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«نـور» تنفي تسوية مديونية لـ «الكويتية الهندية»
بـ 30مليون دينار
نفت �رشكة نور لال�ستثمار املايل قيام ال�رشكة الكويتية الهندية
بعقد ت�سوية مديونية مع «نور» بقيمة  30مليون دينار.
و�أكدت ال�رشكة يف بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�س ،على عدم
بناء على طلب من هيئة �أ�سواق املال للتعقيب
�صحة اخلرب ،وذلك
ً

على ما ورد يف و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�سجل �سهم «نور» ارتفاع ًا بن�سبة  %2.73يف م�ستهل تعامالت
ام�س بالبور�صة الكويتية� ،صعود ًا �إلى �سعر  56.5فل�س ًا ،وذلك
بتداول � 100سهم فقط بقيمة  5.6دنانري.
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للمرة األولى خالل فبراير

أبوظبي ينفض غبار الخسائر

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت
بعد تحسن األسواق العالمية
�أن��ه��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت جل�سات
تعامالتها �أم�س على ارتفاع م�ؤ�رشها
ال�سعري  33.72نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  6657.58نقطة بن�سبة
�صعود بلغت .%0.51
يف املقابل ارتفع امل�ؤ�رش الوزين
2ر 2نقطة لي�صل �إلى  409.5نقاط
بن�سبة ارتفاع بلغت  %0.56كما
ارت��ف��ع م��ؤ��شر «ك��وي��ت  »15بواقع
 10.9نقاط لي�صل �إلى  941.28نقطة
بن�سبة ارتفاع بلغت .%1.1
و�شهدت اجلل�سة تداول  111.3مليون
�سهم متت عرب � 4287صفقة نقدية
بقيمة  17.5مليون دينار كويتي
«نحو  57.75مليون دوالر �أمريكي».
وتابع املتعاملون �إعالن املوافقة
على جتديد حق �رشاء �أو بيع �أ�سهم
�رشكة «ال�ساحل للتنمية واال�ستثمار»
ع�لاوة على امت��ام عمليات �رشاء
لأ�شخا�ص مطلعني على �أ�سهم �رشكة
«ال��ق��ري��ن ل�صناعة الكيماويات
البرتولية» و�إع���ادة ال��ت��داول على
�أ�سهم �رشكة «مينا» بعد تخفي�ض ر�أ�س
مالها اعتبارا من يوم غد اخلمي�س.
كما تابع ه�ؤالء �إف�صاحا من �رشكة
«م����شرف» ع��ن معلومة جوهرية
بخ�صو�ص �إع���ادة الهيكلة عالوة
على �إع�لان بور�صة الكويت تنفيذ
بيع �أوراق مالية مدرجة و�أخرى
غري مدرجة مل�صلحة ح�ساب �إدارة

• البورصة في املنطقة اخلضراء وسط ترقب املتداولني لنتائج الشركات

التنفيذ يف وزارة العدل.
وكانت �رشكات «جت��ارة» و«املدن»
و«ب��ي��ت ال��ط��اق��ة» و«ال�����س��وري��ة»
و«الديرة» الأك�ثر ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «االث��م��ار» و«�أج���وان»
و«مزايا» و«�صناعات» و«االمتياز»
الأكرث تداوال من حيث الكمية.
وا�ستهدفت �ضغوط البيع وعمليات
جني الأرب����اح �أ���س��ه��م ال��ع��دي��د من
ال�رشكات يف مقدمتها «�إيفا فنادق»
و«اري����د» و«ك��م��ي��ف��ك» و«���س��ك��ب ك»
و«�أ�سمنت خ» يف حني �شهدت اجلل�سة

ارتفاع �أ�سهم � 55رشكة وانخفا�ض
�أ�سهم � 37رشكة يف حني كانت هناك
� 19رشكة ثابتة من �إج��م��ايل 111
�رشكة متت املتاجرة بها.
وا�ستحوذت حركة مكونات م�ؤ�رش
�أ�سهم «كويت  »15على 14ر 16مليون
�سهم متت عرب � 1218صفقة نقدية
بقيمة  9ماليني دينار «نحو 7ر29
مليون دوالر».
وارت��ف��ع��ت امل����ؤ��ش�رات الكويتية
جماعي ًا للمرة الأول��ى يف فرباير
احلايل ،مع نهاية تعامالت �أم�س،

حيث �صعد ال�سعري � %0.51إلى
النقطة  6657.85رابح ًا  33.7نقطة،
كما ارتفع الوزين وكويت  15بن�سبة
 %0.56و %1.18على الرتتيب.
وقال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال،
م�صطفى اجل���ارح���ي� ،إن حت�سن
م�ؤ�رشات الأ�سواق العاملية يف جل�سة
الثالثاء �ألقى بظالل �إيجابية على
غالبية �أ�سواق اخلليج �أم�س وخا�صة
ال�سوق الكويتي.
و�أ�ضاف اجلارحي �أن توايل الإعالن
ع��ن النتائج املالية ال�سنوية،

مرتفع ًا بأكبر وتيرة في شهر

وخا�صة �إذا كانت �إيجابية وم�صحوبة
بتوزيعات �سخية �سوف ينعك�س على
نف�سيات املتداولني ودرج��ة الثقة
لديهم لال�ستثمار يف البور�صة.
ومن الناحية الفنية ،قال اجلارحي
�إن امل�ؤ�رش ال�سعري لبور�صة الكويت
ال يزال يواجه مقاومة حمورية عند
م�ستوى  6660نقطة ،وجتاوزها
يعني �إم��ك��ان��ي��ة تخطي احلاجز
املئوي ُ ،6700م�شري ًا �إلى ا�ستقرار
الدعم الرئي�سي للم�ؤ�رش عند 6600
نقطة .و�صعدت م�ؤ�رشات  6قطاعات
عند الإغ�لاق يت�صدرها العقارات
بنحو  ،%1.2مدفوع ًا بارتفاع عدة
�أ�سهم بالقطاع يتقدمها عقار الذي
ت�صدر القائمة اخل�رضاء بالبور�صة
بنمو ن�سبته .%19.85
وج��اء قطاع اخلدمات املالية يف
املرتبة الثانية بارتفاع ن�سبته
 ،%1بالتزامن مع �صعود عدة �أ�سهم
بالقطاع يت�صدرها ال�سورية بنحو
 ،%8يليه ال��دي��رة  ،%7.31ثم
املدينة ثالث ًا بنحو .%5.7
يف املقابل ،تراجعت م�ؤ�رشات 5
قطاعات �أخ��رى �أب��رزه��ا اخلدمات
اال�ستهالكية وان��خ��ف�����ض م�ؤ�رشه
 ،%0.67ب�ضغط من هبوط � 4أ�سهم
بالقطاع يتقدمها �إيفا فنادق الذي
ت�صدر تراجعات البور�صة بنحو
.%10.5

ا�ستطاع امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل �أن ي�سرتد جانب ًا من
خ�سائره خالل اجلل�سة املا�ضية ،مرتفع ًا بنهاية تعامالت �أم�س
عقب تراجعات ا�ستمرت لثالث جل�سات متتالية ،و�سط تعامالت
حذرة وحركة تداوالت حمدودة ،وفق ًا ملحللني.
و�سجل امل�ؤ�رش العام ارتفاع ًا بن�سبة  ،%1.21وهي �أكرب وترية
ارتفاع يف �شهر� ،إلى م�ستوى  4595.69نقطة لريبح من خاللها
 54.84نقطة .وق��ال جمال عجاج ،مدير عام مركز ال�رشهان
أداء �أف�ضل من جل�سة
للأ�سهم وال�سندات� ،إن الأ�سواق حققت �أم�س � ً
�أم�س بعدما �سجلت �أ�سو�أ �أداء خالل الفرتة املا�ضية ،حيث
ا�ستطاعت ا�سرتداد بع�ض خ�سائر �أم�س.
وتابع عجاج ب�أن ال�سبب وراء الرتاجعات احلادة �أم�س مل يربر،
لذلك عادت بع�ض الأ�سهم ،وخا�صة القيادية للتح�سن ب�شكل
حذري ومب�ستوى �سيولة حمدود .ولفت �إلى �أن قناعة امل�ستثمرين
ب�أن ما حدث �أم�س مبالغ فيه ،وبالتايل عاد بهم �إلى عمليات
ال�رشاء مرة �أخرى.وقال مهاب ماهر ،كبري املتعاملني مببيعات
الأ�سهم لدى مبا�رش املالية �إن الأ�سواق الإماراتية عادت لل�صعود
الطفيف �أم�س بف�ضل امل�شرتيات االنتقائية لبع�ض الأ�سهم ،وذلك
بعد اخل�سائر الكربى التي ر�أيناها يف جل�سة �أم�س .و�أ�شار �إلى
�أن الأ�سواق �أم�س �شهدت تعامالت ي�سيطر عليها احلذر والرتقب
ب�سبب عدم الثقة يف ا�ستمرار ال�صعود ،وهو ما انعك�س �سلب ًا على
ال�سيولة املتداولة.و�شهدت التداوالت ب�سوق العا�صمة �أم�س
تراجع ًا مقارنة بجل�سة �أول �أم�س ،حيث مت التداول على 66.7
مليون �سهم ،مقابل  160.52مليون �سهم ،وبقيمة  147.990مليون
درهم مقابل  208.5مليون درهم .وارتفع امل�ؤ�رش العام قطاع
العقارات بن�سبة  ،%1.69مدفوع�أً ب�سهم الدار العقارية املرتفع
بن�سبة .%2.27وزاد قطاع االت�صاالت بن�سبة  %1.45بعد �أن ارتفع
�سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة .وربح قطاع البنوك بن�سبة ،%1.23
بدعم من �سهم �أبوظبي التجاري والأول بن�سبة  ،%1.41و%1.34
على الرتتيب.و�سجل �أي�ض ًا قطاع الطاقة مكا�سب بنحو ،%1.12
مدفوع ًا ب�سهم �أدنوك للتوزيع بن�سبة .%3.09
ويف املقابل تراجع قطاع اال�ستثمار بن�سبة  %0.45مت�صدر ًا
للرتاجعات بفعل هبوط �سهم الواحة كابيتال بن�سبة .%0.49
وت�صدر التداوالت من حيث القيمة �سهم بنك اخلليج الأول بنحو
 28مليون درهم ،فيما كان �سهم ميثاق الأن�شط تداو ًال من حيث
احلجم بنحو  12.25مليون �سهم.

بورصة قطر قفزت عند اإلغالق
بأعلى وتيرة منذ  50يوم ًا
اختتمت بور�صة قطر تعامالت �أم�س مرتفعة
ب�أعلى وترية منو منذ  19دي�سمرب ال�سابق «نحو
 50يوم ًا» ،بدعم �صعود جماعي للقطاعات،
و�سط قفزة بالتداوالت.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته � %2.73صاعد ًا
�إلى النقطة  ،8887.74لريبح  236.26نقطة
عن م�ستويات �أول �أم�س ،التي �شهدت خ�سائر
قوية مت�أثرة بهبوط الأ�سواق العاملية.
وقفزت ال�سيولة �أم�س �إلى  568.67مليون ريال
مقابل  296.83مليون ريال باجلل�سة ال�سابقة،
كما ارتفعت �أحجام التداول �إلى  13.13مليون
�سهم مقابل 12.79مليون �سهم بجل�سة �أول
�أم�س.
و�شهدت اجلل�سة منو جماعي للقطاعات �أبرزها

العقارات بن�سبة  ،%3.61بدعم �صعود � 3أ�سهم
يف �صدارتها �إزدان بن�سبة .%5.76
وزاد ال�صناعة  ،%2.75الرتفاع � 8أ�سهم يف
مقدمتها الكهرباء واملاء ،وا�ستثمار القاب�ضة
بن�سبة  %5.08لكل منهما.
وارتفع البنوك  ،%2.35مدفوع ًا بنمو عدد من
�أ�سهمه على ر�أ�سها امل�رصف بن�سبة ،%3.91
والوطني بواقع .%1.98
و�صعد الب�ضائع  ،%1.61الرتفاع � 7أ�سهم
تقدمها الرعاية بـ.%2.90
وجرى التعامل خالل اجلل�سة على � 42سهم ًا
ارتفع منها � 37سهم ًا على ر�أ�سها ناقالت
بـ ،%6.88بينما تراجع � 5أ�سهم تقدمها اخلليج
الدولية بواقع .%2.76

«قياديات المالي والخدمات»

تتراجع بمؤشر مسقط
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق
م�����س��ق��ط ت��ع��ام�لات �أم�����س،
مرتاجع ًا  ،%0.81ب�إقفاله
عند م�ستوى  4971.71نقطة،
خا�رس ًا  40.6نقطة ،مقارنة
مب�ستوياته يف جل�سة �أول
�أم�س.
وت�أثر امل�ؤ�رش العام ،برتاجع
الأ�سهم القيادية خا�صة من
القطاعني املايل واخلدمات,
وانخف�ض بنك ظفار ,%4.19
وتراجع اجلزيرة للخدمات
 ,%3.03ت���راج���ع عمان
والإمارت .%2.8
كما �ساهم يف تراجع امل�ؤ�رش

�أم�����س ,ان��خ��ف��ا���ض جماعي
مب�ؤ�رشات ال�سوق القطاعية،
وت��ق��دم��ه��ا امل����ايل بن�سبة
%0.74؛ ب�ضغط � 12سم ًا،
تقدمها الباطنة لال�ستثمار
مت�صدر امل�تراج��ع�ين �أم�س
بن�سبة  ،%4.4وهبط الدولية
لال�ستثمارات .%4.29
وجتاهل القطاع املايل �صدارة
�سهم ال�رشقية لال�ستثمار
ل��ل��راب��ح�ين �أم�������س بن�سبة
.%4.92
وهبط م�ؤ�رش قطاع ال�صناعة
أث��را برتاجع
 ،%0.07م��ت��� ً
� 4أ���س��ه��م ،لينخف�ض �سهم

املطاحن العمانية ،%1.89
وت��راج��ع املها لل�سرياميك
.%0.69
وتراجع م�ؤ�رش قطاع اخلدمات
 ،%0.02م��ع ان��خ��ف��ا���ض 7
�أ���س��ه��م ،ليهبط العمانية
لالت�صاالت  ،%1.79وتراجع
النه�ضة للخدمات .%1.18
وارتفع حجم التداوالت �أم�س
�إلى  18.85مليون �سهم ،مقابل
 18.63مليون �سهم باجلل�سة
املا�ضية ،وزادت كذلك قيمة
التداوالت �إل��ى  4.33ماليني
ري���ال ،مقابل  2.89مليون
ريال بجل�سة �أول �أم�س.

سوق دبي يتنفس الصعداء
مدعوم ًا بقطاعي العقارات والبنوك
ارتفع �سوق دبي امل��ايل خالل جل�سة �أم�س
ليعود �إلى املكا�سب مدعوم ًا بالأداء الإيجابي
لقطاعي العقارات والبنوك.
و�أغلق امل�ؤ�رش العام لل�سوق مرتفع ًا بن�سبة
 ،%0.83مبكا�سب بلغت  27.51نقطة� ،صعد
بها �إلى م�ستوى  3353.98نقطة ،ليعو�ض
جانب ًا من خ�سائر اجلل�سة ال�سابقة التي جاءت
على وقع انهيار الأ�سواق العاملية.
وقال مهاب ماهر ،كبري املتعاملني مببيعات
الأ�سهم ل��دى مبا�رش املالية �إن الأ�سواق
الإماراتية عادت لل�صعود الطفيف �أم�س بف�ضل
امل�شرتيات االنتقائية لبع�ض الأ�سهم ،وذلك
بعد اخل�سائر الكربى التي ر�أينها يف جل�سة
الأم�س.
و�أ�شار �إلى �أن الأ�سواق �أم�س �شهدت تعامالت
ي�سيطر عليها احلذر والرتقب ب�سبب عدم الثقة
يف ا�ستمرار ال�صعود وهو ما انعك�س �سلب ًا على
ال�سيولة املتداولة �أم�س.
وعلى �صعيد التداوالت� ،شهدت �أم�س تراجع ًا
ملحوظ ًا ب�سوق دبي ،لت�صل �أحجام التداول
�إل��ى  195.77مليون �سهم مقابل 256.67

مليون �سهم مت التداول عليها �أم�س ،وبقيمة
تداول و�صلت �إلى  317مليون درهم مقارنة بـ
 398.52مليون درهم.
وت�صدر ارتفاعات �أم�س قطاع اخلدمات بن�سبة
 %2.4مع ارتفاع �سهم تربيد بن�سبة  %2.84لـ
 1.81درهم.
و�صعد قطاع العقارات بن�سبة  %1.05بعد �أن
ارتفع �سهم داماك بن�سبة  %1.85بالغ ًا 3.3
دراهم ،و�إعمار بنحو  %1.09لـ  6.47دراهم.
وارتفع البنوك بن�سبة  %0.85بفعل �صعود
�سهم دبي الإ�سالمي  %1.14لي�صل �إلى 6.2
دراهم.
كما �سجل قطاع اال�ستثمار ارتفاع ًا بن�سبة
 %0.63مع �صعود �سهم دبي لال�ستثمار بن�سبة
 %1.3بالغ ًا  2.4درهم.
ويف املقابل ،انخف�ض قطاع ال�صناعة بنحو
 %3.5بفعل هبوط �سهم الأ�سمنت الوطنية
بن�سبة  %3.5لـ  2.75درهم.
وتوقع مهاب ماهر �أن ت�ستمر الأ�سواق يف حالة
التذبذب �إلى �أن تظهر �أنباء �إيجابية ت�ؤكد
امل�سار ال�صاعد الذي عا�شته الأ�سهم �أم�س.

