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النشرة األسبوعية ألسواق المال العربية
تطور مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب
ألسواق المال العربية

أسواق المال العربية في أسبوع
واصلت غالبية البورصات العربية حركة التراجع لألسبوع الثالث على التوالي على مستوى مؤشرات األداء ،أسوة باالنخفاضات التي
شهدتها غالبية األسواق المالية العالمية ،وعدد من البورصات الناشئة على حد سواء ،والتي جاءت على إثر التراجع المسجل في األسعار
العالمية للنفط ،عالوة على استمرار تبعات قرارات الرفع المستمر ألسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيد العالمي
واإلقليمي .في ضوء ما تقدم ،شهدت مؤشرات أداء ثالثة عشر بورصة عربية تراجعا خالل األسبوع الماضي ،مقارنة باألسبوع
المنتهي في السابع عشر من شهر يونيو  ،2022نتيجة التراجع المسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية في
عدد من البورصات العربية.
في ذات السياق ،كان للضغوط البيعية الناتجة عن عمليات البيع التي قامت بها عدد من الصناديق االستثمارية ،إلى جانب المستثمرين
األفراد في عدد من البورصات العربية ،أثر ساهم في تراجع مؤشرات األداء ،ذلك إلى جانب تراجع معدالت االستثمار األجنبي في
عدد من البورصات العربية .في المقابل ،شهدت بورصة عربية واحدة مضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد
العربي ارتفاعا ناتجا عن تحسن مؤشر قيمة وحجم التداول ،بسبب تحسن التداول في قطاعات الشركات المالية ،والصناعة،
ومواد االستهالك.

التغير األسبوعي في مؤشرات أسواق المال العربية
قيم التداول 20.73 - :يف المائة

أحجام التداول 25.25 - :يف المائة

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لألسواق المالية العربية
تعامالت األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو ،2022
متراجعا بنحو  0.47في المائة أي ما يعادل  2.33نقطة ليصل إلى
 495.48نقطة ،مقارنة بنحو  497.81نقطة بنهاية األسبوع المنتهي
في السابع عشر يونيو  ،2022نتيجة تراجع معظم مؤشرات أداء
البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب.
اتصاال بما سبق ،سجلت بورصة تونس ارتفاعا بنسبة  1.11في المائة
نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات الشركات المالية ،والصناعة،
ومواد االستهالك.
في المقابل ،سجلت مؤشرات أداء ثالثة عشر بورصة عربية تراجعا
خالل األسبوع الماضي ،مقارنة باألسبوع المنتهي في السابع عشر من
شهر يونيو .2022

القيمة السوقية 3.29 - :يف المائة

أداء مؤشرات تداوالت أسواق المال العربية
▪ شهدت قيمة تداوالت أسواق المال العربية تراجعا في نهاية األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو
 2022بنسبة  20.73في المائة ،مقارنة باألسبوع المنتهي في السابع عشر من يونيو  ،2022نتيجة انخفاض قيمة
التداول في ثمان بورصات عربية .في المقابل ،سجلت قيمة التداوالت ارتفاعا في ست بورصات عربية أخرى.

مؤشر صندوق النقد العربي ال ُمركب ألسواق المال العربية (نقطة)
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▪ سجلت بورصة تونس أكبر االرتفاعات المسجلة في قيمة التداول بنسبة بلغت  64.99في المائة .كذلك شهدت
بورصات كل من مصر وع ّمان وبيروت والعراق ارتفاعا بنسب تراوحت بين  24.85و 35.28في المائة ،فيما
سجلت سوق دمشق لألوراق المالية تحسنا بأقل من واحد في المائة.
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▪ سجل حجم تداول البورصات العربية المضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضا بنحو  25.25في
المائة في نهاية األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو من عام  ،2022نتيجة انخفاض حجم التداول في
عشر بورصات عربية ،مقابل تسجيلها تحسنا في خمس بورصات عربية أخرى.
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نهاية األسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو  ،2022انخفاضا بنحو  3.29في المائة نتيجة انخفاض

17/06/2022

القيمة السوقية ألسواق المال العربية

القيمة السوقية في ثالث عشرة بورصة عربية ،مواصلة بذلك حالة التراجع التي شهدتها خالل األسبوع الذي سبقه.
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▪ تصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى حجم التداول مع تسجيل مؤشرها ارتفاعا بنسبة 31.96
في المائة ،كما شهدت بورصات كل من قطر والكويت وع ّمان وتونس ارتفاعا بنسب بلغت  3.12و 9.88و16.30
و 22.49في المائة على التوالي.

▪ شهدت القيمة السوقية لألسواق المالية العربية المضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في
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المصدر :صندوق النقد العربي ،قاعدة بيانات األسواق المالية العربية.

أبرز مؤشرات أداء أسواق المال العربية خالل األسبوع
مؤشر بورصة تونس الرئيس يتقدم االرتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية
أنهى مؤشر بورصة تونس الرئيس تداوالت األسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته  1.11في المائة ،ليصل إلى مستوى  7541.63نقطة ،نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات الشركات المالية ،والصناعة ،ومواد
االستهالك ،بنسب بلغت  0.77و 1.74و 3.05في المائة على التوالي .شهد حجم التداول ارتفاعا بنحو  811.10ألف ورقة مالية ليصل إلى حوالي  4.41مليون ورقة مالية في نهاية األسبوع المنتهي في الرابع

والعشرين من شهر يونيو  .2022كما شهدت القيمة المتداولة ارتفاعا خالل األسبوع الماضي لتصل إلى حوالي  55.67مليون دينار تونسي ،مقابل نحو  33.74مليون دينار تونسي في األسبوع السابق عليه.

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 إعداد النشرة
جمال قاسم
كريم زايدي
صبري الفران
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