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ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا

�إخالء امل�س�ؤولية عن ال�ضمانات وحتديد امل�س�ؤولية :ال تتقدم شركة ضمان لالستثمار او اي من شركات اجملموعة «ضمان» بأية شروط أو إقرارات أو
ضمانات أو نصائح حماسبية او قانونية اومهنية او أية بنود أخرى سواء كانت صرحية أو ضمنية بهذا التقرير أو أية معلومات أو مواد واردة فيه كما
يقدم هذا التقرير لألغراض التعليمية واإلعالمية فقط .وتستند أية معلومات او بيانات على التوقعات احلالية والتقديرات حول األوضاع االقتصادية
العاملية واألوضاع االقتصادية يف األسواق الرئيسية جملموعة ضمان والشركات التابعة هلا .هذه التوقعات والتقديرات بشكل عام ميكن التعرف عليها
من التصرحيات اليت حتتوي على أعمال مثل «تتوقع» « ،يعتقد» « ،تقديرات» أو تعبريات مماثلة .كما ان النتائج الفعلية قد ختتلف اختالفاً جوهريا
عن تلك التوقعات وتشمل ظروف السوق االقتصادية يف املناطق اجلغرافية والصناعات يف األسواق الرئيسية جملموعة ضمان والشركات التابعة هلا
احلالية واملستقبلية  ،وأسعار النفط  ،والتغريات يف األنظمة احلكومية  ،و معدالت الفوائد  ،والتقلبات يف أسعار صرف العمالت وغريها من العوامل
كما سبق وناقشناها من وقت آلخر .على الرغم من ان ضمان لالستثمار استخدمت أفضل اجلهود املبذولة يف إعداد هذا التقرير واستندت اىل
التوقعات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير بناء على افرتاضات معقولة يف الوقت الذي قدمت فيه  ،فإنه ال ميكن أن تعطي أي ضمانات لتحقيق هذه
التوقعات  ،او فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذا التقرير ال ختضع أي من شركة ضمان لالستثمار او اي من شركات
اجملموعة «ضمان» أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها للمساءلة أو تتحمل مسؤولية أية خسائر أو التزامات أو أضرار أو تكاليف أو نفقات قد
تتحملها أنت أو أي شخص آخر ينتج عن استخدام املعلومات الواردة يف التقرير.

�أداء �سوق دبي املايل و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية خالل 2012

مارس
أبريل
سوق دبي املالي
امل�صدر :بلومربغ و�ضمان لال�ستثمار

يناير
فرباير
سوق أبو ظيب لألوراق املالية

ديسمرب

حت�سن االقت�صاد الكلي
توقعات توا�صل ُّ
للوقوف على التقدم الذي حققه االقتصاد اإلماراتي ،ينبغي
لنا احلكم على أدائه مقارنة بالسنوات العجاف  2009و2010
اللتني تأثر فيهما بأزمة االئتمان العاملية اليت رزح فيها
ضغوط رهيبة (املزيد بشأن
القطاع املصريف حتدي ًدا حتت
ٍ
الحقاً) .ومنذ ذلك احلني ،جنح االقتصاد يف التعايف بدرجة
كبرية ،وإن كان قد حقق معدالت أقل من النمو .ويف هذا
العام ،توقع وزير االقتصاد اإلماراتي أن يرتاوح معدل منو
الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي حوالي  %3لعام  2012والذي
هو أكثر تفاؤالً قلي ً
ال من توقعات صندوق النقد الدولي وقدره
 %2.3لعام .2012

�صعود قوي
خالل الربع
الأول من العام

األرقام حمسوبة على أساس سنوي
امل�صدر :بلومربغ� ،ضمان لال�ستثمار

القاعدة النقدية
استمر التحسن يف املعروض النقدي حبسب ما تشري إليه
أرقام اجملاميع النقدية العامة؛ ففي الربع األول من العام،
حقق املعروض النقدي  M2أقوى منو فصلي له منذ عام
.2010
النمو الف�صلي يف املجاميع النقدية العامة  M2يف الإمارات

حتى  30أبريل 2012

تكرار �سيناريوهات �سابقة
متثلت املخاوف الرئيسة اليت استولت على املستثمرين فيما
إذا كنَّا بصدد تكرار لسيناريو سابق شهدت فيه األسواق حالة
من النشاط خالل النصف األول من العام املاضي ،اليت ما
لبثت أن ختلَّت يف إثره عن املكاسب احملققة لتنهي العام بتكبد
خلسائر كبرية .وسوف نتناول هذه املسألة البالغة األهمية
وحناول استعراض العوامل الرئيسة املؤثرة يف األسواق
وإرساء بعض األسس وإبداء بعض اآلراء بشأن ما إذا كانت
األسواق ما تزال تتمتع بزخم الصعود الذي يتيح هلا إنهاء
العام على حتقيق مكاسب ،أم أنه –على النقيض من ذلك-
سوف يَثبُ ُت للمرة الثانية جناح الفرضية يف عامل االستثمار
اليت تقول" :يف شهر مايو ،بِ ْع واخرج"...

احلقوق املحفوظه 2012

 %التغيري

توقعات ال�سوق الإماراتي
عقب الصعود القوي الذي شهده سوق األسهم اإلماراتي خالل
الربع األول من هذا العام ،جاء الربع الثاني من العام بأدائه
الضعيف ليثري تساؤالت املستثمرين حول قدرة هذا االجتاه
الصعودي على االستمرار .مل يكن أداء السوق القوي خالل
الربع األول من العام متوق ًعا من جانب كثريين من حمللي
السوق واملتكهنني باجتاهاته ،فراح الكثري منهم يراهن على
انعكاس هذا الصعود خالل النصف الثاني.

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل الإماراتي من *2012 - 2005
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ولكن يف ظل الوزن النسيب الكبري لقطاع اإلسكان يف سلة
حساب مؤشر األسعار االستهالكية (الذي ميثل  %38يف
أبوظيب و %43.7يف دبي) ،الذي يظل مرتف ًعا ،فإن التكهنات
تشري إىل استمرار االعتدال يف معدل التضخم.
معدل الت�ضخم يف دولة الإمارات العربية املتحدة من 2012-2002

تظل م�ؤ�شرات
االقت�صاد الكلي
جيدة

معدل التضخم

امل�صدر :بلومربغ
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حتى  30أبريل 2012
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القطاع امل�صريف
كان القطاع املصريف من أكرب املتضررين باألزمة املالية وهو ما
ظهر يف صورة منو بأرقام فردية ضعيفة يف أرقامها اإلمجالية
يف عام  2009وما تاله مقارنة مبعدالت النمو الكبرية القوية
احملققة يف أعوام ما قبل األزمة .غري أن املنحنى الذي سلكه
معدل منو هذه اإلمجاليات قد تسارع بصورة ملحوظة يف عام
.2011
تطور �إجماليات البنك

الأرقام مبليون
الدوالر الأمريكي
�إجمايل الأ�صول
ن�سبة النمو ال�سنوي
يف الأ�صول
�إجمايل الودائع
ن�سبة النمو ال�سنوي
يف الودائع
�إجمايل قرو�ض
و�سلفيات البنك
ن�سبة النمو ال�سنوي
يف قرو�ض و�سلفيات
البنك

2006

2007

2008

2009

2010

2011

455,521 437,195 413,642 396,515 327,375 234,057
34.64%

39.87%

21.12%

4.32%

5.69%

4.19%

291,075 285,800 267,550 251,191 194,968 141,268
26.64%

38.01%

28.84%

6.51%

6.82%

قيمة التداول بال�سنوات (الأرقام مبليار الدرهم الإماراتي)
التاريخ

مقارنة
بنف�س املدة من �سوق دبي
�سوق �أبوظبي العام املا�ضي

70.60 2006
175.34 2007
232.16 2008
70.17 2009
34.58 2010
24.86 2011
* 29.08 2012

-32.57%
148.36%
32.40%
-69.78%
-50.72%
-28.10%
16.97%

347.98
379.41
305.20
173.51
69.66
32.09
81.92

مقارنة بنف�س املدة
من العام املا�ضي

-14.10%
9.03%
-19.56%
-43.15%
-59.85%
-53.94%
155.29%

* الأرقام على م�ستوى ال�سنة حم�سوبة على �أ�سا�س
القيمة املتداولة من يناير وحتى مار�س 2012
امل�صدر �سوق دبي املايل و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية و�ضمان لال�ستثمار

دعونا اآلن نفحص مصدر هذه السيولة املتزايدة.
م�شرتيات امل�ؤ�س�سات مقارنة مب�شرتيات الأفراد
مشتريات املؤسسات في مقابل األفراد  -سوق أبوظبي

1.85%

291,429 280,817 277,114 270,579 185,138 137,857

35.98%

34.30%

46.15%

2.42%

1.34%

3.78%

امل�صدر :م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

فرباير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب
يناير
فرباير

كثب خالل
من اإلحصائيات املهمة اليت ينبغي متابعتها عن ٍ
الفرتة املقبلة معدل منو القروض من بداية العام وحتى
تارخيه؛ وهو املعدل الذي حيقق اآلن بالكاد نتيجة إجيابية
رغم النمو القوي يف سعر الودائع ،األمر الذي يشري إىل أن
البنوك ما تزال يف مرحلة استعادة توازنها.

املؤسسات
األفراد
امل�صدر :املوقع الإلكرتوين ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية

ما تزال
م�شرتيات الأفراد
هي ال�سائدة

مشتريات املؤسسات في مقابل األفراد  -سوق دبي

منو الودائع والقرو�ض يف الإمارات العربية املتحدة كما يف مار�س 2012
الودائع

القروض
فرباير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب
يناير
فرباير

مقارنة بنفس املدة من العام املاضي

من بداية السنة

امل�صدر :م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

ال�سيولة هي الأ�سا�س
شهد سوق اإلمارات زيادة كبرية يف قيم التداول خالل العام
اجلاري؛ فبحساب قيمة التداول السنوية بنا ًء على قيمة
التداول حتى نهاية مارس  ،2012فإننا حنصل على قيمة
تقارب تداوالت عام  .2010وإذا جنحت األسواق يف احلفاظ
على وترية النمو احلالية ،فإن هذا سيعين حتقيق الزيادة
السنوية األكرب يف مؤشر سوق دبي املالي منذ  2007والزيادة
السنوية األكرب يف سوق أبوظيب لألوراق املالية منذ .2008
2

املؤسسات
األفراد
امل�صدر :املوقع الإلكرتوين ل�سوق دبي املايل

املخططات السابقة توضح حقيقة أن نشاط املستثمرين
األفراد قد جتاوز نشاط املؤسسات بـ 3.4أضعاف وفقًا
ملؤشر سوق دبي املالي بينما بلغت هذه النسبة  4.2أضعاف
حبسب مؤشر سوق أبوظيب لألوراق املالية ،وهذه يف حد
ذاتها ملحوظة بالغة األهمية؛ حيث إن ِش َّق األفراد مييل إىل
التقلب الشديد بطبيعته.
وإذا نظرنا إىل األمر بصورة أكثر عمقًا ،فسنجد أن شق
املؤسسات مل يستفد من الصعود احلالي يف األسواق؛ فعلى
مدار املدة السابقة –باستثناء فرباير  -2012واصلت
صناديق االستثمار اإلماراتية نزيف األصول.

�ضمان للإ�ستثمار � -أ�سهم الإمارات :هل �إرتفاع الربع الأول جمرد �سراب؟ يونيو 2012

ال�صناديق
اال�ستثمارية
توا�صل تقلي�ص
الأ�صول املوجودة
حتت �إدارتها
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النسبة املئوية للتغيري

تدفق الأموال داخل دول جمل�س التعاون اخلليجي ووفقًا للقواعد ،ينبغي أن جتتاز  3أسهم على األقل احلد األدنى
كن�سبة من الأ�صول اخلا�ضعة للإدارة
من معايري رأس املال السوقي والسيولة لألسواق الناشئة،
التغري ال�شهري يف تدفق الأموال يف دول اخلليج كن�سبة مئوية من
ويشري اجلدول البياني السابق إىل أن عدد هذه األسهم يبلغ التحفيز الق�صري
الأ�صول اخلا�ضعة للإدارة من 2012 - 2011
اآلن أربعة أسهم ،وحنن نأمل يف أن نشهد زيادة كبرية يف عدد الأجل الذي
األوراق املالية اليت تنجح يف اجتياز هذه املعايري.
تولده MSCI
غري أن املشكلة الرئيسة اليت تذكرها مؤسسة  MSCIفيما
يتعلق بالرتقية تتمثل يف الشق الكمي للمعايري وحتدي ًدا يف
البحرين
قطر
الكويت
ردود الفعل حول تسوية الدفع مقابل التسليم  DvPاملستخدم
السعودية
عمان
يف التسويات؛ حيث تكمن خماوف كبرية بشأن إمكانية قيام
اإلمارات
ابريل مارس فرباير يناير ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل
الوسيط ببيع الصفقات اليت تُنفَّذ َخ َطأً دون موافقة العميل،
امل�صدر� :إي بي �إف �آر
وهي املشكلة اليت مل تحُ ل حتى اآلن.
�أيهما �أو ًال
ت�أثري الرتقية املحتملة
ً
يصبح السؤال إذا "ما الذي يشجع املؤسسات على العودة يف حال ارتقاء دولة اإلمارات ،فسوف يصبح وزنها النسيب يف
لتحتل مكانتها املعتادة يف السوق؟" من عوامل التحفيز يف املؤشر  %0.147وهو ما يعادل  420مليون دوالر أمريكي من
األجل القصري قيام مؤسسة  MSCIباإلعالن عن حصول األموال متوقعة التدفق إىل دولة اإلمارات .ويف ضوء املتوسط
دولة اإلمارات على تصنيف سوق ناشئ صعو ًدا من تصنيفها اليومي لقيمة التداول يف أسواق اإلمارات يف شهر أبريل الذي
احلالي سو ًقا حدودية.
يبلغ  352.6مليون درهم أو حنو  96مليون دوالر أمريكي ،فإن

هذه القيمة تعادل قيمة التداول لـ 4.4أيام؛ ومن ثم ،لن
فح�ص م�ؤ�س�سة MSCI
يكون إلعادة التقييم احملتملة للوزن النسيب إال تأثري حمفز
كاف لوضع اإلمارات
كثريون كانوا قد كتبوا عن احتمال أن تُ ْق ِد َم  MSCIعلى قصري األجل على أفضل تقدير وغري ٍ
مسار صعودي مستدام.
إعادة تصنيف سوقي اإلمارات وقطر من أسواق حدودية إىل على ٍ
أسواق ناشئة ،ولكننا عند هذا النقطة نشعر بأنه جيدر بنا �ضحالة ال�سوق
استعراض أهم معايري هذه الرتقية.
التصنيف القطاعي  -مؤشر سوق دبي املالي
املعايري الكمية لالختيار :اجلدول اآلتي يلخص معايري االختيار
واألسهم اليت جنحت يف اجتيازها حتى نهاية شهر أبريل.
البنوك
التأمني
العقارات
االتصاالت
أخرى

�شركات امل�ؤ�شرات الإماراتية التي مت فح�صها طبقًا ملعايري
الأ�سواق النا�شئة

الرمز

ن�سبة الأ�سهم احلرة

ر�أ�س املال ال�سوقي

ر�أ�س املال ال�سوقي املعدل بالأ�سهم احلرة
(ر�أ�س املال ال�سوقي × ن�سبة الأ�سهم
احلرة)

قيمة التداول خالل � 12شه ًرا

DPW

503 1,785 9,130 19.55%

�إذا كانت ن�سبة قيمة التداول على �أ�سا�س
�سنوي = %15
�إذا كان ر�أ�س املال ال�سوقي املعدل بالأ�سهم
احلرة>=  423مليون دوالر �أمريكي
�إذا كان ر�أ�س املال ال�سوقي >  846مليون
دوالر �أمريكي
ن�سبة حد امللكية

DFM

431 2,115 20.37%

49 815.04%

�إذا كانت امللكية >= %20

3,511

ن�سبة قيمة التداول على �أ�سا�س �سنوي
(القيمة  /ر�أ�س املال ال�سوقي املعدل بالأ�سهم
احلرة)

(باملليون)

معايري MSCI

امل�صدر :بلومربغ

PASS PASS PASS PASS

PASS PASS PASS PASS 100 28.20%

التصنيف القطاعي  -مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية

البنوك
التأمني
العقارات
االتصاالت
أخرى

49 316.32% 10,608 3,353 4,876 68.78% EMAAR

PASS PASS PASS PASS

امل�صدر :بلومربغ

25 27.38%

PASS PASS PASS PASS

لطاملا اتسم السوق اإلماراتي بالضحالة والرتكز الشديد يف
قطاع العقارات (الذي يشكل  %22.43من قيمة مؤشر سوق
دبي املالي و %3.71من قيمة مؤشر سوق أبوظيب لألوراق
املالية)  .....وقطاع اخلدمات املصرفية (الذي يشكل %28.63

FGB

1,665 6,082 7,245 83.95%

امل�صدر :بلومربغ و�ضمان لال�ستثمار
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من قيمة مؤشر سوق دبي املالي و %45.91من قيمة مؤشر نتائج الربع الأول من عام 2012
سوق أبوظيب لألوراق املالية)؛ ومن ثم ،فإن أي سيولة جديدة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
تضخ يف السوق سوف تنجذب حت ًما حنو هذين القطاعني
"�صايف �أرباح /خ�سائر الربع
الأول من عام 2012
يف غياب عمليات طرح جديدة لالكتتاب العام ولن يكون هلا القطاع
(باملليون)"
تأثري إجيابي مستدام على السوق بصفة عامة.
البنوك
4,413
الت�أمني
العقارات
االت�صاالت
�أخرى
املجموع الكلي

163

هل ت�شهد الأ�سواق عودة عمليات الطرح لالكتتاب
العام؟
1,270
8,997
ظلت الندر ُة السم َة املميزة لنشاط عمليات الطرح لالكتتاب
امل�صدر :بلومربغ
العام يف سوق دبي ،فكانت آخر تلك العمليات عملية دريك
آند سكل اليت حدثت يف تاريخ  16مارس  .2009أما سوق م�ؤ�شر �سوق دبي املايل
أبوظيب ،فكان قد أظهر ً
نشاطا يف الفرتة األخرية بعملية بيت
"�صايف �أرباح /خ�سائر الربع
الأول من عام 2012
القطاع
التأمني اليت متت بتاريخ  20يونيو .2011
(باملليون)"
البنوك
1,419
وحتى نستطيع بلوغ قمة سوق االكتتابات األولية مبستوياته
الت�أمني
155
اليت شهدها يف عام  ،2007حنتاج إىل زيادة القيمة السوقية
العقارات
637
املتداولة بعشرة أضعاف قيمتها احلالية ،ولكن حتقيق اكتتابني
االت�صاالت
333
�أخرى
465
أولني يف السنة سوف يكون هد ًفا أكثر واقعية.
املجمع الكلي

609

2,543

3,010

ن�سبة
التغري
الف�صلي

ن�سبة
التغري
ال�سنوي

185%

-15%

114%

110%

90%

%-4

286%

65%

69%

16%

33%

14%

ن�سبة
التغري
الف�صلي

ن�سبة
التغري
ال�سنوي

288%

19%

0%

20%

196%

عمليتا اكتتاب
�أويل �سنو ًيا

-34%

-24%

62%

107%

44%

65%

-10%

امل�صدر :بلومربغ

نتائج قوية خالل
الربع الأول من
عام 2012

القيمة مبليار الدرهم

عدد االكتتابات األولية

مفاج�أة توزيعات الأرباح
من التطورات اإلجيابية اليت وقعت مؤخ ًرا إعادة تركيز
الشركات اإلماراتية على توزيع أرباح ،خاص ًة البنوك اإلماراتية
اليت فاجئت الألسواق بتوزيعاتها رغم أن املتشائمني قد
يقولون أن هذا يُعزى إىل رؤوس األموال الفائضة بسبب
عدد االكتتابات األولية املصدرة
إمجالي قيمة التداول (مبليار الدرهم)
اخنفاض التوقعات بشأن النمو .كما ساهمت الشركات
امل�صدر :بلومربغ
أيضا يف األرباح املوزعة .إن عائد التوزيعات اجلذاب
العقارية ً
وحتى ميكننا اهلروب من حالة اجلمود اليت جيتازها سوق (انظر القسم بعنوان توزيع األصول) ،من شأنه أن جيذب
االكتتابات األولية ،فإنه يتعني على احلكومة أن تضطلع مرة فئة من املستثمرين املتعطشة إىل األرباح إىل دخول السوق.
أخرى بدورها التقليدي بإدراج الشركات احلكومية الرئيسة
فيه؛ األمر الذي حيفز نشاط السوق األولي .وكانت آخر عملية �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
الأرباح املوزعة �صايف الدخل يف  2011ن�سبة التوزيع
إدراج كربى قامت بها الدولة حدثت يف عام  2007حتدي ًدا الرمز
لشركيت سوق دبي املالي وموانئ دبي العاملية.
81.24%
5,839
4,744
ETISALAT
NBAD

زخم الأرباح
أظهرت األسهم اإلماراتية صعو ًدا قويًا يف األرباح خالل الربع
األول من عام  2012وتشري التكهنات إىل أن الربع الثاني
أيضا وهو ما سيدعم أداء سوق األسهم.
سوف يكون مرتف ًعا ً

4

861

3,708

23.22%

FGB

1,500

3,707

40.46%

ADCB

1,119

3,026

36.99%

TAQA

607

744

81.54%

8,830

17,024

51.87%

تظل ارتفاعات
الأ�سعار جاذبة

امل�صدر :بلومربغ
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م�ؤ�شر �سوق دبي املايل
التداول يف الأ�سهم الإ�سالمية
الأرباح املوزعة �صايف الدخل يف  2011ن�سبة التوزيع
الرمز
إن هيمنة تعامالت األفراد املشار إليها آنفًا يف السوق تعين أن
33.96%
1,794
609
EMAAR
ً
ملحوظا
أسهم الشركات الصغرية واملتوسطة قد تفوقت تفو ًقا
46.99%
1,010
475
DIB
يف أدائها عن نظرياتها الضخمة واإلسالمية .أما الشركات
28.69%
261
75
ARTC
62.47%
1,098
686
DU
اإلسالمية األصغر حج ًما فقد ارتفعت خالل الربع األول من
43.92%
2,531
1,112
ENBD
العام ،ومن األمثلة على ذلك شركة متويل ،ولكن املدهش
34.61%
212
73
ARMX
أن الشركات املقابلة األكرب حج ًما مثل اتصاالت وبنك دبي
43.87%
6,904
3,029
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ريا ودفعت أداء األسهم اإلسالمية
اإلسالمي قد تراجعت كث ً
حنو الرتاجع مقارنة بأسهم الشركات الصغرية .كما كان
التقييمات
احلال مع حركات الصعود السابقة اليت تدعمها تعامالت
رغم ما أشرنا إليه آنفًا من ارتفاعات قوية يف أسعار األسهم ،األفراد ،استحوذت األسهم ذات األسس األكثر حتديًا على
فإنها تظل جاذبة من منظور النسبة التارخيية للسعر إىل أكرب قدر من نشاط التداول واألداء السعري التالي.
األرباح ومن منظور السعر إىل القيمة الدفرتية يف مقابل
أداء أسهم الشركات الصغيرة في مقابل األسهم اإلسالمية
العائد على متوسط حقوق امللكية.
خالل العام 2012

ما تزال ن�سبة
ال�سعر �إىل الأرباح
�أدنى من املتو�سط
البعيد الأجل

الن�سبة املتحركة لل�سعر �إىل الأرباح من � 2002إىل
2012
*نسبة السعر إلى القيمة من 2002-2012

مارس

ابريل

الشركات اإلسالمية املقابلة

يناير

فرباير

ديسمرب

الشركات ذات القيمة السوقية <  1مليار درهم

حتى  30أبريل 2012

امل�صدر :بلومربغ

أبو ظيب

البحرين
رخي�ص

دبي

السعر /القيمة الدفرتية

سوق دبي املالي
سوق أبوظيب لألوراق املالية
يف ظل تراجع أداء أسهم الشركات اإلسالمية/الكبرية،
حتى  30أبريل  2012نتوقع أن تؤدي عملية التقييم إىل إضافة ز ً
مخا أكثر إىل هذا
امل�صدر :بلومربغ
االجتاه الصعودي .ومن املرجح أن تؤدي األحداث السابقة
ن�سبة ال�سعر �إىل القيمة الدفرتية يف
ال�سوقنيمقابل العائد لقرار مؤسسة  MSCIاملزمع اختاذه يف نهاية شهر يونيو
على متو�سط حقوق امللكية يف
فض ً
ال عن موسم إعالن نتائج الشركات يف شهر يوليو إىل
غايل
دعم قرار إعادة التصنيف .ولكن من غري احملتمل أن يتجاوز
األداء خالل هذا االرتفاع األداء الذي شهدناه بالفعل خالل
السعودية
قطر
العام اجلاري ،ولكننا سوف نوصي بالشراء مع أي تراجع أني
الكويت
عمان
لالسعار.

هل �سنبيع يف �شهر مايو ونخرج؟

النسبة املئوية للعائد على متوسط حقوق امللكية

دبي

امل�صدر� :ضمان للإ�ستثمار

إذا نظرنا إىل املخطط البياني الوارد أعاله ،سنجد أن دبي
ما تزال متثل أرخص سوق من بني أسواق دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربي إذا ما قورنت على أساس مؤشر السعر
إىل القيمة الدفرتية؛ ومن ثم ،يظل اجلدل دائر بشأن قدرة
مسألة ارتفاع القيمة يف سوق دبي على حتقيق ارتفاعات
أخرى.
احلقوق املحفوظه 2012

�إعادة تقييم
�أ�سهم ال�شركات
الإ�سالمية
وال�ضخمة

أبو ظيب
أبو ظيب
دبي
ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فرباير يناير
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مثة خماوف بني املستثمرين من أن يثبت للمرة الثانية يف هذا توزيع الأ�صول
العام جناح مقولة "يف شهر مايو ،بع واخرج"؛ وتتضاعف هذه تستمر األسهم يف تقديم أفضل عوائد معدلة املخاطر.
العائد
املخاوف عندما ننظر إليها من منظور تارخيي؛ حيث إن هذه
العائد املعدل
اال�ستثمار
اإلسرتاتيجية كانت قد أثبتت جناحها منذ عام  2008يف سوق
بالت�ضخم
دبي املالي ويف  2007يف سوق أبوظيب لألوراق املالية.
وديعة ب�أجل � 12شه ًرا
0.45%
1.25%
�سوق دبي املايل
ال�سنة

قبل مايو
� 6أ�شهر
� 3أ�شهر

بعد مايو
� 6أ�شهر
� 3أ�شهر
-4.93%

19.63%

2007

-6.81%

-15.58%

-65.40%
3.32%

2008

3.55%

8.77%

-16.12%

2009

7.95%

-45.43%

1.93%

2010

7.09%

-16.21%

-6.07%

5.65%

2011

5.48%

-8.61%

-4.33%

-11.60%

*2012

11.69%

17.42%

?

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
ال�سنة

بعد مايو
� 6أ�شهر
� 3أ�شهر

3.26%

-9.25%

2008

9.96%

15.74%

-12.40%

2009

13.48%

-24.05%

8.13%

2010

4.21%

-4.90%

-4.06%

4.83%

2011

3.52%

-4.01%

-0.88%

-7.36%

*2012

1.57%

0.34%

2007

* حتى  1مايو 2012

		

11.17%

10.37%

6.10%

5.30%

3.80%

3.00%

3.91%

3.11%

0.81%

0.01%
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قبل مايو
� 6أ�شهر
� 3أ�شهر

عائد �أرباح �أ�سهم عادية  -امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي
املايل
عائد �أرباح �أ�سهم عادية  -م�ؤ�شر �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية
عائد توزيعات �أرباح  -امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي
املايل
عائد توزيعات �أرباح  -م�ؤ�شر �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية
عائد ال�سندات  -دبي
عائد ال�سندات � -أبوظبي

8.90%

8.10%

-3.93%

16.37%
-44.90%
-0.42%

?
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وتشري البيانات إىل وجود منط مستدام من األداء اإلجيابي
للسوق يف األشهر الثالثة األوىل ،أعقبها فرتات من الرتاجع
امللحوظ.
فما هي العوامل املوجودة حاليًا اليت سوف تؤدي إىل اختالف
احلال يف هذا املوسم؟

ما تزال الأ�سهم
العادية الأف�ضل

ال�شراء �أثناء
فرتات الرتاجع

يف ضوء االرتفاع احلالي لنسب األرباح املوزعة يف كال سوقي
األوراق املالية باإلمارات ،واإلخنفاض النسيب يف عوائد
الودائع والسندات ،يظل اجتاهنا اإلسرتاتيجي والتكتيكي
مركز على األسهم ،وسوف ندخل السوق مشرتين مع فرتات
تراجع األسعار.
اخلال�صة
هل كان الصعود الذي شهده الربع األول من العام سرابًا؟
العوامل امل�ؤثرة
ن�شاط امل�ؤ�س�سات يف مقابل ن�شاط الأفراد
توزيعات الأرباح
تدفقات الأموال من امل�ؤ�س�سات
اجلدل حول الرتقية املزمع �أن تقوم بها
MSCI

�ضعف ن�شاط االكتتاب الأويل
�أداء الربع الأول من عام 2012
�أداء قوي من جانب ال�شركات ال�صغرية
�ضعف �أداء الأ�سهم الإ�سالمية يف الربع
الأول من عام 2012
بيئة االقت�صاد الكلي ب�صفة عامة
التباط�ؤ
توزيع الأ�صول

غري
�إيجابي �سلبي وا�ضح

K
J
L
J
L
J
L
J
J
J
J
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يف حالة حققت العوامل السبعة من األحد عشر عام ً
ال
املذكورة آنفًا نتائج إجيابية ،فإن هذا سيدفعنا إىل االعتقاد
بأن األسواق سوف تنهي هذا العام على حتقيق مكاسب وذلك
رغم أن غالبية مكاسب العام رمبا تكون قد حتققت بالفعل يف
األشهر األوىل من العام.
ومن ثم ،نستنتج أن االرتفاع مل يكن سرابًا ولكنه من ناحية
أخرى حيتاج إىل حتقيق كثرياً من املؤشرات اإلجيابية حتى
ميكن أن تكون إستمرارية تصاعد األسواق مستدامة.
6
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الأ�سهم العادية
مهي�أة الختتام
العام على حتقيق
�أرباح
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