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أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية
تعامالت شهر أبريل من عام  2022عند مستوى  509.32نقطة،
مرتفعا ً بنحو  0.25في المائة أي ما يعادل  1.29نقطة مقارنة بقيمة
المؤشر المسجلة في نهاية شهر مارس من عام  ،2022بما يعكس
ارتفاع غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية ال ُمضمنة في
المؤشر المركب ،في ظل استمرار حركة التعافي التي شهدتها
األسواق المالية العربية منذ بداية عام .2022

مؤشرات أداء أسواق المال العربية
•

•
•

•
•

انعكاسا ً للتطورات االقتصادية الدولية واإلقليمية ،شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تباينا ً غلب عليه التحسن
في نهاية شهر أبريل من عام  ،2022حيث سجلت مؤشرات تسع بورصات عربية ارتفاعا ً بسبب االرتفاع المسجل
في عدد منها على مستوى مؤشرات القيمة السوقية ،فيما سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية انخفاضا ً خالل
الشهر الماضي.
على الصعيد القطاعي ،قادت قطاعات كل من الطاقة ،والبنوك ،والمرافق العامة ،والخدمات السلعية ،والصناعة،
واالستثمار ،نشاط التداول في البورصات العربية.
شهد شهر أبريل من عام  2022مواصلة عدد من البورصات العربية جهودها في توسعة قاعدة األسواق الرئيسة من
خالل عمليات اإلدراج الجديدة ،كان من أهمها اإلدراج الذي شهدته سوق دبي المالي من خالل إدراج شركة هيئة
كهرباء ومياه دبي بقيمة سوقية تبلغ  124مليار درهم ،األمر الذي عزز نشاط السوق .من جانب آخر ،ساهم اإلعالن
عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن الربع األول من عام  ،2022في تحسن
مؤشرات األداء خالل الشهر الماضي.
على الصعيد العالمي ،انعكست حالة التحسن التي شهدتها األسعار العالمية للنفط إيجابا ً على مؤشرات أداء عدد من
البورصات العربية ،التي تتميز بوزن هام لقطاعي الطاقة والصناعة.
انعكاسا ً لرفع أسعار الفائدة األمريكية ،وأثرها على تراجع أداء مؤشرات األسواق الناشئة ،شهدت مؤشرات أداء
خمس بورصات عربية انخفاضا ً خالل الشهر الماضي تأثراً بتراجع نشاط المستثمرين األجانب .للمزيد من التفاصيل

في هذا اإلطار ،سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعا ً
خالل الشهر الماضي ،مقابل تسجيل انخفاض في مؤشرات أداء
خمس بورصات عربية.
تصدرت بورصة ع ّمان حركة الصعود المسجلة على مستوى
البورصات العربية ،مع ارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت  8.08في
المائة ،إثر ارتفاع أداء مؤشري قطاعي الخدمات والصناعة .كذلك
سجلت بورصتا السعودية ودبي ارتفاعا ً بنسب بلغت  4.92و5.47
في المائة على الترتيب .كما شهدت بورصات كل من دمشق
والكويت والدار البيضاء وتونس وأبوظبي ارتفاعا ً بنسب تراوحت
بين  1.33و 2.77في المائة ،فيما شهدت بورصة قطر تحسنا ً في
مؤشر أدائها بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية (نقطة)

طالع صفحة .3
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• على مستتوى قيم التداول في أستواق المال العربية ،فقد شتهدت في شتهر أبريل من عام  2022تراجعا ً بنستبة 20.73
في المائة ،في ضتوء تستجيل ثمان بورصتات عربية انخفاضتا ً في قيم تداوالتها ،فيما ستجلت ستت بورصتات عربية
ارتفاعا ً في قيم التداول ،تقدمتها سوق العراق لألوراق المالية بنسبة بلغت  59.42في المائة.
• سجل حجم التداول في البورصات العربية ،انخفاضا ً بنسبة  6.45في المائة خالل شهر أبريل من عام  ،2022حيث
شتتهدت عشتترة بورصتتات عربية تراجعا ً في مؤشتتر حجم التداول ،في حين شتتهدت خمس بورصتتات عربية تحستتنا ً
بنهاية تعامالت شتهر أبريل الماضتي ،تصتدرتها بورصتة بيروت في ظل ارتفاع حجم التداول بالستوق بنستبة 37.60
في المائة.
• على صتعيد القيمة الستوقية ألستواق المال العربية ،فقد ستجلت بنهاية شتهر أبريل من عام  2022ارتفاعا ً بنحو 4.61
في المائة ،مقارنة بمستتواها في نهاية شتهر مارس من عام  .2022في هذا الصتدد ،شتهدت تستع بورصتات عربية
ُمضتمنة في المؤشتر المركب لصتندوق النقد العربي ارتفاعا ً في قيمتها الستوقية ،تصتدرتها ستوق دبي لألوراق المالية
بارتفاع بلغت نستتبته  35.16في المائة ،مدعومةً بشتتكل رئيس بارتفاع مؤشتتر قطاع الستتلع االستتتهالكية ،والمرافق
العامة مع إدراج شركة هيئة كهرباء ومياه دبي .للمزيد من التفاصيل طالع صفحة .3
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مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية
يقوم صندوق النقد العربي منذ عام  1995باحتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء األسواق المالية العربية مجتمعة ،عالوة على احتساب مؤشر خاص بكل سوق .وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام رقم باش المتسلسل ،والمحتسبة بالدوالر
األمريكي في نهاية الفترة .يتم بشكل دوري تحديث عينة الشركات المدرجة في المؤشر بما يعكس التغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف أي من الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية .يضم المؤشر حاليا ُ سبعة عشر سوقا ً ماليا ً عربيا ً.
فريق اإلعداد
جمال قاسم
كريم زايدي
صبري الفران

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استناداً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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مؤرشات أداء أسواق املال العربية
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر أبريل من عام  2022تباينا ً غلب عليه التحسن ،لتواصل عدد منها األداء
اإليجابي إثر حركة التعافي التي شهدتها منذ بداية عام  .2021في هذا اإلطار ،شهد شهر أبريل من عام  2022ارتفاع مؤشرات
القيمة السوقية في غالبية البورصات العربية ال ُمضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مقارنةً بشهر مارس من عام .2022
كما كان إلعالن النتائج اإليجابية ألرباح الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن الربع األول من عام  2022أثراً
إيجابيا ً ساهم في تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية ،عالوة على األثر اإليجابي لمواصلة عدد من البورصات
العربية جهودها في تحفيز توسعة قاعدة األسواق الرئيسة من خالل عمليات اإلدراج الجديدة .على الصعيد العالمي ،ساهم مواصلة
ارتفاع األسعار العالمية لمنتجات الطاقة خاصة منها النفط والغاز الطبيعي في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية
خالل شهر أبريل .2022
في ضوء ما تقدم ،شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ُمضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعا ً في
شهر أبريل من عام  ،2022عاكسةً تحسن نشاط التداوالت لعدد من القطاعات المدرجة في البورصات العربية ،كان من أهمها
قطاعات الطاقة ،والبنوك والخدمات المالية ،والسلع االستهالكية ،والصناعة ،واالستثمار .تصدرت بورصتا ع ّمان ودبي حركة
االرتفاعات المسجلة على مستوى مؤشرات األداء في شهر أبريل من عام  .2022حيث ساهم ارتفاع مؤشري قطاعي الخدمات
والصناعة ،عالوة على ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خالل الربع األول من عام  2022مقارنة بنفس الفترة من عام  2021في
تحفيز نشاط السوق ورفع مستوى التداوالت ،مما انعكس إيجابا ً على المؤشر الرئيس لبورصة ع ّمان.
في هذا الصدد ،سجل مؤشر بورصة ع ّمان الرئيس ارتفاعا ً بنسبة  8.08في المائة ،ليصل إلى مستوى  2408.07نقطة في شهر
أبريل من عام  ،2022نتيجة التحسن المسجل في قطاعي الخدمات والصناعة بنسب بلغت  8.33و 17.93في المائة على الترتيب.
على صعيد القيمة السوقية ،حققت بورصة ع ّمان مكاسبا ً بنحو  1.32مليار دينار أردني ،لتصل إلى حوالي  17.83مليار دينار
أردني بنهاية شهر أبريل من عام  ،2022مقارنة بنحو  16.50مليار دينار أردني في نهاية شهر مارس من عام  .2022في ذات
اإلطار ،سجلت قيمة التداوالت ارتفاعا ً بحوالي  18.50مليون دينار أردني ،لتصل إلى نحو  176.49مليون دينار أردني في نهاية
شهر أبريل  ،2022فيما سجل حجم التداول تراجعا ً ليصل إلى  79.99مليون سهم في شهر أبريل من عام  ،2022مقارنة بنحو
 95.30مليون سهم في شهر مارس من عام .2022
من جهة أخرى ،شهد مؤشر سوق دبي المالي الرئيس ارتفاعا ً بنسبة  5.47في المائة ،ليصل إلى مستوى  3719.63نقطة في
نهاية شهر أبريل من عام  ،2022مقارنة بمستواه المسجل في نهاية الشهر السابق عليه .عكس ارتفاع المؤشر تأثير استمرار
حركة اإلدراجات الجديدة التي شهدتها السوق الرئيسة ،خاصة إدراج شركة هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة سوقية تبلغ  124مليار
درهم إماراتي في قطاع المرافق العامة الذي كان من أبرز العوامل الرئيسة التي ساهمت في تعزيز مكاسب مؤشر السوق خالل
الشهر ،عالوة على ارتفاع مؤشر قطاع السلع االستهالكية من خالل تسجيله مكاسبا ً بنحو  32.5في المائة في شهر أبريل من عام
 .2022على صعيد القيمة السوقية ،سجلت السوق مكاسبا ً بنحو  153.80مليار درهم إماراتي ،لتصل إلى حوالي  591.25مليار
درهم بنهاية شهر أبريل من عام  ،2022مقارنة بنحو  437.44مليار درهم في نهاية شهر مارس من عام  .2022على مستوى
قيمة التداول ،فقد سجلت ارتفاعا ً لتصل إلى  11.85مليار درهم في نهاية شهر أبريل  ،2022مقابل نحو  10.61مليار درهم في
نهاية الشهر السابق عليه .كما ارتفع حجم التداول بالسوق في نهاية شهر أبريل ليصل إلى  4.86مليار سهم ،مقابل نحو 3.67
مليار سهم في نهاية شهر مارس من عام .2022
* استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.
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مؤرشات تداوالت أسواق املال العربية
على صتتعيد قيمة التداوالت في البورصااات العربية ،فقد شتتهد شتتهر أبريل من عام  2022تراجعا ً في قيمة تداوالت األستتواق
المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صتندوق النقد العربي بنستبة  20.73في المائة ،مقارنة بمستتوياتها المستجلة في نهاية شتهر
مارس من عام  ،2022نتيجة انخفاض قيمة تداوالت ثمان بورصتات عربية ،فيما شتهدت ستت بورصتات عربية ارتفاعا ً في قيم
تداوالتها خالل نفس الفترة .في هذا اإلطار ،شتتتتهدت ستتتتوق العراق لألوراق المالية أعلى نستتتتبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو
 59.42في المائة خالل شتتهر أبريل  2022نتيجة ارتفاع نشتتاط تداوالت قطاع البنوك .كذلك شتتهدت بورصتتة بيروت ارتفاعا ً
بنحو  41.03في المائة .كما شتتهدت بورصتتات كل من ع ّمان ودبي وأبوظبي ارتفاعا ً في قيمة التداوالت خالل الشتتهر الماضتتي
بنسب تراوحت بين  5.62و 11.71في المائة .فيما سجلت بورصة البحرين تحسنا ً بنسبة بلغت  1.38في المائة.
على مستتتتوى حجم التداول في البورصاااات العربية ،فقد ستتتجل تراجعا ً بنحو  6.45في المائة في شتتتهر أبريل من عام ،2022
عاكستتا ً بذلك انخفاض حجم التداول في عشتتر بورصتتات عربية .في المقابل ،ستتجلت خمس بورصتتات عربية ارتفاعا ً في حجم
تداوالتها بنهاية شتتهر أبريل من عام  .2022تقدمت بورصتتة بيروت حركة االرتفاعات المستتجلة على مستتتوى حجم التداول في
البورصتات العربية بارتفاع بلغت نستبته  37.60في المائة ،بستبب تحستن نشتاط التداول على أستهم قطاع البنوك بشتكل رئيس.
كذلك ستتتجلت بورصتتتتي كل من دبي وأبوظبي ارتفاعا ً بنستتتب بلغت  28.98و 29.85في المائة على الترتيب .كما ارتفع حجم
التداول في بورصتا البحرين وتونس بنسب بلغت  2.71و 4.82في المائة على التوالي.
على صتتعيد القيمة السااوقية لواااوام المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشتتر المركب لصتتندوق النقد العربي ،فقد
ستجلت ارتفاعا ً بحوالي  4.61في المائة في نهاية شتهر أبريل من عام  ،2022مقارنةً بنهاية شتهر مارس من عام  .2022في هذا
الصتدد ،ستجلت القيمة الستوقية ارتفاعا ً في تستع بورصتات عربية ُمضتمنة في المؤشتر المركب لصتندوق النقد العربي ،في المقابل
شهدت أربع بورصات تراجعا ً في مؤشر القيمة السوقية.
تصتتدرت ستتوق دبي المالي البورصتتات العربية على مستتتوى حركة االرتفاعات ال ُمحققة في القيمة الستتوقية ،مع تستتجيل مؤشتترها
ارتفاعا ً بنستتتبة بلغت  35.16في المائة بما يعكس ارتفاع القيمة الستتتوقية بعد إدراج شتتتركة هيئة كهرباء ومياه دبي .كذلك شتتتهدت
بورصتتة ع ّمان ارتفاعا ً بنستتبة بلغت  8.06في المائة .كما ستتجلت بورصتتات كل من بيروت والستتعودية وأبوظبي والدار البيضتتاء
والكويت ودمشتق ارتفاعا ً في مؤشتراتها بنستب تراوحت بين  2.33و 4.90في المائة .فيما ستجلت بورصتة مستقط تحستنا ً بنستبة بلغت
أقل من واحد في المائة.

* استناداً إلى البيانات الصادرة عن أسواق المال العربية.

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استناداً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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مؤرشات التداول الشهري

المصدر :اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
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المصدر :اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.
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المصدر :اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استناداً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية

7

المصدر :اإلحصاءات الرسمية ألسواق المال العربية المدرجة.

نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
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تطور أداء املؤرشات اإلقلميية وادلولية والناش ئة (أبريل ( )2022نقطة)
مؤرش صندوق النقد العرب املُركب ألسواق املال العربية

(س تاندرد أند بورز)
4,700.00
4,600.00
4,500.00
4,400.00
4,300.00
4,200.00
4,100.00
4,000.00
3,900.00

511
510
509
509.32

508
507 508.03
506

30/04/2022

29/04/2022

28/04/2022

27/04/2022

26/04/2022

25/04/2022

24/04/2022

21/04/2022

20/04/2022

19/04/2022

18/04/2022

17/04/2022

14/04/2022

13/04/2022

12/04/2022

11/04/2022

10/04/2022

07/04/2022

06/04/2022

05/04/2022

04/04/2022

31/3/2022

03/04/2022

(نياكي)

(اكك )40
6800

28000

6700

27500

6600

27000

6500

26500

6400
6300

26000

6200

25500

مؤرش مورجان س تانل (األسواق املتقدمة)

(فوتيس)
7700

600

7600

500

7500

400
300

7400

200

7300

100

7200

مؤرش مورجان س تانل (أورواب)

0

مؤرش مورجان س تانل (ادلول العربية)
100

960
950
940
930
920
910
900
890

95
90
85
80

Apr 29, 2022

Apr 28, 2022

Apr 27, 2022

Apr 26, 2022

Apr 25, 2022

Apr 22, 2022

Apr 21, 2022

Apr 20, 2022

Apr 19, 2022

Apr 18, 2022

Apr 15, 2022

Apr 14, 2022

Apr 13, 2022

Apr 12, 2022

Apr 11, 2022

Apr 8, 2022

Apr 7, 2022

Apr 6, 2022

Apr 5, 2022

Apr 4, 2022

Apr 1, 2022

Mar 31, 2022

مؤرش مورجان س تانل (أمرياك الالتينية)

مؤرش مورجان س تانل (آس يا)
640
620

2,800.00

600

2,600.00

580

2,400.00

560
540
520

2,200.00
2,000.00

المصدر :األسواق المالية العالمية واألسواق الناشئة ذات الصلة.
نشرة شهرية موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وتتطرق إلى أهم التطورات في أسواق المال العربية
استناداً إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية
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