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«مسقط» تراجع  % 0,34في أسبوع

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالته
الأ�سبوعية ،ب�تراج��ع ن�سبته ،%0.34
ب�إقفاله عند م�ستوى  5087.47نقطة،
خا�رس ًا  17.4نقطة عن م�ستوياته بنهاية
الأ�سبوع ال�سابق.
وتراجعت القيمة ال�سوقية للبور�صة خالل
الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.21إلى  17.9مليار
ريال ،مقابل  17.94مليار ريال يف الأ�سبوع

قبل امل��ا���ض��ي ،بخ�سائر �سوقية تقدر
بـ  38.02مليون ريال.
وجاء تراجع امل�ؤ�رش خالل الأ�سبوع ب�ضغط
الأداء ال�سلبي لقطاعي ال�صناعة واملايل,
ليهبط الأول  ,%0.71وانخف�ض املايل
 ,%0.18بينما انفرد م�ؤ�رش قطاع اخلدمات
بارتفاع .%0.63
وتقدم جلفار للهند�سة الأ�سهم املرتاجعة

خ�لال الأ�سبوع بن�سبة  ،%3.9وتراجع
املدينة لال�ستثمار  ،%3.39وانخف�ض �سهم
الر�ؤية للت�أمني .%3.36
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ،ت�صدر الأ�سهم
املرتفعة خالل الأ�سبوع �سهم الغاز الوطنية
بن�سبة  ،%4.9وارتفع �سهم �سيمبكورب
�صاللة  ،%4.35و�صعد �صناعة مواد
البناء .%4
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البورصات العربية تنهي األسبوع على تداوالت متوسطة

«أبو ظبي» و«الكويت» يخالفان تراجعات األسواق الخليجية
خالف �سوقا «�أبوظبى» و«الكويت»
االجت���اه ال�تراج��ع��ي لبور�صات
اخلليج ليغلقا باللون الأخ�رض
يف ختام تعامالت �آخ��ر جل�سات
الأ�سبوع و�سط تداوالت متو�سطة.
وبدد �سوق �أبوظبي املايل خ�سائره
ال�صباحية ب��دع��م م��ن االجت���اه
ال�رشائي للم�ستثمرين على �أ�سهم
ال�سوق القيادية ليغلق امل�ؤ�رش
العام رابحا  %0.25بعد التداول
على  73.9مليون ورق��ة مالية
ب�سيولة  145.9مليون درهم نفذت
خالل � 1018صفقة.
ومت التداول على � 33سهما ارتفع
منها � 14سهما وتراجع � 13سهما يف
حني ا�ستقر � 6أ�سهم عند م�ستويات
�إغ�لاق��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة ،واجتهت
تعامالت الأج��ان��ب واخلليجيني
وال��ع��رب لل�رشاء ب�صايف 21.6
مليون درهم 2.9 ،مليون درهم،
و 4.4ماليني درهم على التوايل.
وتراجع �سوق دبي مت�أثرا بهبوط
�أ���س��ه��م ال�����س��وق ال��ق��ي��ادي��ة مثل
«�إعمار» ،وانخف�ض امل�ؤ�رش العام
� %0.14إلى  3494.63نقطة ،بعد
التداول على  180.1مليون ورقة
مالية ب�سيولة  237.8مليون درهم
نفت خالل � 2718صفقة.
ومت التعامل على � 38سهما ارتفع
منها � 8أ�سهم وتراجع � 22سهما
فيما ا�ستقر � 8أ�سهم دون تغيري،
وت��راج��ع��ت  4قطاعات ب�صدارة
«ال�سلع» و«العقارات» ،%1.42
و %0.46على التوايل ،يف حني
ارت��ف��ع��ت  3ق��ط��اع��ات تقودها
«البنوك» .%0.44
�أك��د رئي�س البور�صة امل�رصية
حممد فريد �صالح� ،أن الإ�صالحات

• صالح :اإلصالحات االقتصادية
انعكست إيجاب ًا على البورصة
المصرية
• تحسن أداء البورصة يعكس
رؤية مستقبلية متفائلة
من المستثمرين
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي اعتمدتها
ال�سلطات امل�رصية «لعبت دور ًا
مهم ًا يف تعزيز مكانة االقت�صاد
وال��ن��ظ��رة العاملية �إل��ي��ه ،ما
انعك�س �إيجاب ًا على البور�صة،
وه��و ب��رز يف ارت��ف��اع م�شرتيات
الأجانب ال�صافية».
و�أ�شار خالل لقائه �أع�ضاء جلنة
البنوك والبور�صات يف جمعية
رجال الأعمال امل�رصيني� ،إلى �أن
«الإ�صالحات االقت�صادية اجلريئة
�إل��ى جانب عمليات التطوير يف
البـــور�صة� ،أ�سفـــرت عن قفزة يف
م�شرتيات الأجانب ال�صافية فــــي
البور�صــــة ،لترتاوح بني 734
مليون دوالر و 790مليون ًا منــــذ
العـــام املا�ضي وحتى الآن،
مقابل نحو  700مليون جنيــــه
«نحو  39مليون دوالر» قبل ذلك
التاريخ ،ما يعك�س تزايد ثقة

امل�ستثمر الأجنبي يف م�ستقبل
االقت�صاد امل�رصي».
و�أ�ضاف �أن «العام املا�ضي� ،شهد
 6عمليات طرح جديدة ل�رشكات يف
قطاعات اقت�صادية خمتلفة ،بقيمة
ت�صل �إلى  3باليني جنيه� ،شارك
الأجانب بن�سبة  %65منها» ،الفت ًا
�إلى �أن «�أحجام التداول ارتفعت يف
�شكل ملحوظ لترتاوح بني بليون
جنيه و 1.5بليون يف اجلل�سة
الواحدة ،يف مقابل  600مليون
جنيه قبل الإ�صالحات» ،منبه ًا �إلى
�أن «م�رص ت�شهد حالي ًا ا�ستقرار ًا
على م�ستوى االقت�صاد الكلّي».
و�شدد �صالح على «دور البور�صة
امل���ه���م يف مت���وي���ل ال����شرك��ات
ومنوها� ،إ�ضافة �إلى لعبها دور
الوعاء اال�ستثماري الطويل الأجل
الذي يحقق النمو االقت�صادي على
نحو م�ستدام» ،م�ضيف ًا �أن «لدى

�إدارة البور�صة ر�ؤي��ة متكاملة
لتعميق �سوق املال وزيادة �أحجام
التداول جارٍ تنفيذها ،عرب تطبيق
�إ���ص�لاح��ات تت�ضمن رف��ع كفاءة
الإج����راءات والآل��ي��ات والقواعد
املنظمة لل�سوق».
و�أك��د �أن «العمل جار على جذب
مزيد من ال�رشكات القوية ذات
الأداء اجل��ي��د م��ال��ي� ًا و�إداري����اً،
ولديها رغبة يف التو�سع والنمو،
للقيد يف البور�صة ،مع العمل
ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة الإف�صاحات
اخل��ا���ص��ة ب��ال����شرك��ات املقيدة
وجودتها ،ما ي�ساهم يف زيادة
املعرو�ض من الأ�سهم القوية من
خمتلف القطاعات� ،إ�ضافة �إلى
تنويع اخل��ي��ارات اال�ستثمارية
�أم���ام امل�ستثمرين ع�بر �إتاحة
م��زي��د م��ن الأدوات واملنتجات
املالية وتفعيلها ،لزيادة �أحجام

مؤشرات بورصة الكويت باألخضر
في ثاني أسابيع العام الحالي

• عدد �صفقات الأ�سبوع و�صل �إلى � 18.45ألف �صفقة

ل�سوق امل��ال ،نا�رص اخلمي�س،
�إن امل�ؤ�رشين الوزين وكويت ،15
جنحا خالل الأ�سبوع يف اخرتاق
نقاط مقاومة مهمة ج��داً ،حيث
جت��اوز ال��وزين م�ستويات ،413
وجنح كويت  15يف تخطي مقاومة
قوية عند النقطة  950لت�صبح
املقاومة التالية عند  997نقطة.

 300مليار دوالر

�سجلت �إ�صدارات ال�سندات اخل�رضاء حول العامل م�ستوى قيا�سيا
ّ
بلغ  155.5مليار دوالر يف  2017متجاوزة تقديرات �سابقة.
وتوقعت بيانات من مبادرة �سندات املناخ �أن ت�صل �إ�صدارات
ال�سندات اخل�رضاء �إلى ما بني  250و 300مليار دوالر العام
احلايل.
ويف العام املا�ضي ،كانت �إ�صدارات ال�سندات اخل�رضاء ،التي
ت�ستخدم ح�صيلتها لتمويل م�شاريع �صديقة للبيئة� ،أعلى
بن�سبة  78%عن عام  2016عندما بلغت  87.2مليار دوالر ،كما
�أنها تتخطى بفارق كبري تقديرات مبادرة �سندات املناخ التي
�أ�صدرتها يف دي�سمرب والبالغة  130مليار دوالر.
و�شكّ لت الواليات املتحدة وال�صني وفرن�سا  56%من �إجمايل
الإ���ص��دارات يف  ،2017وفقا ملبادرة �سندات املناخ ،وهي
منظمة غري هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة اخل�رضاء
لل�سندات.
وال�سندات اخل�رضاء هي فئة متزايدة من الأوراق املالية
ذات الدخل الثابت ،جلمع ر�ؤو�س �أموال مل�شاريع ذات فوائد
بيئية.

إيرادات قناة السويس
تسجل  2.4مليار جنيه

�أكد رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س ورئي�س املنطقة االقت�صادية لقناة
ال�سوي�س مهاب ممي�ش� ،أن عائدات موانئ املنطقة االقت�صادية
جتاوزت  2.4مليار جنيه خالل عام .2017
وق��ال ممي�ش ،يف بيان على املوقع الر�سمي للهيئة ام�س �إن
الت�سويات التي قامت بها الهيئة خالل الـ 6الأ�شهر املا�ضية ،بلغت
نحو  23عقد ًا ،ما �ساهم يف حل امل�شكالت العالقة للم�ستثمرين،
م�شري ًا �إلى �أنه مت التعاقد الفعلي مع � 6رشكات عاملية وحملية
لال�ستثمار باملنطقة .و�أك��م��ل ممي�ش ب��أن��ه مت ت�سليم �أرا� ٍ���ض
للم�ستثمرين با�ستثمارات تبلغ  8مليارات دوالر يف منطقة العني
ال�سخنة ،ف�ض ًال عن البدء يف تنفيذ بع�ض امل�رشوعات اال�ستثمارية
خالل العام احلايل.
وجاءت ت�رصيحات ممي�ش ،خالل جولة تفقدية مل�رشوعات املنطقة
االقت�صادية ،وحمطة حتلية املياه وميناء �سوميد ومدينة اجلاللة،
بح�ضور م�ست�شار رئي�س اجلمهورية للم�رشوعات القومية �إبراهيم
حملب ،وم�ست�شار رئي�س اجلمهورية للتخطيط العمراين اللواء �أمري
�سيد �أحمد ،ووفد رئا�سي رفيع امل�ستوى.

زيادة حجم التداوالت إلى  35مليون سهم

السيولة األسبوعية ارتفعت بنسبة % 41,9

ارتفعت م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
جماعي ًا يف ث��اين �أ�سابيع العام
اجل��دي��د  ،2018وذل��ك للأ�سبوع
الثاين على التوايل.
وحقق امل�ؤ�رش ال�سعري للبور�صة
من���و ًا �أ�سبوعي ًا ن�سبته %1.65
ب�إقفاله عند م�ستوى 6560.63
نقطة رابح ًا  106.5نقاط مقارنة
ب�إقفاله الأ�سبوع قبل املا�ضي عند
النقطة .6454.16
كما ارتفع امل�ؤ�رش ال��وزين خالل
الأ�سبوع  %1.65رابح ًا  6.73نقاط
عند م�ستوى  415.8نقطة ،و�صعد
كويت  15بنحو � %2.3إلى النقطة
 958.86مبكا�سب تُ ��ق��در ب��ـ 21.8
نقطة.
و�أو�ضح ُ
املحلل الفني ل�سوق املال،
جراح الهندي� ،إن م�ؤ�رش البور�صة
ال�سعري وفق ًا للإقفال الأ�سبوعي
�أعطى �إ�شارة جيدة للأيام املقبلة
مبا يو�ضح �أن ال�سوق انتهى من
الت�صحيح.
و�أك��د الهندي على ��ضرورة توخي
احلذر من �أي تطورات يف الظروف
ال�سيا�سية اخلارجية والإقليمية،
مو�ضح ًا ب�أن دعم ال�سوق املا�ضي
يقع عند م�ستوى  6050نقطة ،فيما
يواجه مقاومة بني نطاق - 6702
 7066نقطة.
م��ن جانبه ،ق��ال ُ
املحلل الفني

التداول ،ما يعزز كفاءة ت�سعري
الأوراق املالية املتداولة».
وقال رئي�س «جمعية رجال الأعمال
امل�رصيني» علي عي�سى� ،إن «�سوق
الأوراق املال من�صة مهمة للتمويل
واال�ستثمار ،ينبغي على ال�رشكات
اال�ستفادة منها ،لتنويع م�صادر
التمويل» ،م�ؤكد ًا �أن «حتقيق النمو
االقت�صادي يتطلب متوي ً
ال ت�ستطيع
البور�صة ت�أمينه ،خ�صو�ص ًا مع
تعزيز حوكمة ال�رشكات».
واع��ت�بر رئ��ي�����س جل��ن��ة البنوك
والبور�صات يف اجلمعية ح�سن
ح�سني� ،أن «حت�سن �أداء البور�صة
يعك�س ر�ؤي��ة م�ستقبلية متفائلة
من امل�ستثمرين لأداء االقت�صاد»،
م�شيد ًا ب�أداء �إدارة البور�صة حتى
الآن يف تبنّيها خطط تطوير من
�ش�أنها تعزيز دور �سوق املال
كمن�صة مهمة للتمويل.

السندات الخضراء تجذب

وبلغ حجم ال��ت��داوالت الأ�سبوعي
للبور�صة  522.51مليون �سهم
مقابل  324.75مليون �سهم يف
الأ�سبوع قبل املا�ضي ،بارتفاع
ن�سبته  ،%60.9علم ًا ب�أن الأ�سبوع
قبل املا�ضي اقت�رص على  3جل�سات
فقط لت�ضمنه �إج��ازة ر�أ���س ال�سنة
امليالدية.

كما ارتفعت ال�سيولة الأ�سبوعية
بالبور�صة � %41.9إل��ى 64.64
مليون دينار مقابل  45.55مليون
دينار يف الأ�سبوع ال�سابق مبا�رشة.
وزاد عدد �صفقات الأ�سبوع لي�صل
�إلى � 18.45ألف �صفقة مقابل 10.64
�آالف �صفقة الأ�سبوع قبل املا�ضي،
بارتفاع ن�سبته .%73.4

سوق البحرين يعوض خسارته
بربح  40مليون دينار في أسبوع
توا�صل ال�سوق البحرينية ارتفاعاتها الأ�سبوعية
الرابعة على التوايل ،بنهاية اال�سبوع الفائت،
ف�ض ً
ال عن تعوي�ض اخل�سائر ال�سوقية للتداوالت
الأولية من العام اجلديد ،حيث حققت الأ�سهم
�أرباح ًا ت�صل �إلى  40مليون دينار.
و�صعد امل�ؤ�رش العام ل�سوق البحرين املالية
خالل تعامالته الأ�سبوعية موا�ص ً
ال ارتفاعاته قبل
املا�ضية ،لينهي ثاين �إغ�لاق �أ�سبوعي يف عام
 2018بانتعا�ش بامل�ؤ�رش وم�ستويات ال�سيولة
والتداوالت.
وارتفع امل�ؤ�رش العام للبور�صة بن�سبة ،% 0.35
لي�صل �إلى م�ستواه احلايل عند  1316.88نقطة،
راب��ح� ًا بذلك نحو  4.55نقاط خ�لال الأ�سبوع،
ليوا�صل �صعوده الرابع على التوايل.
ومقارنة بالأ�سبوع قبل املا�ضي ،زادت حجم
التداوالت خالل اال�سبوع الفائت لنحو  35.7مليون
�سهم ،مقابل  27.28مليون �سهم يف الأ�سبوع ال�سابق،
حمقق ًا ارتفاع بال�سيولة قيمتها  4.6ماليني دينار،
مقابل  4.04ماليني دينار.
و�سجلت البور�صة البحرينية قيمة �سوقية قدرها
 7.61مليارات دينار « 20.12مليار دوالر» بنهاية
اال�سبوع الفائت ،مقارنة بنحو  7.57مليارات
دينار « 19.99مليار دوالر» بنهاية الأ�سبوع الأول
من العام اجلديد.

وربحت الأ�سهم البحرينية بتلك امل�ستويات نحو
 40مليون دينار بحريني « 105.8ماليني دوالر» يف
الأ�سبوع الثاين من عام  2018يف تداوالت ال�سوق
البحرينية.
وك��ان �سوق البحرين �أنهى الأ�سبوع الأول من
العام اجلديد بخ�سارة �سوقية قدرت قيمتها نحو
110ماليني دينار « 290.49مليون دوالر» ،مبا
يعادل فقدان تلك القيمة يف � 10ساعات تداول
فقط.
وك��ان الأ�سبوع الأول من ع��ام  ،2018ي�شمل 3
ابتداء من ال�ساعة � 9:30صباح ًا �إلى
جل�سات تداول
ً
ال�ساعة  01:00ظهراً� ،أي نحو ثالث �ساعات ون�صف
يومياً.
وعزز امل�ؤ�رش طوال الأ�سبوع �سهم �أملنيوم البحرين
«�ألبا» بارتفاعه  ،%0.82ليقود قطاع ال�صناعة
لل�صعود الأ�سبوعي بن�سبة و�صلت �إلى .%0.80
وارتفع قطاع البنوك  ،%1.05بعد �أن �صعد م�رصف
ال�سالم  ،%6.4واخلليجي التجاري  ،%2.6ف�ض ً
ال
عن الأهلي املتحد .%1.48
كما انتع�ش قطاع اخلدمات  ،%0.57بف�ضل ارتفاع
�سهم البحرين للمالحة الدولية  %4.3وانخف�ض على
اجلانب الآخر ،قطاع اال�ستثمار بن�سبة ،%1.17
بفعل �سهم جي �أف �أت�ش املالية الذي هبط %2.38
يف �أ�سبوع واحد.

القيمة اإلجمالية لمبيعات األجانب  1,35مليون ريال

الخليجيون يتجهون للبيع بسوق

مسقط خالل أسبوع
سوق قطر يوسع مكاسبه في أسبوع
ويحقق  24مليار ريال أرباح ًا سوقية
ارتفعت بور�صة قطر للأ�سبوع الثاين على
التوايل ،بالتزامن مع حتقيق  24.4مليار
ريال مكا�سب �سوقية.
و�صعد امل�ؤ�رش العام خالل الأ�سبوع املا�ضي
بن�سبة  %5.85لي�صل �إلى النقطة ،9135.86
رابح ًا  505.19نقاط عن م�ستويات الأ�سبوع
قبل املا�ضي عند النقطة .8630.67
وقال مدير اال�ستثمار ب�رشكة مناء لال�ست�شارات
االقت�صادية �أحمد ماهر� ،إن امل�ؤ�رش العام
لبور�صة قطر بعد االرتفاعات املتتالية التي
ي�شهدها ي�ستهدف الو�صول لنقط املقاومة
 ،9400و.9600
و�أ�ضاف ماهر �أنه يف حالة توجه البور�صة

القطرية جلني الأرباح بعد توايل النمو فمن
املتوقع �أنه ي�صل �إلى نقطة الدعم ،8800
والنقطة .8600
و�أ�شار �إلى �أن امل�ؤ�رش العام �شهد من بداية
العام املا�ضي منو ًا ن�سبته  %7.19والذي يعد
الأعلى بني الأ�سواق العربية.
وحول �أ�سباب النمو �أو�ضح املحلل املايل �أن
البور�صة القطرية ي�سودها حالة من التفا�ؤل
منذ بداية  2018نظر ًا للتوقعات الإيجابية
لأرباح ال�رشكات املدرجة بوجه عام وقطاع
البنوك ب�شكل خا�ص.
ونوه ب�أن البور�صة ت�شهد زخم ًا بالتداوالت
بالفرتة املا�ضية دعمت و�صول املتو�سط

لل�سيولة �إلى  300مليون ريال ،وذلك بدعم
توجه امل�ستثمرين لبناء م��راك��ز انتظار ًا
للعوائد املجزية املرجح حتقيقها.
وا�ستمر ماهر يف تعديد �أ�سباب النمو ،والتي
من بينها ارتفاع �أ�سعار النفط ،وتكيف ال�سوق
القطرية مع �آث��ار املقاطعة العربية التي
كانت تلقي بالظالل النف�سية على تداوالت
امل�ستثمرين بعام .2017
وك�شف �أنه يف حالة توجه املحافظ اخلليجية
�إل��ى البيع بالفرتات املقبلة ف ��إن ذل��ك لن
يحدث ت�أثري ًا كبري ًا على بور�صة قطر لأن تلك
املحافظ �أ�صبحت متثل  %3فقط من �إجمايل
املحافظ بالبور�صة.

اجت���ه امل�����س��ت��ث��م��رون الأج��ان��ب
واخلليجيون ،خ�لال تعامالت
الأ�سبوع املا�ضي ،للبيع ب�سوق
العمانيون
م�سقط ،فيما اجت��ه
ُ
والعرب لل�رشاء.
وبلغت القيمة الإجمالية ملبيعات
الأجانب يف �أ�سبوع  1.35مليون
ري��ال ،مقابل م�شرتياتهم لأ�سهم
قيمتها � 440.45ألف ريال ،ب�صايف
مبيعات � 913.32ألف ريال.
وبلغ �صايف مبيعات اخلليجيني
� 311.62ألف ريال وعلى اجلانب
الآخر ،مالت تعامالت العمانيني
لل�رشاء ،مبح�صلة  1.13مليون
ريال واجته العرب كذلك لل�رشاء
مبح�صلة � 91.97ألف ريال.
العمانيني
وم��ث��ل��ت ت��ع��ام�لات
ُ
 %76.92من �إجمايل قيمة البيع،
وتالها ن�سبة الأج��ان��ب البالغة
 ،%16.51فيما بلغت ن�سبة
اخلليجيني  ،%5.99وتبقى
 %0.59من قيمة عمليات البيع
الإجمالية للعرب.
وكان امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
مرتاجعا
�أنهى تعامالت الأ�سبوع,
ً

بن�سبة  ،%0.34ب�إقفاله عند
رسا
م�ستوى  5087.47نقطة ،خا� ً

 17.4نقطة عن م�ستوياته بنهاية
الأ�سبوع املا�ضي.

