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سجلت ارتفاع ًا بلغ نحو %16.7

السيولة األسبوعية لبورصة الكويت تجاوزت  94مليون دينار
اختتمت بور�صة الكويت تعامالت
الأ���س��ب��وع الأخ�ي�ر م��ن �أغ�سط�س
املا�ضي ،والذي جاء بعد �إجازة
عيد الأ�ضحى ،ب�أداء متباين على
م�ستوى امل�ؤ�رشات والتداوالت.
وت��راج��ع امل ��ؤ��شر ال��ع��ام خالل
الأ���س��ب��وع  %1.46متدني ًا �إلى
النقطة  5132.31مقارنة ب�إقفال
اال�سبوع ال�سابق عند 5208.54
نقاط ،بخ�سائر �أ�سبوعية تُ قدر
بنحو  76.23نقطة.
و���س��ج��ل م���ؤ��شر ال�����س��وق الأول
انخفا�ض ًا �أ�سبوعي ًا بنحو %2.23
و���ص��و ً
ال �إل��ى النقطة 5261.82
خا�رس ًا قرابة  120نقطة ،مقارنة
مب�ستوى �إق��ف��ال��ه يف اال�سبوع
ال�سابق عند  5381.57نقطة.
وحقق م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
االرت���ف���اع الأ���س��ب��وع��ي الوحيد
بنمو ن�سبته  %0.06ب�إقفاله
عند النقطة  ،4897.46مقارنة
ب�إقفاله اال�سبوع ال�سابق عند
النقطة  ،4984.32راب��ح� ًا 3.1
نقاط تقريباً.
وت��ق��ل�����ص��ت �أح���ج���ام ال���ت���داول
الأ�سبوعية بن�سبة  %18.3لت�صل
�إلى  380.73مليون �سهم مقابل
 465.87مليون �سهم يف اال�سبوع
ال�سابق.
�أما ال�سيولة الأ�سبوعية لل�سوق،
فقد ارتفعت بنحو  %16.7لت�صل
�إل��ى  94.23مليون دينار مقابل
 80.74مليون دينار يف الأ�سبوع
الذي �سبق عيد الأ�ضحى مبا�رشة.
وارت��ف��ع��ت ال�����ص��ف��ق��ات بنهاية
الأ�سبوع لت�صل �إلى � 23.45ألف
�صفقة مقابل � 23.34ألف �صفقة
يف اال�سبوع ال�سابق ،بنمو طفيف
ن�سبته .%0.45
وك��ان��ت �آخ��ر جل�سات اال�سبوع

,,

,,

أحجام التداول
تقلصت بنسبة
 %18.3لتصل
إلى 380.73
مليون سهم

ال�سابق انتهت على ارتفاع امل�ؤ�رش
العام  16.64نقطة ليبلغ م�ستوى
 5132.3نقطة بن�سبة ارتفاع
.%0.33
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 77.8مليون �سهم متت من خالل
� 4564صفقة نقدية بقيمة 20.4
مليون دينار كويتي «نحو 67.3
مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

الصفقات
ارتفعت لتصل
إلى  23.45ألف ًا
بنمو طفيف
نسبته %0.45

• تراجع امل�ؤ�رش العام خالل الأ�سبوع %1.46

 36.6نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4897.4نقطة وبن�سبة ارتفاع
 %0.75م��ن خ�لال كمية �أ�سهم
بلغت  43.19مليون �سهم متت
عرب � 2116صفقة نقدية بقيمة 4.9
مليون دينار «نحو  16.17مليون
دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 5.6
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5261.8
نقطة وبن�سبة ارت��ف��اع %0.11

من خالل كمية �أ�سهم بلغت 34.6
مليون �سهم متت عرب � 2448صفقة
بقيمة  15.5مليون دينار «نحو
 51.15مليون دوالر».
وكانت �رشكات «املدن» و«كميفك»
و«ب��ي��ان» و«العيد» و«موا�شي»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«�أهلي متحد» و«االثمار» و«وطني»
و«زين» و«جياد» الأكرث تداوال �أما
الأكرث انخفا�ضا فكانت «ورقية»

و«ك��وي��ت ت» و«ع��رب��ي قاب�ضة»
و«بوبيان د ق» و«املدينة».
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
ال��ع��ال��ي��ة وال��ق��ي��م��ة ال�سوقية
املتو�سطة �إلى الكبرية.
وتخ�ضع ال�رشكات املدرجة �ضمن

ال�سوق الأول �إلى مراجعة �سنوية
مما يرتتب عليه ا�ستبعاد �رشكات
وترقية �أخ��رى تواكب املعايري
الفنية على �أن تنقل امل�ستبعدة
�إل��ى ال�سوق الرئي�سي �أو �سوق
املزادات.
ويت�ضمن ال�����س��وق الرئي�سي
ال�رشكات ذات ال�سيولة اجليدة
التي جتعلها قادرة على التداول
مع ��ضرورة توافقها مع �رشوط

الإدراج املعمول بها يف حني
تخ�ضع مكونات ال�سوق للمراجعة
ال�سنوية �أي�ضا للت�أكد من مواكبتها
للمتطلبات.
�أما �سوق املزادات فهو لل�رشكات
التي ال ت�ستويف �رشوط ال�سوقني
الأول والرئي�سي وال�سلع ذات
ال�سيولة املنخف�ضة واملتوا�ضعة
قيا�سا لآليات العر�ض والطلب
املطبقة.

سجلت نمواً بلغت نسبته %0.22

السيولة بلغت  1.32مليار درهم

القيمة السوقية لسوق مسقط
ارتفعت إلى  17.5مليار ريال

 10مليارات درهم مكاسب األسواق
اإلماراتية في أسبوع

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالته الأ�سبوعية،
بارتفاع ن�سبته  ،%0.66ب�إقفاله عند م�ستوى
رابحا  28.82نقطة عن م�ستوياته
 4419.27نقطة،
ً
بنهاية الأ�سبوع ال�سابق لعطلة عيد الأ�ضحى.
وزادت القيمة ال�سوقية للبور�صة خالل الأ�سبوع بن�سبة
� ،%0.22إلى  17.593مليار ري��ال ،مقابل 17.547
مليار ريال يف اال�سبوع ال�سابق ،مبكا�سب �سوقية
 45.86مليون ريال.
وجاء ارتفاع امل�ؤ�رش خالل الأ�سبوع بدعم من �صعود
م�ؤ�رش القطاع املايل منفرد ًا بـ ،%1.17بينما تراجع
م�ؤ�رش قطاع ال�صناعة  ،%1.06وانخف�ض م�ؤ�رش
اخلدمات .%0.13
وت�صدر بنك العز الإ�سالمي الأ�سهم املرتفعة خالل
الأ�سبوع بن�سبة  ،%9.76وارتفع عمان والإم��ارات
القاب�ضة  ،%5.61و�صعد �أريدو .%5.6

وعلى اجلانب الآخر ،تقدم الباطنة للتنمية واال�ستثمار
الأ�سهم املرتاجعة خالل الأ�سبوع بن�سبة ،%5.68
وتراجع مطاحن �صاللة  ،%5.66وانخف�ض كذلك �سهم
النه�ضة للخدمات .%5.14
وتراجع حجم ال��ت��داوالت الإج��م��ايل خ�لال الأ�سبوع
� ،%20.05إلى  41.9مليون �سهم ،مقابل  52.41مليون
�سهم يف الأ�سبوع ال�سابق لعطلة العيد.
كما تراجعت قيمة التداوالت  ،%8.71لت�صل �إلى
 7.46ماليني ريال ،مقابل  8.17ماليني ريال الأ�سبوع
ال�سابق.
واجته امل�ستثمرون العمانيون والعرب لل�رشاء خالل
الأ�سبوع ،ب�سوق م�سقط ،فيما �سيطر التوجه البيعي
على الأجانب واخلليجيني.
وبلغ �صايف م�شرتيات امل�ستثمرين املحليني نحو
� 759.26أل��ف ري��ال ،حيث بلغت القيمة الإجمالية

مل�شرتياتهم من الأ�سهم  6.56مليون ري��ال ،مقابل
مبيعات قيمتها  5.08مليون ريال.
وبلغ �صايف م�شرتيات العرب � 36.15ألف ريال،
حيث بلغت القيمة الإجمالية مل�شرتياتهم 83.71
�ألف ريال ،مقابل مبيعات لأ�سهم قيمتها � 47.57ألف
ريال.
وعلى اجل��ان��ب الآخ���ر ،مالت تعامالت الأجانب
واخلليجيني للبيع ،ليحقق الأجانب �صايف قيمته
� 678.97أل��ف ري��ال ،كما م��ال اخلليجيون للبيع
مبح�صلة � 116.44ألف ريال.
العمانيني  %88.03من �إجمايل قيمة
ومثلت تعامالت ُ
ال�رشاء خالل الأ�سبوع ،وتالها ن�سبة اخلليجيني
البالغة  ،%8.35فيما بلغت ن�سبة الأجانب ،%2.49
وتبقى  %1.12من قيمة عمليات ال�رشاء الإجمالية
للعرب.

القيمة السوقية حققت زيادة بنحو  28مليار ريال

المؤشر السعودي يربح  81نقطة في أسبوع

وسط ارتفاع في أغلب القطاعات
�أغلق امل�ؤ�رش العام لل�سوق ال�سعودي
 تا�سي ،على ارتفاع بنهاية اال�سبوعاملا�ضي املنتهي اخلمي�س ،و�سط
ارتفاع �أغلب القطاعات.
و�صعد «تا�سي» بن�سبة  %1.03تعادل
 81.09نقطة ،عند م�ستوى 7948.25
نقطة.
وارتفعت القيمة ال�سوقية لأ�سهم
«تا�سي» بنحو  27.9مليار ريال «7.45
مليارات دوالر» ،لت�صل �إل��ى 1.89
تريليون ري��ال « 504.88مليارات
دوالر» ،بنهاية الأ�سبوع.
وارتفع  16قطاع ًا بنهاية الأ�سبوع
ت�صدرها الأدوية بارتفاع  ،%4تاله
الطاقة .%3.97
وارتفعت الثالثة القطاعات الرئي�سية
االت�����ص��االت ،وامل����واد الأ�سا�سية
والبنوك ،بن�سب  ،%3.19و،%1.19
و 0.875على التوايل.
وتراجعت  4قطاعات ت�صدرها جتزئة

الأغذية بن�سبة  ،%3.6تاله املرافق
العامة .%1.5
وتراجعت قيمة تداوالت «تا�سي» خالل
الأ�سبوع بن�سبة  ،%34.7لت�صل �إلى
 9.9مليارات ريال « 2.6مليار دوالر»،
مقارنة باال�سبوع ال�سابق ،عند 15.2
مليار ريال « 4.05مليارات دوالر».
وهبطت كميات التداول بن�سبة %27.6
لت�سجل  423.7مليون �سهم مقارنة
بالأ�سبوع ال�سابق عند  585.5مليون
�سهم.
وبلغ متو�سط قيمة ال��ت��داول خالل
الأ�سبوع  1.98مليار ريال « 529مليون
دوالر» مقارنة مع  3.04مليارات ريال
« 810.8ماليني دوالر» خالل الأ�سبوع
ال�سابق.
وبلغ متو�سط كمية التداول نحو 84.7
مليون �سهم ،خالل اال�سبوع املا�ضي،
مقابل  117مليون �سهم اال�سبوع
ال�سابق.

• م�ؤ�رش ال�سعودية

حققت الأ�سهم الإماراتية مكا�سب
�أ�سبوعية قيا�سية جت��اوزت 9.8
مليارات دره��م اال�سبوع ال�سابق
عقب انتهاء عطلة عيد الأ�ضحى.
وهبطت ال�سيولة الأ�سبوعية من
 1.7مليار دره��م �إل��ى م�ستويات
 1.32مليار دره��م ،منها 687.15
مليون دره��م يف دب��ي ،و629.31
مليون دره��م يف �أبوظبي ،فيما
جرى تداول  512.09مليون �سهم،
منها  385.06مليون �سهم يف دبي،
و 127.03مليون �سهم يف �أبوظبي.
و�سجلت �أ�سهم دبي مكا�سب �سوقية
بلغت  998.47مليون درهم ،كما
ربحت �أ�سهم �أبوظبي قرابة 8.8
مليارات درهم.
وق���ال �إي��ه��اب ر���ش��اد ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ال�صفوة مبا�رش
للخدمات املالية� ،إن قوة النتائج
املالية للقطاع البنكي يف �أبوظبي
�ساعد على جذب ال�سيولة لل�سوق،
كما �أن ارتفاع قيمة الأ�سهم هي
التي �ساعدت على زي���ادة قيمة
التداوالت.
ويف �سوق دبي كان قطاع ال�صناعة
من �أب��رز اخلا�رسين ،حيث هبط
 %10م��ع ن��زول �سهم «الأ�سمنت
الوطنية» بالن�سبة ذات��ه��ا ،كما

• و�ضاح الطه

• �إيهاب ر�شاد

انخف�ض قطاع البنوك الذي تراجع
بن�سبة  %4.83م��ع هبوط �سهم
«الإم���ارات دب��ي الوطني» بن�سبة
 ،%1.10ونزل قطاع العقار بنحو
 %4.68بفعل تراجع �سهم «دريك
�آند �سكل» بنحو  ،%29.65و«�أرابتك
القاب�ضة»  ،%5.56وهبط قطاع
النقل بنحو ،%2.16و«اخلليج
للمالحة»  .%5.9ويف املقابل
ارتفع قطاع ال�سلع اال�ستهالكية
وحيد ًا  %2.67مع هبوط �سهم «دي
�إك�س بي».
وقال و�ضاح الطه ،املحلل املايل

ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الوطني
مبعهد «ت�شارترد» للأوراق املالية
واال�ستثمار يف الإم��ارات� ،إن �أداء
�أ�سهم ال�رشكات الرئي�سة خالل
�أ�سبوع ما بعد عطلة العيد يعد
ج��ي��د ًا ،وحت��دي��د ًا ا�سهم القطاع
البنكي.
ولفت و�ضاح الطه �إل��ى �أن حجم
ال�����س��ي��ول��ة م��ا زال �ضعيف ًا يف
ال�سوقني ،وحتتاج امل�ؤ�رشات �إلى
م�ستويات �أعلى من تلك ال�سيولة
لتكون كافية ل��ت��ج��اوز النقاط
املهمة التي تواجهها حالي ًا.

بورصة مصر
تحقق مكاسب
أسبوعية بنسبة
نمو بلغت %4.8

خيم االرتفاع على م�ؤ�رشات بور�صة
م�رص خ�لال الأ���س��ب��وع الأخ�ي�ر من
�أغ�سط�س  2018املنتهي اخلمي�س
� 30أغ�سط�س املا�ضي ،بالتزامن
م��ع ع���ودة ال�����س��ي��ول��ة ب��دع��م من
االخبار االيجابية على االقت�صاد
امل�رصي واملمثلة يف رفع موديز
للنظرة امل�ستقبلية لت�صنيف م�رص
االئتماين.
ورفعت وكالة «موديز» النظرة
امل�ستقبلية لت�صنيف م�رص من
م�ستقرة �إل��ى �إيجابية ،م�ؤكدة
ت�صنيفها االئتماين عند «.»B3
وارتفع امل�ؤ�رش الرئي�سي للبور�صة
امل�رصية �إيجي �إك�س  ،30بن�سبة
 %4.8خ�ل�ال الأ���س��ب��وع ليغلق
عند  16009.41ن��ق��اط ،مقابل
 15273.39نقطة « �إغالق الأحد قبل
املا�ضي».
ُي�شار �إل��ى �أن جل�سات اال�سبوع
ال�سابق اقت�رصت على جل�سة الأحد
ب�سبب عطلة عيد اال�ضحى.
وارتفع م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  70خالل
الأ�سبوع بن�سبة  %1.27عند م�ستوى
 747.38نقطة ،مقابل  738نقطة «
�إغالق الأحد اال�سبوع ال�سابق».

بورصة قطر ترتفع
بأعلى وتيرة أسبوعية
منذ مارس الماضي
ارتفعت بور�صة قطر خالل اال�سبوع املا�ضي ب�أعلى وترية
�أ�سبوعية منذ مار�س املا�ضي؛ وذل��ك بدعم منو جماعي
للقطاعات ،وال�سوقي يرتفع .%5.2
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  %4.64ليغلق تداوالت
اال�سبوع املا�ضي عند النقطة  ،9886.45رابح ًا  438.57نقطة
عن م�ستويات اال�سبوع ال�سابق املنتهي يف � 16أغ�سط�س.
ي�شار �إلى �أن الأ�سبوع ال�سابق ب�أكمله واملنتهي يف � 23أغ�سط�س
كان عطلة يف الأ�سواق احتفا ًال بعيد الأ�ضحى.
وبلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم بنهاية  546.28مليار ريال
بنمو  %5.16عن قيمتها يف الأ�سبوع املنتهي يف � 16أغ�سط�س
عند  519.46مليار ريال.
ودع��م االرتفاع الأ�سبوعي للم�ؤ�رش العام �صعود جماعي
للقطاعات على ر�أ�سها العقارات بن�سبة  ،%7.07وتبعه
البنوك بـ ،%6.85ثم االت�صاالت بـ.%4.77
وحل الت�أمني يف املركز الرابع بنمو  ،%2.51ويليه ال�صناعة
بـ ،%2.03ويتبعهم النقل والب�ضائع بن�سبة  %1.83و%0.23
على التوايل.
و�شهد اال�سبوع املا�ضي ارتفاع �أ�سعار � 28سهم ًا تقدمها م�رصف
قطر الإ�سالمي بن�سبة  %12.90علم ًا ب�أن ال�سهم و�صل بنهاية
لأعلى �سعر منذ مار�س  2008البالغ  140ريا ًال ،بينما تراجع
� 16سهم ًا على ر�أ�سها �أعمال بـ ،%3.80فيما ا�ستقر �سهم البنك
الأهلي وحيد ًا عند  30.11ريا ًال وهو نف�س م�ستوى �إغالق 16
�أغ�سط�س.
وعلى م�ستوى التداوالت فقد ارتفعت بنحو جماعي باال�سبوع
املا�ضي ،حيث زادت ال�سيولة بن�سبة � %54.58إلى 1.06
مليار ريال ،مقابل  687.81مليون ريال.
وبلغت �أحجام التداول  31.52مليون �سهم ،بنمو  %38.43عن
كميات الأ�سبوع املنتهي يف � 16أغ�سط�س عند  22.77مليون
�سهم.
ونفذ باال�سبوع املا�ضي � 18.41ألف �صفقة ،مقابل � 14.69ألف
�صفقة ،بارتفاع ا�سبوعي �سجل .%25.29

