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المؤشر العام ارتفع  % 1.11األسبوع السابق

بدعم من أرباح قطاعي البنوك والعقار

 4.38مليارات دينار المكاسب السوقية
لبورصة الكويت منذ بداية 2019

محفزات حكومية تدفع سوق أبوظبي
إلى المنطقة الخضراء

جن���ح امل����ؤ��ش�ر ال��ع��ام
ل�سوق �أبوظبي للأوراق
امل���ال���ي���ة يف حتقيق
مكا�سب �أ�سبوعية؛ جاء
�أغلبها بقطاعي البنوك
والعقار ،وذلك بالتزامن
م��ع حم��ف��زات حكومية
ت�ضمنت �إ���ص��دار قانون
بتعديل بع�ض �أحكام
قانون امللكية العقارية
يف �أب��وظ��ب��ي ،ف�ض ً
ال عن
قرار زيادة ملكية الأجانب
ببنك �أبوظبي الأول بن�سبة
ال تتجاوز .%40وارتفع
امل����ؤ��ش�ر ال��ع��ام خالل
الأ�سبوع بن�سبة %4.74
�إلى م�ستوى  5292نقطة
مبكا�سب قدرها 239.67
نقطة.وربح ر�أ���س املال
ال�سوقي لبور�صة �أبوظبي
نحو  21مليار دره��م،
لت�صل بنهاية جل�سة
اخلمي�س �إلى  533.824مليار درهم ،مقابل 512.965
مليار درهم بنهاية اال�سبوع ال�سابق.
وقال و�سطاء ماليون �إن ال�سوق حافظ على مكا�سبه
يف اجلل�سات املا�ضية مع اغتنام امل�ستثمرين لرتاجع
�أ�سعار الأ�سهم القيادية ب�شكل ملحوظ مع التفا�ؤل
بنتائج �أف�ضل لل�رشكات الت�شغيلية والبنوك.
ووفق ًا حل�سابات ف�إن بنك �أبوظبي الأول ا�ستحوذ على
الن�سبة الأكرب من املكا�سب ال�سوقية لل�سوق بن�سبة
 ،%69يف خم�س جل�سات لت�صل مكا�سبه ال�سوقية �إلى
نحو  14.4مليار درهم.
وارتفع قطاع البنوك بن�سبة  ،%6.71بدعم من �سهم
�أبوظبي الأول املرتفع بن�سبة  ،%8.89كما ارتفع
�أبوظبي التجاري بن�سبة .%4.5وجاءت ارتفاعات
ال�سوق و�سط ا�ستمرار حت�سن �أ�سعار غالبية الأ�سهم
القيادية ،مدعومة بارتفاع �شهية ال��ت��داول لدى
امل�ستثمرين �سواء من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �إ�ضافة
مع ب��دء �إع�لان ع��دد من البنوك عن �أداء م��ايل فاق
توقعات الكثري من املحللني خالل الربع الأول من

• بورصة الكويت

تباينت امل�ؤ�رشات الكويتية خالل الأ�سبوع الثالث
من �أبريل احل��ايل ،حيث ارتفع امل�ؤ�رش العام
 %1.11عند  5805.99نقاط مقابل  5742.38نقطة
باال�سبوع ال�سابق ،رابح ًا  63.6نقطة .كما ارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الأول  %1.94ب�إقفاله عند النقطة
 ،6244.76مقارنة ب�إقفاله اال�سبوع ال�سابق عند
النقطة  ،6125.9مبكا�سب اقرتبت من  119نقطة.
�أما م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي فكان �صاحب الرتاجع
الأ�سبوعي الوحيد بني امل�ؤ�رشات ،بنحو %1.02
و�صو ًال �إلى النقطة  4962.2خا�رس ًا  51نقطة،
مقارنة ب�إقفال اال�سبوع ال�سابق عند 5013.25

نقطة .وانخف�ضت �أحجام التداول بالبور�صة
خالل الأ�سبوع ،لت�صل �إلى  1016.75مليون �سهم
مقابل  1064.34مليون �سهم يف اال�سبوع ال�سابق،
برتاجع .%4.5
كما تقل�صت ال�سيولة الأ�سبوعية للبور�صة
بنحو  ،%6.5لت�صل �إلى  187.89مليون دينار
مقابل  200.93مليون دينار يف الأ�سبوع ال�سابق
مبا�رشة .وبالن�سبة ل�صفقات الأ�سبوع ،ف�شهدت
منو ًا بن�سبة طفيفة مل ت�صل �إلى %1؛ لت�صل �إلى
� 38.52ألف �صفقة مقابل � 38.21ألف �صفقة يف
اال�سبوع ال�سابق.حققت القيمة ال�سوقية للبور�صة

الكويتية ارتفاع ًا بنهاية تعامالت الأ�سبوع بنحو
 %1.5لت�صل �إلى  33.39مليار دينار « 110مليارات
دوالر».
وكانت القيمة ال�سوقية للبور�صة الكويتية �سجلت
يف نهاية اال�سبوع ال�سابق  32.9مليار دينار ،ما
يعني �أن املكا�سب الأ�سبوعية تُ قدر بنحو 490
مليون دينار .وبلغت املكا�سب ال�سوقية للبور�صة
منذ نهاية العام املا�ضي حتى الآن نحو 4.38
مليارات دينار� ،شكلت منو ًا ن�سبته  ،%15.1حيث
بلغت القيمة ال�سوقية بنهاية  2018نحو 29.01
مليار دينار.

«ناسداك دبي» توسع مكاسبها

لألسبوع الثالث على التوالي

• مؤشر ناسداك دبي

و�سعت بور�صة نا�سداك دبي مكا�سبها خالل الأ�سبوع،
م�سجلة ال�صعود الأ�سبوعي الثالث على التوايل بنحو
.%1.6و�سجلت البور�صة م�ستواها احلايل ،مبك�سب
 52.09نقطة ،مقارنة مب�ستوى  3293.19نقطة بنهاية
اال�سبوع ال�سابق .وبنهاية اال�سبوع ال�سابق ،متكنت
بور�صة نا�سداك دبي من ال�صعود الأ�سبوعي الثاين
على التوايل منذ بداية تعامالت �شهر �أبريل احلايل.
وي�أتي هذا الأداء مكم ً
ال ملكا�سب البور�صة بالربع
الأول من عام � ،2019إذ متكنت بور�صة نا�سداك دبي
من ال�صعود بن�سبة  ،%4.17مقارنة ب�إقفال  2018عند
 3074.32نقطة ،بربحية  128.25نقطة خالل الثالثة
�أ�شهر الأولى للعام احلايل.وعلى م�ستوى التعامالت
اليومية ،وا�صلت بور�صة نا�سداك دبي �صعودها
للجل�سة الثانية على التوايل ،اخلمي�س بن�سبة و�صلت
�إلى  %0.7بنهاية جل�سة اخلمي�س ،بعد �أن تراجعت
يف جل�سة يوم الثالثاء املا�ضي.وبنهاية التعامالت،

ارتفع م�ؤ�رش فوت�سي الإمارات  20اخلا�ص بالأ�سهم،
خالل جل�سة اخلمي�س �إلى م�ستوى  3345.28نقطة،
بعد �أن و�صل امل�ؤ�رش عند �إقفال اجلل�سة املا�ضية �إلى
م�ستوى  3320.56نقطة.
وتراجع �سهم موانئ دبي� ،إلى �سعر  17.1دوالر ًا،
بن�سبة  %0.2عرب تداول � 212.5ألف �سهم و�سيولة 3.6
ماليني دوالر ،ليت�صدر �سيولة ال�سوق كافة.
فيما ا�ستقر �سهم الإمارات ريت عرب تداول � 148.8ألف
�سهم ،بقيمة � 111.65ألف دوالر ،م�سج ً
ال �سعر 0.75
دوالر عند �إقفال اجلل�سة.وتعد نا�سداك دبي ،التي
تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقر ًا لها ،بور�صة
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب
�أوروبا و�رشق �آ�سيا ،وت�ستقبل امل�صدرين� ،سواء من
املنطقة �أو من �شتى �أنحاء العامل ،الذين يتطلعون
�إلى اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية على امل�ستويني
الإقليمي والدويل.

ارتفاع  5قطاعات يدعم

األداء اإليجابي لمؤشر قطر
أداء �إيجابي ًا للأ�سبوع الرابع على التوايل،
�سجلت بور�صة قطر � ً
بدعم �إعالن نتائج الأعمال الإيجابية ،و�صعود  5قطاعات.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %0.87مغلق ًا تداوالت اال�سبوع
املا�ضي عند النقطة  ،10348.19رابح ًا  89.12نقطة عن
م�ستويات اال�سبوع ال�سابق املنتهي يف � 11أبريل .و�سجلت
القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة بنهاية تعامالت اخلمي�س
 579.35مليار ريال «مليار دوالر» ،مقابل  574.84مليار ريال
«مليار دوالر» ،بنمو  .%0.87و�ساهم يف النمو ا�ستمرار �إعالن
ال�رشكات املدرجة القوائم املالية للربع الأول والتي جاءت
يف جمملها �إيجابية.
وارتفعت �أرباح الـ� 10رشكات املعلنة يف الربع الأول من العام
احلايل بن�سبة  %5.3لت�صل �إلى  6.06مليارات ريال ،مقابل
 5.76مليارات ريال يف نف�س الربع من  .2018ودعم امل�ؤ�رش
العام ارتفاع  5قطاعات على ر�أ�سها البنوك بـ ،%1.58ويليه
النقل بن�سبة  ،%0.52ثم االت�صاالت بـ ،%0.49والت�أمني
بـ ،%0.49ويتبعهم ال�صناعة  ،%0.01بينما تراجع قطاعا
العقارات والب�ضائع بن�سبة  %0.09و %0.01على التوايل.
و�شهدت التعامالت ارتفاع � 26سهم ًا تقدمها قطر وعمان
بـ ،%14.68بينما تراجع � 18سهم ًا على ر�أ�سها زاد بن�سبة
 ،%7.08فيما ا�ستقر �سهما املرية وقود عند م�ستويات اال�سبوع
ال�سابق البالغة  146.50ريال و 201ريال على التوايل .وعلى
م�ستوى التداوالت ،فقد ارتفعت ب�شكل جماعي ،حيث زادت
ال�سيولة بن�سبة � %1.18إلى  1.30مليار ريال ،مقابل 1.29
مليار ريال يف اال�سبوع ال�سابق .وبلغ عدد الأ�سهم املتداولة يف
اال�سبوع املا�ضي  80.19مليون �سهم ،بنمو  %10.71عن كميات
الأ�سبوع ال�سابق البالغة  72.43مليون �سهم .ونفذ يف اال�سبوع
املا�ضي � 30.08ألف �صفقة ،مقارنة بـ� 29.32ألف �صفقة مت
�إجرا�ؤها يف اال�سبوع ال�سابق ،بنمو .%2.57

• مؤشر أبوظبي

العام .2019وعزز من مكا�سب ال�سوق �أي�ض ًا خالل
الأ�سبوع قطاع العقارات املت�صدر لالرتفاعات بن�سبة
 %7.51بدعم من �سهم الدار العقارية املرتفع بن�سبة
.%7.47
وجاءت ارتفاعات القطاع يف �أعقاب قرارات رئي�س
دول��ة الإم���ارات ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان،
ب�إ�صدار قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون امللكية
العقارية يف �أب��وظ��ب��ي ،بحيث يقت�رص ح��ق متلك
العقارات مبوجب القانون اجلديد على املواطنني
ومن يف حكمهم من الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية،
و��شرك��ات امل�ساهمة العامة التي ال تزيد ن�سبة
م�ساهمة غري املواطنني فيها على  .%49وارتفع قطاع
الطاقة بن�سبة  %5.14بدعم من �سهم دانة غاز الذي
قفز بن�سبة  %11.69وذلك بعد الإع�لان عن موافقة
عمومية ال�رشكة يف اجتماعها �أم�س الأربعاء على
مقرتح توزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني بن�سبة %5.5
ما يعادل  5.5فلو�س لل�سهم ب�إجمايل  383.73مليون
درهم من ر�أ�سمال ال�رشكة عن عام .2018

وسط تفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات

بورصة دبي تنهي األسبوع عند أعلى مستوى منذ نوفمبر
ارتفع امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي
املايل خالل التعامالت الأ�سبوعية
بن�سبة � %0.85إل����ى م�ستوى
 2813.91نقطة «وهو �أعلى م�ستوى
منذ نوفمرب امل��ا���ض��ي» ،لريبح
 23.75نقطة .وذل���ك م��ع ع��ودة
التفا�ؤل لدى امل�ستثمرين تزامن ًا
مع بدء مو�سم النتائج الف�صلية،
لتتوافق مع �أداء البور�صة املرتفع
الذي حققته اال�سبوع ال�سابق.
وق��ال و�سطاء ماليون �إن ال�سوق
حافظ على مكا�سبه يف اجلل�سات
املا�ضية مع اغتنام امل�ستثمرين
لرتاجع �أ�سعار الأ�سهم القيادية
ب�شكل ملحوظ مع التفا�ؤل بنتائج
�أف�����ض��ل ل��ل����شرك��ات الت�شغيلية
والبنوك .وربحت الأ�سهم خالل
�أ���س��ب��وع نحو  2.49مليار درهم
من قيمتها ال�سوقية ،لت�صل �إلى
 365.56م��ل��ي��ار دره����م ،مقابل
 363.07مليار دره���م اال�سبوع
ال�سابق .و�صعدت بامل�ؤ�رش العام
قطاعات الت�أمني والنقل واال�ستثمار
بن�سب  %10و ،%6.66و %3.18على
الرتتيب ،مع ارتفاع �سهم �سالمة

للت�أمني  ،%20.41ودبي الإ�سالمية
للت�أمني «�أمان»  ،%13.6واخلليج
للمالحة  ،%4.5والعربية للطريان

 ،%0.99و�شعاع كابيتال %19.4
مع درا�سة ال�رشكة االندماج الكامل
مع جمموعة �أبوظبي املالية.

و�ضمت قائمة االرت��ف��اع��ات �سهم
دبي لال�ستثمار  ،%6.67و�سوق
دبي املايل بن�سبة  .%3.12وزاد
قطاعا ال�سلع واخل��دم��ات بن�سبة
ت��ف��وق  %3م��ع �صعود �سهم دي
�إك�س بي بن�سبة  ،%3.7و�أمانات
القاب�ضة  .%3وارت��ف��ع قطاع
البنوك بن�سبة  %0.51بفعل �صعود
�سهم دبي التجاري  ،%2.56ودبي
الإ�سالمي .%1.8وزاد التفا�ؤل بني
املتداولني بال�سوق بعد ك�شف بنك
الإم���ارات دب��ي الوطني �أك�بر بنك
بدبي من حيث الأ�صول عن نتائج
ف�صلية فاقت التوقعات� ،إ�ضافة
�إلى �إع�لان بنك دبي التجاري عن
منو بالنتائج.
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ه��م ع��ق��اري��ة خالل
اال�سبوع يف �صدارتها �سهم االحتاد
العقارية بن�سبة  ،%12.8وديار
للتطوير بنحو  ،%6.2و�أرابتك
القاب�ضة بن�سبة  ،%4.2وذلك
بالتزامن مع انطالق معر�ض �سيتي
�سكيب �أبوظبي والذي �شهد م�شاركة
م�ستثمرين دوليني من دول �شتى
بالعامل.

وسط تضاؤل مستويات التداول األسبوعية

سوق البحرين قلص أرباحه إلى  47مليون دينار

«مسقط» استقر

بالمنطقة الحمراء

بضغط من «الصناعة»
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالته يف اال�سبوع املا�ضي،
برتاجع ن�سبته  ،%0.09و�أغلق عند
م�ستوى  3980.29نقطة ،خا�رس ًا
 3.5نقاط،عن م�ستوياته بنهاية
اال���س��ب��وع ال�����س��اب��ق .وتراجعت
القيمة ال�سوقية للبور�صة خالل
الأ���س��ب��وع بن�سبة � ،%0.11إلى
 18.368مليار ري���ال ،مقابل
 18.399مليار ريال يف اال�سبوع
ال�سابق ،بخ�سائر �سوقية 31
مليون ريال.
وج���اء ت��راج��ع امل����ؤ��ش�ر خالل
الأ���س��ب��وع ،م��ع انخفا�ض م�ؤ�رش
قطاع ال�صناعة بن�سبة ،%0.92
وانخف�ض م�ؤ�رش املايل ،%0.43
وعلى اجلانب الآخر ارتفع م�ؤ�رش
قطاع اخلدمات  .%2.25وتقدم
الباطنة للتنمية واال�ستثمار
الأ�سهم املرتاجعة خالل الأ�سبوع
بن�سبة  ،%8.89وتراجع ال�رشقية
لتحلية املياه  ،%8.5وري�سوت
لال�سمنت  .%8.11وعلى اجلانب
الآخر ،ت�صدر النه�ضة للخدمات
الأ�سهم املرتفعة خالل الأ�سبوع
بن�سبة  ،%21.39وارتفع م�سقط
للت�أمني  ،%19.47و�صعد �أعالف
ظفار .%16.25

اقتصاد

• مؤشر البحرين

ارت��ف��ع��ت ب��ور���ص��ة البحرين خالل
التعامالت الأ�سبوعية ،للأ�سبوع
الثالث على التوايل ،و�سط ت�ضا�ؤل
م�ستويات ال��ت��داول الأ�سبوعية.
وبالرغم من ذلك االرت��ف��اع ،قل�صت
البور�صة البحرينية مكا�سبها بتحقيق
�أرباح �سوقية قيمتها  47مليون دينار
بنهاية تعامالت اال�سبوع املا�ضي،
مقابل مكا�سب قدرها  118مليون دينار
اال�سبوع ال�سابق .و�سجل امل�ؤ�رش
العام للبحرين �صعود ًا �أ�سبوعي ًا
بن�سبة � ،%0.54إل���ى امل�ستوى
 1446.18نقطة ،راب��ح� ًا  7.7نقاط
يف �أ�سبوع .وبلغت القيمة ال�سوقية
للبور�صة نهاية اال�سبوع املا�ضي
قيمة قدرها  8.869مليارات دينار،
مقابل نحو  8.822مليارات دينار
بحريني مع نهاية تعامالت اال�سبوع
ال�سابق.
وهبط حجم التداول خالل اال�سبوع
املا�ضي بنحو � ،%35إل��ى 22.55

مليون �سهم ،مقابل  34.69مليون
�سهم اال�سبوع ال�سابق�.أما فيما يخ�ص
ال�سيولة ،فانكم�شت  ،%28.07م�سجلة
قيمة ق��دره��ا  6.06ماليني دينار،
مقارنة بنحو  8.43ماليني دينار
بالأ�سبوع املنتهي.ونفذ م�ستثمرو
ال�سوق خالل اال�سبوع املا�ضي 425
�صفقة ،مقابل تنفيذ � 505صفقات
اال�سبوع ال�سابق ،برتاجع .%15.84
واقتن�ص �سهم الأهلي املتحد � 84صفقة
بال�سوق خ�لال  5جل�سات ت��داول،
م�سيطر ًا على قائمة �أن�شط الأ�سهم
تداو ًال و�سيولة بنحو  11.645مليون
�سهم ،بقيمة ق��دره��ا  3.67ماليني
دينار.ودفع الأهلي املتحد بهذا الأداء
الأ�سبوعي ،قطاع البنوك لل�صعود
بنحو  ،%0.88تزامن ًا مع الإعالن عن
النتائج املالية للبنك خالل الربع
الأول ،حيث حقق ارتفاع يف �أرباحه
جتاوز ن�سبته  ،%10مقارنة بالربع
الأول من عام .2018

سوق األسهم السعودي سجل ارتفاع ًا على أساس أسبوعي
�أنهت م�ؤ�رشات �سوق الأ�سهم ال�سعودي  -تداول،
تعامالت اال�سبوع املا�ضي اخلمي�س ،على ارتفاع.
ووا�صل امل�ؤ�رش العام لل�سوق  -تا�سي مكا�سبه
للأ�سبوع ال�ساد�س على التوايل.وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق امل��وازي  -منو ،فيما ارتفع م�ؤ�رش «�إم
تي �آي» ب�شكل هام�شي .و�أنهى امل�ؤ�رش الرئي�سي
لل�سوق تعامالت اخلمي�س عند م�ستوى 9196.53
نقطة ،لريتفع بن�سبة  %1.19ومبا يعادل 108.56
نقاط مقارنة بـ�إغالقه يف نهاية تعامالت اال�سبوع
ال�سابق عند م�ستوى  9087.97نقطة.
وت�شري ح�سابات �إلى ارتفاع القيمة ال�سوقية للأ�سهم
املدرجة بال�سوق الرئي�سي بن�سبة  ،%1ومبا

يعادل  21.36مليار ريال « 5.7مليارات دوالر».
وبلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم  2.160تريليون
ريال « 576مليار دوالر» بنهاية اال�سبوع املا�ضي،
مقارنة بـقيمتها البالغة  2.139تريليون ريال
« 570.3مليار دوالر» بنهاية اال�سبوع ال�سابق.
و�سجلت ال�سيولة بال�سوق ارتفاع ًا ن�سبته %7.69
بنهاية الأ�سبوع؛ لتبلغ خالل جل�ساته اخلم�سة نحو
 16.73مليار ريال « 4.46مليارات دوالر» ،مقارنة
بـقيمته البالغة  15.53مليار ريال « 4.14مليارات
دوالر» بنهاية اال�سبوع ال�سابق.وارتفعت كميات
الأ�سهم امل��ت��داول عليها خ�لال الأ�سبوع بن�سبة
%5.38؛ �إل��ى  631.98مليون �سهم ،مقارنة بــ

 599.72مليون �سهم خالل الأ�سبوع ال�سابق.ومتكن
 11قطاع ًا من �إنهاء تعامالت اال�سبوع املا�ضي
باللون الأخ�رض ،ت�صدرها جتزئة الأغذية بن�سبة
 ،%2.77يليه الت�أمني .%2.69
و�أغلقت القطاعات القيادية على ارتفاع ت�صدرها
البنوك  ،%1.87وامل��واد الأ�سا�سية ،%0.59
واالت�صاالت .%0.43وهبطت  9قطاعات ،وكان
قطاع الإع�ل�ام الأب���رز ب�ين ال�تراج��ع��ات بن�سبة
 ،%3.04يليه اخل��دم��ات التجارية بخ�سائر
.%1.89و�أنهى م�ؤ�رش ال�سوق املوازي  -منو على
ارتفاع بختام تعامالت اال�سبوع املا�ضي املنتهي
يف � 11أبريل.

