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حقق ارتفاع ًا بنسبة %1.24

السوق األول يسجل مكاسب أسبوعية وسط ارتفاع كبير في السيولة
تباينت امل���ؤ��شرات الكويتية
يف الأ�سبوع الثاين من مار�س
احل��ايل ،حيث ارتفع امل�ؤ�رش
ال��ع��ام  %0.7ع��ن��د م�ستوى
 5346.81نقطة مقارنة ب�إقفال
اال�سبوع ال�سابق عند 5309.69
نقاط ،رابح ًا نحو  37.1نقطة.
وح��ق��ق م���ؤ��شر ال�����س��وق الأول
ارتفاع ًا بن�سبة  %1.24ب�إقفاله
عند النقطة  ،5667.03مقارنة
ب�إقفاله اال�سبوع ال�سابق عند
النقطة  ،5597.37مبكا�سب
تُ قدر بنحو  69.7نقطة .وخالف
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي االجتاه
ليرتاجع خالل الأ�سبوع %0.63
و�صو ً
ال �إل��ى النقطة 4744.59
خا�رس ًا نحو  30.1نقطة ،مقارنة
ب�إقفال اال�سبوع ال�سابق عند
 4774.7نقطة.
ُ
امل��ح��ل��ل الفني ل�سوق
وق���ال
امل����ال ،ح�����س��ن ال��ك��ن��دري �إن
امل�ؤ�رش العام للبور�صة وا�صل
االرت��ف��اع و���ص��و ً
ال �إل��ى م�ستوى
 5345نقطة بالتزامن مع ن�شاط
التداوالت ،مو�ضح ًا ب�أن امل�ؤ�رش
يحتاج للت�أكيد على الإيجابية
خالل جل�سات الأ�سبوع ُ
املقبل.
و�أو���ض��ح الكندري �أن امل�ؤ�رش
العام يحتاج لالرتفاع خالل
ت���داوالت الأ���س��ب��وع ُ
املقبل مع
املحافظة على امل�ستوى الذي
بلغه نهاية اال�سبوع املا�ضي،

الصفقات

األسبوعية سجلت
زيادة بنحو
%11.8

• املؤشر العام صعد بنسبة %0.7

ح��ي��ث ���س��ي��واج��ه م�ستويات
املقاومة  5380و 5405نقاط
للو�صول �إلى الهدف الأول عند

م�ستوى  5435نقطة.وارتفعت
�أحجام التداول بالبور�صة خالل
الأ�سبوع ،لت�صل �إلى  1.03مليار

�سهم مقابل  665.44مليون �سهم
يف اال���س��ب��وع ال�����س��اب��ق ،بنمو
ن�سبته .%45.1وزادت ال�سيولة

الأ���س��ب��وع��ي��ة بنحو %153.4؛
لت�صل �إلى  299.47مليون دينار
مقابل  118.2مليون دينار يف

الأ�سبوع ال�سابق مبا�رشة ،علم ًا
ب�أن جل�سة نهاية الأ�سبوع كانت
امل�ؤثر الرئي�سي يف التداوالت

ن��ظ��ر ًا ل�ضخ �سيولة م��ن قبل
ال�صناديق واملحافظ على وقع
مراجعة فوت�سي للم�ؤ�رشات.
كما ارتفعت ال�صفقات الأ�سبوعية
بنحو %11.8؛ لت�صل �إلى 27.71
�أل��ف �صفقة مقابل � 24.79ألف
�صفقة يف اال���س��ب��وع ال�سابق.
و�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية اخلمي�س على ارتفاع
امل�ؤ�رش العام  44.3نقطة ليبلغ
م�ستوى  5346.8نقطة بن�سبة
ارتفاع بلغت .%0.84
وبلغت كمية ت��داوالت امل�ؤ�رش
 482.9مليون �سهم متت من خالل
� 8599صفقة نقدية بقيمة 195.4
مليون دينار «نحو  645مليون
دوالر».
وان��خ��ف�����ض م����ؤ��ش�ر ال�����س��وق
الرئي�سي  2.5نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  4744.5نقطة وبن�سبة
 %0.05من خ�لال كمية �أ�سهم
بلغت  67.5مليون �سهم متت
عرب � 2155صفقة نقدية بقيمة
�أربعة ماليني دينار «نحو 13.2
مليون دوالر» .وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول نحو  67نقطة
لي�صل �إلى م�ستوى  5667نقطة
وبن�سبة ارتفاع  %1.2من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  415.5مليون
�سهم مت��ت ع�بر � 6444صفقة
بقيمة  191.5مليون دينار
«نحو  632مليون دوالر».

المؤشر العام ارتفع %1.69

بدعم مباشر من قطاعاته الكبرى

«العقار» و«البنوك» يقودان سوق أبوظبي

 27مليار ريال مكاسب سوقية للبورصة السعودية في أسبوع

للمنطقة الخضراء
�شهد امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
خالل الأ�سبوع ارتفاع ًا مدفوع ًا
بقطاعي ال��ع��ق��ارات والبنوك.
و�سجل امل���ؤ��شر ال��ع��ام لل�سوق
ارت��ف��اع�� ًا بن�سبة � ،%1.69إلى
م�ستوى  4997.56نقطة لريبح
من خاللها  83.18نقطة.وارتفع
بامل�ؤ�رش العام قطاع العقارات
بن�سبة  %6.20بدعم م��ن �سهم
ال��دار العقارية املرتفع بن�سبة
.%7.82و�سجل ق��ط��اع البنوك
مكا�سب بن�سبة  ،%2.27بدعم
من �سهم �أبوظبي الأول املرتفع
بن�سبة .%4.32وحقق �أي�ض ًا قطاع
االت�صاالت مكا�سب بن�سبة %0.48
بدعم من �سهم ات�صاالت املرتفع
بنف�س الن�سبة.
وخ�لال الأ�سبوع ج��رى التعامل
على  1.353مليار دره��م ،بقيمة
 455.055م��ل��ي��ون دره����م.ويف
امل��ق��اب��ل انخف�ض �أداء قطاع
اال�ستثمار بن�سبة .%8.89وقال
�إي��اد الربيقي مدير ال��ت��داول يف
�رشكة الأن�صاري للخدمات املالية
�إن الأ�سواق �شهدت تراجعات خالل
الأ�سبوع ب�ضغط من ا�ستحقاق
توزيعات الأرباح لعدد من الأ�سهم

• مؤشر أبوظبي

القيادية مثل �أبوظبي الأول ،رغم
تنفيذ �صفقات خا�صة على بع�ض
�أ�سهم ال�رشكات والتي كانت عبارة
ع��ن عمليات ت�صحيح ونتيجة
ا�ستحقاق الأرباح.
و�أو�ضح �أنه لي�س هناك �شيء يدعو
للقلق واخلوف ،ونبقى بانتظار

ال�سيولة النقدية املتدفقة من
توزيعات ال�رشكات والتي تتم
ع��ادة بعد �شهر م��ار���س لإع��ادة
تدوير و�ضخ هذه ال�سيولة مرة
�أخ��رى يف الأ�سواق والتي تعترب
ع��ام�ل ً
ا حم��ف��ز ًا ومن�شط ًا حلركة
التداول.

فقد نحو  20.31نقطة

سوق دبي يقلص خسائره األسبوعية لـ%0.8
�أنهى �سوق دبي
املايل تعامالته
الأ���س��ب��وع��ي��ة
م����ع تقلي�ص
خ�سائره �إل��ى
 ،%0.8بعد
انخف�ض
�أن
ب���ت���ع���ام�ل�ات
اال�سبوع ال�سابق
بنحو .%1.5
وم�����ع �إق���ف���ال
جل�سة نهاية
الأ�سبوع� ،سجل
امل�ؤ�رش العام
ل�������س���وق دب���ي
املايل تراجع ًا
بن�سبة ،%0.78
عند امل�ستوى
2574.21
نقطة ،بفقدان
 20.31نقطة.
وتراجع قطاع
البنوك بن�سبة
 %3.61بفعل
ه���ب���وط دب���ي
الإ�����س��ل�ام����ي
 ،%9.75واخلليجي ال��ت��ج��اري  .%8.55وهبط
قطاع العقار بنحو  ،%3.24بعد �أن �سجلت �أ�سهمه
تراجع ًا ت�صدرها �إع��م��ار بنحو  ،%5.93وديار
للتطوير  ،%5.10واالحت��اد العقارية ،%4.83
ودام��اك  ،%1.1و�أرابتك .%1.38وكذلك انخف�ض
قطاع ال�سلع بنحو  ،%2.13بفعل هبوط �سهم دي

• مؤشر دبي

�إك�س بي .%2.47
ويف اجلهة الأخرى ،ارتفع قطاع اال�ستثمار ،%5.83
بف�ضل �سهم دبي لال�ستثمار بن�سبة و�صلت �إلى .%9.38
وجرت خالل الأ�سبوع  837.17مليون �سهم ،ب�سيولة
قدرها  1.455مليون درهم خالل تعامالت  5جل�سات
متوا�صلة.

ع���اد ���س��وق الأ���س��ه��م ال�سعودية
«ت���داول» ملكا�سبه الأ�سبوعية،
بدعم مبا�رش من قطاعاته الكربى،
ب�صدارة االت�صاالت ،لريبح ر�أ�س
امل���ال ال�سوقي للبور�صة نحو
 27مليار ري��ال .و�صعد امل�ؤ�رش
العام ،خالل الأ�سبوع املنتهي يف
 14مار�س ،بنحو  ،%1.2مبكا�سب
بلغت  103.72نقاط� ،صعد بها �إلى
م�ستوى  8.582.88نقطة.وارتفع
م�ؤ�رش «�إم تي  ،%1.6 ،»30خالل
الأ�سبوع تعادل نحو  20نقطة،
لي�صل �إل���ى م�ستوى 1.268.72
نقطة.
ويف املقابل� ،سجل م�ؤ�رش ال�سوق
املوازي ،خ�سائر �أ�سبوعية بنحو
 ،%1.4بعد �أن فقد  53.1نقطة
من قيمته ،هبطت به �إلى م�ستوى
 3.681.32نقطة.وارتفعت القيمة
ال�سوقية للأ�سهم امل��درج��ة بـ
«تداول» �إلى  2.035تريليون ريال
« 542.78مليار دوالر» ،مقابل
 2.009تريليون ري��ال «535.63
مليار دوالر» ،بنهاية اال�سبوع
ال�سابق.وت�صدر «االت�صاالت» 14
قطاعا مرتفعة خالل الأ�سبوع ،بعد

مؤشر مسقط
يتراجع %0.92

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق
م�سقط تعامالته الأ�سبوعية،
ب�تراج��ع ن�سبته ،%0.92
ب���إق��ف��ال��ه ع��ن��د م�ستوى
 4074.98نقطة ،خا�رس ًا
 37.94نقطة عن م�ستوياته
بنهاية اال�سبوع ال�سابق.
وتراجعت القيمة ال�سوقية
للبور�صة خ�لال الأ�سبوع
ب��ن�����س��ب��ة � ،%0.21إل���ى
 18.393مليار ريال ،مقابل
 18.447م��ل��ي��ار ري����ال يف
اال�سبوع ال�سابق ،بخ�سائر
�سوقية  53.96مليون ريال.
وجاء تراجع امل�ؤ�رش خالل
الأ���س��ب��وع ،م��ع انخفا�ض
امل������ؤ���ش��رات القطاعية
جمتمعة ،وتقدمها اخلدمات
بن�سبة  ،%1.37وانخف�ض
م�ؤ�رش املايل .%0.12
وت���راج���ع م���ؤ��شر القطاع
.%0.09وتقدم
ال�صناعة
اخلليجية للكيماويات الأ�سهم
املرتاجعة خ�لال الأ�سبوع
بن�سبة  ،%9.68وتراجع
العمانية خلدمات التمويل
ُ
 ،%8.75وان��خ��ف�����ض �سهم
م�سقط للغازات .%8.33
وعلى اجلانب الآخر ،ت�صدر
امل��دي��ن��ة ت��ك��اف��ل الأ���س��ه��م
املرتفعة خ�لال الأ�سبوع
بن�سبة  ،%5.75وارتفع
العمانية ،%5.17
الأ�سماك
ُ
و�صعد ال�رشقية لال�ستثمار
.%1.2

• مؤشر السعودية

�صعوده بنحو  ،%4و�سجل قطاع
امل��واد الأ�سا�سية ارتفاعا ن�سبته

 ،%1.55وبلغت خ�سائر «البنوك»
.%1.2

وج��اءت بقية القطاعات باللون
الأح��م��ر ،ب�صدارة «النقل» الذي
هبط  ،%1.43تاله «�إنتاج الأغذية»
برتاجع ن�سبته  .%1.06وارتفعت
قيم التداول ،بال�سوق الر�سمي،
�إل���ى  15.66م��ل��ي��ار ري���ال «4.2
مليارات دوالر» ،مقابل 12.58
مليارات ريال « 3.35مليار دوالر»
باال�سبوع ال�سابق ،بارتفاع ن�سبته
 .%24.6و�صعدت كميات التداول
بن�سبة  %21خالل الأ�سبوع ،لت�صل
�إلى  680.77مليون �سهم ،مقابل
نحو  562مليون �سهم باال�سبوع
ال�سابق .و�سجل «ميدغلف للت�أمني»
�أعلى مكا�سب �أ�سبوعية ،بارتفاع
ن�سبته  ،%16.3تاله «اخل�رضي»
بن�سبة .%9.5
ويف املقابل� ،سجل «مبكو» �أعلى
اخل�سائر برتاجع ن�سبته ،%7.35
وج��اء «تكوين» باملركز الثاين
بن�سبة تراجع بلغت  .%7.08وكان
«الراجحي» هو الأن�شط بالقيمة
بقيم �أ�سبوعية بلغت  1.6مليار
ري��ال ،واقتن�ص «دار الأرك���ان»،
�أعلى الكميات كعادته ،بـ44.65
مليون �سهم.

محصلة أسبوعية خضراء لبورصة قطر
�شهدت بور�صة قطر خالل
اال�سبوع املا�ضي حم�صلة
خ����ضراء ،ب��ال��ت��زام��ن مع
قفزة ال�سيولة %158.23
�أ�سبوعياً.و�سجل امل�ؤ�رش
العام منو ًا ن�سبته %1.94
ليغلق تعامالت اال�سبوع
امل��ا���ض��ي ع��ن��د النقطة
 ،9970.55رابح ًا 189.37
ن��ق��ط��ة ع���ن م�ستويات
اال�سبوع ال�سابق املنتهي
يف  7مار�س.
و�سجلت القيمة ال�سوقية
لأ�سهم ال�رشكات بنهاية
تعامالت اخلمي�س 561.07
مليار ريال « 155.06مليار
دوالر» ،مقابل 556.07
مليار ريال « 153.68مليار
دوالر» يف الأ�سبوع ال�سابق،
بنمو .%0.90
وم��ن جانبه ق��ال املحلل
امل����ايل �أح���م���د ع��ق��ل �إن
اال�سبوع املا�ضي ت�ضمن
ال��ع��دي��د م���ن الأح�����داث
التي �ساهمت يف ارتفاع
البور�صة ،وحدوث زخم بالتداوالت ،وم�ستويات
قيا�سية بال�سيولة� ،أبرزها بدء التطبيق الفعلي
ملراجعة م�ؤ�رش فوت�سي را�سل ل�شهر مار�س،
و�إق��رار جمل�س ال��وزراء القطري مل�رشوع قانون
يحدد املناطق والأماكن التي ي�سمح بتملك غري
القطريني للعقارات فيها واالنتفاع بها.
و�أ�شار �إلى �أن احلدثني ال�سابقني �ساهما يف زيادة
دخول املحافظ الأجنبية �إلى البور�صة ،م�ستفيدة
من الأ�سعار «املغرية» التي بقيت عليها الأ�سهم
عقب الرتاجعات التي تبعت �إق��رار التوزيعات
ال�سنوية لل�رشكات.
و�أ�ضاف عقل �أنه مع قرب انتهاء الربع الأول ف�إن
التوقعات الإيجابية لنتائج ال�رشكات بتلك الفرتة،

• مؤشر قطر

�ست�شكل عام ً
ال �إيجابي ًا لتحرك ال�سوق يف املرحلة
املقبل.
وبالعودة �إلى التداوالت ،فقد �ساهم يف منو امل�ؤ�رش
العام ارتفاع  6قطاعات وهي االت�صاالت بن�سبة
 ،%5.91ويليه الب�ضائع بـ ،%3.88ثم ال�صناعة
 ،2.63والبنوك بـ ،%1.26ويتبعها النقل والت�أمني
بن�سبتي  ،%0.92و %0.69على التوايل ،بينما
تراجع العقارات .%6.41
وخالل الأ�سبوع ارتفع � 24سهم ًا تقدمها �أوريدو
بـ ،%10.32فيما تراجعت �أ�سعار � 21سهم ًا
على ر�أ�سها �إزدان بـ ،%11.08وا�ستقر �سهم قطر
الوطني وحيد ًا عند م�ستويات اال�سبوع ال�سابق
البالغة  179رياالً.

