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كميات التداول بلغت  118,4مليون سهم

بورصة الكويت تنهي تعامالتها على انخفاض المؤشر العام % 0,45
انهت بور�صة الكويت �أم�س جل�سة
تعامالتها على انخفا�ض امل�ؤ�رش
العام 9ر 23نقطة ليبلغ م�ستوى
 5256نقطة وبن�سبة انخفا�ض
%40.45
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 118.4مليون �سهم متت من خالل
� 4832صفقة نقدية بقيمة  20.3مليون
دينار «نحو  66.6مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي 9.8
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى  4953نقطة
وبن�سبة انخفا�ض  %0.2من خالل
كمية �أ�سهم بلغت 2ر 78مليون �سهم
متت عرب � 2453صفقة نقدية بقيمة
3ر 4مليون دينار «نحو  14مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 31.7
نقطة لي�صل �إل���ى م�ستوى 5424
نقطة بن�سبة انخفا�ض  %0.54من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  40.2مليون
�سهم متت عرب � 2379صفقة بقيمة
 16مليون دينار «نحو  52.5مليون
دوالر».
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� %0.9إل��ى  20.35مليون دينار،
مقابل  20.53مليون دينار بجل�سة
اخلمي�س املا�ضي.
فيما انخف�ضت �أحجام التداول %33
�إل��ى  118.7مليون �سهم ،مقابل
 177.39مليون �سهم ب�آخر جل�سات
الأ�سبوع املا�ضي.
وج��اء �سهم «الأن��ظ��م��ة» على ر�أ���س
تراجعات �أم�س بانخفا�ض بن�سبته
 ،%9.63فيما ت�صدر �سهم «�سنام»
القائمة اخل�رضاء بارتفاع .%9.87
وحقق �سهم «بيتك» �أم�����س �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة 7.68
ماليني دينار مرتاجع ًا  ،%1.64فيما
ت�صدر �سهم «�أعيان للإجارة» �أن�شط
الكميات بتداول نحو  19.6مليون

,,

�سهم منخف�ض ًا .%0.51
وت��اب��ع املتعاملون خ�لال جل�سة
�أم�����س اع�ل�ان �سبعة ��شرك��ات عن
اجتماعات جمال�س اداراتها يف �ش�أن
مناق�شة البيانات املالية باال�ضافة
الى اف�صاح �رشكة «�أعيان» ب�ش�أن
التخارج من ا�ستثمارات يف �سلطنة
عمان.
وكانت �رشكات «�سنام» و«التعمري»
و«املنتجات» و«جياد» و«رماية»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«بيتك» و«�أه��ل��ي متحد» و«وطني»
و«�صناعات» و«زين» الأكرث تداوال
�أما الأكرث انخفا�ضا فكانت «الأنظمة»
و«ب��ي��ت ال��ط��اق��ة» و«امل�صالح ع»
و«نابي�سكو» و«املعدات».
وتطبق �رشكة بور�صة الكويت حاليا
املرحلة الثانية لتطوير ال�سوق التي
تت�ضمن تق�سيمه �إلى ثالثة �أ�سواق منها
ال�سوق الأول وي�ستهدف ال�رشكات ذات
ال�سيولة العالية والقيمة ال�سوقية
املتو�سطة �إلى الكبرية.
وتخ�ضع ال�رشكات املدرجة �ضمن
ال�سوق الأول �إل��ى مراجعة �سنوية
مما يرتتب عليه ا�ستبعاد �رشكات
وترقية �أخرى تواكب املعايري الفنية
على �أن تنقل امل�ستبعدة �إلى ال�سوق
الرئي�سي �أو �سوق املزادات .ويت�ضمن
ال�سوق الرئي�سي ال����شرك��ات ذات
ال�سيولة اجليدة التي جتعلها قادرة
على التداول مع �رضورة توافقها مع
�رشوط الإدراج املعمول بها يف حني
تخ�ضع مكونات ال�سوق للمراجعة
ال�سنوية �أي�ضا للت�أكد من مواكبتها
للمتطلبات.
�أم��ا �سوق امل���زادات فهو لل�رشكات
التي ال ت�ستويف ��شروط ال�سوقني
الأول والرئي�سي وال�سلع ذات ال�سيولة
املنخف�ضة واملتوا�ضعة قيا�سا لآليات
العر�ض والطلب املطبقة.

سيولة البورصة
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نابي�سكو

املعدات القاب�ضة

الإغالق فل�س

التغري%
9.3%

39.0

7.1%
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بضغط من األسهم القيادية

�أنهى �سوق دب��ي امل��ايل جل�سة
�أم�س باللون الأح��م��ر ،يف ظل
�ضغوط بيعية على �أ�سهم قطاع
العقارات بقيادة �إع��م��ار� ،إلى
جانب البنوك واال�ستثمار.
و�أغلق امل�ؤ�رش العام لل�سوق
مرتاجع ًا بن�سبة  % 1.05بخ�سائر
بلغت  30.66نقطة هبطت به
�إل��ى م�ستوى  2889.45نقطة،
متوافق ًا مع تراجعات اجلل�سة
املا�ضية.
وت�صدر الرتاجعات �أم�س قطاع
اال�ستثمار  %1.9مع هبوط �سهم
دبي للإ�ستثمار  % 1.98بالغ ًا
 1.98درهم .وانخف�ض �سهم �سوق
دبي املايل  %1.8بالغا 0.961
درهم.
ون��زل قطاع النقل  % 1.8مع
هبوط �سهم العربية للطريان
 %2.9عند  1.02درهم بعد هبوط
نتائجها الف�صلية.
وانخف�ض ال��ع��ق��ارات %1.18

الإماراتيني  8.41مليار درهم،
مقابل  8.19مليارات درهم متثل
�إجمايل قيمة املبيعات؛ لتكون
املح�صلة �رشائية بنحو 218.77
مليون درهم.
وجاءت تعامالت الأفراد مبح�صلة
��شرائ��ي��ة بنحو  8.72ماليني
درهم ،من خالل تنفيذ عمليات
�رشائية بقيمة  57.15مليون
دره��م ،مقابل مبيعات قيمتها
 48.43مليون درهم.
وب��ل��غ��ت م��ب��ي��ع��ات اال�ستثمار
الأجنبي  6.37مليارات درهم،
مقابل  6.59مليارات درهم قيمة
امل�شرتيات ،مبح�صلة بيعية
بلغت  218.77مليون درهم.
وتغلب التوجه البيعي على
تعامالت امل�ؤ�س�سات مبح�صلة
بلغت  8.72ماليني دره��م ،بعد
�أن بلغت مبيعاتهم  34.74مليون
درهم ،مقابل  26.02مليون درهم
لل�رشاء.

بورصة مسقط تغلق متراجعة %0.56
 ...وقائمة األسهم تخلو من الرابحين
تراجع امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط بنهاية تعامالت
�أم�س �أولى جل�سات الأ�سبوع بن�سبة  ،%0.56عند
م�ستوى  4406.35نقطة ،خا�رس ًا  24.86نقطة عن
م�ستوياته يف جل�سة يوم اخلمي�س.
وت�أثر امل�ؤ�رش �أم�س برتاجع م�ؤ�رشاته القطاعية
جمتمعة ،تقدمها ال�صناعة %0.47؛ ب�ضغط
� 4أ�سهم ،لينخف�ض الأ�سماك العمانية ،%2.3
والأنوار لل�سرياميك .%2.11
كما انخف�ض م�ؤ�رش القطاع امل��ايل %0.44؛ مع
تراجع � 6أ�سهم ،تقدمها عمان والإمارات القاب�ضة
مت�صدر اخلا�رسين �أم�س بـ  ،%3.64وهبط ال�رشقية

الأكرث ارتفاع ًا

ال�رشكة

سوق دبي يواصل الهبوط

• م�ؤ�رش دبي
مع تراجع �سهم دريك �آند �سكل
وداماك و�إعمار العقارية ب�سنبة
 %5.6و%3.14و %1.13على
الرتتيب.وتراجع قطاع البنوك
بن�سبة  %0.74مع هبوط �سهم
الإم���ارات دبي الوطني ،%1.7
بالغ ًا  9.83درهم.
ويف امل��ق��اب��ل ،ارت��ف��ع قطاع
الت�أمني  %0.07مع �صعود �سهم
تكافل الإم���ارات  %2.62بالغا
 1.96درهم.
وهبطت قيمة التداول �إلى 83.17
مليون درهم مقابل  158.7مليون
دره��م ،كما تراجعت الأحجام
لت�صل �إل��ى  69.51مليون �سهم
مقابل  126.8مليون �سهم.
كما اجتهت تعامالت الإماراتيني
والأف���راد لل�رشاء خ�لال جل�سة
�أم�س متجاهلة مبيعات الأجانب
وامل�ؤ�س�سات التي �ساهمت يف
تراجع م�ؤ�رش ال�سوق.
وب���ل���غ���ت ق��ي��م��ة م�����ش�تري��ات

بانخفاض بلغ

لال�ستثمار .%3.03
وهبط م�ؤ�رش قطاع اخلدمات %0.35؛ ب�ضغط 3
�أ�سهم ،ليرتاجع اجلزيرة للخدمات ،%2.65
وانخف�ض عمانتل .%2.59
يف الوقت نف�سه ،خلت قائمة الأ�سهم من الرابحني،
خالل تعامالت جل�سة �أم�س.
وتراجع حجم التداوالت �أم�س �إلى  2.59مليون
�سهم ،مقابل  3.56مليون �سهم باجلل�سة
املا�ضية ،وانخف�ضت كذلك قيمة التداوالت �إلى
� 303.88ألف ريال ،مقابل � 691.59ألف ريال
يوم اخلمي�س.
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تداوالت ال�سوق

    19.62

16.6%

12.90

10.9%

8.19
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17.5
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البنك الأهلي املتحد

8.03

�صناعات

6.81

نحو %9.63

هبط بنسبة %0,56

«الطاقة» و«البنوك» يقودان سوق أبوظبي للتراجع
ت��راج��ع �أداء امل���ؤ��شر العام
ل�سوق �أبوظبي املايل بنهاية
تعامالت �أم�س؛ مت�أثرة برتاجع
الطاقة والبنوك.
ون��زل امل�ؤ�رش العام بن�سبة
� %0.56إلى م�ستوى 4844.55
نقطة ليفقد نحو  27.48نقطة.
وتراجع بامل�ؤ�رش العام قطاع
الطاقة بن�سبة  %1.77بفعل
هبوط �سهم طاقة بن�سبة .%5
وتراجع قطاع البنوك بن�سبة
%0.91؛ بفعل ه��ب��وط �سهم
�أبوظبي الأول بن�سبة .%1.07
ويف امل��ق��اب��ل ،ارت��ف��ع قطاع
االت�����ص��االت بن�سبة %0.30
م��دف��وع�� ًا ب�����س��ه��م ات�����ص��االت
املرتفع بالن�سبة نف�سها .وزاد
قطاع العقارات بن�سبة %0.12
بعد �أن زاد �سهم الدار العقارية
بن�سبة  .%0.52وت�صدر قطاع
ال�سلع اال�ستهالكية االرتفاعات
بن�سبة  %2.40بدعم من �سهم
�أغذية بن�سبة  .%3.96وت�صدر
�سهم دان��ة غاز التداوالت من
حيث القيمة واحلجم بنحو
 11.8مليون دره��م ،و10.39
ماليني �سهم.

خسائر «المال
لالستثمار» ترتفع
 %38بالربع الثاني
ارتفعت خ�سائر الربع الثاين
من العام احلايل ل�رشكة املال
لال�ستثمار بن�سبة  %38على
�أ�سا�س �سنوي.
وب��ح�����س��ب ن��ت��ائ��ج ال����شرك��ة
للبور�صة بلغت خ�سائر الفرتة
ن��ح��و � 663.6أل���ف دي��ن��ار،
مقابل خ�سائر بقيمة 480.5
�ألف دينار بالربع الثاين من
.2017
وق���ال���ت ال����شرك��ة يف بيان
للبور�صة� ،إن ارتفاع خ�سائر
ال��ف�ترة ي��ع��ود �إل���ى التغري
يف القيمة ال��ع��ادل��ة لبع�ض
اال����س���ت���ث���م���ارات ،ون��ت��ائ��ج
ال�رشكات الزميلة خالل الربع
الثاين.
وارتفعت خ�سائر ال�رشكة يف
الن�صف الأول من العام احلايل
بن�سبة � %99إلى  1.24مليون
دينار ،مقابل � 626ألف دينار
بالفرتة املماثلة من .2017
وك���ان���ت اخل�����س��ائ��ر �سجلت
ارت��ف��اع��ا بن�سبة %300.7
بالربع الأول من العام اجلاري
على �أ�سا�س �سنوي �إلى 583.17
�ألف دينار.

• م�ؤ�رش �أبو ظبي

بلغت نحو  1,66مليون دينار

أرباح «عقارات الكويت» ترتفع  %12بالربع الثاني
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة عقارات الكويت،
ارتفاع �أرباح الربع الثاين من العام اجلاري بن�سبة
 %11.94على �أ�سا�س �سنوي.
�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان لبور�صة الكويت� ،أن �صايف
الأرب��اح بلغت  1.66مليون دينار بالربع الثاين،
مقارنة  1.49مليون دينار بالفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.
وحول نتائج الن�صف الأول من العام احلايل ،ارتفعت

الأرباح بن�سبة � %23إلى  3.88ماليني دينار ،من 3.15
ماليني دينار بالفرتة املقارنة يف .2017
و�أرجعت ال�رشكة ارتفاع الأرباح �إلى رد خم�ص�صات
ق�ضايا انتفت احلاجة �إليها خالل الن�صف الأول.
ومنت الإيرادات الت�شغيلية بن�سبة � %1.26إلى 8.86
ماليني دينار يف ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو
املا�ضي ،مقابل  8.75ماليني دينار بالفرتة املماثلة
من العام املا�ضي.

وصل إلى مستوى  3254نقطة

«ناسداك دبي» يسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي
وا�صل م�ؤ�رش بور�صة نا�سداك دبي خالل جل�سة �أم�س
الرتاجع بالغ ًا م�ستوى  3254.73نقطة ،بعد �أن و�صل
�إلى امل�ستوى  3277.24نقطة.
وبلغت �أحجام التداوالت �أم�س � 17.97أل��ف �سهم،
مقارنة بنحو � 344.88ألف �سهم مع نهاية تعامالت
�أم�س.
وو�صلت ال�سيولة �إلى � 185.4ألف دوالر ،مقابل قيمة
تقدر بنحو � 894.71ألف دوالر ،عرب تنفيذ � 12صفقة
على مدى اجلل�سة.

ومن �أكرث الأ�سهم �سيولة� ،سهم موانئ دبي بهبوط
بن�سبة %0.40؛ بفعل تعامالت بحجم � 177.58ألف
�سهم ،بقيمة � 7.97ألف دوالر ،لي�صل �إلى �سعر 22.3
دوالر.
كما �صعد �سهم االم��ارات ريت بنحو  ،% 1.27عرب
تداول � 10آالف �سهم ،حمقق ًا �سيولة � 7.8ألف دوالر.
وتعد نا�سداك دب��ي ،التي تتخذ مركز دبي املايل
العاملي مقر ًا لها ،بور�صة مالية عاملية تقدم
خدماتها للمنطقة بني غرب �أوروبا و�رشق �آ�سيا.

