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Global Markets Weekly Overview
لمحة أسبوعية عن األسواق العالمية
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*جبل فهرين  -المملكه العربيه السعوديه

*The Edge of the World - Saudi Arabia

نظرة على حركة األسواق المالية حول العالم

Global Financial Markets in Brief

خالل األسبوع المنصرم ،استمر القلق بشأن تباطؤ االقتصاد األمريكي واالرتفاعات
الشديدة ألسعار الفائدة من جانب االحتياطي الفيدرالي في السيطرة على معنويات
السوق عندما قال رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم األربعاء إن صانعي
السياسة لن يسمحوا للتضخم بالسيطرة على االقتصاد األمريكي على المدى الطويل.
جل عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات أدنى مستوى له منذ مايو.
عليه ،س ّ
في موازاة ذلك ،ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد انخفاضها بنسبة  ،3٪حيث ع ّوض
انقطاع اإلمدادات مفعول التوقعات بشأن التباطؤ االقتصادي الذي من شأنه أن يضعف
الطلب ،بينما انخفضت أسعار الذهب خالل األسبوع  ،حيث أرخى ارتفاع الدوالر األمريكي
بثقله على الطلب على السبائك المسعرة بالدوالر األمريكي ومع ّوضا ً الدعم ج ّراء تراجع
عوائد سندات الخزانة األمريكية.

Over the previous week, concern over a slowing US economy
and aggressive interest rate hikes from the Federal Reserve have
continued to dominate market sentiment when Fed Chairman
Jerome Powell on Wednesday said that policymakers would not
allow inflation to take hold of the U.S. economy over the longer
term, as such 10-year US Treasury yield recorded its lowest level
since May. In parallel, oil prices rose on Friday after falling by 3%,
as supply outages outweighed expectations that an economic
slowdown could dent demand, while gold prices edged lower over
the week, as an elevated U.S. dollar hurt demand for greenbackpriced bullion and also outweighed support from weakening US
Treasury yields.
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المواضيع الرئيسية

Key Topics

Gold prices on course for their third
weekly fall on US dollar strength
أسعار الذهب في طريقها النخفاضها األسبوعي
الثالث وسط قوة الدوالر األمريكي

10-year US Treasury yield to lowest level since
May as inflation is weaker than expected
عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات إلى أدنى مستوى
منذ مايو مع بيانات تضخم أضعف من المتوقع

Oil prices rising again on supply worries
after falling by 3% during the week
أسعار النفط ترتفع مرة أخرى وسط مخاوف بشأن
العرض بعد انخفاضها بنسبة  3٪خالل األسبوع
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عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات إلى أدنى مستوى
منذ مايو مع بيانات تضخم أضعف من المتوقع

10-year US Treasury yield to lowest level since May
as inflation is weaker than expected

تراجع عائد سندات الخزانة األمريكية يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات التضخم
الرئيسية أضعف بعض الشيء عما كان متوقعاً .في الواقع ،ارتفع مؤشر أسعار نفقات
االستهالك الشخصي األساسي ،وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس االحتياطي
أقل
الفيدرالي ،بنسبة  4.7٪في مايو حسبما أفادت وزارة التجارة يوم الخميس ،وهو
ّ
بمقدار  0.2نقطة مئوية عن الشهر السابق ،لكنه ال يزال قريبا ً من المستويات التي
سجلت آلخر مرة في الثمانينيات .وقد كان من المتوقع أن يظهر المؤشر زيادة سنوية
ٌ
بنسبة  4.8٪لشهر مايو ،وفقا ً لداو جونز .باإلضافة إلى ذلك ،تراجعت عوائد سندات
الخزانة األمريكية مرة أخرى يوم الجمعة حيث تركت مخاوف الركود والبيانات االقتصادية
المخيبة لآلمال المستثمرين في حالة بحث عن األمان ،السيما في أعقاب مؤشر شيكاغو
لمديري المشتريات ،الذي يتتبع النشاط التجاري في المنطقة ،والذي جاء عند  ، 56أقل
بقليل من تقدير  StreetAccountالبالغ  .58.3على هذا النحو ،انخفض العائد على
سندات الخزانة القياسية ألجل  10سنوات بمقدار  8نقاط أساس عند  ،2.889٪بالقرب
من أدنى مستوى له منذ أواخر مايو.

U.S. Treasury yields moved lower on Thursday after key inflation
data came in slightly cooler than expected. In fact, the core
personal consumption expenditures price index, the Fed’s
preferred inflation measure, rose 4.7% in May, the Commerce
Department reported Thursday. That’s 0.2 percentage points less
than the month before, but still around levels last seen in the
1980s. The index was expected to show a year-over-year increase
of 4.8% for May, according to Dow Jones. In addition, U.S. Treasury
yields fell again on Friday as recession fears and disappointing
economic data left investors looking for safety with the Chicago
PMI, which tracks business activity in the region, came in at 56,
slightly below a StreetAccount estimate of 58.3. As such, the yield
on the benchmark 10-year Treasury note traded lower by 8 basis
points at 2.889%, near its lowest level since late May.

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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10-year US Treasury yield to lowest level since May
as inflation is weaker than expected

 سنوات إلى أدنى مستوى10 عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل
منذ مايو مع بيانات تضخم أضعف من المتوقع

In parallel, The US dollar was on track for its best week in four as investors
weighed the boost from tighter Federal Reserve policy and the risks of a
U.S. recession, remaining in demand as a safe haven due to worries about
slowing global growth while a U.S. holiday is likely to limit volatility. As such,
the dollar index, which measures the currency against six counterparts,
inched up to above 105 and tested the resistance at 105.50, to gain strong
momentum after the release of the flash readings of Euro Area inflation
reports, as Euro Area Inflation Rate increased by a yearly 8.6% in June, its
highest level since the creation of the euro. The European Central Bank is
expected to raise interest rates this month for the first time in a decade,
although economists are divided on the magnitude of any hike. As such,
the euro slipped to US$ 1.043 on Friday. In parallel, the yen was flat during
the week, with one dollar buying 135.2 of the Japanese currency, while
Sterling dropped to US$ 1.209, a weekly drop of 1.4%.

 كان الدوالر األمريكي في طريقه لتحقيق أفضل أسبوع له في أربعة حيث كان،في موازاة ذلك
المستثمرون يوازنون التعزيز من سياسة بنك االحتياطي الفيدرالي األكثر تشددا ً ومخاطر
ظل الطلب عليه كمالذ آمن بسبب المخاوف بشأن تباطؤ
ّ  حيث،الركود في الواليات المتحدة
ً
 على هذا.النمو العالمي في حين أن العطلة في الواليات المتحدة حدّت نسبيا من التقلبات
 إلى ما، الذي يقيس العملة مقابل ستة عمالت أخرى، ارتفع مؤشر الدوالر األمريكي،النحو
 ليكتسب زخما ً قويا ً بعد إصدار القراءات السريعة لتقارير التضخم في،105.5  عند105 فوق
، سنويا ً في شهر يونيو8.6٪  حيث ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بمعدل،منطقة اليورو
 ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي األوروبي أسعار.وهو أعلى مستوى منذ إنشاء اليورو
 على الرغم من انقسام االقتصاديين حول حجم أي،الفائدة هذا الشهر للمرة األولى منذ عقد
، في موازاة ذلك. دوالر أمريكي يوم الجمعة1.043  انخفض اليورو إلى، على هذا النحو.زيادة
 بينما انخفض الجنيه اإلسترليني إلى،135.2 استقر الين الياباني خالل األسبوع وذلك عند
.1.4٪  أي بانخفاض أسبوعي بنسبة، دوالر أمريكي1.209

Stock markets made a shaky performance over the wewek, as investors
grow increasingly nervous about the global economic outlook. MSCI's
broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan was flat, with trade
thinned by a holiday in Hong Kong. Japan's Nikkei slipped by 2.1%. It is
worth mentioning that Wall street first half performance of 2022 has
been not up to the mark and has never been seen since the 1970s.
S&P 500 and Nasdaq 100 were down by almost 19.6% and 29.0%
respectively over the first half of the year, while Dow Jones went down
by 14.4%, while treasury market has taken such a beating in the past six
months that Deutsche Bank estimates the performance is the poorest
in more than two centuries.

 حيث يزداد قلق المستثمرين بشأن،حققت أسواق األسهم بداية أدا ًء هشا ً خالل األسبوع
 ألسهم آسيا والمحيط الهادئ خارجMSCI  وكان أوسع مؤشر.التوقعات االقتصادية العالمية
 وتراجع مؤشر نيكي الياباني. مع ضعف حركة التداول بسبب عطلة في هونغ كونغ،ًاليابان ثابتا
َ  لم2022  الجدير بالذكر أن أداء النصف األول من وول ستريت لعام.2.1٪ بنسبة
يرق إلى
 فقد انخفض مؤشر.المستوى المطلوب ولم يسبق له مثيل منذ سبعينيات القرن الماضي
، على التوالي خالل النصف األول من العام29.0٪  و19.6٪  بنحوNasdaq100  وS&P500
 كما وشهدت أسواق السندات أدا ًء مماثال ً في.14.4٪  بنسبةDow Jones بينما انخفض مؤشر
.األشهر الستة الماضية لدرجة أن دويتشه بنك يقدر أن األداء هو األضعف منذ أكثر من قرنين

Evolution of the Euro/USD exchange rate

Evolution of Dow Jones Index

تط ّور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي

تط ّور مؤشر داو جونز
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Oil prices rising again on supply worries
after falling by 3% during the week

أسعار النفط ترتفع مرة أخرى وسط مخاوف بشأن العرض
 خالل األسبوع3٪ بعد انخفاضها بنسبة

 مع، دوالر للبرميل110 أقل من
تراجعت أسعار النفط بين األربعاء والخميس إلى
ّ
Oil prices declined between Wednesday and Thursday to
مخاوف بشأن اإلمدادات المحدودة والتي ع ّوصت المخاوف بشأن ضعف االقتصاد
below US$ 110 per barrel, with tight supply worries not enough
+ حيث قالت منظمة أوبك، قبل أن تنتعش في التعامالت المبكرة يوم الجمعة،العالمي
to outweigh concerns about a weaker global economy, before
إنها ستلتزم بإنتاجها النفطي المخطط له في أغسطس وسط قلق المستثمرين بشأن قوة
picking up in early trade on Friday, as OPEC+ said it would stick
االقتصاد العالمي ومع انقطاع اإلمدادات في
to its planned oil output hikes in
ليبيا وتوقعات اإلغالق في النرويج التي عادت
August and investors worried
Evolution of Brent crude oil prices (US$ per barrel)
وع ّوصت التوقعات بشأن التباطؤ االقتصادي
about the strength of the global
)تط ّور سعر برميل النفط الخام (بالدوالر األمريكي
والذي من المتوقع أن يضعف الطلب على
economy and as supply outages in
 ارتفعت العقود اآلجلة، على هذا النحو.النفط
Libya and expected shutdowns in
 بينما، دوالر للبرميل111.7 لخام برنت إلى
Norway outweighed expectations
108.6 ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى
that an economic slowdown
.دوالر للبرميل
could dent demand. As such,
Brent crude futures were up at
US$ 111.7 a barrel, while West
Texas Intermediate crude (WTI)
gained to US$ 108.6 a barrel.
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Oil prices rising again on supply worries
after falling by 3% during the week

أسعار النفط ترتفع مرة أخرى وسط مخاوف بشأن العرض
 خالل األسبوع3٪ بعد انخفاضها بنسبة

 تراجعت العقود اآلجلة للغاز الطبيعي يوم الخميس مع ضخ تخزين،من ناحية أخرى
On another note, natural gas futures tumbled on Thursday as a
 مما،أ كبر من المتوقع والتحديث المتعلق بانقطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت
larger-than-expected storage injection and an update regarding
 تراجعت، في التفاصيل.أدى إلى انخفاض األسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ شهور
the Freeport liquefied natural gas (LNG) outage sent prices
 يوم الخميس إلى أدنى17٪ العقود اآلجلة للغاز الطبيعي في الواليات المتحدة بنحو
tumbling to levels not seen in months. In details, U.S. natural gas
مستوى لها في ثالثة أشهر حيث سمح إغالق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي
futures plunged about 17% on Thursday to a three-month low
ظل الطقس الحار
ّ المسال في تكساس للمرافق بتخزين وقود أ كثر مما كان متوقعا ً في
as the shutdown of Freeport LNG's liquefied natural gas (LNG)
والطلب المتزايد على الغاز لعمل مكيفات
export plant in Texas allowed
السابقة
وسعت السوق الخسائر
ّ  وقد.الهواء
utilities to stockpile more fuel
Evolution of Natural Gas Continuous Contract prices (US$)
 بعد أن قال9٪ المتعلقة بالتخزين بنحو
than expected even as hotter
)تط ّور أسعار العقود المستمرة للغاز الطبيعي (بالدوالر األمريكي
منظمو سالمة خطوط األنابيب األمريكية إنهم
weather had generators burning
وجدوا ظروفا ً غير آمنة في فريبورت وأنهم
more gas to keep air conditioners
لن يسمحوا للمحطة بإعادة التشغيل حتى
humming. The market extended
.ا كتمال التحليل الخارجي
earlier storage-related losses
of around 9% after U.S. pipeline
safety regulators said they found
unsafe conditions at Freeport and
that they will not allow the plant
to restart until an outside analysis
is complete.

9

أسعار الذهب في طريقها النخفاضها األسبوعي الثالث
وسط قوة الدوالر األمريكي

Gold prices on course for their third weekly
fall on US dollar strength

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة ،وكانت في طريقها للتراجع األسبوعي الثالث على Gold prices edged lower on Friday, and were on track for a third
التوالي ،حيث أبقت ّ
كل من السياسات النقدية القوية من جانب البنوك المركزية الكبرى straight weekly decline, as aggressive monetary policies from top
ً
والدوالر األمريكي القوي المستثمرين بعيدا عن السبائك المسعرة بالدوالر األمريكيcentral banks and an elevated U.S. dollar kept investors away from .
فانخفض السعر الفوري للذهب إلى 1,804
greenback-priced bullion. Spot
دوالر لألونصة يوم الجمعة ،بعد أن وصل إلى
gold was down to US$ 1,804 per
)Evolution of gold prices (US$ per ounce
أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1,801.5
ounce on Friday, after hitting an
تط ّور أسعار الذهب (بالدوالر األمريكي لألونصة)
دوالر لألونصة في الجلسة السابقة .وخسرت
over six-week low of US$ 1,801.5 in
أسعار الذهب ،التي سجلت أسوأ أداء ربع
the previous session. Gold prices,
سنوي لها منذ أوائل العام  ،2021حوالي
coming off their worst quarter
 1.6٪هذا األسبوع .وانخفضت أسعار الفضة
since early 2021, have lost about
الفورية بنحو  6.9٪خالل األسبوع ،وهو أ كبر
1.6% this week. Spot silver has
انخفاض منذ منتصف مايو .هذا وسجلت
dropped about 6.9% this week,
أسعار البالتين انخفاضا ً أسبوعيا ً رابعا ً على
its most since mid-May. Platinum
التوالي بينما ارتفعت أسعار البالديوم بنحو
faces a fourth consecutive weekly
 3.0٪خالل األسبوع.
fall while Palladium has gained
about 3.0% this week.
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أسعار الذهب في طريقها النخفاضها األسبوعي الثالث
وسط قوة الدوالر األمريكي

Gold prices on course for their third weekly
fall on US dollar strength

على صعيد العمالت المشفرة ،سجلت بيتكوين أسوأ خسارة ربع سنوية لها منذ أ كثر من In cryptocurrencies, Bitcoin posted over the week its worst quarterly
عقد .إذ فقدت أ كبر عملة مشفرة في العالم حوالي  58٪من قيمتها في الربع الثاني من العام loss in more than a decade. The world’s largest cryptocurrency has
 ،2022من  45,524دوالر في بداية العام إلى ّ
أقل من  19,000دوالر يوم الجمعة ،بانخفاض lost around 58% of its value in the second quarter of 2022, from
يقارب  8٪خالل األسبوع الماضي وأسوأ أداء
US$ 45,524 at the start of to below
ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2011
US$ 19,000 on Friday, a near 8%
)Evolution of Bitcoin prices (US$
عندما فقدت  68.2٪من قيمتها .كما شهدت
drop over the last week and the
تط ّور أسعار البيتكوين (بالدوالر األمريكي)
إثيريوم انخفاضا ً كبيرا ً أيضاً ،حيث انخفضت
worst quarterly performance for
إلى ما يقرب من  1,000دوالر ،بينما أشارت
bitcoin since the third quarter of
العديد من التوقعات إلى أن أسعار العمالت
2011 when it lost 68.2% of its value.
المش ّفرة من المحتمل أن تنخفض مرة أخرى
Ethereum experienced a big drop
على الرغم من بعض االتجاهات التصاعدية،
too, falling to nearly US$ 1,000,
حيث تستمر الضغوط القائمة جراء حالة
while several expectations said
عدم اليقين على مستوى المؤشرات الماكرو
the prices would likely fall again
اقتصادية وأزمة السيولة بين شركات عمالت
despite some upward trends, as
التشفير.
pressure continues to mount from
macroeconomic uncertainty and a
liquidity crisis among crypto firms.
)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

24

31

Weekly
Change

Year-To-Date
Change
اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

June - ﻳﻮﻧﻴﻮ
2022

Dec. - دﻳﺴﻤﺒﺮ
2021

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

1.21

1.23

1.35

-1.4%

1.06

1.14

-1.2%

-8.3%

135.2

135.2

115.1

0.0%

17.5%

1.47

1.44

1.38

2.0%

6.5%

1.29

1.29

1.26

-0.1%

2.0%

Bitcoin
Ethereum
Cardano

19,407

21,180

46,310

-8.4%

-58.1%

1,068

1,218

3,689

-12.3%

-71.1%

0.46

0.50

1.34

-8.1%

-65.9%

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

31,097

31,501

36,338

-1.3%

-14.4%

3,825

3,912

4,766

-2.2%

-19.7%

11,586

12,106

16,320

-4.3%

-29.0%

5,931

6,073

7,153

-2.3%

-17.1%

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

1.04

-10.6%

7,169

7,209

7,385

-0.6%

-2.9%

25,936

26,492

28,792

-2.1%

-9.9%

1,801.5

1,830.3

1,828.6

-1.6%

-1.5%

19.7

21.1

23.4

-6.9%

-15.8%

877.4

904.2

966.2

-3.0%

-9.2%

1,938.1

1,863.0

1,912.1

4.0%

1.4%

111.5

109.1

77.8

2.2%

43.3%

1.80

1.63

0.10

0.16

1.70

4.75

4.75

3.25

0.00

1.50

1.75

1.75

0.25

0.00

1.50

2.89

3.14

1.51

-0.24

1.38
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AFCM Equity Markets Weekly Highlights
June 2022
Monday

27

Most Gulf markets extended gains on Monday, tracking global shares as a drop in
commodity prices allayed fears of accelerating inflation and aggressive interest rate
hikes.
 ubai's main share index gained 0.5%, led by a 2.7% rise in top lender Emirates
D
NBD. Dubai business park operator TECOM Group said on Monday it had raised
AED 1.7 billion (US$ 463 million) from investors via its initial public offering (IPO).
The company, owned by the investment vehicle of Dubai's ruler, had announced
its plan on June 8 to sell a 12.5% stake by offering 625 million ordinary shares in its
IPO. In Abu Dhabi, stocks added 0.3%, supported by a 3.6% jump in conglomerate
Alpha Dhabi Holding as its unit signed a memorandum of understanding with
a Libyan firm to develop a strategic long-term partnership and collaborate in
renewable energy sector in Libya.
 he Qatari index added 0.2%, with Qatar Gas Transport rising more than 3% after its
T
cabinet approved increasing the percentage of non-Qatari investors' ownership
up to 100% of the co's capital. The benchmark index in Saudi Arabia, however,
fell by 0.7% in a choppy trade Oil prices, a key catalyst for the Gulf's financial
markets, were volatile following last week's rout, as the market grappled with
concerns over an economic slowdown versus worries about lost Russian supply
amid sanctions over the Ukraine conflict. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip
index retreated 2%, with most of stocks in the negative territory including Fawry
for Banking Technology and Electronic Payment, which lost about 10%.
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أبرز األحداث األسبوعية في البورصات األعضاء
لدى اتحاد أسواق المال العربية
يونيو 2022

واصلت معظم أسواق الخليج مكاسبها يوم االثنين ،متتبعة األسهم العالمية حيث خفف انخفاض
أسعار السلع من المخاوف من تسارع التضخم واالرتفاعات الشديدة ألسعار الفائدة.

27

	ارتفع مؤشر األسهم في سوق دبي المالي بنسبة  ،0.5٪مدفوعا ً بارتفاع بنسبة  2.7٪في سهم بنك
اإلمارات دبي الوطني .قالت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع دبي لألعمال يوم االثنين إنها جمعت
 1.7مليار درهم ( 463مليون دوالر) من مستثمرين من خالل طرحها العام األولي .وكانت الشركة
المملوكة من قبل األداة االستثمارية لحاكم دبي قد أعلنت عن خطتها في الثامن من يونيو حزيران لبيع
حصة  12.5٪من خالل طرح  625مليون سهم عادي في االكتتاب العام .وفي أبو ظبي ،ارتفعت األسهم
بنسبة  ،0.3٪مدعومة بقفزة  3.6٪في سهم تكتل  Alpha Dhabi Holdingحيث وقعت وحدتها مذكرة
تفاهم مع شركة ليبية لتطوير شرا كة استراتيجية طويلة األجل والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة في
ليبيا.

اإلثنين

	ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة  ،0.2٪وارتفع سهم قطر لنقل الغاز بأكثر من  3٪بعد
موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين إلى  100٪من رأسمال
الشركة .هذا وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  0.7٪في ظل تداول متقلب.
كانت أسعار النفط ،التي تعتبر حافزا ً رئيسيا ً لألسواق المالية في الخليج ،متقلّبة في أعقاب انهيار
األسبوع الماضي ،حيث تصارع السوق مع مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي مقابل مخاوف بشأن
خسارة اإلمدادات الروسية وسط عقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا .أما خارج منطقة الخليج ،فقد
تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة  ،2٪وكانت معظم األسهم في المنطقة السلبية ،بما في ذلك
سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والدفع اإللكتروني التي خسرت نحو .10٪
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28

Most stock markets in the Gulf ended higher on Tuesday, tracking oil prices and
global shares as China eased some quarantine requirements for international arrivals
which raised hopes for stronger growth and a revival in demand for commodities.
China slashed the quarantine time for inbound travelers by half in a major easing of
one of the world's strictest COVID-19 curbs, which have deterred cross-border travel
and resulted in international flights running at just 2% of pre-pandemic levels.
 ubai's main share index added 1.1%, led by a 1.9% gain in Emirates NBD Bank
D
and a 1.6% rise in sharia-compliant lender Dubai Islamic Bank. In Abu Dhabi,
the equities finished 1.9% higher, with conglomerate International Holding
climbing 2%, after its unit Alpha Dhabi Holding increased the stake in Aldar
Properties and became the single-largest shareholder. Shares of Alpha Dhabi
were 2.4% higher, while Aldar advanced 3.7%.
 audi Arabia's benchmark index leapt 2.1%, buoyed by a 3.3% rise in oil behemoth
S
Saudi Aramco and a 3.4% increase in the country's biggest lender Saudi National
Bank. Oil prices, a key factor for the Gulf's financial markets, swung higher after
China eased quarantine rules, with focus already on tight supply as G7 leaders
agreed to study placing price caps on imports of Russian oil and gas. The Qatari
index closed 1.1% higher, driven by a 2.4% increase in the Gulf's biggest lender Qatar
National Bank. Outside the Gulf, Egypt's blue-chip index slipped 0.8%, reaching its
lowest since April 2020.
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أبرز األحداث األسبوعية في البورصات األعضاء
لدى اتحاد أسواق المال العربية
يونيو 2022

الثالثاء

28

أغلقت معظم أسواق األسهم في الخليج على ارتفاع يوم الثالثاء ،متتبعة أسعار النفط واألسهم العالمية
حيث خففت الصين بعض متطلبات الحجر الصحي للوافدين الدوليين مما رفع اآلمال في تحقيق نمو
أقوى وانتعاش في الطلب على السلع األساسية .كما خ ّفضت الصين وقت الحجر الصحي للمسافرين
الوافدين بمقدار النصف في تخفيف كبير لواحدة من أ كثر القيود صرامة في العالم لمواجهة كورونا ،والتي
أعاقت السفر عبر الحدود وأدت إلى تشغيل الرحالت الدولية بنسبة  2٪فقط من مستويات ما قبل الوباء.
	ارتفع مؤشر األسهم في سوق دبي المالي بنسبة  ،1.1٪بقيادة مكاسب بنسبة  1.9٪في سهم بنك
اإلمارات دبي الوطني وزيادة بنسبة  1.6٪في سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
في أبو ظبي ،أنهت األسهم على ارتفاع بنسبة  ،1.9٪مع صعود سهم تكتل International Holding
بنسبة  ،2٪بعد أن رفعت وحدتها  Alpha Dhabi Holdingحصتها في الدار العقارية وأصبحت أ كبر
مساهم منفرد .كما ارتفعت أسهم ألفا أبوظبي بنسبة  2.4٪بينما تقدم سهم الدار بنسبة .3.7٪
	قفز المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،2.1٪مدعوما ً بزيادة نسبتها  3.3٪في سهم
أرامكو السعودية وزيادة بنسبة  3.4٪في سهم البنك الوطني السعودي ،أ كبر بنك في البالد .وارتفعت
أسعار النفط ،وهي عامل رئيسي لألسواق المالية في الخليج ،بعد أن خففت الصين قواعد الحجر
الصحي ،مع التركيز بالفعل على نقص اإلمدادات حيث اتفق قادة مجموعة السبع على دراسة وضع
سقوف ألسعار واردات النفط والغاز الروسي .هذا وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا ً بنسبة 1.1٪
مدفوعا ً بزيادة نسبتها  2.4٪في سهم بنك قطر الوطني أ كبر بنوك الخليج .أما خارج منطقة الخليج،
فنزل مؤشر البورصة المصرية بنسبة  ،0.8٪مسجال ً أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان .2020

19

AFCM Equity Markets Weekly Highlights
June 2022
Wednesday

29

Stock markets in the Gulf ended mixed on Wednesday on growing concerns over
inflation and the possibility of recession, while the Egyptian bourse rebounded a day
after hitting its lowest in two years.
In Abu Dhabi, equities closed 0.4% lower, hit by a 1.6% fall in the United Arab Emirates'
biggest lender First Abu Dhabi Bank. However, conglomerate International Holding
Co settled 0.4% higher, after rising about 6% at AED 305 (US$ 83.1), fetching a
valuation of over US$ 150 billion. Shares of Alpha Dhabi advanced 2.1%, while
Aldar eased 0.2%. Dubai's main share index lost 0.2%, with Emirates Integrated
Telecommunications declining 2.1% and top lender Emirates NBD retreating 1.5%.
 he Qatari benchmark dropped 0.5%, weighed down by a 1.8% fall in the Gulf's
T
biggest lender Qatar National Bank. Saudi Arabia's benchmark index added 0.5%,
led by a 2.9% jump in the country's biggest lender Saudi National Bank. Outside
the Gulf, Egypt's blue-chip index rebounded by 0.5%, a day after hitting its lowest
in over two years.
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األربعاء

29

أقفلت أسواق األسهم في الخليج يوم األربعاء على تباين وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم واحتمال
حدوث ركود اقتصادي ،فيما انتعشت البورصة المصرية بعد يوم من تسجيلها ألدنى مستوياتها في
عامين.
	في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،أغلقت األسهم على انخفاض بنسبة  ،0.4٪متأثرة بانخفاض نسبته
 1.6٪في سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية المتحدة .ومع ذلك ،استقر سهم
تكتل الشركة الدولية القابضة على ارتفاع بنسبة  ،0.4٪بعد ارتفاعه بنحو  6٪إلى  305دراهم إماراتية
( 83.1دوالر) ،محققا ً تقييما ً يزيد عن  150مليار دوالر .هذا وصعدت أسهم ألفا أبوظبي بنسبة 2.1٪
بينما تراجع سهم الدار بنسبة  .0.2٪وخسر مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة ،0.2٪
مع هبوط سهم اإلمارات لالتصاالت المتكاملة بنسبة  2.1٪وتراجع سهم بنك اإلمارات دبي الوطني
بنسبة .1.5٪
	انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة  0.5٪متأثرا ً بانخفاض نسبته  1.8٪في أ كبر بنوك الخليج بنك قطر
الوطني .وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  0.5٪بقيادة قفزة بنسبة  2.9٪في
سهم البنك الوطني السعودي ،أ كبر بنوك المملكة .أما خارج منطقة الخليج ،فانتعش مؤشر البورصة
المصرية بنسبة  ،0.5٪بعد يوم من تسجيله ألدنى مستوياته في أ كثر من عامين.
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Most stock markets in the Gulf ended lower on Thursday, as central banks' aggressive
rate-hike approach to tame inflation stokes fears of a rapid economic slowdown.
On Wednesday, central bank chiefs from the U.S. Federal Reserve, the European
Central Bank and the Bank of England met in Portugal and voiced their renewed
commitment to control inflation no matter what pain it caused. The MSCI World
Equity Index was last down by 0.67% with year-to-date losses at more than 20%, the
most since the index's creation. The decline has wiped $13 trillion off stock values.
 audi Arabia's benchmark index gave up early gains to close 1.7% lower, with Al
S
Rajhi Bank falling by 2.6% and Saudi National Bank retreating by 3.5%. The Saudi
index has lost almost 12% this quarter, its worst performance since the start of
the pandemic. The Qatari benchmark slipped 0.4%, with the Gulf's largest lender,
Qatar National Bank, declining 0.7%. The index recorded a quarterly loss of
nearly 10%.
 ubai's main share index fell by 0.7%, posting quarterly losses of more than 8%,
D
with top lender Emirates NBD down by 1.5%. In Abu Dhabi, equities eased by 0.4%,
hit by a 0.7% fall in International Holding, a day after the conglomerate briefly
touched a record valuation of more than US$ 150 billion. However, losses were
limited by a 1% rise in the United Arab Emirates' biggest lender First Abu Dhabi
Bank, after HSBC raised its rating on the bank to "Hold" from "Reduce". The Abu
Dhabi index logged a quarterly loss of 5.8%, its first quarterly fall since March last
year.
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الخميس

30

أغلقت معظم أسواق األسهم في الخليج على انخفاض يوم الخميس ،حيث أدى رفع أسعار الفائدة
الصارم الذي تتبعه البنوك المركزية لترويض التضخم إلى إثارة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي
سريع .يوم األربعاء ،التقى رؤساء البنوك المركزية من االحتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي
األوروبي وبنك إنجلترا في البرتغال وأعربوا عن التزامهم المتجدد بالسيطرة على التضخم بغض النظر
عن التداعيات .فانخفض مؤشر األسهم العالمية  MSCIبنسبة  0.67٪مع خسائر منذ بداية العام
بنسبة  ،20٪وهي أ كبر نسبة منذ إنشاء المؤشر ،ليقضي هذا التراجع على  13تريليون دوالر من قيم
األسهم.
	تخلى المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا ً بنسبة ،1.7٪
مع تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة  2.6٪وتراجع سهم البنك الوطني السعودي بنسبة .3.5٪
وخسر المؤشر السعودي ما يقرب من  12٪خالل الفصل الثاني من العام ،وهو أسوأ أداء له منذ بداية
الوباء .وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة  ،0.4٪مع تراجع سهم بنك قطر الوطني ،أ كبر بنوك الخليج،
بنسبة  .0.7٪وسجل المؤشر خسارة ربع سنوية تقارب .10٪
	انخفض مؤشر األسهم في سوق دبي المالي بنسبة  ،0.7٪مسجال ً خسائر فصلية تزيد عن  ،8٪مع
انخفاض سهم بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  .1.5٪وفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،تراجعت
األسهم بنسبة  ،0.4٪متأثرة بانخفاض نسبته  0.7٪في سهم  ،International Holdingبعد يوم
من مالمسة التكتل لفترة وجيزة تقييما ً قياسيا ً بأكثر من  150مليار دوالر .لكن الخسائر كانت
محدودة بسبب ارتفاع بنسبة  1٪في بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية المتحدة ،بعد
أن رفع  HSBCتصنيفه للبنك إلى “ ”Holdمن  ”Reduce“.وتك ّبد مؤشر أبوظبي خسارة ربع سنوية
بلغت  ،5.8٪وهو أول انخفاض فصلي له منذ مارس آذار من العام الماضي.

23

AFCM Equity Markets Weekly Highlights
July 2022
Friday

01

Stock markets in the United Arab Emirates ended lower on Friday, tracking Asian
equities as concerns over a global economic slowdown weighed on investor
sentiment.
 ubai's main stock index fell by 0.7%, pressured by the decline in financial sector
D
stocks, as top lender Emirates NBD dropped 3% and Sharia-compliant lender
Dubai Islamic Bank fell by 2.1%. The Dubai stock market saw a volatile trading
session as investors reacted to the increasing talk of a recession, in particular in
the United States, and the market could extend its losses.
In Abu Dhabi, equities slipped by 0.3%, extending losses to a third straight session,
weighed down by a 3.2% decline in conglomerate Alpha Dhabi Holding, while
Ghitha Holding dipped by 4.3%. The Abu Dhabi Index posted a weekly gain of
1.2%. Separately, Indonesia and the United Arab Emirates on Friday signed a free
trade agreement, strengthening economic ties between Southeast Asia's largest
economy and the major Gulf oil producer.

Source: Reuters
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25

أنهت أسواق األسهم في اإلمارات العربية المتحدة على انخفاض يوم الجمعة ،متتبعة األسهم اآلسيوية
حيث أثرت المخاوف بشأن التباطؤ االقتصادي العالمي على معنويات المستثمرين.
	انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  ،0.7٪متأثرا ً بتراجع أسهم القطاع المالي ،حيث انخفض
سهم بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  ،3٪وانخفض سهم بنك دبي اإلسالمي المتوافق مع الشريعة
اإلسالمية بنسبة  .2.1٪كما شهد سوق األسهم في دبي جلسة تداول متقلبة حيث تفاعل المستثمرون
مع الحديث المتزايد عن الركود ،ال سيما في الواليات المتحدة ،ويمكن للسوق أن يوسع خسائره.
	في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،تراجعت األسهم بنسبة  ،0.3٪لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة
على التوالي ،متأثرة بانخفاض نسبته  3.2٪في سهم تكتل ألفا الظبي القابضة ،في حين تراجعت أسهم
غيثا بنسبة  .4.3٪كما سجل مؤشر سوق أبوظبي مكاسب أسبوعية بنسبة  .1.2٪بشكل منفصل،
و ّقعت إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة يوم الجمعة اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العالقات
االقتصادية بين أ كبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأ كبر منتج للنفط في الخليج.

المصدر :رويترز
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المؤشرات األسبوعية للبورصات األعضاء في اتحاد أسواق المال العربية
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ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

30
ﻳﻮﻧﻴﻮ June -
2022

)(US$ million

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

)(000s

)ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

Main Index

)(US$ 000

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات(

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ %

1.9%

539,321

-1.3%

956,894

3.8%

1,922,121

1.2%

9,344.6

1.6%

26,012

82.5%

55,158

112.9%

125,788

2.2%

2,476.0

1.3%

29,374

8.3%

5,741

22.3%

4,977

1.3%

1,839.6

0.4%

14,776

2.9%

485

73.7%

27,247

0.7%

1,441.5

-3.9%

60,500

37.6%

5,290

49.4%

156,153

-2.3%

11,744.2

3.1%

1,451

242.3%

4,248

172.9%

3,152

3.1%

21,036.6

0.1%

143,208

-27.5%

314,272

-22.1%

251,199

0.0%

3,201.8

-2.3%

33,083

-14.7%

1,293,833

44.7%

986,904

-2.3%

9,225.6

-0.6%

10,945

-11.1%

3,655,325

16.4%

5,634

-1.2%

574.3

0.0%

227

475.5%

2,644

920.6%

4,899

0.0%

22,269.9

2.1%

143,432

16.8%

1,182,611

3.7%

971,728

2.3%

7,408.6

0.0%

57,669

33.3%

54,476

91.4%

38,044

0.2%

4,122.6

0.5%

4,745

-30.0%

2,585

-17.1%

7,109

0.4%

666.8

3.7%

187,918

-11.2%

873,200

-13.4%

744,368

3.7%

12,191.3

3.6%

3,051,874

-3.7%

839,490

-7.3%

7,805,196

1.9%

11,523.3

-0.3%

7,490

166.4%

11,767

75.6%

31,519

-0.6%

7,494.5

3.0%

4,312,024

-7.3%

13,086,040

1.5%

980.4

9,258,019

-1.7%

* اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﺘ ّﺪ ﻣﻦ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  01ﻳﻮﻟﻴﻮ
** ﻣﺆﺷﺮ  S&P Pan Arab Compositeﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء
27

Exchanges

Index

اﻟﺒﻮرﺻﺎت

اﻟﻤﺆﺷﺮ

*

*
*

*

*

**Total AFCM Members
**إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء

* The week of 27 June till 01 July
** S&P Pan Arab Composite Index for Total AFCM members
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