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نظرة على حركة األسواق المالية حول العالم

Global Financial Markets in Brief

خالل األسبوع الماضي ،رفع بنك االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار  75نقطة
أساس ،وهي ثالث زيادة هذا العام واألكبر منذ العام  .1994وتهدف هذه الخطوة إلى
مواجهة أسرع وتيرة تضخم منذ أ كثر من  40عاماً .في المقابل ،كانت وول ستريت تتوقع
زيادة بمقدار نصف نقطة ،لكن أحدث تقرير عن أسعار المستهلك والصادر في  10يونيو
دفع بنك االحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراء أ كثر صرامة .عليه ،أغلقت األسهم العالمية
يوم الجمعة على أ كبر انخفاض أسبوعي لها منذ تفشي وباء كورونا في مارس ،2020
حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك
المركزية التي تكافح التضخم قد تلحق الضرر بالنمو االقتصادي .هذا وتراجعت أسعار
النفط إلى أدنى مستوى لها في ثالثة أسابيع ،يقودها تراجع في العقود اآلجلة للبنزين في
الواليات المتحدة ،حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة من البنوك
المركزية الرئيسية قد يبطئ االقتصاد العالمي ويقلل الطلب على الطاقة.

Over the previous week, the Fed lifted interest rates by 75 basis
points, the third hike this year and the largest since 1994. The move
is aimed at countering the fastest pace of inflation in over 40 years.
Wall Street had been expecting a half-point increase, but the
latest consumer prices report released on June 10 prompted the
Fed to take a more drastic measure. World stocks on Friday closed
out their steepest weekly slide since the pandemic meltdown of
March 2020, as investors worried that tighter monetary policy by
inflation-fighting central banks could damage economic growth.
Oil prices have tumbled to a three-week low, led by a slump in
US gasoline futures, as investors worried interest rate hikes from
major central banks could slow the global economy and cut
demand for energy.
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Gold prices falling as dollar
and treasury yields gain
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدوالر
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10-year Treasury yield tops the highest level
in 11 years before pulling back on Friday
عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات إلى
أعلى مستوى في  11عاما ً قبل أن يتراجع يوم الجمعة
Oil prices dropped by 6% to break
seven week winning streak
أسعار النفط تتراجع بنسبة  6٪لكسر سلسلة
المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع
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عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات
إلى أعلى مستوى في  11عاما ً قبل أن يتراجع يوم الجمعة

10-year Treasury yield tops the highest level in 11
years before pulling back on Friday

ارتفع عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات يوم الثالثاء إلى أعلى مستوى له
منذ أ كثر من عقد حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالية الخطوة المتشدّدة لمجلس
االحتياطي الفيدرالي يوم األربعاء في معركته لخفض التضخم المتصاعد .فارتفع العائد
على سندات الخزانة ألجل  10سنوات بمقدار  11نقطة أساس إلى  3.483٪حيث سجل
مستوى لم يشهده منذ أبريل  .2011ومع ذلك ،تراجعت عوائد سندات الخزانة األمريكية
يوم الجمعة بعد أسبوع متقلب شهد اتجاه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو
جهود أ كثر صرامة للح ّد من التضخم المتصاعد .فانخفض العائد على سندات الخزانة ألجل
 10سنوات بمقدار  8نقاط أساس عند  ،3.226٪في حين انخفض العائد على سندات
الخزانة ألجل  30عاما ً بأكثر من  7نقاط أساس إلى .3.286٪

The 10-year Treasury yield rose on Tuesday to its highest level in
more than a decade as investors assessed the prospect of the
Federal Reserve’s aggressive step on Wednesday in its fight to lower
soaring inflation. The yield on the benchmark 10-year Treasury note
was up by 11 basis points to 3.483% as it notched a high not seen
since April 2011. However, U.S. Treasury yields pulled back Friday
after a volatile week, which saw central banks around the world
signaled a more aggressive effort to curtail soaring inflation. The
yield on the benchmark 10-year Treasury note was 8 basis points
lower at 3.226%, while the yield on the 30-year Treasury bond also
dropped more than 7 basis points to 3.286%.

وفي التفاصيل ،رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي يوم األربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار
 75نقطة أساس ،وهي أ كبر زيادة منذ العام  ،1994مع ارتفاع التضخم السنوي في الواليات
المتحدة إلى أعلى مستوى في  40عاما ً عند  8.6٪في مايو .وك ّرر أعضاء اللجنة الفيدرالية
للسوق المفتوحة التزام بنك االحتياطي الفيدرالي بتحقيق االستقرار في نسب التضخم
وأشاروا إلى أن الطريق األقوى لزيادة أسعار الفائدة ينتظرنا .كما خفض المسؤولون
توقعاتهم للنمو االقتصادي لعام  2022إلى  1.7٪فقط من  .2.8٪بالتوازي مع ذلك ،قال
رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادة سعر الفائدة بمقدار  50أو 75
نقطة أساسية في اجتماع السياسة المقبل في يوليو تبدو مرجحة للغاية ،وأن االقتصاد قوي
بما يكفي للتعامل مع سياسة نقدية أ كثر تشدداً.

Evolution of the US dollar index
تط ّور مؤشر الدوالر األمريكي مقابل سلة العمالت

In details, the Federal Reserve increased on Wednesday its
benchmark funds rate by 75 basis points, the largest hike since
1994, with annual U.S. inflation running at a 40-year high of 8.6% in
May. Members of the Federal Open Market Committee reiterated
the Fed’s commitment to stabilizing inflation and indicated that a
stronger path of rate increases lies ahead. Officials also cut their
2022 economic growth outlook to just 1.7% from 2.8%. In parallel,
Fed Chairman Jerome Powell said either a 50 or 75 basis-point rate
increase at its next policy meeting in July seemed most likely, and
that the economy is strong enough to handle tighter policy.

Evolution of US 10-year Treasury bond yields
تط ّور عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات
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عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات
إلى أعلى مستوى في  11عاما ً قبل أن يتراجع يوم الجمعة

10-year Treasury yield tops the highest level in 11
years before pulling back on Friday

في المقابل ،ارتفع مؤشر الدوالر األمريكي ،الذي يقيس العملة أمام ستة عمالت أخرى ،يوم
الجمعة بنسبة  0.16٪إلى  ،104.1منخفضا ً إلى أدنى مستوى منذ  10يونيو عند  .103.4وكان
عند أعلى مستوى خالل عقدين من  105.8قبل قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي .عليه ،قفز
الدوالر األمريكي إلى  133.2ين ياباني بعد أن انخفض خالل الليل إلى  131.5للمرة األولى
منذ  6يونيو .وقد تراجع الين بشكل حا ّد يوم الجمعة من أعلى نقطة له في ما يقارب من
أسبوعين ،مع احتمال أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الحالية دون مزيد من
التشدّد ومتحديا ً الضغوط المحيطة ،من التشديد النقدي من قبل االحتياطي الفيدرالي والبنك
الوطني السويسري .هذا وانخفض اليورو إلى  1.054دوالر أمريكي ،بعد أن كان عند أعلى
مستوى في أسبوع واحد ،حيث حصل على الدعم من قرار البنك المركزي األوروبي منتصف
األسبوع بشأن الدعم الجديد الحتواء تكاليف االقتراض.

The US dollar index, which measures the currency against six peers,
rose on Friday by 0.16% to 104.1, slipping to the lowest since June 10 at
103.4 overnight. It was at a two-decade high of 105.8 prior to the Fed
decision. The greenback jumped to 133.2 yen after dipping overnight
to 131.5 for the first time since June 6. The yen retreated sharply from
its highest point in nearly two weeks on Friday, with the Bank of Japan
likely to keep its ultra-easy policy, defying pressure from aggressive
tightening at peers including the Federal Reserve and Swiss National
Bank. The euro slipped to US$ 1.054, coming off a one-week high, as
it gathered support from the European Central Bank's decision midweek on fresh support to contain borrowing costs.

هذا واتجهت األسهم العالمية يوم الجمعة إلى أسوأ أسبوع لها منذ االنهيار األسواق مع تفشي
كورونا في مارس  ،2020حيث يخشى المستثمرون من زيادات حادة في أسعار الفائدة قد دفع
االقتصادات إلى الركود ،في حين أثرت مخاوف النمو والفرنك السويسري على الدوالر األمريكي.
هذا وانخفض مؤشر  MSCIألسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان إلى أدنى مستوى له
في خمسة أسابيع ،متأثرا ً بعمليات البيع في أستراليا حيث انخفض مؤشر  ASX 200بنسبة
 2٪وكان في طريقه للتراجع األسبوعي بنسبة  .7٪وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 6.7٪
خالل األسبوع ،في حين كانت األسهم في الصين مخالفة لالتجاه مع مكاسب متواضعة .كما
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة  ،4.8٪وانخفض مؤشر  S&P500بنسبة  5.8٪ومؤشر داو
جونز بنسبة  4.8٪على أساس أسبوعي .كما تراجعت األسهم العالمية بنسبة  5.7٪خالل
األسبوع ،في طريقها ألكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عامين.

'World stocks on Friday headed for their worst week since markets
pandemic collapse in March 2020, as investors feared sharp rate hikes
tipping economies into recession, while growth fears and a soaring
Swiss franc whacked the U.S. dollar. MSCI's broadest index of AsiaPacific shares outside Japan fell to a five-week low, dragged by selling
in Australia where the ASX 200 dropped 2% and was on course for a
7% weekly fall. Japan's Nikkei fell 6.7% over the week, while shares in
China were outliers with modest gains. Overnight the Nasdaq tanked,
dropping by 4.8%, and the S&P 500 fell by 5.8% and Dow Jones by 4.8%
on a weekly basis. World stocks were down 5.7% for the week so far, on
course for the steepest weekly percentage drop in more than 2 years.

Evolution of Dow Jones index

Evolution of the USD/JP Yen exchange rate

تط ّور مؤشر داو جونز

تط ّور سعر صرف الدوالر مقابل الين الياباني

أسعار النفط تتراجع بنسبة 6٪
لكسر سلسلة المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع

Oil prices dropped by 6%
to break seven week winning streak

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو  6٪وذلك إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع،
Oil prices tumbled about 6% to a four-week low on Friday on worries
وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى ألسعار الفائدة قد يبطئ االقتصاد
that interest rate hikes by major central banks could slow the global
العالمي ويخفض الطلب على الطاقة ،على الرغم من أن العقوبات الجديدة على
economy and cut demand for energy, although new sanctions on
إيران قد حدّت من التراجع .كما ضغط على
Iran capped the downside. Also
أسعار النفط ارتفاع الدوالر األمريكي خالل
pressuring prices, the U.S. dollar
Evolution
of
Brent
crude
oil
prices
(US$
per
)barrel
األسبوع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر
this week rose to its highest level
األمريكي)
(بالدوالر
الخام
النفط
برميل
سعر
ر
و
تط
 2002مقابل سلة من العمالت ،مما جعل
ّ
since December 2002 against a
النفط أ كثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين
basket of currencies, making oil
يستخدمون عمالت أخرى .عليه ،تراجعت
more expensive for buyers using
العقود اآلجلة لخام برنت يوم الجمعة لتبلغ
other currencies. Brent futures
عند التسوية  113.1دوالر للبرميل ،وهو أدنى
fell on Friday to settle at US$
مستوى منذ  20مايو ،بينما انخفض خام
113.1 a barrel, the lowest since
غرب تكساس الوسيط األمريكي ليغلق عند
May 20, while U.S. West Texas
 109.6دوالرات ،وهو أدنى مستوى منذ 12
Intermediate (WTI) crude fell to
مايو.
settle at US$ 109.6, the lowest
since May 12.
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Oil prices dropped by 6%
to break seven week winning streak

6٪ أسعار النفط تتراجع بنسبة
لكسر سلسلة المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع

 جاءت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا يوم الجمعة أقل من المطلوب،من ناحية أخرى
On another note, Russian gas flows to Europe fell short of demand
 ستغادر، في هذا السياق.حيث عززت موجة ح ّر مبكرة الطلب على أجهزة تكييف الهواء
on Friday as an early heat wave in the south boosted demand
 اإليطالية فنزويال قريبا ً مع أول شحنة لهاEni SpA ناقلة النفط التي استأجرتها شركة
for air conditioning. Within this context, an oil tanker chartered
 تجاوز متوسط سعر جالون الغاز على مستوى، في موازاة ذلك.منذ عامين إلى أوروبا
by Italy’s Eni SpA will soon depart Venezuela with first cargo in
، في كاليفورنيا. دوالرات في األسابيع الماضية5 البالد أعلى مستوى له على اإلطالق بلغ
two years to Europe. In parallel, the average nationwide price of
 يدفع،الوالية ذات أعلى متوسط لسعر الغاز
a gallon of gas surpassed an all على. دوالر للغالون الواحد6.43 السائقون
time high of US$ 5 last weeks.
Evolution of Natural Gas Continuous Contract prices (US$)
 قالت وزارة الطاقة األمريكية يوم،هذا النحو
In California, the state with the
)تط ّور أسعار العقود المستمرة للغاز الطبيعي (بالدوالر األمريكي
 مليون45 الثالثاء إنها تبيع ما يصل إلى
highest average gas price, drivers
برميل من النفط من االحتياطي البترولي
are paying an eye-popping US$
االستراتيجي كجزء من سياسة بايدن التي
6.43 per gallon. As such, the U.S.
 في أ كبر عملية سحب على،ًأعلن عنها سابقا
Department of Energy on Tuesday
.اإلطالق من المخزون
said it was selling up to 45 million
barrels of oil from the Strategic
Petroleum Reserve as part of the
Biden administration's previously
announced, largest-ever release
from the stockpile.
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Gold prices falling as dollar and treasury yields gain

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدوالر وعوائد سندات الخزانة

Gold prices fell on Friday, as the dollar and U.S. Treasury yields  حيث تعافى الدوالر وعوائد سندات الخزانة األمريكية،تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة
recovered after declining in the previous session and put bullion  ليضع السبائك في مسار أ كبر انخفاض أسبوعي في،بعد انخفاضها في الجلسة السابقة
ّ  دوالر لألونصة في1,845.8  انخفض الذهب الفوري عند، في الواقع.شهر
on track for its biggest weekly drop in a month. In fact, spot gold ظل دوالر أقوى
was down at US$ 1,845.8 per ounce, dented by a stronger dollar وإشارات السياسة المتشددة من البنوك المركزية حتى مع مخاوف الركود التي تلوح
 كما انخفضت أسعار الفضة الفورية.في األفق
and hawkish policy signals from
1.3٪  وانخفضت بنحو، دوالر لألونصة21.6 إلى
major central banks even as
Evolution of gold prices (US$ per ounce)
929.2  وانخفض البالتين إلى.خالل األسبوع
recessionary fears loom. Spot
)تط ّور أسعار الذهب (بالدوالر األميركي لألونصة
، خالل األسبوع4.4٪ دوالر وانخفض بنحو
silver fell to US$ 21.6 per ounce,
 خالل6.5٪ في حين تراجع البالديوم بنسبة
and is down about 1.3% over the
. دوالر1,795.5 األسبوع إلى
week. Platinum dipped to US$
929.2, and has dropped about 4.4%
for the week while Palladium went
down by 6.5% on a weekly basis to
US$ 1,795.5.
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Gold prices falling as dollar and treasury yields gain

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدوالر وعوائد سندات الخزانة

On another note, cryptocurrency has had a rough year. Bitcoin has  إذ انخفضت عملة البيتكوين. مرت العمالت المشفرة بعام صعب،من ناحية أخرى
fallen by more than 50 percent since the start of the year, from  دوالر في يناير إلى أقل بقليل من48,000  من حوالي، منذ بداية العام50٪ بأكثر من
nearly US$ 48,000 in January to just below US$ 20,000, for the  ويتم تداولها أقل بكثير من أعلى مستوى،2020  ألول مرة منذ أواخر العام، دوالر20,000
 دوالر كانت قد سجلته69,000 قياسي لها وهو
first time since late 2020, and is
 العملة، أما إيثر.في نوفمبر من العام الماضي
trading far below its record high of
Evolution of Bitcoin prices (US$)
 وثانيEthereum blockchain المرتبطة بـ
US$ 69,000 it had hit in November
)تط ّور أسعار البيتكوين (بالدوالر األمريكي
 انخفضت إلى أقل من،أ كبر عملة مشفرة
last year. Ether, the coin linked to
 على.2021  ألول مرة منذ يناير، دوالر1,000
the ethereum blockchain and the
 تراجعت القيمة السوقية للعمالت،هذا النحو
second largest cryptocurrency,
 تريليون دوالر1 المشفرة العالمية إلى أقل من
declined to below US$ 1,000, for
 مما أدى إلى خسارة، مليار دوالر937 وذلك إلى
the first time since January 2021.
 تريليون دوالر من قيمة العمالت2 أ كثر من
As such, the global cryptocurrency
.2021 المشفرة منذ ذروتها في نوفمبر
market
capitalization
tanked
back below US$ 1 trillion to US$
937 billion, wiping off more than
US$ 2 trillion of the value of
cryptocurrencies since the peak
in November 2021.
Evolution of Ethereum prices (US$)
)تط ّور أسعار اإليثريوم (بالدوالر األمريكي
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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
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31

Weekly
Change

Year-To-Date
Change

June - ﻳﻮﻧﻴﻮ
2022

June - ﻳﻮﻧﻴﻮ
2022

Dec. - دﻳﺴﻤﺒﺮ
2021

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

1.22

1.23

1.35

-0.7%

-9.6%

1.05

1.14

-0.2%

-7.7%

135.0

134.4

115.1

0.4%

17.3%

1.44

1.42

1.38

1.7%

4.8%

1.30

1.28
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20,633
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-29.3%

-55.4%
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1,677

3,689

-34.8%

-70.3%
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-19.8%
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-4.1%

-5.0%
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28,792

-6.7%

-9.8%

1,841.6

1,875.2

1,828.6

-1.8%

0.7%

21.6

21.9

23.4

-1.3%

-7.4%

929.2

972.0

966.2

-4.4%

-3.8%

1,795.5

1,920.0

1,912.1

-6.5%

-6.1%

113.6

121.9

77.8

-6.8%

46.1%

1.61

1.28

0.10

0.33

1.51
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1.50

1.75

1.00

0.25

0.75

1.50

3.24

3.16
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0.07

1.72
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12

Stock markets in the Middle East fell sharply on Sunday, mirroring the previous
session’s slide in oil prices and global stocks caused by worries that a higherthan-expected U.S. inflation in May will lead to a long-term policy tightening and
result in a sharp economic slowdown. The investor woes were exacerbated as
China reimposed lockdown measures, stoking worries about demand for oil, which
significantly shapes the direction of markets in the region.
 audi Arabia's benchmark index tumbled by 2.2%, dragged down by a sharp
S
decline in financial and energy stocks. Oil giant Saudi Aramco dropped by 3%,
while Al Rajhi Bank fell by 1.2%. However, Saudi Telecom Company surged by 6.6%
after its board proposed increasing its share capital by SR 30 billion (US$ 8 billion)
with the issue of 1.5 bonus shares for each share owned. The company board
also recommended changing its dividend policy, to commit the firm to SR 0.40
(US$ 0.11) per share per quarter rather than SR 1 (US$ 0.27), in response to the
proposed share capital increase.
In Qatar, the benchmark retreated by 1.4%, as Qatar Islamic Bank dropped by 2.7%
and Industries Qatar lost 1.8%. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index declined
by 1.4%, with Commercial International Bank Egypt falling by 2.2% and Eastern
Company sliding by 4.1%. Egypt's petroleum ministry said Sunday that it planned
to set up new area for crude oil storage in El-Tebbin, south of Cairo.
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األحد

12

تراجعت أسواق األسهم في الشرق األوسط بشكل حا ّد يوم األحد ،مما يعكس انخفاضات الجلسة السابقة
في أسعار النفط واألسهم العالمية الناجم عن المخاوف بشأن التضخم األمريكي األعلى من المتوقع في
مايو والذي من شأنه أن يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية على المدى الطويل ،ما قد ينتج عن ذلك
تباطؤ اقتصادي حادّ .هذا وتفاقمت مخاوف المستثمرين حيث أعادت الصين فرض إجراءات اإلغالق،
مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط ،مما يؤثر بشكل كبير على اتجاه األسواق في المنطقة.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  2.2٪متأثرا ً بانخفاض حا ّد في أسهم قطاع
المال والطاقة .وتراجع سهم أرامكو السعودية  ،3٪بينما تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة .1.2٪
ومع ذلك ،قفز سهم شركة االتصاالت السعودية بنسبة  6.6٪بعد أن اقترح مجلس إدارتها زيادة
رأس مالها بمقدار  30مليار ريال سعودي ( 8مليارات دوالر) بإصدار  1.5سهم منحة لكل سهم
مملوك .كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتغيير سياسة توزيع األرباح ،إللزام الشركة بمبلغ  0.40ريال
سعودي ( 0.11دوالر) للسهم الواحد لكل ربع سنة بدال ً من  1ريال سعودي ( 0.27دوالر) ،استجاب ًة
للزيادة المقترحة في رأس المال.
	في بورصة قطر ،تراجع المؤشر القياسي بنسبة  ،1.4٪حيث انخفض سهم مصرف قطر اإلسالمي
بنسبة  ،2.7٪وخسر سهم صناعات قطر ما نسبته  .1.8٪أما خارج منطقة الخليج ،فقد تراجع مؤشر
األسهم القيادية في مصر بنسبة  ،1.4٪وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة  ،2.2٪وانخفض
سهم  Eastern Companyبنسبة  .4.1٪وقالت وزارة البترول المصرية ،األحد ،أنها تعتزم إنشاء
منطقة جديدة لتخزين النفط الخام في التبين جنوب القاهرة.
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Stock markets in the Gulf ended lower on Monday, in line with global equities as
red-hot U.S. inflation reignited worries about even more aggressive Federal Reserve
policy tightening, and a COVID-19 warning from Beijing added to concerns about
global growth.
 ubai's main share index retreated by 2.7%, its biggest one-day fall in a month,
D
dragged down by a 4.9% drop in blue-chip developer Emaar Properties. In Abu
Dhabi, the index lost 1.8%, with the United Arab Emirates' largest lender First Abu
Dhabi Bank falling by 2.5%. Among other stocks, Dana Gas tumbled by 2.8% after
the energy firm said that it was in active discussion with the Egyptian government
to reach a deal on Block 6 North El Arish Concession. The Qatari index closed
1.5% lower with almost all the stocks on the index in the red, including the Gulf's
biggest lender, Qatar National Bank, losing 2.1%.
 audi Arabia's benchmark index fell by 2.2%, hit by a 2% decline in Al Rajhi Bank
S
and a 3.7% retreat in Saudi National Bank. Oil prices, a key catalyst for the Gulf's
financial markets, dropped almost US$ 2 a barrel as a flare-up in COVID-19 cases
in Beijing dented hopes of a Chinese demand rebound, while worries about more
interest rate hikes to control rampant inflation added further pressure. Outside the
Gulf, Egypt's blue-chip index was down 0.8%, with Madinet Nasr for Housing and
Development sliding about 7%, to become the top loser on the index.
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اإلثنين

13

أنهت أسواق األسهم في الخليج على انخفاض يوم اإلثنين ،تماشيا ً مع األسهم العالمية حيث أعاد
التضخم في الواليات المتحدة إشعال المخاوف بشأن تشديد سياسة بنك االحتياطي الفيدرالي ،كما أدّى
تحذير من فيروس كورونا في بكين إلى زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي.
	تراجع مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة  ،2.7٪مسجال ً أ كبر انخفاض له في يوم واحد
في شهر ،متأثرا ً بهبوط نسبته  4.9٪في سهم شركة إعمار العقارية .وخسر المؤشر العام في سوق
أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  ،1.8٪مع هبوط سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية
المتحدة ،بنسبة  .2.5٪ومن بين األسهم األخرى ،تراجعت أسهم دانة غاز بنسبة  2.8٪بعد أن قالت
شركة الطاقة إنها تجري مناقشات نشطة مع الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاق بشأن امتياز بلوك
 6شمال العريش .وأغلق المؤشر القطري منخفضا ً بنسبة  1.5٪مع تراجع جميع األسهم تقريبا ً في
المؤشر ،بما في ذلك سهم أ كبر بنوك الخليج ،بنك قطر الوطني ،بنسبة .2.1٪
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  2.2٪متأثرا ً بانخفاض نسبته  2٪في سهم
مصرف الراجحي وتراجع بنسبة  3.7٪في سهم البنك الوطني السعودي .هذا وتراجعت أسعار النفط،
المحفز الرئيسي لألسواق المالية في الخليج ،بنحو  2دوالر ،حيث بدّد تفشي حاالت كورونا في بكين
اآلمال في انتعاش الطلب الصيني ،في حين أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على
التضخم المتفشي أضاف المزيد من الضغط .أما خارج منطقة الخليج ،فقد تراجع مؤشر البورصة
المصرية بنسبة  ،0.8٪مع تراجع سهم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير بنحو  ،7٪ليصبح أ كبر
الخاسرين على المؤشر.
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Abu Dhabi's stock market rebounded on Tuesday, ending a nine-day losing streak,
while the Saudi index extended losses for a second session as the uncertainty
remained among investors ahead of the U.S. Federal Reserve's policy meeting on
Wednesday.
In Abu Dhabi, the index gained 0.9%, led by a 4.2% jump in telecoms firm e&. Dubai's
benchmark index added 0.3%, with top lender Emirates NBD (ENBD.DU) gaining
1.5%. The United Arab Emirates' federal government aims to increase spending by
AED 1.23 billion (US$ 335 million) in the 2022 budget, the Federal National Council
said on Twitter on Tuesday. Dubai's benchmark index added 0.3%, with top lender
Emirates NBD gaining 1.5%. In Qatar, the index edged up 0.1%, helped by a 2.2%
rise in the Gulf's biggest lender, Qatar National Bank.
 audi Arabia's benchmark index lost 0.3% with Al Rajhi Bank falling by 1.2% and oil
S
giant Saudi Aramco down by 0.9%. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index eased
by 0.3%, with Talaat Mostafa Group Holding declining 3.3%. Higher oil and wheat
prices will cost the Egyptian budget over $10 billion, Finance Minister Mohamed
Maiit told CNBC Arabia on Sunday. Egypt has been suffering from a shortage of
foreign currency since the coronavirus pandemic chased away many tourists,
international portfolio investors withdrew funds and the Ukrainian crisis pushed
up imported commodity prices.
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الثالثاء

14

انتعشت سوق األسهم في أبوظبي يوم الثالثاء ،منهية تسعة أيام متتالية من الخسائر ،في حين واصل
المؤشر السعودي خسائره للجلسة الثانية مع استمرار حالة عدم اليقين بين المستثمرين قبيل اجتماع
السياسة النقدية لمجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي يوم األربعاء.
	في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،ارتفع المؤشر العام بنسبة  0.9٪بقيادة شركة االتصاالت & eبنسبة
 .4.2٪وزاد مؤشر سوق دبي المالي القياسي بنسبة  0.3٪مع صعود سهم بنك اإلمارات دبي الوطني
بنسبة  .1.5٪وقد قال المجلس الوطني االتحادي على تويتر يوم الثالثاء إن الحكومة االتحادية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة تهدف إلى زيادة اإلنفاق بمقدار  1.23مليار درهم ( 335مليون دوالر) في
موازنة العام  .2022وقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي مع صعود سهم بنك اإلمارات دبي الوطني
بنسبة  .1.5٪وفي بورصة قطر صعد المؤشر العام بنسبة  0.1٪مدعوما ً بزيادة نسبتها  2.2٪في سهم
بنك قطر الوطني ،أ كبر بنوك الخليج.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،0.3٪مع تراجع سهم مصرف الراجحي
بنسبة  1.2٪وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة  .0.9٪أما خارج منطقة الخليج ،فقد تراجع مؤشر
البورصة المصرية بنسبة  ،0.3٪مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة .3.3٪
هذل وقال وزير المالية محمد معيط لقناة  CNBCالعربية يوم األحد إن ارتفاع أسعار النفط والقمح
سيكلف الميزانية المصرية أ كثر من  10مليارات دوالر ،في وقت تعاني مصر من نقص في العمالت
األجنبية منذ أن أرخت جائحة فيروس كورونا بثقلها على حركة السياحة ومع سحب مستثمرو
المحافظ المالية أموالهم ،ناهيك عن األزمة األوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
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Stock markets in the Gulf ended mixed on Wednesday, ahead of a potentially large
interest rate hike by the U.S. Federal Reserve to curb soaring inflation. Investors have
dramatically raised their bets that the Fed will raise interest rates by 75 basis points
(bps) rather than 50 bps on Wednesday, a swing in expectations that has fuelled a
violent selloff across world markets.
 audi Arabia's benchmark index dropped by 0.4%, with oil behemoth Saudi
S
Aramco losing 1.5% and Riyad Bank declining 2.6%. The Qatari index dropped by
0.8%, weighed down by a 3.2% fall in Commercial Bank. The Qatari stock market
retreated after the large decline in natural gas prices recorded following an
explosion at an LNG export facility in the U.S., creating an oversupply in the region.
In Abu Dhabi, the index added 0.4%, helped by a 0.6% rise in telecoms firm e&.
Dubai's main share index advanced 1.2%, boosted by sharia-compliant lender
Dubai Islamic Bank 2.3% rise. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index dipped by
0.1%. The Egyptian market could see an impact from Federal Reserve decision as
international investors could react strongly.
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األربعاء

15

أقفلت أسواق األسهم في الخليج على تباين يوم األربعاء ،قبيل رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي
ألسعار الفائدة بشكل كبير للح ّد من التضخم المتصاعد .وقد رفع المستثمرون رهاناتهم بشكل كبير
على أن االحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار  75نقطة أساس بدال ً من  50نقطة أساس يوم
األربعاء ،وهذا التأرجح في التوقعات أدى إلى عمليات بيع عنيفة في األسواق العالمية.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،0.4٪وفقد سهم أرامكو السعودية ما
نسبته  .1.5٪وتراجع سهم بنك الرياض بنسبة  .2.6٪وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.8٪
متأثرا ً بهبوط نسبته  3.2٪في سهم البنك التجاري .وقد تراجعت سوق األسهم القطرية بعد االنخفاض
الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي سجلته بعد انفجار في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في
الواليات المتحدة ،مما أدّى إلى زيادة اإلمدادات في المنطقة.
	في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،أضاف المؤشر ما نسبته  0.4٪مدعوما ً بارتفاع بنسبة  0.6٪في سهم
شركة االتصاالت & .eوتقدم مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة  ،1.2٪مدعوما ً بارتفاع
في سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية بنسبة  .2.3٪أما خارج منطقة الخليج،
فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة  .0.1٪هذا وقد يشهد السوق المصري تأثيرا ً
لقرار مجلس االحتياطي الفيدرالي حيث يمكن للمستثمرين الدوليين أن يتفاعلوا بقوة.
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Most stock markets in the Gulf ended lower on Thursday, after the U.S. Federal
Reserve delivered an aggressive rate hike and cut its growth projections. The U.S.
central bank on Wednesday approved its biggest interest rate hike since 1994, lifting
the target federal funds rate by 75 basis points to a range of between 1.5% and 1.75%.
Fed officials also see further steady rises this year, targeting a federal funds rate of
3.4% by year-end.
 ubai's main share index slid by 1.7%, underperforming the region, with shariaD
compliant lender Dubai Islamic Bank falling by 3.6% and blue-chip developer
Emaar Properties retreated by 1.3%. The Central Bank of the United Arab Emirates
said on Wednesday it increased its base rate by three-quarters of a percentage
point to 3%, moving in parallel with the U.S. Federal Reserve's hike as its currency
is pegged to the dollar. In Abu Dhabi, the index fell 0.8%, hit by a 0.9% decline in
the country's biggest lender First Abu Dhabi Bank.
 audi Arabia's benchmark index dropped by 1.3%, falling for a fifth consecutive
S
session, dragged down by a 3.7% fall in the Al Rajhi Bank. The Saudi Central Bank
said on Wednesday it increased its key interest rates by 50 basis points after the
Fed move. The Qatari index lost 0.5%, with petrochemical maker Industries Qatar
retreating 2.3%. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index finished 1% lower, as
most of the stocks on the index were in negative territory including top lender
Commercial International Bank, which was down by 1.8%.

Source: Reuters
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16

أغلقت معظم أسواق األسهم في الخليج على انخفاض يوم الخميس ،بعد أن رفع مجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة وخفض توقعاته للنمو .في التفاصيل ،وافق الفيدرالي األمريكي يوم
األربعاء على أ كبر زيادة في أسعار الفائدة منذ العام  ،1994ورفع معدل الفائدة بمقدار  75نقطة أساس
إلى نطاق يتراوح بين  1.5٪و  .1.75٪ويرى مسؤولو االحتياطي الفيدرالي أيضا ً ارتفاعات مطردة أخرى
هذا العام ،مستهدفة معدل الفائدة على األموال الفيدرالية بنسبة  3.4٪بحلول نهاية العام.
	انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  ،1.7٪مع تراجع سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع
الشريعة اإلسالمية بنسبة  3.6٪وتراجع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة  .1.3٪وقال مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،األربعاء ،إنه رفع سعر الفائدة األساسي بمقدار ثالثة أرباع نقطة
مئوية إلى  ،3٪بالتوازي مع زيادة مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي حيث أن عملته مرتبطة
بالدوالر .وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية ،تراجع المؤشر العام بنسبة  ،0.8٪متأثرا ً بتراجع نسبته
 0.9٪في سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك الدولة.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة ،1.3٪
متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي
ً
ومتأثرا ً بانخفاض نسبته  3.7٪في سهم مصرف الراجحي .وقال البنك المركزي السعودي يوم األربعاء
إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار  50نقطة أساس بعد تحرك مجلس االحتياطي الفيدرالي .في
المقابل ،خسر مؤشر بورصة قطر ما نسبته  0.5٪مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات
بنسبة  .2.3٪أما خارج منطقة الخليج ،فقد أنهى مؤشر البورصة المصرية على انخفاض بنسبة ،1٪
حيث كانت معظم األسهم في المؤشر في المنطقة السلبية ،بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي،
أ كبر بنوك اإلقراض ،الذي انخفض بنسبة .1.8٪
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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

16
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

12 – 16
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

12 – 16
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

16
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 %

-1.5%

540,374

5.9%

1,318,318

8.3%

2,303,871

-1.8%

9,456.6

-0.4%

25,865

10.5%

25,481

-28.8%

46,033

-0.3%

2,434.6

-1.7%

29,566

-13.0%

11,516

88.6%

14,599

-1.7%

1,851.7

-1.6%

14,921

57.0%

357

26.0%

12,528

-0.3%

1,466.7

-5.7%

62,281

49.5%

4,275

93.2%

118,569

-3.8%

12,083.6

1.4%

1,433

76.6%

932

93.0%

655

1.4%

20,775.6

-1.8%

146,009

36.4%

723,500

31.9%

517,103

-3.2%

3,262.1

-2.7%

35,056

5.0%

2,412,382

-20.4%

504,737

-3.6%

9,866.8

0.2%

10,896

-24.4%

6,711,784

-31.5%

4,982

0.3%

588.7

0.0%

227

45.5%

1,155

313.7%

1,136

0.0%

22,264.0

-2.9%

143,371

2.6%

921,739

11.0%

1,015,095

-2.6%

7,413.8

-0.4%

58,045

-5.1%

70,908

25.6%

41,568

-0.3%

4,122.0

-0.5%

4,793

-46.4%

8,088

-41.8%

14,101

-0.4%

667.0

-3.6%

193,902

5.8%

953,727

56.3%

1,349,480

-4.1%

12,562.1

-5.1%

3,054,104

33.5%

1,018,284

39.8%

10,820,977

-6.2%

11,824.4

0.7%

7,479

-68.6%

3,606

-56.6%

10,944

1.5%

7,458.6

-4.3%

4,328,322

-9.4%

14,186,053

30.0%

16,776,378

-4.9%

1,006.4

* اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﺘ ّﺪ ﻣﻦ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ

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

اﻟﺒﻮرﺻﺎت

اﻟﻤﺆﺷﺮ

*

*
*

*

*

**Total AFCM Members
**إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء

* The week of 13 June till 17 June
** S&P Pan Arab Composite Index for Total AFCM members
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