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تنفيذ  6875صفقة نقدية بقيمة  34.7مليون دينار

بورصة الكويت تنهي تعامالتها على انخفاض المؤشر العام %0.89
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�����س على انخفا�ض امل�ؤ�رش
العام  51.6نقطة ليبلغ م�ستوى
 5748.8نقطة بن�سبة انخفا�ض
بلغت  .%0.89وبلغت كميات
تداوالت امل�ؤ�رش  193.9مليون
�سهم متت من خالل � 6875صفقة
نقدية بقيمة  34.7مليون دينار
«نحو  114.5مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 6.7نقاط لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4943نقطة وبن�سبة %0.14
م��ن خ�لال كمية �أ���س��ه��م بلغت
 135.6مليون �سهم مت��ت عرب
� 3880صفقة نقدية بقيمة 7.8
ماليني دينار «نحو  25.7مليون
دوالر».
كما انخف�ض م ��ؤ��شر ال�سوق
الأول  79.8نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  6169نقطة وبن�سبة
انخفا�ض  %1.2من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  58.2مليون �سهم
متت عرب � 2995صفقة بقيمة
 26.8مليون دينار «نحو 88.4
مليون دوالر» .وكانت �رشكات
«هيومن �سوفت» و«املتكاملة»
و«القرين» و«امل��ب��اين» و«بنك
بوبيان» الأكرث ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «بيتك» و«�أهلي
متحد» و«�صناعات» و«خليج
ب» و«بنك وربة» الأكرث تداوال
�أم���ا الأك�ث�ر انخفا�ضا فكانت
«م�شاريع» و«الدويل» و«برقان»
و«�صناعات» و«بنك وربة».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا ب�ش�أن
النتائج املالية ربع ال�سنوية
ل�صندوق بيتك كابيتال للأ�سهم
اخلليجية و�إف�صاح عن تعامل
�شخ�ص مطلع على �أ�سهم �رشكة

األكثر صفقات

األكثر انخفاض ًا

• ال�سوق الرئي�سي ارتفع وحيد ًا بن�سبة %0.14
فقط وهما ال�سلع اال�ستهالكية
م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
والنفط والغاز بن�سبة %1.22
و %0.36على الرتتيب .وجاء
()%1.28-( )79.89-
6.169.07
ال�سوق الأول
�سهم «مربد» على ر�أ�س القائمة
احل���م���راء ل�ل�أ���س��ه��م املُ ��درج��ة
()%0.14
()6.74
4.943.16
ال�سوق الرئي�سي
بانخفا�ض ن�سبته ،%13.64
فيما ت�صدر �سهم «�أولى تكافل»
()%0.89-( )51.68-
5.748.85
امل�ؤ�رش العام
القائمة اخل�رضاء ُمرتفع ًا بنحو
 .%9.97وحقق �سهم «بيتك»
القرين ل�صناعة الكيماويات �إلى  193.97مليون �سهم مقابل �أن�شط �سيولة بالبور�صة بقيمة
البرتولية .وت��زاي��دت �سيولة  173.65مليون �سهم بجل�سة  9.3م�لاي�ين دي��ن��ار ُمرتاجع ًا
ال��ب��ور���ص��ة �أم�����س � %21إل��ى الأح���د .و�سجلت م���ؤ��شرات  ،%1.87 8فيما ت�����ص��در �سهم
 34.72مليون دينار مقابل  28.7قطاعات انخفا�ض ًا �أم�س ب�صدارة «امل��دي��ن��ة» ن�����ش��اط الكميات
مليون دينار اول من �أم�س ،كما اخلدمات املالية بنحو  ،%1.98ب��ت��داول  17.09م��ل��ي��ون �سهم
ارتفعت �أحجام التداول  %11.7بينما ارتفعت م�ؤ�رشات قطاعني
ُمرتاجع ًا .%6.48

الجارحي :هبوط األسهم القيادية
انعكس على التداوالت
ق��ال ُ
املحلل الفني ل�سوق امل���ال ،م�صطفى
اجل��ارح��ي �إن التباين يف اجلل�سات الأخ�يرة
يعك�س حالة الرتقب واالنتظار التي تنتاب
املتداولني ،للعموميات وتوزيعات ال�رشكات
من جهة ،ونتائج الربع الأول من جهة �أخرى.
و�أو�ضح اجلارحي �أن و�ضع ال�سوق �أم�س كان
ي�سمح بارتدادة �صعودية مع �إعالن «بيتك» عن
نتائج الربع الأول والتي جاءت �إيجابية يف

جمملها ،بالإ�ضافة �إلى انتخاب جمل�س �إدارة
جديد للبور�صة الكويتية وما ي�صحب ذلك من
معنويات تفا�ؤلية .وتابع« :ما حدث �أم�س يف
ال�سوق مل يكن على قدر احلدث ،تفاءلنا �صباح ًا
باللون الأخ�رض الذي �سيطر على التعامالت مع
�إعالن بيتك عن �أرباح الربع الأول ،لكن �رسعان
ما تبخرت الآمال مع هبوط الأ�سهم القيادية ومنها
بيتك نف�سه وهو ما �أدى لالرتداد هبوط ًا».

األكثر ارتفاع ًا
فني ًا ،قال اجلارحي �إن معاودة هبوط ال�سوق
الأول �أم�س �أدنى م�ستوى  6200نقطة ت�ؤكد �أنه
م�ستوى حموري يجب الت�أ�سي�س جيد ًا لتجاوزه
بقفزة كبرية يف ال�سيولة ،كما يظل حاجز
� 5آالف نقطة عقبة رئي�سية يف طريق امل�ؤ�رش
الرئي�سي ،وباملجمل ف�إن حركة امل�ؤ�رش العام
ترتبط بكال امل�ؤ�رشين وتبقى �إيجابية طاملا
جتاوز  5800نقطة.

األسهم القيادية ترفع مكاسب «أبوظبي»
بـ 1.9مليار درهم

ربحت بور�صة �أبوظبي املالية نحو  1.89مليار درهم
خالل تعامالت �أم�س ،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  ،%0.75حمقق ًا مكا�سب بلغت
 40.14نقطة ،ليغلق عند  5386.44نقطة ليظل
عند �أعلى م�ستوياته يف  13عام ًا وحتديد ًا دي�سمرب
 ،2005متوافق ًا مع ارتفاعات اجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات قطاع البنوك بن�سبة  %1.46مع
ارتفاع �سهم �أبوظبي الأول  %1.83بالغ ًا  16.68درهم ًا
مع الرتقب للنتائج الف�صلية للبنك الأك�بر ب�إمارة

بورصة ناسداك دبي
تصعد للجلسة الرابعة
على التوالي
وا�صلت بور�صة نا�سداك دبي �صعودها للجل�سة الرابعة
على التوايل� ،أم�س ،بن�سبة و�صلت �إلى  %0.5بنهاية
جل�سة �أم�س.وبنهاية التعامالت ،ارتفع م�ؤ�رش فوت�سي
الإم��ارات  20اخلا�ص بالأ�سهم ،خالل جل�سة �أم�س �إلى
م�ستوى  3394.74نقطة ،بعد �أن و�صل امل�ؤ�رش عند �إقفال
اجلل�سة املا�ضية �إلى م�ستوى  3377.31نقطة.
وارتفع �أم�س �سهم موانئ دبي ،بن�سبة  %0.52عرب تداول
� 308.5آالف �سهم و�سيولة  5.3ماليني دوالر ،ليت�صدر
�سيولة ال�سوق كافة.و�صعد �سهم ديبا  ،%5.56بتعامالت
حجمها � 40ألف �سهم ،ب�سيولة � 37ألف دوالر.وربح �سهم
الإم��ارات ريت  ،%0.67م�سج ً
ال قيمة � 3.7آالف دوالر،
بحجم تداول � 5آالف �سهم .فيما تراجع �سهم �أورا�سكوم عرب
تداول � 401.3ألف �سهم ،بقيمة  2.36مليون دوالر ،بن�سبة
انخفا�ض .%1.83وبنهاية الأ�سبوع املا�ضي ،و�سعت
بور�صة نا�سداك دبي مكا�سبها ،م�سجلة ال�صعود الأ�سبوعي
الثالث على التوايل بنحو .%1.6و�سجلت البور�صة
مكا�سب  52.09نقطة ،مقارنة مب�ستوى  3293.19نقطة
بنهاية الأ�سبوع املا�ضي.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 .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.

�أبوظبي.وارتفع قطاع اخلدمات  %1.18مع ارتفاع
�سهم اجلرافات البحرية � %11.1إلى  4دراهم مع �إقرار
العمومية رفع الزيادة النقدية على امل�ساهمني.
وارتفع قطاع ال�سلع  %1.06مع �صعود �سهم العاملية
القاب�ضة � %4.3إلى  0.970درهم.وزاد قطاع ال�صناعة
 %0.34مع �صعود �أ�سهم �سرياميكا �أ�سمنت ر�أ�س اخليمة
.%2.25ويف املقابل هبط قطاع الطاقة  %1.76مع
تراجع �سهم طاقة � %5.6إلى  0.850درهم .وربحت
الأ�سهم خالل جل�سة �أم�س نحو  1.89مليار درهم من
قيمتها ال�سوقية ،لت�صل �إلى  541.22مليار درهم،
مقابل  539.33مليار دره��م بنهاية جل�سة �أول من
�أم�س.

مؤشر مسقط يغلق
متراجع ًا بضغط
«القياديات»

األكثر كمية

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالت �أم�س ،مرتاجع ًا %0.15
ب��إق��ف��ال��ه عند م�ستوى 3978.6
نقطة ،خا�رس ًا  5.85نقاط ،مقارنة
مب�ستوياته يف جل�سة �أول من
�أم�س .وت�أثر امل�ؤ�رش العام �أم�س
برتاجع �أ�سهم قيادية؛ وانخف�ض
جلفار للهند�سة  ،%4.44وانخف�ض
امل��دي��ن��ة لال�ستثمار ،%3.45
واجلزيرة للخدمات  .%2.4وجاء
ت��راج��ع امل����ؤ��ش�ر م��ع انخفا�ض
م ��ؤ��شرات��ه القطاعية جمتمعة،
وتقدمها ال�صناعة بن�سبة %1.22؛
ب�ضغط جلفار للهند�سة ،وتقدم
مطاحن �صاللة على املرتاجعني
�أم�����س بن�سبة  ،%6.45والأن���وار
لل�سرياميك بن�سبة  .%1.85وجتاهل
قطاع ال�صناعة �صدارة �سهم �صناعة
مواد البناء للرابحني �أم�س بن�سبة
 .%57.14وت��راج��ع م�ؤ�رش قطاع
اخلدمات %0.13؛ ب�ضغط اجلزيرة
للخدمات ،وتراجع الباطنة للطاقة
.%1.16

اقتصاديون :نتائج الشركات تدعم تداوالت األسواق الخليجية
ح��دد اقت�صاديون ع��وام��ل �ستكون
�سبب ًا يف �إغ����راء ودف���ع املحافظ
وامل�ؤ�س�سات ،وال�سيما الأجنبية
ل�رشاء املزيد من الأ�سهم اخلليجية
خالل جل�سات الأ�سبوع احلايل .ويف
�صدارة تلك العوامل اقرتاب تطبيق
مرحلة جديدة من ان�ضمام ال�سوق
ال�سعودي مل�ؤ�رش فوت�سي للأ�سواق
النا�شئة ،وارتفاع م�ؤ�رش التفا�ؤل
لدى املتداولني بعد ظهور توقعات
بزيادة �أوزان ن�سبية لأ�سهم كربى
خليجية بالأ�سواق النا�شئة� ،إ�ضافة
�إلى �إقبال امل�ؤ�س�سات على املخاطرة
واملتاجرة بالأ�سهم؛ وه��و ما دفع
الأ�سهم الأمريكية واليابانية لزيادة
مكا�سبها ،وت�سجيل النفط ارتفاعات
متتالية وذل���ك بنهاية الأ�سبوع
املا�ضي .وبنهاية جل�سة اخلمي�س
امل��ا���ض��ي� ،صعدت �أغ��ل��ب �أ���س��واق
اخلليج و�أبرزها م�ؤ�رش �سوق �أبوظبي
املايل ،الذي بلغ �أعلى م�ستوياته
يف �أك�ثر من  13عام ًا بدعم الأ�سهم
الكربى يف �صدارتها �سهم �أبوظبي

• فادي الغطي�س

الأول ،بعدما ح�صل على املوافقات
الر�سمية ب�ش�أن زيادة ملكية الأجانب
ب�أ�سهمه.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«مايندكرافت» لال�ست�شارات فادي
الغطي�س �إن الأ�سواق العاملية متر
مبرحلة من التفا�ؤل ملمو�سة ،وذلك
على وقع التوقعات بنمو االقت�صاد
الأمريكي بعد �صدور بيانات اقت�صادية
حمفزة؛ وهو الأمر الذي �سيزيد من

�شهية الأجانب حيال الأ�سهم اخلليجية
وال �سيما الإماراتية التي تعترب الأكرث
�إغراء وربحية والأقل �سعر ًا له�ؤالء
امل�ستثمرين .و�أ�شار فادي الغطي�س
�إلى �أن من تلك العوامل الرئي�سية
�أي�ض ًا ارتفاعات �أ�سعار النفط ،التي
جتاوزت م�ستويات الـ  64دوالر ًا مع
التوقعات باجتاه �أوبك وحلفائها يف
اجتماع مايو املقبل ال�ستقرار الإنتاج
عند م�ستوياته احلالية ،وه��و ما
�سيدعم ب�شكل �إيجابي م�سار الأ�سواق
اخلليجية خالل الأ�سبوع .و�أو�ضح
�أن من العوامل الرئي�سية يف دفع
امل�ستثمرين ل�رشاء الأ�سهم اخلليجية
يف الفرتة املقبلة التوقعات اجليدة
حيال نتائج بالربع الأول من العام
احل��ايل ،الفت ًا �إل��ى �أن بدء الإعالن
عن بع�ض النتائج الف�صلية الأ�سبوع
املا�ضي �أعطى الأ���س��واق ق��وة دعم
وخ�صو�ص ًا بالإمارات .ومل ي�ستبعد
الغطي�س م���رور الأ���س��واق ببع�ض
عمليات الت�صحيح الطفيفة لتفريغ
الأرباح القوية التي حققتها الأ�سواق

يف الفرتة املا�ضية وال �سيما مع
دخول �شهر رم�ضان وهي الفرتة التي
تتجه فيها املحافظ �إل��ى الهدوء
والثبات .ومن جانبه� ،أكد املحلل
االقت�صادي حممد امليموين �أن �أنظار
متداويل الأ���س��واق اخلليجية تتجه
�أي�ض ًا بالوقت احلايل نحو النتائج
الف�صلية للربع الأول من العام احلايل
و�سط التوقعات املتفائلة بتح�سنها
عن العام املا�ضي.و�أرجع امليموين
حتقيق الأ���س��ه��م ال�سعودية �أط��ول
�سل�سلة ارتفاع �أ�سبوعية منذ �سبتمرب
 2017بالغ ًا  9196نقطة؛ وهو �أعلى
م�ستويات ال�سوق منذ يوليو 2015
�إلى قرب ان�ضمام ال�سوق للم�ؤ�رشات
الدولية ،م�ؤكد ًا �أن هذا االن�ضمام
هو احلافز وراء ا�ستمرارية �سل�سلة
االرتفاعات لفرتة طويلة .وتوقع
ارتفاع �شهية املتعاملني لأخذ مراكز
متقدمة �أكرث بالأ�سهم الكربى تزامن ًا
مع تطبيق املرحلة الثانية من دخول
ال�سوق ال�سعودي مب�ؤ�رش فوت�سي
للأ�سواق النا�شئة.

رشاد :السوق السعودي يشهد مزيداً
من الزخم ...األسبوع الحالي
توقع �إي��ه��اب ر�شاد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ال�صفوة مبا�رش� ،أن ي�شهد ال�سوق ال�سعودي مزيد ًا
م��ن ال��زخ��م ه��ذا الأ���س��ب��وع م��ع ال�ترق��ب ال�ستكمال
الرتقية على م�ؤ�رش فوت�سي را�سل واقرتاب البور�صة
ا�ستقبال �إدراج��ات جديدة .ووافقت هيئة �أ�سواق
املال ال�سعودية «تداول» م�ؤخر ًا على طلب �رشكة
املراكز العربية لطرح  %20ما يعادل  95مليون
�سهم من �أ�سهمها ،وتعد املراكز العربية التابعة
ملجموعة احلكري �أح��د �أك�بر مطوري املجمعات
باململكة مبحفظة �أ�صول ت�ضم  19جممع ًا جتاري ًا
�ضمن  10مدن رئي�سية ،وت�ستقطب نحو  109ماليني
زائر �سنوي ًا وفق ًا للأرقام املعلنة من ال�رشكة ،فيما
تتجه جمموعة جي �إف �إت�ش املالية لإدراج �أ�سهمها
يف «تداول» قبل نهاية العام .وعلى م�ستوى النتائج
الف�صلية ،رجح ر�شاد �أن ت�شهد بع�ض ال�رشكات
طفرة يف الأرباح الف�صلية لل�رشكات القيادية ويف
مقدمتها «�إعمار العقارية» التي �ست�شهد نتائجها

بالربع الأول انعكا�س ًا من بيع خم�سة فنادق ل�رشكة
�أبوظبي للفنادق ،التي جرى الإعالن عنها نهاية
العام املا�ضي.
و�أكد �أن الأرباح التي �أعلنتها بنوك خليجية جيدة مع
نهاية الربع الأول ،م�شري ًا �إلى �أن �أبرزها بنك الإمارات
دبي الوطني ،والإمارات الإ�سالمي ،ودبي التجاري
وهو الأم��ر ال��ذي عزز مكا�سب الأ���س��واق الأ�سبوع
املا�ضي .وقال �إن التفا�ؤل لدى امل�ستثمرين انعك�س
ب�شكل كبري على م�ستويات ال�سيولة يف الأ�سواق
بدعم من اندماج مرتقب بالقطاع امل�رصيف ،ف�ض ً
ال
عن التوزيعات التي بد�أ يح�صل عليها امل�ستثمرون
و�أعادوا ا�ستثمارها بالأ�سواق مرة �أخرى .وتوقع
ر�شاد �أن تكون التقارير التي تخ�ص التوقعات
بزيادة الوزن الن�سبي لبنك �أبوظبي الأول يف م�ؤ�رش
مورغان �ستانلي للأ�سواق النا�شئة بعد زيادة ملكية
الأجانب يف �أ�سهمه من الدعائم الأ�سا�سية لل�صعود
بالأ�سواق خالل الأ�سبوع احلايل.
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