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، ونتيجة 0222بتحليل أداء الشركات المدرجة في أسواق األسهم اإلماراتية منذ عام  Wealth Monitor قامت شركة مباشر تداول باالشتراك مع

شاف التداوالت والنمط الهبوطي التي تعاني منه دولة اإلمارات العربية المتحدة بصورة خاصة وأسواق األسهم الخليجية على نطاق أوسع، تم إكتضعف 

شركة  61االكتتابات التي تمت في بورصتي اإلمارات العربية المتحدة منذ عقد ونصف يتم تداولها األن بأقل من أسعار إصدارها،  أن أكثر من نصف

شركة األخرى أعلى من سعر اإلصدار  61شركة يُجرى تداولها األن بأقل من سعر اإلصدار / سعر العرض، بينما يُجرى تداول الـ  02من أصل  

 في أسواق اإلمارات )راجع 0222من الشركات الُمدرجة منذ العام  %02(، هذا يعني أن أكثر من 0261فبراير من العام  61الخاص بها )كما في 

العقارية القائمة أدناه( تتداول أدني من مستوى السعر الذي طُرح للمستثمرين ألول مرة، وعقب انخفاض أسعار النفط، وتشمل هذه األسهم سهم إعمار 

( حيث فبراير 61درهم إماراتي )كما في  0410، واألن هبط سعر السهم ليبلغ 0222درهم إماراتي  في العام  62والذي طُرح بسعر اكتتاب يبلغ 

 2401درهم إماراتي للسهم الواحد، حيث انخفض السهم ليصل إلى  6تقريباً، وبالمثل تم طرح أسهم شركة دريك آند سكل بسعر  %11إنخفض بنسبة 

 .%11درهم إماراتي، بانخفاض نسبته 

 

ن جهته قال عمرو األلفي مدير األبحاث بشركة مباشر الماضية باللون األحمر، م 0التي طُرحت في السنوات الـ  األسهم في القائمة الواردة أدناه تظهر

مما الشك فيه أن انخفاض أسعار النفط حالياً قد ألقى بظالله على أسواق األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة "  Wealth Monitor تداول لـ

ل بالفعل حالياً عند أدنى مستوياتها على اإلطالق حين أن وأماكن أخرى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن بعض األسهم تتداو

سلبي للمستثمرين األفراد الذين يشكلون الجزء األكبر من حجم التداول في تاب بها، من جهة يخلق هذا شعور البعض اآلخر يتداول بأقل من أسعار االكت

 بأقل من قيمتها طبقاً لألسعار الحالية، حيث يتم تداولالمتداولة  عن األسهمالسوق، أما على الجهة األخرى فإنه يخلق فرص للمستثمرين الذين يبحثون 

DFMGI  وADSMI   3عن متوسطات المدى الطويل البالغ  %60و  63مرة لألرباح المتوقعة، والتي تقل بنسب % 340مرة و  848عند 

 ."سنوات

 

أسعار  يرئيسياً لهذا االنخفاض، كما أن هناك عوامل آخرى أدت إلى اإلنخفاض ف ووفقاً لتقرير مباشر تداول، فإن انخفاض أسعار النفط كانت عامالً 

عامالً هاماً في  0261أسهم هذه االكتتابات، على سبيل المثال، أسهم الشركات العقارية والبناء، حيث شكل الشعور بالضعف لهذا القطاع منذ سبتمبر 

راقيل من قبل السوق والرهن العقاري وقوة الدوالر األمريكي؛ أيضاً، كان النخفاض أسعار هذا اإلنخفاص؛ باالضافة إلى ذلك، واجه الطلب عدة ع

ق النفط وتباطؤ االقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي األثر الكبير على قرارات المستثمرين وانخفاض االستثمارات الخليجية في سو

وبالمثل، بالنسبة لشركات البناء  م؛ى هذه األسهفنادق، وتجارة التجزئة في القطاع السكني وزنه علوجود فائض في جميع الهذا باإلضافة إلى العقارات، 

انخفاض أسعار النفط سلباً على اإلنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي على بناء المشروع مما أدى إلى تراكم مستحقات  قد أثروالمقاوالت، 

اإللغاء؛ أيضا، المنافسة الشديدة بين شركات المقاوالت في دول مجلس التعاون تعثرة، وتأخير المشروعات ومن ثم المقاولين، وزيادة المشاريع الم

في المستقبل  الخليجي، وبالمثل، للشركات العاملة في قطاع الطاقة، قد تأثرت أسعار األسهم بصورة سلبية بسبب تقلب أسعار النفط الحالية وعدم اليقين

 4ألسعار، هذا هو السبب في أن الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تتداول بخصم كبيرمن انتعاش هذه ا



 


