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تنفيذ  5287صفقة نقدية بقيمة  37.3مليون دينار

مؤشرات بورصة الكويت باألخضر وسط ارتفاع في التداوالت
الأكرث �صفقات

الأكرث انخفا�ض ًا

• السوق األول ارتفع %0.48

�أن��ه��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت �أم�س
تعامالت �شهر مار�س على ارتفاع
للم�ؤ�رش العام  34نقطة ليبلغ
م�ستوى  5617نقطة بن�سبة �صعود
بلغت .%0.61
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 153.4مليون �سهم متت من خالل
� 5287صفقة نقدية بقيمة 37.3
مليون دينار «نحو  123مليون
دوالر».
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 45نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 4917
نقطة وبن�سبة  %0.92من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  68.2مليون �سهم
متت عرب � 2373صفقة نقدية بقيمة
 4.4م�لاي�ين دي��ن��ار «ن��ح��و 14.5
مليون دوالر».
وكذلك ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 28.8نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 5986نقطة بن�سبة �صعود %0.48
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 85.1

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
م�ؤ�رش ال�سوق الأول

5.986.87

()28.89

()%0.48

م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي

4.917.27

()45.06

()%0.92

امل�ؤ�رش العام

5.617.82

()34.02

()%0.61

مليون �سهم متت عرب � 2914صفقة
بقيمة  32.9مليون دينار «نحو
 108.5ماليني دوالر».
وك����ان����ت ���ش�رك����ات «ب����رق����ان»
و«ال����دويل» و«امل��ب��اين» و«بنك
وربة» و«�أجيليتي» الأكرث ارتفاعا
يف حني كانت �أ�سهم «�أهلي متحد»
و«خليج ب» و«ب��ي��ت��ك» و«زي���ن»
و«برقان» الأكرث تداوال فيما كانت
«ج��ي �إف �إت�����ش» و«ب��وب��ي��ان ب»
و«هيومن �سوفت» و«�أهلي متحد»

انخفاض حجم التداوالت في «أو تي سي
الكويت» بنسبة %29.7

�شهدت من�صة «تداوالت نظام خارج املن�صة» املعروف اخت�صارا
بـ «�أو.تي�.سي» خالل جل�سات اال�سبوع املنتهي اخلمي�س املا�ضي
انخفا�ضا يف حجم التداوالت بن�سبة  %29.7مقارنة مع اال�سبوع قبل
املا�ضي .وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم» يف تقرير لها انه مت
تداول نحو  2.2مليون �سهم بقيمة � 100.3ألف دينار «نحو 330.99
الف دوالر» يف � 34صفقة .و�أ�شارت ال�رشكة الى ان �شا�شة ال�صفقات
الفورية �سجلت اداء �سلبيا حيث بلغ حجم التداوالت نحو 689.5
�سهم بقيمة � 27.9ألف دينار «نحو  92.07الف دوالر» متت عرب 24
�صفقة .وا�ضافت �أن ال�صفقات اخلا�صة �سجلت اداء ايجابيا خالل
اال�سبوع حيث بلغت التداوالت نحو  1.5مليون �سهم بينما ارتفعت
قيمة التداوالت بنحو  72.4الف دينار «نحو � 238.92ألف دوالر»
متت عرب � 10صفقات .وابتكرت بور�صة الكويت هذه املن�صة التي
تت�سم بامل�صداقية لت�سهيل عملية ت��داول الأوراق املالية غري
املدرجة من بيع و�رشاء وت�سوية وتقا�ص ومتيزت با�ستحداث
موقع �إلكرتوين هو الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة.
وكانت عملية تداول هذه االوراق تتم �سابقا بطريقة يدوية تفتقر
لل�شفافية حيث عانى املتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة
الأ�سعار و�صعوبة حت�صيل املبالغ.

خسائر «المال» تقفز %455
خالل الربع األخير
ق��ف��زت خ�سائر ��شرك��ة امل��ال
لال�ستثمار خالل الربع الرابع من
العام املا�ضي بن�سبة  %455على
�أ�سا�س �سنوي ،وفق بيان ال�رشكة
لبور�صة الكويت �أم�س .و�سجلت
ال����شرك��ة يف الأ���ش��ه��ر الثالثة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
خ�سائر بقيمة  1.43مليون دينار
« 4.72ماليني دوالر» ،مقابل
� 257.45ألف دينار «� 849.52ألف
دينار» خ�سائر الربع الرابع من
 .2017ومنيت ال�رشكة بخ�سائر
يف العام املا�ضي بقيمة 3.07
ماليني دينار ،مقارنة بـ1.62
مليون دينار خ�سائر عام ،2017
بارتفاع �سنوي  .%89وعزا
بيان ارتفاع اخل�سائر ال�سنوية
�إلى �إيرادات الت�أجري ،والتغري
يف القيمة ال��ع��ادل��ة لبع�ض

اال�ستثمارات� ،إلى جانب هبوط
قيمة موجودات مالية.
ي�شار �إلى �أن ال�رشكة �سجلت
�صايف خ�سارة ت�شغيلية بقيمة
 2.38م��ل��ي��ون دي��ن��ار ،بنمو
 %256ع��ن قيمتها يف 2017
البالغة � 669.52ألف دينار.
و�أو���ص��ى جمل�س �إدارة �رشكة
امل��ال لال�ستثمار بعد توزيع
�أرباح �سنوية على امل�ساهمني
عن عام .2018
وك��ان��ت «امل����ال» ق��د �سجلت
خ�سائر بقيمة  1.64مليون
دينار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي؛ مقابل
خ�سائر بنحو  1.36مليون
دينار لنف�س الفرتة من عام
 ،2017بارتفاع يف اخل�سائر
بن�سبة .%21

«أبوظبي» يتراجع في آخر
تعامالت مارس

�أنهى �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،تعامالت �آخر �شهر مار�س،
على تراجع ،بفعل قطاعات �أبرزها العقارات والبنوك .وبنهاية
التعامالت ،هبط امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة � ،%0.52إلى امل�ستوى
 5074.65نقطة.وجرت تداوالت حجمها نحو  26.647مليون �سهم،
ب�سيولة قدرها  65.401مليون درهم �إماراتي.وت�صدر الرتاجعات،
قطاع العقارات الهابط  ،%1.52ب�ضغط من �سهم الدار العقارية بنحو
.%1.66وهبط قطاع البنوك  ،%0.75بعد �أن تراجع �أبوظبي الأول
 ،%0.39و�أبوظبي التجاري  ،%1.58والتجاري الدويل .%7.42يف
املقابل� ،صعد قطاع اال�ستثمار بن�سبة  ،%2.72بف�ضل انتعا�ش �سهم
الواحة كابيتال بن�سبة و�صلت �إلى  .%3.23وارتفع �سهم دانة غاز
 ،%1.08لي�صعد قطاع الطاقة بنحو .%0.21

و«�صناعات» الأكرث انخفا�ضا.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا مكمال من
البنك الأهلي الكويتي ب�ش�أن ترحيل
موعد ا�ستحقاقات الأ�سهم �إلى 8
�أبريل احلايل و�آخر من �رشكة «بيت
الطاقة» ب�ش�أن �إمتام تخارجها من
�رشكة «كويت �إنريجي».
وقالت «بيت الطاقة» يف �إف�صاحها
�إنها ح�صلت قيمة البيع البالغة
 19.9مليون دينار «نحو 65.6
مليون دوالر» مو�ضحة �أن �أرباح

الأكرث كمية

عملية البيع �ستظهر يف بيانات
الربع االول من العام احلايل.
وتابع املتعاملون �إف�صاحا من
جمموعة «جي �إف �إت�ش املالية»
ب�ش�أن تخارج �إحدى �رشكاتها من
م�رشوع �صناعي م�شرتك بقيمة 35
مليون يورو« نحو  39.3مليون
دوالر».
و���ش��ه��دت ال���ت���داوالت ارت��ف��اع 7
قطاعات بينها البنوك بن�سبة
 ،%0.48بينما تراجع  4قطاعات
�أب��رزه��ا النفط وال��غ��از بن�سبة
 %0.13وت�����ص��در �سهم موا�شي
القائمة اخل�رضاء بن�سبة ،%14.97
بينما جاء فيوت�رش كيد على ر�أ�س
الرتاجعات بن�سبة .%11.85
وح��ول �أن�شط التداوالت،ت�صدر
�أه��ل��ي متحد املنخف�ض %0.80
الكميات بـ 25.28ميون �سهم،
بينما ت�صدر بيتك ال�سيولة بـ8.04
ماليني دينار ،مرتفع ًا .%0.86

الأكرث ارتفاع ًا

سجلت نحو  9مليارات دوالر بنهاية العام الماضي

أرباح «هواوي» تقفز  %25رغم الضغوط األميركية
مل تفلح املحاوالت الأمريكية خالل العام املا�ضي
يف تقوي�ض ن�شاط �رشكة التكنولوجيا ال�صينية
«ه��واوي» والتي تتهمها وا�شنطن بالتج�س�س،
حيث حققت ال�رشكة ال�صينية �أرباحا بنحو
 9مليارات دوالر بنهاية عام  ،2018مدفوعة
بانتعا�ش �أعمالها يف جمال الهواتف الذكية.
و�أعلنت «ه��واوي»� ،أن �أرباح عام  2018قفزت
بن�سبة  %25لت�صل �إلى  59.3مليار يوان «8.7
مليارات دوالر» ،وزادت مبيعات ال�رشكة،
بن�سبة � %19.5إل��ى  721مليار ي��وان «105
مليارات دوالر»� ،إال �أنها جاءت �أقل من توقعات
ال�رشكة ال�سابقة .وباعت ال�رشكة ال�صينية �أكرث
من  200مليون هاتف ذكي يف عام  ،2018ما
زاد من �إي��رادات �أعمال القطاع اال�ستهالكي �إلى
نحو  349مليار يوان « 52مليار دوالر» بزيادة

�أكرث من  .%45وارتفع �إجمايل �إيرادات ال�رشكة
� %20إلى نحو  721مليار يوان ،مبا ميثل �أ�رسع
وترية للنمو يف عامني ،وكانت ال�رشكة قالت،
يف وقت �سابق� ،إنها ت�ستهدف �إجمايل �إيرادات
عند  125مليار دوالر هذا العام وهو م�ستوى
قيا�سي مرتفع .ومثلت الأ�سواق اخلارجية نحو
 %48.4من ن�شاط ه��واوي يف  ،2018مقابل
 %49.5يف ال�سنة ال�سابقة ،وكانت �أ�رسع مناطق
النمو لل�رشكة هي �أوروب���ا وال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا بنمو ن�سبته  ،%24.3لت�أتي بعدها
�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية بنمو بن�سبة
 .%21.3ورغم النتائج اجليدة ،ف�إن هناك دالئل
على �أن جهود �أمريكا ملنع الدول الأخ��رى من
ا�ستخدام معدات «هواوي» يف �شبكات االت�صاالت
اخلا�صة بهم قد يكون لها ت�أثري على �أعمال

ال�رشكة ،حيث قالت «ه���واوي»� ،إن مبيعات
معدات االت�صاالت ل�رشكات االت�صاالت انخف�ضت
بن�سبة  %1.3يف عام  .2018وقال رئي�س جمل�س
�إدارة هواوي ،وهو املن�صب الذي يتناوب عليه
م�س�ؤولو �أكرب �رشكة منتجة ملعدات االت�صاالت
يف العامل وثالث �أكرب منتج للهواتف الذكية،
�إن «احلكومة الأمريكية تتبع �سلوك اخلا�رس،
تريد ت�شويه هواوي لأنها ال ت�ستطيع مناف�سة
هواوي» .و�أ�ضاف ،يف م�ؤمتر �صحايف اجلمعة
ح�رضه ما يزيد على � 100صحايف من �أنحاء
العامل�« :آمل ب�أن يكون مبقدور الواليات املتحدة
تعديل �سلوكها» .وحتث وا�شنطن حلفاءها على
حظر عمل هواوي يف بناء �شبكات اجليل اخلام�س
املقبلة للهاتف املحمول.
وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،قال

بورصة قطر تختتم التعامالت
في المنطقة الحمراء
اختتمت بور�صة قطر تعامالت �أم�س يف املنطقة احلمراء،
مت�أثرة بانخفا�ض  4قطاعات .وتراجع امل�ؤ�رش العام يف
نهايةالتعامالتبن�سبة%0.38لي�صل�إلىالنقطة،10107.42
فاقد ًا 38.26نقطةعنم�ستوياتاخلمي�ساملا�ضي.وتباينت
التداوالت �أم�س ،حيث تراجعت ال�سيولة �إلى 360.58
مليون ريال ،مقابل  411.25مليون ريال يوم اخلمي�س،
وارتفعت �أحجام التداول عند  18.58مليون �سهم ،مقارنة
بـ 16.89مليون �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة .وانخف�ض
بامل�ؤ�رش العام تراجع قطاعات النقل ،واالت�صاالت،
وال�صناعة ،والبنوك ،فيما ارتفعت قطاعات الت�أمني،

والعقارات ،والب�ضائع .وتراجع قطاع البنوك بن�سبة
 ،%0.17مت�أثر ًا بهبوط � 4أ�سهم على ر�أ�سها الأهلي بن�سبة
 .%4.03وعلى اجلانب الآخر ارتفع العقارات ،%1.84
بدعم منو � 3أ�سهم تقدمها �إزدان بن�سبة  .%4.04وت�صدر
�سهم الرعاية الرتاجعات بن�سبة  ،%4.03بينما جاء زاد
على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء بن�سبة � %10إلى �سعر 134.20
ريا ًال هو الأعلى منذ الإدراج .وب�ش�أن �أن�شط التداوالت،
ت�صدر الأول املرتفع  %3.81الكميات بـ 5.56ماليني
�سهم ،بينما ت�صدر املتحدة ال�سيولة بـ 24.99مليون
ريال ،مرتفع ًا .%0.14

هبوط بورصة البحرين بضغط من قطاع االستثمار
تراجعت بور�صة البحرين خالل
تعامالت مطلع الأ�سبوع ،بفعل
هبوط قطاع اال�ستثمار.وبنهاية
ال��ت��ع��ام�لات� ،صعد امل ��ؤ��شر
العام لل�سوق بن�سبة ،%0.02
�إلى امل�ستوى  1413.32نقطة،
خ��ا��سر ًا  0.33نقطة .وجرت

ت���داوالت نحو  4.058ماليني
�سهم ،ب�سيولة قدرها 919.241
�أل���ف دي��ن��ار ب��ح��ري��ن��ي .وق��اد
الرتاجعات ،قطاع اال�ستثمار
بنحو  ،%3.68ب�ضغط من �سهم
ج��ي اف ات�����ش امل��ال��ي��ة بنحو
 .%3.85على اجلانب الأخر،

ارتفع قطاع البنوك ،%3.07
بف�ضل �سهم االه��ل��ي املتحد
 ،%7.69والبحرين والكويت
 ،%2.93وم����صرف ال�سالم
البحريني  .%1.18وارتفع قطاع
اخلدمات  ،%6.41مدفوع ًا ب�سهم
بتلكو .%0.65

خسائر «رمال الكويت» تتقلص  %90بالربع الرابع
تقل�صت خ�سائر �رشكة رمال الكويت
العقارية خالل الربع الرابع من
العام املا�ضي بن�سبة  %90.2على
�أ�سا�س �سنوي ،وفق بيان ال�رشكة
لبور�صة الكويت �أم�س .و�سجلت
رمال الكويت خ�سائر بقيمة 1.16
مليون دينار « 3.83ماليني دوالر»
يف الربع الرابع من  ،2018مقابل
 11.75مليون دينار « 38.77مليون
دوالر» خ�سائر الفرتة املناظرة من

 .2017وحققت ال�رشكة يف العام
املا�ضي خ�سائر بقيمة 1.32
مليون دينار ،مقارنة بـ12.52
مليون دينار يف  ،2017برتاجع
�سنوي  .%89.44و�أرج��ع بيان
رمال تراجع اخل�سائر ال�سنوية
�إل��ى الربحية املحققة من بيع
�أح��د ال��ع��ق��ارات اال�ستثمارية،
فيما تتمثل اخل�سارة احلالية
يف انخفا�ض التقييم للعقارات

اال�ستثمارية.
و�أو����ص���ى جمل�س �إدارة رم��ال
ال��ك��وي��ت ب��ع��دم ت��وزي��ع �أرب���اح
�سنوية على امل�ساهمني عن عام
 .2018وكانت ال�رشكة قد �سجلت
خ�سائر ًا يف الت�سعة الأ�شهر الأولى
من العام املا�ضي بقيمة 166.1
�ألف دينار ،برتاجع  %78.40عن
قيمتها بذات الفرتة من 2017عند
� 769.3ألف دينار.

يف ت�رصيحات له منذ �أيام �إن الواليات املتحدة
حققت تقدما يف �إقناع االحتاد الأوروبي مبخاطر
ا�ستخدام تكنولوجيا �رشكة معدات االت�صاالت
ال�صينية ه���واوي ،و�ستوا�صل دفعه يف هذا
االجتاه.
و�أك��د بومبيو �أن��ه «متفائل» ب ��أن الأوروبيني
�سيتحركون يف نف�س اجتاه الواليات املتحدة
فيما يتعلق مبعدات ه��واوي .و�أ�ضاف قائال:
«�أعتقد �أننا حققنا تقدما ،و�أن��ا مت�أكد �أننا
�سنوا�صل ه��ذا امل�سعى» ،حم��ذرا من خماطر
ا�ستخدام �أنظمة لتكنولوجيا مت�صلة ب�شكل وثيق
مب�شاريع مملوكة للحكومة لها �صالت بال�صني.
وحذر بومبيو من �أن الواليات املتحدة لن تكون
�رشيكا �أو تتبادل املعلومات مع ال��دول التي
تتبنى نظام «هواوي تكنولوجيز»

ارتفاع هامشي لألسهم بدبي
في بداية األسبوع

�سجل �سوق دبي املايل ارتفاع ًا هام�شي ًا ،يف نهاية جل�سة �أم�س بداية الأ�سبوع،
مدعوم ًا بالأداء الإيجابي لقطاعي ال�سلع والعقارات ،لينهي تعامالت مار�س على
�أداء �إيجابي.و�سجل امل�ؤ�رش العام �صعود ًا بنحو  ،%0.14بالغ ًا  2634.86نقطة،
رابح ًا  3.59نقاط ،متوافق ًا مع �أداء اجلل�سة املا�ضية .وت�صدر ارتفاعات ال�سوق
قطاع اخلدمات بن�سبة  %2.2مع ارتفاع �سهم �أمانات القاب�ضة  %3.9لـ 0.980
دراهم .وارتفع ال�سلع  %1.42مع �صعود �سهم دي �إك�س بي  %1.65بالغ ًا 10.246
دراهم.و�صعد قطاع العقارات  %1.35مع ارتفاع �إعمار العقارية  %2.14بالغ ًا
 4.78درهم .وارتفع �إعمار مولز  ،%1.72و�إعمار للتطوير .%0.52وزاد قطاع
االت�صاالت  %0.38مع ارتفاع �سهم «دو» بالن�سبة ذاتها.ويف املقابل ،تراجع قطاع
البنوك  %0.82مع انخفا�ض �سهم دبي الإ�سالمي  %1.02لـ  4.85دراهم ،والإمارات
دبي الوطني  %0.98بالغ ًا  10.05دراهم.وتراجعت ال�سيولة �أم�س �إلى 166.38
مليون درهم « 45.29مليون دوالر» ،مقارنة بـ  186.39مليون درهم ،فيما انخف�ضت
الأحجام �إلى مليون �سهم مقارنة بـ  139.75مليون �سهم.

مؤشر مسقط يغلق متراجع ًا
وسط نشاط بالتداوالت
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالت �أم�س الأحد� ،أولى جل�سات
الأ�سبوع ،مرتاجع ًا  ،%0.55ب�إقفاله
عند م�ستوى  3983.66نقطة ،خا�رس ًا
 21.9نقطة ،مقارنة مب�ستوياته يف
جل�سة يوم اخلمي�س.وت�أثر امل�ؤ�رش
العام �أم�س برتاجع �أ�سهمه القيادية؛
وتراجع عمانتل  ،%6.13وانخف�ض
الأ�سماك العمانية  ،%2.9والأنوار
لل�سرياميك  .%1.28وت�أثر امل�ؤ�رش
ك��ذل��ك ب�ت�راج���ع ق��ط��اع اخل��دم��ات
 ،%0.96م��ع ان��خ��ف��ا���ض عمانتل
مت�صدر املرتاجعني �أم�س ،وتراجع
النفط العمانية للت�سويق ،%2.74
والباطنة للطاقة  %1.14وانخف�ض
م�ؤ�رش قطاع ال�صناعة بن�سبة ،%0.22

مت�أثر ًا برتاجع الأ�سماك العمانية،
وانخف�ض ا�سمنت عمان ،%1.17
والأنوار لل�سرياميك  .%1.28وانفرد
م ��ؤ��شر ال��ق��ط��اع امل���ايل باالرتفاع
�أم�س بـ %0.04؛ مع �صعود الأنوار
القاب�ضة  .%1.12وارت��ف��ع حجم
التداوالت �أم�س �إل��ى  18.43مليون
�سهم ،مقابل  8.14ماليني باجلل�سة
املا�ضية ،وزادت قيمة التداوالت
�إلى  2.09مليون ريال ،مقابل 1.22
مليون ريال بجل�سة يوم اخلمي�س.
وت�صدر �سهم الدولية لال�ستثمارات
املالية ن�شاط التعامالت حجم ًا
بتداول  3.6ماليني �سهم ،بينما ت�صدر
�سهم بنك �صحار الدويل التعامالت من
حيث القيمة بـ � 461.37ألف ريال.

