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االنتعاش المرتبط بوتيرة التلقيح -التحديث الكلي    

 
منذ بداية 

 العام

منذ بداية 

 الشهر
ألصولفئات ا إقفال  

 اس اند بي ٥٠٠ 4181 5.24% 12.98%

 ام اس سي اي إي أم 1365 3.41% 4.61%

 ام اس سي اي العالمي 2963 5.64% 10.98%

 ام اس سي اي جي سي سي 647 4.51% 17.52%

 النفط 67.99 7.27% 35.93%

 الذهب 1772 5.16% 8.79%-

71bps -8bps 1.626 الخزانة األمريكية 

 
منذ بداية 

ام )نقطة الع

 اساس

منذ بداية 
الشهر)نقطة 

 اساس (

الرئيسية العائدمعدالت  إقفال  

 ليبور 0.176 1.8- 6.1-

 يوريبور 0.535- 0.3 1.1

 تيبور 0.069 0.0 1.0-

 سيبور 0.796 0.1- 2.1-

 إيبور 0.356 4.0- 9.4-

 هيبور 0.174 5.3- 15.7-

 
منذ بداية 

العام نقطة 

 اساس 

منذ بداية 

قطة الشهر)ن

 اساس (

)سي دي ات قايض م إقفال

ةسياديالاس(   

 أبوظبي 45.1 5.1- 6.8

 السعودية 66.9 3.8- 1.3

 الكويت 50.6 0.1 3.7

 البحرين 199.1 7.5- 47.3-

 عمان 277.6 14.0- 89.6-

 تركيا 417.9 57.6- 114.1
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 النظرة العامة 

كبير بالتعافي االقتصادي في الواليات  حد  إلى  مدفوعة  السوق  معنويات  كانت  أبريل،  في 

المتحدة، وهو ما أكده إصدار مؤشرات كلية مشجعة. ولقد استفادت أسواق األسهم من حمالت  

وتوقعات األرباح المحسنة، في حين استقرت عوائد الخزانة  ، امج التحفيزوبر  ، التطعيم الفعالة

األمريكية طويلة األجل بعد التزام مجلس االحتياطي الفدرالي بمعدالت قريبة من الصفر حتى 

فقد أنهى عائد سندات الخزانة األمريكية لمدة  ٢٠٢٣عام   ٪، ١.٥٨سنوات الشهر عند   ١٠. 

مستوى سجلهمتراجع   قبل شهر. وعلى  صعيد السياسة ١.٧٤عند    ٢٠٢١في    ا عن أعلى   ٪

مارس أن بنك االحتياطي الفدرالي اعترف بالمكاسب الكبيرة  النقدية، كشف محضر اجتماع 

قبل  التقدم  من  المزيد  تحقيق  الضروري  من  سيكون  ذلك،  ومع  االقتصاد،  حققها   التي 

مسؤولو االحتيا وأشار  السياسة.  في  التساهل  شديدة  الفدرالي إلى أن السياسة التحوالت  طي 

من التوظيف واستقرار  األقصى  الحد  في  المتمثلة  أهدافه  تحقيق  حتى  قائمة  ستظل  السهلة 

البنك المركزي األوروبي لم يغير ، كاألسعار، ولن تعدل بناء  على التوقعات. في غضون ذل

بينما تتوقع األسواق بحماس محادثات بشأن تخفيف التحفيز في اجتم  .اعه في يونيوسياسته، 

 الخلفية الشاملة 

جاءت بيانات االقتصاد الكلي في الواليات المتحدة أقوى في أبريل ما يدل على أن التعافي  •

االقتصادي جار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس للشهر الرابع على التوالي بنسبة 

األمريكية ٪ على أساس سنوي. وقفزت مبيعات التجزئة ٢.٦٪ على أساس شهري و٠.٦

السوق الفورية  أشهر. وصل مؤشر ١٠٪ في مارس، وهو أعلى مستوى لها في ٩.٨بنسبة 

في أبريل. كما ارتفع مؤشر مديري  ٦٢.٢المركب لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي بلغ 

المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى أعلى مستوياته على اإلطالق 

على التوالي. وفي الوقت نفسه، قفزت الوظائف غير الزراعية إلى  ٦٣.١و ٦٠.٦عند 

٪ من ٦.٠قبل شهر، مع انخفاض معدل البطالة إلى  468.000في مارس من  916,000

٪ في فبراير. وانخفضت أيضًا مطالبات البطالة األسبوعية إلى أدنى مستوى جديد بعد ٦.٢

 ١٧( في األسبوع المنتهي في ٦١٧,٠٠٠)مقابل تقديرات تقدر بـ  547,000عند الجائحة 

 .أبريل

، بينما ارتفع ٨.١-نقطة في أبريل إلى ٢.٧ في منطقة اليورو، تحسنت ثقة المستهلك بمقدار  •

في الشهر السابق. شهدت أرقام  ٥.٠في أبريل من  ١٣.١مؤشر ثقة المستثمرين سينتكس إلى 

، في حين ارتفع ٦٣.٣إلى  مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل ارتفاع النشاط التصنيعي

  .في أبريل. ٥٠.٣إلى  ٥٠مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل هامشي فوق عالمة 

 أخبار إقليمية جوهرية 
. عالوة على ذلك، ٢٠٢١حتى نهاية عام  كوفيدالبنك المركزي اإلماراتي يمدد وقف قرض  •

ليار درهم إماراتي م ٥٠ستظل البنوك مؤهلة للحصول على تسهيالت سيولة مضمونة بقيمة 

  رويترز. المصدر: 2022بدون تكلفة حتى النصف األول من عام 

مليون برميل يوميًا  ٥.٩٥لنفط إلى ، رفعت أوبك توقعاتها للطلب على ا٢٠٢١أبريل  ١٣في  •

وسط توقعات  )برميل يوميًا( في مارس٥.٨٩ ، مقارنة مع توقعات ٢٠٢١٪ في عام ٦.٦أو 

الخام خالل األشهر القليلة المقبلة. المصدر: النفط ودعم المزيد من إمدادات الجائحة بانحسار 

 خليج تايمز

تنضم المملكة العربية السعودية إلى الواليات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتصبح جزءًا من   •

الصفري ا"منتدى الحياد الصفري للمنتجين"  الحياد  إلى مستوى  الوصول  سبل  يناقش  لذي 

 رويترز. المصدر: من ظاهرة االحتباس الحراري النبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد

اإلماراتية على تشريع جديد إلدراج   • االقتصاد  وزارة  قانون الشركات  قطاعات في ١٠تعمل 

  جلف بيزنس  المصدر:٪ للشركات المحلية. ١٠٠يسمح بملكية أجنبية بنسبة لتجارية ا
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رئيسيةالسيولة الوفيرة تحفز أنشطة السوق ال  -الصكوك   

  

سنوت  ٥لـ  )سي دس اس(حركة التوسع السيادي لمقايضة    

 
 

 

 

 مؤشر العائد اإلجمالي للصكوك*

 

٢٠٢٠مايو  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة الى   

 

 حجم إصدارات الصكوك الشهرية الجديدة

 
 

 س(ا)سي دس قليمية لمقايضة في السوق اإل  التطورات

سنوات في جميع المناطق الست على أساس منذ بداية الشهر  ٥ألجل  )سي دس اس(تم تشديد هوامش 

نقطة  ٥١لتركيا بأكبر قدر بمقدار  )سي دس اس(. وشددت هوامش ٢٠٢١وحتى تاريخه  في أبريل 

٪ على أساس ١٥.٦سابق. من نقطة أساس  في الشهر ال ١٥٨أساس  بعد أن اتسعت بشكل كبير بمقدار 

 ٨.٥، وسط ضعف الليرة التركية التي تحوم حول مستوى قياسي منخفض بلغ ٢٠٢١سنوي في فبراير 

أبريل  ١٥٪ في ١٩البنك المركزي التركي السعر القياسي عند لم يغير دوالر. على الصعيد النقدي،  /

وفي  مضاد للتضخم.قوي ى تأثير وتعهد بالحفاظ على معدالت السياسة أعلى من التضخم للحفاظ عل

مدفوعة بتحسن توقعات أوبك  )سي دس اس(دول مجلس التعاون الخليجي، كانت فروق مقايضات 

للطلب على النفط، ومراجعة صندوق النقد الدولي التصاعدية لمعدالت نمو اقتصادات دول مجلس 

لنفطي على خلفية حملة التطعيم التعاون الخليجي، والتفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير ا

نقطة أساس  ١٣في المنطقة بمقدار  تضييقعُمان أكبر في )سي دس اس( الشاملة. وشهدت هوامش  

 .نقاط أساس( ٥نقاط أساس( والمملكة العربية السعودية ) ٦تليها أبوظبي )

 يستعيد زخمه   الرئيسيسوق الصكوك  

جونز  فريقيا وصكوك داوإق األوسط وشمال لمنطقة الشر بورزستاندرد آند  ارتفع مؤشر صكوك

دائرة و ٢٥. كان سينات ٢٠٢١٪ منذ بداية الشهر وحتى تاريخه في أبريل ١.٠بشكل هامشي بحوالي 

نقطة  ٦٢نقطة أساس و  ٢٠٠تشديد العائد إلى األسوأ بمقدار  في دبي األفضل أداءً مع ٢٢ المالية

 ٢٤٧األسوأ أداء بمقدار  ٤٥وحكومة ماليزيا  ٢٤أساس على التوالي. في حين كانت سلطنة عمان 

شركة نقطة اساس على التوالي. أيضًا، كان أداء شركات المرافق أقل أداء مع  ١٥٥نقطة اساس و

نقطة أساس على التوالي. كان شهر  ١٤٤نقطة أساس و ١٢٦بمعدل  ٤٣ كهرباء السعوديةو ٢٧مزون 

مليار دوالر أمريكي. ومن  ٢.٢بعة صكوك بقيمة أبريل شهًرا رائعًا ألسواق رأس المال بإصدار أر

مليون دوالر  ٦٥٠بين المُصدرين، كانت المراكز العربية أكبر مُصدِر للصكوك بحجم إصدار بلغ 

. كما جمعت شركة البحرين الوطنية للنفط والغاز القابضة ضعفي المتوقعأمريكي تجاوز االكتتاب فيه 

بنك أصدر جمع حيث  الرئيسيةبنوك االستفادة من السوق مليون دوالر أمريكي. كما واصلت ال ٦٠٠

 . مليون دوالر لكل منهما ٥٠٠دائمة بقيمة  اً بوبيان وبنك دبي اإلسالمي صكوك

 التطورات الجوهرية 

سلطنة عمان )مستقر("، ل B + / B" هاتصنيف ستاندرد آند بورزوكالة ، أكدت ٢٠٢١أبريل  ٢في  •

لية للتخفيف مع األثر السلبي لالنخفاض الحاد في أسعار الضغوط االقتصادية والمابمستشهدة 

 .19-كوفيدووباء وتراجع النفط 

(: ستستفيد شركات النقل الجوي في الشرق األوسط من معدالت إياتااتحاد النقل الجوي الدولي )  •

٪ من ١٣.٨السريعة نسبيًا في األسواق المحلية وتتوقع أن تنخفض الخسائر الصافية إلى  التلقيح

 .٢٠٢٠٪ في عام ٢٨.٩، مقابل ٢٠٢١إليرادات في عام ا

يكمل بنك أبوظبي األول اقتطاع أعمال المدفوعات الحالية الخاصة به إلى شركة تابعة مملوكة  •

بالكامل له تحت اسم "ماجناتي". سيؤدي ذلك إلى تسريع أجندة التحول الرقمي باإلضافة إلى 

فوعات والمساعدة في الشراكة مع التكنولوجيا تعزيز ريادة بنك أبوظبي األول في قطاع المد

 .المالية، وبالتالي مساعدة اإليرادات القائمة على الرسوم

ال يتوقع بنك دبي اإلسالمي أي تأثير سلبي مادي من الدعاوى القضائية المرفوعة من مجموعة  •

تسعى  مليارات دوالر من الديون المستترة. ٤التي واجهت مشاكل بعد الكشف عن  ،إن إم سي

سلطة على األوراق المالية التي يطالب بها بنك دبي  إن إم سيالدعوى القضائية إلى منح 

 .لدائنين اآلخرينل لدفعلاإلسالمي وربما استخدامها 
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اإليرادات مقابل هامش األرباح قبل الفوائد    -إندونيسيا   اروداج
 والضرائب واإلهالك واالستهالك

 
 

إندونيسيا  اروداجا لشركة  نقل الركاب والبضائع شهري   

 
 

 

 الصكوك مقابل منحنى عائد أي جي كروب االمريكي

 

 

 

 ندونيسياإارودا  ج
، وهي ثاني أكبر شركة طيران في إندونيسيا بعد ١٩٤٩ارودا اإلندونيسية عام جتأسست شركة  •

ث توفر رحالت داخلية ودولية )للركاب ، حيشركة  ليون إير والناقل الوطني إلندونيسيا

٪ للعمليات ٣٥ارودا حصة سوقية جتمتلك شركة  طائرة. ٢١٠والبضائع( بحجم أسطول يبلغ 

ارودا بينما تمتلك ج٪ من ٦٠.٥٪ للعمليات الدولية. تمتلك الحكومة اإلندونيسية ٢١.٦المحلية و

 ٪.٢٥.٦شركة طيران بي تي ترانس 

جارودا بمعدل نمو سنوي مركب لإليرادات بلغ  ، نمت شركة٢٠١٩ى إل ٢٠١٥خالل الفترة من  •

٪ ومعدل نمو سنوي مركب لألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة ٣.٧

شركة ال، انخفضت عائدات كورونا٪. ومع ذلك، وسط قيود السفر مع ظهور جائحة فيروس ٣.٥

مليار دوالر أمريكي، ما أدى  ١.١سنوي إلى ٪ على أساس ٦٧.٨بنسبة  2020أشهر من  ٩في 

مليون دوالر أمريكي  ٣٧٤.٨مليون دوالر أمريكي )من  ١٤٨.٨إلى تحقيق أرباح سالبة بقيمة 

  .(٢٠١٩أشهر من عام  ٩إيجابية في 

بشكل فعال من إدارة انخفاض عدد الركاب من جارودا إندونيسيا على الجانب اإليجابي، تمكنت  •

اإليرادات نحو خدمات الشحن ما ساعد على الحد من خسائر اإليرادات. أدى خالل تحويل تركيز 

، 2020٪ من إجمالي اإليرادات في التسعة أشهر من ١٥.٨هذا إلى زيادة حصة الشحن إلى 

  .٢٠١٩٪ في األشهر التسعة األولى من عام ٦.٨مقارنة بـ 

ن األسطول بموجب عقد إيجار ٪ م٩٠نموذًجا خفيفًا لألصول مع  جارودا إندونيسيا تمتلك شركة •

تشغيلي. عالوة على ذلك، نجحت الشركة في إعادة التفاوض بشأن تكلفة اإليجار، ما أدى إلى 

 ١٥٥.٧و ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في السنة المالية  ٤١.٤تحقيق وفورات في التكاليف بلغت 

  .2021مليون دوالر أمريكي في السنة المالية 

ا غير عادي وفي الوقت المناسب أثناء الضغوط المالية. ة اإلندونيسية دعمً ا، قدمت الحكومتاريخيً •

مليون دوالر  ٥٨٠تريليون روبية إندونيسية ) ٨.٥، ضخت الحكومة ٢٠٢٠، في أكتوبر اايضًو

أمريكي( في شكل ضمان إلزامي للدخل الثابت قابل للتحويل لمدة سبع سنوات لدعم السيولة 

بعد التحويل، ستزيد حصة الحكومة اإلندونيسية في جارودا إندونيسيا والمالءة المالية للشركة. 

  .٪٨٤.٨إلى 

مليار دوالر  ٩.٩، كان لدى جارودا إندونيسيا قاعدة أصول تبلغ ٢٠٢٠اعتباًرا من سبتمبر  •

مليار دوالر أمريكي، ما يترجم إلى حقوق ملكية سلبية قدرها  ١٠.٣أمريكي والتزامات تبلغ 

مليون  ٧٢٠.٦: حقوق ملكية إيجابية قدرها ٢٠١٩ر أمريكي )السنة المالية مليون دوال ٤٥٥.٦

إعفاءً من تعهد الديون حتى عودة العمليات إلى مستويات ما قبل  تدوالر أمريكي(. ومع ذلك، تلق

لمدة  ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في عام  ٥٠٠، وتم تمديد أجل استحقاق صكوك بقيمة الجائحة

أن يخفف بعض الضغط على السيولة. وتحمل الصكوك معدل ربح  هذا ثالث سنوات. من شأن

 .٪١٢.٦٥دوالًرا أمريكيًا بعائد  ٨٧.٧٪ ويتم تداولها حاليًا عند ٥.٩٥

عداد الركاب، وتدهور الوضع المالي، وارتفاع التكلفة أالمخاطر الرئيسية: التعافي المطول في  •

الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة، وتأثير  التشغيلية بسبب عمليات االندماج الكبرى  للشركات

مليون دوالر أمريكي المتعلقة بقضية تثبيت األسعار، وأي تغيير  ١٥الربحية من الغرامة البالغة 

 .في رغبة الحكومة في دعم الشركة

 

بالدوالر األمريكي في أبريل    -إصدار صكوك دول مجلس التعاون الخليجي 

٢٠٢١ 

 البلد
 المبلغ
 الصادر

 )يونمل (

 تاريخ
 االستحقاق

 تاريخ
 اإلصدار

 المصدر اسم القسيمة

 بنك بوبيان Perpetual 04/01/2021 3.950 500 الكويت

 المراكز العربية 5.625 04/07/2021 10/07/2026 650 السعودية

 شركة النفط والغاز القابضة 5.250 04/08/2021 04/08/2029 600 البحرين

 بنك دبي اإلسالمي  Perpetual 04/19/2021 3.375 500 ماراتاإل

 

 

 

رئيسيةالسيولة الوفيرة تحفز أنشطة السوق ال  -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 األمريكي

الحجم االسهم 

 بالمليون

القيمة السوقية 
بالمليار 

دوالر 
 أمريكي

لتغيير٪مؤشر ا  

منذ بداية  البلد اإلغالق السابق
 العام

 شهر

 أبوظبي 6,046.81 2.3 19.8 239.9 200.3 318.2 22.9 1.7 4.3

 دبي 2,605.38 2.2 4.6 77.1 115.8 38.7 20.6 0.9 3.2

 المملكة العربية السعودية 10,418.98 5.2 19.9 2,574.0 322.7 2,622.0 31.4 2.3 2.4

 الكويت )جميع األسهم( 6,113.60 5.8 10.2 116.0 602.5 270.6 51.4 1.5 2.3

 عمان 3,761.01 1.4 2.8 11.9 35.1 17.2 11.3 0.7 4.8

 البحرين 1,484.85 1.8 0.3- 22.8 3.8 2.7 38.1 1.0 2.4

 قطر 10,911.40 4.9 4.6 149.5 174.6 101.8 18.4 1.6 2.7

 حركة المؤشر اإلقليمية*

 
  مارس ٣١في  ١٠٠معدلة  الى 

 

مسة رابحين وخاسرين في سوق دبي المالي أعلى خ  

منذ بداية 
 الشهر

منذ بداية  الخاسرون
 الشهر

 الرابحون

-58.2% 
كة اإلمارات  شر

 للمرطبات
30.2% 

كة الوطنية  الشر
ات العامةللتأمين  

ي للمرطبا %26.7  أمالك للتمويل 20.7%- كة دب  تشر  

-17.4% 
ي اتش مباشر للخدمات  ب 

 المالية
17.9% 

اإل ماراتتكافل   

كة الوطنية  8.9%- الشر
 للتأمينات العامة

9.1% 
 إعمار للتطوير

كة اإلمارات  6.7%- شر
 لالتصاالت المتكاملة

8.9% 
 إعمار مولز

 
في سوق أبوظبي لألوراق المالية أعلى خمسة رابحين وخاسرين  

منذ بداية 
 الشهر

نوالخاسر منذ بداية  
 الشهر

نوالرابح  

-19.4% 
شركة ابو طبي لمواد 

 البناء
42.2% 

الشركة العالمية 
 القابضة

-16.6% 
 شركة الشارقة للتأمين

25.0% 
رأس الخيمة لصناعة 

االسمنت االبيض 
 والمواداالنشائية

-15.7% 
شركة رأس الخيمة 

لوطنية للتأمينا  
15.0% 

المؤسسة الوطنية 
 للسياحة والفنادق

شركة مجموعة سوداتل  13.5%-
 لالتصاالت المحدودة

14.8% 
شركة ابو طبي الوطنية  

 للتكافل

-10.3% 
ايزي ليس لتأجير  
 الدراجات النارية 

11.1% 
شركة اركان لمواد 

 البناء

 

: استمرار االتجاه الصعودي القوي ي  أبو ظب 

 ٢٥مارس إلى  ٢٥)من  منذ بداية الشهر وحتى تاريخه ساسأعلى  أسواق األسهم العالمية خماستمر ز

، والبيانات االقتصادية والسندات الصكوكبانخفاض المخاوف بشأن ارتفاع عائدات  اأبريل(، مدفوعً

مريكي تريليون دوالر أ ٢.٣، واقتراح بقيمة والتلقيحاتاألمريكية القوية، وأرباح الشركات الجيدة، 

المتزايدة  19-كوفيد فاتورة استثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن حاالت طفرة

الجديدة وأخبار ضريبة األرباح الرأسمالية المحتملة في الواليات المتحدة حدت المكاسب. كما ارتفعت 

سعار النفط بشكل مطرد، وارتفاع األسهم اإلماراتية بقوة بسبب المعنويات العالمية اإليجابية، وارتفاع أ

األرباح من البنوك الرئيسية بسبب انخفاض المخصصات. باإلضافة إلى ذلك، ساعد تحديث النمو 

)رفع تقديرات نمو الناتج  ٢٠٢١األخير لصندوق النقد الدولي القتصاد اإلمارات العربية المتحدة لعام 

٪( على تفاؤل األعمال ودعم ١.٣ابقة البالغة ٪ من تقديراته الس٣.١المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 

مليون درهم إماراتي في سوق  ٢٣٩ا بقيمة استمرار شراء األسهم. اشترى المستثمرون األجانب أسهمً 

أبوظبي لألوراق المالية، بينما تحول المواطنون اإلماراتيون إلى مشترين صافين في سوق دبي المالي 

حجم التداول اليومي لسوق أبوظبي لألوراق المالية ارتفع متوسط  كما مليون درهم إماراتي. ٢٥بقيمة 

٪ ٢.٤، ومع ذلك، انخفضت األحجام بنسبة نمليو ١٨٧.٩٪ مقارنة بالشهر السابق ليبلغ ٢٤.٨بنسبة 

سوق  مليون في سوق دبي المالي. وجاء األداء القوي لمؤشر ٩٩.٤مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 

٪(، أما ٦.٥٪( والصناعة )+ ٦٦.٠بقيادة االستثمار والخدمات المالية )+ ية أبوطبي لألوراق المال

٪(. ٦.٥٪( والتأمين )+ ١٠.٩بالنسبة لسوق دبي المالي، قاد األداء قطاع العقارات واإلنشاءات )+ 

٪( وبنك اإلمارات دبي ١١.٦وكانت الشركات ذات الثقل الكبير في المؤشر مثل إعمار العقارية )+ 

على ٪( من كبار الرابحين. ٣.٧٪( وشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )+ ١١.٠+ الوطني )

في تحقيق أداء  سوق أبوطبي لألوراق المالية يستمر مؤشروأساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، 

من الناحية الفنية، و٪. ٢١.٢متفوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها بمكاسب بلغت 

. إذا ٦.٢٣٠ومستوى المقاومة التالي  ٦.٢٠٥مقاومة عند  سوق أبوطبي لألوراق المالية واجه مؤشر

، فمن المتوقع أن يكون هناك زخم هبوطي في المؤشر. بالنسبة ٦٠٠٠كسر المؤشر مستوى دعم 

؛ مستويات  ٢٨٠٠و ٢٦٥٠ -مستويات المقاومة و. التوحيدلسوق دبي المالي، فإن المؤشر في مرحلة 

 .٢٢٠٠و ٢٤٧٣و ٢٥٥٠ -الدعم 

 العناوين األكثر قراءة للشركات األقليمية

مليون درهم إماراتي في الربع  ٢،٣٢١.٦اإلمارات تحقق صافي ربح يصل إلى 

 ماراتاإل ٢٠٢١األول من عام 

مليون درهم  ١،١٢١.٠بنك أبوظبي التجاري يحقق صافي أرباح يصل إلى 

 ظبي التجاريبنك أبو ٢٠٢١إماراتي في الربع األول من عام 

 إعمار مبيعات إعمار العقارية في الربع األول تزيد عن الضعف
 1.75يقول بنك اإلمارات دبي الوطني إنه أغلق قرضًا ألجل ثالث سنوات بقيمة 

 اإلمارات مليار دوالر

 دانة دانة غاز تلغي بيع أصول مصرية برية

 

يرفع مستوى توقعات النمو االقتصادي في اإلمارات  صندوق النقد الدولي  
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ئمة صناديق االستثمار المشتركةاق  

منذ بداية 

  العام

منذ بداية 

 اسم الصندوق الترقيم الدولي  صافي قيمة األصول العملة  الشهر

21.15% 7.66% SAR 13.19 AFB007482007  كة أوروبا -نمو  كومجيست شر  

7.70% 6.98% USD 28.81 IE00B3ZL9H82 صندوق األهلي السعودي لألسهم التجارية 

17.82% 6.76% SAR 1.28 AFB007482106 أولد مبتشوال( صندوق األسهم العالمية اإلسالمية( 

11.34% 5.29% USD 13.01 LU1060357412  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية 

14.88% 4.72% USD 15.98 IE00BYMM2054 صندوق األهلي لمؤشر أمريكا الشمالية 

9.02% 4.69% USD 7.23 AFB007013901  يعة لأل سهم العالميةصندوق تمبلتون شر  

8.76% 4.30% USD 10.68 LU1654397329 ن للصكوك العالمية  صندوق فرانكلي 

8.84% 3.89% EUR 31.75 IE00B4ZJ4634 صندوق اإلمارات العالمي للصكوك المحدودة 

0.64% 1.39% USD 19.43 AEDFXA1T6467 “A” ق األوسط وش ي منطقة الشر
ي سيكاف للفرص فن

ي الوطنن مال افريقياصندوق االمارات دب   

7.60% 1.19% USD 15.29 LU0792757196  كة أوروبا -نمو  كومجيست شر  

0.64% 1.06% USD 12.61 LU1060356364 “A” ق األوسط وشمال افريقياصندوق اإل ي منطقة الشر
ي سيكاف للفرص فن

ي الوطنن مارات دب   

للصكوك )بالدوالر األمريكي(  العالمي صندوق أزيموت    

 

٢٠٢٠مايو  ١في تاريخ  ١٠٠معدلة الى   

للصكوك )بالدوالر األمريكي(  العالمي صندوق أزيموت    

 

 

 

  صناديق األسهم حققت عوائد عالية  

ا، أغلق  ٣١من خالل تغطيتنا لـ  •
ً
ا باللون األخضن عل أساس منذ بداية  ١٩صندوق

ً
صندوق

أبريل(، بقيادة كل من صناديق األسهم والديون،  ٢٥مارس إىل  ٢٥الشهر وحنى تاريخه )من 

اجع عائدات  ة، واالنتعاش األمريكية من االرتفاعات األ  السندات الصكوكمدعومة بتى خت 

ي السوق األمريكية، 
ي جميع و القوي فن

كات الجيدة والتفاؤل بشأن طرح اللقاحات فن أرباح الشر

ومن حيث متوسط العوائد، تفوقت صناديق األسهم عل صناديق الديون،  أنحاء العالم. 

 .مدفوعة باحتمالية انخفاض النفور من المخاطرة وارتفاع مستوى السيولة

٪ عل أساس منذ بداية الشهر وحنى ٨.٨ السعودي لألسهم التجارية )+ كان صندوق األهلي  •

كة المغطاة.  تاريخه( ن مجموعة الصناديق المشتى ن بي  وُيعزى األداء  صاحب األداء المتمت 

ي المرابحة والودائع ألجل والمواد 
المتفوق بشكل أساسي إىل التخصيص المرتفع لالستثمار فن

ي 
 .تحقيق العوائد والقطاعات المالية، ما ساهم فن

٪ عل أساس منذ بداية الشهر وحنى تاريخه(. ١.٩-تراجع صندوق اإلمارات لألسهم الهندية ) •

لسوق الهندي، الذي تأثر بشدة باإلغالق بسبب ا يمكن أن ُيعزى ضعف األداء إىل تعرض و 

ي 
وس، ونقص الموارد الرئيسية األخرى فن ي حاالت اإلصابة، وتحور الفت 

ئ فن  االرتفاع المفاج 

 .البالد

 صندوق أزيموت العالمي للصكوك

، وهو صندوق مفتوح يستثمر بشكل ٢٠١٦في عام  للصكوك العالميصندوق أزيموت  تم إطالق

األوراق المالية غير االستثمارية بدون  هاأساسي في الصكوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )بما في

٪ من المحفظة معرضة ٥٤قطاع(. حوالي أو ال ،أو التعرض الجغرافي ،قيود من حيث التصنيف

لإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الصندوق متنوع بشكل جيد مع أكثر من مائة 

مارس  ٣١٪ من المحفظة. اعتباًرا من ٣.٣ورقة مالية مع عدم وجود حصة واحدة تمثل أكثر من 

٪ من مؤشر داو جونز ١٠.٣٨٪ )مقابل ٩.٠٨ ، حقق الصندوق عائدًا إجماليًا لمدة عام بنسبة٢٠٢٠

سنوات. تميل  ٤.٥، ومتوسط المدة بي بي بي إلجمالي عائد الصكوك(، ومتوسط جودة االئتمان لـ

٪ نحو المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون ٤٨٪ من المحفظة نحو الحكومات، و٢٨حوالي 

قوي في أوقات الشدة. يجب أن يضمن هذا الخليجي التي تمتلك ملكية حكومية أو تتمتع بدعم حكومي 

 .االستقرار واألمان في ظل الظروف المضطربة الحالية لسوق رأس المال

 الصناديق األستثمارية ـ تعود لزخمها وسط اللقاحات
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*٥٠٠ ستاندرد آند بورز في الواليات المتحدةمعدل التضخم  معدل البطالة في الواليات المتحدة   

 
  

   

  التضخم السعودي مؤشر مديري المشتريات جي بي مورغان العالمي مؤشر سوق دبي المالي*

   

   

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

 
  

ي التقرير 
فن البيانية  األرقام والرسوم  . البيانات درها مصجميع  اإلسالمي ي  ج ومضف أبوظن   ٢٠٢١أبريل   ٣٠  من تاريــــخ عتباًرااأبحاث بلومت 

  ٢٠٢٠ مايو ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *
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 يةخالء المسؤولإ
 

 مخصص لعمالءوهو  الذي ينظمه المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ( ،  ش.م.ع)  مصرف أبوظبي اإلسالمي أعد هذا التقرير  
 .هو كيان محدد قد يستلمأ  مصرف أبوظبي اإلسالمي فقط وغير مخصص ألهداف استثمارية محددة أو الوضع المالي أو احتياجات أي  شخص  

 
و  اإلعالم  لتقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور ويهدف  ويستند هذا ا ة أ لي ق ما ورا فقط. وليس المقصود منها عرض أو طلب أو مشورة لشراء أو بيع أ

وظب استثمارات مالية أخرى مذكورة. ويعتقد أن المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير يمكن االعتماد عليها في وقت النشر. ال يتحمل  م  ي  صرف أب
لت  قرير تشكل رأي  اإلسالمي أي مسؤولية قانونية عن الخسائر أو األضرار  المتكبدة من استخدام هذا التقرير. جميع اآلراء والتقديرات الواردة في هذا ا

 مصرف أبو ظبي اإلسالمي. يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي بالحق في تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق. 
 

على سبيل المثال ال  هاتقد مصرف أبوظبي اإلسالمي أن قرار المستثمرين بشراء أو بيع االستثمارات المالية يعتمد على الظروف الفردية، بما فيويع
 الحصر، أمالك المستثمرين، ووضعهم المالي واعتبارات أخرى.

 
لك    يجب على المستثمرين مالحظة أن االستثمارات في األوراق المالية )على سبيل المثال ال الحصر األسهم والصكوك( تخضع لمختلف المخاطر بما في ذ

لب. ينبغي    ،  )سي دس اس(مخاطر السوق، مخاطر العملة، مخاطر   ومخاطر السيولة. وبالتالي فإن الدخل من هذه األوراق المالية وقيمتها السوقية قد يتق
 استثمار.   تبار قبل اتخاذ أي قراراتعلى المستثمرين اتخاذ جميع العوامل المذكورة أعاله في االع

 
ود، يرجى إبالغ  يحتوي هذا التقرير على معلومات يقصد بها نقلها فقط إلى األفراد المعنيين. إذا كان القارئ أو المستلم لهذا التقرير ليس الشخص المقص

ستخدام غير المصرح به، ونشر أو توزيع  االا  ا بات  ل. يمنع منع  أي شكل من األشكابا دون االحتفاظ بأي جزء  المصرف على الفور، واتالف هذا التقرير فور  
 .المستلمغير  أو استنساخ هذا التقرير من أي شخص آخر  


