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وسط تراجع بالقيمة السوقية

بورصة الكويت باألحمر لألسبوع الثاني على التوالي
هبطت امل�ؤ�رشات الكويتية جماعي ًا
للأ�سبوع الثاين على التوايل ،حيث
تراجع امل�ؤ�رش العام  %0.19عند
 5694.96نقطة مقابل 5705.61
نقاط باال�سبوع ال�سابق ،خا�رس ًا
 10.65نقاط.
كما تراجع م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 %0.19ب ��إق��ف��ال��ه ع��ن��د النقطة
 ،6125.81مقارنة ب�إقفاله اال�سبوع
ال�سابق عند النقطة ،6137.36
بخ�سائر بلغت  11.55نقطة.
وتراجع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
خالل الأ�سبوع بنحو  %0.18و�صو ً
ال
�إلى النقطة  4866.32خا�رس ًا 8.9
نقاط ،مقارنة ب�إقفال اال�سبوع
ال�سابق عند  4875.22نقطة.
وان��خ��ف�����ض��ت �أح���ج���ام ال���ت���داول
بالبور�صة خالل الأ�سبوع ،لت�صل
�إل��ى  424.86مليون �سهم مقابل
 775.11مليون �سهم يف اال�سبوع
ال�سابق ،برتاجع .%45.2
كما تقل�صت ال�سيولة الأ�سبوعية
للبور�صة بنحو  ،%26.7لت�صل
�إل��ى  90.73مليون دينار مقابل
 123.79مليون دينار يف الأ�سبوع
ال�سابق مبا�رشة.
وبالن�سبة ل�صفقات الأ�سبوع،
ف�شهدت تراجع ًا بن�سبة %19.2؛
لت�صل �إلى � 24.43ألف �صفقة مقابل

بنحو  ،%19.9فيما تراجع قطاع
املواد الأ�سا�سية والت�أمني بواقع
 %0.35للأول ،و %3.9للثاين.
وتطبق �رشكة بور�صة الكويت
ح��ال��ي��ا اخل���ط���وة الأول������ى من
املرحلة الثالثة لتطوير ال�سوق
عرب تد�شينها منتجات و�أدوات
ا�ستثمارية مبتكرة خا�صة ومنها
ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ع��ق��اري��ة امل���درة
للدخل املتداولة «ريت�س» وهي
�صناديق متتلك وتدير العقارات
املدرة للدخل والأ�صول العقارية
وي�شرتك يف هذه ال�صناديق عدد
من امل�ستثمرين يف ر�أ���س مالها
م��ا ي�سمح للم�ستثمرين الأف���راد
احل�صول على ح�صة من الدخل
ال��ن��اجت ع��ن ملكية العقار دون
احل��اج��ة �إل���ى ��ش�راء �أو متويل
ممتلكات �أو �أ�صول.
وم���ن الأدوات ال��ت��ي تت�ضمنها
امل��رح��ل��ة الثالثة «ال��ب��ي��ع على
املك�شوف» وه��ي عملية يتم من
خاللها بيع ورقة مالية مقرت�ضة
بهدف �رشائها الحقا بقيمة �أقل
وبالتايل حتقيق ربح م�ساو للفرق
بني �سعر البيع على املك�شوف
و�سعر ال����شراء الحقا وتتم هذه
العملية ع�بر م��ك��ات��ب و�ساطة
معتمدة.

� 30.22أل��ف �صفقة يف اال�سبوع
ال�سابق .حققت القيمة ال�سوقية
للبور�صة الكويتية تراجع ًا بنهاية
تعامالت الأ�سبوع بنحو ،%0.21
لت�صل �إل��ى  32.74مليار دينار
« 107.9مليارات دوالر».
وكانت القيمة ال�سوقية للبور�صة
�سجلت يف نهاية اال�سبوع ال�سابق
 32.81مليار دينار ،ما يعني �أن
اخل�سائر الأ�سبوعية تُ قدر بنحو
 70مليون دينار.
وبلغت املكا�سب ال�سوقية للبور�صة
منذ نهاية العام املا�ضي حتى الآن
نحو  3.73مليارات دينار� ،شكلت
منو ًا ن�سبته  ،%12.9حيث بلغت
القيمة ال�سوقية بنهاية 2018
نحو  29.01مليار دينار.
وك��ان��ت ال��ب��ور���ص��ة �أن��ه��ت �آخ��ر
جل�سات اال�سبوع اخلمي�س ب�صعود
جماعي ،حيث ارت��ف��ع امل�ؤ�رش
العام للبور�صة  ،%1.09و�صعد
امل�ؤ�رشان الرئي�سي والأول بن�سبة
 0.38و %1.36على الرتتيب.
وزادت �سيولة البور�صة %23.8
�إل���ى  21.32مليون دي��ن��ار كما
ارتفعت �أح��ج��ام ال��ت��داول %7.1
�إل��ى  84.23مليون �سهم و�سجلت
م���ؤ��شرات  9ق��ط��اع��ات ارتفاع ًا
اخلمي�س ب�صدارة التكنولوجيا

• مؤشر السوق األول انخفض %0.19

المؤشر العام انخفض بنسبة % 1.04

جني األرباح يكبد أسهم دبي خسائر بـ  3مليارات درهم
دفعت عمليات جني �أرباح الأ�سهم
املدرجة ب�سوق دبي املايل لتكبد
خ�سائر تقرتب من  3مليارات درهم
« 817مليون دوالر» وذلك مع نهاية
تعامالت الأ�سبوع .وهبط امل�ؤ�رش
العام لل�سوق خ�لال التعامالت
الأ�سبوعية بن�سبة � %1.04إلى
م�ستوى  2758.51نقطة ،ليخ�رس
 28.93نقطة مقارنة مع �إغ�لاق
اال�سبوع ال�سابق عند 2787.44
نقطة.
وت��راج��ع بامل�ؤ�رش العام قطاع
اال���س��ت��ث��م��ار ن�سبة  %10.9مع
انخفا�ض �سهم دب��ي لال�ستثمار
بن�سبة  %14.11وذلك رغم �سعي
ال�رشكة التو�سع مب�رص .و�ضمت
قائمة الرتاجعات قطاع ال�سلع
بن�سبة  %3.55مع تراجع �سهم دي
�إك�س بي بالن�سبة ذاتها ،وتراجع
ق��ط��اع ال��ع��ق��ارات  %2.44مع
انخفا�ض �سهم ديار للتطوير بن�سبة
 %5.8تزامن ًا مع �إعالن ال�رشكة عن
تراجع �أرباحها الف�صلية ب�أكرث من

• مؤشر دبي

الن�صف.
وهبطت �أ�سهم �إع��م��ار للتطوير

و�إع��م��ار مولز و�إع��م��ار العقارية
ب��ن�����س��ب ت��ت��راوح م���ن � %5إل���ى

بضغط من هبوط قطاع االتصاالت

«أبوظبي» يتراجع بعد  3أسابيع من االرتفاع
نالت عمليات جني الأرباح من امل�ؤ�رش العام ل�سوق
العا�صمة �أبوظبي بنهاية تعامالت الأ�سبوع بعد
االرتفاعات التي امتدت للثالثة �أ�سابيع املا�ضية.
وهبط امل�ؤ�رش العام بنحو  ،%2.8بخ�سارة بلغت
 152.11نقطة �إلى م�ستوى  5242.58نقطة .وهبط
بامل�ؤ�رش العام قطاع االت�صاالت الذي نزل بن�سبة
 %3.46مع تراجع �سهم «ات�صاالت» بالن�سبة ذاتها.
وتراجع قطاع البنوك بنحو  ،%3.6بفعل تراجعات

�أبوظبي الأول بن�سبة  ،%4.08و�أبوظبي التجاري
بن�سبة  %3.4بعد نفاذ االن��دم��اج مع بنك االحتاد
الوطني وم�رصف الهالل ،ون��زل م�رصف �أبوظبي
الإ�سالمي .%1.24
ونزل قطاع العقارات  %3.04مع تراجع �سهم الدار
العقارية بن�سبة � %4.8إل��ى  1.87دره��م .وجرى
التعامل خالل الأ�سبوع على  280.36مليون �سهم،
بقيمة  1.77مليار درهم.

سوق مصر يحقق مكاسب أسبوعية
بنحو % 0.17

�أنهت م�ؤ�رشات البور�صة امل�رصية
ت��داوالت اال�سبوع املا�ضي على
ارت��ف��اع هام�شي ،م��ع ا�ستمرار
م�شرتيات امل�ستثمرين امل�رصيني
والأجانب ،مقابل مبيعات طفيفة
للم�ستثمرين العرب.
وت�شهد البور�صة امل�رصية موجة
خ�سائر عنيفة منذ �إب��ري��ل من
العام املا�ضي ،رغم عدد كبري من
املحفزات التي تعلنها احلكومة
امل�رصية وب��دء تنفيذ برنامج
الطروحات احلكومية الذي كان
من املتوقع �أن يدفع م�ؤ�رشات
ال�سوق امل�رصية �إلى م�ستويات
ت��اري��خ��ي��ة.ووف��ق�� ًا لبيانات
ال��ب��ور���ص��ة امل����صري��ة وخ�لال
ت��ع��ام�لات اال���س��ب��وع املا�ضي،
ارتفع ر�أ�س املال ال�سوقي لأ�سهم
ال�رشكات املدرجة بن�سبة %0.17
راب��ح � ًا نحو  1.4مليار جنيه
بعدما ارتفع �إل��ى م�ستوى 807
مليارات جنيه بنهاية تعامالت
جل�سة اخلمي�س نهاية تعامالت

الأ���س��ب��وع ،مقابل نحو 805.6
مليارات جنيه يف نهاية تعامالت
اال�سبوع ال�سابق.
وعلى �صعيد امل�ؤ�رشات ،ارتفع
امل���ؤ��شر الرئي�سي للبور�صة
«�إيجي �إك�س  »30بن�سبة %0.74
عند م�ستوى  14880نقطة يف
�إغالق تعامالت جل�سة اخلمي�س،
مقابل نحو  14770نقطة يف
�إغالق تعامالت اال�سبوع ال�سابق
فاقد ًا نحو  110نقاط.فيما م�ؤ�رش
الأ�سهم ال�صغرية واملتو�سطة
«�إيجي �إك�س  »70بنهاية تعامالت
الأ�سبوع عند م�ستوى  649نقطة.
و�شهد امل�ؤ�رش الأو�سع نطاق ًا «
�إيجي �إك�س  »100ارتفع ًا هام�شي ًا
بن�سبة  %0.06بعدما �أنهى جل�سة
اخلمي�س عند م�ستوى 1658
نقطة ،مقابل نحو  1657نقطة يف
�إغالق تعامالت اال�سبوع ال�سابق،
م�ضيف ًا نحو نقطة واحدة.وخالل
جل�سة تعامالت اخلمي�س ،بلغ
حجم التداول نحو  51.4مليون

�سهم ،بقيمة  314.7مليون جنيه،
عرب تنفيذ � 10.7آالف عملية.
واجتهت تعامالت امل�ستثمرين
العرب نحو البيع ب�صايف 5.5
م�لاي�ين ج��ن��ي��ه ،فيما اجتهت
تعامالت امل�ستثمرين امل�رصيني
والأج��ان��ب نحو ال�رشاء ب�صايف
� 633أل��ف جنيه ،و 4.9ماليني
ج��ن��ي��ه ع��ل��ى ال����ت����وايل.ويف
ت�رصيحاته اخلمي�س خالل منتدى
االقت�صاد العربي يف لبنان،
ق��ال رئي�س ال���وزراء امل�رصي،
م�صطفى مدبويل� ،إن احلكومة
امل�رصية ت�سعى من خالل برنامج
ال��ط��روح��ات احلكومية لطرح
� 23رشكة حكومية يف البور�صة
امل����صري��ة يف م��دة م��ا ب�ين 24
و� 30شهراً.و�أو�ضح �أن �إجمايل
احل�صيلة املتوقعة للطرح ت�صل
�إل��ى  4.5مليارات دوالر �ضمن
املرحلة الأولى للربنامج الذي
تنفذه احلكومة امل�رصية على
مراحل.

 %1م��ع حلول موعد ا�ستحقاق
التوزيعات ال�سنوية .وخالل
اال�سبوع ال�سابق� ،شغلت الأو�ساط
ب��أ���س��واق امل��ال بالدولة بع�ض
الآراء ب�ش�أن �أزمة �رشكة دريك �آند
�سكل �إنرتنا�شونال والتي تفاقمت
خ�����س��ائ��ره��ا امل�تراك��م��ة بن�سبة
ملمو�سة ،والتي بلغت  5مليارات
درهم وهو ما يتجاوز � 5أ�ضعاف
ر�أ�سمالها ،والتي �أكد حمللون �أنها
لن تكون �أزمة مثل �أبراج كابيتال
حيث �إن الإدارة اجلديدة ت�سعى
حلل امل�شاكل املالية لل�رشكة
والتي �صنعتها الإدارة ال�سابقة
وفق ًا لآخر بياناتها الر�سمية.
ون��زل قطاعا النقل واالت�صاالت
بن�سبة  %0.2 ،%1.74مع هبوط
�سهم اخلليج للمالحة ،%2.67
و�سهم «دو» .%6.5
وتراجع قطاع البنوك  %0.12مع
انخفا�ض �سهم دبي الإ�سالمي الأكرث
وزن��� ًا ب��امل��ؤ��شر ال��ع��ام ،وذلك
بن�سبة .%1.9

مؤشر مسقط
يرتفع % 0.62
في أسبوع

�أن��ه��ى امل ��ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
م�سقط تعامالته الأ�سبوعية
ب��ارت��ف��اع ن�سبته ،%0.62
ب�إقفاله عند م�ستوى 3964.83
رابحا  24.46نقطة عن
نقطة،
ً
م�ستوياته بنهاية الأ�سبوع
ال�����س��اب��ق.وارت��ف��ع��ت القيمة
ال�����س��وق��ي��ة ل��ل��ب��ور���ص��ة خالل
الأ�سبوع بن�سبة � ،%0.46إلى
 18.443مليار ري��ال ،مقابل
 18.313مليار ريال يف اال�سبوع
ال�����س��اب��ق ،مبكا�سب �سوقية
 129.82مليون ريال.
وج��اء ارت��ف��اع امل ��ؤ��شر خالل
الأ�سبوع بدعم الأداء الإيجابي
مل�����ؤ���ش�ري ق��ط��اع��ي امل���ايل
 ،%0.35و���ص��ع��د اخل��دم��ات
 ،%0.15بينما تراجع م�ؤ�رش
قطاع ال�صناعة .%0.58وت�صدر
الأ�سهم املرتفعة خالل الأ�سبوع
�سهم الوطنية للت�أمني على
احلياة بن�سبة  ،%11.11وارتفع
ع��م��ان والإم������ارات ،%8.75
و�صعد بنك ظفار .%7.81وعلى
اجلانب الآخ���ر ،تقدم م�سقط
للتمويل الأ�سهم املرتاجعة
خالل الأ�سبوع بن�سبة ،%10.81
وتراجع �إ�سمنت ُعمان ،%5.88
وان��خ��ف�����ض ���س��ه��م اجل���زي���رة
ل��ل��خ��دم��ات .%5.69وارتفع
حجم التداوالت الإجمايل خالل
الأ�سبوع ،بن�سبة � %31.29إلى
 61.307مليون �سهم ،مقابل
 46.695مليون �سهم يف اال�سبوع
ال�سابق ،وزادت قيمة التداوالت
 ،%309.15لت�صل �إلى 27.835
مليون ري���ال ،مقابل 6.803
ماليني ريال اال�سبوع ال�سابق.
وجاءت زيادة قيمة التداوالت
اخلمي�س م��ع ال���ت���داول على
�سندات تنمية حكومية بقيمة
 19.01مليون ريال.

بدعم من المكاسب المسجلة لـ  3قطاعات

بورصة قطر بالمنطقة الخضراء

لألسبوع السادس على التوالي
أداء �إيجابي ًا للأ�سبوع ال�ساد�س
�شهدت بور�صة قطر � ً
على التوايل ،بدعم �صعود  3قطاعات.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  %0.28لي�صل �إلى
النقطة  10480.52رابح ًا  29.39نقطة عن م�ستويات
اال�سبوع ال�سابق املنتهي يف � 25أبريل وبلغت
القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة بنهاية تعامالت
اخلمي�س  586.51مليار ريال ،مقابل  588.11مليار
ريال يف اال�سبوع ال�سابق ،بانخفا�ض  %0.27ي�شار
�إلى �أن ال�رشكات املدرجة ببور�صة قطر قد �أنهت
الأربعاء �إعالن القوائم املالية للربع الأول من
العام احلايل� ،إذ انخف�ضت �أرباح � 45رشكة مدرجة
بن�سبة  %4.1لت�صل �إل��ى  10.5مليارات ريال،
مقابل  10.9مليارات ريال يف الربع الأول من العام
املا�ضي.
وخ�لال الأ�سبوع ارتفعت  3قطاعات على ر�أ�سها
الب�ضائع بـ ،%1.81ويليه ال�صناعة ،%0.99
ثم االت�صاالت  ،%0.06بينما تراجع العقارات
 ،%1.73وتبعه النقل  ،%1.09ث��م الت�أمني
والبنوك بن�سبة  ،%0.85و %0.47على التوايل.

و�شهدت التعامالت ارتفاع � 19سهم ًا تقدمها اخلليج
الدولية بواقع  ،%16.85بينما تراجع � 26سهم ًا
على ر�أ�سها ا�ستثمار القاب�ضة بـ ،%8.89فيما
ا�ستقر �سهم العامة للت�أمني عند م�ستويات الأ�سبوع
ال�سابق البالغة  40.02رياالً.
وكانت قطر للبرتول منحت �رشكة اخلليج العاملية
للحفر اململوكة بالكامل للخليج الدولية للخدمات
عقوداً؛ لتوفري  6من�صات حفر بحرية مل�رشوع
تو�سعة حقل ال�شمال ،وتعتزم العاملية للحفر �إبرام
اتفاق مع �رشكة �سي درل؛ لتوفري هذه املن�صات.
وتباينت ال��ت��داوالت يف اال�سبوع املا�ضي� ،إذ
انخف�ضت ال�سيولة  ،%9.34عند  1.13مليار ريال،
مقارنة بـ 1.24مليار ريال يف الأ�سبوع ال�سابق.
ويف املقابل ارتفعت الكميات  %24.22عند 64.65
مليون �سهم ،مقارنة بـ 52.04مليون �سهم يف
اال�سبوع ال�سابق.
ونفذ يف الأ�سبوع احلايل � 26.65ألف �صفقة ،مقابل
� 22.75أل��ف �صفقة يف الأ�سبوع ال�سابق ،بنمو
.%17.16

