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أنهت تعامالتها على ارتفاع المؤشر العام  35.04نقطة

التباين ُيسيطر على بورصة الكويت  ...والسيولة تصل إلى  42.63مليون دينار
األكثر صفقات

األكثر انخفاض ًا

• تراجع مؤشر السوق الرئيسي .0.75%

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على ارتفاع
امل�ؤ�رش العام  35.04نقطة ليبلغ
م�ستوى  5805.9نقطة بن�سبة
ارتفاع بلغت  .% 0.61وبلغت
كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش 207.1
مليون �سهم متت من خالل 7776
�صفقة نقدية بقيمة  42.6مليون
دينار .
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 37.33نقطة لي�صل �إلى م�ستوى
 4962.2نقطة وبن�سبة  % 0.75من
خالل كمية �أ�سهم بلغت 121.15
مليون �سهم متت عرب � 3872صفقة
نقدية بقيمة �سبعة ماليني دينار
(نحو  23مليون دوالر).وارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الأول 8ر 69نقطة
لي�صل �إلى م�ستوى  6244.7نقطة
وبن�سبة ارتفاع  % 1.13من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  85.9مليون �سهم
متت عرب � 3904صفقات بقيمة
 35.5مليون دينار (نحو 117.15
مليون دوالر).
وك��ان��ت ��شرك��ات (املنتجعات)
و(فيوت�رش كيد) و(�سنام) و(الهالل)
و(وطنية د ق) الأك�ث�ر ارتفاعا
يف حني كانت �أ�سهم (خليج ب)

و(�أعيان) و(�أهلي متحد) و(الأولى)
و(�صناعات) الأك�ث�ر ت���داوال �أما
الأكرث انخفا�ضا فكانت (ال�سورية)
و(�أ���س��م��ن��ت اب��ي�����ض) و(ال��ع��ي��د)
و(وطنية م ب) و(خليج ب).وتابع
املتعاملون �إف�صاحا مكمال من
�رشكة �أعيان لإج��ارة واال�ستثمار
ب�ش�أن طلب الت�سوية النهائية
ملديونيتها الذي مت حتويله �إلى
بنك الكويت املركزي للبت فيه.
و���ش��ه��دت اجلل�سة �إف�صاحا من
�رشكة نقل وجتارة املوا�شي ب�ش�أن
اتفاقية التمويل املربمة مع بنك
ال��ك��وي��ت ال�صناعي املتعلقة.
وقالت (املوا�شي) يف �إف�صاحها
امل��ن�����ش��ور ع��ل��ى م��وق��ع بور�صة
الكويت الإل��ك�تروين �إنها طلبت
���س��داد ج��زءا مقدما م��ن القر�ض
بقيمة 5ر 10مليون دينار (نحو

65ر 34مليون دوالر).
و�شهدت اجلل�سة �أي�ضا �إف�صاحا
من �رشكة (اجلزيرة) ب�ش�أن ت�أكيد
اجل���دول ال��زم��ن��ي ال�ستحقاقات
الأ�سهم و�إع��ادة التداول يف �أ�سهم
(املدن) ف�ضال عن �إي�ضاح من �رشكة
(املدينة للتمويل واال�ستثمار)
ب�ش�أن التداول غري االعتيادي على
�سهمها يف جل�سة �أول �أم�س.و�أنهت
امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة �أم�س
على تباين ،حيث ارتفع امل�ؤ�رشان
ال��ع��ام والأول بن�سبة %0.61
و %1.13على ال�ترت��ي��ب ،فيما
تراجع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
.%0.75و�شهدت �سيولة البور�صة
حت�سن ًا طفيف ًا �أم�س لت�صل �إلى
 42.63مليون دينار مقابل 42.48
مليون دينار ب��الأول �أم�س ،فيما
تراجعت �أحجام التداول %3.3

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
ال�سوق الأول
ال�سوق الرئي�سي
امل�ؤ�رش العام

6.244.76
4.962.20
5.805.99

«»69.81
«»37.33-
«»35.04

«»%1.13
«»%0.75-
«»%0.61

أسهم المصارف تصعد ببورصة قطر %0.39

األكثر كمية

�إل��ى  207.17مليون �سهم مقابل
 214.28م��ل��ي��ون �سهم بجل�سة
الأربعاء.
وق��ال م�ست�شار التحليل الفني
حلركة �أ�سواق املال ،نواف العون
�إن امل�ؤ�رش العام للبور�صة مع
جتاوزه �أم�س م�ستوى  5790نقطة
من املتوقع �أن يوا�صل ال�صعود
�إلى الهدف التايل عند  5990نقطة
وهو هدف لن يتحقق �إال مبزيد
من ال�سيولة �أعلى من املعدالت
احلالية.
وبالن�سبة لل�سوق الأول� ،أو�ضح
العون �أن امل��ؤ��شر يحتاج �إلى
جت��اوز املقاومة الهامة 6245
نقطة والذي بات قريب ًا منها مع
�إغالق �أم�س ،مو�ضح ًا ب�أن جتاوز
هذا امل�ستوى يف اجلل�سة ُ
املقبلة
ي�ساعد امل�ؤ�رش يف موا�صلة ال�صعود
�إلى الى  6310نقاط.وفيما يخ�ص
ال�سوق الرئي�سي ،قال العون �إن
م��ؤ��شره يحاول جت��اوز م�ستوى
املقاومة  5040نقطة ،والتي
عجز عنها يف ال�سابق �إلى �أن مت
الرتاجع �إلى م�ستوى الدعم 4955
واالرت��داد منه مرة �أخ��رى ليقفل
�أم�س فوق هذا امل�ستوى.

األكثر ارتفاع ًا

أسهم الخدمات ترتفع بمؤشر مسقط عند اإلغالق
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط تعامالت
�أم�س� ،آخر جل�سات الأ�سبوع ،مرتفع ًا بن�سبة
 %0.08ب�إقفاله عند م�ستوى  3980.29نقطة،
رابح ًا  3.1نقاط ،مقارنة مب�ستوياته يف جل�سة
�أول �أم�س.
وارتفع امل�ؤ�رش العام �أم�س؛ بدعم من قطاع
اخلدمات املرتفع الوحيد �أم�س بن�سبة ،%0.96
مع �صعود النه�ضة للخدمات .%6.57

�أنهت بور�صة قطر تعامالت �أم�س مرتفعة للجل�سة
الثالثة على التوايل ،بدفع منو  4قطاعات بقيادة
البنوك.
و�صعد امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %0.39لي�صل �إلى النقطة
 ،10348.19رابح ًا  40.02نقطة عن م�ستويات �أول
�أم�س.
وتراجعت التداوالت �أم�س� ،إذ هبطت ال�سيولة �إلى
 234.30مليون ري��ال ،مقابل  290.79مليون ريال
بالأول �أم�س ،كما انخف�ضت �أحجام التداول عند 12.34
مليون �سهم ،مقارنة بـ 17.97مليون �سهم يف اجلل�سة
ال�سابقة .وخالل اجلل�سة ارتفعت قطاعات البنوك

واخلدمات املالية ،واالت�صاالت ،والب�ضائع ،والنقل،
فيما تراجع الت�أمني ،والعقارات ،وال�صناعة.
وت�صدر البنوك االرتفاعات بـ ،%1.13مدعوم ًا ب�صعود
عدة �أ�سهم بينها الوطني –�أكرب وزن ن�سبي يف امل�ؤ�رش
العام– بن�سبة .%1.12
ويف املقابل ج��اء الت�أمني على ر�أ���س الرتاجعات
القطاعية بـ ،%2.14مت�أثر ًا بهبوط � 3أ�سهم على ر�أ�سها
العامة للت�أمني مت�صدر القائمة احلمراء بـ.%5.72
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر فودافون قطر املرتفع
 %1.14الكميات بـ 3.15مليون �سهم ،فيما جاء
الوطني على ر�أ�س ال�سيولة بـ 49.42مليون ريال.

أسهم البنوك تغير مسار سوق دبي
ا�ستطاعت عمليات ال�رشاء االنتقائية على الأ�سهم
القيادية ،ويف مقدمتها امل�رصفية ،دفع �سوق دبي
املايل للمحافظة على مكانته باملنطقة اخل�رضاء،
وذلك يف نهاية جل�سة �أم�س.
و�صعد امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %0.02رابح ًا  0.69نقطة
بالغ ًا  2813.91نقطة ،متوافق ًا مع ارتفاعات اجلل�سة
املا�ضية .وت�صدر ارتفاعات �أم�س قطاع الت�أمني بن�سبة
 %1.66مع �صعود �سهم تكافل الإمارات  %7.33و�سالمة
بن�سبة  ،%2.6وزاد قطاع ال�سلع  %1.4مع ارتفاع �سهم
دي �إك�س بي .%1.6
و�ضمت قائمة االرتفاعات قطاع البنوك بن�سبة %0.31
مع ارتفاع �سهم دبي التجاري بن�سبة  %2.6تزامن ًا مع
�إعالنه عن منو الأرباح الف�صلية بن�سبة تتجاوز ،%22
�إ�ضافة �إلى �صعود �سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي

الإ�سالمي.
وزاد قطاع اال�ستثمار  %0.21مع ارتفاع �سهم �سوق دبي
املايل  %0.86بالغ ًا  0.825درهم.
ويف املقابل ،هبطت قطاعات اخل��دم��ات والنقل
والعقارات  ،%1.3و ،%1.09و %0.18على الرتتيب،
مع ت�صدر �سهم �أرامك�س قائمة الرتاجعات بن�سبة
 ،%1.44يليه �سهم تربيد الذي هبط  ،%1.9و�إعمار
العقارية  %0.6مع تعر�ضه لبع�ض عمليات جني
الأرباح بعد �صعوده يف جل�سة الأول �أم�س.
وت�صدر �سهم بنك دبي الإ�سالمي التداوالت ب�سيولة
 56.71مليون دره��م مرتفع ًا .%0.20وبلغ حجم
تداوالت البور�صة �أم�س  233.96مليون �سهم تقريب ًا،
ج��اءت بتنفيذ � 3266صفقة ،حققت �سيولة بقيمة
 298.04مليون درهم.

ارتفاع «البحرين» بنهاية
التعامالت وسط نشاط
التداوالت
ارتفع �سوق البحرين املايل،
خالل تعامالت �أم�س ،بقيادة
الأهلي املتحد ،ال��ذي قاد
ال�سوق ملكا�سب  9ماليني
دينار ،وبنهاية التعامالت،
�صعد امل�ؤ�رش العام لل�سوق
ب��ن�����س��ب��ة � ،%0.10إل���ى
امل�ستوى  1446.18نقطة،
رابح ًا  1.45نقطة ،وجرت
ت����داوالت جت���اوز حجمها
 9.55ماليني �سهم ،مقابل
 5.24ماليني �سهم ،فيما
�صعدت ال�سيولة �إلى 3.01
ماليني دينار مقابل 1.22
مليون دينار .وبلغت القيمة
ال�سوقية للبور�صة نحو
 8.869م��ل��ي��ارات دينار،
مقابل قيمة ق��دره��ا نحو
 8.860مليارات دينار.
وكان �أكرث الرابحني ،الأهلي
املتحد  ،%0.60لريتفع
ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ،%0.35
ويف املقابل ،تراجع قطاع
اال�ستثمار  ،%0.31بفعل
�سهم جي �إف �إت�ش ،%1.69
وانخف�ض قطاع اخلدمات
 ،%0.07بعد �أن تراجع �سهم
زين البحرين .%2.5

وعلى اجلانب الآخر ،تراجعت م�ؤ�رشات قطاعي
ال�صناعة وامل���ايل ،لي�صعد الأول %0.29؛
ب�ضغط �سهم عمان للمرطبات املرتاجع ،%2.35
وانخف�ض املها لل�سرياميك  ،%1.62و�أ�سمنت
عمان .%0.78
وانخف�ض م�ؤ�رش القطاع املايل بن�سبة %0.24؛
ب�ضغط �سهم �أومنفي�ست امل�تراج��ع ،%3.64
وتراجع ال�رشقية لال�ستثمار  ،%1.16والأنوار

القاب�ضة .%1.08
وت��راج��ع حجم ال��ت��داوالت �أم�����س �إل��ى 16.46
مليون �سهم ،مقابل  21.92مليون ًا باجلل�سة
املا�ضية ،وانخف�ضت قيمة التداوالت �إلى 2.35
مليون ريال ،مقابل  3.52ماليني ريال بجل�سة
�أول �أم�س .وت�صدر �سهم بنك ات�ش ا�س بي �سي
التعامالت حجم ًا وقيمة بتداول  4.73ماليني
�سهم ،ب�سيولة بلغت � 567.43ألف ريال.

«العقار» يقود أبوظبي لمكاسب
تتجاوز  4مليارات درهم

وا�صل امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية ارتفاعه للجل�سة
الثانية على التوايل؛ مدفوع ًا بقطاعات العقار والبنوك والطاقة،
لتقوده ملكا�سب �سوقية بقيمة  4.05مليارات درهم.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة  5292نقطة مقرتب ًا من حاجز  5300نقطة
لريبح  54.94نقطة بن�سبة ارتفاع قدرها .%1.05
وجرى التعامل على  106.24ماليني �سهم وبقيمة  284.718مليون
درهم موزعة على � 1748صفقة.
وبلغت القيمة ال�سوقية ل�سوق �أبوظبي بنهاية التعامالت نحو 533.82
مليار درهم ،مقابل  529.776مليار درهم بنهاية تعامالت �أول �أم�س
لي�سجل مكا�سب بقيمة  4.05مليارات درهم.
ووا�صل قطاع العقارات دعمه للم�ؤ�رش العام بعد �إ�صدار رئي�س الدولة
قانون ًا بتعديل بع�ض �أحكام قانون امللكية العقارية بالدولة ،لريتفع
بن�سبة  %3بدعم من �سهم الدار العقارية املرتفع بن�سبة .%3.31
وارتفع قطاع البنوك بن�سبة  ،%1.38بدعم من �سهمي �أبوظبي التجاري
والأول بن�سبتي  %2.45و %1.51على الرتتيب.
كما �سجل قطاع الطاقة ارتفاع ًا بن�سبة  ،%0.75بدعم من �سهمي طاقة
ودانة غاز بن�سبتي  %1.89 ،%2.30على التوايل.
وت�صدر �سهم �أبوظبي الأول التداوالت بنحو  64.84مليون درهم ،فيما
كان �سهم دانة غاز الأن�شط من حيث احلجم بنحو  38.81مليون �سهم.

تراجع الذهب ألدنى
مستوى خالل 2019
انخف�ض �سعر الذهب خالل تعامالت
�أم�س ،لأدنى م�ستوى يف  2019مع
حت�سن البيانات االقت�صادية,
حيث انخف�ض �سعر العقود الآجلة
للذهب ت�سليم يونيو بنحو %0.2
عند  1274دوالر للأوقية.
وفيما هبط �سعر الت�سليم الفوري
للمعدن الأ�صفر بن�سبة  %0.2عند
 1272.07دوالر للأوقية ،وهو
قريب من �أدنى م�ستوى منذ نهاية
دي�سمرب .وخالل تلك الفرتة ا�ستقر
م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي الذي يقي�س
�أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سة
عند  .96.961وك��ان��ت بيانات
اقت�صادية �أظهرت �سابقا ان تراجع
عجز امليزان التجاري الأمريكي
(ال�سلعي واخل��دم��ي) �إل��ى 49.4
مليار دوالر خالل فرباير املا�ضي
وهو م�ستوى �أقل من امل�سجل يف
يناير عند  51.1مليار دوالر.
كما �أظهرت البيانات االقت�صادية يف
ال�صني اول ام�س منو االقت�صاد ب�أكرث
من التوقعات يف الربع الأول عند
 ،%6.4مقابل تقديرات بـ.%6.3
ويف �سياق منف�صل �رصح «باتريك
هاركر» رئي�س االحتياطي الفيدرايل
يف فيالدلفيا اول ام�س ب�أنه يتوقع
زي��ادة معدل الفائدة هذا العام،
و�أرج��ع ذلك �إلى قوة �سوق العمل
وبقاء الت�ضخم حتت ال�سيطرة.

