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المعدل اليومي لكميات التداول بلغ  195مليون سهم

األسهم األكثر ارتفاع ًا

بورصة الكويت ...خضراء
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
للأ�سبوع الثالث من �شهر مار�س على
�صعود جماعي يف �أداء م�ؤ�رشاتها،
حيث ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق العام
بن�سبة  ،%3.2وم���ؤ��شر ال�سوق
الأول بن�سبة  ،%3.9وم�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي بن�سبة .%1.4
ويف املقابل تراجع املعدل اليومي
لقيمة اال�سهم املتداولة بن�سبة
� %33.4إل��ى  39.7مليون دينار
خالل الأ�سبوع باملقارنة مع 59.9
مليون دينار للأ�سبوع ال�سابق ،كما
تراجع املعدل اليومي لكمية الأ�سهم
املتداولة بن�سبة � %4.7إلى 195
مليون �سهم ،ولعل هذا الرتاجع يف
معدل قيم و�أحجام التداول يعود
ب�شكل رئي�سي �إل��ى جل�سة نهاية
الأ�سبوع املا�ضي اال�ستثنائية.
وق���ال تقرير ���ص��ادر ع��ن �رشكة
اال���س��ت��ث��م��ارات الوطنية ال تزال
احلالة الإيجابية م�سيطرة على
���س��ل��وك املتعاملني خ�ل�ال كافة
جل�سات اال�سبوع ،ما عزز من اقفال
امل�ؤ�رش العام وكذلك م�ؤ�رش ال�سوق
الأول يف املنطقة اخل�رضاء طيلة
جل�سات الأ�سبوع اخلم�سة ،وبطبيعة
احلال تركز الزخم ال�رشائي على
�أغلب الأ�سهم الت�شغيلية ،مما دفع

األسهم األكثر انخفاض ًا

العديد من هذه الأ�سهم �إلى ت�سجيل
قمم �سعرية تاريخية جديدة.
و�أ���ض��اف التقرير�« :أه��م العوامل
التي �ساهمت يف ن�شاط ال�سوق
خالل الفرتة كانت تتمثل يف عقد
اجلمعيات العمومية لل�رشكات
امل���درج���ة ع��م��وم��ا ،والقيادية
على وج��ه اخل�صو�ص ،و�إقرارها
للتوزيعات ال�سنوية املقرتحة من

• مؤشر السوق العام ارتفع بنسبة %3.2

قبل جمل�س الإدارة النقدية منها
�أو املنحة ،الأمر الذي يجعل من
هذه ال�رشكات حمط �أنظار الأو�ساط
اال���س��ت��ث��م��اري��ة وحم����ورا رئي�سيا
لتعامالتهم ،فقد ا�ستحوذت �أ�سهم
قطاع البنوك على نحو  %67من
اجمايل قيم ت��داول ال�سوق .الأمر
الآخر متثل يف و�صول ا�سعار النفط
العاملية بالقرب من �أعلى م�ستوى

له منذ بداية العام عند م�ستوى
 68دوالراً ،وذلك بدعم من تراجع
املخزونات الأمريكية ،ا�ضافة حالة
التفا�ؤل جتاه اجلهود املبذولة من
قبل منظمة �أوبك يف احلد من تخمة
املعرو�ض «وه��و �أم��ر يعمل على
حت�سني ر�ؤية امل�ستثمرين للبور�صة
الكويتية ب�شكل عام».
و�أك���م���ل« :م���ع ه���ذه املعطيات
الإيجابية ،و�صل كل من م�ؤ�رش
ال�سوق العام وم�ؤ�رش ال�سوق الأول
�إلى م�ستويات �سعرية جديدة هي
الأعلى منذ بدء تق�سيم ال�سوق مطلع
�شهر �أبريل  ،2018كما جنح كل
منهما يف حتقيق مكا�سب �سوقية
للأ�سبوع الثالث على التوايل،
حيث تعززت الثقة اال�ستثمارية
ل��دى املتعاملني وت�سجيل قيم
تداول ال�سوق خالل تعامالت جل�سة
منت�صف الأ�سبوع �إلى �أعلى م�ستوى
لها « 48مليون دينار» منذ جل�سة
ي��وم « .2018/7/11با�ستثناء
جل�سات ال�سيولة الأجنبية التي
تتبع م�ؤ�رش فوت�سي را�سل».

األسهم األكثر نشاط ًا من حيث الكمية

األسهم األكثر نشاط ًا من حيث القيمة

«دبي» حقق مكاسب أسبوعية تجاوزت  4مليارات درهم
ربح �سوق دبي املايل ،خالل تعامالت اال�سبوع املا�ضي ،قيمة
و�صلت �إلى  4.894مليارات درهم و�سط زيادة م�ستويات التداول
وال�سيولة يف  5جل�سات تداول بالبور�صة.وبنهاية التعامالت،
ارتفع امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة � ،%2.11إلى امل�ستوى
 2628.74نقطة ،رابح ًا نحو  54.53نقطة ،ليعو�ض خ�سارة
ال�سوق اال�سبوع ال�سابق.
و�سجلت القيمة ال�سوقية لبور�صة دبي  350.022مليار درهم،
مقابل قيمة �سوقية بالغة  345.128مليار دره��م �إماراتي.
وارتفع قطاع البنوك  ،%1.38بقيادة �سهم الإمارات دبي الوطني
 .%6.15و�صعد قطاع العقار بنحو %0.24؛ بدعم ارتفاع �سهم
�أرابتك  ،%0.9وداماك  ،%2.92و�إعمار للتطوير .%1.6وقاد
�سهم دي �إك�س بي ال�صاعد  ،%1.68قطاع ال�سلع  %1.29خالل
تداوالت  5جل�سات.
وربح قطاع اال�ستثمار بن�سبة  ،%2.25مدفوع ًا ب�سهم دبي لال�ستثمار
بن�سبة و�صلت �إلى  ،%4.5مع نهاية تعامالت الأ�سبوع.وارتفعت
م�ستويات التداول على جميع امل�ستويات حجم ًا و�سيولة ،عرب
تداول  841.846مليون �سهم ،ب�سيولة قدرها  1.452مليار درهم
خالل اال�سبوع املا�ضي من خالل تنفيذ �أكرث من � 14ألف �صفقة.
واال�سبوع ال�سابق ،تعامل م�ستثمرو ال�سوق على نحو 342.220
مليون �سهم ،بقيمة قدرها  487.35مليون درهم �إماراتي ،عرب
تنفيذ � 3.281ألف �صفقة على مدى جل�سة نهاية الأ�سبوع.

بورصة قطر تنخفض % 0.2

على أساس اسبوعي

مقابل  2.035تريليون ريال « 542.78مليار
دوالر» ،بنهاية اال�سبوع ال�سابق.
وارتفع م�ؤ�رش «�إم تي  ،»30بنحو ،%1.6
خالل الأ�سبوع تعادل نحو  20نقطة ،لي�صل
�إلى م�ستوى  1.288.78نقطة .ويف املقابل،
هبط م�ؤ�رش ال�سوق املوازي «منو» ،بن�سبة
 ،%0.78بخ�سائر بلغت  28.63نقطة ،لي�صل
�إل��ى م�ستوى  3.652.69نقطة� .سجل 13
قطاعا مكا�سب �أ�سبوعية ،ب�صدارة «ال�سلع
الر�أ�سمالية» الذي �صعد  ،%3.27تاله قطاع
االت�صاالت بنحو  ،%2.6و�صعد «البنوك»

 10مليارات جنيه خسائر بورصة

مصر األسبوع الماضي
خ ّيم الرتاجع على م�ؤ�رشات بور�صة
م�رص خ�لال الأ���س��ب��وع الثالث من
مار�س  ،2019و�سط عمليات جني
الأرباح.
وتراجع امل�ؤ�رش الرئي�سي للبور�صة
امل�رصية �إيجي �إك�س  ،30بن�سبة
 ،%1.39ليغلق عند  14782نقطة،
مقابل  14991نقطة «�إغالق اال�سبوع
ال�سابق» فاقد ًا  208نقطة .وهبط
التجاري الدويل� ،صاحب �أكرب وزن
ن�سبي ،بال�سوق خ�لال تعامالت
اال�سبوع املا�ضي بن�سبة  %1.84عند

م�ستوى  68.25جنيه ،بقيمة تداول
بلغت نحو  333.4مليون جنيه.
وتراجع م�ؤ�رش �إيجي �إك�س  70خالل
الأ�سبوع بن�سبة  %1.78عند م�ستوى
685.53نقطة.وانخف�ض م�ؤ�رش �إيجي
�إك�س  100بن�سبة  %1.71عند م�ستوى
 1740نقطة ،مقابل  1771نقطة
�إغالق الأ�سبوع ال�سابق .و�أغلق ر�أ�س
املال ال�سوقي عند م�ستوى 820.7
مليار جنيه ،مقابل  831.25مليار
جنيه ب���إغ�لاق اال�سبوع ال�سابق،
فاقد ًا  10.4مليارات جنيه.

أسبوعية منذ مايو الماضي

�سجل امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي خالل الأ�سبوع �أكرب مكا�سب
�أ�سبوعية يف نحو عام بدعم من قطاعي البنوك والطاقة.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %2.6لي�سجل �أكرب وترية ارتفاع
�أ�سبوعية منذ مايو  2018ليغلق عند م�ستوى  5127.45نقطة لريبح
نحو  129.89نقطة .وجرى التعامل خالل الأ�سبوع على 233.624
مليون �سهم وبقيمة  700.304مليون درهم.
وارتفع بامل�ؤ�رش العام قطاع البنوك بن�سبة  %4.19بدعم من �سهم
�أبوظبي الأول املرتفع بن�سبة  ،%4.69و�أبوظبي التجاري بن�سبة
.%4.13وزاد قطاع الطاقة بن�سبة  %2.85بدعم من �سهم دانة غاز
املرتفع بن�سبة %6.15كما ارتفع قطاع االت�صاالت بن�سبة %0.12
بعد �أن ارتفع �أداء �سهم ات�صاالت بن�سبة .%0.12
ويف املقابل �سجل قطاع العقارات تراجع ًا بن�سبة  %2.04بفعل
هبوط �سهم الدار العقارية بن�سبة .%2.59

المؤشر السعودي يواصل ارتفاعه لألسبوع الثاني على التوالي
وا�صل �سوق الأ�سهم ال�سعودية «ت��داول»
ارتفاعه للأ�سبوع الثاين على التوايل ،و�سط
�صعود جماعي لقطاعاته الكربى ،لريبح
ر�أ���س املال ال�سوقي نحو  29مليار ريال.
وارتفع امل�ؤ�رش العام ،خالل الأ�سبوع املنتهي
يف  21م��ار���س ،بن�سبة  ،%1.47م�ضيفا
 125.78نقطة �إلى ر�صيده� ،صعدت به �إلى
م�ستوى  8.708.66نقطة ،مقابل 8.582.88
نقطة باال�سبوع ال�سابق .و�صعد ر�أ�س املايل
ال�سوقي للأ�سهم املدرجة ب��ـ»ت��داول» �إلى
 2.064تريليون ريال « 550.5مليار دوالر»،

سوق أبوظبي يسجل أكبر مكاسب

 ،%2.3وبلغت مكا�سب قطاع املواد الأ�سا�سية
 .%1.13وجاء �إغالق بقية القطاعات باللون
الأحمر ،وت�صدر «الأدوية» اخل�سائر برتاجع
ن�سبته  ،%1.94ت�لاه قطاع ال�صناديق
العقارية ،الذي هبط بنحو .%1.6
ارتفعت قيم التداول ،بال�سوق الر�سمي،
بنحو  %3.7خالل الأ�سبوع �إلى  16.24مليار
ريال « 4.3مليارات دوالر» ،مقابل 15.66
مليارات ريال « 4.2مليار دوالر» باال�سبوع
ال�سابق .و�صعدت كميات ال��ت��داول �إلى
 755.48مليون �سهم ،مقابل  680.77مليون

�سهم باال�سبوع ال�سابق ،بارتفاع ن�سبته
.%11
وت�صدر �سهم «اخل�رضي» الأ�سهم الرابحة خالل
الأ�سبوع ،بعد �أن قفز  ،%33.2تاله «عناية»
بن�سبة  .%9.76وكانت �أعلى اخل�سائر ل�سهم
«ميدغلف للت�أمني» الذي هبط  ،%4.5وجاء
«ا�سمنت ينبع» باملركز الثاين برتاجع
 .%2.94وت�صدر «الراجحي» ن�شاط الأ�سهم
من حيث القيمة بـ 1.53مليار ريال ،وكان
«اخل�رضي»� ،صاحي �أعلى الكميات بـ49.6
مليون �سهم.

مدفوع ًا بأسهم قيادية في السوق المالي

سوق البحرين ربح  106ماليين دينار
ارتفع �سوق البحرين املايل ،خالل تعامالت اال�سبوع
املا�ضي ،مدفوع ًا ب�أ�سهم قيادية بال�سوق املايل،
متمكن ًا من حتقيق �أرباح �سوقية قدرها  106ماليني
دينار.
أداء �إيجابي ًا بربحية
و�سجل م�ؤ�رش ال�سوق البحريني � ً
نحو  17.16نقطة� ،إلى امل�ستوى  1426.22نقطة،
�صاعد ًا بن�سبة  %1.22خالل  5جل�سات تداول.ومع
نهاية اال�سبوع املا�ضي ،و�صلت القيمة ال�سوقية �إلى
 8.744مليارات دينار ،مقابل نحو  8.638مليارات
دينار عند �إقفال اال�سبوع ال�سابق.و�صعدت م�ستويات
ال��ت��داول �إل��ى  37.18مليون �سهم خ�لال اال�سبوع
املا�ضي ،مقارنة بنحو  18.39مليون �سهم اال�سبوع

ال�سابق ،بن�سبة �صعود و�صلت �إلى �أكرث من .%102
وزادت �سيولة ال�سوق البحريني بنحو � %127إلى
 11.56مليون دينار مع نهاية اال�سبوع املا�ضي،
مقارنة بقيمة قدرها  5.09ماليني دينار عند �إقفال
الأ�سبوع ال�سابق.
ونفذ م�ستثمرو ال�سوق خالل التعامالت الأ�سبوعية
املنتهية اخلمي�س ،نحو � 472صفقة ،مقابل 355
�صفقة اال�سبوع ال�سابق ،بزيادة  %32.96يف عدد
ال�صفقات.وارتفع قطاع البنوك  ،%1.59بقيادة �سهم
الأهلي املتحد  .%4.24وعن اال�ستثمار فزاد بن�سبة
 ،%0.82معزز ًا من �صعود �سهم �إنف�ستكورب بنحو
 ،%6.38وجي �إف �إت�ش بنحو .%3.92

انخف�ضت بور�صة قطر خالل
تعامالت اال�سبوع املا�ضي،
ب�ضغط تراجع قطاع االت�صاالت
وح�����ي�����د ًا ،و����س���ط تقل�ص
بالتداوالت.
وتراجع امل�ؤ�رش العام بن�سبة
 %0.17ليغلق تعامالت اال�سبوع
املا�ضي عند النقطة ،9953.72
فاقد ًا  16.83نقطة عن م�ستويات
اال�سبوع ال�سابق املنتهي يف
 14مار�س.
و�سجلت القيمة ال�سوقية لأ�سهم
ال����شرك��ات بنهاية تعامالت
اال�سبوع  563.32مليار ريال
« 154.77مليار دوالر» ،مقابل
 561.07مليار ريال «154.15
م��ل��ي��ار دوالر» يف الأ���س��ب��وع
ال�سابق ،بنمو .%0.40وخالل
الأ�سبوع تراجع قطاع االت�صاالت
وحيد ًا بن�سبة  ،%0.96بينما
ارت��ف��ع��ت  6ق��ط��اع��ات على
ر�أ�سها النقل بـ ،%3.06ويليه
العقارات بـ ،%2.87ثم البنوك
بـ ،%1.05وال�صناعة بن�سبة

 ،%0.95ويتبعها الت�أمني
والب�ضائع بن�سبتي %0.82
و %0.09على الرتتيب.
و�شهد اال�سبوع املا�ضي تراجع
� 14سهم ًا على ر�أ�سها بروة بن�سبة
 ،%7.94بينما ارتفع � 30سهم ًا
تقدمها ال�سينما بـ،%9.64
فيما ا�ستقر �سهما عالمة للت�أمني
وقطر وعمان عند م�ستويات
اال���س��ب��وع ال�����س��اب��ق البالغة
 39.70ريال و 5.60رياالت على
التوايل.وتراجعت التداوالت،
حيث تقل�صت ال�سيولة بن�سبة
� %46.09إلى  1.34مليار ريال،
مقابل  2.48مليار ري���ال يف
اال�سبوع ال�سابق.وبلغت �أحجام
التداول  46.15مليون �سهم،
مقارنة بـ 75.63مليون �سهم يف
الأ�سبوع ال�سابق ،بانخفا�ض
 .%38.98ونفذ يف اال�سبوع
املا�ضي � 27.55أل��ف �صفقة،
برتاجع  %11.28عن �صفقات
اال�سبوع ال�سابق البالغة 31.06
�ألف �صفقة.

المؤشر العام لسوق مسقط
ارتفع % 1.91

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالته الأ�سبوعية ،بارتفاع
ن�سبته  ،%1.91ب�إقفاله عند م�ستوى  4152.7نقطة ،رابح ًا 77.72
نقطة عن م�ستوياته بنهاية اال�سبوع ال�سابق .وزادت القيمة ال�سوقية
للبور�صة خالل الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.93إلى  18.619مليار ريال
« 48.24مليار دوالر» ،مقابل  18.39مليار ريال « 47.66مليار دوالر»
يف اال�سبوع ال�سابق ،مبكا�سب �سوقية  225.69مليون ريال .وجاء
ارتفاع امل�ؤ�رش خالل الأ�سبوع بدعم من �صعود م�ؤ�رشات قطاعي
املايل وال�صناعة ،لريتفع الأول  ،%2.78و�صعد م�ؤ�رش ال�صناعة
 ،%0.45بينما تراجع م�ؤ�رش قطاع اخلدمات .%0.09
وت�صدر �صناعة مواد البناء الأ�سهم املرتفعة خالل الأ�سبوع بن�سبة
 ،%14.81وارتفع جلفار للهند�سة  ،%11.25و�صعد الأ�سماك
العمانية .%8.2
ُ

