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بالتزامن مع دخول الصناديق األجنبية لفوتسي ضمن مراجعة مارس

بورصة الكويت سجلت مستويات سيولة تجاوزت  198مليون دينار
محلل :السوق

األكثر انخفاض ًا

األول استحوذ
على % 95

من التداوالت

قال ُ
املحلل الفني ل�سوق
املال ،م�صطفى اجلارحي
�إن م��راج��ع��ة فوت�سي
املرتقبة �أت��ت بثمارها
الإيجابية على البور�صة
وخا�صة �أ�سهم ال�سوق
الأول التي ا�ستحوذت على
نحو  %95من التداوالت.
و�أو�ضح اجلارحي �أن ح�صة
بنك الكويتي الوطني
م��ن ال�سيولة جت��اوزت
 104ماليني دينار تُ عادل
 %53.3م���ن �سيولة
ال��ب��ور���ص��ة ك��ك��ل ،وهي
ت���داوالت قيا�سية ل�سهم
َ
يحظ بها من
البنك مل
قبل ،بالإ�ضافة مل�ستوى
الإقفال لل�سهم عند �سعر
 935فل�س ًا وه��و �أي�ض ًا
م�ستوى تاريخي ل�سهم
البنك.و�أ�شار اجلارحي
�إل��ى �أن ال�سيولة ب�شكل
ع���ام ت��رك��زت يف قطاع
البنوك وهو �أم��ر منطقي
يف ظل توجه ال�صناديق
الأجنبية نحو تلك الأ�سهم
ب�صفتها الأك��ث�ر �أم��ان�� ًا
يف ظ��ل امل��خ��اط��ر التي
تتعر�ض لها الأ�سواق،
كما �أن البنوك ب�شكل عام
حت��ظ��ى ب��دع��م واهتمام
حكومي بالغ.

• كميات التداول بلغت  482.9مليون سهم

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
على ارتفاع امل�ؤ�رش العام 44.3
نقطة ليبلغ م�ستوى  5346.8نقطة
بن�سبة ارتفاع بلغت  .%0.84و�سط
ن�شاط ملحوظ للتداوالت وزخم
يف ال�سيولة تركز معظمها ب�أ�سهم
ال�سوق الأول ،وذلك بالتزامن مع
دخول ال�صناديق الأجنبية التابعة
لفوت�سي �ضمن مراجعة مار�س
احل���ايل .وبلغت كمية ت���داوالت
امل�ؤ�رش  482.9مليون �سهم متت
من خالل � 8599صفقة نقدية بقيمة
 195.4مليون دي��ن��ار «نحو 645
مليون دوالر».وان��خ��ف�����ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  2.5نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4744.5نقطة وبن�سبة
 %0.05من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 67.5مليون �سهم متت عرب 2155
�صفقة نقدية بقيمة �أربعة ماليني
دينار «نحو  13.2مليون دوالر».

مؤشرات بورصة الكويت
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

)٪0.05-( )2.53-( 4.744.59

م�ؤ�رش ال�سوق الأول

)٪1.2( )67.09( 5.667.03

امل�ؤ�رش العام للبور�صة

)٪0.84( )44.31( 5.346.81

وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول نحو 67
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى  5667نقطة
وبن�سبة ارتفاع  %1.2من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  415.5مليون �سهم متت
عرب � 6444صفقة بقيمة  191.5مليون
دينار «نحو  632مليون دوالر»،
وكانت �رشكات «وط��ن��ي» و«�أهلي
متحد» و«هيومن �سوفت» و«خليج
ب» و«زين» الأكرث ارتفاعا يف حني

كانت �أ�سهم «�أهلي متحد» و«وطني»
و«خليج ب» و«بيتك» و«بنك وربة»
الأك�ثر ت��داوال �أما الأك�ثر انخفا�ضا
ف��ك��ان��ت «م���ي���زان» و«املتكاملة»
و«املباين» و«ال��دويل» و«برقان».
وتابع املتعاملون �إعالنا من �رشكة
عقارات الكويت ب�ش�أن ت�أكيد اجلدول
الزمني ال�ستحقاقات الأ�سهم ف�ضال
عن �إف�صاحني منف�صلني ب�ش�أن تعامل

عضو مجلس إدارة يبيع  31.2مليون

سهم من أسهم بنك الخليج
ك�شف بنك اخلليج عن قيام ع�ضو جمل�س �إدارة يف
البنك ببيع عدد  31.24مليون �سهم من �أ�سهم ر�أ�سمال
البنك خالل تعامالت �أول �أم�س وقال البنك يف بيان
للبور�صة �إن جا�سم بودي باع الأ�سهم ُ
امل�شار �إليها
ب�سعر  291فل�س ًا لل�سهم الواحد ،بقيمة �إجمالية
تبلغ  9.09ماليني دينار ،ويبلغ ر�أ�سمال بنك اخلليج
 304.81ماليني دينار تقريب ًا ،موزع ًا على نحو 3.05
مليارات �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س لل�سهم
الواحد ،ومتتلك الهيئة العامة لال�ستثمار ح�صة

بن�سبة  %20.2يف ر�أ�سمال البنك ،تليها ح�صة �رشكة
الغامن التجارية بواقع  ،%16.7ثم �رشكة بهبهاين
لال�ستثمار بنحو  ،%5.5تليها ح�صة امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية بحدود .%5كانت �أرباح البنك
ارتفعت  %18.2يف العام املا�ضي ،لت�صل �إلى 56.74
مليون دينار ،مقابل �أرباح بقيمة  48.02مليون دينار
للعام .2017و�أقرت عمومية البنك االثنني املا�ضي،
تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع � %10أرباح ًا نقدية عن
عام  ،2018بواقع  10فلو�س لل�سهم الواحد.

بفعل هبوط أسهم البنوك والعقار

سوق دبي يخسر مليار

درهم في جلسة واحدة
هبط �سوق دب��ي امل��ايل خالل
جل�سة ت��ع��ام�لات �أم�����س بفعل
هبوط �أ�سهم البنوك والعقار،
م�سج ً
ال خ�سارة �سوقية قدرها
 1.174مليار دره��م يف جل�سة
واح��دة ،وبنهاية التعامالت،
تراجع امل�ؤ�رش العام لل�سوق
بن�سبة � ،%0.99إلى امل�ستوى
 2574.21نقطة ،خا�رس ًا نحو
 25.61نقطة ،و�سجلت القيمة
ال�سوقية لبور�صة دب��ي �أم�س
 345.128مليار دره��م ،مقابل
قيمة �سوقية بالغة 346.302

مليار دره���م �إم��ارات��ي.وق��اد
ال�تراج��ع بجل�سة �أم�����س قطاع
البنوك بـ  ،%1.87م�ضغوط ًا
ب�سهم دب��ي الإ�سالمي الهابط
بنحو  ،%6.53وهبط م�ؤ�رش
العقارات بن�سبة و�صلت �إلى
 ،%1.15عقب انخفا�ضا يف �سهم
�إع��م��ار بنحو .%2.13وجرى
ت��داول نحو  342.220مليون
�سهم ،بقيمة قدرها 487.35
مليون دره���م �إم���ارات���ي ،عرب
تنفيذ � 3281صفقة على مدار
جل�سة نهاية الأ�سبوع.

أسهم االستثمار والخدمات
تضغط على «البحرين»

انخف�ض �سوق البحرين املايل خالل جل�سة نهاية الأ�سبوع �أم�س،
بفعل �أ�سهم اال�ستثمار واخلدمات ،وبنهاية التعامالت ،هبط امل�ؤ�رش
العام لل�سوق بنحو � ،%0.15إل��ى امل�ستوى  1409.06نقاط،
بخ�سارة  2.15نقطة ،وبلغ حجم التداول نحو  5.125ماليني �سهم،
بقيمة قدرها  1.35مليون دينار بحريني ،وو�صلت القيمة ال�سوقية
�إلى  8.638مليارات درهم عند �إقفال اجلل�سة ،وت�صدر تراجعات
اجلل�سة ،قطاع اال�ستثمار  ،%5.10بفعل هبوط �سهمي �إنف�ستكورب
 ،%3.09وجي �إف �إت�ش املالية  ،%1.92وتراجع قطاع اخلدمات
 %2.79ب�ضغط من �سهم بتلكو هابط ًا بن�سبة .%0.62
على اجلانب الآخر ،ارتفع قطاع البنوك  ،%3.54بف�ضل �صعود �سهم
الأهلي املتحد .%0.61

اإلنتاج الصناعي في
تركيا يواصل الهبوط
للشهر الخامس

ت��راج��ع الإن��ت��اج ال�صناعي
يف تركيا لل�شهر اخلام�س
على ال��ت��وايل خ�لال يناير
املا�ضي ،يف �إ�شارة جديدة
على �ضعف الأداء ب�أكرب
اقت�صاد يف ال�رشق الأو�سط،
وك�شفت بيانات �صادرة عن
مكتب الإح�����ص��اءات الرتكي
«ت��رك�����س��ت��ات»� ،أن م�ؤ�رش
الإن��ت��اج ال�صناعي تراجع
بن�سبة  %7.3خ�لال يناير
املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي
وه��و االنخفا�ض ال�شهري
اخل��ام�����س ،مقابل تراجع
ب��ن��ح��و  %10يف دي�سمرب
ال�سابق له ،وكانت توقعات
امل��ح��ل��ل�ين ت�شري �إل���ى �أن
الإنتاج ال�صناعي يف تركيا
�سي�شهد انخفا�ض ًا بن�سبة
 %8خ�لال يناير املا�ضي
مقارنة بنف�س ال��ف�ترة من
عام  ،2018ويرجع الهبوط
يف الإنتاج ال�صناعي الرتكي
�إل��ى انخفا�ض �إنتاج ال�سلع
الو�سيطة بنحو  %10.9يف
يناير على �أ�سا�س �سنوي،
بالإ�ضافة �إلى تراجع �إنتاج
ال�سلع الر�أ�سمالية بنحو
 %8.1خالل الفرتة نف�سها،
�أما على �أ�سا�س �شهري ،ف�إن
م ��ؤ��شر الإن��ت��اج ال�صناعي
برتكيا ارت��ف��ع بن�سبة %1
خالل يناير املا�ضي مقارنة
بدي�سمرب ال�سابق له ،ليكون
ال�صعود الأول للم�ؤ�رش يف 6
�أ�شهر متتالية.

�شخ�صني مطلعني على �أ�سهم بنكي
برقان اخلليج وتنفيذ بيع �أوراق
مالية مدرجة و�أخرى غري مدرجة
مل�صلحة ح�ساب �إدارة التنفيذ
بوزارة العدل .و�سجلت م�ؤ�رشات 5
قطاعات ارتفاع ًا يت�صدرها البنوك
بنمو ن�سبته  ،%1.3فيما تراجعت
م�ؤ�رشات  5قطاعات �أخرى ب�صدارة
ال�سلع اال�ستهالكية بنحو .%0.52
وجاء �سهم «التمدين اال�ستثمارية»
على ر�أ�س االرتفاعات بنمو ن�سبته
 ،%14.39فيما ت�صدر �سهم «�سنام»
القائمة احلمراء مرتاجع ًا بنحو
.%9.09وحقق �سهم «الكويت
الوطني» �أن�شط �سيولة بالبور�صة
بقيمة  104.26مليون دينار مرتفع ًا
 ،%2.75فيما ت�صدر �سهم «�أهلي
متحد  -البحرين» ن�شاط الكميات
بتداول  175.4مليون �سهم مرتفع ًا
.%1.98

األكثر عدد صفقات

األكثر ارتفاع ًا

األكثر كمية

 15مليار دوالر حجم سوق إكسسوارات
وقطع غيار السيارات عالمي ًا
�أ���ش��ارت التقارير �إل��ى من��و �سوق
اك�س�سوارات وقطع غيار ال�سيارات
وخدمات املركبات ،و�أهمية �سوق
ال�رشق الأو�سط كمنطقة منو رئي�سية
ل�سوق خدمات املركبات من خالل
ال��ت��واج��د ال���دويل ال��ق��وي يف �أكرب
معر�ض جتاري �إقليمي لل�صناعة يف
دبي ،حيث يتوق الالعبون العامليون
�إلى اال�ستفادة من �سوق بلغت قيمته
 15مليار دوالر يف  ،2018ومن
املنتظر �أن ي�شارك يف �أوتوميكانيكا
دبي � 2019أكرث من  1.800عار�ض
من  61دولة حني تنطلق فعاليات
دورته ال�سابعة ع�رشة يف مركز دبي
ال��دويل للم�ؤمترات واملعار�ض،
حيث �أعربت ال�رشكات امل�شاركة
عن تفا�ؤلها ب�ش�أن منو الأعمال يف
امل�ستقبل.متثل ال�سيارات املت�صلة،
خ��دم��ات رك���وب مم��ي��زة ،وزي���ادة
ق��اع��دة امل�ستهلكني التوجهات
الرئي�سية التي حترك ال�سوق وفق ًا
ل�رشكة الأبحاث العاملية «�أرانكا»،
ويف منطقة اخلليج ،يعد معر�ض
دبي �إك�سبو  ،2020وق��رار ال�سماح
للن�ساء بقيادة ال�سيارات يف اململكة
العربية ال�سعودية من نقاط النقا�ش
الرئي�سية الأخرى التي تعزز تفا�ؤل
الع��ب��ي ال�صناعة ،وتفيد �رشكة

�أرانكا �أن عدد املركبات العاملة يف
ال�رشق الأو�سط جتاوز  21مركبة يف
 ،2018فيما بلغت مبيعات �سيارات
ال��رك��اب  1.03مليون وح���دة� ،أما
مبيعات املركبات التجارية ف�سجلت
 270.000وح��دة يف ال��ع��ام ذات��ه،
وتتوقع �أرانكا �أن ي�صل عدد املركبات
يف ال�رشق الأو�سط �إل��ى ح��وايل 27
مليون �سيارة بحلول عام ،2023

• دورة سابقة للمعرض

مبا يف ذلك  18مليون �سيارة وت�سعة
ماليني مركبة جتارية ،ولذلك فمن
املتوقع � ً
أي�ضا �أن ي�شهد �سوق خدمات
ارتفاعا ثابتًا ،لي�صل
ما بعد البيع
ً
حجمه �إلى حوايل  18.5مليار دوالر
ً
مقارنة ب��ـ 15
بحلول ع��ام 2023
مليار دوالر يف عام .2018وت�ؤكد
�إمكانات ال�سوق الثقة التي يوليها
العار�ضون معر�ض �أوتوميكانيكا

دبي  ،2019حيث يقدمون �أف�ضل ما
لديهم يف حدث الأيام الثالث ال�سنوي
الذي يقام يف الفرتة من � 10إلى 12
يونيو  .2019ومن ه�ؤالء العار�ضني
�رشكة «�أل��ك��و ف��ل�ترز» م��ن قرب�ص،
والتي �ستبني على عائداتها مباليني
ال��دوالرات التي تتحقق كل عام يف
ال�رشق الأو�سط لت�شكيلتها الوا�سعة
التي ت�ضم  3500فلرت.

مؤشر أبوظبي يرتفع بأكبر وتيرة في  3سنوات
�أنهى امل��ؤ��شر العام ل�سوق �أبوظبي
امل��ايل ،تعامالت جل�سة ام�س ،على
ارت��ف��اع بدعم م��ن قطاعي االت�صاالت
والبنوك ،لي�صعد ب�أكرب وترية يومية
منذ عام  ،.2016وارتفع امل�ؤ�رش العام
بن�سبة � %3.69إلى م�ستوى 4997.56
نقطة ،لريبح نحو  177.73نقطة،
وجرى التعامل على  159.075مليون
�سهم بقيمة  507.841ماليني درهم،
موزعة على � 2.425ألف �صفقة ،وقفز
قطاع االت�صاالت بن�سبة  %5.24بدعم من
�سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة ،وارتفع
قطاع البنوك بن�سبة  ،%4.30بدعم من
�سهم بنك �أبوظبي الأول بن�سبة ،%6.46
و�سهم العربي املتحد بن�سبة ،%14.42
وتراجع قطاع اال�ستثمار بن�سبة %5.25
بفعل �سهم الواحة كابيتال ،%5.11
ونزل قطاع الطاقة بن�سبة  ،%0.9بدعم
من �سهم دانة غاز بن�سبة  ،%2.54وهبط
قطاع العقارات بن�سبة  %0.32بفعل
هبوط �سهم �إ�رشاق بن�سبة .%2.79

