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قيمتها السوقية وصلت إلى  30.96مليار دينار

 2.45مليار دينار مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي
سجلت نمواً بلغ ٪11.58
إجمالي
قيمة

التداوالت

بلغ 817.2

مليون دينار
في مارس

• ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة الشهر املاضي

كمية

األسهم

المتداولة

الشهر

الماضي
بلغت

 2.51مليار

• أداء بورصة الكويت في مارس

قال تقرير �صادر عن �رشكة بيان لال�ستثمار
ان م�ؤ�رشات بور�صة الكويت الثالثة �أغلقت مع
نهاية �شهر مار�س على ارتفاع جماعي ،وذلك
مقارنة مع �إغالقات �شهر فرباير ال�سابق ،مت�أثرة
بحالة االنتعا�ش التي عا�شتها البور�صة خالل
ال�شهر املا�ضي بف�ضل القوى ال�رشائية وعمليات
التجميع التي ا�ستهدفت حزمة م��ن الأ�سهم
القيادية والت�شغيلية ،تتقدمها �أ�سهم البنوك
وبع�ض ال�رشكات التي �أعلنت عن توزيعات
نقدية وعوائد جمزية عن العام املايل ،2018
ما انعك�س �إيجاب ًا على �أداء امل�ؤ�رشات الثالثة،
خ�صو�ص ًا م�ؤ�رش ال�سوق الأول الذي �أغلق عند
 5.986.87نقطة بارتفاع  504.68نقاط عن
ال�شهر ال�سابق ،وم�ؤ�رش ال�سوق العام الذي

�أغلق عند  5.617.82نقطة ،وهو �أعلى م�ستوى
�إغالق للم�ؤ�رشين منذ بداية تق�سيم ال�سوق يف
مطلع �شهر �أبريل  2018وحتىتاريخه.
و�أ�ضاف التقرير :ت�أثر ن�شاط التداول يف بور�صة
الكويت خالل �شهر مار�س باملراجعة الدورية
التي متت من قبل �رشكة « FTSE Russelفوت�سي
را�سل» للأ�سواق النا�شئة ،خ�صو�ص ًا يف جل�سة
التداول الأخرية من الأ�سبوع الثاين من ال�شهر
والتي �شهدت ن�شاط ًا ا�ستثنائي ًا ومنو ًا الفت ًا
يف م�ؤ�رشات التداول ال�سيما ال�سيولة النقدية
التي ارتفعت لأعلى م�ستوى لها منذ العام
 ،2009ما �ساهم يف حت�سن م�ؤ�رشات التداول
على امل�ستوى ال�شهري ،وذلك باملقارنة مع
تداوالت �شهر فرباير ،حيث ارتفع �إجمايل قيمة

بورصة ناسداك دبي ترتفع

على أساس أسبوعي
حققت بور�صة ن��ا���س��داك دبي
�صعود ًا �أ�سبوعي ًا بن�سبة %0.2
مقارنة ب�إقفال اال�سبوع ال�سابق
عند امل�ستوى  3208.91نقاط،
مبك�سب  5.3ن��ق��اط خ�ل�ال 5
جل�سات تداول.
و�سجلت البور�صة اال�سبوع
املا�ضي ارت��ف��اع� ًا على عك�س
هبوط اال�سبوع ال�سابق املنتهي
يف  28مار�س ال�سابق ،وعلى
م�ستوى التداول اليومي ،تراجع
امل�ؤ�رش العام لبور�صة نا�سداك
دبي ،طفيف ًا بن�سبة � %0.3إلى
م�ستوى  3214.21نقطة ،بعد �أن
و�صل امل�ؤ�رش عند �إقفال اجلل�سة
املا�ضية �إلى م�ستوى 3226.49
نقطة.
وج��رت ت��داوالت � 675.96ألف

�سهم ،ب�سيولة قدرها 5.178
ماليني دوالر على مدى اجلل�سة
عرب � 80صفقة ،وارتفع اخلمي�س
�سهم موانئ دبي  ،%1.31عرب
تعامالت بحجم � 302.312ألف
�سهم ،ب�سيولة  4.88ماليني
دوالر ،ليت�صدر �سيولة ال�سوق
كافة ،و�صعد �سهم الإم���ارات
ري��ت بنحو  %0.13م��ن خالل
ت���داول � 373.651أل��ف �سهم،
بقيمة � 291.328أل��ف دوالر،
ومع نهاية تعامالت الربع الأول
من عام  ،2019متكنت بور�صة
نا�سداك دبي من ال�صعود بن�سبة
 ،%4.17مقارنة ب�إقفال 2018
عند  3074.32نقطة ،بربحية
 128.25نقطة خ�لال الأ�شهر
الثالثة الأولى للعام احلايل.

مؤشر مسقط تراجع %1.65
في  3جلسات

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالته يف اال�سبوع املا�ضي،
برتاجع ن�سبته  ،%1.65و�أغلق عند م�ستوى  3939.54نقطة،
خا�رس ًا  66.02نقطة يف  3جل�سات عن م�ستوياته بنهاية اال�سبوع
ال�سابق،وقررت بور�صة م�سقط ،تعطيل �أعمالها الأربعاء
واخلمي�س ،مبنا�سبة ذكرى الإ�رساء واملعراج.وتراجعت القيمة
ال�سوقية للبور�صة خالل الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.31إلى  18.37مليار
ريال ،مقابل  18.452مليار ريال يف اال�سبوع ال�سابق ،بخ�سائر
�سوقية  81.69مليون ريال.
وجاء تراجع امل�ؤ�رش خالل الأ�سبوع ،مع انخفا�ض م�ؤ�رش قطاع
اخلدمات بن�سبة  ،%1.5وانخف�ض امل�ؤ�رش امل��ايل ،%1.34
وعلى اجلانب الآخر ارتفع م�ؤ�رش قطاع ال�صناعة ،%1.39وتقدم
ت�أجري للتمويل الأ�سهم املرتاجعة خالل الأ�سبوع بن�سبة ،%8.33
وتراجع ُعمانتل  ،%6.75وانخف�ض �سهم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
.%6.45
وعلى اجلانب الآخر ،ت�صدر ري�سوت لال�سمنت الأ�سهم املرتفعة خالل
الأ�سبوع بن�سبة  ،%7.74وارتفع املدينة لال�ستثمار  ،%7.69و�صعد
الأنوار لبالط ال�سرياميك  ،%6.41وبلغ حجم التداوالت الإجمايل
خالل  3جل�سات  32.98مليون �سهم ،بقيمة  4.15ماليني ريال.

التداول لي�صل بنهاية ال�شهر �إلى  817.2مليون
دينار تقريب ًا ،مقارنة مع  438.7مليون ًا تقريب ًا
يف �شهر فرباير ،كما زاد �إجمايل عدد الأ�سهم
املتداولة من  2.51مليار �سهم تقريب ًا لي�صل �إلى
 3.65مليارات �سهم تقريب ًا يف نهاية �شهر مار�س
املن�رصم.
وقد �سجلت البور�صة مكا�سب ر�أ�سمالية �شهرية
مبا يزيد على  1.68مليار دينار ،حيث و�صلت
قيمتها ال�سوقية مع نهاية ال�شهر املا�ضي �إلى
 30.96مليار دينار بنمو ن�سبته  %5.72عن
م�ستواها يف �شهر فرباير املا�ضي والذي كان
 29.28مليار دينار ،وبذلك قد بلغت مكا�سب
البور�صة منذ بداية العام احلايل  2.45مليار
دينار تقريب ًا� ،أي ما ن�سبته .%8.61

 2.03مليار دينار صافي األرباح السنوية

للشركات المدرجة في البورصة
�أ�شار تقرير �رشكة بيان الى انتهاء
املهلة القانونية املخ�ص�صة
لل�رشكات املدرجة يف البور�صة
للإف�صاح عن نتائجها املالية
ال�سنوية للعام املايل املنتهي
يف  31دي�سمرب  2018بالتزامن
م��ع انتهاء �شهر م��ار���س ،فمع
نهاية ال�شهر و�صل عدد ال�رشكات
التي �أعلنت عن نتائجها ال�سنوية
�إلى � 165رشكة ،وذلك من �أ�صل
� 176رشكة مدرجة يف ال�سوق
ال��ر���س��م��ي ،حم��ق��ق��ة م��ا يقرب
من  2.03مليار دينار �أرباحا
�صافية مقابل  1.82مليار يف
العام � ،2017أي بارتفاع ن�سبته
 ،٪11.58وا�ستحوذ قطاع البنوك
على ن�صيب الأ���س��د من �إجمايل
الأرب����اح املحققة مقارنة مع
باقي قطاعات ال�سوق ،حيث
و�صل جمموع �أرباحه ال�سنوية
�إل��ى  1.19مليار دينار ،وجاء
بعده قطاع االت�صاالت بـ 276.18
مليون دينار ،فيما حل قطاع
ال�صناعة يف املرتبة الثالثة
ب�أرباح �صافية قيمتها 236.59
مليون دينار.
وا�ضاف التقرير� :سجلت ع�رشة
م��ن قطاعات بور�صة الكويت
منو ًا يف م�ؤ�رشاتها بنهاية �شهر
فرباير املا�ضي ،فيما تراجعت
م�ؤ�رشات قطاعني ،فمن ناحية
القطاعات التي �سجلت منو ًا،
فقد ت�صدرها قطاع البنوك ،حيث
�أنهى م�ؤ�رشه تداوالت ال�شهر على
ارت��ف��اع ن�سبته  ٪10.32مغلق ًا
عند م�ستوى  1.275.26نقطة،
تبعه يف املرتبة الثانية قطاع
الرعاية ال�صحية ال��ذي �أنهى
م ��ؤ��شره ت���داوالت ال�شهر عند
م�ستوى  952.13نقطة ،م�سجال
منو ًا ن�سبته .٪8.80
وتابع �شغل قطاع البنوك املركز
الأول جلهة حجم التداول خالل
ال�شهر املا�ضي� ،إذ بلغ عدد
الأ�سهم املتداولة للقطاع 1.41
مليار �سهم تقريب ًا �شكلت ٪40.18
من �إج��م��ايل ت���داوالت ال�سوق،
فيما �شغل قطاع العقار املرتبة

الثانية ،حيث بلغت ن�سبة حجم
ت��داوالت��ه  ٪24.34من �إجمايل
ال�سوق� ،إذ مت ت��داول 851.36
مليون �سهم تقريب ًا للقطاع،
واملرتبة الثالثة �شغلها قطاع
اخلدمات املالية� ،إذ بلغ �إجمايل
عدد الأ�سهم املتداولة للقطاع
 796.74مليون �سهم تقريب ًا
�شكلت  ٪22.77من �إجمايل قيمة
تداوالت ال�سوق.

�أما جلهة قيمة التداول ،فقد �شغل
قطاع البنوك املرتبة الأولى اذ
بلغت ن�سبة قيمة تداوالته الى
ال�سوق  ٪72.82بقيمة اجمالية
بلغت  567.90مليون دينار،
وج��اء قطاع اخلدمات املالية
يف املرتبة الثانية ،حيث بلغت
ن�سبة قيمة تداوالته الى ال�سوق
 ٪8.80وبقيمة اجمالية بلغت
 68.62مليون دينار.

سوق دبي يواصل رفع مكاسبه األسبوعية بـ 13مليار درهم
حقق �سوق دب��ي امل���ايل ،مكا�سب
�أ���س��ب��وع��ي��ة ،بقيمة و���ص��ل��ت �إل��ى
 13.112م��ل��ي��ار دره�����م ،و�سط
حمفزات يف ال�سوق خالل تعامالت
الأ�سبوع ،و�صعد �سوق دبي خالل 5
جل�سات تداول بن�سبة  %5.5بجل�سة
اخلمي�س ،بالغ ًا  2776.29نقطة،
مقابل الأ�سبوع ال�سابق عند 2631.27
نقطة ،حمقق ًا مكا�سب بنحو 145.02
نقطة.
وبلغت القيمة ال�سوقية لأ�سهم
دب��ي نحو  363.265مليار درهم،
مقابل قيمة �سوقية م�سجلة الأ�سبوع
ال�سابق عند  350.153مليار درهم،
�صاعدة بن�سبة  %4خالل  5جل�سات
ت��داول،وق��اد االرتفاع الأ�سبوعي،
قطاع البنوك بنحو  ،%9.6خالل
الأ�سبوع ،بدفع ملحوظ من الإمارات
دبي الوطني ال��ذي قفز ،%17.33
مع تقييم جديد ل�صفقة ا�ستحواذ
دبي الوطني على دينيز بنك الرتكي
وتوفري  400مليون دوالر يف ال�صفقة،

و�صعد كذلك قطاع العقارات بن�سبة
و�صلت �إلى  ،%5.47مدفوع ًا ب�أ�سهم
ت�صدرها �سهم �إعمار  ،%8.70ثم
دم���اك  ،%3.01ودي���ار للتطوير
.%2.56
ودفع �سهم دبي لال�ستثمار ال�صاعد
 ،%5.15و�سهم �شعاع كابيتال
 ،%3.94قطاع اال�ستثمار نحو ال�صعود
الأ�سبوعي بنحو ،%4.72وذلك و�سط
حمفزات يف ال�سوق لدى �سهم �شعاع
على خلفية الكيان العقاري املرتقب
بعد االندماج مع جمموعة �أبوظبي
بحلول منت�صف �أب��ري��ل احل��ايل.
و�سجلت �أحجام التداول يف �سوق
دبي املايل  980.803مليون �سهم،
ب�سيولة و�صلت قيمتها �إلى 1.697
مليار دره��م ،بقفزة يف م�ستويات
التداول مقارنة باال�سبوع ال�سابق.
وكانت م�ستويات التداول بال�سوق
ع��ن نهاية اال�سبوع ال�سابق عند
 489.25مليون �سهم ،ب�سيولة قدرها
 590.85مليون درهم خالل �أ�سبوع.

• مؤشر دبي

 5.6مليارات درهم خسائر سوقية لبورصة أبوظبي في أسبوع

• مؤشر أبوظبي

�سجل �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية
خالل الأ�سبوع تراجعات بفعل هبوط
قطاعي العقارات واالت�صاالت مقابل
ارتفاع لقطاع الطاقة ،وخالل الأ�سبوع
�سجل امل�ؤ�رش العام تراجع ًا بن�سبة
� %1.51إلى م�ستوى  5023.19نقطة
ليخ�رس  77.23نقطة من قيمته ،وجرى
التعامل على  185.391مليون �سهم
بقيمة  546.718مليون درهم.
وفقد ر�أ���س امل��ال ال�سوقي يف خم�س
جل�سات نحو  5.6مليارات دره��م،
لي�صل ر�أ���س امل��ال ال�سوقي بنهاية
جل�سة اخلمي�س �إلى  505.554مليارات
درهم ،مقابل  511.168مليار درهم.
وقال جمال عجاج� ،إن ال�رشاء خالل
الأ�سبوع جاء �أغلبه من حمافظ �أجنبية
حيث مت �رشاء كمية كبرية باملقارنة
بالفرتة املا�ضية.

و�أ�شار �إلى �أن م�رصف �أبوظبي الإ�سالمي
الذي ارتفع على الإ�شاعة التي ظهرت
اخلمي�س ،فقد ارتفع ب�شكل كبري ثم
عاود الرتاجع مرة �أخرى ،ولكن بقية
الأ�سهم ميكن �أن ت�شهد تطور ًا �إيجابي ًا
خالل الفرتة املقبلة يف ظل جزء من
الثقة التي ع��ادت للم�ستثمرين يف
ال�سوق بعد االنخفا�ضات الكبرية التي
حلقت بال�سوق املحلي ،وبخ�صو�ص
�إ�شاعة ان��دم��اج بنك �أبوظبي الأول
وم�رصف �أبوظبي الإ�سالمي فقد �أ�شار
عجاج �إلى �أن اخلرب جاء من جهة �إعالم
�أجنبية وهي وكالة بلومربغ ،م�شري ًا
�إلى �أن امل�ستثمرين ال ي�ستبعدون هذا
االندماج ولكن ال ن�ستطيع ت�أكيد �أو نفي
اخلرب ،خا�صة بعد الإع�لان الر�سمي
م��ن البنكني ب��وج��ود �أي مباحثات
لالندماج.

