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مؤشر السوق الرئيسي فقد  14.48نقطة

هبوط تسعة قطاعات يتراجع ببورصة الكويت بنسبة %0.2
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها على
انخفا�ض امل�ؤ�رش العام  10.04نقاط
ليبلغ م�ستوى  5126.37نقطة بن�سبة
انخفا�ض .%0.2
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 104.03ماليني �سهم متت من خالل
� 5467صفقة نقدية بقيمة  23.2مليون
دينار «نحو  76.5مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 14.48نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4756.9نقطة وبن�سبة انخفا�ض
 %0.31من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 60.2مليون �سهم متت عرب 2210
�صفقات نقدية بقيمة  4.4ماليني
دينار «نحو  14.5مليون دوالر».
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 7.41
نقاط لي�صل �إل��ى م�ستوى 5329.6
نقطة بن�سبة انخفا�ض  %0.14من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  43.8مليون
�سهم متت عرب � 3227صفقة بقيمة
 18.7مليون دينار «نحو  61.7مليون
دوالر».
وكانت �رشكات «بيت الطاقة» و«وطنية
د ق» و«االول���ى» و«ا���ص��ول» و«ياكو»
الأك�ثر ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«اعيان» و«خليج ب» و«زين» و«بيتك»
و«االث��م��ار» الأك�ثر ت��داوال �أم��ا الأكرث
انخفا�ضا فكانت «�سينما» و«�سنام»
و«ابار» و«بوبيان د ق» و«االنظمة».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا ب�ش�أن امتام
عملية �رشاء ل�شخ�ص مطلع على �أ�سهم
جمموعة االمتياز اال�ستثمارية عالوة
على امتام عملية بيع ل�شخ�ص مطلع
على �أ�سهم بنك الكويت الوطني وتنفيذ
بيع �أوراق مالية مدرجة و�أخرى غري
مدرجة ل�صالح ح�ساب �إدارة التنفيذ يف

كميات التداول تجاوزت
 104ماليين سهم من
خالل  5467صفقة
نقدية
ارتفاع السيولة %25.4
إلى  23.23مليون دينار

• «بيتك» حقق أنشط تداوالت بقيمة  3.16ماليني دينار

وزارة العدل.
كما تابع ه�ؤالء �إي�ضاحا ل�رشكة رابطة
الكويت واخلليج للنقل بخ�صو�ص
معلومات جوهرية متعلقة مبناق�صة
ت�شغيل و�صيانة الرافعات اجل�رسية
و�إيقاف �أ�سهم �رشكة «مينا».
وقال نائب رئي�س ق�سم بحوث اال�ستثمار
يف «ك��ام��ك��و»� ،إن ال�صورة العامة
لل�سوق الكويتي ال تزال �إيجابية مع
ا�ستمرار العوامل الأ�سا�سية قوية �إلى

حد ما بانتظار ان�ضمام البور�صة �إلى
م�ؤ�رش فوت�سي را�سل للأ�سواق النا�شئة
على مرحلتني يف �أواخر �سبتمرب احلايل
ودي�سمرب ُ
املقبل.
و�أ���ض��اف رائ��د دي��اب يف حديثه �أن
و�ضع البور�صة على الئحة املراقبة
لالن�ضمام �إلى م�ؤ�رش «�إم �إ�س �سي �آي»
يف يونيو املا�ضي ُيعد �أي�ض ًا �أحد
العوامل الإيجابية جتاه ال�سوق.
و�أو���ض��ح دي��اب �أن البور�صة تلقت

ستركز على قطاعي اإلعالم اإللكتروني والتكنولوجي

«كيبكو» تطلق النسخة الرابعة من جائزة
«تمكين» لدعم مشاريع الشباب
�أعلنت �رشكة م�شاريع الكويت القاب�ضة «كيبكو» فتح
ب��اب الت�سجيل يف جائزة «متكني» لدعم م�شاريع
ال�شباب يف دورتها الرابعة لعام .2018
وقالت املدير التنفيذي الت�صاالت املجموعة اميان
العو�ضي ان جائزة هذا العام �سرتكز على م�شاريع
املبادرين ال�شباب يف قطاعي الإع�لام الإلكرتوين
والتكنولوجي.
وا�ضافت العو�ضي ان ال�رشكة ت�ستهدف منذ بداية
تعاونها مع م�ؤمتر «متكني ال�شباب» يف  2015ابراز
قدرات ال�شباب وطاقتهم يف جمال االبداع واالبتكار من
اجل االرتقاء باعمالهم وتطويرها.
واو�ضحت ان باب الت�سجيل يف اجلائزة مفتوح �أمام
املبادرين ال�شباب الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 18
و 33عاما ويديرون �رشكات نا�شطة يف قطاعي االعالم
االك�تروين والتكنولوجي وال يزيد عمرها عن خم�س
�سنوات وتعمل وفق ترخي�ص �صادر من الكويت.
وذك��رت ان��ه بامكان ال�شباب الراغبني بالت�سجيل

يف اجلائزة زيارة موقع متكني على �شبكة الإنرتنت
وت�ستمر فرتة الت�سجيل حتى � 22أكتوبر.
من جهته قال رئي�س اللجنة املنظمة مل�ؤمتر متكني
ال�شباب علي االبراهيم ان الهدف من م�ؤمتر متكني
ال�شباب ال�سنوي هو تثقيف والهام وت�شجيع ال�شباب
الكويتي للتحول �إلى قطاع الأعمال وت�أ�سي�س م�شاريع
ناجحة.
وا�ضاف االبراهيم يف كلمته خالل امل�ؤمتر ان ال�رشاكة
مع «كيبكو» للعام الرابع على التوايل تهدف الى
ت�شجيع ال�شباب على ا�ستخدام قدراتهم االبداعية
الن�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة مبتكرة.
وتعد جائزة «كيبكو متكني لدعم م�شاريع ال�شباب»
التي تبلغ قيمتها  100الف دوالر امريكي �أكرب جائزة
للمبادرين ال�شباب من حيث القيمة يف الكويت وت�شمل
جمموعة وا�سعة من خدمات اال�ست�شارات املالية
واال�سرتاتيجية والت�شغيلية ودرا�سات ال�سوق والت�أمني
وخدمات �إعالنية.

القيمة السوقية هبطت عند مستوى  187مليار دوالر

العمالت اإللكترونية تعمق خسائرها
إلى  %80منذ بداية العام
يعد تراجع العمالت الإلكرتونية
يف الوقت الراهن واملقدر بنحو
 %80هو �أم��ر �أ���س��و�أ من فقاعة
«دوت ك��وم» يف ب��داي��ة القرن
احلايل.
وعمق م�ؤ�رش «�إم.يف�.أي�.إ����س»
وال��ذي يقي�س �أداء  10عمالت
�إلكرتونية خ�سائره عند %80
وذلك منذ بداية العام احلايل.
ويتجاوز هذا الرتاجع يف الوقت
الراهن االنخفا�ض الذي عانى
منه م�ؤ�رش «نا�سداك» االمريكي
وقت حدوث فقاعة «دوت كوم»
والذي قُ در وقتها بـ.%78
وبعك�س توقعات امل�ستثمرين
والعديد من املحللني يف العام
املا�ضي ب���أن ت�شهد العمالت
الإلكرتونية مزيد ًا من املكا�سب
يف  ،2018ف ��إن تلك العمالت
تعاين نوبة تراجع ح��ادة يف
العام احلايل.
وب���ع���د م�����س��ت��وي��ات ق��ارب��ت
الرتيليون دوالر فيما يتعلق
بحجم القيمة ال�سوقية لتلك
الأ����ص���ول يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
املا�ضي ،ف�إن تلك القيمة هبطت
يف الوقت احلايل عند م�ستوى
 187مليار دوالر.
وت�شهد العمالت الإلكرتونية
ت�ضييق ًا يف التداول من جانب
امل����شرع�ين داخ����ل حكومات
العديد من الدول حول العامل
عرب �إ���ص��دار قوانني ت�ستهدف
تقلي�ص ت��داوالت��ه��ا �أو احلد
منها.
وقادت عملة «الإيرثيوم» اليوم
خ�سائر العمالت الإلكرتونية،
وبحلول ال�ساعة � 11:10صباح ًا
بتوقيت غرينت�ش تراجعت
بنحو � %11إل��ى م�ستوى 172

�إ�شارات �إيجابية الحتمالية االن�ضمام
�إلى م�ؤ�رش «�إ�س �آند بي» يف نوفمرب
ُ
بناء على اخلطوات املتخذة
املقبل؛
ً
من قبل البور�صة يف الفرتة املا�ضية
لتح�سني منظومة التداول التي �أ�سهمت
يف رفع فر�ص االن�ضمام.و�أ�شار �إلى
�أن كل تلك العوامل من �ش�أنها �أن
تزيد من تدفق ر�ؤو���س الأم��وال �إلى
ال�سوق الكويتي �إ�ضافة �إلى ا�ستقرار
�أ�سعار النفط عند م�ستويات جيدة يف

الفرتة الأخرية.
من الناحية الفنية� ،أو�ضح دياب �أن
ارتفاع امل�ؤ�رش فوق حاجز الـ 5166
نقطة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ا�ستهداف
م�ستوى  5225نقطة ،لكن يبقى الإغالق
فوق  5292نقطة �رضوري للت�أكيد على
ت�شكل منط ا�ستمراري �إيجابي.
ولفت ب�أن تراجع امل�ؤ�رش العام دون
م�ستوى الدعم ال��واق��ع عند النقطة
 5085قد يدفع �إلى ر�ؤية بع�ض ال�ضعف

نحو  5000نقطة.
وهبطت �أم�س م ��ؤ��شرات  9قطاعات
ب�صدارة التكنولوجيا مرتاجع ًا بنحو
 ،%5.5فيما ارتفعت م���ؤ��شرات 3
قطاعات �أخ��رى يت�صدرها الرعاية
ال�صحية بنمو ن�سبته .%0.26
وجاء �سهم «�سينما» على ر�أ�س القائمة
احلمراء للأ�سهم املدرجة بالبور�صة
مرتاجع ًا بنحو  ،%9.5فيما ت�صدر
�سهم «بيت الطاقة» القائمة اخل�رضاء

بارتفاع ن�سبته .%8.85
وارتفعت �سيولة البور�صة �أم�س %25.4
�إلى  23.23مليون دينار مقابل 18.53
مليون دينار باجلل�سة ال�سابقة ،كما
ارتفعت �أحجام التداول � %14.7إلى
 104.19ماليني �سهم مقابل 90.86
مليون �سهم بجل�سة االثنني املا�ضي.
وحقق �سهم «بيتك» �أن�شط �سيولة
بالبور�صة بقيمة  3.16ماليني دينار
مرتفع ًا  ،%0.17فيما ت�صدر �سهم
«�أعيان للإجارة» ن�شاط الكميات بنحو
 17.01مليون �سهم ليرتاجع ال�سهم
بواقع .%2.8
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 امل��درج��ة �ضمن
ال�سوق الأول �إلى 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�رشكات
ذات ال�سيولة اجليدة التي جتعلها
قادرة على التداول مع �رضورة توافقها
مع ��شروط الإدراج املعمول بها يف
حني تخ�ضع مكونات ال�سوق للمراجعة
ال�سنوية �أي�ضا للت�أكد من مواكبتها
للمتطلبات�.أما �سوق امل��زادات فهو
لل�رشكات التي ال ت�ستويف �رشوط
ال�سوقني الأول والرئي�سي وال�سلع ذات
ال�سيولةاملنخف�ضةواملتوا�ضعةقيا�سا
لآليات العر�ض والطلب املطبقة.

«العقار» و«البنوك» تسببا بخسارة
سوق أبوظبي  5.3مليارات درهم
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
املايل تعامالت جل�سة �أم�س ،على
ت��راج��ع ،و�سط ارت��ف��اع يف حركة
التداوالت.
وت��راج��ع امل ��ؤ��شر ال��ع��ام بن�سبة
� %1.17إل���ى م�ستوى 4934.44
نقطة ،ليفقد من خاللها 58.19
نقطة.
وتتعطل الأ�سواق الإماراتية اليوم
على �أن ت�ست�أنف ن�شاطها يوم الأحد
املقبل امل��واف��ق  16م��ن �سبتمرب
.2018
وق��ال رائ��د دي��اب ،نائب الرئي�س
بق�سم بحوث اال�ستثمار يف �رشكة
كامكو� ،إن �سوق �أبوظبي ال يزال
ال�سوق متما�سك ًا �إل��ى حد ما يف
املنطقة الإيجابية بعد القرارات
الأخرية حلاكم �أبوظبي بخ�صو�ص
ن�سب التملك ب�رشكة الدار العقارية
نتج عنه �صعود �أ���س��ه��م القطاع
العقاري.
و�أ�ضاف �أن ال�صورة �إيجابية للفرتة
املقبلة حيث اجتهت الدولة �إلى �أخذ

العديد من القرارات منذ بداية العام
احلايل لتحفيز النمو� ،إ�ضافة �إلى
ال�شعور الإيجابي للم�ستثمرين بعد
�أخبار املحادثات عن اندماج ثالثة
بنوك حملية مما قد ي�ؤدي �إلى تدفق
ال�سيولة �إلى القطاع امل�رصيف.
وبنهاية التعامالت فقد ر�أ�س املال
ال�سوقي نحو  5.258مليارات
دره��م مبا يعادل  1.43131مليار
دوالر ،لت�صل القيمة ال�سوقية �إلى
 489.807مليار دره��م مبا يعادل
 133.333مليار دوالر ،مقارنة بــ
 495.065مليار درهم �أو ما يعادل
 134.762مليار دوالر.
وهبط بامل�ؤ�رش العام قطاع العقار
والبنوك واالت�����ص��االت ،متجاه ًال
ارتفاعات قطاع الطاقة.
وجاء هبوط قطاع «العقار» بن�سبة
 %1.8مت�صدر ًا الرتاجعات بفعل
هبوط �سهم الدار العقارية والذي
هبط لأدنى م�ستوياته يف � 5سنوات،
�إ�ضافة الى تراجعات �سهم «�إ�رشاق
العقارية» بن�سبة .%1.2

• رائد دياب

وانخف�ض �أي�����ض � ًا ق��ط��اع البنوك
بن�سبة  %1.51بعد �أن هبط �سهم
بنك �أبوظبي الأول بن�سبة ،%1.90
و�أبوظبي التجاري بنحو .%1.38
ون���زل ق��ط��اع االت�����ص��االت بن�سبة
 %0.99بفعل هبوط �سهم ات�صاالت
املرتاجع بنف�س الن�سبة.

ويف املقابل ارتفع قطاع «الطاقة»
بن�سبة  %1.43بدعم من �سهم «دانة
غاز» بن�سبة .%2.59
وع��ل��ى �صعيد ح��رك��ة ال��ت��داوالت
ارتفعت حركة ال��ت��داوالت مقارنة
بجل�سة �أول �أم�س الثالثاء ،حيث مت
التداول على  120.500مليون �سهم
وبقيمة  308.851ماليني درهم،
مقابل  178.99مليون دره��م من
خالل  57.06مليون �سهم �إجمايل
تداوالت �أول �أم�س.
وا�ستحوذ بنك االحتاد الوطني على
ن�شاط ال��ت��داوالت بنحو 128.69
مليون درهم من خالل التداول على
 25.7مليون �سهم ،فيما كان �سهم
دانة غاز الأن�شط من حيث التداوالت
بنحو  68.44مليون �سهم.
وفني ًا �أكد دياب �أن الأنظار تتجه يف
الفرتة املقبلة �إلى م�ستوى املقاومة
عند  5,070نقاط ،والذي �إذا ما مت
الإغالق فوقه �سوف ي�ؤدي �إلى زيادة
فر�ص الو�صول �إلى احلاجز القوي
عند .5.25

سوق دبي يواصل التراجع بضغط «القيادية»
وا�صل �سوق دبي املايل للرتاجع بنهاية جل�سة
�أم�س مع تف�ضيل املتعاملني لعمليات جني الأرباح
والبيع لبع�ض الأ�سهم القيادية يف ظل الرتقب
ملحفزات وحلول عطلة العام الهجري اجلديد.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة %0.82
خا�رس ًا  23.11نقطة لي�صل �إلى  2809.87نقاط،
متوافق ًا مع �أداء اجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر قطاع االت�صاالت قائمة الرتاجعات بن�سبة
 %2.12مع هبوط �سهم «دو» بالن�سبة ذاتها ،وهبط
قطاع الت�أمني بن�سبة  %1.9مع انخفا�ض �سهم دار
التكافل  %4.44بالغ ًا  0.645درهم و�سالمة ب�سنبة
� %3.7إلى  0.624درهم.

ونزل قطاع العقارات  %1.37مع تراجع �سهم دريك
�أند �سكل بن�سبة  %10بالغ ًا  0.405درهم و�سط بحث
عمومية ال�رشكة ال�ستمرار الن�شاط ك�إجراء �إداري
قانوين وفق ًا لبيان ال�رشكة.
كما انخف�ض قطاع اال�ستثمار مع انخفا�ض �سهم �سوق
دبي املايل بن�سبة  %1.12بالغ ًا  0.967درهم،
ودبي لال�ستثمار بن�سبة  %1.02بالغ ًا  1.95درهم.
وانخف�ض قطاعا ال�سلع اال�ستهالكية والبنوك
واخل��دم��ات بن�سبة  0.74و  %0.3و %0.3على
التوايل مع تراجع �سهم دي �إك�س بي  %0.82بالغ ًا
 0.361درهم ودبي الإ�سالمي بن�سبة � %0.96إلى
 5.17دراهم.

ويف املقابل ،ارتفع قطاع النقل بن�سبة  %1.06مع
�صعود �سهم �أرامك�س بن�سبة  %2.16لي�صل �إلى 4.25
دراهم.
وتراجعت ال�سيولة �أم�س �إلى  203.57ماليني درهم
« 55.41مليون دوالر» ،مقارنة بـ  299.88مليون
درهم ،وهبطت الأحجام  217.06مليون �سهم مقارنة
بـ  313.07مليون �سهم.
وفقدت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سوق نحو 3.13
مليارات دره��م « 0.852مليار دوالر» لت�صل �إلى
 368.48مليار درهم « 100.30مليار دوالر» مقابل
 371.61مليار درهم « 101.16مليار دوالر» قيمتها
باجلل�سة املا�ضية.

فقد نحو  57نقطة من قيمته

المؤشر السعودي في أدنى مستوياته خالل  6أشهر
بعد تراجعه الثالث

دوالراً.
�أم��ا عملة «البيتكون» فهبطت
بن�سبة  %0.9ع��ن��د 6280.7
دوالراً ،ف��ي��م��ا ه��ب��ط��ت عملة
«الربيل» عند  0.25765دوالر.

كما هبطت «بيتكوين» كا�ش
ب��ن��ح��و � %10.6إل����ى 417.8
دوالراً ،وتراجعت عملة «�أي.
�أو�.إ�س» بن�سبة  %2.4عند 4.9
دوالرات.

�أن��ه��ى �سوق الأ�سهم ال�سعودية «ت���داول»،
تعامالت جل�سة �أم�س الأربعاء ،باللون الأحمر،
ليوا�صل تراجعه للجل�سة الثالثة ويهبط لأدنى
م�ستوياته ب�أكرث من � 6أ�شهر ،وتراجع ال�سوق
املوازي «منو» ب�شكل ملحوظ.
و�أغلق امل�ؤ�رش العام «تا�سي» مرتاجعا بن�سبة
 ،%0.75فاقدا  57.69نقطة من قيمته ،هبط
بها �إلى م�ستوى  7.635.38نقطة ،وهو �أدنى
م�ستوى للم�ؤ�رش منذ  8مار�س .2018
وهبط م�ؤ�رش ال�سوق املوازي «منو» ،بنهاية
تعامالته  ،%2.43بخ�سائر بلغت 62.73
نقطة ،لي�صل �إلى م�ستوى  2.520.44نقطة،
وه��و الأدن���ى له منذ انطالقه يف  26فرباير
.2017

وارتفعت قيم التداول بال�سوق الر�سمي ،عند
الإغ�لاق �إل��ى نحو  2.3مليار ري��ال «612.3
مليون دوالر» ،مقابل  1.98مليار ريال «528.8
مليون دوالر» باجلل�سة ال�سابقة.
كما ارتفعت كميات التداول بنهاية جل�سة �أم�س
الأربعاء� ،إلى  103.78ماليني �سهم ،مقابل
 79.7مليون �سهم بجل�سة �أول �أم�س الثالثاء.
وعلى م�ستوى �أداء القطاعات بـ «ت��داول»،
فقد غلب عليها اللون الأحمر ،ب�صدارة «�إنتاج
الأغ��ذي��ة» برتاجع ن�سبته  ،%1.93وتراجع
قطاعا املواد الأ�سا�سية والبنوك بن�سبة %0.83
و %0.70على التوايل.
ويف املقابل� ،أغلقت  3قطاعات مرتفعة،
ت�صدرها قطاع الأدوي��ة بن�سبة ارتفاع بلغت

 ،%0.49و�سجل قطاع االت�صاالت ارتفاعا
ن�سبته .%0.28
و�شملت اخل�سائر � 137سهما ،بال�سوق الر�سمي،
على ر�أ�سها «ابدجت ال�سعودية» برتاجع ن�سبته
 ،%6.4وارتفع � 34سهما ،ب�صدارة «ميدغلف»
الذي �أغلق مرتفعا بن�سبة .%5.26
وت�صدر �سهم «الإمناء» ن�شاط الأ�سهم من حيث
القيم ،بـ  407.7ماليني ري��ال ،وك��ان �أعلى
الكميات ل�سهم دار الأرك����ان ،ال��ذي بلغت
تداوالته نحو  22مليون �سهم.
وفيما يخ�ص �أ�سهم «امل��وازي» ،فقد تراجعت
ب�شكل جماعي ،ب�صدارة «ال�صمعاين» الذي
�أغلق مرتاجعا بن�سبة  ،%4.26تاله «ثوب
الأ�صيل» ،برتاجع ن�سبته .%4

