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أنهت تعامالتها على ارتفاع المؤشر العام  41.47نقطة

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بفعل استمرار الزخم الشرائي األجنبي
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على ارت��ف��اع امل���ؤ��شر العام
 41.47نقطة ليبلغ م�ستوى 5414.3
نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت .%0.77
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 217.3مليون �سهم متت من خالل
� 7230صفقة نقدية بقيمة 48.6
مليون دينار «نحو  160.38مليون
دوالر».
وارت��ف��ع م���ؤ��شر ال�سوق الرئي�سي
 2.14نقطة لي�صل �إل���ى م�ستوى
 4780.9نقطة وبن�سبة  %0.04من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  101مليون
�سهم متت عرب � 3444صفقة نقدية
بقيمة  7.17ماليني دي��ن��ار «نحو
 23.66مليون دوالر».وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول  60.62نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  5749.9نقطة وبن�سبة
ارتفاع  %1.07من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  116.3مليون �سهم متت عرب
� 3786صفقة بقيمة  41.50مليون
دينار «نحو  136.95مليون دوالر».
وكانت �رشكات «كامكو» و«الإمناء»
و«�إيفا ف» و«يونيكاب» و«م�شاريع»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«خليج ب» و«�أهلي متحد» و«زين»
و«�أع��ي��ان» و«�أب��ي��ار» الأك�ثر تداوال
�أما الأكرث انخفا�ضا فكانت «الراي»
و«�سكب ك» و«امل��ال» و«العقارية»
و«عقار».وتابع املتعاملون �إف�صاحا
مكمال من �رشكة «مركز �سلطان» ب�ش�أن
تغيري ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة
واخلا�صة بتقييم الأ�صول الثابتة
ف�ضال عن �إعالن ب�ش�أن تعامل �شخ�ص
مطلع على �أ�سهم ال�رشكة الكويتية
ال�سورية القاب�ضة.
كما تابع ه���ؤالء �إف�صاح معلومات
جوهرية من �رشكة «نور لال�ستثمار»
ب�ش�أن بيع �رشكة تابعة حل�صتها يف
عقار بقيمة  5.5ماليني دينار «نحو
 18.15مليون دوالر» ف�ضال عن �إعالن
بنك الكويت الوطني ب��دء توزيع

األكثر صفقات

األكثر انخفاض ًا

• صعود مؤشرات البورصة

م�ؤ�رشات البور�صة
ال�سوق الأول

)%1.07( )60.62( 5.749.92

ال�سوق الرئي�سي

)%0.4( )2.14( 4.780.98

امل�ؤ�رش العام

)%0.77( )41.47( 5.414.34

الأرب��اح عن عام  2018اعتبارا من
مطلع �شهر �أبريل املقبل.و�شهدت
اجلل�سة ثالثة �إي�ضاحات منف�صلة
م��ن ��شرك��ات «م�شاعر القاب�ضة»
و«�صناعات» و«التخ�صي�ص» ب�ش�أن
ال���ت���داوالت غ�ير االع��ت��ي��ادي��ة على
�أ�سهمها ف�ضال عن �إع�لان بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
مل�صلحة ح�ساب وزارة العدل.
وارت��ف��ع��ت امل����ؤ��ش�رات الكويتية
جماعي ًا بنهاية تعامالت �أم�س،

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��زاي��د م�ستويات
ال�سيولة وارتفاع �أحجام التداول
وحت�سن ملمو�س يف غالبية الأ�سهم
وخا�صة القيادية .و�صعد امل�ؤ�رش
العام للبور�صة الكويتية %0.77
عند م�ستوى  5414.34نقطة رابح ًا
 41.47نقطة ،كما ارتفع امل�ؤ�رشان
الرئي�سي والأول بن�سبة %0.04
و %1.07على الرتتيب.و�سجلت
م�ؤ�رشات  7قطاعات ارتفاع ًا �أم�س
يت�صدرها ال��ب��ن��وك بنمو ن�سبته

 ،%1.13فيما �سجلت م���ؤ��شرات 3
قطاعات �أخرى تراجع ًا �أم�س ب�صدارة
العقارات بنحو .%5.5
وج���اء �سهم «ك��ام��ك��و» على ر�أ���س
القائمة اخل�رضاء للأ�سهم ُ
املدرجة
ُمرتفع ًا بن�سبة  ،%9.04فيما ت�صدر
�سهم «ال����راي» القائمة احلمراء
ُمرتاجع ًا بنحو  .%17.3وتزايدت
�سيولة البور�صة �أم�س � %23إلى
 48.68مليون دينار مقابل 39.57
مليون دينار �أول من �أم�����س ،كما
ارتفعت �أحجام التداول � %1.6إلى
 217.43مليون �سهم مقابل 214.08
مليون �سهم �أول من �أم�س .وت�صدر
�سهم «بنك اخلليج» ن�شاط التداول
على كافة امل�ستويات بكميات بلغت
 34.16مليون �سهم بقيمة 10.47
ماليني دينارُ ،مرتفع ًا  %0.66عند
�سعر  307فلو�س.

األكثر ارتفاع ًا

دياب :استمرار الشعور اإليجابي
في السوق الفترة المقبلة
قال نائب رئي�س ق�سم بحوث اال�ستثمار يف
«كامكو» رائد دياب �إن �أداء البور�صة ا�ستمر
بالإيجابية لرابع جل�سة على التوايل نتيجة
ا�ستمرار الزخم ال�رشائي الأجنبي على الأ�سهم
امل��درج��ة يف م�ؤ�رش فوت�سي بعد املراجعة
الأخرية ال�سيما �أ�سهم القطاع امل�رصيف.
و�أو���ض��ح �أن��ه من املتوقع ا�ستمرار ال�شعور
الإيجابي يف الفرتة املقبلة مع بدء انعقاد
اجلمعيات العمومية لل�رشكات حيث من
املرجح �أن يكون هناك توزيعات �سخية.

األكثر كمية

و�أ�شار دي��اب �إل��ى �أن فر�ص ان�ضمام وترقية
ال�سوق يف ال�صيف القادم �إلى م�ؤ�رش �إم �إ�س
�سي �آي قد ارتفعت ،مما قد ي�ؤدي �إلى ا�ستمرار
عمليات التجميع على الأ�سهم املتوقع دخولها
يف امل�ؤ�رش.
وتابع« :من ناحية �أخرى ،من املالحظ ا�ستقرار
�أ�سعار النفط عند م�ستويات جيدة بدعم من
تراجع املخزونات وخف�ض الإم��دادات ،وهي
من العوامل التي تُ عزز ال�شعور الإيجابي جتاه
ال�سوق يف الفرتة ُ
املقبلة».فني ًا ،قال دياب

�إن الأنظار ترتقب م�ستوى املقاومة القادم
للم�ؤ�رش العام للبور�صة والواقع عند 5500
نقطة حيث �إن اجتيازه �إلى الأعلى من �ش�أنه �أن
مُيهد الطريق �أمام املزيد من املكا�سب باجتاه
 5600و 5650نقطة.
ونوه ب�أنه قد نالحظ بع�ض حماوالت الرتاجع
على امل��دى الق�صري بعد الأداء ال��ق��وي يف
الفرتة الأخ�يرة ،لكن من ُ
املرجح �أن يكون
بهدف الت�صحيح الفني الطبيعي قبل �أن ُيعاود
امل�ؤ�رش العام ال�صعود مرة �أخرى.

أسهم دبي تواصل العزف على أنغام المكاسب
وا�صلت بور�صة دبي املالية العزف
على �أنغام املكا�سب ،لتنهي تعامالت
�أم�����س على ارت��ف��اع ،بدعم عمليات
ال����شراء على الأ���س��ه��م ال��ك�برى ويف
مقدمتها «�إع��م��ار».و���ص��ع��د امل�ؤ�رش
العام لل�سوق �أم�س بن�سبة %0.82
�أو ما يوازي  21.61نقطة لي�صل �إلى
 2641.43نقطة ،متوافق ًا مع �أداء
اجلل�سة املا�ضية.
وو�صلت ال�سيولة بال�سوق �إلى نحو
 242.45مليون درهم ،وجرى التداول
ع��ل��ى  109.81م�لاي�ين �سهم وذل��ك
من خالل تنفيذ � 2727صفقة.ودعم
ارتفاعات ال�سوق قطاع االت�صاالت
الذي قفز  %1.76مع ارتفاع �سهم «دو»
بالن�سبة ذاتها ،والنقل بـ  %1.69مع
ارتفاع �سهم �أرامك�س  ،2.85واخلليج
ل��ل��م�لاح��ة .%1.97وارتفع قطاع
العقارات  %1.34مع �صعود �سهم
�إعمار العقارية بـ  %2.12تزامن ًا مع
اق�تراب انعقاد جمل�س �إدارتها الذي
�سيناق�ش التوزيعات ال�سنوية غد ًا.
كما ارتفع �سهم داماك العقارية %1.42

خسائر «السكب» الفصلية
تتراجع %99

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة ال�سكب تراجع خ�سائر الربع الرابع
من العام املا�ضي بن�سبة  %99.1على �أ�سا�س �سنوي.وبح�سب نتائج
ال�رشكة للبور�صة �أم�س بلغت خ�سائر الفرتة � 9آالف دينار «� 29.7ألف
دوالر» ،مقابل خ�سائر الربع الرابع من العام املا�ضي بقيمة � 988ألف
دينار « 3.3ماليني دوالر» .وبلغت �أرباح ال�رشكة يف العام املا�ضي 1.15
مليون دينار ،مقابل �أرباح بنحو  5.09ماليني دينار يف عام ،2017
برتاجع يف الأرباح بن�سبة  .%77.4وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
�إن تراجع الأرباح ال�سنوية يعود �إلى انخفا�ض �أرباح اال�ستثمارات.
و�أو�صى جمل�س �إدارة «ال�سكب» يف اجتماعه الذي انعقد �أول �أم�س توزيع
�أرباح نقدية بن�سبة  %8عن العام املا�ضي ،بواقع  8فلو�س لكل �سهم.
كانت �أرباح ال�رشكة تراجعت  %80.9يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام
املا�ضي ،لت�صل �إلى  1.16مليون دينار ،مقابل �أرباح بقيمة  6.07ماليني
دينار للفرتة املماثلة من عام .2017

بالغ ًا  1.43درهم مع اعتزام ال�رشكة
التو�سع بال�سعودية ولندن.كما
ارتفع قطاع البنوك  %0.59مع ارتفاع
�سهم الإم���ارات دبي الوطني %1.54
تزامن ًا مع �إعالن البنوك دعم مبادرة
املتعرثين من املواطنني والتي �أطلقها
املركزي الإماراتي م�ؤخر ًا.
ويف املقابل ،تراجع قطاعا اخلدمات
وال�سلع بنحو  ،%1.85و%1.57
على الرتتيب مع هبوط �سهم �أمانات
القاب�ضة بن�سبتي  ،%2.93ودي �إك�س
بي .%1.64وهبط قطاع اال�ستثمار
بن�سبة  %1.17م��ع ه��ب��وط �سهم
دب��ي لال�ستثمار � %1.39إل��ى 1.42
درهم ،كما انخف�ض الت�أمني %0.27
م��ع ت��راج��ع �سهم �أم���ان ب��ـ ،%9.27
وتكافل الإم��ارات بـ .%8.64ويرتقب
امل�ستثمرون ب��الأ���س��واق الإماراتية
هذا الأ�سبوع تدفق �سيولة جديدة مع
توايل «ماراثون» اجلمعيات العمومية
لل�رشكات املدرجة التي يتم خاللها
�إق��رار التوزيعات النقدية ال�سنوية
للم�ساهمني.

«الطاقة» و«البنوك» يقودان سوق أبوظبي لالرتفاع
اقفل امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
املايل تعامالت جل�سة �أم�س على
ارتفاع ،بدعم من الطاقة والبنوك
واالت�����ص��االت.وارت��ف��ع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة � %0.25إلى م�ستوى
 5079.38نقطة لريبح من خاللها
 12.64ن��ق��ط��ة.وج��رى التعامل
على  96.64مليون �سهم وبقيمة
 217.030مليون درهم موزعة على
� 1751صفقة.
وارت��ف��ع ب��امل���ؤ��شر ال��ع��ام قطاع
الطاقة بن�سبة  %2.21بدعم من
�سهم دان��ة غ��از املرتفع بن�سبة
.%3.96وزاد قطاع البنوك بنحو
 %0.27بدعم م��ن �سهم �أبوظبي
الإ�سالمي بن�سبة .%1.98وحقق

قطاع االت�صاالت ارتفاع ًا بن�سبة
 %0.24بدعم من �سهم ات�صاالت
امل��رت��ف��ع بنف�س الن�سبة.ويف

املقابل �سجل قطاع العقار تراجع ًا
بن�سبة  %0.85بفعل هبوط �سهم
الدار العقارية بن�سبة .%1.03

 1.9مليون دينار أرباح «المشتركة»
الفصلية ..وتوزيع  20فلس ًا للسهم
�أظ��ه��رت البيانات املالية
ل�رشكة املجموعة امل�شرتكة
للمقاوالت تراجع �أرباح الربع
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام املا�ضي
بن�سبة  %35.8على �أ�سا�س
�سنوي.
وب��ح�����س��ب ن��ت��ائ��ج ال�رشكة
للبور�صة الكويتية� ،أم�س،
بلغت �أرب����اح ال��ف�ترة 1.88
مليون دي��ن��ار « 6.2ماليني
دوالر» ،مقابل �أرب��اح الربع
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام املا�ضي
بقيمة  2.93مليون دينار «9.7
ماليني دوالر».
وبلغت �أرباح ال�رشكة يف العام
املا�ضي  5.12ماليني دينار،
مقابل �أرب����اح بنحو 4.88
ماليني دينار يف عام ،2017
بارتفاع يف الأرب���اح بن�سبة

.%4.9وقالت ال����شرك��ة يف
بيان للبور�صة �إن منو الأرباح
ال�سنوية يف العام املا�ضي
يعود �إلى انخفا�ض امل�صاريف
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وامل�����ص��اري��ف
العمومية والإدارية.
و�أو�����ص����ى جم��ل�����س �إدارة
«امل�شرتكة» يف اجتماعه الذي
انعقد �أول �أم�����س ،بتوزيع
�أرباح نقدية بن�سبة  %20عن
العام املا�ضي ،بواقع 20
فل�س ًا لكل �سهم.كانت �أرباح
ال�رشكة ارتفعت  %66.3يف
الت�سعة �أ���ش��ه��ر الأول����ى من
العام املا�ضي ،لت�صل �إلى
 3.2م�لاي�ين دي��ن��ار ،مقابل
�أرب���اح بقيمة  1.94مليون
دينار للفرتة املماثلة من عام
.2017

تابعة لـ«نــور» تبيع حصتها بعقار
في المهبولة بـ 5.5ماليين دينار

ك�شفت �رشكة نور لال�ستثمار املايل عن قيام �إحدى �رشكاتها
التابعة ببيع ح�صتها يف عمارة �سكنية مبنطقة املهبولة بقيمة
 5.5ماليني دينار لطرف ذي �صلة .وقالت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة �أم�س �إن القيمة ُ
امل�شار �إليها تُ �سدد بواقع  3ماليني
دينار ت�ستحق بعد �شهر من تاريخه ،و 2.5مليون دينار �سداد
مبا�رش للبنك للقر�ض ُ
امل�ستحق على ال�رشكة التابعة .و�أو�ضحت
«نور» �أن بيع العقار يرتتب عليه انخفا�ض اال�ستثمارات العقارية
بقيمة  5.5ماليني دينار ،وانخفا�ض قيمة القرو�ض ُ
امل�ستحقة
بقيمة  2.5مليون دينار ،وزيادة الذمم والأر�صدة املدينة بقيمة
 3ماليني دينار.كانت «نور» �أعلنت عن قيامها بالتخارج جزئي ًا
من �رشكتها التابعة نور ال�صاحلية العقارية ،وذلك ببيع 65
مليون �سهم بن�سبة  %32من ال�رشكة التابعة لأطراف ذات �صلة،
بقيمة  5.89ماليني دينار.وقفزت �أرباح «نور» يف العام املا�ضي
بن�سبة  ،%775لت�صل �إلى  24.83مليون دينار ،مقابل �أرباح
بنحو  2.84مليون دينار يف عام  ،2017مع التو�صية بتوزيعات
�سنوية للم�ساهمني بواقع � %5أرباح ًا نقدية.

