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نظرة على حركة األسواق المالية حول العالم

Global Financial Markets in Brief

على مدار األسبوع الماضي ،انعكس منحنى عائد سندات الخزانة األمريكية مرة أخرى،
حيث يواصل المستثمرون تقييم السياسات المتشدّدة لمجلس االحتياطي الفيدرالي في
خفض التضخم والتي قد تدفع االقتصاد األمريكي نحو الركود .على هذا النحو ،ضعفت
المؤشرات الرئيسية الثالثة في وول ستريت األسبوع الماضي وسط أرقام تضخم أعلى
من المتوقع لشهر يونيو وجولة أولية مخيبة لآلمال لتقارير أرباح الربع الثاني من العام.
في موازاة ذلك ،انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون  100دوالر للبرميل حيث يبدو
أن التوقعات االقتصادية الصينية التي ضعفت بسبب عمليات اإلغالق الحتواء تفشي
وباء كورونا ،هي السبب الرئيسي لالنخفاض إلى جانب تزايد مؤشرات التباطؤ االقتصادي
العالمي .هذا ويتأرجح سعر الذهب حول  1,700دوالر لألونصة ،حيث يبدو أن االتجاه
التنازلي محتمل بسبب ارتفاع رهانات االحتياطي الفيدرالي المتشددة السيما وأن الدوالر
القوي كان دائما ً بمثابة رياح معاكسة ألداء السلع.

Over the previous week, the U.S. Treasury yield curve inverted
again, as investors continue to evaluate the Federal Reserve's
aggressive move in bringing down inflation that could push the
economy into recession. As such, Wall Street’s three main indexes
weakened last week amid higher-than-expected June inflation
figures and a disappointing initial round of the second quarter
earnings reports. In parallel, Crude oil prices plunged to below
US$ 100 a barrel as the Chinese economic outlook, dimmed by
lockdowns to contain Covid-19 outbreaks, appeared to be the
major cause of the decline, along with increasing signs of a global
economic slowdown. Gold Price oscillates around US$ 1,700 as
downside looks likely on rising hawkish Fed bets, as a stronger
dollar has always been a headwind for commodities.
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المواضيع الرئيسية
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Oil prices to below US$ 95 a barrel
for the first time since Ukrainian war
انخفاض أسعار النفط إلى أقل من  95دوالر
للبرميل للمرة األولى منذ الحرب األوكرانية
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Yield curve inversion reaching biggest point since
2000 to signal recessionary outlook

2000 وصول انعكاس منحنى العائد إلى أعلى فجوة منذ العام
في إشارة إلى توقعات بالركود

On Wednesday, the 2-year Treasury yield went up while its
10-year counterpart went down, pushing the inversion between
the two to its biggest level since 2000, signaling that a recession
lies on the horizon. The 2-year, which is more sensitive to changes
in monetary policy, traded at around 3.138%, while the benchmark
10-year rate, meanwhile, slid to 2.919%. Those moves came after
the consumer price index rose 9.1% on a year-over-year basis in
June, well above a Dow Jones estimate of 8.8% and marked the
fastest pace for inflation since November 1981. It also added to
worries of even tighter monetary policy from the Federal Reserve.
However, the gap between the 2-year and 10-year yields shrunk
Friday but remained inverted as stocks popped and traders
weighed the possibility that the U.S. Federal Reserve will hike
interest rates by 75 basis points at its next meeting, not 100 basis
points. The 2-year yield was down to 3.124% while the yield on the
benchmark 10-year Treasury note fell to 2.926%.

 ارتفع عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل عامين بينما انخفض العائد،يوم األربعاء
 مما دفع االنعكاس بين العائدين إلى أعلى مستوى له منذ العام، سنوات10 ألجل
 وهو، وقد تم تداول المؤشر ألجل عامين. مما يشير إلى أن الركود يلوح في األفق،2000
 بينما انخفض سعر،3.138٪  عند حوالي،أ كثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية
 هذا وجاءت هذه التحركات بعد أن ارتفع.2.919٪  سنوات إلى10 الفائدة القياسي ألجل
 وهو أعلى بكثير من، على أساس سنوي في يونيو9.1٪ مؤشر أسعار المستهلك بنسبة
 كما أن.1981  ويمثل أسرع وتيرة للتضخم منذ نوفمبر8.8٪ تقديرات داو جونز البالغة
 ومع.المخاوف تع ّززت جراء تشديد السياسة النقدية من جانب االحتياطي الفيدرالي
 سنوات يوم الجمعة10  تقلصت الفجوة بين عوائد السندات ألجل سنتين و،ذلك
لكنها ظلت معكوسة مع احتمال قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع
. نقطة أساس100  وليس، نقطة أساس في اجتماعه المقبل75 أسعار الفائدة بمقدار
 بينما انخفض العائد على سندات3.124٪ فانخفض عائد السندات ألجل سنتين إلى
.2.926٪  سنوات إلى10 الخزانة القياسية ألجل

Evolution of US 10-year Treasury bond yields
 سنوات10 تط ّور عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل
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Evolution of the US dollar index
تط ّور مؤشر الدوالر األمريكي مقابل سلة العمالت

Within this context, the US dollar hovered below a near two-decade high
on Friday, having slipped overnight after two Federal Reserve policymakers
said they favored a smaller rate rise than the 100 basis-points that investors
were betting on. The US dollar index, which measures the currency versus
six counterparts, higher to 108.7, after reaching and then falling back from
the highest since September 2002 at 109.3 on Thursday. The euro was
flat at US$ 1.002, after bouncing back from below parity on Thursday for
a second day. The single currency dipped as low as US$ 0.995 after Italian
Prime Minister Mario Draghi offered to resign, but that was rejected by the
country's president. Sterling edged higher to US$ 1.184, after slumping to a
28-month low of US$ 1.176 overnight, heading for its worst week since early
May as political turmoil casts a shadow over the currency.

 بقي الدوالر األمريكي يحوم قرب أعلى مستوى في عقدين من الزمان يوم،في هذا السياق
 بعد أن انخفض خالل الليل بعد أن قال اثنان من صانعي السياسة في مجلس،الجمعة
 نقطة أساس التي100 االحتياطي الفيدرالي إنهم يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار أقل من
 الذي يقيس العملة مقابل، وكان مؤشر الدوالر األمريكي.كان المستثمرون يراهنون عليها
 بعد أن تراجع يوم الخميس من أعلى مستوى له منذ،108.7  قد ارتفع إلى،ستة عمالت
 بعد ارتفاعه عن، دوالر أمريكي1.002  هذا واستقر اليورو عند.109.3  عند2002 سبتمبر
 دوالر بعد أن0.995  بعدما انخفضت إلى،مستوى أقل من الدوالر يوم الخميس لليوم الثاني
 كما ارتفع. لكن رئيس البالد رفض ذلك،عرض رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراجي استقالته
 شهرا ً عند28  بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في، دوالر أمريكي1.184 الجنيه اإلسترليني إلى
 متج ًها إلى أسوأ أسبوع له منذ أوائل مايو حيث ألقت االضطرابات، دوالر خالل الليل1.176
.السياسية بظاللها على العملة

Asian stocks hit a two-year low on Friday and were heading for a weekly loss,
China's economy contracted sharply in the second quarter data released on
Friday showed, while annual growth also slowed significantly, highlighting
the colossal toll on activity from widespread COVID lockdowns, which jolted
industrial production and consumer spending. MSCI's index of Asia-Pacific
shares outside Japan fell by 0.5% in early trade to a two-year low, dragged
down by concerns about China's property market where homeowner threats
to cease mortgage payments have spooked markets. Overnight, Wall Street
indexes fell after weaker-than-expected earnings from JP Morgan Chase
reporting a 28% drop in quarterly earnings and after fresh consumer price
data exacerbated recession fears. As such, the Dow Jones weakened by
0.2%, the S&P 500 by 0.9%, while the Nasdaq fell by 1.2% last week.

 سجلت األسهم اآلسيوية يوم الجمعة أدنى مستوى لها في عامين وكانت تتجه نحو،في المقابل
 كما أظهرت بيانات الربع الثاني الصادرة يوم الجمعة أن االقتصاد الصيني،خسارة أسبوعية
 مما يسلط الضوء على الخسائر،انكمش بشكل حاد في حين تباطأ النمو السنوي بشكل كبير
الهائلة في النشاط جراء عمليات اإلغالق الواسعة لمواجهة فيروس كورونا والتي هزت اإلنتاج
 ألسهم آسيا والمحيط الهادئ خارجMSCI  فانخفض مؤشر.الصناعي واإلنفاق االستهالكي
 متأثرا ً بالمخاوف، في التعامالت المبكرة إلى أدنى مستوى له في عامين0.5٪ اليابان بنسبة
بشأن سوق العقارات في الصين حيث أثارت تهديدات أصحاب المنازل بوقف مدفوعات
 هذا وتراجعت مؤشرات وول ستريت بعد أرباح أضعف من.ًالرهن العقاري المخاوف مجددا
 في األرباح الفصلية28٪  حيث سجل انخفاضا ً بنسبة،المتوقع من جيه بي مورجان تشيس
 تراجع، على هذا النحو.وبعد أن فاقمت بيانات أسعار المستهلكين الجديدة مخاوف الركود
 بينما انخفض مؤشر، 0.9٪  بنسبةS&P 500  ومؤشر0.2٪  بنسبةDow Jones مؤشر
. األسبوع الماضي1.2٪  بنسبةNasdaq

Evolution of the Euro/USD exchange rate

Evolution of S&P 500 Index

تط ّور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي

 تط ّور مؤشرS&P 500
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انخفاض أسعار النفط إلى أقل من  95دوالر للبرميل للمرة األولى
منذ الحرب األوكرانية

Oil prices to below US$ 95 a barrel
for the first time since Ukrainian war

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون  95دوالر للبرميل للمرة األولى منذ غزو روسيا ألوكرانيا،
Oil prices have fallen below US$ 95 a barrel for the first time since
حيث تهيمن المخاوف بشأن ركود عالمي وشيك على أسواق السلع وعلى توقعات
Russia invaded Ukraine, as fears of an impending global recession
الطلب .في الواقع ،تقلصت إنتاجية المصافي الصينية في يونيو بنسبة  10٪تقريبا ً بالمقارنة
grasp commodity markets and batter forecasts for demand. In
عن العام السابق ،مع انخفاض اإلنتاج للنصف األول من العام بنسبة  6٪في أول
fact, China's refinery throughput in June shrank nearly by 10%
انخفاض سنوي منذ  2011على األقل .على هذا النحو ،تراجع كال المعيارين الرئيسيين
from a year earlier, with output for the first half of the year down
بأكثر من  5دوالرات للبرميل يوم الخميس أو أ كثر من  .5٪إذ انخفض خام برنت ،وهو
by 6% in the first annual decline for the period since at least 2011.
المعيار الدولي ،إلى مستوى منخفض بلغ  94.5دوالر للبرميل ،بينما انخفض مؤشر
As such, both major benchmarks for crude shed more than US$
غرب تكساس الوسيط األمريكي إلى  90.6دوالر للبرميل ،أي أقل من إغالقه عند 92.1
5 a barrel on Thursday, or more than 5%. Brent, the international
دوالر قبل الحرب .ومع ذلك ،ارتفعت أسعار
benchmark, fell as low as US$ 94.5
النفط مرة أخرى يوم الجمعة وسط توقعات
)Evolution of Brent crude oil prices (US$ per barrel
a barrel while the US marker West
أقل
برفع أسعار الفائدة األمريكية بشكل
ّ
Texas Intermediate dropped to
تط ّور سعر برميل النفط الخام (بالدوالر األمريكي)
ف
ي
تعا
حدة ،على الرغم من أن المخاوف بشأن
US$ 90.6, below its close of US$
الطلب كبحت المكاسب .فارتفعت العقود
92.1 before the war. However, oil
اآلجلة لخام برنت إلى  100.4دوالر للبرميل،
prices rose again on Friday amid
بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى
prospects of a less aggressive U.S.
 96.7دوالر للبرميل.
rate hike, although worries about
a recovery in demand capped
gains. Brent crude futures rose
to US$ 100.4 a barrel, while WTI
crude rose to US$ 96.7 a barrel.
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في موازاة ذلك ،تأثرت أسعار الغاز الطبيعي بموجة الحر الشديدة في لتسجل مكاسب
In parallel, natural gas cash prices rode a searing heat wave to
قوية خالل أسبوع التداول .في الواقع ،أدت درجات الحرارة الشديدة والظروف الجافة إلى
register strong gains for the trading week. In fact, extreme heat and
زيادة الطلب واألسعار .في الوقت نفسه ،تراوح اإلنتاج األمريكي بين حوالي  94مليار قدم
dry conditions bolstered demand and prices. At the same time,
مكعب و  96مليار قدم مكعب ،أي أقل من
U.S. production hovered between
 97مليار قدم مكعب الذي توقعه العديد من
about 94 Bcf and 96 Bcf, below
Evolution
of
Natural
Gas
Continuous
Contract
prices
)(US$
المحللين .على هذا النحو ،قفزت العقود اآلجلة
the 97 Bcf that many analysts had
6٪
للغاز الطبيعي في الواليات المتحدة بنحو
األمريكي)
(بالدوالر
الطبيعي
للغاز
المستمرة
العقود
أسعار
ر
و
تط
ّ
expected to see by July. As such,
إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع  ،بينما
U.S. natural gas futures jumped
اتخذ عقد  Nymexللغاز الطبيعي لشهر
about 6% to a four-week high
ً
أغسطس مسارا ً متعرجاً ،لكنه سجل ارتفاعا
while the August Nymex natural
في نهاية المطاف خالل األسبوع .فاستقرت
gas contract took a winding path
األسعار عند  7.016دوالر أمريكي لكل مليون
but it, too, ultimately advanced
وحدة حرارية بريطانية ليغلق التداول يوم
for the week. The prompt month
الجمعة على زيادة  16٪عن نهاية األسبوع
settled at US$ 7.016/MMBtu to
السابق.
close trading on Friday, up 16%
from the prior week’s finish.
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أسعار الذهب في طريقها للخسارة األسبوعية الخامسة على خلفية
ارتفاع الدوالر األمريكي

Gold prices on course for the fifth weekly loss
on US dollar surge

سجلت أسعار الذهب يوم الجمعة خسارتها األسبوعية الخامسة على التوالي ،حيث أدت Gold prices posted on Friday its fifth straight weekly loss, as
التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي expectations of a sizeable rate hike by the U.S. Federal Reserve
إلى دعم الدوالر وتآ كل جاذبية السبائك .وثبت سعر الذهب الفوري عند  1,705.4دوالر powered the dollar and eroded bullion’s appeal. Spot gold firmed
لألونصة ،لكنه خسر حوالي  2٪خالل األسبوع،
to US$ 1,705.4 per ounce, but lost
بينما تراجعت العقود اآلجلة للذهب بنسبة
about 2% this week while U.S.
)Evolution of gold prices (US$ per ounce
 0.13٪إلى  1,703.6دوالر لألونصة ،مع
gold futures also eased by 0.13%
تط ّور أسعار الذهب (بالدوالر األمريكي لألونصة)
ارتفاع طفيف في األسعار يوم الجمعة مع
to US$ 1,703.6, with the gold
تراجع نسبي في مؤشر الدوالر األمريكي .هذا
inching higher on Friday as the
وسجلت الفضة الفورية انخفاضا ً أسبوعيا ً
dollar rally relatively eased. Spot
بنسبة  3.0٪إلى  18.7دوالر لألونصة ،بينما
silver posted a weekly decline of
انخفض البالتين بنسبة  5.7٪إلى  932.6دوالر
3.0% to US$ 18.7, while Platinum
وانخفض البالديوم بنسبة  15.6٪إلى 1,821.0
went down by 5.7% to US$ 932.6
دوالر ،ويبدو أن الذهب في حالة سقوط حر،
and palladium fell by 15.6% to
وعادة ما يقوم المشترون بضبط خياراتهم
US$ 1,821.0 Gold looks to be in a
حتى يجد السعر بعض الدعم المناسب.
free fall, and typically buyers will
restrain themselves until the price
finds some decent support.
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In cryptocurrencies, markets recovered over the weekend as coins  تعافت األسواق خالل عطلة نهاية األسبوع حيث شهدت العمالت،في العمالت المشفرة
like Ethereum and Polygon witnessed a sharp rise in prices as most المعدنية مثل اإليثريوم وبوليجون ارتفاعا ً حادا ً في األسعار حيث احتفظت معظم العمالت
cryptocurrencies retained their gains over the weekend. However,  وعلى الرغم من االنخفاض، ومع ذلك.المشفرة بمكاسبها خالل عطلة نهاية األسبوع
 ظلت عملة البيتكوين فوق مستوى،الطفيف
and despite a slight decline,
 بينما تفوقت ثاني أ كبر عملة، دوالر20,000
Bitcoin remained above the US$
Evolution of Bitcoin prices (US$)
 من خالل مكاسب بنسبة، إيثريوم،مشفرة
20,000 level, while the second
)تط ّور أسعار البيتكوين (بالدوالر األمريكي
 وقد تم تداول. خالل األسبوع السابق17٪
largest cryptocurrency, Ethereum,
إيثريوم يوم السبت بالقرب من مستوى
has outperformed the market
 دوالر للمرة األولى في شهر حيث اقترب1,400
by gaining 17% over the previous
 بينما قفز سعر،"الدمج" إلجماع إثبات العمل
week. Ethereum has traded to
 خالل األسبوع44٪ ) بحواليPolygon (Matic
near US$ 1,400 level for the first
.الماضي
time in a month on Saturday as "the
Merge" to Proof-of-Stake draws
nearer, while Polygon (Matic) price
jumped by around 44% over the
last week.
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

08

31

Weekly
Change

Year-To-Date
Change
اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

Dec. - دﻳﺴﻤﺒﺮ
2021

اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

1.19

1.20

1.35

-1.5%

-12.4%

1.02

1.14

-1.0%

-11.3%

138.5

136.1

115.1

1.8%

20.4%

1.47

1.46

1.38

0.9%

6.9%

1.30

1.30

1.26

0.6%

3.1%

Bitcoin
Ethereum
Cardano

20,928

21,837

46,310

-4.2%

-54.8%

1,257

1,258

3,689

-0.1%

-65.9%

0.47

0.48

1.34

-1.1%

-64.8%

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

31,288

31,338

36,338

-0.2%

-13.9%

3,863

3,899

4,766

-0.9%

-18.9%

11,984

12,126

16,320

-1.2%

-26.6%

6,036

6,033

7,153

0.0%

-15.6%

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

1.01

7,159

7,196

7,385

-0.5%

-3.1%

26,788

26,517

28,792

1.0%

-7.0%

1,703.6

1,742.3

1,828.6

-2.2%

-6.8%

18.7

19.2

23.4

-3.0%

-20.1%

832.6

882.8

966.2

-5.7%

-13.8%

1,821.0

2,156.6

1,912.1

-15.6%

-4.8%

101.1

107.0

77.8

-5.5%

30.0%

2.12

1.90

0.10

0.22

2.02

4.75

4.75

3.25

0.00

1.50

1.75

1.75

0.25

0.00

1.50

2.92

3.08

1.51

-0.16

1.41
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Regional Markets Weekly Overview
لمحة أسبوعية عن األسواق االقليمية

AFCM Equity Markets Weekly Highlights
July 2022
Wednesday

13

Most stock markets in the Gulf slipped into negative territory on Wednesday, as
traders awaited U.S. inflation data for cues on a large Federal Reserve rate hike this
month.
 audi Arabia's benchmark index fell by 1.1% to a near six-month low, with oil
S
behemoth Saudi Aramco losing 3.4% and Sahara International Petrochemical
Co plunging about 10%. The Qatari index retreated by 1.7%, dragged down by a
5.7% slide in Qatar Islamic Bank and a 2.6% fall in the Gulf's biggest lender, Qatar
National Bank.
 ubai's main share index dropped by 0.5%, weighed down by a 2.9% fall in blueD
chip developer Emaar Properties and a 0.6% decline in logistic firm Aramex. In Abu
Dhabi, stocks finished 0.8% lower, hit by a 0.7% fall in the United Arab Emirates'
biggest lender, First Abu Dhabi Bank. However, Abu Dhabi Ports jumped 3.8%,
after it signed an agreement to support Hayat Biotech's global expansion.
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أبرز األحداث األسبوعية في البورصات األعضاء
لدى اتحاد أسواق المال العربية
يوليو 2022

األربعاء

13

17

تراجعت معظم أسواق األسهم في الخليج إلى المنطقة السلبية يوم األربعاء ،حيث يترقب المتداولون
بيانات التضخم األمريكية بحثا ً عن إشارات على رفع بنك االحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة هذا الشهر.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  1.1٪إلى أدنى مستوى في ستة أشهر تقريباً،
مع خسارة سهم شركة أرامكو السعودية ما نسبته  3.4٪وهبوط سهم شركة الصحراء العالمية
للبتروكيماويات بنحو  .10٪هذا وتراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة  1.7٪متأثرا ً بهبوط نسبته
 5.7٪في سهم بنك قطر اإلسالمي وهبوط بنسبة  2.6٪في سهم بنك قطر الوطني أ كبر بنوك الخليج.
	انخفض مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة  0.5٪متأثرا ً بانخفاض نسبته  2.9٪في
سهم شركة إعمار العقارية الرائدة ،وتراجع سهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس بنسبة .0.6٪
وفي سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،أغلقت األسهم على انخفاض بنسبة  ،0.8٪متأثرة بانخفاض
نسبته  0.7٪في سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك اإلمارات العربية المتحدة .ومع ذلك ،قفز سهم
موانئ أبوظبي بنسبة  ،3.8٪بعد أن وقعت اتفاقية لدعم التوسع العالمي لشركة Hayat Biotech.

AFCM Equity Markets Weekly Highlights
July 2022
Thursday
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Most stock markets in the Gulf fell on Thursday, with the Saudi index wiping out
its gains so far this year, as a red-hot U.S. inflation reading bolsters the case for
supersized rate hikes by the Federal Reserve. Wednesday's data showed U.S.
consumer prices jumped 9.1% year-on-year in June, the largest annual increase in
inflation in 40-1/2 years.
 audi Arabia's benchmark index dropped by 1.1%, hitting its lowest since lateS
December, dragged down by a 1% fall in Retal Urban Development Company
and Sahara International Petrochemical Co which dropped 8%. Oil prices, a key
catalyst for the Gulf's financial markets fell more than US$ 2 as investors focused
on the prospect of a large U.S. rate hike later this month that could stem inflation
but at the same time hit oil demand.
In Qatar, the index eased by 0.1%, hit by a 3.7% decline in petrochemical maker
Industries Qatar. Elsewhere, the Kuwaiti index, which traded after a four-session
break, concluded 0.5% lower. Dubai's main share index advanced 1.3%, led by
a 3.4% rise in top lender Emirates NBD and a 2.4% gain in blue-chip developer
Emaar Properties. The Dubai bourse rebounded from the previous session's fall,
supported by the real estate sector which is seeing strong sales. Abu Dhabi stocks
added 0.9%, with the country’s biggest lender First Abu Dhabi Bank closing 2%
higher.
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أبرز األحداث األسبوعية في البورصات األعضاء
لدى اتحاد أسواق المال العربية
يوليو 2022

الخميس

14

تراجعت معظم أسواق األسهم في الخليج يوم الخميس ،حيث قضى المؤشر السعودي على مكاسبه
حتى اآلن هذا العام ،حيث عززت قراءة التضخم في الواليات المتحدة من حالة رفع االحتياطي الفيدرالي
ألسعار الفائدة .وقد أظهرت بيانات يوم األربعاء أن أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة قفزت بنسبة
 9.1٪على أساس سنوي في يونيو ،وهي أ كبر زيادة سنوية للتضخم في  40عام ونصف.
	انخفض المؤشر الرئيسي لسوق تداول السعودية بنسبة  ،1.1٪مسجال ً أدنى مستوى له منذ أواخر
ديسمبر ،متأثرا ً بهبوط سهم رتال للتطوير العمراني بنسبة  1٪وسهم شركة الصحراء العالمية
للبتروكيماويات بنسبة  .8٪هذا وانخفضت أسعار النفط ،المحفز الرئيسي لألسواق المالية في الخليج،
بأكثر من دوالرين للبرميل ،حيث ركز المستثمرون على احتمالية رفع أسعار الفائدة األمريكية بشكل
كبير في وقت الحق من هذا الشهر ،مما قد يوقف التضخم ،لكنه في الوقت نفسه يؤثر على الطلب على
النفط.
	في بورصة قطر ،تراجع المؤشر العام بنسبة  ،0.1٪متأثرا ً بانخفاض نسبته  3.7٪في سهم شركة صناعة
البتروكيماويات ،صناعات قطر .من جهة أخرى ،أغلق المؤشر الكويتي ،الذي تم تداوله بعد انقطاع دام
أربع جلسات ،على انخفاض بنسبة  .0.5٪وصعد مؤشر األسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة
 ،1.3٪بدعم من زيادة نسبتها  3.4٪في سهم بنك اإلمارات دبي الوطني ،أ كبر بنوك اإلقراض ،ومكاسب
بنسبة  2.4٪في سهم شركة إعمار العقارية .كما انتعش سوق دبي المالي من هبوط الجلسة السابقة
مدعوما ً بقطاع العقارات الذي يشهد مبيعات قوية .وزاد مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة
 0.9٪مع إغالق سهم بنك أبوظبي األول ،أ كبر بنوك الدولة ،على ارتفاع بنسبة .2٪
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Stock markets in United Arab Emirates ended higher on Friday, as oil prices firmed
following reports that U.S. was not expecting Saudi Arabia to immediately boost
oil production. The market received further relief from indications the U.S. Federal
Reserve could raise interest rates less aggressively than anticipated.
 ubai's benchmark index rose by 0.2%, supported by a 0.5% gain in sharia lender
D
Dubai Islamic Bank and a 0.4% increase in top lender Emirates NBD. The Dubai
stock market was volatile after recording a rebound this week. The Dubai index
recorded a weekly gain of 1.7% after posting five consecutive weekly losses.
Separately, The United Arab Emirates has pledged US$ 2 billion to help develop a
series of "food parks" in India to tackle food insecurity in South Asia and the Middle
East.
In Abu Dhabi, the index edged 0.1% higher, with Abu Dhabi National Oil Co for
Distribution rising 1.2% and National Marine Dredging jumped by 1.9%. The United
Arab Emirates wants a more stable oil market and will abide by decisions made
by OPEC+, Anwar Gargash, the diplomatic adviser to the UAE president, said on
Friday.

Source: Reuters
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الجمعة

15

أقفلت أسواق األسهم في اإلمارات العربية المتحدة على ارتفاع يوم الجمعة ،حيث ثبتت أسعار النفط بعد
تقارير تفيد بأن الواليات المتحدة ال تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط على الفور .هذا وتلقت السوق
مزيدا ً من االرتياح من المؤشرات التي تشير إلى أن االحتياطي الفيدرالي األمريكي قد يرفع أسعار الفائدة
بشكل أقل حدة مما كان متوقعاً.
	ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  ،0.2٪مدعوما ً بمكاسب نسبتها  0.5٪في سهم بنك دبي اإلسالمي،
وزيادة بنسبة  0.4٪في سهم بنك اإلمارات دبي الوطني .وكانت سوق األسهم في دبي متقلبة بعد أن
سجلت انتعاشا ً خالل األسبوع .وسجل مؤشر دبي مكاسب أسبوعية بنسبة  1.7٪بعد تكبده خمس
خسائر أسبوعية متتالية .بشكل منفصل ،تعهدت اإلمارات العربية المتحدة بتقديم ملياري دوالر
للمساعدة في تطوير سلسلة من "مجمعات الطعام" في الهند لمعالجة انعدام األمن الغذائي في جنوب
آسيا والشرق األوسط.
	في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،ارتفع المؤشر العام بنسبة  ،0.1٪مع ارتفاع سهم شركة بترول
أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة  1.2٪وقفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة  .1.9٪هذا
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس اإلمارات أنور قرقاش يوم الجمعة أن اإلمارات تريد سوقا ً نفطيا ً
أ كثر استقرارا ً وستلتزم بقرارات أوبك.+
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AFCM Equity Markets Weekly Indicators
المؤشرات األسبوعية للبورصات األعضاء في اتحاد أسواق المال العربية

Trading Value

Trading Volume

Market Cap.

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

% Weekly Change

% Weekly Change

% Weekly Change

% Weekly Change

14
July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

10 – 14
July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

10 – 14
July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

14
July - ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022

Main Index

Exchanges

Index

اﻟﺒﻮرﺻﺎت

اﻟﻤﺆﺷﺮ

*

(US$ 000)

(000s)

()ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات

% اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

()ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات

()ﺑﺎﻵﻻف

% اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

(US$ million)

% اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

% اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

9,250.0

0.3%

1,253,770

1.7%

605,987

2.4%

526,519

-0.6%

2,575.2

0.2%

29,351

-66.4%

11,138

-64.5%

26,896

-1.0%

1,850.1

-1.2%

1,103

-81.7%

979

-81.2%

29,541

-1.2%

1,471.0

0.0%

2,016

-80.9%

61

-66.6%

14,680

-0.1%

*

11,831.4

1.0%

42,963

-23.8%

1,858

-17.4%

58,986

-1.6%

***

BHBX

*

21,116.4

0.0%

0

-

0

-

1,457

0.0%

*

3,160.2

1.7%

194,993

-44.0%

272,186

-46.4%

144,775

1.1%

***

8,764.3

0.0%

0

-

0

-

31,691

0.0%

***

569.8

0.0%

0

-

0

-

10,906

0.0%

22,291.0

0.0%

0

-

0

-

261

0.0%

7,360.3

-0.5%

149,122

-82.3%

123,017

-85.3%

141,909

-0.7%

4,141.2

0.5%

5,760

-84.1%

7,552

-83.9%

61,457

0.4%

637.7

1.3%

1,643

-89.9%

591

-91.5%

4,873

0.5%

11,867.8

-1.8%

258,150

-44.9%

261,042

-49.6%

181,334

-1.8%

11,163.0

-2.2%

2,478,879

-46.9%

256,583

-53.2%

2,883,446

-3.8%

7,581.0

0.8%

20,328

95.3%

7,083

-50.3%

7,281

-0.9%

954.4

-1.4%

-84.3%

4,126,013

-2.8%

***

*

**Total AFCM Members
**إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء

* The week of 11 July till 15 July
** S&P Pan Arab Composite Index for Total AFCM members
*** Closed for public holiday

4,438,078

-48.1%

1,548,077

 ﻳﻮﻟﻴﻮ15  ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﻐﺎﻳﺔ11 * اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻤﺘ ّﺪ ﻣﻦ
 ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎءS&P Pan Arab Composite ** ﻣﺆﺷﺮ
*** ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ
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Top-Performing Listed Companies by Exchange during the Week 28
28 الشركات المدرجة األفضل أدا ًء بحسب البورصة خالل األسبوع

Top Performer
Exchange
اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﻷﻓﻀﻞ أدا ًء

Listed Company

Sector

Volume Weighted Return

Manazel Real Estate

Real Estate

4.2%

Jordan Electric Power

Energy

4.7%

GFH Financial Group

Investment

1.7%

Afric Industries

Construction Materials

4.6%

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Dubai Financial Market

Investment & Financial Services

3.5%

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Palms Agro Production

Agriculture Production

اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ

إﻧﺘﺎج زراﻋﻲ

20.7%

Voltamp Energy

Energy

9.0%

Arab Islamic Bank

Banks

1.1%

Qatar Industrial Manufacturing Co.

Industrial

4.7%

Fitaihi Holding Group Company

Consumer Durables & Apparel

10.0%

Maghreb International Publicité

Advertising & Marketing

4.0%

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﻣﻨﺎزل ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻻردﻧﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗﺶ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻚ أﻧﺪوﺳﺘﺮي

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻓﻮﻟﺘﺎﻣﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﻴﺤﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن

اﻟﻘﻄﺎع

ﻋﻘﺎرات
ﻃﺎﻗﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ

ﻣﺼﺎرف
ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﻣﻌﻤﺮة وﻣﻼﺑﺲ
ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ّ
دﻋﺎﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺄﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول
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Least-Performing Listed Companies by Exchange during the Week 28
28 الشركات المدرجة األقل أدا ًء بحسب البورصة خالل األسبوع

Least Performer
Exchange
اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﻷﻗﻞ أدا ًء

Listed Company

Sector

Volume Weighted Return

Fertiglobe

Agricultural Chemicals

-1.7%

Alentkaeya for Investment & Real Estate Dev.

Real Estate

-5.0%

Aluminium Bahrain

Aluminium Smelter

-2.3%

Jet Contractors

Construction Materials

-2.3%

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Emirates Refreshments

Consumer Staples and Discretionary

-9.8%

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Closed for public holiday

Closed for public holiday

-

Real Estate Trade Centers Company

Real Estate

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮا ﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﻋﻘﺎرات

-13.2%

Al Anwar Investment

Investment Funds & Securities Activities

-7.5%

Palestine Real Estate Investment

Real Estate

-2.6%

Al Faleh Educational Holding

Education

-7.7%

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﻓﻴﺮﺗﻴﻐﻠﻮب

اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
أﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﻴﺖ ﻛﻮﻧﺘﺮا ﻛﺘﺮز

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺮﻃﺒﺎت

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

اﻷﻧﻮار ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻔﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

Group Five Pipe Saudi

اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺄﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول

ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ زراﻋﻴﺔ
ﻋﻘﺎرات

ﺻﻬﺮ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم
ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ

إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻘﺎرات
ﺗﻌﻠﻴﻢ

Materials

ﺟﺮوب ﻓﺎﻳﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﻴﺐ

ﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ

Societé Generale Industrielle De Filtration

Manufacturing

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ

ﺗﺼﻨﻴﻊ

-9.6%
-6.3%

27

Top 10 Regional Listed Companies by Volume Weighted
Return during the Week 28
ترتيب أول  10شركات مدرجة في المنطقة من حيث المردود المثقل بأحجام
التداول خالل األسبوع 28

Listed Company
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

Palms Agro Production
اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ

Fitaihi Holding Group

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﻴﺤﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

Voltamp Energy
ﻓﻮﻟﺘﺎﻣﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

The Energy House Holding

ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

Aqar Real Estate Investment Co SAK
ﻋﻘﺎر ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

National Consumer Holding
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

Qatar Industrial Manufacturing Company
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

Jordanian Electric Power Company PSC

ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻤﺎن

Afric Industries
أﻓﺮﻳﻚ أﻧﺪوﺳﺘﺮي

National Aluminium Industrial

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻤﻨﻴﻮم

Exchange

Sector

Volume Weighted Return

BK

Agriculture Production

20.7%

Saudi Exchange

Consumer Durables & Apparel

10.0%

MSX

Energy

BK

Energy

BK

Real Estate

BK

Financial Services

QSE

Industrial

اﻟﺒﻮرﺻﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻘﻄﺎع

إﻧﺘﺎج زراﻋﻲ

ﻣﻌﻤﺮة وﻣﻼﺑﺲ
ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ّ
ﻃﺎﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺔ

ﻋﻘﺎرات

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

ﺻﻨﺎﻋﺔ

ASE

Energy

ﻋﻤﺎن
ّ ﺑﻮرﺻﺔ

CSE

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ASE

ﻋﻤﺎن
ّ ﺑﻮرﺻﺔ

ﻃﺎﻗﺔ

Construction Materials
ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء

Industrial
ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺄﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول

9.0%
5.8%
5.0%
4.7%
4.7%
4.7%
4.6%
4.5%
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