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 مقدمة:

تقريرا  World Federation of Exchanges (WFE)اصدر االتحاد الدولي للبورصات 

 85علما بأن هذا االتحاد يضم في عضويته  2102عن اداء البورصات العالمية خالل العام 

سوق لألوراق المالية ومن ضمنها بورصات نيويورك يورونيكست ولندن وطوكيو وهونغ كنغ 

وباريس ونازداك وغيرها، ويضم كذلك عدد من البورصات العربية وهي السعودية و 

 ومؤخراً انضمت بورصات ابوظبي ومسقط.  عّمانوومصر  وكازابالنكا

عام مليء بالتحديات حيث انخفضت قيم التداول لكافة المنتجات المالية  2102وقد كان العام 

 94في البورصات االعضاء وذلك كما يلي: اسواق االسهم انخفضت قيم التداول الى حوالي 

ما شهد عدد العقود المتداول في ك 2100% مقارنة مع العام 2228تريليون دوالر أي بنسبة 

اسواق المشتقات )العقود المبنية على االسهم وعلى مؤشرات االسعار باإلضافة الى العقود 

مليار عقد أي  0924الى حوالي  2119المبنية على اسعار الفائدة( تراجعاً ألول مرة منذ العام 

 %.21بنسبة 

تراجعا في مستوياتها  2102كما شهدت قيم التداول في االدوات المالية االخرى في العام 

تريليون دوالر في سوق السندات أي  2.20، حيث تراجعت هذه القيم الى 2100مقارنة بالعام 

ترليون دوالر أي  327الى  ETFs%، كما تراجعت هذه القيم لصناديق المؤشرات 21بنسبة 

 Securitizedخيرا تراجعت قيم التداول في المنتجات المورقة %، وا.702بنسبة 

Derivatives  9727مليار دوالر أي بنسبة  82.الى.% 

ورغم هذه التراجعات اال ان القيم السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات االعضاء 

ً في مستوياتها، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه  بنهاية العام  البورصاتقد شهدت تحسنا

% مقارنة بإغالقها في نهاية 0820ترليون دوالر أي بنسبة ارتفاع  89283الى حوالي  2102

. ومن ناحية اخرى فقد تراجع عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات خالل 2100العام 



وفيما يلي شرحا لهذه  شركة مدرجة. 9.772بشكل طفيف ليصل الى  2102العام 

 التطورات.

 اسواق السهم:أداء : أولا 

 مؤشرات السعار:

ارتفع مؤشر االسعار الخاص باالتحاد والمقيم بالدوالر االمريكي والذي يتم احتسابه لكافة 

. وقد كان 2100مقارنة مع العام  2102% خالل العام 0725البورصات االعضاء بنسبة  

أداء منطقة اوروبا والشرق االوسط وافريقيا االفضل حيث ارتفعت االسعار فيها بنسبة 

% ثم منطقة 0720أسيا والمحيط الهادي بنسبة ارتفاع بلغت   %، تلتها منطقة0.20

 %. 0228االمريكيتين بنسبة ارتفاع 

 القيمة السوقية:

 2102ارتفعت القيم السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات االعضاء بنهاية العام 

نهاية العام  % مقارنة بإغالقها في0820ترليون دوالر أي بنسبة ارتفاع  89283الى حوالي 

ريكيتين بنسبة . وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع القيمة السوقية لمنطقة االم2100

% ومنطقة اوروبا والشرق االوسط 0829بنسبة  % ومنطقة أسيا والمحيط الهادي0322

%، ومما يذكر بأن منطقة القيمة السوقية لمنطقة الشرق االوسط وافريقيا .002وافريقيا بنسبة 

 %.21شهدت ارتفاع بنسبة قد 

 عدد الشركات المدرجة:

% من هذه 81شركة، علما بأن حوالي  9.772انخفض عدد الشركات المدرجة الى 

% من الشركات مدرج في 25أسيا والمحيط الهادي والشركات مدرج في بورصات منطقة 

 منطقة اوروبا والشرق االوسط وافريقيا والباقي في منطقة االمريكيتين.



 التداول:قيم 

%، وكان االنخفاض 2228ترليون دوالر اي بنسبة  95247انخفضت قيم التداول الى حوالي 

%، وفي االمريكيتين بنسبة 2920االكبر في منطقة اوروبا والشرق االوسط وافريقيا بنسبة 

 %. أما بالنسبة 21% وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي بنسبة 2722

 الخرى: ثانياا: أداء الدوات المالية

  تراجع عدد العقود المتداول في اسواق المشتقات )العقود المبنية على االسهم وعلى

مؤشرات االسعار باإلضافة الى العقود المبنية على اسعار الفائدة( ألول مرة منذ العام 

وكان هذا التراجع نتيجة لتراجع  %.21مليار عقد أي بنسبة  0924الى حوالي  2119

% 2127%، وتراجع بنسبة .742ية على خيارات المؤشرات بنسبة عدد العقود المبن

% للعقود المستقبلية على 0920للعقود المبنية على خيارات صناديق المؤشرات، و

المؤشرات. أما بالنسبة لعدد العقود المبنية على اسعار الفائدة )خيارات وعقود مستقبلية( 

 %.03فقد انخفض بنسبة 

  21تريليون دوالر أي بنسبة  2.20اسواق السندات  الى انخفضت قيمة التداول في.% 

  تراجعت قيمة التداول على صناديق المؤشراتETFs  ترليون دوالر أي  327الى

% ليصل الى 02%، في حين ارتفع عدد الصناديق المدرجة بنسبة .702بنسبة 

 صندوق. 3320

  المورقة  المشتقاتتراجعت قيم التداول فيSecuritized Derivatives  82.الى 

% 0.22المدرجة بنسبة  المشتقاتفي حين ارتفع عدد  %.9727مليار دوالر أي بنسبة 

 .مليون 027ليصل الى 

  



 اداء البورصات بشكل مفصل:ثالثاا: 

% من القيمة السوقية 82ته من نسب في العالم بورصاتالكبر خمس شكلت القيمة السوقية 

 وذلك حسب الجدول التالي. الكلية

 خمس بورصات من حيث القيمة السوقية اكبر

 القيمة السوقية )ترليون دولر( اسم البورصة

 .09215 بورصة نيويورك يورونيكست

 92852 بورصة نازداك

 72934 بورصة طوكيو

 72743 بورصة لندن

 22572 بورصة يورونيكست اوروبا

 

وذلك حسب  للتداول% من القيمة الكلية 8.ته ما نسبخمس بورصات على وقد استحوذت 

 الجدول التالي.

 اكبر خمس بورصات من حيث قيم التداول

 )ترليون دولر(تداول قيمة ال اسم البورصة

 072997 بورصة نيويورك يورونيكست

 42359 بورصة نازداك

 729.7 بورصة طوكيو

 22844 بورصة شانغهاي

 227.4 بورصة شينزن )الصين(



الخمس التي حققت افضل اداء في مؤشرات اسعارها مقيمة الجدول التالي يبين البورصات 

 .2100مقارنة بالعام  2102بالعملة المحلية خالل العام 

 افضل خمس بورصات من حيث أداء مؤشرات السهم

 فيها مقيمة بالعملة المحلية لكل بلد

 نسبة الرتفاع اسم البورصة

 %.822 بورصة اسطنبول

 %8125 البورصة المصرية

 %7825 تايلندبورصة 

 %7729 بورصة أثينا 

 %7721 بورصة الفلبين

 

 

 

 

  

  


