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منذ بداية  

 العام
منذ بداية  

 الشهر 
 فئات األصول  إقفال 

2.99% 2.61% 3811 
 ٥٠٠بي  ندأس إ

2.67% -2.35% 1339 
 مإي إي آ سيس إم إ

2.13% 1.21% 2727 
 ي العالميآس سي إم إ

5.60% 2.93% 581 
 ي جي سي سيآس سي إم إ

28.81% 17.25% 64.43 
 النفط

-10.75% -5.96% 1734 
 الذهب

49bps 39bps 1.405 الخزانة األمريكية 

 
منذ بداية  

العام )نقطة  
 ساس أ

منذ بداية  
نقطة  ) الشهر 
 ( أساس

 ة الرئيس عائدالمعدالت  إقفال 

 ليبور 0.188 1.4- 4.9-

 يوريبور 0.53- 1.8 1.6

 تيبور 0.079 0 0

 سيبور 0.8 1.6- 1.6-

 إيبور 0.307 9.4- 14.3-

 هيبور 0.227 1.5- 10.3-

 
منذ بداية  

العام نقطة  

 ساس  أ

الشهر  منذ بداية 

 (أساسنقطة )

)سي دي  ات قايضم إقفال 

 ةسياديال  إس(

 أبوظبي 46.5 1.9 8.2

 السعودية 67.2 0.4- 1.6

 الكويت 45.2 0.6- 1.7-

 البحرين 235.0 12.4- 11.4-

 عمان 335.0 0.8- 32.2-

 تركيا 316.9 6.6 13.1

 
 القادم  الرئيسيالحدث 

 04.03.2021 اجتماع أوبك

 05.03.2021 معدل البطالة في الواليات المتحدة

 11.03.2021 اجتماع البنك المركزي األوروبي

لسوق  ا ة الفيدرالية لسعر اللجن  اجتماع

 17.03.2021 المفتوحة

 18.03.2021 اجتماع البنك المركزي التركي 

 31.03.2021 معدل البطالة في السعودية
 

 جهات االتصال

  سيف العلكيم

رئيس الخدمات المصرفية المميزة، إدارة 

يةصرفالمالثروات والخدمات   

saif@adib.com 

 ر فاروق لقمانفاظ

  الخاصة  رئيس الخدمات المصرفية
daffer.luqman@adib.com 

  

 

   النظرة العامة 

 ً بشأن االنتعاش  اً متزايد فبراير تفاؤالً  ، فقد شهد شهركبيراً  نظراً الكتساب برامج اللقاح زخما

النقاش حول حزمة تحفيز مالي كبيرة في الواليات المتحدة وإصدار   خضماالقتصادي العالمي، في 

خالل الجزء الرئيسي من   قيد التشغيلقوى من المتوقع كانت صفقات االنكماش أة بيانات اقتصادي 

بينما اتجهت عوائد سندات الخزانة األمريكية  ،سواق األسهم تحوالت عديدةأ الشهر. كما شهدت 

مما أدى إلى انحدار حاد في المنحنى. المس عائد سندات الخزانة القياسي  طويلة األجل شماالً 

مما يؤكد مخاوف التضخم المستمرة وتكهنات   ،وهو أعلى مستوى في عام ،٪١.٦١سنوات  لعشرة

فقد خفف رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي جيروم باول من  ، بنك االحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك

إلى أن التضخم سوف يستغرق   اً مشير ،المخاوف في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ

عن تحقيق أدنى معدل بطالة. وعلى  اً وكان االقتصاد بعيد ،سنوات على األقل لتحقيق أهدافه ثالث

جولة أخرى  تمرير نحو  اً ملحوظ اً أظهر الديمقراطيون في الواليات المتحدة تقدم ،الصعيد السياسي

الحالية في  مزاياالمن مشروع قانون اإلغاثة من فيروس كورونا حيث من المقرر أن تنتهي 

 .رسمنتصف ما

 الشاملةفية الخل

خالل الشهر جاءت البيانات االقتصادية األمريكية أقوى من المتوقع. حيث ارتفع الدخل   •

 اً ويرجع ذلك أساس ،٪ في يناير٥.٣٪ وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة ١٠.١الشخصي بنسبة 

  وصلت مطالبات البطالة األسبوعية إلى أدنى  اإلى اعتماد حوافز جديدة في ديسمبر. بينم

وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس. وفي الوقت  ،في ثالثة أشهر ٧٣٠.٠٠٠ها عند مستويات 

 خاصة في قطاع اإلسكان. اً،٪ سنوي ١.٤معدل التضخم االستهالكي بمعدل انخفض  ،نفسه

  ، قبل شهر  ٩١.٥في فبراير من  ٩٣.٤ارتفع مؤشر الثقة االقتصادية إلى  ،في منطقة اليورو •

دراسة إلى أن ثقة المستهلك ام الماضي. كما أشارت الى مستوى منذ مارس من العوهو أعل

كانت في ارتفاع في جميع أنحاء ألمانيا وإيطاليا بينما تحسنت بشكل طفيف فقط في فرنسا. 

تم تعديل بيانات الناتج المحلي  ،لقوة الصادرات وأنشطة البناء اً نظر ،وفي الوقت نفسه

 ٪٠.٣٪ إلى ٠.١ن م ٢٠٢٠بع الرابع من عام اإلجمالي األلماني للر

 أخبار إقليمية جوهرية 
سينمو الطلب على النفط بشكل أبطأ في عام  ،تتوقع منظمة أوبك أنه مع استمرار تأثير الوباء •

 اً مليون برميل يومي  ٥.٧٩نه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار أ. كما ٢٠٢١

آالف برميل يوميا عن الشهر  ١١٠توقعاتها للنمو بمقدار  مقلصة اً،برميل يومي  ٩٦.٠٥إلى 

ً تتوقع أوبك ارتفاع ،السابق. ومع ذلك ً قوي  ا . ٢٠٢١في الطلب في النصف الثاني من عام  ا

 المصدر: رويترز

تكاليف  لالستفادة منالثابتة باليورو سوق الفي  للدخولالمملكة العربية السعودية  هتتج •

مليار  ١.٥بالدوالر من خالل جمع  ونعلى الدي للغاية ولتقليل االعتماد  المنخفضة تمويلال

 جل ثالث سنوات وتسع سنوات. المصدر: رويترز يورو على شريحتين أل

قليمية إلى المملكة بحلول  ألزمت المملكة العربية السعودية الشركات األجنبية بنقل مقارها اإل •

 مصدر: زاوية الإذا أرادت الفوز بعقود حكومية.  ٢٠٢٤عام 

س كورونا الجديد أحادي الجرعة من  ة تصادق على لقاح فيروأصبحت البحرين أول دول •

مما يجعله خامس لقاح متوفر في البالد.  ،شركة جونسون لالستخدام في حاالت الطوارئ

 المصدر: عرب نيوز

mailto:saif@adib.com
mailto:daffer.luqman@adib.com
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 ئة تزال هاد ما  ةي سيسواق الصكوك الرئ أ –الصكوك  

 

 سنوت ٥ لـ السي دي إسلمقايضة حركة التوسع السيادي 

 
 

 

 

 *للصكوكتوقع الماإلجمالي مؤشر العائد 

 

* ٢٠٢٠يناير  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

 

 

 حجم إصدارات الصكوك الشهرية الجديدة

 
 

 س( )سي دي إلمقايضة في السوق اإلقليمية  التطورات

ضل ضغوط فب  ٢٠٢١ير نقاط في فبرا ٦ واقعسنوات ب  ٥لمدة  تركيال السي دي إسهامش  ارتفع

٪ ١٤.٩ مقارنة بـ ٢٠٢١في فبراير  اً ٪ تقريب ١٥.٤المستمرة التي من المتوقع أن ترتفع إلى التضخم 

٪ ١٧دون تغيير عند  وأبقى البنك المركزي على مؤشره اإلرشادي لمعدالت الربح ،٢٠٢١في يناير 

شدد حتى  ت مقف ك بمو التمس اتالسياسواصل واضعو ومع ذلك،  .٪١٧ في اجتماعه لشهر فبراير

فبراير  ١٩في  ،. عالوة على ذلك٢٠٢١٪ بحلول نهاية عام ١٠ينخفض التضخم إلى أقل من 

يج "سلبية" حيث ساعد مز ن كانتأبعد عدلت وكالة فيتش توقعات تركيا إلى "مستقرة"  ،٢٠٢١

ً السياسة األكثر اتساق جي ويل الخارظل الفريق االقتصادي الجديد في تخفيف مخاطر إعادة التمفي  ا

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي   السي دي إسمقايضات على المدى القريب. تم دعم انتشار 

م في أسعار النفط الخام. والجدير من خالل الموافقة على العديد من اللقاحات وكذلك االنتعاش المستدا

في المنطقة   اً كثر تشددسنوات كانت أ ٥في البحرين لمدة  السي دي إسمقايضات بالذكر أن هوامش 

سنوات في المملكة   ٥ لمدة السي دي إسمقايضات في حين أن فروق  ،نقطة أساس ١٢بمقدار 

 .عمان وأبوظبي كانت مستقرة على نطاق واسع العربية السعودية والكويت و

 استمرار ركود األسواق في فبراير 

ك داوجونز بشكل  يقيا وصكوصكوك )إس أند بي( لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر اانخفض مؤشر

وكان مركز دبي المالي   .٢٠٢١% على نطاق واسع في شهر فبراير ٠ .٩% و٠ .٣هامشي بنسبة 

نقطة أساس  ٣٦ تراجع العائد بواقعاألفضل أداًء مع  ٢٧ثمار في دبي ومؤسسة االست  ٢٤العالمي 

وجمهورية  ٢٢ة في دبي كانت دائرة المالي ،خرىأساس على التوالي. ومن ناحية أنقطة  ٢٨وبواقع 

نقطة أساس على   ٤٣نقطة أساس و ١٤٥حيث اتسعت قيمتهما  ،هي األضعف أداءً  ٢٧إندونيسيا 

مليون دوالر   ١٦٠جمع ب مع قيام بنك أبوظبي األول  اً األساسي هادئ  التوالي. كما ظل سوق الصكوك

هادات  ج إصدار شمليون دوالر في إطار برنام ٥٠مليون دوالر و ١١٠من خالل شريحتين بقيمة 

سيتم توحيد الصكوك وتشكيل سلسلة واحدة مع   ،وفي الوقت نفسه مليار دوالر. ٣.٥االئتمان بقيمة 

 .٢٠٢٦وتستحق في يناير  ٢٠٢١في يناير  ر تم إصدارها سابقاً مليون دوال ٥٠٠صكوك بقيمة 

 التطورات الجوهرية 

ً تدريجي البحرين  يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون االنتعاش االقتصادي في  • ً  ا   اً نمو  متوقعا

ً . ويعكس النمو انتعاش٢٠٢٠٪ في عام ٥.٤بعد انكماش بنسبة  ٢٠٢١٪ في عام ٣.٣بنسبة   ا

 .بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع اً مدعوم ،٪ في القطاع غير النفطي٣.٩بنسبة  اً متوقع

ولها الحالية ع نطاق حلالدار العقارية على شركة أستيكو إلدارة العقارات لتوسي  شركة استحوذت •

 .ن قطاع االستشارات والترخيصالمتكاملة إلدارة العقارات وزيادة تدفق اإليرادات م

بعد تعديل النظرة  ،AAفيتش تصنيف الكويت عند المستوى  أكدت وكالة ،٢٠٢١فبراير  ٢في  •

لسيولة مشيرة إلى ضعف الميزانية العمومية والخارجية بسبب مخاطر ا ،المستقبلية إلى سلبية

ي العام في غياب ى المدى القريب المرتبطة باستنفاد األصول السائلة في صندوق االحتياطعل

 .للحصول على تمويالتالتفويض البرلماني للحكومة 

من خالل أول   ،أيام ٣مليارات درهم في غضون  ٣قام بنك أبوظبي األول بجمع أكثر من  •

مليون جنيه   ٤٥٠بقيمة  تالثاب السعر  اتذ وأكبر مؤسسة مالية في المنطقة بإصدار سندات

ي األول مليار درهم إماراتي( مع استحقاق ثالث سنوات. كما قام بنك أبوظب  ٢.١٥سترليني )ا

 مليون درهم إماراتي( من خالل إصدار سندات كنغر.  ٨٦٠سترالي )امليون دوالر  ٣٥٠بجمع 
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 ريت بعائد كبير من أقرانهإلمارات تداول ا

 
 

 متوسط مدة اإليجار ومعدل اإلشغال

 
 

 

 

 

 مريكيب األرأي جي كو الصكوك مقابل منحنى عائد

 

 

 

 اإلمارات ريت 

ثمار عقـاري صـندوق اسـت وهـو أول وأكبـر  ،٢٠١٠تأسس صـندوق اإلمـارات ريـت فـي عـام  •

صـغيرة ويمتلـك محفظـة  ،ريعة اإلسـالمية فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةمتوافق مع الش

بقيمـة  ،مليون قدم مربـع ٢.٤في دبي بمساحة قابلة للتأجير تبلغ  اً عقار ١١ومشاريع مكونة من 

  ٢٠٢٠من سبتمبر  اً مليار درهم إماراتي( اعتبار ٣.١دوالر أمريكي )مليون  ٨٥٥

بمـا فـي ذلـك سـبع  ،ريت بشكل أساسي علـى األصـول المـدرة للـدخلاإلمارات  صندوقيركز  •

فـإن  ،٪ من ايرادات اإليجار. باإلضافة إلى ذلك٧٠ربع مدارس تساهم بنسبة عقارات تجارية وأ

 ٢٥في حين أن مدة إيجـار المـدارس أكثـر مـن  ،سنوات ٥-١مدة إيجار العقارات التجارية هي 

ً ازنـ ضـمن توممـا ي  ،اً عامـ  مـن ســبتمبر  اً بـين نمـو الـدخل اإليجـاري واالسـتقرار. اعتبـار اً جيـد ا

 ٢٠١٩في ديسمبر  ةسن  ٧.٦مقابل  ةسن  ٨.٤المرجح لمدة اإليجار بلغ المتوسط  ،٢٠٢٠

انخفـض دخـل اإليجـارات بنسـبة  ،على الرغم من تعليق العمل بسبب مخـاطر فيـروس كورونـا •

حيـث اسـتمرت جميـع  ٢٠٢٠األولى من عـام ر التسعة ٪ فقط على أساس سنوي في األشه٦.٣

باسـتثناء مدرسـتين وعـدد قليـل مـن مسـتأجري التجزئـة العقارات في تحقيق إيـرادات إيجاريـة 

 .٪ من دخل اإليجارات(١٠يساهمون بنسبة الذين )

•  ً  يزيد EBITDAالـ قبل باح رأ هامش ريت( اإلمارات)صندوق االستثمار العقاري سجل  ،تاريخيا

-كوفيـد وتـأثير المفرط العرض ظروف وسط يفةالضع العقارية البيئة فإن ،كلذ ومع٪. ٥٥ عن

ـ  قبـل األربـاح هامش انخفاض إلى كل هذا أدى ١٩  التسـعة األشـهر يفـ ٪ ٤٥ إلـى EBITDAاـل

 .٢٠٢٠ عام من األولى

في مليون دوالر أمريكي وصا ٢١.٦فإن الصندوق االستئماني لديه رصيد نقدي قدره    ،ومع ذلك •

 ٢٥.٥قصـيرة األجـل تبلـغ  تمويـلمليـون دوالر أمريكـي مقابـل التزامـات  ١٤.٤ه حق قدرمست 

مليـون دوالر  ٨٥٥يبلـغ  اً ريت مخزون اإلمارات متلك ي  ،مليون دوالر أمريكي. عالوة على ذلك

 ا.مة عن فيروس كورون من خالل التحديات االقتصادية الناجيمكن رهنها إذا لزم األمر للمناورة 

فـي  وفي دعوى قضائية مع مدرسة جبل علي بسبب عدم دفع اإليجـار وهـ  اً حالي  ريت اإلمارات •

فقد اقترب من  ،اً مع العديد من المهتمين باستئجار المدرسة في مجمع دبي لالستثمار. أيض  نقاش

 اً طابـقـ  ٨٠بــرا المؤشــر المكــون مــن  ،االنتهــاء مــن إعــادة تكــوين المكاتــب فــي أكبــر أصــوله

٪ من قيمة المحفظة( وعدد قليل من العقارات األخرى التي ٤٠الي ثل حو٪؛ تم٤٦.٣: )اإلشغال

 ينبغي أن تحسن اإليرادات ومقاييس االئتمان الجارية إلى األمام

ً يتم تـداول الصـكوك حاليـ  • ً أمريكيـ  اً دوالر ٦٤.٤عنـد  ا ٪ ٥.١٢٥ متوقعـة وتقـدم قسـيمة بنسـبة ،ا

جم وهوامش األرباح غال والحفي اإلش اً عكس انخفاض حتى تاريخه مما ي   ٪ من بداية العام٣٣.٠و

 بينما قد يواجه .٢٠٢٢تستحق الصكوك في ديسمبر  ومقارنة بمعظم المنافسين.   EBITDAالـ قبل  

مــارات ريــت( بعــض مخــاطر إعــادة التمويــل بســبب التعــافي صــندوق االســتثمار العقــاري )اإل

مستمر من قبل سلطة لتحقيق الي دبي بينما قد تكون مثقلة بافي قطاع العقارات ف البطيء المتوقع

وتجدر اإلشارة إلى أن الشائعات واحتمال الشطب من بورصة ناسداك دبي  دبي للخدمات المالية

حيـث  ،األخيرة بشأن ضخ رأس المال قد أخذت بشكل إيجابي مـن قبـل المشـاركين فـي السـوق

 صكوك بعض االتجاه الصعودي.كما شهد سعر ال ،٪٥ ارتفع سعر السهم بنسبة

 مـن أفضـل وضـع فـي ريـت( اإلمـارات)صندوق االسـتثمار العقـاري  أن نعتقد انن فإ ،ذلك عوم •

 وقـرب التجاريـة للممتلكـات العـالي لعرضـه اً نظـر بالتجزئـة البيـع على يركزون الذين منافسيه

 مـن الثاني النصف في عليها الطلب يرتفع أن المتوقع من التي المكاتب تكوين إعادة من االنتهاء

 .الجاري التطعيم برنامج خلفية على ٢٠٢٠ عام

 معـدل وانخفـاض ،(٢٠٢٠ من عـام أشهر ٩ في مرة ١٧.٣) المرتفعة المالية الرافعة: المخاطر •

ً نسبي  المنخفضة عوائدال وتغطية ،(٢٠١٩ عام نهاية في٪ ٧٣ مقابل٪ ٦٩) اإلشغال ( مرة ١.١) ا

 ريـت( اإلمـارات)صـندوق االسـتثمار العقـاري  أجبـر دبي في العقارات قطاع أن على تأكيدوال

 .واجتذابهم الجدد بالمستأجرين لالحتفاظ اإليجار امتيازات تقديم على

 

 

 

 

 هادئة  ةي سالصكوك الرئيواق سأ  -الصكوك 
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 داء األسواق األقليمية أ

توزيع األرباح ٪  
 شهر  ١٢

السعر الى  
القيمة  

الدفترية  
)عدد  

المرات(  
 شهر  ١٢

نسبة السعر  
الى الربح  

)عدد  
  ١٢المرات( 

 شهر 

التداول بالمليون  
 دوالر أمريكي 

سهم  حجم األ 
 بالمليون

القيمة السوقية  
بالمليار 
دوالر  

 أمريكي 

 يير٪مؤشر التغ

منذ بداية   البلد  اإلغالق السابق
 العام

 شهر 

 أبوظبي 5,663.62 1.3 12.3 217.2 125.9 221.0 22.7 1.5 4.3

 دبي 2,551.54 3.9- 2.4 75.1 69.2 39.0 20.9 0.9 3.8

 المملكة العربية السعودية 9,144.99 5.1 5.2 2,430.1 354.5 3,123.7 35.7 2.2 2.3

 الكويت )جميع األسهم( 5,649.16 2.3- 1.9 106.2 242.7 248.2 50.7 1.4 3.4

 عمان 3,612.38 1.1- 1.3- 11.3 4.0 1.5 11.3 0.7 7.5

 البحرين 1,466.43 0.3 1.6- 22.4 1.5 1.2 34.3 1.0 4.6

 قطر 10,145.99 3.1- 2.8- 142.8 74.1 50.3 18.8 1.5 3.6

 حركة المؤشر اإلقليمية*

 
 يناير  ٣١في تاريخ  ١٠٠معدلة الى 

 

 ي ين وخاسرين في سوق دبي المالمسة رابحأعلى خ

ة  منذ بداي
 الشهر 

 منذ بداية نوالخاسر
 الشهر

 نوالرابح

-37.7% 
كة الصقر الوطنية  شر

 للتأمي   
78.6% 

ي للتأمي    كة دب 
 شر

ي المالي  13.1%-  مارات للمرطباتال  %49.9 سوق دب 

-11.9% 
 داماك العقارية

27.1% 
يشن ر الرمز كوربو 

 لالستثمار والتطوير

-11.3% 
 أمالك للتمويل

14.9% 
كة د ي الوطنية شر ب 

 للتأمي   وإعادة التأمي   

-9.7% 
كة أرامكس  شر

14.2% 
ي  تش مباشر إب 

 للخدمات المالية

 
 أعلى خمسة رابحين وخاسرين في سوق أبوظبي لألوراق المالية

منذ بداية 
 الشهر

منذ بداية  نوالخاسر
 الشهر

 نوالرابح

-30.0% 
كة  الوثبة الوطنية شر
 ي   للتأم

29.9% 
كة الظفرة للتأمي     شر

-16.7% 
ي م جلس أبوظب 

 النموإدارة و للتخطيط 
28.9% 

 غذيةأمجموعة 

-10.7% 
كة   سمنت الخليجأشر

24.7% 
كة رأس الخيمة  شر

 للدواجن

-9.9% 
ي المتحد  البنك العرب 

18.5% 
كة الجرافات  شر
 البحرية الوطنية

-9.6% 
كة رأس الخيمة  شر

 الوطنية للتأمي   
17.3% 

ك ي شر ان أبوظب   ة طي 

 

 أغلقت مؤشرات أسواق اإلمارات على تباين 

بدأت األسهم اإلماراتية تشهد بعض   ،بعد استمرار الزخم القوي الشهر الماضي في بداية الشهر

في جميع أنحاء   ١٩-كوفيدبشأن ارتفاع حاالت المستثمرين ليات البيع بسبب تجدد مخاوف عم

  سندات  عوائدأدى ارتفاع  ،تعافي االقتصاد. باإلضافة إلى ذلك  يؤخراإلمارات العربية المتحدة مما قد 

ين المستثمرأن مما أدى إلى  ،بشأن زيادة مخاطر التضخم التخوفإلى زيادة  األمريكية الخزانة

 ١٤٦بوظبي لألوراق المالية وليون درهم إماراتي في سوق أم ٣٩٠بقيمة األجانب قاموا ببيع أسهم 

، ومعرض  ١٩-كوفيدفإن التفاؤل بشأن لقاح  ،مليون درهم إماراتي في سوق دبي المالي. ومع ذلك

خفف   ،دةوحزمة تحفيز جديدة في الواليات المتح ،وانتعاش قوي في أسعار النفط الخام ،دبي إكسبو

العوائد حيث سجل سوق أبوظبي  في اً أسواق اإلمارات تباين  سجلتكما ا. من المخاوف إلى حد م

 ٢٠٢١ ٪ خالل فبراير3.9٪ بينما انخفض سوق دبي المالي بنسبة ١.٣بنسبة  اً لألوراق المالية مكاسب 

سوق دبي ٪ ل٣.٤-سجلت البنوك ) حيث ،صعيد القطاعات كان هناك تباينعلى أساس شهري. وعلى 

٪ ٤.٦+  ،٪ لسوق دبي المالي٤.٩-والعقارات )  ،راق المالية(أبوظبي لألو٪ لسوق ٠.٦- ،المالي

٪ لسوق أبوظبي ٢.٩+  ،٪ لسوق دبي المالي٣.٥لسوق أبوظبي لألوراق المالية( واالتصاالت )+ 

ً أغلقت أيض ولألوراق المالية(    مؤشرات قادت ال  ،على مستوى األسهمبينما في مناطق مختلطة.  ا

٪( وبنك دبي ٣.٩-دبي الوطني )٪( وبنك اإلمارات ٤.٠-رية )إعمار العقامثل  يلة المكاسبالثق

٪( الخاسرين بينما تصدرت أسهم اإلمارات  ٠.٥-٪( وبنك أبوظبي األول )٣.٢-اإلسالمي )

انخفض متوسط   كما ٪(.٢.٩٪( وارتفع سهم اإلمارات لالتصاالت )+ ٣.٥لالتصاالت المتكاملة )+ 

بينما  اً مليون  ١١١بق ليبلغ ٪ مقارنة بالشهر السا٤٩سبة ي المالي بن حجم التداول اليومي لسوق دب 

في سوق أبوظبي لألوراق   اً مليون  ١٦٣٪ على أساس شهري إلى ٥٨ارتفعت األحجام اليومية بنسبة 

ز الواليات تبدو توقعات السوق إيجابية مدعومة بالتمرير األخير لتحفي  ،اً المالية. من اآلن فصاعد

واستمرار الدعم   األمريكية الخزانة اتسند عوائدواحتمال تراجع  ،طأسعار النف وارتفاع ،المتحدة

 ٥,٥٩٣بين  اً كبير اً كان المؤشر يحد نطاق ،أبوظبي لألوراق الماليةسوق بالنسبة لمؤشر أما النقدي. 

ؤشر كسر مستوى  يتعين على الم ،. لمواصلة مساره التصاعدي٢٠٢١خالل فبراير  ٥,٧٠٠ –

فسيظهر بعض   ،كسر هذه المقاومة جم أكبر. إذا فشل المؤشر فيبح ٥,٧٠٣لغ المقاومة البا

قد  و. SMA-٥٠وبدأ التداول دون  ٢,٨٠٧واجه مؤشر سوق دبي المالي مقاومة عند كما التصحيح. 

 ٢,٤١٠و ٢,٥٨٠ – ودعم المستويات عند النقاط. SMA-١٠٠يحصل المؤشر على دعم عند 

 .٢,١٣٠و

 ليميةلشركات األقالعناوين األكثر قراءة ل

مليار درهم إماراتي في السنة المالية   10.5ل أرباحاً صافية قدرها حقق بنك أبوظبي األو

 بنك أبوظبي األول 2020

 مارات إ 2020مليار درهم إماراتي في السنة المالية  7.0اإلمارات تسجل صافي أرباح بقيمة 
درهم إماراتي في  مليون  482.2وروبي عن خسارة صافية بلغت أعلن بنك االستثمار األ

 ستثمار األوربيبنك اال 2020لية السنة الما

 ماسك 2020مليار درهم إماراتي في السنة المالية  1.3أعلنت ماسك عن خسارة صافية بقيمة 

 

 

 االرتفاعات األخيرة  نتيجةاألرباح  الحصول على –األسهم اإلماراتية  



 

السوقالتقرير الشهري ألداء   
 

Page | 6 Internal 

 

 ئمة صناديق االستثمار المشتركةاق 

بداية منذ 
   العام

منذ بداية 
 العملة    الشهر

صافي 
قيمة 

 اسم الصندوق الترقيم الدولي  األصول

5.97% 5.74% USD 14.74 IE00BYMM2054 (صندوق ال أ )سالميةسهم العالمية ال ولد مبتشوال  

3.97% 4.22% SAR 11.32 AFB007482007  صندوق الهلي السعودي لألسهم التجارية 

4.01% 3.07% USD 14.78 LU0792757196  صندوق تمبلتون شريعة لألسهم العالمية 

-0.41% 2.94% USD 26.64 IE00B3ZL9H82   كة  وروباأ -نمو  كومجيستشر

2.50% 2.50% SAR 1.11 AFB007482106  صندوق الهلي للمتاجرة بالسهم الخليجية 

-0.31% 2.32% EUR 29.08 IE00B4ZJ4634   كة  وروباأ -نمو  كومجيستشر

0.75% 1.07% USD 6.68 AFB007013901 صندوق األهلي لمؤشر أمريكا الشمالية 

1.83% 0.97% USD 15.07 LU1484867434 ق اإلمارات لألسهم الهنديةصندو 

1.04% 0.95% USD 11.65 LU1654400644 ق اإلمارات لألسهم الهنديةصندو 

1.15% 0.15% EUR 13.21 LU0923115892  وك العالميةنكلي   للصكاصندوق فر 

0.59% 0.08% USD 5.95 LU1435409286   صندوق إيه زد متعدد األصول ـ إيه زد اإلسالمي ـ الصكوك العالمية 

 ("أ" )الدوالر األمريكي  -صندوق فرانكلين للصكوك العالمية 

 

 *مارس  1من تاريخ  100معدلة الى  

 

 ريكي(لدوالر األم"أ" )ا -ين للصكوك العالمية صندوق فرانكل

 

 

 

 ية تفقد زخمها سهم العالمصناديق األ

مع  ،٢٠٢١باللون األخضر خالل فبراير  اً صندوق ١٤أغلق  ،اً صندوق ٣١تنا لـ من خالل تغطي  •

حيث بدأت أسواق األسهم العالمية في إعطاء رد   ،مزيج من صناديق األسهم والديون كأرباح

قطع في  مما تسبب في حدوث ت  ،الخزينة عوائدفعل مختلط بسبب االرتفاع المفاجئ في 

وال يزال   ،بسبب تمرير حزمة التحفيز في الواليات المتحدة ائالً اسب. ويبدو الزخم العام متفالمك

 التقدم في عملية التطعيم في مساره الصحيح

( األفضل أداًء. ويُعزى هذا ٢٠٢١٪ في فبراير ٥.٧كانت األسهم اإلسالمية العالمية القديمة )+  •

ة المعلومات  مار العالي إلى قطاعات تقني خصيص االستث المتفوق بشكل أساسي إلى ت اءاألد

 والسلع الكمالية والرعاية الصحية، التي وفرت عائدات قوية 

(. كما يمكن أن يعزى  ٢٠٢١٪ في فبراير ٠.٥-انخفض صندوق فرانكلين للصكوك العالمية ) •

خلفت عن والتي ت  ،الحتياطيات النقديةضعف األداء إلى التعرض الكبير للصكوك العالمية وا

 ديق األسهم خالل الفترة صنا

 دوق فرانكلين للصكوك العالمية )بالدوالر األمريكي(صن

وهو صندوق مفتوح يستثمر بشكل أساسي   ، صندوق فرانكلين العالمي للصكوك ٢٠١٦أطلق في عام 

٪ ٥٥ير االستثمارية(. حوالي في الصكوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )بما في ذلك الدرجة غ

الصندوق ويعتبر هذا تحدة والمملكة العربية السعودية. معرضة لإلمارات العربية الممن المحفظة 

حقق  كما ٪ من المحفظة. ٤.١٢بشكل جيد مع عدم وجود أوراق مالية تمثل أكثر من  اً متنوع

ومتوسط مدة  ،+بي  بي بيومتوسط جودة ائتمان  ،٪٤.٠٣لمدة عام بنسبة  اً الصندوق عائد

من مؤشر الشركات   اً جيد اً ما يوفر انتعاشم  ،٪٣.٥٩من قل أئد يصل إلى وتداول بعا ،سنوات٤.٤

٪ من المحفظة نحو الكيانات السيادية ٦٠.٩يتجه حوالي كما  .بي بي بياألمريكية المصنف 

التي تمتلك ملكية   ٪ نحو المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي٢٤و ،والحكومية الوطنية

ن ذلك االستقرار واألمان في ظل الظروف  يجب أن يضمكما حكومي قوي.  تتمتع بدعم حكومية أو

 المضطربة الحالية لسوق رأس المال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسواق العالمية على مفترق طرق  -  يةتثمار صناديق االسال
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 معدل التضخم في الواليات المتحدة معدل البطالة في الواليات المتحدة * ٥٠٠ بي  ندأس أ

   

   

  التضخم السعودي ان العالميمؤشر مديري المشتريات جي بي مورغ مؤشر سوق دبي المالي*

   
   

 معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة مخطط سعر خام برنت * مؤشر سوق أبوظبي المالي

   
    . ٢٠٢١ ير افبر ٢٨من تاريخ  األرقام والرسوم البيانية في التقرير مصدرها أبحات بلومبرغ ومصرف أبوظبي اإلسالمي. البيانات اعتباراً جميع 

 ٢٠٢٠ مارس  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *
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DISCLAIMER: 

ADIB uses reasonable efforts to obtain information from sources which it believes to be reliable; however, ADIB makes no representation that the 
information or opinions contained in this publication are accurate, reliable or complete and should not be relied on as such or acted upon without 
further verification. Moreover, wherever compliance with Shari’a is stated it refers to the general principles and rules of Shari’a as determined and 
interpreted by the Fatwa and Shari’a Supervisory Board of ADIB. 

ADIB accepts no responsibility whatsoever for any loss or damage caused by any act or omission taken as a result of the information contained in this 
publication. Data/information provided herein is intended to serve for illustrative purposes only and are not designed to initiate or conclude any 
transaction. In addition, this publication is prepared as of a particular date and time and will not reflect subsequent changes in the market or changes 
in any other factors relevant to the determination of whether a particular investment activity is advisable. Past performance is not necessarily a guide 
to future performance and should not be seen as an indication of future performance of any investment activity. The information contained in this 
publication does not purport to contain all matters relevant to any particular Shari’a compliant investment or financial instrument and all statements 
as to future matters are not guaranteed to be accurate. 

This publication may include data/information taken from stock exchanges and other sources from around the world and ADIB does not guarantee 
the sequence, accuracy, completeness, or timeliness provided thereto by unaffiliated third parties. Moreover, the provision of certain 
data/information in this publication is subject to the terms and conditions of other agreements to which ADIB is a party.  

Anyone proposing to rely on or use the information contained in this publication should independently verify and check the accuracy, completeness, 
reliability and suitability of the information and should obtain independent and specific advice from appropriate professionals or experts. 

This publication is provided on a confidential basis for informational purposes only and is not intended for trading purposes or to be passed, disclosed 
or distributed to any other person or entity in any jurisdiction or country where such use or distribution would be contrary to laws or regulations. It is 
the responsibility of any person in possession of this publication to investigate and observe all applicable laws and regulations of the relevant 
jurisdiction. This publication may not be conveyed to or used by a third party without the express consent of ADIB. The investor may not offer any 
part of this publication for sale or distribute it over any medium without the prior written consent of ADIB or construct a database of any kind. 

None of the content in this publication constitutes a solicitation, offer, opinion, or recommendation by ADIB to buy or sell any Shari’a compliant 
security, or to provide legal, tax, accounting, or investment advice or services regarding the profitability or suitability of any Shari’a compliant security 
or investment and further does not provide any fiduciary or financial advice.  

This publication does not provide individually tailored investment advice and is prepared without regard to the individual financial circumstances and 
objectives of person who receive it. The appropriateness of a Shari’a compliant investment activity or strategy will depend on the person’s individual 
circumstances and objectives and these activities may not be suitable for all persons. In addition, before entering into any transaction, the risks 
should be fully understood and a determination made as to whether a transaction is appropriate given the person’s investment objectives, financial 
and operational resources, experiences and other relevant circumstances.  

ADIB shall not, directly or indirectly, be liable in any way to you or any other person for any inaccuracies or errors in or omissions from this 
publication or loss or damage arising from the use of this publication unless except where negligence or misconduct is proven on part of ADIB, shall 
ADIB be liable to you for actual direct, indirect, incidental, consequential, special, punitive, or exemplary damages even if ADIB has been advised 
specifically of the possibility of such actual damages, arising from the use of this publication, including but not limited to actual loss of revenue, 
opportunity, or anticipated profits or lost business. 

Data included in this publication may rely on models that do not reflect or take into account all potentially significant factors such as market risk, 
liquidity risk, and credit risk. ADIB may use different Sharia’ compliant investments strategies, make valuation adjustments, or use different 
methodologies to invest its own Shari’a compliant funds based on metrics and models that are not stated in this publication. 

The use of this publication is at the sole risk of the investor and this publication and anything contained herein, is provided "as is" and "as available." 
ADIB makes no warranty of any kind, express or implied, as to this publication.  

Investment in Shari’a compliant financial instruments involves risks and returns may vary. The value of and profits from your investments may vary 
because of changes in profit rates, spot foreign exchange rates, prices and other factors and there is the possibility that you may lose the principle 
amount invested. Before making a Shari’a compliant investment, investors should consult their advisers on the legal, regulatory, tax, business, 
financial and accounting implications of such investment. 

In receiving this publication, the investor acknowledges it is fully aware that there are risks associated with Shari’a compliant investment activities. 
Moreover, the responsibility to obtain and carefully read and understand the content of documents relating to any Shari’a compliant investment 
activity described in this publication and to seek separate, independent financial advice if required to assess whether a particular investment activity 
described herein is suitable, lies exclusively with the investor. 

ADIB offers its customers Shari’a compliant investments only that comply with the general principles of Shari’a as determined by the Fatwa and 
Shari’a Supervisory Board of ADIB. 


