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Global Financial Markets in Brief

نظرة على حركة األسواق المالية حول العالم

Over the previous week, US government debt prices jumped
with the yield on the 10-year US Treasury note falling to its
lowest level in two weeks, after a sharp slowdown in Eurozone
business activity intensified fears about the health of the global
economy and testimony from the chair of the Federal Reserve
in which he acknowledged the possibility that the US could be
headed towards recession. However, growth fears dragged on
commodities. Copper, a bellwether for economic output, is down
more than 7% for the week, oil also fell to below US$ 110 a barrel,
while benchmark grain prices sank with Chicago wheat off nearly
9% for the week and at its lowest since March, while gold prices
hitting a one-week low of US$ 1,821 over the last week.

 قفزت أسعار سندات الدين الحكومية األمريكية مع انخفاض،خالل األسبوع الماضي
 بعد أن، سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين10 العائد على سندات الخزانة ألجل
أدّى التباطؤ الحا ّد في النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى تع ّزز المخاوف بشأن صحة
 ناهيك عن شهادة من رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي الذي أق ّر،االقتصاد العالمي
 أثّرت مخاوف النمو على، ومع ذلك.فيه بإمكانية أن تتجه الواليات المتحدة نحو الركود
 خالل7٪  بأكثر من، وهي معيار للناتج االقتصادي، فانخفضت أسعار النحاس،السلع
 في حين انخفضت، دوالر للبرميل110  كما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون،األسبوع
 لألسبوع وألدنى مستوياتها9٪ أسعار الحبوب مع انخفاض أسعار قمح شيكاغو بنحو
1,821  بينما سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند،منذ مارس
.دوالر أمريكي خالل األسبوع المنصرم

المواضيع الرئيسية

Key Topics

Gold prices on course for their
second straight weekly decline
أسعار الذهب في طريقها لالنخفاض
لألسبوع الثاني على التوالي

10-year US Treasury yield back to
below 3.2% on recessionary fears
عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات
إلى أقل من  3.2٪وسط مخاوف من الركود

Oil prices pulling back to below US$
110 on economic growth worries
تراجع أسعار النفط إلى ما دون  110دوالرات
للبرميل بسبب مخاوف النمو االقتصادي
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عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات إلى أقل
من  3.2٪وسط مخاوف من الركود

10-year US Treasury yield back to below 3.2% on
recessionary fears

تراجع عائد سندات الخزانة األمريكية يوم األربعاء حيث عادت معنويات العزوف عن المخاطرة
إلى األسواق العالمية ،مع تزايد المخاوف بشأن الركود المحتمل والذي بدأ يلقي بثقله على
معنويات المستثمرين في األسابيع األخيرة ،حيث يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن
التشديد النقدي الذي قد يدفع االقتصاد األمريكي نحو الركود .في الواقع ،ص ّرح رئيس مجلس
االحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يوم األربعاء أن البنك المركزي "ملتزم بشدة"
بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في  40عاماً .في المقابل ،ارتفعت عوائد
سندات الخزانة يوم الجمعة ،لكنها أغلقت منخفضة خالل األسبوع ،حيث قام المشاركون في
السوق بتقييم احتمالية قيام البنوك المركزية الكبرى بإقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة
تم تداول العائد على سندات الخزانة ألجل  10سنوات عند
للح ّد من التضخم المتصاعد .وقد ّ
 ،3.13٪أي بانخفاض عن إغالق يوم الجمعة الماضي عند  .3.23٪في غضون ذلك ،ارتفع العائد
على سندات الخزانة ألجل  30عاما ً بنحو  8نقاط أساس إلى  ،3.26٪مقارنة بإغالق يوم الجمعة
الماضي عند .3.28٪

U.S. Treasury yields were lower on Wednesday as risk-off sentiment
returned to global markets, with mounting concerns over a possible
recession weighing on investor sentiment in recent weeks, since
investors are increasingly concerned about the aggressive monetary
tightening that could tip the U.S. economy into a recession. In fact,
Federal Reserve Chairman Jerome Powell on Wednesday told
Congress the central bank is “strongly committed” to curb inflation
which is running at a 40-year high. `U.S. Treasury yields were higher on
Friday, but closed down for the week, as market participants assessed
the prospect of major central banks implementing further interest
rate hikes to curb soaring inflation. The yield on the benchmark 10year Treasury note was trading higher at 3.13%, down from last Friday’s
close of 3.23%. Meanwhile, the yield on the 30-year Treasury bond rose
around 8 basis points to 3.26%, compared to last Friday’s close of 3.28%.

في المقابل ،انخفض الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية يوم الجمعة ،وذلك في طريقه إلى
تسجيل أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر حيث يق ّيم المستثمرون مسار سياسة االحتياطي
الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات القوية في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ركود ،بينما يحوم دون أعلى
مستوى في عقدين من الزمان مقابل سلة من العمالت الرئيسية .عليه ،انخفض مؤشر الدوالر
األمريكي ،الذي يقيس العملة األمريكية مقابل ست عمالت أخرى ،إلى  104.3في التداوالت
اآلسيوية .وتراجع من ارتفاع طفيف في اليوم السابق كان مدفوعا ً في الغالب بانخفاض اليورو بعد
بيانات المصانع األوروبية الضعيفة التي قلّلت من الرهانات على تشديد البنك المركزي األوروبي.
أما مقابل الين ،وهو شديد التقلبية تجاه التغيرات في عوائد الواليات المتحدة ،فقد تراجع الدوالر
إلى  ،134.8في حين ارتفع اليورو إلى  1.053دوالر أمريكي ،ولكن بعد انخفاضه بنسبة  0.4٪خالل
الليل بعد أرقام أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات األلماني والفرنسي.

The U.S. dollar slipped against its major peers on Friday, on course
for its first weekly decline this month as investors assess the path for
Federal Reserve policy and whether aggressive rate hikes would trigger
a recession, while hovering just below a two-decade high against a
basket of major currencies. The US dollar index, which measures the
greenback against six rivals, edged down to 104.3 in the Asian morning.
It fell back from a tiny rise the previous day that was driven mostly by a
decline in the euro after weak European factory data reduced bets for
European Central Bank tightening. Against the yen, which is extremely
sensitive to changes in U.S. yields, the dollar eased to 134.795. The euro
ticked up to US$ 1.053, but after tumbling 0.4% overnight after weakerthan-expected German and French PMI figures.

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

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 أقل
من  3.2٪وسط مخاوف من الركود

10-year US Treasury yield back to below 3.2% on
recessionary fears

في موازاة ذلك ،خ ّفض صندوق النقد الدولي يوم الجمعة توقعاته الخاصة بالنمو االقتصادي في
الواليات المتحدة ،حيث أدت الزيادات الشديدة ألسعار الفائدة من جانب االحتياطي الفيدرالي
إلى تباطؤ الطلب ،لكنه توقع أن الواليات المتحدة ستتجنب الركود "بهامش ض ّيق" .ففي
تقييم سنوي للسياسات االقتصادية األمريكية ،قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع اآلن أن
أقل من أحدث
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة بنسبة  2.9٪في العام  ،2022أي ّ
توقعاته عند  3.7٪في أبريل .وبالنسبة للعام  ،2023خ ّفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو
في الواليات المتحدة إلى  1.7٪من  ،2.3٪ويتوقع اآلن أن ينخفض النمو إلى  0.8٪في العام
.2024

In parallel, the International Monetary Fund on Friday slashed its U.S.
economic growth forecast as aggressive Federal Reserve interest
rate hikes cool demand but predicted that the United States would
"narrowly" avoid a recession. In an annual assessment of U.S. economic
policies, the IMF said it now expects U.S. Gross Domestic Product to
grow 2.9% in 2022, less than its most recent forecast of 3.7% in April.
For 2023, the IMF cut its U.S. growth forecast to 1.7% from 2.3% and it
now expects growth to trough at 0.8% in 2024.

من ناحية أخرى ،اتجهت أسواق األسهم إلى تحقيق مكاسبها األسبوعية األولى في شهر يوم
الجمعة حيث راهن المستثمرون على قيام البنوك المركزية بالح ّد من التضخم ،على الرغم من
أن مخاوف النمو قد أرخت بثقلها على أداء السلع .عليه ،وبعد بعض الخسائر الفادحة األخيرة،
ارتفع مؤشر األسهم العالمية  MSCIبنسبة  2٪خالل األسبوع .كما ارتفع مؤشر  MSCIألسهم
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة  1٪يوم الجمعة ،مدعوما ً بارتفع سهم Alibaba
بنسبة  ،5٪وسط تلميحات إلى فشل حملة التكنولوجيا الصينية .هذا وارتفع مؤشر نيكي
الياباني محققا ً ارتفاعا ً أسبوعيا ً بنسبة  ،2.0٪كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة  7.5٪بينما ارتفع
مؤشر  S&P 500بنسبة  6.4٪على أساس أسبوعي.
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On another hand, stocks were both for their first weekly gain in a
month on Friday as investors wagered on central banks bringing
inflation to heel, though growth fears dragged on commodities. After
some heavy recent losses, MSCI's World equities index is up 2% on
the week. MSCI's broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan
rose by 1% on Friday, supported by a 5% rise in Alibaba, amid hints
that China's technology crackdown is failing. Japan's Nikkei rose for a
2.0% weekly gain, Nasdaq picked up by 7.5% while S&P 500 were up
by 6.4% on a weekly basis.

Evolution of Nasdaq-100 Index

Evolution of the Euro/USD exchange rate

تط ّور مؤشر ناسداك 100

تط ّور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي

Oil prices pulling back to below US$ 110 on
economic growth worries

 دوالرات للبرميل110 تراجع أسعار النفط إلى ما دون
بسبب مخاوف النمو االقتصادي

تراجعت أسعار النفط خالل األسبوع الماضي حيث طغت مخاوف النمو االقتصادي
Oil prices pulled back over the last week as tight supplies in
 مع قيام بنك،شح اإلمدادات في السوق مع تصعيد روسيا للتوترات مع أوروبا
على
ّ
the market have been overshadowed by economic growth
ل
 وقد تراجعت.ّاالحتياطي الفيدرا ي بإبطاء النشاط االقتصادي لخفض التضخم الحاد
worries as Russia ramps-up tensions with Europe and as the
أن
 بعد11٪ أسعار خام برنت والخام القياسي الدولي وخام غرب تكساس الوسيط بنحو
Federal Reserve aims to slow economic activity to bring down
تم تداول برنت وغرب
ّ  إذ. دوالر للبرميل في أوائل يونيو120 بلغت أعلى مستوياتها فوق
hot inflation. Prices for Brent crude, the international benchmark,
108 تكساس الوسيط يوم الجمعة بحدود
and West Texas Intermediate
. دوالرات للبرميل على التوالي109دوالرات و
crude have each slumped about
Evolution of Brent crude oil prices (US$ per barrel)
هذا ودخلت العقود اآلجلة للنفط مرة أخرى في
11% after hitting highs above US$
وضعية البيع بعد أن جاءت مؤشرات مديري
)تط ّور سعر برميل النفط الخام (بالدوالر األمريكي
120 a barrel in early June. Brent
المشتريات التصنيعية والخدمات األمريكية
and WTI on Friday were trading
أقل بكثير من التوقعات إلى جانب تراجع
with handles of US$ 108 and
.بيانات التصنيع في ألمانيا
US$ 109, respectively. Crude
futures slipped back into sell
mode after U.S. manufacturing
and services PMIs came in well
below expectations, along with
a downswing in Germany's
manufacturing data.
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Oil prices pulling back to below US$ 110 on
economic growth worries

 دوالرات للبرميل110 تراجع أسعار النفط إلى ما دون
بسبب مخاوف النمو االقتصادي

 بما، من المرجح أن تلتزم أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها،من ناحية أخرى
On another note, OPEC and allied producing countries including
 بخطة تسريع زيادات اإلنتاج في أغسطس على أمل تخفيف أسعار،في ذلك روسيا
Russia will likely stick to a plan for accelerated output increases
 في اجتماعها+ وكانت اتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك.النفط الخام والتضخم
in August in hopes of easing crude prices and inflation. The group
 من7٪  أو، ألف برميل يوميا ً في يوليو648  يونيو على زيادة اإلنتاج بمقدار2 األخير في
known as OPEC+ agreed at its last meeting on June 2 to boost
432  بارتفاع عن الخطة األولية إلضافة، وبنفس الكمية في أغسطس،الطلب العالمي
output by 648,000 barrels a day in July, or 7% of global demand, and
ألف برميل يوميا ً على مدى ثالثة أشهر حتى
by the same amount in August, up
 كان من المق ّرر إصدار، في موازاة ذلك.سبتمبر
from the initial plan to add 432,000
Evolution of Natural Gas Continuous Contract prices (US$)
التقديرات األسبوعية الرسمية لمخزونات
barrels per day a month over
)تط ّور أسعار العقود المستمرة للغاز الطبيعي (بالدوالر األمريكي
 لكن المشكالت،النفط األمريكية يوم الخميس
three months until September. In
الفنية ستؤخر تلك األرقام حتى األسبوع
parallel, official weekly estimates
 حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة،المقبل
for U.S. oil inventories were
. دون تحديد جدول زمني محدد،األمريكية
scheduled to be released on
Thursday but technical problems
will delay those figures until next
week, the U.S. Energy Information
Administration
said,
without
giving a specific timeline.
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أسعار الذهب في طريقها لالنخفاض لألسبوع الثاني على التوالي

Gold prices on course for their second straight
weekly decline

كانت أسعار الذهب ثابتة يوم الجمعة ولكن في طريقها إلى االنخفاض األسبوعي الثاني Gold prices were flat on Friday but on course for their second
على التوالي ،مع وجود مخاوف بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بإقرار زيادات كبيرة في straight weekly decline, with worries over major central banks
أسعار الفائدة الستهداف التضخم الجامح والذي يلقي بثقله على الطلب على السبائكpotentially implementing big interest rate hikes to target runaway .
فقد وصل سعر الذهب الفوري يوم الجمعة إلى  1,830دوالر لألونصة بعد أن سجل inflation weighing on bullion demand. Spot gold was up to US$
أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1,821
1,830 after hitting a one-week
دوالر لألونصة في وقت سابق يوم الجمعة.
low of $1,820.99 earlier on Friday.
)Evolution of gold prices (US$ per ounce
كما انخفضت أسعار الذهب بنحو  0.6٪خالل
Gold prices have dropped about
تط ّور أسعار الذهب (بالدوالر األمريكي لألونصة)
ً
األسبوع .ومع ذلك ،أعطى االتحاد األوروبي ردا
0.6% over the week. However, the
حذرا ً يوم األحد على خطط األعضاء في مجموعة
European Union gave a cautious
السبع لحظر واردات الذهب الروسي .على هذا
response on Sunday to plans
النحو ،ارتفعت أسعار الذهب صباح يوم االثنين
by fellow G7 members to ban
إلى ما يقارب من  1,840دوالر لألونصة ،مما
imports of Russian gold. As such,
يشير إلى احتمالية تضاؤل إمدادات السبائك.
gold prices picked up on Monday
morning to near US$ 1,840 per
ounce, signaling potentially tighter
supplies of bullion.
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Gold prices on course for their second straight
weekly decline

أسعار الذهب في طريقها لالنخفاض لألسبوع الثاني على التوالي

In cryptocurrencies, Bitcoin price rose above US$ 21,000 mark.  لترتفع العملة، دوالر21,000  ارتفع سعر البيتكوين فوق،على صعيد العمالت المشفرة
The world's largest and most popular cryptocurrency rose more  في وقت بلغت القيمة. خالل األسبوع2.7٪ المشفرة األكبر واألكثر شهرة في العالم بأكثر من
ّ السوقية العالمية للعمالت المشف ّرة
than 2.7% over the week. The global cryptocurrency market cap ، في موازاة ذلك.أقل من تريليون دوالر يوم الجمعة
،مشفرة
 ثاني أ كبر عملة،قفزت عملة إيثريوم
was below the US$ 1 trillion on
 على أساس أسبوعي وذلك11.3٪ بأكثر من
Friday. Ether, the coin linked to
Evolution of Bitcoin prices (US$)
 تكافح أسواق، في الواقع. دوالر1,218 عند
the ethereum blockchain and the
)تط ّور أسعار البيتكوين (بالدوالر األمريكي
العمالت المشفرة للحفاظ على استقرارها بعد
second largest cryptocurrency,
االنخفاض الحا ّد في األشهر األخيرة بعدما رفع
jumped more than 11.3% at
مجلس االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة
US$ 1,218 on a weekly basis.
 في حين أدّى انهيار نظام.لمكافحة التضخم
Crypto markets are struggling
 واستمرار القلق بشأن صندوقTerra/Luna
to consolidate after declining
 إلى.Three Arrows Capital Ltd التحوط
precipitously in recent months as
.تعزيز مزيد من القلق لدى المستثمرين
the Federal Reserve hiked interest
rates to fight inflation. The collapse
of the Terra/Luna ecosystem and
continued concern about hedge
fund Three Arrows Capital Ltd.
have further distressed investors.
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

17

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

1.22

1.35

0.3%

-9.4%

1.05

1.14

0.5%

-7.2%

135.2

135.0

115.1

0.2%

17.5%

1.44

1.44

1.38

-0.3%

4.5%

1.29

1.30

1.26

-1.0%

2.0%

Bitcoin
Ethereum
Cardano

21,180

20,633

46,310

2.7%

-54.3%

1,218

1,094

3,689

11.3%

-67.0%

0.50

0.49

1.34

2.1%

-62.9%

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

31,501

29,889

36,338

5.4%

-13.3%

3,912

3,675

4,766

6.4%

-17.9%

12,106

11,266

16,320

7.5%

-25.8%

6,073

5,883

7,153

3.2%

-15.1%

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

1.06

7,209

7,016

7,385

2.7%

-2.4%

26,492

25,963

28,792

2.0%

-8.0%

1,830.3

1,841.6

1,828.6

-0.6%

0.1%

21.1

21.6

23.4

-2.3%

-9.5%

904.2

929.2

966.2

-2.7%

-6.4%

1,863.0

1,795.5

1,912.1

3.8%

-2.6%

109.1

113.6

77.8

-4.0%

40.3%

1.63

1.61

0.10

0.02

1.53

4.75

4.75

3.25

0.00

1.50

1.75

1.75

0.25

0.00

1.50

3.14

3.24

1.51

-0.10

1.62
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19

Stock markets in the Gulf registered steep losses on Sunday, as investors worried that
tighter monetary policy by inflation-fighting central banks could damage economic
growth. It is worth mentioning that On Wednesday, the U.S. central bank 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 the year-end.
 audi Arabia's benchmark index slid by 4.4%, its biggest intraday fall since Nov.
S
2021, as stocks fell across the board including oil behemoth Saudi Aramco, which
retreated by 4%. Oil prices, a key catalyst for the Gulf's financial markets, tumbled
about 6% to a four-week low on Friday on worries that interest rate hikes by major
central banks could slow the global economy and cut demand for energy. The
Saudi Central Bank, also known as SAMA, lifted its repo and reverse repo rates by
50 bps to 2.25% and 1.75%, respectively.
 he Qatari index declined by 3.5%, as all the stocks on the index were in negative
T
territory. Petrochemical maker Industries Qatar plunged more than 5%, while Qatar
Islamic Bank dropped by 2.9%. Last week, the Central Bank of Qatar also raised
its main deposit rate by 75 basis points (bps) to 2.25%. Outside the Gulf, Egypt's
blue-chip index was down by 1.4%, dragged down by top lender Commercial
International Bank, while international investors continued to withdraw and the
bourse could see more selling pressure as investors shift away from risk.
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األحد

19

تراجعت أسواق األسهم في الشرق األوسط بشكل حا ّد يوم األحد ،مما يعكس انخفاضات الجلسة
السابقة سجلت أسواق األسهم في الخليج خسائر فادحة يوم األحد ،حيث يخشى المستثمرون من أن
تؤدي السياسة النقدية المتشددة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم إلى التأثير سلبا ً على
النمو االقتصادي .الجدير بالذكر أن الفيدرالي األمريكي وافق ،األربعاء ،على أ كبر زيادة في أسعار الفائدة
منذ  ،1994حيث رفع سعر الفائدة على األموال الفيدرالية المستهدفة 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 في نهاية العام.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،4.4٪مسجال ً أ كبر انخفاض يومي منذ
نوفمبر  ،2021حيث تراجعت أسعار األسهم بشكل عام بما في ذلك شركة أرامكو السعودية ،التي
تراجعت بنسبة  .4٪هذا وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ،المحفز الرئيسي لألسواق المالية في
الخليج ،بنحو  6٪إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع وسط مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من
قبل البنوك المركزية الرئيسية قد يبطئ االقتصاد العالمي ويكبح الطلب على الطاقة .مع اإلشارة إلى
أن البنك المركزي السعودي قد رفع معدالت إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بمقدار  50نقطة
أساس إلى  2.25٪و  1.75٪على التوالي.
	انخفض المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة  ،3.5٪حيث كانت جميع األسهم في المؤشر في المنطقة
السلبية .وتراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات أ كثر من  5٪بينما تراجع سهم مصرف قطر
اإلسالمي بنسبة  .2.9٪وخالل األسبوع السابق ،رفع مصرف قطر المركزي أيضا ً سعر الفائدة الرئيسي
على الودائع بمقدار  75نقطة أساس إلى  .2.25٪أما خارج منطقة الخليج ،فقد انخفض مؤشر البورصة
المصرية بنسبة  ،1.4٪متأثرا ً بأسهم البنك التجاري الدولي ،أ كبر مقرض ،في حين واصل المستثمرون
الدوليون االنسحاب وقد تشهد البورصة مزيدا ً من ضغوط البيع مع ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة.
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Most stock markets in the Gulf extended losses on Monday, as investors remained
worried about aggressive monetary tightening tipping the world into a recession.
 he main share index in Dubai dropped by 1.6%, as most of the stocks were in
T
negative territory including blue-chip developer Emaar Properties, which was
down by 2.6%. In Abu Dhabi, the index declined by 1.1%, with the country's biggest
lender First Abu Dhabi Bank losing 1%. Last week, the United Arab Emirates'
central bank increased its base rate by three quarters of a percentage point to 3%,
mirroring the U.S. Federal Reserve's biggest hike since 1994.
 he Qatari index fell by 0.4%, hit by a 4.5% fall in sharia-compliant lender Masraf
T
Al Rayan. Bucking the trend, Saudi Arabia's benchmark index gained 0.6%, a day
after it registered its biggest intraday fall in nearly seven months. Al Rajhi Bank rose
by 1.1%, while Sahara International Petrochemical Company advanced 4.2%. Saudi
Arabia's April crude exports rose to a two-year peak of 7.382 million barrels per day
(bpd) in April, data from the Joint Organizations Data Initiative (JODI) showed on
Monday. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index retreated for a seventh session
in a row to close 0.5% lower.
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اإلثنين

20

واصلت معظم أسواق األسهم في الخليج خسائرها يوم االثنين  ،حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن
التشديد النقدي القوي الذي يدفع العالم إلى الركود.
	انخفض مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة  ،1.6٪حيث كانت معظم األسهم في
المنطقة السلبية ،بما في ذلك سهم شركة التطوير العقاري إعمار العقارية ،التي تراجعت بنسبة
 .2.6٪وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية ،تراجع المؤشر العام بنسبة  ،1.1٪وخسر سهم بنك أبوظبي
األول ،أ كبر بنوك الدولة ،ما نسبته  .1٪وخالل األسبوع السابق ،رفع البنك المركزي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة سعر الفائدة األساسي بمقدار ثالثة أرباع نقطة مئوية إلى  ،3٪مما يعكس أ كبر زيادة
لمجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي منذ العام .1994
	انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة  ،0.4٪متأثرا ً بانخفاض نسبته  4.5٪في سهم مصرف الريان المتوافق
مع الشريعة اإلسالمية .وخالفا ً لالتجاه العام ،ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة
 ،0.6٪بعد يوم من تسجيله أ كبر انخفاض خالل اليوم في نحو سبعة أشهر .وارتفع سهم مصرف
الراجحي بنسبة  ،1.1٪فيما صعد سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة  .4.2٪وقد
أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) يوم االثنين ارتفاع صادرات السعودية من
الخام في أبريل نيسان إلى ذروة عامين عند  7.382مليون برميل يوميا ً في أبريل .أما خارج منطقة
الخليج ،فقد تراجع مؤشر البورصة المصرية للجلسة السابعة على التوالي ليغلق على انخفاض نسبته
.0.5٪
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Tuesday

Stock markets in the Gulf ended higher on Tuesday, pausing for breath after a steep
sell-off, but major central banks' rate hike plans and global recession risks kept
investors cautious.

21

Saudi Arabia's benchmark index advanced 2.6%, its biggest intraday gain in more
than a year, buoyed by a 3.4% jump in Al Rajhi Bank and a 1.6% increase in oil giant
Saudi Aramco. Dubai's main share index climbed by 1.7%, after three sessions of
losses, with sharia-compliant lender Dubai Islamic Bank closing 2.3% higher. In
Abu Dhabi, stocks finished up 1.2%, led by a 1.2% rise in the United Arab Emirates'
biggest lender First Abu Dhabi Bank.

June 2022

 he Qatari index edged up by 0.1%, snapping a four-day losing streak, helped by
T
a 1% gain in petrochemical maker Industries Qatar. Outside the Gulf, Egypt's bluechip index finished 0.2% higher, with top lender Commercial International Bank
putting on 0.9%. Egypt and Saudi Arabia have signed 14 agreements valued at
US$ 7.7 billion during a visit to Cairo by Saudi Arabia's de facto ruler Crown Prince
Mohammed bin Salman, Egypt's General Authority for Investment and Free Zones
said in a statement on Tuesday.
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الثالثاء

21

أقفلت أسواق األسهم في الخليج على ارتفاع يوم الثالثاء ،اللتقاط األنفاس بعد عمليات بيع مكثفة ،لكن
خطط رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى ومخاطر الركود العالمي أبقت المستثمرين حذرين.
	ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،2.6٪مسجال ً أ كبر مكاسبه خالل اليوم في أ كثر
من عام ،مدعوما ً بقفزة بنسبة  3.4٪في سهم مصرف الراجحي وزيادة بنسبة  1.6٪في سهم شركة
أرامكو السعودية .هذا وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  1.7٪بعد ثالث جلسات من الخسائر
مع إغالق سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية مرتفعا ً بنسبة  .2.3٪وفي سوق
أبوظبي لألوراق المالية ،أغلقت األسهم على ارتفاع بنسبة  ،1.2٪يقودها ارتفاع بنسبة  1.2٪في سهم
بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية المتحدة.
	ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة  ، 0.1٪ليقطع سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام ،بدعم من مكاسب
بنسبة  1٪في سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات .أما خارج منطقة الخليج ،فقد أغلق
مؤشر البورصة المصرية على ارتفاع بنسبة  0.2٪مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة .0.9٪
هذا وقالت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في مصر ،في بيان ،الثالثاء ،إن مصر والسعودية
وقعتا  14اتفاقا ً بقيمة  7.7مليار دوالر خالل زيارة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
للقاهرة.
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Stock markets in the Gulf retreated on Wednesday, tracking crude prices, and as
global sentiment was weighed by persistent worries that rising interest rates would
trigger a global recession. Oil prices, a key catalyst for the Gulf's financial markets,
tumbled on news of a plan by U.S. President Joe Biden to cut fuel costs for drivers.
The White House asked the chief executive officers of seven oil companies to a
meeting this week to discuss ways to increase production capacity and reduce fuel
prices of around $5 a gallon.
 audi Arabia's benchmark index slid by 2.9%, posting broad-based declines,
S
dragged down by Al Rajhi Bank a 4.3% drop and a 2.9% decline in Saudi National
Bank, the country's largest lender. Dubai's main share index closed 0.9% lower,
with blue-chip developer Emaar Properties losing 1.9%. In Abu Dhabi, equities
declined by 1.8%, with the United Arab Emirates' biggest lender First Abu Dhabi
Bank retreating by 2.5%.
 he Qatari benchmark was down by 1.1%, with petrochemical maker Industries
T
Qatar dropping by 2.5%. Economists polled by Reuters expect the Fed will deliver
a 75-basis-point interest rate hike next month, followed by a half-percentagepoint rise in September. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index lost 0.8%. The
Egyptian market remains exposed to the developments in Ukraine as well the
selling pressure from international investors.
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األربعاء
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تراجعت أسواق األسهم في الخليج يوم األربعاء ،متتبعة أسعار النفط الخام ،ومع تأثر المعنويات العالمية
بالمخاوف المستمرة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود عالمي .هذا وتراجعت أسعار النفط،
المحفز الرئيسي لألسواق المالية في الخليج ،بعد أنباء عن خطة الرئيس األمريكي جو بايدن لخفض
تكاليف الوقود للسائقين .فقد طلب البيت األبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفط حضور
اجتماع لمناقشة سبل زيادة الطاقة اإلنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو  5دوالرات للغالون.
	تراجع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،2.9٪مسجال ً تراجعات واسعة النطاق ،متأثرا ً
بانخفاض في سهم مصرف الراجحي بنسبة  4.3٪هذا وتراجع سهم البنك الوطني السعودي ،أ كبر
بنوك المملكة بنسبة  .2.9٪وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض نسبته  ،0.9٪وفقد سهم
إعمار العقارية ما نسبته  .1.9٪وفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،تراجعت األسهم بنسبة  ،1.8٪مع
تراجع سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية المتحدة ،بنسبة .2.5٪
	انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة  ،1.1٪مع هبوط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات
بنسبة  .2.5٪في وقت يتوقع االقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مجلس االحتياطي
الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار  75نقطة أساس الشهر المقبل ،يليه ارتفاع نصف نقطة مئوية
في سبتمبر .أما خارج منطقة الخليج ،فقد خسر مؤشر البورصة المصرية ما نسبته  ،0.8٪إذ ال يزال
السوق المصري عرضة للتطورات في أوكرانيا وكذلك عرضة لضغوط البيع من المستثمرين الدوليين.
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Thursday

Qatari shares led declines in the Gulf on Thursday to post their biggest weekly
decline in more than two years, as investors worried that further rises in interest rates
to quell decades-high inflation would tip economies into a recession.
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In Qatar, the benchmark index closed 1.6% lower, as stocks fell across board, with
petrochemical maker Industries Qatar sliding by 4.4%. The index posted a weekly
loss of 6.4%, its biggest loss in a week since March 2020. The Qatari stocks were
volatile and could record more price corrections after a difficult week. Dubai's
main share index retreated by 1.1%, weighed down by a 1.9% decline in blue-chip
developer Emaar Properties. In Abu Dhabi, the equities dropped by 0.6%, hit by a
1.5% drop in telecoms firm e&.

June 2022

 Saudi Arabia's benchmark index eased 0.1% in a choppy trade, with Sahara
International Petrochemical Company losing 3.2%. Outside the Gulf, Egypt's market
remains strongly exposed to another bout of decreases as international investors
sell.

Source: Reuters
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قادت األسهم القطرية التراجعات في منطقة الخليج يوم الخميس لتسجل أ كبر انخفاض أسبوعي لها
منذ أ كثر من عامين ،حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي المزيد من االرتفاع في أسعار الفائدة من
أجل تهدئة التضخم المرتفع منذ عقود إلى دفع االقتصادات إلى الركود.
	في بورصة قطر ،أغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة  ،1.6٪حيث تراجعت األسهم بشكل عام،
مع تراجع سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات بنسبة  .4.4٪وسجل المؤشر خسارة
أسبوعية بنسبة  ،6.4٪وهي أ كبر خسارة له في أسبوع منذ مارس  .2020وكانت األسهم القطرية
متقلبة مع تسجيلها المزيد من تصحيحات األسعار بعد أسبوع صعب .هذا وتراجع مؤشر األسهم
الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة  1.1٪متأثرا ً بتراجع بنسبة  1.9٪في سهم شركة إعمار العقارية.
وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية ،تراجعت األسهم بنسبة  ،0.6٪متأثرة بانخفاض نسبته  1.5٪في
شركة االتصاالت .&e
	تراجع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  0.1٪في تعامالت متقلبة ،مع خسارة سهم
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات ما نسبته  .3.2٪أما خارج منطقة الخليج ،ال تزال السوق
المصرية مع ّرضة بشدة لموجة أخرى من االنخفاضات مع بيع المستثمرين الدوليين.
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* اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﺘ ّﺪ ﻣﻦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  24ﻳﻮﻧﻴﻮ
** ﻣﺆﺷﺮ  S&P Pan Arab Compositeﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء
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**إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء

* The week of 20 June till 24 June
** S&P Pan Arab Composite Index for Total AFCM members
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