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تنفيذ  6149صفقة نقدية بقيمة  28.6مليون دينار

األكثر صفقات

السوق األول يرتفع منفرداً

في افتتاح جلسات األسبوع
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  5.4نقاط ليبلغ م�ستوى
 5800نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت 0.09
يف املئة .وبلغت كميات ت��داوالت
امل�ؤ�رش  173.4مليون �سهم متت من
خالل � 6149صفقة نقدية بقيمة 28.6
مليون دينار «نحو  94.3مليون دوالر
�أمريكي» .وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق
الرئي�سي  25.7نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  4936نقطة وبن�سبة 0.52
٪من خالل كمية �أ�سهم بلغت 117.9
مليون �سهم متت عرب � 3771صفقة
نقدية بقيمة  6.6ماليني دينار «نحو
 21.7مليون دوالر» .وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول  4.2نقاط لي�صل �إلى
م�ستوى  6248نقطة وبن�سبة ارتفاع
 ٪ 0.07من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 55.4مليون �سهم متت عرب 2378
�صفقة بقيمة  22مليون دينار «نحو
 72.6مليون دوالر» .وكانت �رشكات
«هيومن �سوفت» و«بيتك» و«ميزان»
و«زين» و«املتكاملة» الأكرث ارتفاعا
يف حني كانت �أ�سهم «�أهلي متحد»
و«�صناعات» و«بيتك» و«خليج ب»
و«ال��دويل» الأك�ثر ت��داوال �أما الأكرث
انخفا�ضا فكانت «الدويل» و«برقان»
و«خليج ب» و«�أجيليتي» و«وطني».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا من بنك
برقان الكويتي ب�ش�أن ح�صوله على
موافقة بنك الكويت املركزي على
�إ�صدار �سندات بقيمة  500مليون دوالر
�أم�يرك��ي .وق��ال البنك يف �إف�صاحه
املن�شور على املوقع الإلكرتوين
لبور�صة الكويت �إن املوافقة النهائية
تخ�ضع لتقدمي ن�رشة اال�صدار اخلا�صة

األكثر كمية

األكثر انخفاض ًا

• تقلص السيولة الى  28.7مليون دينار
م�ؤ�رشات بور�صة الكويت

بهذه ال�سندات .و�أ���ض��اف �أن هذه
ال�سندات �ست�ساعد البنك يف الوفاء
باملتطلبات الرقابية لر�أ�س املال
وال�سيولة طويلة الأج��ل اخلا�صة
به .و�شهدت اجلل�سة �إعالن بور�صة
الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية مدرجة
و�أخرى غري مدرجة مل�صلحة ح�ساب

وزارة العدل .و�سجلت م�ؤ�رشات 7
قطاعات هبوط ًا �أم�س ب�صدارة الت�أمني
بن�سبة  ،%1.1فيما ارتفعت م�ؤ�رشات
 3قطاعات �أخرى يت�صدرها اخلدمات
اال�ستهالكية بواقع  .%0.56وجاء
�سهم «املنتجعات» على ر�أ�س القائمة
احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة بانخفا�ض

ت��ق�ترب ن�سبته م��ن  ،%21فيما
ت�صدر �سهم «ال�صناعات الوطنية»
القائمة اخل����ضراء ُمرتفع ًا بنحو
 .%8.6وتقل�صت �سيولة البور�صة
�أم�س � %32.7إلى  28.7مليون دينار
مقابل  42.63مليون دينار باجلل�سة
ال�سابقة ،كما ت��راج��ع��ت �أحجام
التداول � %16.2إلى  173.65مليون
�سهم مقابل  207.17ماليني �سهم يوم
اخلمي�س املا�ضي .وحقق �سهم «بيتك»
�أن�شط �سيولة بالبور�صة بقيمة 4.41
مليون دينار ُمرتفع ًا  ،%1.02فيما
ت�صدر �سهم «�أهلي متحد  -البحرين»
الكميات بتداول  16.71ماليني �سهم
ُم�ستقر ًا عند �سعر  259فل�س ًا.

األكثر ارتفاع ًا

الرومي :الترقب واالنتظار سيطرا على تعامالت البورصة
قال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال� ،سعد الرومي
�إن الأداء �أم�س ُيعد ا�ستمرار ًا لتعامالت الأ�سبوع
املا�ضي التي �سيطر عليها التباين يف غالبية
اجلل�سات حتى �أن ُ
املح�صلة الأ�سبوعية جاءت على
تباين.و�أو�ضح الرومي �أن حالة الرتقب واالنتظار
ب��ات��ت ه��ي ُ
امل�سيطرة ح��ال��ي� ًا على تعامالت

املتداولني بالبور�صة الذين يقعون حتت �ضغوط
الإعالنات الف�صلية لل�رشكات خالل الربع الأول
من العام احلايل ،وبني قرب حلول �شهر رم�ضان.
و�أ�ضاف الرومي �أن هذا الوقت من العام عادة ما
ي�شهد �سيطرة اجلانب البيعي على التداوالت مع
قرب حلول ال�شهر الكرمي ،بالإ�ضافة �إلى فرتة

االمتحانات واقرتاب مو�سم الإجازات ال�صيفية.
فني ًا ،قال الرومي �إن امل�ؤ�رش العام مازال �إيجابي ًا
طاملا ا�ستقر فوق خط الدعم الواقع عند م�ستوى
 5800نقطة� ،إال �أنه �أم�س بات قريب ًا من ك�رس هذا
اخلط وال��ذي رمبا يت�أكد بالأم�س ،مو�ضح ًا �أن
املقاومة الأ�سا�سية للم�ؤ�رش عند  5850نقطة.

الجمعية العمومية أقرت توزيع أرباح بصورة أسهم منحة مجانية بنسبة %5

حمد الحميضي رئيس ًا لبورصة الكويت
 ...وأحمد الثنيان نائب ًا
كتبت �سمر �أمني:

انعقدت اجلمعية العمومية العادية ال�سنوية الرابعة ل�رشكة بور�صة الكويت
�أم�س بن�سبة ح�ضور  ،%100حيث وافقت اجلمعية على جميع بنود جدول �أعمال
اجلمعية ال�سنوية ،وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب ،2018
كما انـتـخـبـت اجلـمعـية جمل�س �إدارة ال�رشكة اجلديد برئا�سة حمد احلمي�ضي
و�أحمد الثنيان نائب ًا للرئي�س ،وذلك ملدة ثالث �سنوات ،كما مت اختيار حممد
الع�صيمي للقيام ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة بور�صة الكويت بالتكليف
ابتداء من تاريخه وحتى ا�شعار �آخر ،كما �أقرت اجلمعية توزيع �أرباح ب�صورة
�أ�سهم منحة جمانية بن�سبة  %5من ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ،بواقع 5
فلو�س لكل مئة �سهم  ،بعد �أن مت اقرار عدد من البنود املدرجة على جدول �أعمال
اجلمعية العمومية .يذكر �أن ال�سوق الكويتي �شهد خالل الفرتة املا�ضية نقلة
نوعية منذ تويل بور�صة الكويت ر�سمي ًا �إدارة عمليات ال�سوق يف العام 2016م،
وحيث �إن حتديث البنية الهيكلية لل�سوق لعب دور ًا حموري ًا يف تعزيز حمفظة
املنتجات ،وتطوير �آلية عمل تخت�رص الوقت واجلهد على امل�ستثمرين بجميع
فئاتهم ،الأمر الذي كان له �أثره الإيجابي على �أداء ال�سوق ،وارتفاع م�ستويات
الر�ضا لدى املتداولني وال�رشكات املدرجة على ال�سواء.

�أع�ضاء جمل�س �إدارة بور�صة الكويت
اال�سم

امل�سمى

حمد م�شاري �أحمد احلمي�ضي

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد حمد عبدالرحمن الثنيان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بدر نا�رص حممد اخلرايف

ع�ضو جمل�س الإدارة

طالل جا�سم حممد البحر

ع�ضو جمل�س الإدارة

خالد وليد خالد الفالح

ع�ضو جمل�س الإدارة

رائد جواد �أحمد بوخم�سني

ع�ضو جمل�س الإدارة

فالح عبدالله عيد الرقبة

ع�ضو جمل�س الإدارة

بدر عبداملح�سن نا�رص اجليعان

ع�ضو جمل�س الإدارة

«أو.تي.سي» :تداوالت بقيمة  62.8ألف دينار

األسبوع الماضي
�شهدت من�صة «تداوالت نظام خارج
املن�صة» املعروف اخت�صارا بـ «�أو.
تي�.سي» خ�لال جل�سات اال�سبوع
املنتهي اخلمي�س املا�ضي ارتفاعا
يف حجم ال��ت��داوالت بن�سبة 222.7
� ٪إذ مت تداول �أكرث من مليوين �سهم
بقيمة � 62.8ألف دينار «نحو 207.2
�آالف دوالر» متت عرب � 27صفقة.

وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم» يف
تقرير �إن �شا�شة ال�صفقات الفورية
�سجلت �أداء �إيجابيا �إذ بلغ حجم
ال��ت��داوالت فيه نحو 6ر� 429سهم
بقيمة � 7.5آالف دينار «نحو 24.75
الف دوالر» متت عرب � 16صفقة.
و�أ���ض��اف��ت ال�رشكة �أن ال�صفقات
اخلا�صة �سجلت �أداء �إيجابيا خالل

الأ�سبوع �إذ بلغت التداوالت نحو 1.5
مليون �سهم بقيمة نحو � 55.2ألف
دينار نحو  182.16الف دوالر متت
عرب � 11صفقات.
وابتكرت بور�صة الكويت هذه املن�صة
التي تت�سم بامل�صداقية لت�سهيل
عملية ت��داول الأوراق املالية غري
املدرجة من بيع و��شراء وت�سوية

بورصة قطر ترتفع للجلسة الرابعة
على التوالي

�أنهت بور�صة قطر تعامالت �أم�س يف املنطقة
اخل�رضاء للجل�سة الرابعة على التوايل ،بدعم منو
 4قطاعات ،وزاد امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.07
لي�صل �إل��ى النقطة  ،10355.45لريبح 7.26
نقاط عن م�ستويات اخلمي�س املا�ضي.وانخف�ضت
ال��ت��داوالت خ�لال تعامالت �أم�����س� ،إذ تراجعت
ال�سيولة �إلى  217.94مليون ريال ،مقابل 234.30
مليون ريال اخلمي�س املا�ضي ،وهبطت �أحجام
التداول عند  8.84ماليني �سهم ،علم ًا ب�أنها كانت
تبلغ  12.24مليون �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة،
وخالل جل�سة �أم�س ،ارتفعت قطاعات الت�أمني،

والنقل ،وال�صناعة ،والبنوك ،فيما تراجعت
العقارات ،واالت�صاالت ،والب�ضائع ،وزارد البنوك
 ،%0.03لنمو عدة �أ�سهم تقدمها الإجارة مت�صدر
القائمة اخل�رضاء بـ ،%1.64و�صعود قطر الإ�سالمي
� %0.34إلى �سعر  169.08ري��ا ًال هو الأعلى على
الإطالق ،ويف املقابل تراجع العقارات ،%1.09
مت�أثر ًا بانخفا�ض � 3أ�سهم تقدمها �إزدان بن�سبة
 ،%1.64وح��ول �أن�شط ال��ت��داوالت ،ت�صدر الأول
املرتفع  %1.13الكميات بـ 1.81مليون �سهم ،فيما
جاء الوطني على ر�أ�س ال�سيولة بـ 42.60مليون
ريال ،م�ستقر ًا عند �سعر  183ريا ًال.

وتقا�ص ومتيزت با�ستحداث موقع
�إلكرتوين هو الأول من نوعه على
م�ستوى املنطقة.
وكانت عملية ت��داول هذه االوراق
تتم �سابقا بطريقة يدوية تفتقر
لل�شفافية حيث عانى املتداولون
تخوفا من م��دى جديتها وحقيقة
الأ�سعار و�صعوبة حت�صيل املبالغ.

«البحرين» ترتفع هامشي ًا

«أبوظبي» تربح  5.5مليارات درهم
بدعم األسهم الكبرى
ربحت بور�صة �أبوظبي املالية
ما يربو على  5.5مليارات درهم،
مدعومةً مب�شرتيات �أجنبية عززت
مكا�سب الأ�سهم القيادية و�سط
التفا�ؤل ب�ش�أن النتائج الف�صلية،
و�إعادة �ضخ التوزيعات ال�سنوية
التي ت�س َلّمها امل�ساهمون ب�أ�سهم
�سوق العا�صمة.وارتفع امل�ؤ�رش
العام  ،%1.03حمقق ًا مكا�سب
بلغت  54.30نقطة ،ليغلق عند
 5346.30نقطة ليظل عند �أعلى
م�ستوياته يف  13عام ًا وحتديد ًا
دي�سمرب  ،2005م��ت��واف��ق� ًا مع
ارت��ف��اع��ات اجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات قطاع ال�سلع
بن�سبة  %2.33مع ارتفاع �سهم
العاملية القاب�ضة  ،%3.3و�أغذية
.%2.6وارتفع قطاع العقارات
 %2.18م��ع ارت��ف��اع �سهم ر�أ���س
اخليمة ال��ع��ق��اري��ة � %2.7إل��ى
 0.496دره��م ،وال��دار العقارية
 %2.14ب��ال��غ � ًا  1.91دره���م.
وارتفع قطاع اخلدمات %1.44

• مؤشر أبوظبي

مع �صعود �سهم الوطنية لل�سياحة
� %14.29إلى  1.6درهم.وارتفع
قطاع البنوك  %1.3مع �صعود
�أ�سهم االحت��اد الوطني و�أبوظبي
التجاري و�أبوظبي الأول ،%2.32
و ،%1.77و %1.36على الرتتيب.
وزاد قطاع الطاقة  %0.41مع
ارتفاع �سهم �أدنوك للتوزيع %2.3

«إعمار» يدفع سوق دبي للصعود
الثالث على التوالي
�صعد �سوق دبي يف تداوالت �أم�س،
م�سج ً
ال ثالث ارتفاع له على التوايل
بدعم رئي�سي من ارتفاع الأ�سهم
القيادية ،ويف مقدمتها «�إعمار»
م��ع اق�ت�راب مناق�شة العمومية
للتوزيعات ال�سنوية.
وارتفع امل�ؤ�رش العام ،%0.24
حمقق ًا مكا�سب بلغت  6.87نقاط،
ليغلق ع��ن��د  2820.78نقطة،

متوافق ًا م��ع ارت��ف��اع��ات اجلل�سة
املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات قطاع اال�ستثمار
بن�سبة  %1.3مع ارتفاع �سهم دبي
لال�ستثمار  ،%1.88و�سوق دبي
امل���ايل  ،%0.61وارت��ف��ع قطاع
العقارات  %0.78مع ارتفاع �سهم
ديار للتطوير � %3.7إلى 0.391
دره��م ،و�إعمار للتطوير ،%2.3

بنهاية التعامالت

ارتفعت بور�صة البحرين خالل تعامالت
�أم�س  ،بف�ضل �أ�سهم اخلدمات واال�ستثمار.
وبنهاية التعامالت� ،صعد امل�ؤ�رش العام
بن�سبة � ،%0.01إلى امل�ستوى 1446.35
نقطة ،رابح ًا  0.17نقطة.
وجرت تداوالت حجمها  6.79ماليني �سهم،
بقيمة قدرها  1.33مليون دينار.وكان �أكرث
الرابحني� ،سهم بتلكو ال�صاعد ،%0.62
وا�سترياد اال�ستثمارية  ،%1.72وجي �إف
�إت�ش املالية .%1.72يف املقابل ،تراجع
�سهم عقارات �سيف  ،%1.87والبحرين
والكويت .%1.38

�إلى  2.67درهم ،كما ارتفع �سهم
طاقة  %2.25بالغ ًا  0.910درهم.
وربحت الأ�سهم خالل جل�سة �أم�س
نحو  5.5مليار درهم من قيمتها
ال�سوقية ،لت�صل �إل��ى 539.33
مليار درهم ،مقابل  533.82مليار
دره���م بنهاية جل�سة اخلمي�س
املا�ضي.

• مؤشر دبي

و�إع��م��ار مولز  ،%1.18و�إعمار
العقارية  %0.61بالغا 4.97
دراهم.
وينتظر امل�ستثمرون ب�أ�سواق
الأ�سهم الإم��ارات��ي��ة يف الأ�سبوع
احلايل ،عدد ًا من نتائج اجلمعيات
العمومية �أب��رزه��ا �رشكة �إعمار
العقارية� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى �إعمار
مولز ،و�إع��م��ار للتطوير والتي
�ستعقد الثالثاء املقبل.
وارتفع قطاع االت�صاالت  %0.78مع
�صعود �سهم «دو» � %0.78إلى 5.15
دراهم مع اقرتاب جمل�س الإدارة من
مناق�شة النتائج الف�صلية وذلك
الأربعاء املقبل.
وزاد قطاع الت�أمني  %0.31مع
ارت��ف��اع �سهم �أم���ان � %0.77إلى
 0.522دره��م ،كما ارت��ف��ع �سهم
�سالمة للت�أمني  %0.68بالغ ًا
 0.594درهم.
وربحت الأ�سهم خالل جل�سة �أم�س
نحو  0.669مليار درهم من قيمتها
ال�سوقية ،لت�صل �إل��ى 366.22
مليار درهم ،مقابل  365.56مليار ًا
يف جل�سة اخلمي�س املا�ضي.

