رسذٚثبد انغٕق انشٓشٚخ
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تثشص انزسذٚثبد

عدم يؤشش  Nikkeiػٍ إَزبخٛخ  PMIانًشكت ف ٙانُٓذ
لشاءح لٕٚخ يُز تكزٕثش  ،9810نٛشرفغ إنٗ  41.1ف َٕٕٛٚ ٙيٍ  48.5ف ٙانشٓش
انًبض .ٙوعبػذ لطبع انخذيبد انز٘ ٚغٓى ثُغجخ  %08يٍ إخًبن ٙانُبرح
انًسه ٙف ٙانُٓذ ف ٙصٚبدح ًَٕ انٕظبئف ثؼذ اَخفبض خًظ شٕٓس ف ٙيب ٕٚزٛث
اسرفؼذ يغزٕٚبد انزٕظٛف ثأػهٗ يؼذل نٓب ف ٙانؼبو( .انًصذس :ثهٕيجشج)
انينذ ححبفظ ػهى يزكشىب كأػهى يصذِّر نخذيبث حكنٌنٌجٍب انًؼهٌيبث نهؼبو
انخبنً ػهى انخٌانً ًحقذيج  3يزاكش نخحخم انًزحبت  75فً حصنٍفبث يؤشز
االبخكبر انؼبنًً انذي حنشزه ينظًت انًهكٍت انفكزٌت انؼبنًٍت انخببؼت نأليى
انًخحذة ًيؼيذ إنظٍذ ًجبيؼت كٌرنٍم ًشزكبء انًؼزفت انخببؼٍن نًؤشز
االبخكبر انؼبنًًُٚ .صُِّف انزمشٚش  190اقتصا ًدا اعزُبدًا إنٗ  08يؤششًا .وزصهذ
انُٓذ تٚضًب ػهٗ انًشكض انثبنث ف ٙيمٛبط انغٕق انًسه ٙانز٘ ُٚمبط ثمٕح انششاء
انًكبفئخٔ ،انًشكض انشاثغ ف ٙيؼذل ًَٕ إخًبن ٙانُبرح انًسه ٙانز٘ ُٚمبط بقوة
انششاء انًكبفئخ ثبنذٔالس نكم ػبو ،كًب زصهذ ػهٗ انًشكض انغبدط ف ٙػذد
خشٚد ٙانؼهٕو ٔانُٓذعخ نذٓٚب( .انًصذس :ثهٕيجشج كُٕٚذ ،يُظًخ انًهكٛخ
انفكشٚخ انؼبنًٛخ)
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نبرٌنذرا يٌدي رئٍض انٌسراء ٌؼهن ػن سٌبدة أطؼبر انذػى نهًشارع فً خطٌة
نهٌفبء بخؼيذه بًضبػفت انذخم نهًشارع بحهٌل ػبيم  .8188صاد انسذ األدَٗ
نغؼش انذػى ( )MSPنًسبصٛم يثم األسص األع ٕ٘ٛانؼبد٘ ٔانمطٍ ٔفٕل
انصٕٚب نضًبٌ زصٕل انفالز ٍٛػهٗ األلم ػهٗ َغجخ تػهٗ ثًمذاس  %48يٍ
ركبنٛف اإلَزبج انخبصخ ثٓى .رؼذ صٚبدح انسذ األدَٗ نغؼش انذػى ٔازذح يٍ
انجشايح انؼذٚذح انز ٙرى اإلػالٌ ػُٓب يؤخشًا العزًبنخ لهٕة يدزًغ انًضاسػٍٛ
انزًٚ ٍٚثهٌٕ زٕان %09 ٙيٍ عكبٌ انُٓذ انجبنغ ػذدْى  1.1يهٛبس َغًخ.
ٔٚشكم انًضاسػٌٕ لبػذح انًصٕر ٍٛانشئٛغ ٍٛٛنًٕد٘ انز٘ عٛخٕض اَزخبثبد
ػبيخ ف ٙثذاٚخ ( . 9812انًصذس:ثهٕيجشج)

الرغلة على الصعاب بنكهة محليح
ذذفقاخ األمىال المحليح حمد األطهم الهنذيح من الصذماخ العالميح
الرذفقاخ من الخارج
الرذفقاخ المحليح

يىنيى يىليى أغظطض طثرمثز أكرىتز نىفمثز ديظمثز ينايز فثزايز مارص أتزيل مايى يىنيى
2017
المصذر :تلىمثزج

2018

يؤشز  S&P BSE Sensexانحظبص فً انينذ ٌظجم أفضم أداء بٍن انذًل
اننبشئت ،حٍث ارحفغ  %5.7فً انزبغ انثبنً ،بٍنًب ىبط يؤشز MSCI
نألطٌاق اننبشئت إنى حقزٌبًب  .%9ثهغذ لًٛخ انصُبدٚك انًسهٛخ صبف5.4 ٙ
يهٛبس دٔالس يٍ األعٓى انُٓذٚخ ث ٍٛتثشٚم ٔ ،َٕٕٛٚيمبسَخ ثبنزذفمبد األخُجٛخ انزٙ
ثهغذ  9.2يهٛبس دٔالسٔ .عبػذ انطهت انًسه ٙػهٗ صُبدٚك االعزثًبس فٙ
األعٓىٔ ،انز٘ خبء ٔعظ ضؼف انؼبئذاد يٍ انزْت ٔانؼمبساد ،ف ٙصًٕد
يؤشش  Sensexتيبو انٓجبد انًؼبكغخ يثم اسرفبع تعؼبس انجزشٔل ٔضؼف لًٛخ
انشٔثٛخ .ثخالف تعٕاق يثم إَذَٔٛغٛب ٔربٚالَذ ٔانز ٙشٓذد رذفمبد خبسخٛخ
كجٛشح ،فمذ شٓذد انُٓذ فمظ ػًهٛبد اَغسبة يٍ األعٓى انُٓذٚخ ثألم يٍ 088
يهٛبس دٔالس خالل انؼبو ززٗ ربسٚخّ( .انًصذس :ثهٕيجشج)
انُٓذ عزدُ 091 ٙيهٛبس دٔالس ػهٗ األسخر كأسثبذ يٍ زبصالد ضشٚجخ
انجضبئغ ٔانخذيبد نهغُخ انًبنٛخ  8102انًُزٓٛخ ف ٙيبسط ،ثؼذ اإلصالذ انُبخر
نضشٚجخ البضائع والخدمات ٔانز٘ ثذت عشٚبَّ فٕٚ 0 ٙن ٕٛانؼبو انًبضٚ .ٙزٕلغ
ثٕٛػ خٕٚبلٔ ،صٚش انًبنٛخ انًؤلذ ،صٚبدح زبصالد ضشٚجخ انجضبئغ ٔانخذيبد
ٔتٌ ٚجهغ يزٕعظ انسبصالد انشٓشٚخ خالل انغُخ انًبنٛخ  1.1رشٚه ٌٕٛسٔثٛخ (ت٘
 10.85يهٛبس دوالر) يمبسَخ ثًزٕعظ  020.2يهٛبس سٔثٛخ ( 11.11يهٛبس
دٔالس) ف ٙانؼبو انغبثك .رؼًم ضشٚجخ انجضبئغ ٔانخذيبد اندذٚذح ػهٗ إدراج
انضشائت انسكٕيٛخ المتنوعة انفٛذسانٛخ ٔانخبصخ ثبنٕالٚخ نًؼظى انجضبئغ
ٔانخذيبد في َظبو ٔازذ ػهٗ يغزٕٖ انجالد( .انًصذس :ثهٕيجشج ،انغؼش
انًشخؼ ٙنجُك االززٛبط ٙانُٓذ٘ اػزجبسًا يٍ  1 :9810 َٕٕٛٚ 92دٔالس =
 00.4.41سٔثٛخ ُْذٚخ)
ححظن قطبع انخصنٍغ ًانخذيبث انينذي بأطزع يؼذل نو فً انؼبو فً شيز
ٌٌنٌٍ ،ػهى خهفٍت سٌبدة انطهب ين انشزكبث انجذٌذة صبحبت أػهى نًٌ طنٌي.
اسرفغ يؤشش  Nikkeiنُشبط تػًبل انخذيبد ف ٙانُٓذ إنٗ  49.0ف َٕٕٛٚ ٙيٍ
 52.0ف ٙانشٓش انًبض ،ٙثًُٛب

معلىماخ هامح

ْزا انزمشٚش ال ًٚثم ػشضًب نألعٓى تٔ انٕزذاد ٔال ًٚثم كزنك رٕصٛخ ٔال ثٛبٌ ثبٜساء ٔال إػالٌٔ .ال ًٚثم انزمشٚش كزنك رٕلؼًب ٔال إلشا ًس ثبنزغٛشاد انًغزمجهٛخ
أل٘ يٍ األٔساق انًبنٛخ .يسزٕٖ انجٛبٌ انغبثك ثغشض اإلػالو فمظ دٌٔ انُظش إنٗ تْذاف تٔ زبنخ يبنٛخ خبصخ تٔ اززٛبخبد يؼُٛخ
انًسزًهخ ف ٙيؼذالد تٔ تعؼبساً ٍ
أل٘ شخص يسذد لذ ٚزهمٗ ْزا انجٛبٌٚ .دت ػهٗ يغزخذيْ ٙزِ انٕثٛمخ طهت انًشٕسح فًٛب ٚخص يذٖ يالئًخ االعزثًبس ف ٙت٘ تٔساق يبنٛخ تٔ تدٔاد يبنٛخ تٔ
اعزشارٛدٛبد اعزثًبسٚخ ٚسزٕٓٚب ْزا انًغزُذ.
إرا كُذ رشغت ف ٙيؼشفخ انًضٚذ ػٍ انطشق انزًٚ ٙكُُب يغبػذرك يٍ خالنٓب نزهجٛخ متطلباتك االعزثًبسٚخٚ ،شخٗ االرصبل ثًًثم ٘ َٔٛذ رشاعذ تٔف إَذٚب نالعزثًبس
تٔ صٚبسح www.utifunds.com
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