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تنفيذ  4996صفقة نقدية بقيمة  32.10مليون دينار

األكثر كمية

تباين مؤشرات بورصة الكويت...

والتداوالت تجاوزت  161مليون سهم

السوق األول سجل ارتفاع ًا
بنسبة %0.13

األكثر صفقات

مؤشرات البورصة
امل�ؤ�رش العام

م�ؤ�رش وزين »%0.07« »3.94« 5.350.75

م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

م�ؤ�رش وزين »%0.06-« »2.94-« 4.741.65

م�ؤ�رش ال�سوق الأول

م�ؤ�رش وزين »%0.13« »7.27« 5.674.30

ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س الأحد على ارتفاع
امل ��ؤ��شر ال��ع��ام  3.9نقاط ليبلغ
م�ستوى  5350.7نقطة بن�سبة ارتفاع
بلغت  .%0.07وب��ل��غ��ت كميات
تداوالت امل�ؤ�رش  161.7مليون �سهم
متت من خالل � 4996صفقة نقدية
بقيمة  32.10مليون دينار «نحو
 105.93ماليني دوالر» .وانخف�ض
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  2.9نقطة
لي�صل �إلى م�ستوى  4741.6نقطة
وبن�سبة  %0.06م��ن خ�لال كمية
�أ�سهم بلغت  84.14مليون �سهم متت
عرب � 2713صفقة نقدية بقيمة 4.8
ماليني دينار «نحو  15.84مليون
دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 7.27

نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 5674.3
نقطة وبن�سبة ارتفاع  %0.13من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 77.34
مليون �سهم متت عرب � 2283صفقة
بقيمة  27.2مليون دي��ن��ار «نحو
 89.7مليون دوالر» .وكانت �رشكات
«جت���ارة» و«ورب���ة ت» و«املركز»
و«مراكز» و«كفيك» الأكرث ارتفاعا
يف ح�ين كانت �أ�سهم «خليج ب»
و«جياد» و«�أهلي متحد» و«�صناعات»
و«امل�ستثمرون» الأك�ثر ت��داوال �أما
الأك�ثر انخفا�ضا فكانت «ال��راي»
و«حت�صيالت» و«وثاق» و«برتوغلف»
و«يوباك».
وت��اب��ع املتعاملون �إع�لان��ات عن
تعامل �أ�شخا�ص مطلعني على �أ�سهم
�رشكات «املتكاملة القاب�ضة» وبنك

األكثر انخفاض ًا
• امل�ؤ�رش العام ارتفع % 0.07

برقان وجمموعة �أ�س�س القاب�ضة
ف�ضال عن �إعالن وقف التداول على
�أ�سهم �رشكة «الإث��م��ار القاب�ضة»
و�إع�ل�ان وق��ف ال��ت��داول على �أ�سهم
�رشكة «ياكو الطبية» بناء على
طلبها.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا من �رشكة
«ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء
ال�سفن» ب�ش�أن ا�ستالم خطاب تر�سية
عقد بقيمة  1.9مليون دينار «نحو
 6.2ماليني دوالر» و�إع�ل�ان وقف
التداول على �أ�سهم �رشكة الإثمار
القاب�ضة ف�ضال عن �إع�لان بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل.
وت�صدر �سهم «بنك اخلليج» ن�شاط
ال��ت��داوالت على كافة امل�ستويات

الرغبة الشرائية القوية تدعم تداوالت
األسواق اإلقليمية
ق��ال تقرير «ال�رشكاء املتحدون
لال�ستثمار»�« :أغ��ل��ق��ت الأ���س��واق
ال��ع��امل��ي��ة ب�شكل م��رت��ف��ع خالل
الأ�سبوع ال�سابق على خلفية التفا�ؤل
ب�ش�أن ت�صويت الأ���س��ب��وع املقبل
على خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروب���ي واملحادثات التجارية
املحتملة بني ال��والي��ات املتحدة
وال�صني.ومع ذلك ،جتاهل ال�سوق
امل�ؤ�رشات االقت�صادية ال�سلبية ،مما
عزز التباط�ؤ العاملي املتوقع على
نطاق وا�سع من قبل االقت�صاديني

يف عام  .2019وارتفع خام برنت
بن�سبة  ٪4.4خ�لال الأ�سبوع على
خلفية تخفي�ضات الإم��دادات بقيادة
�أوبك �إلى جانب الآمال يف �أن تتو�صل
ال��والي��ات املتحدة وال�صني �إلى
اتفاق لإنهاء التوترات التجارية.
وبالن�سبة للأ�سواق الإقليمية� ،أ�شار
التقرير �أن الرغبة ال�رشائية القوية
يف نهاية الأ�سبوع االجتاه �إلى منطقة
�إيجابية.
أداء خالل
كانت �أبوظبي الأف�ضل � ً
الأ�سبوع حيث حققت مكا�سب بن�سبة

 ،٪1.7+يف حني كان كل من عمان
أداء حيث خ�رسا ٪0.9-
ودبي الأ�سو�أ � ً
و ٪0.8-على التوايل .و�أ�ضاف �أنه
من الآن ف�صاعد ًا� ،ستظهر التقييمات
يف الأ�سواق الإقليمية حيث �سي�صل
امل�ستثمرون �إلى الأ�سهم الفردية بعد
توزيع �أرباح الأ�سهم لرتاكم الأ�سهم
ذات اجل��ودة .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
�ست�ستمر امل�ؤ�رشات ذات الثقل يف
ر�ؤية اهتمام ال�رشاء من امل�ستثمرين
الأجانب ح�سب التقرير الأ�سبوعي
من ال�رشكاء املتحدون لال�ستثمار.

بكميات بلغت  23.78مليون �سهم
بقيمة  7.01مليون دينار ،مرتفع ًا
 .%1.02وجاء �سهم «جت��ارة» على
ر�أ����س القائمة اخل����ضراء للأ�سهم
املدرجة بنمو ن�سبته  ،%8.26فيما
ت�صدر �سهم «الراي» القائمة احلمراء
مرتاجع ًا بنحو .%16.8على م�ستوى
القطاعات ،ت�صدر اخلدمات املالية
االرتفاعات بنمو ن�سبته ،%0.7
يليه املواد الأ�سا�سية بواقع ،%0.4
فيما جاء الت�أمني الأق��ل ارتفاع ًا
بنمو معدله .%0.14
يف املقابل ،ت�صدر قطاع النفط
والغاز الرتاجعات بانخفا�ض ن�سبته
 ،%3.21يليه ال�سلع اال�ستهالكية
بنحو  ،%1.15بينما �سجل ال�صناعة
�أقل ن�سبة تراجع بواقع .%0.39

األكثر ارتفاع ًا

وسط التفاؤل المسيطر على المستثمرين

محللون :بورصات الخليج تستهدف مكاسب
جديدة خالل األسبوع الحالي
توقع حمللون �أن ت�شهد بور�صات اخلليج مرحلة
جديدة من املكا�سب الأ�سبوعية و�سط التفا�ؤل
امل�سيطر على نف�سيات امل�ستثمرين بعد �إدراج �أ�سهم
يف م�ؤ�رش فوت�سي للأ�سواق النا�شئة وتوايل �إقرار
التوزيعات ال�سنوية واقرتاب االتفاق ب�ش�أن �إنهاء
احلرب التجارية وماراثون االرتفاعات الذي ت�شهده
الأ�سواق العاملية.
وبنهاية جل�سة اخلمي�س املا�ضي ،ارتفعت معظم
الأ�سواق اخلليجية ويف مقدمتها بور�صة �أبوظبي
التي حققت �أكرب مكا�سب يومية منذ يونيو ،2016
�إ�ضافة �إل��ى �صعود قطر ودب��ي ،وارت��ف��اع طفيف
لل�سوق ال�سعودي.وقال حمللون �إن العمليات
ال�رشائية املتوا�صلة على �أ�سهم البنوك بالإمارات
وغريها من بور�صات اخلليج ت�أتي بدعم قوي من
التوزيعات القوية ملعظمها والآم��ال بتوزيعات
�سخية لل�رشكات الكربى.
وقال املحلل االقت�صادي حممد امليموين �إن الأ�سواق

اخلليجية ترتقب مزيد ًا من االرتفاعات واملكا�سب
القوية مع ارتفاع �شهية املتعاملني لأخذ مراكز
متقدمة �أك�ثر بالأ�سهم الكربى تزامن ًا مع �إدراج
ال�سوق ال�سعودي وبور�صة الكويت مب�ؤ�رش فوت�سي
للأ�سواق النا�شئة .وتوقع تقرير ملجموعة هريمي�س
�أن ت�ؤدي مراجعة �أوزان م�ؤ�رشات «فوت�سي» ،التي
دخلت حيز التنفيذ اليوم� ،إلى دخول تدفقات ب�أكرث
من  1.3مليار دوالر �إلى الأ�سواق اخلليجية املدرجة
يف م�ؤ�رش فوت�سي للأ�سواق النا�شئة.وتبد�أ املرحلة
الأولى من تلك الرتقية يف  18مار�س احلايل ب�ضم
 %10من ال�سوق� ،أما املرحلة الثانية ف�ستكون يف
الـ 22من �أبريل املقبل ب�ضم  %15من ال�سوق .وذكر
التقرير �أن �أكرب هذه التدفقات �ستدخل �إلى ال�سوق
ال�سعودية بواقع  600مليون دوالر ،تليها بور�صة
الكويت بـ 500مليون دوالر .ي�شار �إلى �أن ترقية
ال�سوق ال�سعودية مل�ؤ�رش»فوت�سي» �سيتم على خم�س
مراحل ،و�ستكون املرحلة الأولى بن�سبة .%10

وقامت «فوت�سي را�سل» يف  28مار�س  2018ب�ضم
ال�سوق ال�سعودي �إل��ى مرتبة الأ���س��واق النا�شئة
الثانوية ،وذلك على مراحل تبد�أ يف مار�س 2019
وتنتهي يف دي�سمرب  ،2019وذلك على  5مراحل.
يف حني �سيتم ان�ضمام ال�سوق املالية ال�سعودية
مل�ؤ�رش �إ�س �آند بي داو جونز على مرحلتني ،حيث
�سيتم تنفيذ املرحلة الأولى بن�سبة  %50من الوزن
الإجمايل لل�سوق املالية ال�سعودية .ويف  25يوليو
 ،2018قررت �رشكة «�ستاندرد �آند بورز داو جونز»
ترقية ال�سوق ال�سعودي �إلى �سوق نا�شئ اعتبار ًا من
مار�س  2019على مرحلتني .و�أ�شار امليموين �إلى
�أن �أنظار املتعاملني تتجه �أي�ض ًا بالوقت احلايل
نحو الإغالق الربعي للعام احلايل على الرغم من
�أن عدد ًا كبري ًا من الأ�سهم لدى غالبية البور�صات مل
تعلن نتائجها املالية وخطط توزيعاتها عن العام
املا�ضي الأمر الذي يتوقع له �أن ينعك�س �سلب ًا على
م�ستويات اال�ستقرار.

الغطيس :األسواق ستشهد أدا ًء يفوق األسبوع الماضي

أسهم أبوظبي تهبط
من أعلى مستوى في  3سنوات
تخلت �أ�سهم بور�صة �أبوظبي املالية عن �أعلى م�ستوى
يف � 3سنوات خالل جل�سة �أم�س بعد �سيطرة عمليات
جني الأرب��اح على االج��واء ترقبا ملزيد من قرارت
التوزيعات ال�سنوية� ،إ�ضافة �إل��ى هبوط النفط.
وتراجع امل�ؤ�رش العام �أم�س بن�سبة  %0.41لي�صل �إلى
 4977.29نقطة ،متجاهال مكا�سب اخلمي�س املا�ضي.
و�ساهم يف تراجع ال�سوق �أم�س قطاع ال�سلع الذي هبط
 %1.6مع انخفا�ض �سهم العاملية القاب�ضة «�أ�سماك
�سابقا» � %8.65إلى  0.950دره��م .وانخف�ض قطاع
االت�صاالت بنحو  %1.83مع هبوط �سهم االت�صاالت
بالن�سبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقاريات  %0.83مع انخفا�ض �سهم
الدار العقارية  %1.04لـ  1.91درهم ،كما تراجع
�أ�سهم كربى مثل �أبوظبي الأول بن�سبة � ،%0.97إ�ضافة
�إلى �أدنوك للتوزيع الذي تراجع بـ %1.07لـ 2.16
درهم .ويف املقابل ،ارتفع قطاعا اخلدمات والطاقة
بن�سبة  ،%3.37و %0.61على الرتتيب مع �صعود �سهم
�أبوظبي الوطنية للفنادق � %7.14إلى  3دراهم� ،إ�ضافة
�إلى �صعود دانة غاز بن�سبة  %2.72مع اعادة ال�رشكة
ل�رشاء �صكوك بقيمة  133مليون دوالر .وجرى التعامل
على  28.18مليون �سهم بقيمة  64.1556مليون درهم،
موزعة على � 856صفقة.

ق��ال ف���ادي الغطي�س ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «مايندكرافت»
لال�ست�شارات �إن الأ�سواق اخلليجية
أداء يفوق
من املرجح �أن ت�شهد � ً
الأ���س��ب��وع املا�ضي ت��ف��ا�ؤال بع�ض
ال��ع��وام��ل ال��ه��ام��ة الت�رصيحات
الإيجابية التي �صدرت ب�ش�أن هدوء
احل��رب التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني ومن ثم االتفاق
ب�ش�أنها و�إنهائها قبيل نهاية مار�س
احل��ايل .وي�سعى اجلانبان �إلى
�إب��رام اتفاق بحلول نهاية مار�س
وهو موعد نهاية هدنة مدتها 90
يوم ًا اتفق عليها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب والرئي�س ال�صيني
�شي ج�ين بينغ ب���أواخ��ر العام
املا�ضي.
و�أ����ش���ار الغطي�س �إل���ى �أن تلك
الت�رصيحات اجليدة بهذا ال�ش�أن

انعك�ست �إيجابي ًا على �أ�سعار الأ�سهم
الأمريكية والأوروبية والتي و�صلت
لأعلى م�ستوى يف � 5أ�شهر.
و�أك��د �أن �إ�شارات البنك املركزي
الأمريكي عدم رفع �أ�سعار الفائدة
قريبا �سيتوفر ال��دع��م الكامل
النعا�ش قطاع العقارات ومن ثم
�أ�سهمه التي مازالت عند م�ستويات
مغرية لالقتنا�ص ويرتقب اجلميع
اع�لان��ه��ا ع��ن خطط توزيعاتها
وال�سيما «�إع��م��ار» امل��درج ب�سوق
دبي املايل.
وتوقع مدير ع��ام �إدارة الأ�صول
يف �رشكة مينا ك��ورب للخدمات
املالية ط��ارق قاقي�ش �أن ت�شهد
الأ����س���ه���م ب��ب��ور���ص��ات اخلليج
والإمارات خ�صو�ص ًا انطالقة �صعود
جديدة خالل الأ�سابيع املقبلة،
مدعومة ب�إعالن بقية ال�رشكات عن

• فادي الغطي�س

التوزيعات املقررة ،والتوقعات
الإيجابية لنتائج الربع الأول من
العام احلايل .ولفت طارق قاقي�ش،
�إل��ى �أن ا�ستعادة الثقة بال�سوق

امل���ايل حت��ت��اج �إل���ى ت��ع��اون بني
جميع الأطراف� ،سواء م�ستثمرون
�أو و�سطاء �أو جهات رقابية.
و�أكد �أن امل�ستثمرين عليهم اتخاذ
ال��ق��رار اال���س��ت��ث��م��اري ب��ن��اء على
العوائد الناجتة عن التوزيعات،
وكذلك �إلى البيانات املالية ،وال
ينقاد وراء ال�شائعات ،خ�صو�ص ًا
يف الأوقات التي ت�شهد فيها الأ�سواق
تراجع ًا يف �أحجام ال�سيولة.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن ه��ن��اك عمليات
��شراء وا�ضحة على بع�ض الأ�سهم
وال��ت��ي تزامنت م��ع الك�شف عن
حزم اقت�صادية حتفيزية جديدة،
م��ؤك��د ًا �أن الإع�لان عن توزيعات
بقية ال�رشكات املدرجة ،ال�سيما
بالقطاع ال��ع��ق��اري ،م��ن �ش�أنه
�أن يوفر ح��اف��ز ًا قوي ًا ملزيد من
الزخم.

الفيلكاوي :ارتفاع معدالت السيولة خالل الجلسات المقبلة

• �إبراهيم الفيلكاوي

توقع املحلل املايل جمال عجاج ،عودة التحركات
الإيجابية للأ�سهم الكربى خالل اجلل�سات املقبلة،
خ�صو�ص ًا �أن القوى البيعية التي ا�ستهدفت الأ�سهم
خالل اجلل�سة ج��اءت �ضعيفة ،ف�ض ً
ال عن اجتاه
معظم امل�ؤ�س�سات لبناء مراكز مالية جديدة.
ورج��ح املحلل الفني با�سواق امل��ال �إبراهيم
الفيلكاوي ارتفاع معدالت ال�سيولة خالل اجلل�سات
املقبلة بدعم من التوزيعات النقدية التي مت
الإع�لان عنها ،والتي من املنتظر �إع��ادة �ضخها
مرة �أخرى بالأ�سواق .و�أ�ضاف �أن امللفت للنظر
خالل اجلل�سات الأخرية ،جتاه املحافظ الأجنبية

للدخول القتنا�ص الفر�ص املتاحة يف �أ�سواق املال
اخلليجية وال�سيما الإماراتية ،لت�شهد اال�ستثمارات
الأجنبية زيادة ملحوظة.
ولفت �إل��ى �أن تلك اال�ستثمارات التي ت�ستهدف
الأ�سهم التي و�صلت �إلى م�ستويات �سعرية مغرية،
والتي �صاحب الأداء املايل والت�شغيلي القوي
لل�رشكات.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن الأ���س��واق الكويتية وال�سعودية
�ست�شهد بع�ض عمليات جني الأرب��اح املتوقعة
مطلع الأ�سبوع اجلاري بعد ا�ستيعاب الأنباء عن
ادارجهما يف م�ؤ�رش «فوت�سي».

