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المؤشر العام تراجع بنسبة % 0.04

بورصة الكويت تتجاوز  90مليون سهم من خالل  4688صفقة نقدية
�أنهت بور�صة الكويت تعامالت
�أم�س على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام
 2.14نقطة ليبلغ م�ستوى 5136 .4
نقطة بن�سبة انخفا�ض .٪ 0 .04
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 90.8مليون �سهم متت من خالل
� 4688صفقة نقدية بقيمة 18.5
مليون دينار نحو  61 .05مليون
دوالر �أمريكي.
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 27 .8نقطة لي�صل �إلى م�ستوى .7
 4771نقطة وبن�سبة انخفا�ض .58
 % 0من خالل كمية �أ�سهم بلغت 59
مليون �سهم متت عرب � 2122صفقة
نقدية بقيمة  4 .4ماليني دينار
نحو  14 .5مليون دوالر.
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول .9
 11نقطة لي�صل �إلى م�ستوى .08
 5337نقطة وبن�سبة ارتفاع 0 .22
 %من خالل كمية �أ�سهم بلغت .7
 31مليون �سهم متت عرب 2566
�صفقة بقيمة  14 .10مليون دينار
نحو  46.5مليون دوالر.
وكانت �رشكات كميفك وا�سمنت
ابي�ض ومراكز وياكو وقيوين �أ
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
يونيكاب واعيان وخليج ب وزين
وبرقان الأك�ثر ت��داوال �أم��ا الأكرث
انخفا�ضا فكانت رمي ووطنية د ق
وبيت الطاقة والأمان وامل�ساكن.
و�أو�ضح م�ست�شار التحليل الفني
لأ�سوق املال� ،إبراهيم الفيلكاوي
�إن ال�سوق الأول يواجه املقاومة
ُ
املتحركة عند م�ستوى 5340
نقطة ،فيما ُيعد و�صول ال�سوق
الرئي�سي �إلى � 4763أم�س منطقة
ارت����دادة فنية لتعديل م�ساره
الهابط ثم �إلى  4700ما مل يرتد
لي�ستقر ف��وق م�ستويات 4838
نقطة.
و�سجلت م���ؤ��شرات  6قطاعات
ت��راج��ع � ًا �أم�����س ب�����ص��دارة النفط
والغاز بنحو  ،%2.4فيما ارتفع
 6ق��ط��اع��ات �أخ����رى يت�صدرها
التكنولوجيا بواقع .%7.6
وج��اء �سهم «كميفك» على ر�أ�س
ارتفاعات الأ�سهم املدرجة بنمو
ن�سبته  ،%15.5فيما وا�صل �سهم
«ريــم» النزيف ليهبط �أم�س ب�أكرث
من  %34بخ�سائر بلغت  120فل�س ًا
لي�صل لأدنى م�ستوياته خالل 10
�أ�شهر.
وزادت �سيولة البور�صة �أم�س

مؤشرات

 6قطاعات سجلت

تراجع ًا بصدارة
• ابراهيم الفيلكاوي

بنحو %2.4

السيولة

زادت %61.6

إلى  18.53مليون

دينار

• «الوطني» حقق أنشط تداوالت بقيمة  2.47مليون دينار

الأكرث انخفا�ض ًا

الأكرث ارتفاع ًا

ً
ن�شاطا من حيث الكمية
الأكرث

ال�رشكة

الإغالق «فل�س»

التغري «»%

ال�رشكة

الإغالق «فل�س»

التغري «»%

ال�رشكة

الكويت وال�رشق الأو�سط لال�ستثمار املايل

33.5

% 15.5 +

رمي العقارية

229.0

()% 34.4

يونيكاب لال�ستثمار والتمويل

الكمية «مليون �سهم» الن�سبة من �إجمايل التداوالت

ر�أ�س اخليمة ل�صناعة الأ�سمنت
الأبي�ض واملواد الإن�شائية

   7.52

% 8.3

86.9

% 10.0 +

الوطنية الدولية القاب�ضة

62.0

()% 13.9

�أعيان للإجارة واال�ستثمار

6.10

% 6.7

مراكزالتجارة العقارية

23.2

% 10.0 +

بيت الطاقة القاب�ضة

26.0

()% 8.8

بنك اخلليج

4.23

% 4.7

ياكو الطبية

129.0

% 9.3 +

الأمان لال�ستثمار

46.5

()% 7.7

زين

4.02

% 4.4

�أم القيوين لال�ستثمارات العامة

64.0

% 8.1 +

امل�ساكن

50.0

()% 7.4

بنك برقان

3.92

% 4.3

� %61.6إلى  18.53مليون دينار
مقابل  11.47مليون دينار �أول من
�أم�س ،كما ارتفعت �أحجام التداول
� %43إلى  90.86مليون �سهم مقابل
 63.56مليون �سهم بجل�سة الأحد.
وحقق �سهم «الكويت الوطني»
�أن�شط �سيولة بالبور�صة بقيمة
 2.47م��ل��ي��ون دي��ن��ار مرتفع ًا

ناسداك دبي تواصل صعودها
وسط تدني التداوالت

�صعد م�ؤ�رش بور�صة نا�سداك دبي خالل جل�سة �أم�س ،بالغ ًا م�ستوى
 3297.89نقطة ،بعد �أن و�صل �إلى امل�ستوى  3268.97نقطة بجل�سة
�أم�س .ونق�صت الأحجام �أم�س � 207.7آالف �سهم مقابل 633.6
�ألف �سهم ،فيما زادت ال�سيولة �إلى  1.8مليون دوالر مقابل 1.7
مليون دوالر .وكان �أكرث الأ�سهم �سيولة �سهم موانئ دبي بتحقيق
 1.7مليون دوالر ،من خالل التداول على � 84.5ألف �سهم؛ منخف�ض ًا
بنحو %1.17مع نهاية التعامالت.
وجاء ثاني ًا� ،سهم الإمارات ريت ب�سيولة بلغت � 54.5ألف دوالر،
من خالل التداول على � 55.07ألف �سهم ،م�ستقر ًا مع �إغالق اجلل�سة.
وجاء �سهم الإمارات دبي الوطني ريت م�ستقر ًا ب�سيولة � 53.6ألف
دوالر من خالل التعامل على � 68ألف �سهم.
فيما هبط �سهم اورا���س��ك��وم بن�سبة  ،%0.13لي�سجل �سعر
 7.79دوالرات ،بعد التعامل على � 100سهم ،بقيمة � 774.75ألف
دوالر .وتعد نا�سداك دبي ،التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقر ًا
لها ،بور�صة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب �أوروبا
و�رشق �آ�سيا .وت�ستقبل امل�صدرين� ،سواء من املنطقة� ،أو من �شتى
�أنحاء العامل الذين يتطلعون �إلى اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
على امل�ستويني الإقليمي والدويل .وتدرج البور�صة حالي ًا الأ�سهم
وامل�شتقات وال�سلع املتداولة يف البور�صات واملنتجات املهيكلة،
وال�صكوك ،وال�سندات الإ�سالمية ،وال�سندات التقليدية.

مكاسب البنوك تقود سوق أبوظبي
لتحقيق  4.7مليارات درهم
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق
�أبوظبي املايل تعامالت جل�سة
�أم�����س على ارت��ف��اع مدفوع ًا
بقطاع البنوك والطاقة وارتفع
امل�ؤ�رش العام بن�سبة %1.39
الى م�ستوى  4986.28نقطة
لريبح نحو  68.20نقطة.
وارتفع بامل�ؤ�رش العام قطاع
البنوك بن�سبة  %2.85بعد ان
ربح �سهم ر�أ�س اخليمة الوطني
بن�سبة ،%6.10كما �سجل
�سهم �أبوظبي االول مكا�سب
بنحو  ،%3.23وارتفع �أي�ض ًا
بنك �أبوظبي التجاري نحو
.%2.21
و�سجل قطاع الطاقة مكا�سب
بنحو  %0.03بدعم من مكا�سب
�سهم دانة غاز املرتفع بن�سبة
 ،%1.75يف حني تراجع �سهم
طاقة بن�سبة .%5.83
ويف املقابل ت��راج��ع قطاع
االت�صاالت بن�سبة ،%1.22
بفعل هبوط �سهم ات�صاالت
املرتاجع بالن�سبة نف�سها.
وتراجع قطاع العقارات بنحو

النفط والغاز

 %0.51بفعل ه��ب��وط �سهم
الدار العقارية بن�سبة ،%0.5
ور�أ�س اخليمة العقارية بن�سبة
 ،%0.81كما نزل �سهم ا�رشاق
العقارية بنحو .%0.17
وت�صدر �سهم االحتاد الوطني
التداوالت بنحو  63.45مليون
درهم يف حني كان �سهم دانة
غاز االن�شط من حيث احلجم
بنحو  19مليون �سهم.
ربح
وبنهاية التعامالت
ر�أ����س امل��ال ال�سوقي نحو
 4.688مليار درهم مبا يعادل
 1.27614مليار دوالر ،لت�صل
القيمة ال�سوقية الى 495.869
مليارات دره��م ،مبا يعادل
" 135مليار دوالر ،مقارنة
بـ  491.181مليار درهم �أو
ما يعادل  133.706مليار
دوالر.
وكان قطاع ال�صناعة الأكرث
خ�سارة بن�سبة  %2.05بفعل
هبوط �سهم �سرياميك ر�أ�س
اخل��ي��م��ة امل�تراج��ع بن�سبة
.%5.26

 ،%0.73فيما ت�صدر �سهم
«يونيكاب» �أكرب حجم تداول بنحو
 7.52ماليني �سهم م�ستقر ًا عند
�سعر  60فل�ساً.
�أما �سهم «�سفن» فحقق �أم�س �أعلى
م�ستوى �إقفال على الإطالق بعدما
�أنهى التعامالت عند �سعر 528
فل�س ًا لريتفع  ،%2.52و�سط

توقعات ب�إمكانية ان�ضمام ال�سهم
لقائمة ال�سوق الأول خالل الفرتة
ُ
املقبلة.
وتابع املتعاملون اف�صاحا مكمال
ب�ش�أن معلومات جوهرية تتعلق
باحلجز على �أ�صول �رشكة امل�صالح
العقارية واف�صاح ًا ثاني ًا عن �إمتام
عمليتي بيع ل�شخ�صني مطلعني

على �أ�سهم بنك بوبيان وكذلك
تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة
وغري مدرجة ل�صالح ح�ساب ادارة
التنفيذ يف وزارة العدل.
كما تابع ه�ؤالء �أي�ضا اي�ضاح ب�ش�أن
التداول غري االعتيادي على �سهم
الرابطة خ�لال جل�سة � 9سبتمرب
احل���ايل ع�ل�اوة على اي�����ض��اح من

�رشكة يونيكاب ب�ش�أن التداول
غري االعتيادي وكذلك تطبق �رشكة
بور�صة الكويت حاليا املرحلة
الثانية لتطوير ال�سوق التي تت�ضمن
تق�سيمه �إل��ى ثالثة �أ���س��واق 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 ملراجعة �سنوية
ما 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.
وي��ت�����ض��م��ن ال�����س��وق الرئي�سي
ال�رشكات ذات ال�سيولة اجليدة
التي جتعلها قادرة على التداول
مع ��ضرورة توافقها مع �رشوط
الإدراج امل��ع��م��ول 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.

المؤشر السعودي يعاود تراجعه و «الموازي» يسجل أول مكاسب سبتمبر
�أن��ه��ى �سوق الأ�سهم ال�سعودية «ت���داول»،
تعامالت جل�سة �أم�����س  ،باللون الأحمر،
ليعاود خ�سائره مرة �أخرى ،بعد �أن متا�سك
على م��دار جل�سة واح��دة ،وا�ستطاع ال�سوق
املوازي «منو» �أن يغلق باملنطقة اخل�رضاء.
وتراجع امل�ؤ�رش العام «تا�سي» بن�سبة %0.29
عند الإغالق ،ليفقد  22.73نقطة من ر�صيده،
هبطت به �إلى  7.706.34نقاط ،ليبدد �أكرث من
ن�صف مكا�سبه باجلل�سة ال�سابقة.
ويف املقابل� ،أنهى م�ؤ�رش ال�سوق املوازي
«منو» تعامالته على ارتفاع ن�سبته ،%0.56
مبكا�سب بلغت  14.38نقطة ،و�صل بها �إلى
م�ستوى  2.580.1نقطة ،وهو االرتفاع الأول له
بعد  6تراجعات .وقالت اجلزيرة كابيتال �إن
امل�ؤ�رش العام ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية ما زال

يتحرك يف موجة هابطة قد ت�صل �إلى م�ستويات
 7420نقطة كحد �أق�صى ومن املحتمل بعدها
البدء يف بناء منطقة دعم قوية جمددا.
و�أ�شارت �إلى �أن الأزم��ة احلالية يف الأ�سواق
النا�شئة لها ت�أثري �سلبي ملحوظ على حتركات
م�ؤ�رش ال�سوق ال�سعودي.
وج���اء ت��راج��ع امل���ؤ��شر ال��ع��ام ،بنهاية
ال��ت��ع��ام�لات ،م�صحوبا بتح�سن ملحوظ
لل�سيولة ،حيث ارتفعت قيم التداول �إلى 2.55
مليار ريال « 680.27مليون دوالر» ،مقابل
 1.98مليار ريال  528مليون دوالر باجلل�سة
ال�سابقة .وارتفعت كميات التداول بجل�سة
�أم�س� ،إلى  103.86ماليني �سهم ،مقابل 94.7
مليون �سهم بنهاية جل�سة الأحد.
و�شهد �سوق الأ�سهم ال�سعودية «تداول»� ،أم�س

تنفيذ � 12صفقة خا�صة على جمموعة من
الأ�سهم ،بقيمة �إجمالية بلغت  67.84مليون
ريال ،بتداوالت بلغت � 962.69ألف �سهم.
وعلى م�ستوى �أداء القطاعات بـ «ت��داول»،
فقد غلب عليها ال�سلبية ،برتاجع  14قطاعا،
ت�صدرها «اخل��دم��ات اال�ستهالكية» برتاجع
ن�سبته  ،%2.46وهبط قطاع املواد الأ�سا�سية
بن�سبة  ،%0.28وبلغت خ�سائر «البنوك»
 .%0.22وج��اءت بقية القطاعات باللون
الأخ�رض ،ب�صدارة قطاع الرعاية ال�صحية الذي
�أغلق مرتفعا  ،%0.97و�سجل قطاع االت�صاالت
ارتفاعا ن�سبته .%0.43
وفيما يخ�ص �أداء الأ�سهم ،فقد �شملت اخل�سائر
� 119سهما ،بال�سوق الر�سمي ،ت�صدرها �سهم
«الكابالت» برتاجع  ،%6.88وجاء �إغالق 57

�سهما باللون الأخ�رض ،ب�صدارة «�أ�سيج» الذي
قفز  %9.94ليحقق �أعلى مكا�سبه منذ .2013
وت�صدر �سهم «الإمناء» ن�شاط الأ�سهم من حيث
الكميات والقيم ،بـ  19.86مليون �سهم ،بلغت
قيمتها  403.3ماليني ريال ،و�أغلق مرتاجعا
بن�سبة .%3.09
وجاءت مكا�سب ال�سوق املوازي ،بعد ارتفاع
«الكثريي» و «باعظيم» بن�سبة  %5.86و%4.84
على ال��ت��وايل ،مقابل هبوط «�أبومعطي»
بن�سبة  .%1.2وكان امل�ؤ�رش العام لل�سوق،
قد �أنهى �أول��ى جل�سات الأ���س��ب��وع ،باللون
الأخ�رض لي�ستعيد توازنه بعد خ�سائر الفرتة
املا�ضية ،فيما وا�صل م�ؤ�رش ال�سوق املوازي-
منو خ�سائره للجل�سة ال�ساد�سة على التوايل
لي�سجل �أدنى م�ستوياته على الإطالق.

بدعم من سهم «سالمة للتأمين» و«دبي اإلسالمي»

سوق دبي يرتفع بأكبر سيولة يومية منذ يونيو الماضي
القيمة السوقية للبورصة وصلت إلى  373.1مليار درهم
ارتفع �أداء امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي املايل يف نهاية
جل�سة �أم�س ،و�سط قفزة يف ال�سيولة بدعم من �سهم �سالمة
للت�أمني ودبي الإ�سالمي.
و�سجل امل�ؤ�رش العام �صعود ًا بنحو  ،%0.24عند م�ستوى
 2849.41نقطة ،رابح ًا  6.74نقاط ،م�ستكم ًال ارتفاعات
اجلل�سة املا�ضية .وقفزت ال�سيولة �إلى  459.58مليون
درهم «  125.10مليون دوالر» وهو �أعلى م�ستوى لها منذ
نهاية جل�سة  21يونيو املا�ضي ،مقارنة بــ  251.75مليون
درهم ،و�صعدت الأحجام �إلى  509.38ماليني �سهم مقارنة
بــ  307.95ماليني �سهم.
وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سوق نحو  0.470مليار
درهم «  128مليون دوالر» لت�صل �إلى  373.14مليار درهم
« 101.57مليار دوالر» مقابل  372.67مليار درهم « 101.44
مليار دوالر» قيمتها باجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر قطاع الت�أمني االرتفاعات بن�سبة  %5.6مع ارتفاع
�سهم �سالمة للت�أمني بن�سبة  %12.04لـ  0.633درهم
ليوا�صل ال�صعود امل�ستمر من بعد االع�لان عن �صفقة
ا�ستحواذ جمموعة �أبوظبي املالية على ن�سبة  %30من
�أ�سهم ال�رشكة اخلمي�س املا�ضي.
كما زاد اال�ستثمار  %1.12مع �صعود �سهم �سوق دبي املايل
 %1.99بالغ ًا  0.976دره��م ،وارتفاع دبي لال�ستثمار
 %1.02بالغ ًا  1.98درهم.
و�سجل قطاع النقل واالت�صاالت والعقارات والبنوك �صعود ًا
بن�سبة  %0.24و %0.19و %0.13و %0.10على التوايل مع
ا�ستمرار مكا�سب �سهم �أرامك�س بن�سبة  %1.19و«دو» و«دبي

الإ�سالمي» بن�سبة  %0.19لكل منهما� ،إ�ضافة الى �صعود
�أرابتك القاب�ضة .%0.53
وقال حمللون ان التفا�ؤل بد�أ بجل�سة �أول من �أم�س لدى
امل�ستثمرين واكمل كذلك �أم�س يف ظل القرارات ال�سيادية
ب�ش�أن القطاع العقاري املنتظر له جتدد ن�شاطه �إ�ضافة الى
التوقعات االيجابية ب�ش�أن قرار اعمار للتطوير املرتقب هذا
اال�سبوع ب�ش�أن التوزيعات النقدية امل�ؤقتة للمتعاملني.
وكثف امل�ستثمرون الأجانب وامل�ؤ�س�سات م�شرتياتهم يف
�سوق دبي املايل بنهاية جل�سة �أم�س مع تزايد التفا�ؤل
بال�سوق بدعم من املحفزات احلكومية الأخرية التي تهدف
�إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري.
وبلغت قيمة م�شرتيات الأجانب  171.89مليون درهم،
مقابل مبيعات  166مليون درهم مبح�صلة �رشائية بنحو
 5.89ماليني درهم.
وع��ن فئات امل�ستثمرين ،فقد بلغت قيمة م�شرتيات
اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي  253.98مليون درهم ،مقابل 191.42
مليون درهم �إجمايل املبيعات ،لتكون املح�صلة ال�رشائية
 62.55مليون درهم.
وغلب التوجه البيعي على تعامالت الإماراتيني مبح�صلة
بلغت  5.89ماليني دره��م ،بعد �أن بلغت املبيعات
 293.58مليون درهم ،مقابل م�شرتيات  287.68مليون
درهم.
وبلغت قيمة مبيعات اال�ستثمار الفردي  268.15مليون
درهم ،مقابل  205.6ماليني درهم �إجمايل امل�شرتيات،
لتكون املح�صلة البيعية ب�صايف  62.55مليون درهم.

• مؤشر دبي

