951

414.2
529.3

456278
150859.5

380.9
361.4

627.7

441.3

5972.3

215.0
360.4

215.0
357.6

4.3
2256.8

امل�صدر :الهيئة العامة ل�سوق املال  “ ،بيان تطور حركة القيد والتداول بالبور�صة “  ،مركز املعلومات � ،سنوات خمتلفة.

وقد �ساهمت الطروحات التي متت يف �إطار برنامج اخل�صخ�صة وخا�صة �شركات� :سيدي كرير
للبرتوكيماويات ،وا إل�سكندرية للزيوت املعدنية ( أ�موك) ،وال�شركة امل�صرية لالت�صاالت ،خالل الفرتة حمل
الدرا�سة يف حدوث زيادة كبرية يف عدد امل�ستثمرين املقيدين بالبور�صة امل�صرية ،وارتفاع قيم التداول ،و�ضخ
�سيولة كبرية بال�سوق امل�صري .وظهرت موجة من �إعادة هيكلة املحافظ اال�ستثمارية للدخول يف أ�دوات أ�كرث
ا�ستقرار ًا ،بحيث جاء عام  2005من أ�ف�ضل أ�عوام البور�صة امل�صرية وجعل البور�صة امل�صرية على قمة
البور�صات النا�شئة يف العامل يف ذلك العام .وبفح�ص التطور ال�شهري مل ؤ��شر البور�صة ( )CASE_30يالحظ
أ�ن هناك اجتاه ًا عام ًا متزايد ًا با�ستثناء الهبوط العنيف الذي حدث بعد �شهر يناير ( 2006ال�شكل البياين
رقم ( .)2وبالن�سبة لعوائد البور�صة خالل الفرتة حمل التحليل يالحظ أ�نه على الرغم من تزايدها �إال أ�ن
تقلباتها تعترب حادة ن�سبي ًا ،وذلك على النحو الذي يو�ضحه ال�شكل البياين رقم ( .)3وقد عزى بع�ض املحللني
املاليني الهبوط العنيف الذي ع�صف مبكا�سب امل ؤ��شر يف نهاية يناير � ،2006إىل العديد من أال�سباب ،منها:
ارتفاع ن�سبة أالفراد يف �إجمايل قيمة التعامالت (حوايل ( )%70مقابل تراجع دور امل ؤ��س�سات) وزيادة ن�سبة
تعامالت أالجانب و أ�غلبهم من امل�ستثمرين العرب من منطقة اخلليج (والتي أ��صبحت ال تقل عن  )%30وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي وحوادث ا إلرهاب ( أ�حداث ا إل�سكندرية وتفجريات دهب) ،وزيادة درجة ارتباط البور�صة
بالعامل اخلارجي من خالل �شهادات ا إليداع الدولية يف بور�صة لندن لعدد من أال�سهم الرئي�سية ،و�آلية ال�شراء
والبيع يف ذات اجلل�سة  ،Same Day Tradingوزيادة االكتتاب للوفاء بزيادات ر ؤ�و�س أالموال و�سوء تنظيم
طرح االكتتاب (عي�سى فتحي.)2005 ،
وقد أ��شار أ�حد التقارير احلديثة ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل لتقييم أالداء االقت�صادي
يف م�صر� ،إىل أ�ن الثقة يف ال�سيا�سة االقت�صادية أ�ثرت با إليجاب على �سوق املال امل�صري ،و أ�ن الت�صحيحات
ال�سلبية التي أ�ثرت على البور�صة امل�صرية منذ بداية عام  - 2006حيث انخف�ض م�ضاعف الربحية من
 %27يف يناير � 2006إىل  %15يف مايو  - 2006كانت اقل من نظريتها بالن�سبة للبور�صات العربية وخا�صة
اخلليجية ،ومل ت ؤ�ثر ب�شكل ملمو�س على االقت�صاد ،نظر ًا ألن ر أ��س املال ال�سوقي يف البور�صة امل�صرية ال يزال
�صغري ًا ن�سبيا ،و أ�ن التداول يرتكز يف عدد حمدود من أالوراق املالية الن�شطة ،حيث ت�ستحوذ أ�كرب � 5شركات
يف البور�صة على حوايل  %62من حجم ال�سوق)IMF, 2006(. ،
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�شكل ( )2تطور م ؤ��شر  CASE_30خالل الفرتة من يناير � 2000إىل أ�كتوبر ( 2006نقطة)

�شكل ( )3تطور عوائد البور�صة ال�شهرية

خالل الفرتة من فرباير � 2000إىل أ�كتوبر 2006

ومن خالل التعرف على حركة تعامالت أالجانب يف البور�صة خالل الفرتة من عام � 2000إىل عام
 ،2005يالحظ أ�ن �صايف تعامالت أالجانب قفز �إىل حوايل  7مليارات جنيه م�صري يف عام  ،2005ويالحظ
أ�ن ن�سبة تعامالت أ
الجانب (امل�شرتيات أ�و املبيعات) تراوحت بني  ،%15و  ، %30ومبتو�سط يدور حول %25
من �إجمايل قيمة التعامل أ
للوراق املالية املقيدة خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2000و  ،2005وذلك على
النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (.)2
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جدول رقم ( )2تعامالت امل�ستثمرين أالجانب يف البور�صة امل�صرية خالل الفرتة
من عام � 2000إىل عام ( 2005مليون جنيه)
ال�سنوات

م�شرتيات
أالجانب
()1

مبيعات
أالجانب
()2

2000
2001
2002
2003
2004
2005

11627
4075
5130
5137
10026
47811

7565
3799
4570
4339
9739
40780

�إجمايل قيمة
التعامل أ
للوراق
املالية املقيدة
()3
41745
24658
25807
23002
36134
150859

ن�سبة م�شرتيات
أالجانب �إىل
�إجمايل التعامل
(% )3(/)1
27.9
16.5
19.9
22.3
27.7
31.7

ن�سبة مبيعات
أالجانب �إىل
�إجمايل التعامل
(% )3(/)2

�صايف تعامالت
أالجانب ()1
)2( -

�إجمايل تعامالت
أالجانب ()1
)2( +

4062
276
560
798
287
7031

19192
7874
9700
9476
19765
88591

18.1
15.4
17.7
18.9
27.0
27.0

امل�صدر :الهيئة العامة ل�سوق املال  " ،بيان تطور حركة القيد والتداول بالبور�صة " ،مركز املعلومات � ،سنوات خمتلفة.

ومبقارنة امل ؤ��شرات أال�سا�سية للبور�صة امل�صرية بنظريتها للدول العربية ،يالحظ أ�نه على الرغم من
أ�ن البور�صة امل�صرية ت�سجل املرتبة أالوىل بالن�سبة لعدد ال�شركات املدرجة بها مقارنة بباقي الدول العربية� ،إال
أ�نها حتتل املرتبة ال�ساد�سة بالن�سبة لكل من :حجم البور�صة معرب ًا عنه بر أ��س املال ال�سوقي ،و�سيولة البور�صة
معرب ًا عنه بقيمة أال�سهم املتداولة يف عام  ،2005وذلك بعد �سوق أال�سهم ال�سعودي ،و�سوق أ�بو ظبي أ
للوراق
للوراق املالية ،و �سوق دبي املايل  ،و �سوق الدوحة أ
املالية ،و�سوق الكويت أ
للوراق املالية ،وذلك على النحو الذي
يو�ضحه اجلدول رقم (.)3
جدول رقم ( )3م ؤ��شرات أ�داء البور�صات العربية لعام 2005

البور�صات العربية
�سوق أال�سهم ال�سعودي
�سوق أ�بو ظبي أ
للوراق املالية
�سوق الكويت أ
للوراق املالية
�سوق دبي املايل
�سوق الدوحة أ
للوراق املالية
بور�صتي القاهرة وا إل�سكندرية
بور�صة عمان
بور�صة القيم املنقولة بالدار البي�ضاء
�سوق البحرين أ
للوراق املالية
�سوق م�سقط أ
للوراق املالية
بور�صة بريوت
�سوق فل�سطني أ
للوراق املالية
�سوق اخلرطوم أ
للوراق املالية
بور�صة أالوراق املالية بتون�س
بور�صة اجلزائر
ا إلجمايل

ر أ��س املال ال�سوقي
(مليون دوالر
أ�مريكي)

عدد ال�شركات
املدرجة
77

قيمة التداول
(مليون دوالر
أ�مريكي)
1103583

132413
123893
111993
87143
79508
37639
27274

59
156
30
32
744
201
54

28506
97290
110304
28252
27720
23806
7859

646121

عدد أ
االل�سهم املتداولة
(مليون �سهم)

معدل دوران
ال�سهم ()%

12281

171

8317
52201
25542
1033
5310
2583
439

22
79
98
32
35
63
29

17364

47

711

458

4

12062
4917
4457
3157

125
15
28
49

3320
923
2103
504

452
90
369
1731

28
19
47
16

2821

45

529

41

19

91
1290853

3
1665

0
1435412

0
110847

0
111

امل�صدر � :صندوق النقد العربي  " ،قاعدة بيانات أ��سواق أالوراق املالية العربية  :الن�شرة الف�صلية "    .2006 ،
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هذا ومبقارنة عوائد البور�صة امل�صرية بباقي البور�صات يف الدول العربية ،جند أ�نها قد حققت أ�كرب
معدالت ما بني الربع الثالث والربع الثاين من عام  ،2006مقارنة بباقي البور�صات يف الدول العربية أالخرى،
على النحو الذي يو�ضحه ال�شكل رقم (.)4
�شكل ( )4عوائد البور�صة امل�صرية مقارنة بالبور�صات العربية أالخرى
(ن�سبة التغري املئوي فى م ؤ��شر �صندوق النقد العربي بني الربع الثالث والثاين من عام ))%( 2006

امل�صدر � :صندوق النقد العربي  “ ،قاعدة بيانات أ��سواق أالوراق املالية العربية  :الن�شرة الف�صلية "    .2006 ،

أ�ي�ضا مبقارنة مدى جاذبية البور�صة امل�صرية جلذب املزيد من اال�ستثمارات �إليها ،جند أ�نه
مبعياري م�ضاعف الربحية ،ومعدل العائد على الكوبون ،يعترب الدخول �إىل البور�صة امل�صرية مربح ًا ب�شكل
كبري باملقارنة بعدد من البور�صات ا إلقليمية ،وذلك على النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (.)4
جدول رقم ( )4جاذبية البور�صة امل�صرية مقارنة بعدد من البور�صات ا إلقليمية
ال�سوق

                       

البحرين
م�صر
أالردن
الكويت
املغرب
عمان
قطر
ال�سعودية
ا إلمارات
تركيا

م�ضاعف الربحية

العائد على الكوبون (العائد اجلاري) %
نوفمرب2005 -

نوفمرب2005 -
32.2

نوفمرب2006 -
14.1

1.7

19
64

20.9
21.3

4.7
2

-

20.3

-

3.2

22.3
15.7
102.9

21.5
12.7
13.6
56.2

3.8
2.2
1.3

2.3
4.7
2.5
2.5

-

14.4

-

2.1

15.6

16.8

1.9

2.2

امل�صدر  :وزارة املالية  " ،التقرير املايل ال�شهري "  ،دي�سمرب .2006
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التحليل القيا�سي الختبار ت أ�ثري تعامالت أ
الجانب
على أ�داء البور�صة امل�صرية
يت أ�ثر أ�داء البور�صة امل�صرية ،بالعديد من العوامل ،مثل اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي ،و أ�دوات
ال�سيا�سة النقدية ،مثل :الت�ضخم� ،سعر ال�صرف� ،سعر الفائدة على الدوالر أالمريكي ،و�سعر الفائدة على
اجلنيه امل�صري .ولكن نظر ًا الرتباط هذه املتغريات بتعامالت أالجانب وامل�صريني ،فقد مت االقت�صار على
حتليل أ�ثر تعامالت امل�صريني أ
والجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية ،نظر ًا ألن هذه أالخرية بطبيعة احلال
�سوف تعك�س أ�ثر كافة املتغريات على أ�داء البور�صة امل�صرية .لذا يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة حتديد أالثر
الكمي لتعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية ،وذلك من خالل �صياغة عالقات غري هيكلية وتقديرها
قيا�سي ًا ،حيث يتم أ�و ًال ا�ستعرا�ض لتو�صيف النموذج ومنهجية التقدير ،ثم يتبعه تو�صيف البيانات وجتهيزها،
و أ�خري ًا يتم حتليل النتائج امل�ستمدة من القيا�س الكمي .
املنهجية والنموذج القيا�سي امل�ستخدم
الختبار فر�ضية الدرا�سة ،وبيان ت أ�ثري تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية ف�إنه �سوف يتم
اختبار أ�ثر تعامالت أالجانب على كل من :عوائد البور�صة ،التقلبات يف عوائد البور�صة و�سيولة البور�صة.
وذلك من خالل ال�صيغة القيا�سية التالية :
()1
حيث ت�شتمل م�صفوفة املتغريات التابعة املعربة عن أ�داء البور�صة امل�صرية _STOCK
 Performanceعلى ثالثة متغريات :عوائد البور�صة امل�صرية ،التقلبات يف عوائد البور�صة امل�صرية و�سيولة
البور�صة ،وميثل املتغري املف�سر تعامالت أالجانب  ،FPTtوذلك على النحو الذي �سوف يرد تف�صيله يف اجلزء
التايل  .كذلك �سوف يتم فح�ص العالقة ال�سببية أ�و التبادلية بني تعامالت أالجانب  ،FPTtوتعامالت امل�صريني
 EPTtيف البور�صة امل�صرية ،من خالل اختبار �سببية جراجنر طبق ًا لل�صيغة القيا�سية الثنائية لنموذج متجه
االنحدار الذاتي  autoregression model (VAR) Vectorاملعدلة بحد ت�صحيح اخلط أ� (Vector Error
 ، )Correction (ECMوذلك على النحو التايل :
(                                                                   )2
(              )3
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جتهيز البيانات امل�ستخدمة
مت ا�ستخدام بيانات �شهرية عن تطور م ؤ��شر البور�صة  case 30خالل الفرتة من يناير � 2000إىل
أ�كتوبر  82( 2006م�شاهدة �شهرية) ،وذلك حل�ساب عوائد وتقلبات البور�صة امل�صرية( .)1با إل�ضافة �إىل
م ؤ��شرات تعرب عن تعامالت أالجانب وامل�صريني – امل�شرتيات واملبيعات -خالل نف�س الفرتة ،ف�ض ًال عن م ؤ��شر
�سيولة البور�صة ،وذلك على النحو التايل :
	املتغريات التابعةللتعبري عن أ�داء البور�صة امل�صرية ،طبق ًا ملا ا�ستقرت عليه أالدبيات ،ف�إنه �سوف يتم ا�ستخدام
امل ؤ��شرات التالية:
 .1م ؤ��شر عوائد البور�صة ال�شهرية ()Monthly Stock Market Returns
 .2التقلبات يف عوائد البور�صة ال�شهرية ()Stock Market Volatilities
� .3سيولة البور�صة ()Stock Market Liquidity
• بالن�سبة مل ؤ��شر عوائد البور�صة ال�شهرية ،مت ح�سابه – كن�سبة للتغري -من خالل طرح لوغاريتم
م ؤ��شر  CASE_30لل�شهر احلايل من ال�شهر ال�سابق له ،وذلك طبق ًا لل�صيغة التالية املتعارف عليها
يف أ�دبيات البور�صة (:)Campbell , Lo and Mackinley , 1997

حيث  ، RMيعرب عن العوائد ال�شهرية للبور�صة ،واملتغري  PMعن امل ؤ��شر ال�شهري . CASE 30
• وبالن�سبة مل ؤ��شر التقلبات يف عوائد البور�صة ال�شهرية ،فقد مت ح�سابه من خالل �إيجاد االنحراف
املعياري الب�سيط للعوائد اليومية للبور�صة لكل �شهر من أ��شهر التحليل ،طبق ًا لل�صيغة التالية:

• وفيما يتعلق مبتغري �سيولة البور�صة ال�شهري ،فقد مت التعبري عنه بن�سبة �إجمايل قيمة أال�سهم
املتداولة �إىل ر أ��س املال ال�سوقي ال�شهري .
	املتغريات املف�سرة ،وت�شمل: oتعامالت أالجانب يف البور�صة امل�صرية
 .1امل�شرتيات ال�شهرية أ
للجانب من أال�سهم املتداولة يف البور�صة.
 .2املبيعات ال�شهرية أ
للجانب من أال�سهم املتداولة يف البور�صة.
"� .3إجمايل التعامالت ال�شهرية أ
للجانب (امل�شرتيات  +املبيعات).
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 oتعامالت امل�صريني يف البور�صة امل�صرية
	.1امل�شرتيات ال�شهرية للم�صريني من أال�سهم املتداولة يف البور�صة.
	.2املبيعات ال�شهرية للم�صريني من أال�سهم املتداولة يف البور�صة.
� .3إجمايل التعامالت ال�شهرية للم�صريني (امل�شرتيات  +املبيعات).

يو�ضح اجلدول رقم ( )5أ�هم املقايي�س ا إلح�صائية الو�صفية للمتغريات الداخلة يف النموذج ،حيث
يالحظ أ�ن تعامالت امل�صريني� ،سواء بالن�سبة إلجمايل التعامالت ،أ�و بالن�سبة للم�شرتيات أ�و املبيعات تعترب
أ�كرب حجم ًا و أ�كرث ت�شتتا من تعامالت أالجانب.
جدول رقم ( )5أ�هم املقايي�س ا إلح�صائية الو�صفية للمتغريات الداخلة يف النموذج
املقيا�س
ا إلح�صائي

عوائد
البور�صة

التقلبات
يف عوائد
البور�صة

�سيولة
البور�صة
()%

الو�سيط احلا�سبي

تعامالت
أالجانب
(مليون
�سهم)

تعامالت
امل�صريني
(مليون
�سهم)

م�شرتيات
امل�صريني
(مليون
�سهم)

م�شرتيات
أالجانب
(مليون
�سهم)

مبيعات
أالجانب
(مليون
�سهم)

مبيعات
امل�صريني
(مليون
�سهم)

0.02

0.02

0.02

72.02

325.20

160.95

37.66

34.36

164.25

0.01

0.02

0.02

33.81

214.27

106.00

17.35

15.37

106.28

0.20

0.06

0.07

366.39

1567.92

728.51

238.64

150.80

839.41

-0.17

0.00

0.01

5.55

67.34

34.57

2.65

2.90

32.77

0.08

0.01

0.01

83.94

321.67

156.78

46.91

38.58

165.29

Mean

الو�سيط

Median

احلد أالعلى

Maximum

احلد أالدنى

Minimum

ا إلنحراف
املعياري

Std. Dev.

معامل ا إللتواء

0.10

معامل التفرطح

2.66

عدد امل�شاهدات

80

Skewness
Kurtosis

Observations

2.14
12.75
80

1.29
4.41
80

1.86
5.71
80

2.03
6.75
80

1.93
6.18
80

2.23
7.98
80

1.61
4.38
80

2.13
7.39
80

ولتجهيز املتغريات الداخلة يف النموذج القيا�سي (التابعة واملف�سرة) ،فقد مت اختبار �سكون ال�سال�سل
الزمنية من خالل �إجراء اختبار ديكي  -فولر املو�سع ( )ADFجلذر الوحدة( .)2حيث تبني أ�ن املتغريات التابعة
جاءت متكاملة – �ساكنـة  -من الدرجة (�صفر) .بينما جاءت املتغريات امل�ستقلة غري �ساكنة ،لذا مت �إيجاد
الفروق أالوىل لـ لوغاريتم القيم لها إلزالة خ�صائ�ص عدم ال�سكون وجعلها �ساكنة  Stationaryمن الدرجة
أ
(الوىل) ،وذلك على النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (.)3()6

اجمللد احلادي عشر  -العدد األول  -يناير 2009

22

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
طارق نوير

جدول رقم ( )6نتائج اختبار جذور الوحدة (�سكون ال�سال�سل الزمنية -ديكي فولر املو�سع ))ADF
((4

املتغريات

امل�ستويات املطلقة

عوائد البور�صة ال�شهرية
التقلبات يف عوائد البور�صة
لوغاريتم �سيولة البور�صة
لوغاريتم �إجمايل تعامالت امل�صريني
لوغاريتم �إجمايل تعامالت أالجانب
لوغاريتم م�شرتيات امل�صريني
لوغاريتم م�شرتيات أالجانب
لوغاريتم مبيعات امل�صريني
لوغاريتم مبيعات أالجانب
القيمة احلرجة الختبار ( )ADFعند م�ستوى معنوية،%10 ،%5 ،%1 :هي:

،

�إح�صائية ديكي فولر املو�سع

الفروق أالوىل

-6.36
-5.51
-3.76

-

-2.01

-13.4

-2.72

-15.2

-2.00
-3.04
-2.06

-13.5
-15.3
-13.3

-2.70

-14.8

،

2.59 - 2.90 - 3.51 -

نتائج القيا�س الكمي
أ�ظهر �إختبار �سكون املتغريات الداخلة يف التحليل أ�ن هناك �إختالف يف درجة التكامل بني املتغريات
التابعة واملف�سرة ،لذا ف�إنه مل يكن ممكن ًا �إجراء اختبار التكامل امل�شرتك  Cointegrationبني املتغريات
امل�ستقلة والتابعة ،وعليه فقد مت ا�ستخدام طريقة انحدار املربعات ال�صغرى العادية ( )OLSلقيا�س ت أ�ثري
تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية – بعد �إزالة عدم ال�سكون للمتغريات املف�سرة  -كما مت ت�شغيل
املعادالت ال�سابقة بوا�سطة حزمة الربامج .Eviews
ت أ�ثري تعامالت أ
الجانب على عوائد البور�صة وتقلباتها
أ�ظهرت نتائج القيا�س من خالل �إجراء ثالث معادالت انحدار متعدد لقيا�س ت أ�ثري تعامالت أالجانب
على عوائد البور�صة امل�صرية خالل الفرتة حمل الدرا�سة ،معنوية �إح�صائية للمتغريات التالية� :إجمايل
تعامالت أالجانب يف الفرتة احلالية ،م�شرتيات أالجانب يف الفرتة احلالية ومبيعات أالجانب يف الفرتة
احلالية وذلك عند م�ستويات معنوية ترتاوح بني  ،%5و  ،.%10كما أ�ظهر التحليل أ�ي�ض ًا أ�ن متغريات تعامالت
امل�صريني متمثلة مببيعات امل�صريني يف الفرتة احلالية ،وكل من �إجمايل تعامالت امل�صريني ال�سابقة ،ومبيعات
وم�شرتيات امل�صريني ال�سابقة ،لها ت أ�ثري معنوي على عوائد البور�صة امل�صرية ،وذلك عند م�ستوى معنوية قدره
 .%5وقد جاء متغري عوائد البور�صة بفرتة �إبطاء واحدة معنوي ًا يف معظم معادالت القيا�س مبا يتفق مع معظم
أالدبيات والدرا�سات التطبيقية التي تناولت حتليل �سلوك عوائد البور�صة (حيث أالخبار اجليدة تف�ضي �إىل
أ�خبار جيدة جديدة والعك�س �صحيح) وذلك على النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (م )1يف املالحق.
وبالن�سبة لفح�ص مدى معنوية ت أ�ثري املتغريات املعربة عن تعامالت أالجانب على التقلبات يف عوائد
البور�صة امل�صرية ،ات�ضح معنوية املتغريات التالية� :إجمايل تعامالت أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة ،ومبيعات
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أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة ،وذلك عند م�ستوى معنوية قدره  .%5هذا با إل�ضافة �إىل أ�ن متغري التقلبات
ال�سابقة لعوائد البور�صة بفرتة �إبطاء واحدة أ�ظهر دوما معنوية كبرية يف ت أ�ثريها على التقلبات احلالية لعوائد
البور�صة .ومل يظهر أ�ي ت أ�ثري معنوي لتعامالت امل�صريني على تقلبات عوائد البور�صة ،وذلك على النحو الذي
يو�ضحه اجلدول رقم (م  )2يف املالحق.
ت أ�ثري تعامالت أ
الجانب على �سيولة البور�صة امل�صرية
أ�ظهرت النتائج املرتبطة بقيا�س ت أ�ثري تعامالت أالجانب على �سيولة البور�صة امل�صرية خالل الفرتة حمل
الدرا�سة ،معنوية املتغريات التالية� :إجمايل تعامالت أالجانب احلالية ،م�شرتيات أالجانب احلالية ومبيعات
أالجانب احلالية .كما أ�ظهرت تعامالت امل�صريني احلالية (امل�شرتيات ،املبيعات و�إجمايل التعامل) ت أ�ثري ًا
معنوي ًا وا�ضح ًا على �سيولة البور�صة امل�صرية .و أ�ظهر متغري �سيولة البور�صة بفرتة �إبطاء ت أ�ثري ًا معنوي ًا كبري ًا
على ال�سيولة احلالية للبور�صة ،وذلك على النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (م  )3يف املالحق.
اختبار عالقة ال�سببية بني تعامالت أ
الجانب وتعامالت امل�صريني يف البور�صة امل�صرية
وفق ًا لنتائج التحليل ال�سابق ،تبني أ�ن بع�ض املتغريات املعربة عن كل من تعامالت امل�صريني أ
والجانب
أ�ظهرت ت أ�ثريا معنويا على كل من عوائد و�سيولة البور�صة خالل فرتة التحليل ،وبناء ًا عليه ،ف�إنه يجب التعرف
على جوهر عالقة ال�سببية لكل من املتعاملني على ا آلخر ،وما �إذا كانت تعامالت أالجانب تقود تعامالت
امل�صريني أ�م العك�س هو �صحيح؟ .لذا فقد مت �إجراء �إختبار ال�سببية جلراجنر بني كل من املتغريات ال�ستة
التالية� :إجمايل تعامالت أالجانب� ،إجمايل تعامالت امل�صريني ،م�شرتيات امل�صريني ،م�شرتيات أالجانب،
مبيعات امل�صريني ومبيعات أالجانب.
ونظر ًا ألن املتغريات الداخلة يف النموذج جاءت متكاملة من الدرجة أالوىل – على النحو الذي
أ�و�ضحه حتليل ال�سكون ال�سابق  -لذا ميكن حتليل مدى وجود تكامل م�شرتك بينهما من خالل �إجراء اختبار
 ،Granger- Engle testالذي تبني منه أ�ن متغريات تعامالت أالجانب وامل�صريني تت�سم بخا�صية التكامل
امل�شرتك ،حيث جاءت �سل�سلة البواقي �ساكنة من الدرجة (�صفر) لكل زوج من املتغريات ال�سابقة.
وعليه ف�إن النموذج املالئم الختبار ال�سببية جلراجنر يتمثل يف ال�صيغة القيا�سية الثنائية لنموذج
متجــــه االنحـدار الـذاتـــي  autoregression model (VAR) Vectorاملعــدلة بحــــد ت�صحيــح اخلطــ أ�
( ، Vector Error Correction (ECMوفق ًا لل�صيغة التي مت ذكرها يف جزء املنهجية.
يو�ضح اجلدول رقم ( )7نتائج االختبار طبق ًا لل�صيغة ال�سابقة ،فمن خالل فح�ص
للعالقات الثالث املختلفة .حيث يتبني أ�ن هناك �آثار تغذية مرتدة  Feed Back Effectsبني تعامالت

�إح�صائية F
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أالجانب وتعامالت امل�صريني ب أ��شكالها املختلفة ،حيث كل منهما ي�سبب ا آلخر ،وهي من الدالئل ال�شائعة يف
حتليل التعامالت يف البور�صات .ومبعنى �آخر ف�إنه طبيعة العالقة بني تعامالت كل من امل�صريني أ
والجانب
يغلب عليها طبيعة العالقة التبادلية(.)5
جدول رقم ( )7نتائج اختبار ال�سببية جلراجنر امل�ستند �إىل منوذج ت�صحيح اخلط أ�
بني تعامالت امل�صريني أ
والجانب يف البور�صة امل�صرية
�إح�صائية ( Fالفجوة أالوىل والثانية)

فر�ض العدم

()6

تعامالت أالجانب ال ت�سبب تعامالت امل�صريني

6.38
()0.000

تعامالت امل�صريني ال ت�سبب تعامالت أالجانب

10.79
()0.000

م�شرتيات أالجانب ال ت�سبب م�شرتيات امل�صريني

6.24
()0.000

م�شرتيات امل�صريني ال ت�سبب م�شرتيات أالجانب

9.78
()0.000

مبيعات أالجانب ال ت�سبب مبيعات امل�صريني

6.74
()0.000

مبيعات امل�صريني ال ت�سبب مبيعات أالجانب

11.9
()0.000

                              القيمة احلرجة إلح�صائية  Fعند درجات حرية ( )Kللب�سط  ،و درجات حرية ( )N-K+1للمقام ( ، 3.17 ، 2.29 = )73 ،5عند م�ستويي معنوية  1% ،5%على الرتتيب،
وتعرب القيم بني أالقوا�س عن قيمة االحتمال (   .)P

       

النتائج والتو�صيات وم�ضامني ال�سيا�سة
يتناول هذا اجلزء أ�برز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،كما ي�ستعر�ض بع�ض التو�صيات لتعظيم
اال�ستفادة  ،والتقليل من بع�ض ا آلثار ال�سلبية الناجمة عن تعامالت أالجانب يف البور�صة امل�صرية ،وذلك على
النحو التايل:
أ
آ
 .1أ�ظهر التحليل الكمي وجود بع�ض الثار ا إليجابية لدخول امل�ستثمرين الجانب �إىل البور�صة امل�صرية
وخا�صة يف ما يتعلق بزيادة العوائد وال�سيولة بها� ،إال أ�ن هناك بع�ض ا آلثار ال�سلبية املتمثلة يف م�سئولية
تعامالت أالجانب ،وخا�صة مبيعاتهم من أال�سهم �إىل حد ما عن تقلبات البور�صة امل�صرية.
 .2أ�ظهر التحليل الكمي أ�ي�ض ًا أ�ن هناك �آثار تغذية مرتدة  - Feed Back Effectsعالقة تبادلية  -بالن�سبة
لطبيعة العالقة بني تعامالت أالجانب وتعامالت امل�صريني ب أ��شكالها املختلفة ،حيث أ�ن ك ًال منهما ي�سبب
ا آلخر.
 .3على الرغم من أ�ن دخول امل�ستثمرين أالجانب �إىل البور�صة امل�صرية ال يخلو من منافع ،حيث ميكن
اال�ستفادة من خربات امل ؤ��س�سات املالية واملعرفة الفنية لهم  ،know howوتدريب الكوادر الوطنية

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
طارق نوير

اجمللد احلادي عشر  -العدد األول  -يناير 2009

25

يف امل ؤ��س�سات املالية أالجنبية للتعرف على أ��ساليب فنية متقدمة يف حتليل أ�داء البور�صات� .إال أ�نه
يجب العناية والرتكيز يف الفرتة القادمة على التنظيم الداخلي للبور�صة امل�صرية من خالل ابتكار
أ�دوات و�آليات تقلل من خماطر املتاجرة لل�سوق وحدة التقلبات �صعود ًا وهبوط ًا ،وتنمية الدور امل ؤ��س�سي
بال�سوق و�إ�ضافة ن�شاط �صانع ال�سوق أ�و املتخ�ص�صني مبا ي�ساهم يف حتقيق التوازن لل�سوق ،وتفعيل �سوق
ال�سندات ،وتقليل تكلفة التعامالت وت�سييل أالوراق املالية ،و�إعادة النظر ومراجعة �آليات البيع وال�شراء
يف نف�س جل�سة التداول وال�شراء الهام�شي  ،وكذلك تنظيم عملية االكتتاب مبا ال ي ؤ�ثر بال�سلب على �سيولة
البور�صة وحجم التعامالت ،والعمل على رفع ثقافة التعامل يف البور�صة وخا�صة يف ما يتعلق مبزايا
اال�ستثمار طويل أالجل ،وتوعية املتعاملني يف البور�صة مبخاطر �إ�سرتاتيجية القطيع\.
� .4ضرورة تطوير نظام معلومات كفوء لتتبع حركة دخول وخروج ا�ستثمارات احلافظة ،وفرتة مكوث
وحتويل أالموال الناجمة عن تعامالت أالجانب ،و�إعداد قائمة بامل�ضاربني واملقامرين منهم ،و�إلزام
البنوك التجارية ب�إطار تنظيمي دقيق لت�سجيل اال�ستثمارات يف احلافظة و�إبالغ البنك املركزي بها
ب�صفة دورية.
� .5إن ال� ؤس�ال أال�سا�سي الذي يهم متخذي القرار ،هو “هل تفر�ض م�صر يف الوقت الراهن قيود ًا على
تدفقات اال�ستثمار يف احلافظة وعلى تعامالت أالجانب يف البور�صة”؟ يعتقد الباحث أ�ن ا إلجابة هي
بالنفي � .صحيح أ�ن تعامالت أالجانب قد تت�سبب يف تقلبات البور�صة مبا ي�ساهم يف انهيار أال�سعار
بالبور�صة وي�ضر مب�صالح �صغار امل�ستثمرين ،ف�ض ًال عن أ�ن خروجهم املفاجئ �سوف ي�ضغط على �سوق
ال�صرف� .إال أ�نه من ال�صعب يف الوقت احلايل فر�ض قيود على تدفقات ر ؤ�و�س أالموال أالجنبية خا�صة
يف ظل املناخ العاملي ال�سائد وتعهد م�صر باالنفتاح على العامل يف �إطار برامج ا إل�صالح االقت�صادي
اجلارية .فهذا أالمر قد يعطي �إ�شارات �سلبية للم�ستثمرين أالجانب ،هذا با إل�ضافة �إىل أ�ن الو�ضع
احلايل املتعلق بتعامالت أالجانب يف البور�صة امل�صرية لي�س خطري ًا ،خا�صة و أ�ن ن�سبة اال�ستثمارات يف
احلافظة ال ت�شكل وزن ًا كبري ًا يف احل�ساب الر أ��سمايل ،و أ�ن ن�سبة تعامالت أالجانب مل تزد حتى ا آلن عن
�   30%سنوي ًا يف املتو�سط ،ف�ض ًال عن أ�ن تعامالت أالجانب تتم مبعظمها من خالل م ؤ��س�سات على عك�س
تعامل امل�صريني( ،)7كما أ�ن �سوق املال امل�صري مل ي�شهد حاالت كبرية ومتكررة خلروج وفرار أالجانب
منه .كذلك ف�إن هناك ا آلليات املتاحة حالي ًا أ�مام التنفيذيني بالبور�صة امل�صرية (احلدود ال�سعرية -
الوقف امل ؤ�قت للتعامالت) ف�ض ًال عن التكاليف الكبرية امل�صاحبة لفر�ض القيود نتيجة متطلباتها من
أالطر التنظيمية وا إلدارية و�آليات مواجهة التحايل عليها ،قد ال ت ؤ�تي ثمارها يف بع�ض أالحوال(.)8
 .6ميكن قبول بع�ض التقلبات احلادثة يف البور�صة امل�صرية ،على أ�ن ت�صحح أالو�ضاع نف�سها يف أالجل
الطويل بعد �إمتام تنظيم البور�صة و�إدخال �آليات و أ�دوات ت ؤ�دي �إىل تعميقها ون�ضجها .ومن ثم ال يتوجب
اللجوء �إىل القيود �إال يف حالة اخلطر وال�ضرورة الق�صوى ،وكحل أ�خري بعد ا�ستنفاذ كل اجلهود املطلوبة
لتنظيم وتطوير البور�صة ،حيث أ�نه ال يزال ممكن ًا احتواء تعامالت أالجانب من خالل التنظيم اجليد
للبور�صة.
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 .7هناك جماالت بحثية �إ�ضافية يجب القيام بها – حال توفر �سال�سل زمنية من البيانات التف�صيلية
– للتمييز بني امل�ستثمر أالجنبي املقيم وغري املقيم ،وامل�ستثمر أالجنبي الفرد وامل ؤ��س�سة ،حيث أ�ن مثل
هذا التميز ميكن أ�ن ي�ساعد ب�شكل كبري على فهم �سلوك امل�ستثمرين ،وكذلك للتعرف على ت أ�ثري تفاوت
املعلومات لدى امل�ستثمرين أالجانب على ا�سرتاتيجيات املتاجرة املتبعة مثل املتاجرة بالتغذية املرتدة
ا إليجابية أ�و طبقا ل�سلوك القطيع.
 .8وختاما ف�إن الدرا�سة ترى أ�ن ت أ�ثري تعامالت أالجانب على أ�داء البور�صة امل�صرية يحكمه ثالوث (حترير
وتقييد احل�ساب الر أ��سمايل ،التنظيم الداخلي للبور�صة و�سلوك تعامالت أالجانب أ�نف�سهم) والتحدي
احلقيقي الذي ينبغي مواجهته ،هو الكيفية التي ميكن من خاللها حتويل تعامالت أالجانب يف البور�صة
امل�صرية �إىل ا�ستثمار طويل أالجل.

الهوام�ش

( )1يرجع �سبب اختيار فرتة التحليل من عام  2000اىل عام � ،2006إىل أ�نها تعد من الفرتات الن�شطة للبور�صة امل�صرية ،التى
�شهدت فيها حركة كبرية لتعامالت أالجانب ،ف�ض ًال عما تعر�ضت له البور�صة امل�صرية من تقلبات �صعود ًا وهبوط ًا.
( )2يعرب عن �صيغة  ADFبعد �إ�ضافة الثابت او املقطع b0كالتايل:
ويف هذه احلالة ي�صبح الفر�ض ال�صفري  ،H0: b1 =0والفر�ض البديل ،H1: b1 ≠0 :ويتم قبول فر�ض العدم عندما تكون القيمة
املح�سوبة (قيمة تاو  ) τمن اختبار ديكي فوللر املطور أ�قل من القيمة احلرجة املناظرة ،التي تظهر مع نتائج االختبار ،ويف هذه
احلالة تكون ال�سل�سلة غري �ساكنة وال ت�صلح ال�ستخدامها يف التقدير .بينما يتم قبول الفر�ض البديل بحيث تكون املتغريات
خالية من جذر الوحدة عندما تكون قيمة تاو املح�سوبة أ�كرب من القيمة اجلدولية ،مبعنى أ�ن ال�سل�سلة الزمنية تكون �ساكنة
وميكن ا�ستخدامها يف التقدير مبا�شرة
(� )3إن �إيجاد الفروق أالوىل للمتغريات يعترب أ�حد احللول إلزالة خ�صائ�ص عدم ال�سكون  ،وخا�صة �إزالة االجتاه العام.
( )4مت �إجراء اختبار  ،Phillips-Perron Testوجاءت النتائج مت�شابهة الختبار ديكي فولر املطور.
( )5نظر ًا ألن  Fاملح�سوبة أ�كرب من  Fاجلدولية ،لذا يتم رف�ض فر�ض العدم وقبول الفر�ض البديل
( )6مت حتديد الفجوات املثلى الختبار �سببية جراجنر من خالل تطبيق معيار   Akaike Final Prediction Error (FPE( :الذي
يحدد الفجوات الزمنية املثلى ،حيث جاءت الفجوة ال�ساد�سة هي أ�مثل الفجوات الزمنية التي ت�ضمن عدم ارتباط البواقي ذاتي ًا،
�إال أ�نه مت تف�ضيل اختيار الفجوتني أالوىل والثانية ملالءمتها مع طبيعة التعامالت ق�صرية أالجل للبور�صة امل�صرية .ويف كلتا
احلالتني فقد جاءت النتائج مت�شابهة.
ؤ
أ
()7على �سبيل املثال ،يالحظ أ�نه يف يوم � 2007/2/1شكلت تعامالت امل��س�سات الجنبية حوايل  %75من �إجمايل تعامالت
أالجانب ،يف حني بلغت ن�سبة تعامالت امل ؤ��س�سات امل�صرية حوايل  %10من �إجمايل تعامالت امل�صريني.
()8جدير بالذكر أ�نه حتى يف أ�يام الهبوط احلادة للبور�صة امل�صرية ،مل يخرج امل�ستثمرون أالجانب منها ب�شكل كامل ،فعلى �سبيل
املثال ،يالحظ أ�نه يف يومي  14مار�س  ،2006و  14يونيو � ،2006سجلت تعامالت أالجانب �صايف م�شرتيات موجب (معنى أ�ن
م�شرتياتهم جتاوزت مبيعاتهم من أال�سهم).
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جدول رقم (م )1نتائج قيا�س ت أ�ثري تعامالت أالجانب وامل�صريني على عوائد البور�صة امل�صرية
املعادلة أالوىل

املعادلة الثانية

املعادلة الثالثة

احلد الثابت

0.013
() 1.456

0.012
()1.476

0.012
()1.419

�إجمايل تعامالت أالجانب

0.037
()2.016

�إجمايل تعامالت أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.017
()0.945

�إجمايل تعامالت امل�صريني

0.028
()1.051

�إجمايل تعامالت امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.041
()1.538

املتغريات

م�شرتيات أالجانب

0.042
()2.689

م�شرتيات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.018
()1.162

م�شرتيات امل�صريني

0.021
()0.811

م�شرتيات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.045
()1.813

مبيعات أالجانب

0.024
()1.414

مبيعات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.020
()1.191

مبيعات امل�صريني

0.046
()1.853

مبيعات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.038
()1.510

عوائد البور�صة بفرتة �إبطاء واحدة
معامل التحديد ()R2
معامل ديربن واط�سون
عدد امل�شاهدات

0.308
()2.943

0.313
()3.033

0.307
()2.931

0.22

0.24

0.21

2.23

2.24

2.23

79

79

79
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مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
طارق نوير

جدول رقم (م )2نتائج قيا�س ت أ�ثري تعامالت أالجانب وامل�صريني على تقلبات عوائد البور�صة امل�صرية
املعادلة أالوىل

املعادلة الثانية

املعادلة الثالثة

�إجمايل تعامالت أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.008
()4.418
0.001
()0.771
0.003
0
0.003
()2.062

0.008
()4.599

0.008
()4.337

�إجمايل تعامالت امل�صريني

0.000
()0.304

�إجمايل تعامالت امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

-0.000
()-0.233

املتغريات
احلد الثابت
�إجمايل تعامالت أالجانب

م�شرتيات أالجانب

0.000
()0.149

م�شرتيات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.001
()0.894

م�شرتيات امل�صريني

0.002
()0.667

م�شرتيات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.001
()0.544

مبيعات أالجانب

0.002
()1.473

مبيعات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.004
()2.778

مبيعات امل�صريني

0.000
()0.418

مبيعات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

-0.001
()-0.371

تقلبات عوائد البور�صة بفرتة �إبطاء واحدة
معامل التحديد ()R2
معامل ديربن واط�سون
عدد امل�شاهدات

0.476
()4.509

0.448
()4.251

0.488
()4.713

0.24

0.21

0.27

2.04

1.99

2.05

79

79

79
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مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
طارق نوير

جدول رقم (م )3نتائج قيا�س ت أ�ثري تعامالت أالجانب وامل�صريني على �سيولة البور�صة امل�صرية
املعادلة أالوىل

املعادلة الثانية

املعادلة الثالثة

�إجمايل تعامالت أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

-0.897
()-3.091
0.263
()3.097
0.071
()0.857

-0.897
()-3.091

-2.884
()-4.578

�إجمايل تعامالت امل�صريني

0.253
()2.018

�إجمايل تعامالت امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

-0.014
( )-0.117

املتغريات
احلد الثابت
�إجمايل تعامالت أالجانب

م�شرتيات أالجانب

0.236
()3.176

م�شرتيات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.018
()0.254

م�شرتيات امل�صريني

0.282
()2.302

م�شرتيات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.067
()0.570

مبيعات أالجانب

0.162
()2.232

مبيعات أالجانب بفرتة �إبطاء واحدة

0.065
()0.959

مبيعات امل�صريني

0.418
()4.106

مبيعات امل�صريني بفرتة �إبطاء واحدة

0.224
()3.340
0.766
()10.34

0.772
()10.44

0.534
()5.651

معامل التحديد ()R2

0.62

0.62

0.66

معامل ديربن واط�سون

2.71

2.65

2.45

79

79

79

�سيولة البور�صة بفرتة �إبطاء واحدة

عدد امل�شاهدات
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