5

شؤون

اقتصادية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3551السبت  10نوفمبر 2018
info@alshahedkw.com

سجلت نمواً بلغ نحو % 0.7

 28.9مليار دينار القيمة السوقية لبورصة الكويت األسبوع الماضي
ارتفعت امل�ؤ�رشات الرئي�سية لبور�صة الكويت
بنحو جماعي خالل اال�سبوع املا�ضي ،و�سط
تباين بالتداوالت.و�سجل م�ؤ�رش ال�سوق الأول
منو ًا ن�سبته  %0.69ليغلق اال�سبوع املا�ضي
عند النقطة  ،5299.28رابح ًا  36.42نقطة
عن م�ستويات الأ�سبوع ال�سابق عند 5262.86
نقطة.وزاد م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي %0.66
لي�صل �إلى النقطة  ،4749.08ليك�سب 31.04
نقطة عن م�ستويات الأ�سبوع املا�ضي املنتهي
يف  1نوفمرب.وب�ش�أن م�ؤ�رش ال�سوق العام فقد
ارتفع  %0.68لينهي التعامالت عند النقطة
 ،5103.87رابح ًا  34.51نقطة عن الأ�سبوع
املا�ضي.ي�شار �إلى �أن بور�صة الكويت �شهدت
يف اال�سبوع املا�ضي � 4أي��ام عمل فقط؛ نظر ًا
لإغالق التداوالت يوم الثالثاء املا�ضي ب�سبب
�سوء الأح���وال اجلوية والأم��ط��ار الغزيرة.
و�سجلت القيمة ال�سوقية للأ�سهم الكويتية
 28.9مليار دينار ،مقارنة بـ 28.7مليار دينار
يف الأ�سبوع املا�ضي ،بنمو .%0.7وخالل
اال�سبوع املا�ضي ،تراجعت ال�سيولة بن�سبة
� %10.9إلى  62.5مليون دينار ،مقابل قيمتها
يف الأ�سبوع ال�سابق عند  70.2مليون دينار.
وعلى اجلانب الآخر ارتفعت �أحجام التداول
�إلى  529.9مليون �سهم ،مقارنة بـ 365.6مليون

�سهم يف الأ�سبوع ال�سابق ،بنمو .%44.9ونفذ
خالل اال�سبوع املا�ضي � 18.8ألف �صفقة ،بنمو
 %11.2عن عددها بالأ�سبوع املا�ضي البالغ
� 16.9ألف �صفقة.ويف �آخر جل�سات الأ�سبوع
اخلمي�س ارتفعت م�ؤ�رشات البور�صة بنحو
بدعم منو  9قطاعات بينها البنوك.و�صعد
م�ؤ�رش ال�سوق الأول بن�سبة  ،%0.12كما ارتفع
امل�ؤ�رشان الرئي�سي والعام بن�سبة %0.63
و %0.29على الرتتيب.وتباينت التداوالت
حيث تراجعت ال�سيولة �إل��ى  17.4مليون
دينار ،مقابل  19.5مليون دينار �أم�س ،بينما
ارتفعت �أحجام التداول �إل��ى  164.2مليون
�سهم ،مقارنة بـ 145.4مليون �سهم يف اجلل�سة
ال�سابقة.ودعم امل�ؤ�رشات الرئي�سية ارتفاع
 9قطاعات على ر�أ�سها اخلدمات اال�ستهالكية
بـ ،%1.7ومنو البنوك  ،%0.09بينما انخف�ض
تراجع قطاع ال�سلع اال�ستهالكية والنفط والغاز
بن�سبة  %0.13و %0.07على التوايل.وت�صدر
�سهم الراي القائمة اخل�رضاء بـ ،%40.18بينما
جاء مراكز على ر�أ�س الرتاجعات بـ.%8.33
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر �أعيان للإجارة
املرتفع  %6.14الكميات بـ 21.2مليون �سهم،
بينما ت�صدر الوطني ال�سيولة بقيمة  2.2مليون
دينار� ،صاعد ًا .%0.60

,,

السوق األول

ارتفع بنسبة
%0.69

• السيولة األسبوعية تراجعت إلى  62.5مليون دينار

بدعم من مكاسب أسهم قيادية

صعد بأكبر وتيرة أسبوعية خالل ثالثة أشهر

سوق دبي ارتفع خالل التعامالت

«أبوظبي» حقق مكاسب سوقية بلغت  9,6مليارات درهم

األسبوعية

ارتفع م�ؤ�رش �سوق دبي املايل،
خالل تعامالته الأ�سبوعية ،بدعم
من �أ�سهم قيادية.و�صعد امل�ؤ�رش
العام لل�سوق ،بن�سبة ،%0.74
�إل��ى امل�ستوي  2825.86نقطة،
بربحية  20.64نقطة.ونق�صت
�سيولة ال�سوق �إلى  908.96ماليني
دره���م ،مقارنة بنحو 941.06
مليون درهم.فيما ارتفعت �أحجام
ال��ت��داول �إل���ى  620.44مليون
�سهم ،مقابل  564.82مليون �سهم
بالأ�سبوع املا�ضي.ودعم امل�ؤ�رش
قطاع العقار ب�صعود ،%1.22
خالل الأ�سبوع ،بف�ضل �سهم �إعمار
للتطوير  ،%1.6وداماك .%5.9
كما ارتفع قطاع اال�ستثمار بن�سبة
 1.49بالتعامالت الأ�سبوعية،
بعد �أن ارتفع �سهم دبي لال�ستثمار
.%1.24وانخف�ض قطاع البنوك
�أ�سبوعي ًا بنحو  ،%0.25ب�ضغط
�سهم الإمارات دبي الوطني .%1.6
وكان م�ؤ�رش دبي اختتم تعامالت
الأ���س��ب��وع ه��اب��ط� ًا عقب ت�سجيل
�صعود جلل�ستني على التوايل.
وبنهاية اجلل�سة االخرية اال�سبوع
املا�ضي ،وتراجع امل�ؤ�رش العام
ل�سوق دبي املايل بن�سبة ،%0.12

• مؤشر دبي

خا�رس ًا  3.37نقاط ،لي�صل �إلى
 2825.86نقطة ،على عك�س اجلل�سة
ال�سابقةوهبطت كميات التداول
�إلى 144.16مليون �سهم ،مقارنة
بـ  192.73مليون �سهم ،مقابل
اجلل�سة املا�ضية.كما ت�ضائلت
�سيولة ال�سوق �إل��ى قيمة قدرها
 189.07مليون درهم ،من 242.07
مليون درهم باجلل�سة ال�سابقة.
وكان على ر�أ�س الرتاجعات قطاع

ال�سلع اال�ستهالكية بن�سبة ،%1.75
ب�ضغط م��ن �سهم دي اك�����س ب�س
بنحو .%1.93كما تراجع قطاع
البنوك بن�سبة  ،%0.64بفعل �سهم
اخلليجي التجاري بهبوط ن�سبته
 ،%3.44ودب���ي ال��وط��ن��ي بنحو
.%2.15يف املقابل ،ارتفع قطاع
العقار بن�سبة  ،%0.24بف�ضل
�صعود �سهم داماك بن�سبة ،%3.90
وارابتك بنحو .%2.63

مؤشر مسقط حقق أرباح ًا %1,6
على أساس أسبوعي

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالته الأ�سبوعية
بارتفاع ن�سبته  ،%1.56ب�إقفاله عند م�ستوى 4491.34
نقطة ،رابح ًا  69.17نقطة عن م�ستوياته بنهاية اال�سبوع
قبل املا�ضي.وزادت القيمة ال�سوقية للبور�صة خالل
الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.21إلى  18.383مليار ريال ،مقابل
 18.336مليار ريال يف اال�سبوع قبل املا�ضي ،مبكا�سب
�سوقية  46.79مليون ريال.وجاء ارتفاع امل�ؤ�رش خالل
الأ�سبوع بدعم �صعود م�ؤ�رشاته القطاعية جمتمعة ,ويف
�صدارتها املايل بن�سبة  ،%1.39وارتفع م�ؤ�رش قطاع
ال�صناعة  ،%0.9و�صعد م�ؤ�رش قطاع اخلدمات .%0.56
وت�صدر كلية جمان الأ�سهم املرتفعة خالل الأ�سبوع
بن�سبة  ،%27.8وارتفع الأ�أن���وار لبالط ال�سرياميك
 ،%7.69و�صعد اجلزيرة للخدمات .%7.62وعلى
اجلانب الآخر ،تقدم الغاز الوطنية الأ�سهم املرتاجعة
خالل الأ�سبوع بن�سبة  ،%1.82وتراجع العنقاء للطاقة
 ،%1.79وانخف�ض كذلك �سهم م�سقط للغازات .%1.71
وتراجع ن�شاط التداوالت خالل الأ�سبوع ،لينخف�ض
حجم ال��ت��داوالت الإجمايل خالل الأ�سبوع ،%23.15
�إلى  51.08مليون �سهم ،مقابل  66.45مليون �سهم يف
اال�سبوع قبل املا�ضي.كما تراجعت قيمة التداوالت
 ،%20.27لت�صل �إلى  9.21ماليني ريال ،مقابل 11.56

مليون ري��ال الأ�سبوع ال�سابق.وخالف العمانيون
توجهات باقي امل�ستثمرين بنهاية الأ�سبوع ،منفردين
مبح�صلة بيعية قيمتها  2.97مليون ريال.وبلغت القيمة
الإجمالية ملبيعات العمانيني  8.12ماليني ريال،
مقابل م�شرتيات قيمتها  5.15ماليني ريال.وعلى اجلانب
الآخ��ر ،اجته اخلليجيون والأجانب والعرب ل�رشاء
الأ�سهم خالل تعامالت الأ�سبوع يف �سوق م�سقط.وبلغت
املح�صلة ال�رشائية للخليجيني خالل الأ�سبوع 2.49
مليون ريال ،حيث بلغت القيمة الإجمالية مل�شرتياتهم
 3.11ماليني ريال ،مقابل مبيعات قيمتها � 618.98ألف
ريال.وبلغت املح�صلة ال�رشائية للأجانب الأ�سبوعية
� 458.93أل��ف ري��ال ،حيث بلغت القيمة الإجمالية
مل�شرتياتهم � 835.82ألف ريال ،مقابل مبيعات قيمتها
� 376.89ألف ريال.ومال كذلك العرب لل�رشاء ،لت�صل
القيمة الإجمالية مل�شرتياتهم من الأ�سهم الأ�سبوعية
� 112.38ألف ريال ،مقابل مبيعات لأ�سهم قيمتها 99.79
�ألف ريال ،بفارق � 12.59ألف ريال ل�صالح ال�رشاء.
وكان للم�ستثمرين املحليني الن�سبة الأكرب من قيمة
ال�رشاء الإجمالية حمققني  %55.92منها ،وبلغت ن�سبة
اخلليجيني  %33.79منها ،فيما بلغت ن�سبة الأجانب
 %9.07منها ،ليتبقى للعرب .%1.22

ارت��ف��ع امل���ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
�أبوظبي خ�لال الأ���س��ب��وع ب�أكرب
وت�ي�رة �إ�سبوعية يف �أك�ث�ر من
ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر.وارت��ف��ع امل�ؤ�رش
ال��ع��ام ل�����س��وق �أب��وظ��ب��ي خالل
الأ�سبوع  ،%2.19الى م�ستوى
 5028.75ن��ق��ط��ة ل�يرب��ح من
خاللها  108.076نقاط.وجرى
التعامل خ�لال اال���س��ب��وع على
 298.923مليون �سهم ،مقارنة
بـ  229.451مليون �سهم،بقيمة
ت���داول  667.890مليون درهم
مقارنة بـ 727.495مليون درهم.
وربح ر�أ�س املال ال�سوقي ،نحو
 9.6مليارات دره��م لت�صل الى
 504.089مليارات درهم ،مقابل
 494.476مليار دره��م بنهاية
اال�سبوع قبل املا�ضي.وارتفع
بامل�ؤ�رش العام خالل الأ�سبوع
قطاع البنوك بن�سبة  ،%2.99كما
زاد قطاع العقار بن�سبة .%2.31
كما حقق قطاع االت�صاالت مكا�سب
بقيمة  %0.58بدعم من مكا�سب
�سهم ات�صاالت املرتفع بنف�س
الن�سبة.وت�صدر قطاع اال�ستثمار
االرتفاعات بن�سبة .%5.5ويف
املقابل انخف�ض قطاع الطاقة
بن�سبة .%0.33

• مؤشر أبوظبي

وكان امل�ؤ�رش العام اختتم �آخر
تعامالت الأ�سبوع اخلمي�س على
ارتفاع بن�سبة  %0.25الى م�ستوى

 5028.75نقطة لريبح من خاللها
 12.68نقطة.وجرى التعامل على
 70.36مليون �سهم مقابل 98.75

مليون �سهم وبقيمة 152.536
م��ل��ي��ون دره���م م��ق��اب��ل 187.26
مليون دره��م.وارت��ف��ع بامل�ؤ�رش
ال��ع��ام قطاع ال��ع��ق��ارات بن�سبة
 ،%1.68بدعم من �سهم ا�رشاق
املرتفع بن�سبة  ،%2.95والدار
العقارية بن�سبة .%1.69وحقق
قطاع االت�صاالت ارتفاع ًا بن�سبة
 %0.35بدعم من �سهم ات�صاالت
املرتفع بنف�س الن�سبة.و�سجل
قطاع البنوك ارت��ف��اع� ًا بن�سبة
 %0.24بدعم من �سهم �أبوظبي
التجاري املرتفع بن�سبة ،%1.24
و�أبوظبي االول بن�سبة %0.14ويف
املقابل نزل قطاع الطاقة بن�سبة
 %1.29مت�أثر ًا بهبوط �سهم دانة
غ��از بن�سبة  ،%1.75وطاقة
بن�سبة  %0.89بعد االع�لان عن
النتائج املالية لل�رشكة.وكان
قطاع ال�سلع اال�ستهالكية الأكرث
ارتفاع ًا بن�سبة  %1.99بدفعة من
�سهم العاملية القاب�ضة بن�سبة
.%4.42وت�صدر التداوالت �سهم
�أب��وظ��ب��ي الأول ال���ت���داوالت من
حيث القيمة بنحو  37.72مليون
دره��م ،فيما ت�صدر �سهم ا�رشاق
الأك�ث�ر ت���داو ً
ال م��ن حيث احلجم
بنحو 33.33مليون �سهم.

بورصة مصر تربح 530نقطة بدعم نتائج أعمال الشركات
ارتفعت م�ؤ�رشات بور�صة م�رص خالل
الأ�سبوع بدعم الإف�صاح عن نتائج
الأعمال الف�صلية.و�صعد امل�ؤ�رش
الرئي�سي للبور�صة امل�رصية
�إيجي �إك�س  ،30بن�سبة  %4خالل
الأ�سبوع ليغلق عند 13732.68
نقطة ،مقابل  13202.32نقطة
«�إغ�ل�اق اال���س��ب��وع قبل املا�ضي»
رابح ًا  530.3نقطة.و�صعد م�ؤ�رش
�إي��ج��ي �إك�����س  70خ�لال الأ�سبوع
بن�سبة  %2.1عند م�ستوى 702.82
نقطة.وارتفع امل�ؤ�رش �إيجي �إك�س
 100بن�سبة  %2.2عند م�ستوى
 1760.33نقطة ،مقابل 1722.31
نقطة �إغ�ل�اق الأ���س��ب��وع ال�سابق.
فيما �صعد م�ؤ�رش �إيجي �إك�س 50
مت�ساوي الأوزان بن�سبة  %4.7عند
م�ستوى  2200.56نقطة ،مقارنة
بـ 2101.67نقطة.و�أغلق ر�أ���س

املال ال�سوقي عند م�ستوى 776.84
مليار جنيه ،رابح ًا  25.9مليار
جنيه ،مقابل  750.9مليار جنيه
ب�إغالق الأ�سبوع ال�سابق.وي�أتي
الأداء الإيجابي لبور�صة م�رص بدعم
من نتائج الأعمال الإيجابية التي
مت الإع�ل�ان عنها خ�لال تعامالت
اال�سبوع املا�ضي.وت�أتي نتائج
�أعمال التجاري الدويل على ر�أ�س
تلك النتائج ،و�أظ��ه��رت القوائم
املالية املجمعة لبنك التجاري،
ارتفاع �أرباحه بن�سبة  %24خالل
الت�سعة �أ�شهر الأولى من  2018على
�أ�سا�س �سنوي.كما مت الإعالن خالل
الأ�سبوع عن امل ��ؤ��شرات املالية
ل�رشكة �أبوقري للأ�سمدة وال�صناعات
الكيماوية خالل الربع الأول من
العام املايل  ،2019-2018والتي
�أظهرت ارتفاع �أرباحها بن�سبة %61

على �أ�سا�س �سنوي ،بدعم  3عوامل.
و�أنهت م�ؤ�رشات البور�صة امل�رصية
ت��داوالت نهاية الأ�سبوع اخلمي�س
ع��ل��ى ارت���ف���اع ب��دع��م م�شرتيات
امل�ستثمرين امل�رصيني.ووا�صل
امل ��ؤ��شر الرئي�سي �إي��ج��ي �إك�س
 30ارتفاعه ال��ذي �شهده مب�ستهل
التعامالت ،لي�صعد بن�سبة %0.86
«�أعلى من م�ستوى  13700نقطة»
عند م�ستوى  13732.68نقطة،
رابح ًا  116.83نقطة بدعم مكا�سب
الأ�سهم القيادية بقيادة التجاري
الدويل.و�صعد م�ؤ�رش �إيجي �إك�س
 70للأ�سهم ال�صغرية واملتو�سطة
بن�سبة  %1.55عند م�ستوى 702.82
نقطة ،فيما ارتفع م�ؤ�رش �إيجي �إك�س
 100الأو�سع نطاق ًا بن�سبة ،%1.33
عند م�ستوى  1760.33نقطة.و�صعد
م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  50مت�ساوي

الأوزان بن�سبة  %0.28عند م�ستوى
 2200نقطة.وبلغ حجم التداول
ن��ح��و  303.412م�لاي�ين �سهم،
بقيمة  959.9مليون جنيه ،عرب
تنفيذ � 30.7ألف عملية.واجتهت
تعامالت امل�ستثمرين امل�رصيني
لل�رشاء ب�صايف  29.6مليون جنيه،
فيما اجته الأجانب والعرب للبيع
ب�صايف  8.7ماليني جنيه و20.9
مليون جنيه على التوايل.وعلى
م�ستوى البنك التجاري الدويل،
�صاحب �أكرب وزن ن�سبي يف ال�سوق،
فقد �صعد بن�سبة  %2.02عند �سعر
 82.2جنيهاً ،بقيمة تداول بلغت
 49.6مليون جنيه.و�أغلق ر�أ�س
املال ال�سوقي عند م�ستوى 776.8
مليار جنيه مبا يعادل  43.1مليار
دوالر ،رابح ًا  3.4مليارات جنيه،
مبا يعادل  193مليون دوالر.

األسهم السعودية خسرت  40مليار ريال
 ...األسبوع الماضي

�أغلق امل�ؤ�رش العام ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية-
تا�سي ،نهاية اال�سبوع املا�ضي ،على تراجع
 %1.73تعادل  135.98نقطة ،لي�صل مل�ستوى
 7743.39نقطة.وانخف�ضت القيمة ال�سوقية
لأ�سهم ال�سوق الرئي�سي بنحو  39.9مليار ريال
« 10.6مليارات دوالر» ،لت�صل �إل��ى 1.835
تريليون ريال « 489.32مليار دوالر» ،مقارنة
بالأ�سبوع ال�سابق بقيمة  1.875تريليون ريال
« 499.95مليار دوالر».وهبط �إجمايل قيمة
التداوالت خالل الأ�سبوع بن�سبة  %19.36لت�صل
�إلى  13.85مليار ريال « 3.69مليارات دوالر»،
مقارنة مع الأ�سبوع ال�سابق عند  17.17مليار
ريال « 4.58مليارات دوالر».وباملثل انخف�ض
متو�سط قيمة التداول �إلى  2.77مليار ريال
« 738.5مليون دوالر» ،مقابل  3.43مليار
ريال « 915.8مليون دوالر».وانخف�ض �إجمايل
كميات التداول خالل الأ�سبوع بنحو %21.57

لت�صل �إلى  638.35مليون �سهم ،مقارنة مع
 813.97مليون �سهم تداوالت الأ�سبوع ال�سابق.
وهبط متو�سط حجم التداول خالل اجلل�سة �إلى
 127.67مليون �سهم ،مقابل  162.79مليون
�سهم الأ�سبوع ال�سابق.
وهبط  14قطاعا ت�صدرها �إنتاج الأغذية بن�سبة
 ،%6.42تاله قطاع الأدوي��ة بن�سبة .%6.4
وهبطت الثالثة قطاعات الرئي�سية وهي
االت�صاالت والبنوك واملواد الأ�سا�سية بن�سبة
 ،%2.39و ،%1.79و %1.27على التوايل.
وارتفعت  6قطاعات ت�صدرها قطاع ال�سلع
الر�أ�سمالية بن�سبة  ،%4.35تاله اخلدمات
التجارية بن�سبة .%1.7وكان امل�ؤ�رش العام
ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية �أنهى �آخر جل�سات
الأ�سبوع اخلمي�س باللون الأحمر ،ليحقق
تراجعه الثاين على ال��ت��وايل ،يف ظل �أداء
�سلبي جلميع قطاعاته ال��ك�برى ،وتراجع

ال�سوق املوازي «منو» ب�شكل هام�شي.و�أغلق
امل��ؤ��شر العام لل�سوق «تا�سي» مرتاجعا
بن�سبة  ،%0.63فاقدا  49.17نقطة من قيمته،
هبط بها �إلى م�ستوى  7.743.39نقطة.و�أنهى
م ��ؤ��شر «من���و» تعامالته ب�تراج��ع هام�شي
بلغت ن�سبته  ،%0.08بخ�سائر بلغت 2.09
نقطة ،ليغلق عند م�ستوى  2.481.14نقطة.
وتراجعت قيم التداول ،بال�سوق الر�سمي،
�إلى  2.62مليار ريال « 699.73مليون دوالر»،
مقابل  3.3مليارات ري��ال « 880.27مليون
دوالر» باجلل�سة ال�سابقة.وهبطت كميات
التداول بنهاية جل�سة اخلمي�س �إلى 123.11
مليون �سهم ،مقابل  133.1مليون �سهم بنهاية
جل�سة الأربعاء.وجاء تراجع امل�ؤ�رش العام،
يف ظل هبوط  17قطاعا ،ب�صدارة «ال�سلع
الر�أ�سمالية» الذي هبط  ،%1.82تاله قطاع
املرافق العامة ،برتاجع ن�سبته .%1.62

