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سجلت تراجع ًا بـ %0.07

بضغط من خسائر قطاعات عدة

 28.9مليار دينار القيمة السوقية لبورصة الكويت

«القيادية» تهبط بسوق أبوظبي في أسبوع

• ارتفاع عدد ال�صفقات يف بور�صة الكويت

يف �أ���س��ب��وع اق��ت����صرت ت��داوالت��ه
ببور�صة الكويت على  4جل�سات
فقط نتيجة تخلله �إجازة املولد
ال��ن��ب��وي ب��ن��ه��اي��ت��ه ،تباينت
امل����ؤ��ش�رات الكويتية مقارنة
ب�أدائها يف اال�سبوع قبل املا�ضي
و�سط ت�صاعد وترية التداوالت.
وانخف�ض امل ��ؤ��شر ال��ع��ام خالل
الأ�سبوع  %0.38نزو ً
ال �إلى النقطة
 5082.42مقارنة ب�إقفال اال�سبوع
قبل املا�ضي عند  5101.77نقطة،
بخ�سائر �أ�سبوعية تُ قدر بنحو 19.4
نقطة.وحقق م�ؤ�رش ال�سوق الأول
تراجع ًا بن�سبة  %0.58ب�إقفاله
عند النقطة  ،5266.27مقارنة
ب�إقفاله اال�سبوع قبل املا�ضي عند
النقطة  ،5297.04خا�رس ًا نحو
 30.8نقطة.يف املقابل ،ارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي بواقع
 %0.04خالل الأ�سبوع و�صو ً
ال �إلى
النقطة  4748.96رابح ًا نحو 1.8
نقطة ،مقارنة ب�إقفال اال�سبوع
قبل املا�ضي عند  4747.2نقطة.
و�شهدت البور�صة منو ًا يف م�ستوى
ال�سيولة خالل اال�سبوع املا�ضي؛
لت�صل �إل��ى  62.16مليون دينار

مقابل  42.28مليون دي��ن��ار يف
اال�سبوع قبل املا�ضي ،بارتفاع
ن�سبته .%47كما ارتفعت �أحجام
التداول الأ�سبوعية بنحو %38.6؛
لت�صل �إل��ى  459.32مليون �سهم
مقابل  331.44مليون �سهم يف
الأ�سبوع ال�سابق مبا�رشة.وارتفعت
ال�صفقات بنهاية الأ�سبوع بن�سبة
%30.8؛ لت�صل �إل��ى � 17.46ألف
�صفقة مقابل � 13.35ألف �صفقة يف
اال�سبوع قبل املا�ضي.وتراجعت
القيمة ال�سوقية للبور�صة %0.07
بنهاية الأ�سبوع لت�صل �إلى 28.9
مليار دينار؛ مقابل  28.92مليار
دي��ن��ار يف نهاية اال���س��ب��وع قبل
املا�ضي ،بخ�سائر تُ قدر بنحو
 20مليون دينار.و�أنهت بور�صة
الكويت تعامالتها الأ�سبوعية
االرب��ع��اء على ارت��ف��اع امل�ؤ�رش
العام  1.9نقطة ليبلغ م�ستوى
 5082.4نقطة بن�سبة .%0.04
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 108.16ماليني �سهم متت من خالل
� 4513صفقة نقدية بقيمة 22.4
مليون دينار «نحو  73.92مليون
دوالر».وارت���ف���ع م��ؤ��شر ال�سوق

الرئي�سي  13.7نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  4748.9نقطة وبن�سبة
ارت��ف��اع  %0.29م��ن خ�لال كمية
�أ�سهم بلغت  50.5مليون �سهم متت
عرب � 2084صفقة نقدية بقيمة 3.4
ماليني دينار «نحو  11.22مليون
دوالر».كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق
الأول  4.4نقاط لي�صل �إلى م�ستوى
 5266.2نقطة وبن�سبة انخفا�ض
 %0.08م��ن خ�لال كمية �أ�سهم
بلغت  57.6مليون �سهم متت عرب
� 2429صفقة بقيمة  18.9مليون
دينار «نحو  62.37مليون دوالر».
وتطبق �رشكة بور�صة الكويت
حاليا املرحلة الثانية لتطوير
ال�سوق التي تت�ضمن تق�سيمه �إلى
ثالثة �أ�سواق الأول منها ي�ستهدف
ال�رشكات ذات ال�سيولة العالية
والقيمة ال�سوقية املتو�سطة
�إلى الكبرية.وتخ�ضع ال�رشكات
املدرجة �ضمن ال�سوق الأول �إلى
مراجعة �سنوية ما يرتتب عليه
ا�ستبعاد �رشكات وترقية �أخرى
تواكب املعايري الفنية على �أن
تنقل امل�ستبعدة �إل���ى ال�سوق
الرئي�سي �أو �سوق املزادات.

نمو السيولة
األسبوعية
إلى  62.16مليون
دينار
ارتفاع أحجام
التداول بنحو %38.6
إلى  459.32مليون
سهم

�شهد ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل��ل��أوراق
املالية خ�لال الأ�سبوع تراجع ًا
ب�أكرب وترية ا�سبوعية يف �شهر،
مت�أثر ًا بهبوط كل من قطاع الطاقة
والعقار والبنوك.وتراجع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة  %1.4الى م�ستوى
 4984.75نقطة ليفقد من خاللها
 70.71ن��ق��ط��ة.وج��رى التعامل
خالل اال�سبوع على  173.55مليون
�سهم وبقيمة  903.450ماليني
درهم مقابل  255.181مليون �سهم
وبقيمة  1.05مليار درهم اجمايل
ت����دوالت ���س��وق �أب��وظ��ب��ي خالل
اال�سبوع قبل املا�ضي.وتراجع
ب��امل��ؤ��شر ال��ع��ام قطاع البنوك
بن�سبة  %1.41بعد ان هبط �سهم
بنك �أبوظبي الأول بن�سبة .%3.11
ونزل قطاع الطاقة بن�سبة %7.66
بفعل هبوط �سهم دانة غاز بنحو
 ،%7.08كما تراجع �سهم �أدنوك
للتوزيع بن�سبة .%4.12كما هبط
قطاع العقار بن�سبة  %1.47بعد ان انخف�ض �سهم ر�أ�س
اخليمة العقارية بن�سبة  ،%6.03كما انخف�ض �سهم
ا�رشاق العقارية .%0.17و�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق
�أبوظبي املايل تعامالت �آخر جل�سات الأ�سبوع اخلمي�س
على ارتفاع بعدما تراجع جل�ستني على التوايل،
مدفوع ًا بقطاع البنوك واالت�صاالت.وبنهاية التعامالت
ارتفع امل�ؤ�رش بن�سبة  %0.28الى م�ستوى 4984.75
نقطة ،لريبح من خاللها  13.87نقطة.وجرى التعامل
على  50.54مليون �سهم وبقيمة  195.45مليون درهم
موزعة على � 1.375ألف �صفقة ،مقابل تداوالت بقيمة
 168.152مليون درهم ،و  33.86مليون �سهم.وارتفع
بامل�ؤ�رش العام قطاع البنوك بن�سبة  ،%0.84من خالل

• م�ؤ�رش �أبوظبي

مكا�سب �سهم �أبوظبي التجاري بن�سبة  ،%1.98والأول
بن�سبة .%0.98كما حقق قطاع االت�صاالت مكا�سب
بن�سبة  ،%0.35بعد ارتفاع �سهم ات�صاالت بنف�س
الن�سبة.وباملقابل انخف�ض كل من قطاع الطاقة بن�سبة
 %2.11بفعل هبوط �سهم طاقة بن�سبة ،%4.85ودانة
غاز بن�سبة  ،%1.90و�أدنوك للتوزيع بن�سبة .%0.86
ونزل �أي� ًضا قطاع العقارات بن�سبة ،%96.مت�أثر ُا
بهبوط �سهم الدار العقارية بن�سبة  ،%1.18وا�رشاق
العقارية بن�سبة .%0.68وكان بنك �أبوظبي الأول
الأن�شط من حيث القيمة ،بنحو 98.81مليون درهم،
فيما كان �سهم واحة الزاوية الأن�شط من حيث احلجم
بنحو  15مليون �سهم.

متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك

سوق دبي سجل خسائر

لألسبوع الثاني على التوالي

بخسائر سوقية بلغت  16مليار ريال

األسهم السعودية تهبط  %0.72في أسبوع
�أغلق امل�ؤ�رش العام ل�سوق الأ�سهم ال�سعودي-
تا�سي ،نهاية اال�سبوع املا�ضي ،على تراجع
 %0.72تعادل  54.85نقطة ،لي�صل مل�ستوى
 7607.32نقاط.وانخف�ضت القيمة ال�سوقية
لأ�سهم ال�سوق الرئي�سي بنحو  16.4مليار ريال
« 4.38مليارات دوالر» ،لت�صل �إلى  1.8تريليون
ريال « 480مليار دوالر» ،مقارنة بالأ�سبوع
ال�سابق بقيمة  1.816تريليون ريال «484.4
مليار دوالر».وهبط �إجمايل قيمة التداوالت
خ�لال الأ���س��ب��وع بن�سبة  %11.9لت�صل �إلى
 13.782مليار ريال « 3.67مليارات دوالر»،
مقارنة مع الأ�سبوع ال�سابق عند  15.65مليار
ريال « 4.17مليارات دوالر».وباملثل انخف�ض
متو�سط قيمة التداول �إلى  2.76مليار ريال
« 735مليون دوالر» ،مقابل  3.13مليارات
ريال « 834.5مليون دوالر».وانخف�ض �إجمايل
كميات التداول خالل الأ�سبوع بنحو %8.58

لت�صل �إل��ى  613.6مليون �سهم ،مقارنة مع
 671.2مليون �سهم تداوالت الأ�سبوع ال�سابق.
وهبط متو�سط حجم التداول خالل اجلل�سة �إلى
 122.7مليون �سهم ،مقابل  134.2مليون �سهم
الأ�سبوع ال�سابق.وهبط  16قطاعا ت�صدرها
ال�سلع الر�أ�سمالية بن�سبة  ،%6.67تاله قطاع
الإع�لام بن�سبة .%3.4وارتفعت  5قطاعات
ت�صدرها قطاع جتزئة ال�سلع بن�سبة ،%2.03
تاله اخلدمات التجارية بن�سبة .%1.76وارتفع
قطاع البنوك الرئي�سي بن�سبة  ،%0.29بينما
تراجع قطاعي املواد الأ�سا�سية واالت�صاالت
الرئي�سيني �أي�ضا بن�سبة  ،%1.54و %2.55على
التوايل.و�شهد �سوق الأ�سهم ال�سعودية ارتفاعا
ملحوظا بنهاية جل�سات اال�سبوع اخلمي�س،
ليوا�صل ارتفاعه لليوم الثاين على التوايل،
وي�سجل �أعلى مكا�سبه يف  20جل�سة ،بدعم
مبا�رش من قطاعاته الكربى ،وع��اد ال�سوق

املوازي «منو» للمكا�سب.و�أغلق امل�ؤ�رش العام
لل�سوق «تا�سي» مرتفعا بن�سبة  ،%1.24وهي
�أعلى مكا�سب للم�ؤ�رش منذ جل�سة � 25أكتوبر
 ،2018م�ضيفا  92.96نقطة �إلى ر�صيده� ،صعد
بها �إلى م�ستوى  7.607.32نقطة.و�أنهى م�ؤ�رش
ال�سوق امل���وازي «من��و» تعامالته بارتفاع
ن�سبته  ،%0.75مبكا�سب بلغت  18.27نقطة،
ليغلق عند م�ستوى  2.441.47نقطة ،ويعاود
مكا�سبه بعد جل�ستني من الرتاجع.وتراجعت
قيم التداول ،بال�سوق الر�سمي� ،إلى 2.73
مليار ري��ال 729.3« ،مليون دوالر» ،مقابل
 2.8مليارات ري��ال 749.87« ،مليون دوالر»
باجلل�سة ال�سابقة.وجاء �إغ�لاق  18قطاعا
باللون الأخ����ضر ،ت�صدرها قطاع الرعاية
ال�صحية بارتفاع ن�سبته  ،%2.46تاله قطاع
البنوك بن�سبة  ،%1.73و�سجل قطاع االت�صاالت
ارتفاعا ن�سبته .%0.87

• م�ؤ�رش دبي

�سجل ���س��وق دب��ي امل���ايل خالل
الأ�سبوع تراجع ًا لال�سبوع الثاين
على ال��ت��وايل ،م��ت ��أث��ر ًا بهبوط
قطاع العقار والبنوك.وانخف�ض
امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %0.86يف
�أربع جل�سات تداول ،و�صوال ً الى
م�ستوى  2754.91نقطة ليفقد
من خاللها  23.85نقطة.وجرى
التعامل على  79.54مليون �سهم،
وبقيمة  89.153مليون درهم
وتعطلت �أعمال �سوق دبي املايل
يوم االح��د املا�ضي املوافق 18

نوفمرب مبنا�سبة املولد النبوي.
وهبط بامل�ؤ�رش العام قطاع العقار
بن�سبة  %1.53بفعل هبوط �سهم
اعمار العقارية بن�سبة .%2.45
كما انخف�ض قطاع البنوك بن�سبة
 %0.48بعد ان هبط �سهم االمارات
دب��ي الوطني بن�سبة .%2.05
وارتفع قطاع االت�صاالت بن�سبة
 %0.8بدعم من �سهم دو املرتفع
بن�سبة .%0.8وانهى �سوق دبي
امل���ايل ،تعامالته اال�سبوعية
اخلمي�س ،على انخفا�ض ب�ضغط

من �أ�سهم قيادية.وتراجع امل�ؤ�رش
العام لل�سوق بن�سبة ،%0.06
�إل��ى م�ستوى  2754.91نقطة،
خا�رس ًا  1.78نقطة.وهبط قطاع
الت�أمني  ،%2.17بعد �أن انخف�ض
�سهم �سالمة .%4.13وتراجع
قطاع ال�سلع  ،%1.88بفعل دي
ام�س بي برتاجع ن�سبته .%2.10
وجرى تداول نحو  96.81ماليني
�سهم ،بقيمة قدرها  109.03مليون
درهم ،من خالل تنفيذ � 1.685ألف
�صفقة.

المؤشر العام سجل مكاسب بـ%1.07

القيمة السوقية ارتفعت %1.25

بورصة البحرين تسجل أول صعود أسبوعي

أداء إيجابي لبورصة قطر في أسبوع

�صعدت بور�صة البحرين خالل تعامالت
اال�سبوع املا�ضي ،لت�سجل �أول ارتفاع
�أ�سبوعي لها خالل �شهر نوفمرب احلايل.
وارتفع م�ؤ�رش البحرين العام بن�سبة
� ،%1.07إلى امل�ستوى  1323.21نقطة،
رابح ًا نحو  14.05نقطة خالل تعامالت
اال���س��ب��وع امل��ا���ض��ي.و���ص��ع��دت �أحجام
التداول �إلى  18.26مليون �سهم ،مقابل
نحو  12.14مليون �سهم خالل اال�سبوع
قبل املا�ضي.كما تدفقت �سيولة ال�سوق
خالل �أ�سبوع �إلى  4.37ماليني دينار،
مقابل  2.19مليون دي��ن��ار بحريني
مع نهاية اال�سبوع قبل املا�ضي.وقاد
االرتفاعات الأ�سبوعية قطاع اال�ستثمار
بنحو  ،%3.42بف�ضل �سهم اخلليج املتحد
القاب�ضة  %18.95يف �أ�سبوع.يف نف�س
ال�سياق� ،صعد قطاع البنوك �أ�سبوعيا
بن�سبة  ،%0.32مدفوع ًا ب�سهم اخلليجي
التجاري بنحو  ،%1.23وم�رصف ال�سالم
بنحو  .%1.09وانهى �سوق البحرين
امل��ايل ،تعامالت اال�سبوع اخلمي�س،
مرتفعا بدعم �صعود جماعي لقطاعات
قيادية بال�سوق.و�صعد امل�ؤ�رش العام
لل�سوق ،بن�سبة � ،%0.67إلى امل�ستوى
 1323.21نقطة ،رابحا نحو  8.82نقاط.
وبلغت ال�سيولة الإجمالية لل�سوق قيمة
قدرها  1.53مليون دينار ،من خالل
تداول  6.46ماليني �سهم.وو�صلت القيمة
ال�سوقية لبور�صة البحرين ،نحو

أداء �إيجابي ًا خالل
�شهدت بور�صة قطر � ً
تعامالت اال�سبوع املا�ضي ،بدعم منو
 6قطاعات ،و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا
ن�سبته  %1.12ليغلق تعامالت اال�سبوع
املا�ضي عند النقطة  ،10328.48رابح ًا
 114.29نقطة عن م�ستويات اال�سبوع قبل
املا�ضي املنتهي يف  15نوفمرب.وبلغت
القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف نهاية
اال�سبوع املا�ضي  583.82مليار ريال
« 161مليار دوالر» ،مقابل  576.63مليار
ريال « 159.02مليار دوالر» يف اال�سبوع
قبل املا�ضي ،بنمو .%1.25ودعم اال�سبوع
املا�ضي منو  6قطاعات بقيادة االت�صاالت
بـ ،%4.88ثم العقارات  ،%3.11ويليهما
الب�ضائع بن�سبة  ،%1.54ث��م البنوك
 ،%1.23والنقل وال�صناعة بن�سبة %0.17
لكل منهما ،بينما تراجع الت�أمني وحيد ًا
بن�سبة .%1.05و�شهد اال�سبوع املا�ضي منو
� 26سهم ًا على ر�أ�سها ال�سينما بـ،%14.10
بينما تراجع � 18سهم ًا ت�صدرها الإ�سالمية
القاب�ضة بن�سبة  ،%6.35فيما ا�ستقر �سهم
البنك الأهلي وحيد ًا عند �سعر اال�سبوع
قبل املا�ضي البالغ  30ريا ًال.وتباينت
ال��ت��داوالت باال�سبوع امل��ا���ض��ي ،حيث
تراجعت ال�سيولة بن�سبة يف �أ�سبوع بن�سبة
� %7.92إلى  1.08مليار ريال ،مقابل 1.17
مليار ريال يف الأ�سبوع ال�سابق.وانخف�ضت
�أحجام التداول بن�سبة  %5.82لت�صل �إلى
 25.41مليون �سهم ،مقابل  26.98مليون

• امل�ؤ�رش العام ل�سوق البحرين

 8.11مليارات دينار بحريني مع �إقفال
اجلل�سة.وقاد االرتفاعات قطاع اال�ستثمار
ب�صعود ن�سبته  ،%14.06بدعم من �سهم
اخلليج املتحد القاب�ضة  ،%8.65وجي
اف ات�ش املالية .%1.49كما �صعد قطاع
ال�صناعة بن�سبة  ،%7.85بف�ضل ارتفاع

�سهم املنيوم البحرين .%0.85وقاد �سهم
عقارات �سيف املرتفع  ،%1.92قطاع
اخلدمات لل�صعود بن�سبة .%2.28و�سجل
قطاع البنوك �صعودا بن�سبة ،%0.71
بعد �أن ارتفع �سهم اخلليجي التجاري
بن�سبة .%3.80

• م�ؤ�رش بور�صة قطر

�سهم يف اال���س��ب��وع قبل املا�ضي.ونفذ
باال�سبوع املا�ضي � 20.26أل��ف �صفقة،
مقارنة بـ� 19.83ألف �صفقة يف الأ�سبوع
ال�سابق ،بارتفاع .%2.17واختتمت
بور�صة قطر تعامالت اال�سبوع اخلمي�س
مرتفعة ،بدعم �صعود  4قطاعات.و�سجل
امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  %0.35لي�صل
�إلى النقطة  ،10328.48رابح ًا  35.66نقطة

عن م�ستويات الأربعاء.وتراجعت ال�سيولة
�إلى  147.4مليون ري��ال ،مقابل 168.2
مليون ريال االربعاء بينما زادت �أحجام
التداول �إلى  4.3ماليني �سهم ،مقابل 4.2
ماليني �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.و�شهدت
اجلل�سة ارتفاع  4قطاعات بينها البنوك
بـ ،%0.60مدفوع ًا بنمو � 10أ�سهم �أبرزها
الوطني بـ.%0.60

