
(MSCI) انضمام تداول لمؤشر إم إس سي آي
  
  

أعلنت إم إس سي آي (MSCI) المزود العالمي للمؤشرات٬ انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها
العالمي لألسواق الناشئة٬ حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن األسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً

مستقلة لدى إم إس سي آي.
  

وفي ضوء رؤية المملكة ٬2030 عملت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وهيئة السوق المالية على تحقيق عدة
تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة
والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والجاذبية. للمزيد٬ يمكنكم االطالع على

تفاصيل الخبر عبر موقع تداول.

 

 

150 مليار لایر السيولة المتوقع دخولها للسوق بعد قرار
"MSCI".. ونعمل على 3 تنظيمات ومنتجات جديدة

 
أرقام 

 

 

MSCI تدرج السعودية في مؤشرها لألسواق الناشئة 
 

Sky News عربية

 

 

طرح "أرامكو" سيضاعف وزن السوق السعودي في مؤشرات
األسواق الناشئة.. وقرار طرح "تداول" ال رجعة فيه 

  
أرقام

 

 

MSCIالحصان: هذا ما ستركز عليه "تداول" بعد االنضمام لـ
 

األسواق العربية 

المؤسسات المالية الدولية تشيد بترقية
«تداول»

  
أشادت المؤسسات المالية العالمية بخطوة انضمام
السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» ضمن تصنيف
األسواق الناشئة٬ حيث أكدوا أنها ستسهم بشكل
كبير في تدفقات مالية دولية٬ في الوقت الذي توقعوا
فيه أن تشهد المملكة مزيداً من التدفقات بعد هذا

االنضمام...
  

قراءة المقال عبر جريدة الشرق األوسط

البورصة السعودية مستعدة الستقبال التدفقات
 MSCI المتوقعة بعد قرار

  
قال المدير التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان إن
البورصة ستعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان أن
تدفقات رؤوس األموال الكبيرة التي تتوقعها في األشهر
المقبلة لن تؤثر سلباً على السوق٬ حيث قد يسفر
انضمامها عن تدفقات تصل إلى 45 مليار دوالر على

المملكة...
  

قراءة المقال عبر موقع CNBC عربية

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijYycLQwtTQx83D39zA0cAx09wtzCQowNDEz1w_Wj9KPwKTGBKjDAARwN9AuyswMBEuKIug!!/?1dmy&urile=wcm:path:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-20180620-MSCI
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/555296
https://www.skynewsarabia.com/video/1074925-msci-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%94%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%94%D8%A9
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/555299
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2018/06/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-.html
https://aawsat.com/home/article/1307846/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%C2%BB
https://www.cnbcarabia.com/news/view/42019


         

السعودية تتوج تحديث «تداول» باالنضمام
لـ«مورغان ستانلي»

  
توجت السعودية مشوار تطوير وتحديث السوق المالية
«تداول»٬ الذي بدأ مع إطالق رؤية 2030 بانضمامها
إلى مؤشر MSCI لألسواق الناشئة٬ بعد أن كانت قد
وضعت تحت المراقبة الحتمال ترقيتها في يونيو
الماضي٬ ويأتي ذلك أيضا عقب انضمامها إلى مؤشر

فوتسي رسل في مارس الماضي...
  

قراءة المقال عبر جريدة عكاظ

بعد االنضمام.. القيمة السوقية لـ «تداول» تضعها
MSCI في المركز الـ 10 بين 25 سوقا بمؤشر

  
كشف رصد أجرته "مال" أنه بانضمام السوق المالية
السعودية (تداول) لمؤشر مورجان ستانلي لألسواق
 تكون الناشئة "MSCI" والذي اعلن عنه رسميا ان
المملكة الدولة رقم 25 المدرج سوقها في المؤشر٬ إال
أنها تأتي في المركز الـ 10 من حيث القيمة السوقية

بنحو 522.85 مليار دوالر (1,96 تريليون لایر)...
 

قراءة المقال عبر صحيفة مال االقتصادية

MSCI_المؤتمر الصحفي الخاص بـ #انضمام_تداول_في_مؤشر

لمزيد من المعلومات حول انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي "MSCI" ضمن تصنيف األسواق
الناشئة

تغريدات تويتر تفاصيل الخبر

© 2018 جميع الحقوق محفوظة لشركة السوق المالية السعودية (تداول).
  

يمكنكم الضغط هنا لالشتراك في النشرة الدورية لتداول.
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