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ـ الموجة الثانية واالنتخابات الرئاسية االمريكيةنظرة اجمالية   

conomic and political uncertainties`  
منذ بداية 

 العام
منذ بداية 

 الشهر
 فئات األصول إقفال

 اس اند بي ٥٠٠ 3,270 2.77%- 0.37%

 ام اس سي اي إي أم 1,103 1.98% 2.18%-

-3.49% -3.14% 2293 
ام اس سي اي 

 العالمي

-10.85% -2.11% 509 
ام اس سي اي جي 

 سي سي

 النفط 36.90 9.89%- 44.61%-

 الذهب 1879 0.37%- 22.87%

-100bps 19bps 0.874 الخزانة األمريكية 

 
منذ بداية 

العام 
)نقطة 

 اساس (

منذ بداية 
)نقطة الشهر

 اساس (

معدالت الفائدة  إقفال
 الرئيسية

 ليبور 0.216 1.8- 168.5-
 يوريبور 0.523- 2.5- 14.4-

 تيبور 0.079 0.0 1.0
 سيبور 0.846 2.3- 138.4-

 إيبور 0.435 5.3- 172.2-
 هيبور 0.503 10.6- 190.6-

 

 الحدث الرئيسي القادم

 03.11.2020  االنتخابات الرئاسية األمريكية
مؤشر مديري المشتريات اإلمارات 

 03.11.2020 والسعودية

قرار معدل الفائدة لجنة السوق المفتوحة 

 05.11.2020  الفيدالية
 ٢٠معدل البطالة في الواليات المتحدة 

 06.11.2020  أكتوبر

الغارد من البنك المركزي األوروبي 

وبيلي من بنك أنجلترا وباول من 

االحتياطي الفيدرالي للتحدث في منتدى 

 12.11.2020 البنك المركزي األوروبي 
في  ٢٠٢٠  ٣إجمالي الناتج المحلي للربع 

|على منطقة اليورو على اساس سنوي 

 13.11.2020 اساس ربعي

تسجيالت السيارات الجديدة االتحاد 

 18.11.2020  االوروبي ٢٧ 

 19.11.2020 إجتماع معدل الفائدة في تركيا

 21.11.2020 الميزان التجاري القطري

 

 جهات االتصال

 قيس داشراوي 

 رئيس استشارات االستثمار

kais.dachraoui@adib.com  

 

 سيف العلكيم
 

 الخدمات المصرفية المميزة سرئي

 إدارة الثروات و الخدمات المصرفية

saif@adib.com 

  

 

العامة النظرة  

االرتفاع ، حيث هدد األخيرين التقلبات خالل شهر أكتوبر وبلغت ذروتها خالل الشهرينزادت 

 االقتصاد العالمي.  نمو حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات المتحدة وأوروباالمقلق في 

دفع مما اجتماعية جديدة الحتواء جائحة كورونا،  اقوانين معظم الحكومات األوروبية  فرضت

في بداية الشهر  أدت توقعات الحزمة المالية األمريكية الرتفاع معنويات السوق . للتذبذبق األسوا

ايلوح في االفق قانون لم بعد ان غادر مجلس الشيوخ لعطلة ماقبل االنتخابات و تضاءلتولكنها   

ات آفاق النتائج التنافسية لالنتخاب شاملة خيمت الضبابية على المناخ السياسي،ف للمساعدات. 

انخفضت مؤشرات األسهم ف مخاوف المستثمرين. و  األضطرابات   زادمما  االمريكية في نوفمبر

رباح الرئيسية. اتجه األمكاسب مطلع الشهر قبيل صدور وطغت على االمريكية الرئيسية 

عائدات الالى عكس اتجاة  ةفعاللسندات كمالذ آمن للخروج من مخاطر االسهم  د ون المستثمر

دعم الطلب القوي ديون  من ناحية أخرى ٪.  ٠.٨٠سنوات بعد مقاومة منخفضة بواقع  ١٠لـ

ن بسلسلة صفقات اإلندماج واالستحواذ والدرجة االستثمارية حيث رحب المستثمر ذات شركاتال

 في قطاع الطاقة.

 

الشاملةالخلفية   

  في ٤.٤ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة أن  توقع صندوق النقد الدولي في تقريره األخير ٪

 بان الدولي النقد صندوق حذر كما ٪. ٥.٢، وهو اقل  من توقعاته السابقة ٢٠٢٠عام 

  .٢٠٢٢ عام في يتالشى سوف القادم للعام العالمي االنتعاش

   كانت البيانات الكلية األمريكية إيجابية بشكل عام وظل قطاع األسكان قويا حيث بلغت

عام مع ارتفعاع  مبيعات المنازل القائمة  ١٣لبناء مستويات قياسية جديدة خالل تصاريح ا

في نفس االثناء ، شهد  .٢٠٠٦مايو ٪ في سبتمبر ،  مسجال اعلى مستوى  منذ ٩.٤بنسبة 

 ٨.٤مليون الى  ١سوق العمالة انتعاشا منتظما مع استمرار انخفاض المطالبات بواقع 

 مليون.

 خالل الربع الثالث مقارنة بالعام ٤.٩اإلجمالي الصيني بنسبة  ارتفع  الناتج المحلي ٪

٪  سنويا متجاوزه ١.٢الماضي. ونمت المؤشرات االخرى في سبتمبر كالصناعات بنسبة 

 مستويات ماقبل الجائحة.

 أخبار إقليمية جوهرية

  مليون دوالر أمريكي(  ١٣٦مليون درهم ) ٥٠٠أطلقت دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة

مليار  ٦.٨دعم االقتصاد المحلي، وبلغت تدابير الحوافز المالية اإلجمالية في دبي هذا العام ل

 : جلف نيوزدرهم إماراتي

   مليون دوالر أمريكي لشهر  ٧٢تنهي وزارة المالية السعودية إصدار صكوك محلية بقيمة

 : زاوية. المصدر ٢٠٢٠أكتوبر 

 ار سندات حكوميه لقله اهتمام المستثمرين  كما أرجأ صندوق االستثمار السيادي التركي اصد

  : ناسداكلوحظ اثناء الحملة الترويجية. المصدر

  ـ وانخفاض أسعار النفط أثره  ١٩كان لالنخفاض االقتصادي جراء كال من جائحة كوفيد 

ومن المتوقع ان   على جميع الجوانب االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 : البنك الدولي. المصدر٢٠٢٠٪ في عام ٥.٢اد بنسبة ينكمش االقتص

mailto:kais.dachraoui@adib.com
mailto:Mohammed.azab@adib.com
mailto:Mohammed.azab@adib.com
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ـ  سنوت ٥حركة التوسع السيادي لمقايضة التخلف عن السداد ل  

 
 

 مؤشر العائد اإلجمالي للصكوك*

 

* ٢٠٢٠يناير  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

 حجم إصدارات الصكوك الشهرية الجديدة
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ق اإلقليمية لمقايضة التخلف عن السداداسوالتطورات في اال  

نقطة اساس( يليها  ٢٦: تركيا )ـ٢٠٢٠تقلصت معظم هوامش التخلف االئتماني خالل شهر أكتوبر 

لكل منهما ( . نقطة اساس ١٢نقطة اساس( والكويت وأبوظبي )ـ ٢١)ـالسعودية   

نقطة  أساس. و ذلك  ٤٧٠بينما ظلت عمان تطالب بتكلفة تأمين أعلى مع بقاء الهوامش مرتفعة عند  

د بي على خلفية مستويات الدين المرتفعة بعد أن واجهت تخيفضا ائتمانيا من  رتبة واحدة من أس ان

 في ظل أنخفاض أسعار النفط.

الحفاظ  على معدل الفائدة دون تغيير من جانب آخر، ظل البنك المركزي التركي يفاجئ السوق ب 

 ٪ منذ بداية العام(.٢٧وـ .١٧٨ند )ع ١٩٩٩٪،  مما دفع الليرة الى ادنى مستوياتها منذ ١٠.٢٥عند 

في حين ، يمكن تفسير  تضييق الهامش  على خلفية تالشى المخاطر الجيوسياسية. وفي السعودية 

الجائحة( من ادنى مستوياته في أبريل ومايو ٪ دون مستويات ماقبل ٢٠انتعش النشاط االقتصادي )

 وشهد السوق نشاطا ايجابيا.

 المؤشرات ظلت ساكنة قبيل االنتخابات األمريكية

لقد ظلت مؤشرات صكوك اس اند بي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وصكوك داوجونز 

رباء مزون والسعودية . وفاق أداء  قطاع المرافق تحديدا كه٢٠٢٠تقريبا دون تغيير في أكتوبر 

نقطة اساس على التوالي.  ٣١نقطة اساس و ٣٣للكهرباء مع تشديد نسبة العائد إلى الخسارة بنحو 

نقطة اساس. من  ٤٨ارتفاع نسبة العائد الى الخسارة بنحو  مع قلاألظل أداء بنك دبي اإلسالمي 

خفضت نسبة العائد الى نقطة اساس )وان ٢٦٠٠جانبه انتعش ائتمان اإلمارات ريت بشكل ملحوظ 

٪( وبرز بشكل استثنائي. وتباطؤ نمو إصدارات الصكوك العالمية ٥٧٪ من ٣١الخسارة إلى 

 ٦وانخفض إجمالي الصفقات الى  ٢٠٢٠)المقومة بالدوالر األمريكي واليورو( خالل شهر أكتوبر 

مليار دوالر  ٣.٢ى منذ بداية العام(، وبالتالي ارتفع ال ٥.٥)وان كان أعلى من المتوسط الشهري 

صكوك مليون دوالر أمريكي  ٧٥٠أمريكي. ومن بين المصدرين ، أصدر البنك العربي الوطني 

 ذلك، الى باإلضافة. سنوات وتلقت طلبات ألكثر من ملياري دوالر أمريكي ١٠قابلة لالسترداد لـ 

 دوالر مليار ٧٥٠ بقيمة سنوات، ٥لـ أمريكي بالدوالر مقومة اصكوك اإلسالمي قطر بنك أصدر

 أمريكي والتي كان االكتتاب فيها ٢.٩ مرة.

 التطورات الجوهرية

  أكتوبر  ١٦خفضت وكالة اس اند بي التصنيف اإلئتماني لعمان الى "بي+" من "بي بي ـ" في

مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى زيادة مستويات الدين في ظل انخفاض أسعار  ٢٠٢٠

٪ تقريبا ٨٤التصنيف ان يرتفع الدين الى الناتج المحلي اإلجمالي بنحو النفط. وتتوقع وكالة 

( متاثرا بتباطؤ انتعاش اسعار النفط وبالتالي اتساع ٢٠١٩٪ : ٦٠)٢٠٢٠بحلول نهاية عام 

  الفجوة المالية.

  وافق البنك األهلي التجاري, أكبر بنوك المملكة العربية السعودية من حيث األصول, على

مليار دوالر أمريكي. وبالتالي سوف تبلغ أصول البنك  ١٥مجموعة سامبا  مقابل  شراء منافسه

 مليار دوالر أمريكي   ليصبح ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج. ٢٢٠حولي 

  وافقت هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من بنك الكويت الدولي إلصدار صكوك  من الفئة

 دوالر أمريكي. المصدر: زاويةمليون  ٣٠٠الثانية بإجمالي قيمة 
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Aاالتحاد تقدم عائدا جذابا مقابل سندات تصنفيف   

 
 

 

 

 الصكوك مقابل منحنى عائد أي جي كروب االمريكي
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 االتحاد للطيران

  االتحاد للطيران )االتحاد(: ثاني أكبر شركة طيران في اإلمارات بعد طيران اإلمارات. ويبلغ

سنوات.  ٥.٣طائرة )بما في ذلك ست طائرات مخصصة للشحن( بمتوسط عمر  ١٠٣أسطولها 

 والمتبقي من خدمات الشحن.٪ من بين إجمالي اإليرادات ٨٥وتمثل إيرادات المسافرين 

  مليار  ٢.٢) مليون دوالر أمريكي ٦٠٠طرحت شركة االتحاد صكوكا انتقائية مؤخرا بقيمة

سنوات. وسوف تستخدم حصيلة الصكوك للتحول التدريجي نحو  ٥( الستحقاق درهم إماراتي

 ٢٠١٩ام التنمية المستدامة للبيئة. وتهدف شركة الطيران لخفض مستويات انبعاث الكربون لع

 .٢٠٥٠والى صفر بحلول عام  ٢٠٣٥الى النصف بحلول عام 

  نقطة اساس فوق متوسط المقايضة والتداول الحالي عند  ٢٠٠تم تسعير الصكوك بمعدل

نقطة اساس. تقدم الصكوك  ١٩٧٪ وإجمالي الهامش ٢.٣٥  نقطة مع عائد بنسبة ١٠٠.٢

د( مقارنة بمنحنى عائد السندات نقطة اساس )من ناحية العائ ١٠٠عرضا جذابا بما يعادل

٪ ١.٨٨بعائد نسبته   ١٠٢عند عرض  ٢٠٢١. ويتم تداول الصكوك الحالية Aالمصنفه 

 نقطة اساس. ١٧٦وإجمالي الهامش  

  ثبتت وكالة فيتش التصنيف االئتماني االخير لشركة الطيران عند'A ' وهو أعلى تصنيف من

' Ba2'ولوفتهانزا ' Baa2'وكانتاس ' Baa2'ند بين شركات الطيران العالمية مثل إير نيوزال

حيث ان شركة االتحاد مملوكة إلماراة أبوظبي مع سجل حافل من الدعم الحكومي في الوقت 

 .المناسب

  مليون دوالر  ٥٠٠في الوقت نفسه، أعلنت شركة االتحاد عن عرض مناقصة تصل قيمتها إلى

وسوف تؤدي هذه  .٢٠٢١أمريكي في عام مليار دوالر  ١.٥أمريكي لصكوكها المستحقة بقيمة 

ـ و٪ ٠.٥٥الصفقة الى خفض تكلفة متوسط الفائدة بنسبة   سنة. ٢.٥تمديد المستحقات ل

  تشغل االتحاد طائرات صغيرة الحجم و هو ما يمكنها من االستفادة من السعة مقارنة الى

هدا كبيرا على خطط نظيراتها المحلية الختيار مسار الحركة. في نفس الوقت، تبذل اإلدارة ج

إعادة الهيكلة والتي تشمل التخفيضات في الخدمات ، دفع للمؤجرين في إيام العطل ، مناقشات 

( وخفض A380طائرات ايرباس  ١٠جامبو ) طائرات تأريض، االدخار مع سلسلة التوريد 

 .تكاليف الموظفين لتفادي الخسائر

 

ـ وا اليورو لدول مجلس صدارات الصكوك المقدومة بالدوالر األمريكي 

٢٠٢٠ أكتوبرفي التعاوني الخليجي   

 البلد
المبلغ 
الصادر 
 (مليون)

تاريخ 

 االستحقاق
تاريخ 

 اإلصدار
 اسم المصدر القسيمة

 السعودية
750 

10/28/203

0 
10/28/2020 3.326 

 بنك العربي الوطني 

 750 قطر
10/27/202

5 
10/27/2020 1.950 

مصرف قطر اإلسالمي 

 للصكوك المحدودة 

 600 السعودية
10/25/202

5 
10/15/2020 1.810 

المؤسسة اإلسالمية للقطاع 

 الخاص للصكوك المحدودة
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داء األسواق األقليميةأ  

توزيع األرباح 

شهر ١٢٪   

السعر الى 

القيمة 

الدفترية 

)عدد 

المرات ( 

شهر ١٢  

نسبة السعر 

الى الربح 

)عدد 

المرات( 

شهر ١٢  

التداول 

بالمليون دوالر 

 األمريكي 

الحجم االسهم  

 بالمليون

القيمة 

السوقية 

بالمليار 

دوالر 

  أمريكي

 مؤشر التغيير٪

اإلغالق 

 السابق
 منذ بداية البلد

 العام
 شهر

 أبوظبي 4,660 3.1 8.2- 187.7 134.1 157.7 17.5 1.3 5.3

 دبي 2,188 3.8- 20.9- 64.6 126.9 44.4 8.9 0.8 4.5

 المملكة العربية السعودية 7,908 4.7- 5.7- 2,297.7 296.5 2,033.0 28.2 1.9 2.5

 الكويت )جميع األسهم( 5,443 0.0 13.4- 99.1 187.1 117.6 31.1 1.3 3.7

 عمان 3,558 1.6- 10.6- 10.9 5.8 2.3 10.4 0.7 7.0

 البحرين 1,427 0.5- 11.4- 21.7 3.8 2.2 13.8 0.9 4.7

 قطر 9,691 0.2 5.9- 141.3 143.8 74.6 16.4 1.4 4.1

 حركة المؤشر اإلقليمية*

 
 ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ تاريخ من ١٠٠ إلى معدلة

 

رابحين وخاسرين في سوق دبي الماليمسة أعلى خ  

منذ بداية 

 الشهر
منذ بداية  الخاسرين

 الشهر
 الرابحين

 داماك %18.3 أمالك 15.1%-

 تبريد %9.9 أمان 14.6%-

 إي ار سي %9.3 سالمة 14.3%-

 ماسك %8.4 الترفية 14.2%-

 السالم %6.4 اإلمارات 10.8%-

 
أبوظبي لألوراق أعلى خمسة رابحين وخاسرين في سوق 

 المالية

منذ بداية 

 الشهر
منذ بداية  الخاسرين

 الشهر
 الرابحين

 الدار %36.3 قيادة  9.6%-

-9.0% 
أبوظبي لبناء 

 سفن
 أغذية 21.4%

 ميثاق %20.3 جي سي إي أم  7.2%-

 ريم %15.0 بيلدكو 5.5%-

 %11.7 راكوكت 4.9%-
الجرافات 

 البحرية
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 سجلت أسواق اإلمارات تباينا في العائدات

أكتوبر  ٢٥سبتمبر الى  ٢٤أغلقت أألسهم اإلماراتية على تباين منذ بداية الشهر وحتى تاريخه )

٪  من مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية مقارنة  بانخفاض مؤشر ٢.٣( مع ارتفاع بنسبة ٢٠٢٠

٪. ٣.٣بي المالي بنسبة سوق د  

على المستوى العالمي ، انتعشت بقوة معظم األسواق بعد ان شهدت ضعفا في سبتمبر، مدعومة 

بأرباح الشركات التي جاءت افضل من المتوقع والتفاؤل بحزمة حوافز مالية في الواليات المتحدة. 

رة جديدة من حاالت في حين طوقت المكاسب بتزايد المخاوف حول النمو العالمي, في ظل طف

االصابة بفيروس كورونا خصوصا في أوروبا والضبابية حول نتائج االنتخابات االمريكية. اقليميا، 

فاق أداء مؤشر سوق أبوظبي لالوراق المالية نظائره وقادت القطاعات الرئيسية المكاسب مثل السلع 

المقابل، سجل مؤشر سوق ٪(. في ١.٩والبنوك )+ (٪٩.٧+والعقارات )٪( ١٧.٥االستهالكية )+

دبي المالي انخفاضا كبيرا بين نظرائه اقليميا ويرجع اساسا الى ضعف مؤشرات االسهم ذات الوزن 

٪(. وانخفض متوسط حجم التداول اليومي ٤.٠٪( وبنك دبي اإلسالمي )ـ٩.١الثقيل مثل إعمار )ـ

بسبب االنخفاض  ٪(٣٨ـ٪( ومؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية )٤٨لمؤشر سوق دبي المالي )ـ

 الحاد في انشطة المستثمرين االجانب والمحليين.

يتداول مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية وتجاوز 

ـ  المتوسط المتحرك  ٢٠٠و  ١٠٠ـ المتوسط المتحرك البسيط و  ٢٠٠و  ٥٠بشكل ايجابي بين 

. بعد مساره الصعودي األخير، ٤,٦٥٠المؤشر مقاومة حول مستوى البسيط. في حين، ربما يشهد 

ـ متوسط المتحرك البسيط وشهد تجاوزا سلبيا بين ٢٠٠تعرض مؤشر سوق دبي المالي لتحدي عند 

المتوسط المتحرك البسيط.  ٢٠٠و  ٥٠  

 العناوين األكثر قراءة للشركات األقليمية

على اساس ٪ ٦٨.٩سبة بنانخفض صافي ربح بنك اإلمارات دبي الوطني 

 سنوي إلى ١,٥٥٦.١ مليون درهم في الربع ٣ لعام ٢٠٢٠
 بنك اإلمارات دبي الوطني 

إلى  على اساس سنوي٪ ١٩.٥بنسبة انخفض صافي ربح بنك أبوظبي األول 

 ٢,٥٠٥.٥ مليون درهم في الربع ٣ لعام ٢٠٢٠ 
 بنك أبوظبي األول

مليون دوالر  ٢٣٦بقيمة  أصولها في مصروافقت شركة دانه غاز على بيع 

 أمريكي إلى شركة اي بي ار
 دانه غاز 

مليار دوالر أمريكي  ٨.٢مشاريع حكومية في أبوظبي بقيمة الدار تتولى 

 لتنفيذ مشاريع حكومية رأسمالية
 الدار العقارية 

دبي اإلسالمي يعلق خدماته مؤقتا لمرحلة الدمج النهائية مع نور بنك  بنك دبي اإلسالمي 
 تبريد مساهمو تبريد يقرون إصدار سندات او صكوك بقيمة مليار دوالر أمريكي

 ٧٥٠سنوات بقيمة  ٦أجل  ١من فئة بنك أبوظبي األول يصدر سندات قياسية 

 مليون دوالر أمريكي
 بنك أبوظبي األول

 

والبنوك اثرت سلبا على سوق دبي الماليأسهم العقارات ـ  األسهم اإلماراتية        
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يةصناديق االستثمارال  

منذ بداية 
  العام

منذ 
بداية 
 العملة  الشهر

صافي 
قيمة 

 اسم الصندوق الترقيم الدولي األصول

12.46% 2.69% USD 12.59 LU1484867434  اإلمارات لألسهم الهندية فئة "أ" )دوالر أمريكي( ايه سي سيصندوق  

9.13% 1.87% USD 9.80 LU1654400644  اإلمارات لألسهم الهندية فئة "أ" )دوالر أمريكي( اي ان سيصندوق  

-1.82% 1.38% EUR 15.51 JE00B5V8LK49  للصكوك العالمية فئة "أ" )يورو( ايه سي سي االماراتصندوق  

-0.07% 1.13% EUR 13.41 LU0923115892 صندوق فرانكلين للصكوك العالمية فئة "أ" )يورو( ايه سي سي 

2.34% 1.04% USD 12.22 LU1060356364 صندوق االمارات للصكوك العالمية فئة "أ" )دوالر أمريكي(ايه سي سي 

-0.32% 0.99% EUR 12.26 LU1060356281 صندوق االمارات للصكوك العالمية فئة "أ" )يورو( ايه سي سي 

1.07% 0.64% USD 18.76 AEDFXA1T6467  ايه سي سي )دوالر أمريكي(” ب“صندوق المشرق اإلسالمي للدخل  

1.90% 0.57% USD 5.78 LU1435409286 صندوق ام ايه ام جي للصكوك العالمية ايه زد “أيه ـ ام اي” )دوالر أمريكي( ايه سي سي 

1.89% 0.56% AED 5.54 LU1590082662 صندوق ام ايه ام جي للصكوك العالمية ايه زد “أيه ـ ام اي” )درهم إماراتي( ايه سي سي 

3.78% 0.55% USD 12.89 LU0792756115 صندوق فرانكلين للصكوك العالمية فئة "أ" )دوالر أمريكي( ايه سي سي 

3.43% 0.45% USD 13.28 IE00BCV7MT61 ايه سي سي ”أ“سس كرسنت العالمي للدخل يصندوق او  

      

      

)يورو(” يورو“كومجست أس أوروبا للنمو صندوق   

 
* ٢٠٢٠يناير  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

 

)يورو(” يورو“كومجست أس أوروبا للنمو صندوق   
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 صناديق األسهم العالمية قادت المكاسب منذ بداية الشهر وحتى تاريخه

  ـ اغلق في المنطقة الخضراء  اصندوق ٢٣صندوق استثماري ، وجد ان  ٣٠من خالل تغطيتنا ل

 أكتوبر(  بقيادة صناديق األسهم ٢٥سبتمبر إلى  ٢٤على اساس منذ بداية الشهر وحتى تاريخه)

الدعم النقدي والمالي القوي عالميا وساعدت ايضا المفاجأت االيجابية من ناحية  على خلفية

لماضي )مثل عانت معظم األسوق من خسائر خالل االسبوع افي حين، أرباح الشركات. 

أكتوبر( بسبب زيادة النفور  ٣٠أكتوبر الى  ٢٦٪ من ٥.٦اس اند بي بنسبة مؤشر ض اانخف

التفاقم بسبب الضبابية  وأيضامن المخاطر في ظل أرتفاع حاالت االصابة بفيروس كورونا 

 نتائج االنتخابات الرئاسية االمريكية.التي احاطت ب

 +( ٦.٠٦قاد صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية )منذ بداية الشهر وحتى تاريخه ٪

النمو القوي في قطاعي تكنولوجيا  بشكل  أساسي علىاالداء المتفوق المكاسب. واستند  

 المعلومات والرعاية الصحية في سوق أمريكا الشمالية حيث يرتكز الصندوق بشكل كبير.

 كوك العالمية )اليورو( صندوق فرانكلين للص"A" منذ ٠.٩ايه سي سي هو األكثر انخفاضا )ـ ٪

  .حتى تاريخه(بداية الشهر 

" دوالر أمريكيصندوق كومجست أس أوروبا للنمو "  

" هو صندوق أسهم مفتوح متوافق مع أحكام  دوالر أمريكي صندوق نمو كومجست أس أوروبا "

الشريعة االسالمية يستثمر في الشركات األوروبية أو الشركات التي تنفذ عملياتها السائدة في أوروبا. 

٪ منذ بدايه العام وحتى تاريخه. يمتلك ٤.٥فاق أداء الصندوق المؤشر االرشادي وارتفع بنسبة 

٪ صافي قيمة ٢٧نحو تكنولوجيا المعلومات ) شركة وتميل ٣٥الصندوق حصة إجمالية في 

٪(. كان أداء ١٤.٣٪( والكمالية )١٤.٤٪( والسلع االستهالكية )٢٣.٥االصول( والرعاية الصحية )

السوق األوروبي ادنى من نظيره األمريكي خالل  السنوات الماضية وذلك الن السوق األمريكي 

أعلى في قطاع تكنولوجيا المعلومات  الصندوق وزنأكثر تعرضا لقطاع تكنولوجيا المعلومات. يمتلك ا

لكونه نشط مقابل المؤشر األوروبي ، وهذا يفسر تفوق أداء الصندوق مقارنة لمؤشره االرشادي. 

باإلضافة إلى ذلك، يدعم الصندوق فرص للنمو نظرا للتقييم المنخفض نسبيا لألسهم األوروبية 

.كيوتوقعات أفضل لليورو مقابل الدوالر األمري  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق أداء األسهم على الرغم من التقلبات العاليةـ تالصناديق االستثمارية           
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*٥٠٠اس اند  في الواليات المتحدةمعدل البطالة    معدل التضخم في الواليات المتحدة 

   

   

 مؤشر سوق دبي المالي*
مؤشر مديري المشتريات جي بي مورغان 

وديعسالتضخم ال العالمي   

   

   

الحرمان على مستوى المنطقة* مؤشر معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة مخطط سعر خام برنت   

   
   .٢٠٢٠ أكتوبر ٣٠األرقام والرسوم البيانية في التقرير مصدرها أبحات بلومبرغ ومصرف أبوظبي اإلسالمي. البيانات اعتبارا من تاريخ جميع 

 معدلة إلى ١٠٠ من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠*
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DIS CLAIMER: 

A DIB uses reasonable efforts to obtain information from sources which it believes to be reliable; however, A DIB 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 S hari’a as determined and 
interpreted by the Fatwa and Shari’a Supervisory Board of ADIB. 

A DIB 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 chang es 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 A DIB 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 A DIB 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 professiona ls 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 A DIB. The investor may not offer any 
part of this publication for sale or distribute it over any medium without the prior written consent of A DIB or construct a database of any kind. 

None of the content in this publication constitutes a solicitation, offer, opinion, or recommendation by A DIB 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.  

A DIB shall not, directly or indirectly, be liable in any way to you or any other person for any inaccuracies or errors in or omiss ions 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 
A DIB be liable to you for actual direct, indirect, incidental, consequential, special, punitive, or exemplary damages even if A DIB 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 s ignificant factors such as market risk, 
liquidity risk, and credit risk. A DIB 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." 
A DIB 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 compl iant 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. 


