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نظرة على حركة األسواق المالية حول العالم

Global Financial Markets in Brief

خالل األسبوع الماضي ،ارتفعت عوائد سندات الخزانة األمريكية بشكل حا ّد إلى أعلى
مستوياتها منذ أواخر العام  ،2007في أعقاب أرقام التضخم األميركية خالل شهر مايو
غير المتوقعة يوم الجمعة ،عندما سجل التضخم في الواليات المتحدة أعلى مستوى له
في  40عاما ً في مايو ،متسارعا ً بشكل غير متوقع في تقدم واسع من شأنه أن يضغط على
مجلس االحتياطي الفيدرالي لتمديد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وأيضا ً
التأثير على األسواق المالية العالمية .هذا وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أدى
ارتفاع عدد حاالت كورونا في بكين إلى تضاؤل اآلمال في حدوث انتعاش سريع في طلب
الصين على الوقود ،في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو االقتصادي إلى
مزيد من الكساد في السوق .في موازاة ذلك ،انهارت أسواق العمالت المشفرة إلى مستوى
منخفض جديد عندما تقلصت القيمة السوقية العالمية إلى أقل من  1.1تريليون دوالر.

Over the previous week, US Treasury yields rose sharply to the
highest levels since late 2007, in the wake of an unexpectedly
hot May US inflation reading on Friday, when U.S. inflation hit a
fresh 40-year high in May of 8.6%, unexpectedly accelerating in
a broad advance that pressures the Federal Reserve to extend
an aggressive series of interest-rate hikes and also weighing on
global financial markets. Oil prices slipped on Friday as a rise in
Covid-19 cases in Beijing subdued hopes for a rapid pick-up in
China’s fuel demand, while worries about global inflation and
economic growth further depressed the market. In parallel,
cryptocurrency markets have crashed to a new low when the
global market capitalization has shrunk to below US$ 1.1 trillion.
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Key Topics

Gold prices rebound on Friday
as economic fears grow
أسعار الذهب تنتعش يوم الجمعة مع
تنامي المخاوف االقتصادية

U.S. stocks tumble as consumer
inflation soars to 40-year high
تراجع األسهم األمريكية مع ارتفاع التضخم
االستهالكي إلى أعلى مستوى في  40عاما ً

Oil prices falls on renewed demand worries
after extending gains till Thursday
تراجع أسعار النفط مع تجدد مخاوف الطلب بعد
سلسلة من المكاسب حتى يوم الخميس
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U.S. stocks tumble as consumer inflation
soars to 40-year high

تراجع األسهم األمريكية مع ارتفاع التضخم االستهالكي
ً  عاما40 إلى أعلى مستوى في

U.S. Treasury yields surged sharply on Friday, led by short-term rates,
after the release of hotter-than-expected inflation data raised concern
over a possible recession. The 2-year rate jumped to 3.065%, reaching
its highest level since 2008, while the benchmark 10-year Treasury yield
also rose sharply, trading at about 3.157%. In fact, US consumer price
growth surged in May, accelerating by 1%, as rising energy and services
inflation added urgency to the Federal Reserve’s plans to aggressively
tighten monetary policy. The monthly rise in the consumer price index,
published by the Bureau of Labor Statistics on Friday, was significantly
higher than the 0.3% increase in April and above economists’ expectations
of a 0.7%. As such, the annual rate of inflation rose to 8.6% (from 8.3% in
April), the highest level since December 1981.

 بقيادة أسعار الفائدة قصيرة،ارتفعت عوائد سندات الخزانة األمريكية بشكل حا ّد يوم الجمعة
 فقد قفز. بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع مما أثار القلق بشأن ركود محتمل،األجل
 في حين ارتفع،2008  مسجال ً أعلى مستوى له منذ العام،3.065٪ سعر الفائدة ألجل عامين إلى
 في.3.157٪  حيث تم تداوله عند حوالي،ً سنوات بشكل حا ّد أيضا10 عائد سندات الخزانة ألجل
 حيث،1٪  متسارعا ًبنسبة، ارتفع نمو أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة في شهر مايو،الواقع
أدى ارتفاع تضخم الطاقة والخدمات إلى زيادة إلحاح خطط االحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة
 الذي نشره مكتب إحصاءات، وكان االرتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك.النقدية بقوة
 في أبريل وأعلى من توقعات االقتصاديين0.3٪  أعلى بكثير من الزيادة بنسبة،العمل يوم الجمعة
 وهو أعلى،) في أبريل8.3٪  (من8.6٪  ارتفع معدل التضخم السنوي إلى، على هذا النحو.0.7٪ عند
.1981 مستوى منذ ديسمبر

In addition, U.S. Treasury yields moved higher on Thursday as investors
assessed the latest move from the European Central Bank which
confirmed its intention to hike interest rates at the policy meeting next
month and downgraded its growth forecasts. Following the latest
monetary policy meeting, the Governing Council announced it intends
to raise key interest rates by 25 basis points at the July meeting. The ECB
expects a further hike at the September meeting, but said the scale of
that increment would depend on the evolving trajectory of the mediumterm inflation outlook.

Evolution of US 10-year Treasury bond yields
 سنوات10 تط ّور عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل
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 ارتفعت عوائد سندات الخزانة األمريكية يوم الخميس حيث قام المستثمرون،باإلضافة إلى ذلك
بتقييم الخطوة األخيرة من البنك المركزي األوروبي الذي أكد عزمه على رفع أسعار الفائدة في
، في أعقاب اجتماع السياسة النقدية األخير.اجتماع السياسة الشهر المقبل وخفض توقعاته للنمو
 نقطة أساس في25 أعلن مجلس المحافظين أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار
 لكنه، هذا ويتوقع البنك المركزي األوروبي مزيدا ً من االرتفاعات في اجتماع سبتمبر.اجتماع يوليو
.قال إن حجم هذه الزيادة سيعتمد على المسار المتطور لتوقعات التضخم على المدى المتوسط

Evolution of the US dollar index
تط ّور مؤشر الدوالر األمريكي مقابل سلة العمالت
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تراجع األسهم األمريكية مع ارتفاع التضخم االستهالكي
إلى أعلى مستوى في  40عاما ً

U.S. stocks tumble as consumer inflation
soars to 40-year high

في موازاة ذلك ،استقر مؤشر الدوالر األمريكي ،الذي يقيس العملة األمريكية مقابل ستة
عمالت أخرى ،عند  103.3بعد ارتفاعه بنسبة  ،0.7٪بعدما صعد بنسبة  1.1٪خالل األسبوع،
وهو ما سيكون أكبر مكسب له بالنسبة المئوية منذ األسبوع األخير من أبريل .على هذا النحو،
كان الدوالر األمريكي عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو يوم الجمعة ،بحيث المس
اليورو  1.06دوالر في التعامالت اآلسيوية المبكرة ،وهو أدنى مستوى له منذ  23مايو ،بعد أن
فقد  0.92٪أمام الدوالر يوم الخميس .هذا ولم يتمكن الين الياباني من تحقيق أي مكاسب
مقابل الدوالر ،حيث تم تداوله عند  134.1للدوالر في التعامالت اآلسيوية المبكرة يوم الجمعة،
بالقرب من أدنى مستوى له في  20عاما ً والذي كان متداوال ً مؤخراً.

In parallel, the US dollar index, which measures the greenback
against six peers, was steady at 103.3 after a 0.7% gain. It has rallied
1.1% this week, which would be its biggest percentage gain since the
last week of April. As such, the US dollar was at a two-week high on
the euro on Friday. The euro touched US$ 1.06 in early Asia trade,
its lowest since May 23, after losing 0.92% on the dollar on Thursday.
The yen could not gain any ground on the greenback, trading at
134.1 per dollar in early Asia trade Friday, around a 20-year low it has
straddled recently.

في المقابل ،انخفضت أسعار األسهم األمريكية يوم الجمعة بعد أن أصدر مكتب إحصاءات
العمل تقريره .فانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة  3.5٪يوم الجمعة ،حيث انخفض
بنحو  5.7٪على مدار األسبوع ،وانخفض مؤشر  S&P500بنسبة  ،2.9٪مسجال ً انخفاضا ً
أسبوعيا ً بنحو  .5.1٪وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار  880نقطة ،أو حوالي ،2.7٪
منخفضا ً أسبوعيا ً بنسبة  .4.6٪وقد جاءت االنخفاضات بعد أسبوعين فقط من تحقيق
المؤشرات الثالثة بعض المكاسب ،محطمة بذلك أطول سلسلة من الخسائر األسبوعية
منذ العام  .2001وتتبعت األسهم اآلسيوية وول ستريت هبوطيا ً يوم الجمعة بعد توجيهات
رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي األوروبي وبيانات التضخم األمريكية .على هذا النحو،
انخفض مؤشر  MSCIألسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة  1.2٪في التعامالت
اآلسيوية ،متأثرا ً بانخفاضات بنسبة  1.5٪في هونغ كونغ ،و  0.8٪في أستراليا و 1.6٪في كوريا
الجنوبية.

U.S. stock prices plummeted Friday after the Bureau of Labor
Statistics released its report. The Nasdaq Composite fell by 3.5% on
Friday for a weekly dip of about 5.7%, and the S&P 500 fell by 2.9%
for a weekly dip of about 5.1%. The Dow Jones Industrial Average fell
880 points, or about 2.7%, for a weekly drop of 4.6%. The declines
came just two weeks after the three indexes made some gains,
breaking the longest streak of weekly losses since 2001. Asian shares
tracked Wall Street lower on Friday after rate hike guidance from
the European Central Bank and U.S. inflation data. As such, MSCI's
broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan fell by 1.2% in
Asian trade, weighed down by drops of 1.5% in Hong Kong, 0.8% in
Australia and 1.6% in South Korea.

Evolution of Dow Jones index

Evolution of the Euro/USD exchange rate

تط ّور مؤشر داو جونز

تط ّور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي

تراجع أسعار النفط مع تجدد مخاوف الطلب
بعد سلسلة من المكاسب حتى يوم الخميس

Oil prices falls on renewed demand worries after
extending gains till Thursday

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها ال تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في
Oil prices fell on Friday but still hovered near three-month highs,
ثالثة أشهر ،مع المخاوف من إجراءات اإلغالق الجديدة في شنغهاي التي عاكست الطلب
with fears over new COVID-19 lockdown measures in Shanghai
القوي على الوقود في الواليات المتحدة ،أ كبر مستهلك في العالم ،وبسبب المخاوف
outweighing solid demand for fuels in the world's top consumer
بشأن التضخم العالمي والنمو االقتصادي مما زاد من فرص الكساد في السوق .في
United States and on worries about global inflation and economic
الواقع ،عادت شنغهاي وبكين إلى فرض حالة تأهب جديدة يوم الخميس لمواجهة
growth further depressed the market. In fact, Shanghai and
تفشي كورونا بعد أن فرضت أجزاء من أ كبر مركز اقتصادي في الصين قيودا ً جديدة
Beijing went back on a fresh COVID-19 alert on Thursday after
لإلغالق وأعلنت المدينة عن جولة من االختبارات الجماعية لماليين السكان .على هذا
parts of China's largest economic hub imposed new lockdown
النحو ،انخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
restriction and the city announced
إلى ما دون  122دوالر للبرميل من 124
a round of mass testing for
Evolution
of
Brent
crude
oil
prices
(US$
per
)barrel
دوالر قبل أيام قليلة عندما أغلق كال الخامين
millions of residents. As such,
األمريكي)
(بالدوالر
الخام
النفط
برميل
سعر
ر
و
تط
القياسيين يوم األربعاء عند أعلى مستوى
ّ
Brent crude futures was down to
لهما منذ  8مارس ،وهو ما يطابق المستويات
below U$ 122 a barrel from US$
التي شوهدت في العام  ،2008وذلك بعد أن
124 a few days before when both
وسعت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس،
ّ
benchmarks closed Wednesday
ف
مدعومة بالطلب القوي ي الواليات المتحدة
at their highest since March 8,
أ كبر مستهلك في العالم.
matching levels seen in 2008,
mainly after oil prices extended
gains on Thursday, underpinned
by robust demand in the world's
top consumer United States.
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تراجع أسعار النفط مع تجدد مخاوف الطلب
بعد سلسلة من المكاسب حتى يوم الخميس

Oil prices falls on renewed demand worries after
extending gains till Thursday

في التفاصيل ،أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة ،يوم األربعاء ،أن الواليات
The United States posted a record fall in strategic crude reserves
المتحدة سجلت انخفاضا ً قياسيا ً في احتياطيات الخام االستراتيجية حتى مع ارتفاع
even as commercial stocks rose last week, data from the
المخزونات التجارية األسبوع الماضي ،مما يشير إلى مرونة الطلب على وقود السيارات
Energy Information Administration (EIA) showed on Wednesday,
خالل ذروة الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات .وقد سجلت أسعار البنزين
indicating resilience in demand for the motor fuel during peak
في الواليات المتحدة رقما ً قياسيا ً جديدا ً يوم
summer despite sky-high pump
األحد ،لتصل إلى متوسط وطني قدره 5.01
prices. Gas prices in the US hit
)Evolution of Natural Gas Continuous Contract prices (US$
دوالر للغالون الواحد .في موازاة ذلك ،ارتفعت
a new record high on Sunday,
تط ّور أسعار العقود المستمرة للغاز الطبيعي (بالدوالر األمريكي)
أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا
climbing to a national average
يوم الخميس بعد اندالع حريق في مركز تصدير
of US$ 5.01 for a gallon of gas. In
أمريكي رئيسي ،مما زاد من الضغط على
parallel, natural gas prices surged
اإلمدادات العالمية المحدودة أصالً .فارتفعت
across Europe on Thursday after
العقود اآلجلة للغاز الطبيعي في المملكة
a fire broke out at a key US export
المتحدة بنحو  33٪بينما ارتفعت أسعار الغاز
hub, putting further pressure on
القياسي الهولندي بما يقل قليالً عن .12٪
already tight global supply. UK
natural gas futures surged around
33%, while benchmark Dutch gas
prices rose just under 12%.
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أسعار الذهب تنتعش يوم الجمعة
مع تنامي المخاوف االقتصادية

Gold prices rebound on Friday
as economic fears grow

انخفضت أسعار الذهب في التعامالت المبكرة يوم الجمعة وكان من المقرر أن تنخفض Gold edged down on early trading on Friday and was set for a weekly
على أساس أسبوع ،حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مع انتظار المستثمرين بيانات fall, as Treasury yields rose, with investors awaiting key monthly
التضخم الشهرية األمريكية الرئيسية بحثا ً عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية U.S. inflation data for signs on the future of the Federal Reserve's
لمجلس االحتياطي الفيدرالي .إال أنه ومع تداول متقلب يوم الجمعة ،انتعشت أسعار monetary policy. However, in a volatile trading on Friday, gold prices
الذهب مرة أخرى حيث تحول التركيز إلى
bounced back as focus turned
المخاطر االقتصادية بعد قراءات التضخم
to economic risks after elevated
)Evolution of gold prices (US$ per ounce
األمريكية المرتفعة التي عززت الرهانات على
U.S. inflation readings boosted
تط ّور أسعار الذهب (بالدوالر األميركي لألونصة)
زيادات كبيرة في أسعار الفائدة .وفقا ً لذلك،
bets for aggressive interest rate
كانت أسعار الذهب منيعة بشكل ملحوظ
hikes. Accordingly, gold prices
نظرا ً لتوقعات رفع أسعار الفائدة ،بسبب
have been remarkably resilient
المخاوف من أن نسب التضخم قد تفوق
given rate hiking expectations,
زيادات أسعار الفائدة .على هذا النحو ،وصل
on concerns that inflation may
سعر الذهب الفوري إلى  1,875دوالر لألونصة
outpace rate hikes. As such, spot
من حوالي  1,825دوالر لألونصة ،وهو أدنى
gold to US$ 1,875 per ounce, from
مستوى منذ  19مايو.
around US$ 1,825 per ounce, its
lowest since May 19.
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أسعار الذهب تنتعش يوم الجمعة
مع تنامي المخاوف االقتصادية

Gold prices rebound on Friday
as economic fears grow

من ناحية أخرى ،واصلت عملة البيتكوين المش ّفرة عمليات بيعها كجزء من االنخفاضات On another note, Bitcoin continued its selloff as part of broader
األوسع في العمالت المشفرة بعد أن أدى االرتفاع الحاد في التضخم في الواليات declines in cryptocurrencies after a sharp rise in US inflation triggered
المتحدة إلى إثارة الشعور باالبتعاد عن المخاطرة .فانخفض أ كبر رمز رقمي في العالم risk-off sentiment. The world’s largest digital token tumbled to US$
إلى  25,366دوالر عند أدنى مستوى خالل
25,366 at 18-month low. On the
 18شهراً .من ناحية أخرى ،هبطت عملة إيثر،
other hand, Ether, the coin linked to
)Evolution of Bitcoin prices (US$
ثاني أ كبر عملة مشفرة ،إلى أدنى مستوى لها
the ethereum blockchain and the
تط ّور أسعار البيتكوين (بالدوالر األمريكي)
ظل
في  15شهرا ً تقري ًبا إلى  1,340دوالر ،في
ّ
second largest cryptocurrency,
تعزيز المتداولين رهاناتهم على وتيرة أ كثر
fell nearly at its 15-month low to
شراسة لتشديد بنك االحتياطي الفيدرالي بعد
US$ 1,340. Traders are boosting
أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التضخم
bets for a more aggressive pace of
األمريكي قفز إلى أعلى مستوى له في 40
Federal Reserve tightening after
عاما ً في مايو ،مما أدّى إلى عمليات بيع في
data Friday showed US inflation
األصول الخطرة بما في ذلك العمالت المشفرة
jumped to a fresh 40-year high in
واألسهم.
May, which triggered a selloff in
risk assets including crypto and
stocks.
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Major Global Markets Indicators
أبرز مؤشرات األسواق العالمية
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Currencies
اﻟﻌﻤﻼت

Cryptocurrencies (US$)

(اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺸ ّﻔﺮة )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

Global Stock Indices
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

Commodities (US$)
(اﻟﺴﻠﻊ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

Interest Rates (%)
(%) أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة

03

31

Weekly
Change

Year-To-Date
Change

June - ﻳﻮﻧﻴﻮ
2022

June - ﻳﻮﻧﻴﻮ
2022

Dec. - دﻳﺴﻤﺒﺮ
2021

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

1.23

1.25

1.35

-1.4%

-9.0%

1.07

1.14

-1.9%

-7.5%

134.4

130.9

115.1

2.7%

16.8%

1.42

1.39

1.38

2.2%

3.0%

1.28

1.26

1.26

1.5%

1.2%

Bitcoin
Ethereum
Cardano

29,190

29,638

46,310

-1.5%

-37.0%

1,677

1,758

3,689

-4.6%

-54.5%

0.61

0.58

1.34

5.2%

-54.7%

Dow Jones
S&P 500
Nasdaq 100
CAC 40
FT-SE 100
Nikkei 225

31,393

32,900

36,338

-4.6%

-13.6%

3,901

4,109

4,766

-5.1%

-18.2%

11,833

12,548

16,320

-5.7%

-27.5%

6,187

6,485

7,153

-4.6%

-13.5%

US$ per 1 GBP
US$ per 1 Euro
JP Yen per 1 US$
Australian $ per 1 US$
Canadian $ per 1 US$

Gold ounce
Silver ounce
Platinum ounce
Palladium ounce
Brent crude (per barrel)
1-month Libor
US Prime Rate
US Discount Rate
US 10-year Treasury Note

1.05

7,318

7,533

7,385

-2.9%

-0.9%

27,824

27,762

28,792

0.2%

-3.4%

1,875.2

1,850.2

1,828.6

1.4%

2.5%

21.9

21.9

23.4

0.1%

-6.1%

972.0

1,020.6

966.2

-4.8%

0.6%

1,920.0

1,974.0

1,912.1

-2.7%

0.4%

121.9

121.1

77.8

0.7%

56.8%

1.28

1.12

0.10

0.16

1.18

4.00

4.00

3.25

0.00

0.75

1.00

1.00

0.25

0.00

0.75

3.16

2.94

1.51

0.22

1.65
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AFCM Equity Markets Weekly Highlights
June 2022
Sunday

5

Saudi Arabia's stock market rose on Sunday after a survey showed that non-oil
private sector continued its strong growth in May as demand withstood rising output
costs. The seasonally adjusted S&P Global Saudi Arabia Purchasing Managers' Index
(PMI) for the whole economy was steady at 55.7 in May, the same as in April, which
was its lowest reading since January and below the series average of 56.8.
 audi Arabia's benchmark index rose 0.4% with oil giant Saudi Aramco advancing
S
1.1%, while Al Rajhi Bank was up 0.5%. Among other stocks, ACWA Power also
jumped 1.3% after saying it signed a SR 401 million (US$ 106.9 million) contract to
develop and operate the 91 MW Layla solar PV project.
In Qatar, the index, gained 0.1%, as petrochemical maker Industries Qatar increased
0.7% and Sharia lender Masraf Al Rayan was up 0.6%. Outside the Gulf, Egypt's
index fell 0.2% after a disappointing purchasing managers' survey. The S&P Global
Egypt Purchasing Managers' Index strengthened to 47.0 from April's 46.9, but still
remained below the 50.0 threshold that separates growth from contraction.

16
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لدى اتحاد أسواق المال العربية
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األحد

5

ارتفعت سوق تداول السعودية يوم األحد بعد أن أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي
واصل نموه القوي في مايو حيث واجه الطلب ارتفاع تكاليف اإلنتاج .فقد استقر مؤشر
 S&P Global Saudi Arabiaلمديري المشتريات المعدل موسميا ً لالقتصاد بأكمله عند
 55.7في مايو ،وهو نفس المؤشر في أبريل ،والذي كان أدنى قراءة له منذ يناير وأقل من المتوسط
البالغ .56.8
	ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  0.4٪مع تقدم سهم شركة أرامكو السعودية
بنسبة  ، 1.1٪فيما سهم صعد مصرف الراجحي بنسبة  .0.5٪ومن بين األسهم األخرى ،قفز
سهم أ كوا باور أيضا ً بنسبة  1.3٪بعد أن قالت إنها وقعت عقدا ً بقيمة  401مليون ريال سعودي
( 106.9مليون دوالر) لتطوير وتشغيل مشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة
 91ميجاوات.
	في بورصة قطر ،ارتفع المؤشر بنسبة  ،0.1٪حيث ارتفع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات
بنسبة  ،0.7٪وارتفع سهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة اإلسالمية بنسبة  .0.6٪أما خارج
منطقة الخليج ،فقد هبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة  0.2٪بعد مسح مخيب لآلمال لمديري
المشتريات .فقد تعزز مؤشر  S&P Global Egyptلمديري المشتريات إلى  47.0من  46.9في
أبريل ،لكنه ال يزال أقل من عتبة  50.0التي تفصل بين النمو واالنكماش.
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6

Saudi Arabian shares outperformed other Gulf markets to close higher on Monday
after the kingdom hiked prices for its crude sales in July, while the Abu Dhabi index
fell for a fourth straight session. The kingdom raised the official selling price for its
flagship Arab light crude to Asia to a US$ 6.50 premium versus the average of the
Oman and Dubai benchmarks, from a US$ 4.40 premium in June. The move lifted
global prices of crude oil.
 audi Arabia's benchmark index advanced 1.3%, boosted by a 3.4% jump in
S
petrochemical maker Sabic and a 1% hike in Al Rajhi Bank as the two sectors were
set to gain the most from surging oil prices. Insurer Bupa Arabia gained 5.1% after
the company announced an annual dividend of SR 4.50 a share (US$ 1.20), an
increase of about 32% compared with a year earlier. Separately, Saudi's sovereign
wealth fund - the Public Investment Fund (PIF) - has been shortlisted to buy a
stake in the Middle East, North Africa and central Asia Starbucks franchise held by
Alshaya Group.
 he Qatari index gained 1.3%, led by a 2.7% increase in Qatar Islamic Bank and a
T
2.2% leap in Sharia lender Masraf Al Rayan. Dubai's main share index edged up
0.1%, helped by a 0.8% rise in Dubai Islamic Bank and a 0.8% increase in Emirates
Integrated Telecommunications. But the Abu Dhabi index closed 0.7% lower, hit by
a 2% slump in the country's largest lender First Abu Dhabi Bank and a 0.2% drop
in conglomerate International Holding Company. Outside the Gulf, Egypt's bluechip index closed flat.
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لدى اتحاد أسواق المال العربية
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اإلثنين

6

فاق أداء األسهم في سوق تداول السعودية أداء أسواق الخليج األخرى ليغلق مرتفعا ً يوم االثنين بعد أن
رفعت المملكة أسعار مبيعات النفط الخام في يوليو ،بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
للجلسة الرابعة على التوالي .فقد رفعت المملكة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى
آسيا إلى عالوة  6.50دوالرات مقابل متوسط مؤشري سلطنة عمان ودبي ،من قسط  4.40دوالر في يونيو،
وقد رفعت هذه الخطوة األسعار العالمية للنفط الخام.
	ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،1.3٪مدعوما ً بقفزة نسبتها  3.4٪في سهم
شركة سابك لصناعة البتروكيماويات وزيادة بنسبة  1٪في سهم مصرف الراجحي حيث كان القطاعان
يستفيدان أ كثر من ارتفاع أسعار النفط .وا كتسب سهم شركة التأمين بوبا العربية ما نسبته ،5.1٪
بعد أن أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح سنوية قدرها  4.50ريال سعودي للسهم ( 1.20دوالر) ،
بزيادة قدرها  32٪مقارنة بالعام السابق .بشكل منفصل ،تم اختيار صندوق الثروة السيادية السعودي
لشراء حصة في امتياز ستاربكس في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوكة
لمجموعة الشايع.
	ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة  ،1.3٪بقيادة سهم بنك قطر اإلسالمي الذي ارتفع بنسبة ،2.7٪
وقفزة بنسبة  2.2٪في سهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة اإلسالمية .وصعد المؤشر الرئيسي
لسوق دبي المالي بنسبة  0.1٪مدعوما ً بارتفاع سهم بنك دبي اإلسالمي بنسبة  0.8٪وزيادة بنسبة
 0.8٪في سهم اإلمارات لالتصاالت .لكن مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية أغلق منخفضا ً بنسبة
 0.7٪متأثرا ً بهبوط بنسبة  2٪في سهم أ كبر بنوك البالد بنك أبوظبي األول وتراجع بنسبة  0.2٪في
سهم الشركة القابضة الدولية .أما خارج منطقة الخليج ،فأغلق مؤشر البورصة المصرية على استقرار.
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7

Middle Eastern stock markets ended lower on Tuesday, tracking global shares, as
rising inflation and a looming economic slowdown dampened investor sentiment.
The MSCI's benchmark for global stocks fell by 0.3% to 650 points, weighed by
morning losses in Europe and earlier weakness across Asian markets.
 he main stock index in Saudi Arabia retreated 1.2%, falling most among Gulf peers,
T
with Al Rajhi Bank sliding 1.9% and the kingdom's largest lender Saudi National
Bank dropping 2.1%. The Qatari index eased 0.1%, pressured by a 3% fall in the
Gulf's biggest lender Qatar National Bank and a 1.5% drop in Commercial Bank.
Whereas, Gulf International Services surged 10% after the company announced
an interim agreement with Manaya Holding Group for potential merger of its unit
Amwaj with Shaqab.
 ubai's main share index dipped 0.5%, as top lender Emirates NBD fell 1.4% and
D
Emirates Integrated Telecommunications slipped 1.2%. In Abu Dhabi, the index lost
0.3%, extending the losses to fifth straight session. Petrochemical maker Borouge
dropped 1.9% and lender Abu Dhabi Commercial Bank decreased 2%. Separately,
Abu Dhabi state fund Mubadala and a fund managed by European buyout firm
EQT have agreed to buy Envirotainer with enterprise value of roughly 2.8 billion
euros. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index gained 0.6%, with Commercial
International Bank Egypt adding 0.6%.
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الثالثاء

7

أقفلت أسواق األسهم في المنطقة على انخفاض يوم الثالثاء ،متتبعة األسهم العالمية ،حيث أدى ارتفاع
التضخم والتباطؤ االقتصادي الذي يلوح في األفق إلى تراجع معنويات المستثمرين .فانخفض مؤشر
 MSCIالقياسي لألسهم العالمية بنسبة  0.3٪إلى  650نقطة متأثرا ً بخسائر الصباح في أوروبا والضعف
السابق في األسواق اآلسيوية.
	تراجع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،1.2٪في انخفاض هو األكبر بين نظرائه في
الخليج ،مع هبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة  1.9٪وتراجع سهم البنك الوطني السعودي ،أ كبر
بنوك المملكة ،بنسبة  .2.1٪وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة  0.1٪متأثرا ً بهبوط نسبته  3٪في سهم
أ كبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني وهبوط بنسبة  1.5٪في سهم البنك التجاري .حيث ارتفع سهم
شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة  10٪بعد أن أعلنت الشركة عن اتفاقية مؤقتة مع مجموعة
المنايا القابضة لالندماج المحتمل لوحدتها أمواج مع الشقب.
	انخفض مؤشر األسهم في سوق دبي المالي بنسبة  ،0.5٪حيث هبط سهم بنك اإلمارات دبي الوطني،
أ كبر بنوك اإلقراض ،اإلمارات دبي الوطني بنسبة  ،1.4٪وتراجع سهم اإلمارات لالتصاالت المتكاملة
بنسبة  .1.2٪وخسر المؤشر في سوق أبوظبي لألوراق المالية ما نسبته  ،0.3٪مواصال ً الخسائر إلى
الجلسة الخامسة على التوالي .وانخفض سهم بروج للبتروكيماويات بنسبة  1.9٪وهبط سهم بنك
أبوظبي التجاري بنسبة  .2٪بشكل منفصل ،اتفق صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وصندوق
تديره شركة االستحواذ األوروبية  EQTعلى شراء  Envirotainerبقيمة تقارب  2.8مليار يورو .أما
خارج منطقة الخليج ،فقد ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة  0.6٪وزاد سهم البنك التجاري
الدولي بنسبة 0.6٪
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8

Major stock markets in the Gulf rebounded on Wednesday after oil prices drifted
higher on expectations of solid demand and low inventories. Brent crude futures for
August had risen 21 cents, or 0.2%, to US$ 120.8 a barrel after closing on Tuesday at
the highest since May 31.
 ubai's main share index rose 1%, bolstered by a 2.3% jump in the blue-chip
D
developer Emaar Properties and a 1.1% hike in the country's top lender Emirates
NBD. In Abu Dhabi, equities gained 0.5% with the country's largest lender First Abu
Dhabi Bank rising 1.1%. Among other stocks, conglomerate International Holding
Company rose 0.1% on its unit IHC Food Holding's decision to acquire a 25% stake
in Invictus trading FZE.
 audi Arabia's benchmark index gained 0.3%, supported by banking and
S
petrochemical stocks. The kingdom's largest lender Saudi National Bank rose 0.8%
and Riyad Bank was up 1.1%. Oil giant Saudi Aramco rose 0.6% after registering a
1.2% fall in the previous session. The Qatar index added 0.2% with Qatar Islamic
Bank rising 1.2%. Qatar has picked Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Royal
Dutch Shell and ConocoPhillips as partners in the expansion of the world's largest
liquefied natural gas (LNG) project. The North Field expansion will boost Qatar's
LNG output by 64% by 2027, strengthening its position as the world's top LNG
exporter and help to guarantee long term supply of gas to Europe.
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األربعاء

8

انتعشت أسواق األسهم الرئيسية في الخليج يوم األربعاء بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعات وسط
توقعات بتعزز الطلب وانخفاض المخزونات .فارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت لشهر أغسطس إلى
 120.8دوالر للبرميل بعد أن أغلقت يوم الثالثاء عند أعلى مستوى منذ  31مايو.
	ارتفع مؤشر األسهم في سوق دبي المالي بنسبة  ،1٪مدعوما ً بقفزة بنسبة  2.3٪في سهم شركة
التطوير العقاري "إعمار العقارية" ،وزيادة بنسبة  1.1٪في سهم بنك اإلمارات دبي الوطني ،أ كبر
مقرض في الدولة .وفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،ارتفعت األسهم بنسبة  0.5٪مع ارتفاع سهم
بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك الدولة ،بنسبة  .1.1٪ومن بين األسهم األخرى ،ارتفع سهم تكتل
الشركة الدولية القابضة بنسبة  0.1٪بعد قرار وحدتها  IHC Food Holdingاالستحواذ على حصة
 25٪في .Invictus Trading FZE
	ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  0.3٪بدعم من أسهم البنوك والبتروكيماويات.
وصعد سهم أ كبر بنوك المملكة السعودية الوطني بنسبة  0.8٪وبنك الرياض  .1.1٪وصعد سهم
أرامكو السعودية بنسبة  0.6٪بعد أن سجل انخفاضا ً بنسبة  1.2٪في الجلسة السابقة .وزاد مؤشر
بورصة قطر بنسبة  0.2٪مع صعود سهم مصرف قطر اإلسالمي بنسبة  .1.2٪هذا واختارت قطر شركات
 Exxon Mobil Corpو TotalEnergies SEو Royal Dutch ShellوConocoPhillips
كشركاء في توسيع أ كبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم .وستعزز توسعة حقل الشمال
إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة  64٪بحلول العام  ،2027مما يع ّزز مكانتها كأكبر مصدر
للغاز الطبيعي المسال في العالم ويساعد على ضمان إمدادات الغاز على المدى الطويل إلى أوروبا.
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Most stock markets in Middle East ended mixed on Thursday with the UAE leading
the losses, while Qatar saw its best day since January 2021 after closing flat in
previous session.
In Abu Dhabi, the index fell 0.7%, extending losses to a seventh session in a row,
as largest lender First Abu Dhabi Bank dipped 0.7% and e& declined 2.2%. Dubai's
main share index retreated 0.7%, weighed down by a 1.2% fall in Sharia-compliant
lender Dubai Islamic Bank and a 1.1% drop for top lender Emirates NBD. Separately,
Dubai plans to sell a 12.5% stake in business park operator TECOM Group in an
initial public offering (IPO), the company said in a statement.
 audi Arabia's benchmark index edged 0.1% higher, as financial stocks recovered
S
from earlier losses, with Banque Saudi Fransi and Al Rajhi Bank leading the gains.
Alkhorayef Water And Power Technologies closed 1.4% up after signing 1.86 billion
riyals (US$ 496 million) worth of contracts with the Ministry of Environment, Water
and Agriculture. The stock rose as much as 2.9% in Thursday's trading. The Qatari
index advanced 1%, however, its biggest intraday gain since January 11, 2021,
boosted by financial stocks as Qatar Islamic Bank climbed 3.2%. Outside the Gulf,
the Egypt index ended flat after surging 1.9% in previous session.

Source: Reuters
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الخميس

أنهت معظم أسواق األسهم في الشرق األوسط يوم الخميس على تباين في األداء ،حيث تصدرت بورصات
اإلمارات الخسائر ،في حين شهدت بورصة قطر أفضل يوم لها منذ يناير  2021بعد أن أغلقت دون تغيير
في الجلسة السابقة.

9

	وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية ،هبط المؤشر العام بنسبة  0.7٪مواصال ً خسائره للجلسة السابعة
على التوالي ،حيث انخفض سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلقراض ،بنسبة  ،0.7٪وهبط سهم
البريد اإللكتروني بنسبة  .2.2٪وتراجع مؤشر األسهم الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة  0.7٪متأث ًرا
بهبوط نسبته  1.2٪في سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتراجع سهم بنك
اإلمارات دبي الوطني بنسبة  .1.1٪وقالت الشركة في بيان إن دبي تخطط بشكل منفصل لبيع حصة
 12.5٪في مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع األعمال في طرح عام أولي.
	ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،0.1٪مع تعافي األسهم المالية من
خسائر سابقة ،مع تصدر البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي المكاسب .أغلقت شركة
الخريف لتقنيات المياه والطاقة على ارتفاع بنسبة  1.4٪بعد توقيع عقود بقيمة  1.86مليار ريال
( 496مليون دوالر) مع وزارة البيئة والمياه والزراعة .وارتفع السهم بنسبة  2.9٪في تعامالت الخميس.
وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة  1٪مسجال ً أ كبر مكاسبه خالل اليوم منذ  11يناير  ،2021ومدعوما ً
بأسهم الشركات المالية مع صعود سهم مصرف قطر اإلسالمي بنسبة  .3.2٪أما خارج منطقة
الخليج ،فقد أغلق مؤشر البورصة المصرية دون تغيير بعد ارتفاعه بنسبة  1.9٪في الجلسة السابقة.
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AFCM Equity Markets Weekly Indicators
المؤشرات األسبوعية للبورصات األعضاء في اتحاد أسواق المال العربية

Market Cap.

Trading Volume

Trading Value

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

% Weekly Change

% Weekly Change

% Weekly Change

% Weekly Change

09
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

05 – 09
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

05 – 09
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

09
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

)(US$ million

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

)(000s

)ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

)(US$ 000

Main Index

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

-0.8%

548,855

-15.5%

1,244,993

-14.9%

2,126,807

-2.1%

9,628.4

-0.8%

25,967

12.0%

23,052

25.2%

64,673

-0.5%

2,442.7

-1.2%

30,069

-26.6%

13,242

-10.1%

7,742

-1.2%

1,883.1

1.0%

15,169

-59.2%

228

-51.2%

9,944

41.6%

1,471.2

-1.3%

66,034

-35.0%

2,859

-39.0%

61,369

-0.4%

12,564.8

2.3%

1,413

-38.2%

528

-39.1%

339

2.3%

20,484.8

0.3%

148,687

-28.9%

530,498

-49.3%

392,164

-0.5%

3,371.5

1.8%

36,016

31.5%

2,296,657

29.7%

633,787

2.3%

10,235.4

-0.5%

10,877

-17.0%

8,883,064

-20.8%

7,269

2.7%

587.1

-8.3%

227

-85.5%

794

-90.0%

275

0.0%

22,264.0

-1.8%

147,626

-42.7%

898,383

-39.5%

914,472

-2.0%

7,609.4

0.1%

58,306

-9.3%

74,709

-10.5%

33,099

0.1%

4,134.6

1.7%

4,818

293.6%

15,087

193.0%

24,209

2.1%

670.0

0.8%

201,176

-16.6%

901,813

-48.7%

863,139

2.3%

13,099.3

0.5%

3,219,905

-32.3%

762,804

-38.9%

7,740,631

0.0%

12,603.9

-1.4%

7,426

91.2%

11,497

1.7%

25,229

0.1%

7,349.3

0.2%

4,522,655

-15.7%

15,660,208

-35.1%

12,905,150

-0.6%

1,058.3

* اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﺘ ّﺪ ﻣﻦ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  10ﻳﻮﻧﻴﻮ

** ﻣﺆﺷﺮ  S&P Pan Arab Compositeﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء
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Index

اﻟﺒﻮرﺻﺎت

اﻟﻤﺆﺷﺮ

*

*
*

*

*

**Total AFCM Members
**إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء

* The week of 6 June till 10 June
** S&P Pan Arab Composite Index for Total AFCM members
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