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المؤشر العام حقق مكاسب بنحو  88نقطة

بورصة الكويت تكتسي باألخضر
وسط تزايد في وتيرة التداوالت

األسهم األكثر عدد الصفقات

األسهم األكثر كمية

األسهم األكثر انخفاض ًا

• السوق األول ارتفع بنسبة %1.93

ارت��ف��ع��ت امل����ؤ��ش�رات الكويتية
جماعي ًا بنهاية تعامالت �أم�س،
للجل�سة الثانية على التوايل ،و�سط
تزايد ملحوظ بوترية التداوالت
رغم ق�رص �ساعات التداول يف �شهر
رم�ضان ،وتنامي ال�شعور الإيجابي
لدى املتداولني.
و�أنهى امل�ؤ�رش العام للبور�صة
التعامالت ُمرتفع ًا  %1.54عند
م�ستوى  5819.96نقطة مبكا�سب
جت��اوزت  88نقطة ،كما ارتفع
امل�ؤ�رشان الرئي�سي والأول بن�سبة
 0.49و %1.93على الرتتيب.
وق��ال نائب رئي�س ق�سم بحوث
اال�ستثمار يف «كامكو» رائد دياب �إن

ال�شعور الإيجابي ال يزال م�ستمر ًا
للجل�سة اخلام�سة على التوايل
بالن�سبة للم�ؤ�رش العام؛ نتيجة
عمليات التجميع على الأ�سهم
القيادية بعد النتائج اجليدة التي
حققتها بالربع الأول من .2019
و�أ�ضاف دياب« :كما كان متوقعاً،
ت�ستمر التدفقات واالهتمام ب�أ�سهم
القطاع امل�رصيف نتيجة الركائز
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي حتظى بها حيت
تتميز مبيزانيات قوية� ،إ�ضافة
�إلى بع�ض ال�رشكات القيادية التي
تعطي �إ�شارات جيدة للنمو».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ال�سوق الكويتي
ي�ستفيد م���ن ان�����ض��م��ام��ه �إل���ى

امل���ؤ��شرات العاملية للأ�سواق
النا�شئة مثل فوت�سي و�ستاندرد
�آند بورز ،وتوقعات الرتقية �إلى
م�ؤ�رش مورغان �ستانلي للأ�سواق
النا�شئة.
كما نوه دياب �إلى �أن الإ�صالحات
امل�ستمرة التي تقوم بها هيئة
�أ���س��واق امل��ال وبور�صة الكويت
م��ع �إط��ل�اق امل��رح��ل��ة الثالثة
خلطة تطوير ال�سوق انعك�ست
بالإيجاب تدريجي ًا على التعامالت
واملتداولني .فنياً ،توقع دياب
املزيد من املكا�سب للم�ؤ�رش العام
يف املرحلة ُ
املقبلة يف حماولة
للو�صول �إلى الهدف التايل عند

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.309.91

()119.27

()%1.93

ال�سوق الرئي�سي

4.869.15

()23.81

()%0.49

امل�ؤ�رش العام

5.819.96

()88.05

()%1.54

«وول ستريت»
قلص خسائرها عند
نهاية التداوالت

الهبوط غلب على األسهم األوروبية

وسط استمرار القلق التجاري

ق��ل�����ص��ت م����ؤ��ش�رات الأ���س��ه��م
الأم�يرك��ي��ة خ�سائرها  ،مع
�إ�شارات ا�ستمرار املحادثات
ال��ت��ج��اري��ة رغ���م ت��ه��دي��دات
دونالد ترامب لل�صني بزيادة
التعريفات اجلمركية على بع�ض
ال�سلع ال�صينية والبالغة %10
ً
بداية من
لت�صبح  %25وذلك
اجلمعة املقبل ،ولكن �رسعان
ما �أعلنت وزارة اخلارجية يف
بكني عن �أن وفدا جتاريا �صينيا
ي�ستعد للتوجه �إلى الواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة لإج���راء
مزيد من امل�شاورات .وكان
�سهما «نايكي» و«كاتربيلر»
�أك�بر اخلا�رسين يف امل�ؤ�رش
ال�صناعي «داو جونز» بعدما
تراجعا بنحو  %2.5و%1.6
على التوايل.

غلب الهبوط على م�ؤ�رشات الأ�سهم
الأوروب��ي��ة م��ع ا�ستمرار القلق
ب�ش�أن الأو�ضاع التجارية بني �أكرب
اقت�صادين بالعامل يف حني ارتفع
داك�س الأملاين منفرد ًا.وي�أتي �أداء
الأ���س��واق الأوروب��ي��ة على خلفية
امل��وج��ة البيعية التي �رضبت
�أ�سواق الأ�صول اخلطرة يف م�ستهل
تعامالت الأ�سبوع احل��ايل عقب
تهديدات الرئي�س دونالد ترامب
برفع التعريفات على ال�صني.
لكن مع ذل��ك تقل�صت اخل�سائر
قلي ً
ال يف وقت مبكر بعد �أن �أعلنت
وزارة التجارة ال�صينية �أن نائب
رئي�س جمل�س ال��دول��ة �سيزور
الواليات املتحدة يومي  9و10
مايو املقبل لإج���راء حمادثات
جتارية ثنائية بدعوة من كبار
امل�س�ؤولني الأمريكيني ،وكان

 2.32مليون دينار خسائر
«المصالح العقارية»
في الربع األول

األسهم اليابانية تتراجع بأعلى

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
امل�صالح العقارية تراجع
خ�سائر الربع الأول من العام
احلايل بن�سبة  %12على �أ�سا�س
�سنوي .وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة بلغت خ�سائر الفرتة
 2.32مليون دينار « 7.65ماليني
دوالر»؛ مقابل خ�سائر بقيمة 2.63
مليون دينار « 8.67ماليني دوالر»
للربع الأول من  .2018و�أفادت
ال�رشكة يف �إف�صاح �آخر للبور�صة
�إن جمل�س الإدارة اعتمد البيانات
املالية للعام املا�ضي بعد
بناء على
�إدخال تعديالت عليها ً
نتائج تدقيق مدقق احل�سابات
على بند الأرب���اح واخل�سائر.
و�أو�ضحت «امل�صالح» �أن��ه مت
تعديل خ�سائر ال�رشكة عما �سبق
الإف�صاح عنه بتاريخ  31مار�س
 2019من  18.57مليون دينار
�إلى  17.31مليون دينار بن�سبة
 %73.4بد ًال من  %79من ر�أ�سمال
ال�رشكة.

وتيرة في شهر

أداء يف
قطاع االت�صاالت الأف�ضل � ً
بداية اجلل�سة بارتفاع نحو %1
يف حني �شهد قطاع البنوك �أكرب
وت�يرة هبوط بانخفا�ض %0.6
بقيادة �سهمي «�إت�ش�.إ�س.بي.
�سي» و«�ستاندرد ت�رشتيد» واللذان
�سجال هبوط ًا  %1.9و %2.4على
الرتتيب.
ويف الوقت نف�سه ،تراجع �سهم
«بي�.إم.دبليو» نحو  %1.2بعد �أن
�أعلنت �صانعة ال�سيارات الأملانية
هبوط ًا بنحو  %78يف �أرباحها
عن الربع الأول بفعل الأحكام
القانونية �إلى جانب النفقات.
على جانب �آخر ،وتراجع م�ؤ�رش
�ستوك�س  600بن�سبة � %0.1إلى
 386.6نقطة كما هبط م�ؤ�رش
فوت�سي ال�بري��ط��اين ب ��أك�ثر من
 %0.6لي�سجل  7333.6نقطة.

تراجعت م�ؤ�رشات الأ�سهم اليابانية لأدن��ى م�ستوى منذ منت�صف �أبريل
املا�ضي ليفقد م�ؤ�رش نيكي نحو  335نقطة مع التوترات التجارية.وعاد
امل�ستثمرون يف الأ�سواق املالية باليابان للتداول بعد توقف ملدة � 10أيام
يف عطلة الأ�سبوع الذهبي بالبالد ،وذلك يف الفرتة من � 27أبريل وحتى 6
مايو احلايل.ويتخوف امل�ستثمرون �أن تتعر�ض املفاو�ضات التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني خلطر االنهيار بعد تهديدات الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف وقت نهاية عطلة الأ�سبوع املا�ضي.و�رصح ترامب ب�أنه
�سيقوم برفع التعريفات اجلمركية على ال�سلع ال�صينية من  %10لت�صبح
بد ًال من ذلك  %25بدء ًا من اجلمعة املقبل الأمر الذي ت�سبب يف موجة بيعية
بالأ�سهم وغريها من الأ�صول اخلطرة.
وت�أثرت �سلب ًا �أ�سهم ال�رشكات ذات التعر�ض املرتفع لل�صني مثل �رشكات
معدات البناء و�رشكات �آالالت الت�شغيل الآيل ،حيث تراجع �سهم كومات�سو
بنحو  %10كما هبط �سهم با�سكاوا �إلكرتيك بن�سبة  %6.4و�سهم فانوك
بن�سبة .%3.2كما �شهدت كذلك �أ�سهم �رشكات املوردين ل�صانعة الآيفون
�آبل هبوط ًا ملحوظ ًا مع القل ب�ش�أن الأرباح وخماوف �إزاء تراجع الطلب
ال�صيني ،ليرتاجع �سهم تايو يودن بن�سبة  %14.5و�سهم فو�سرت �إلكرتيك
بنحو .%12.2يف حني ارتفع �سهم �رشكة �سوين بنحو  %3.8بعد �أن توقعت
�أن حتقق �أرباح ًا ت�شغيلية بقيمة  810مليارات ين « 7.32مليارات دوالر»
خالل العام املايل احلايل حتى مار�س.وتراجع م�ؤ�رش نيكي الياباين بن�سبة
 %1.5ليهبط �إلى  21923.7نقطة وهو �أدنى �إغالق منذ � 12أبريل ،فاقد ًا نحو
 335نقطة.كما انخف�ض م�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاق ًا ب�أكرث من  %1.1ليغلق
عند م�ستوى  1599.8نقطة.

� 6آالف نقطة قبل  6200نقطة مع
ا�ستمرار امل�ؤ�رش يف حتركه �ضمن
خط االجتاه الت�صاعدي وت�سجيل
م�ستويات ج��دي��دة �أم��ا يف حال
الرتاجع ،يتوقع دياب �أن ي�شهد
امل�ؤ�رش العام حركة �سلبية كبرية
ولكن قد نالحظ بع�ض الت�صحيح
الفني الطبيعي �إل��ى الأ�سفل قبل
معاودة ال�صعود مرة �أخرى.
و�سجلت م���ؤ��شرات  9قطاعات
ارتفاع ًا ب�صدارة االت�صاالت بنمو
ن�سبته  ،%2.45فيما تراجع قطاع
الت�أمني مبفرده بانخفا�ض قدره
 .%0.14وارتفعت �سيولة البور�صة
 %247.4لت�صل �إلى  47.17مليون
دينار مقابل  13.58مليون دينار
�أول �أم�س كما زادت �أحجام التداول
� %124.5إلى  147.98مليون �سهم
مقابل  65.91مليون �سهم بجل�سة
الثالثاء وجاء �سهم «بيت الطاقة»
على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء للأ�سهم
ُ
املدرجة بنمو ن�سبته ،%20.34
فيما ت�صدر �سهم «�أنوف�ست» القائمة
احلمراء ُمرتاجع ًا بنحو .%9.26
وحقق �سهم «بيتك» ن�شاط ال�سيولة
بالبور�صة بقيمة  8.73ماليني
دينار ُمرتفع ًا  ،%0.44فيما ت�صدر
�سهم «�أه��ل��ي متحد  -البحرين»
ن�شاط الكميات ب��ت��داول 27.69
مليون �سهم ُمرتفع ًا .%0.78

نمو متوقع للبنوك اإلسالمية
في الخليج بنحو % 5
توقع تقرير حديث من وكالة التقييم
االئتماين العاملية «�ستاندرد �آند بورز»
�أن حتافظ البنوك الإ�سالمية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي على قوة �أدائها
على م��دى العامني احل��ايل واملقبل؛
بعد �أن واجهت ظروف �سوق �صعبة يف
العام املا�ضي.وقال الرئي�س العاملي
لإدارة التمويل الإ�سالمي لدى الوكالة
حممد دمق� ،إن منو البنوك الإ�سالمية
اخلليجية ،وتو�سعها ،كان �أقل يف العام
املا�ضي من منو البنوك التقليدية لأول
مرة منذ � 5أع��وام .ولفت �إلى �أن فارق
النمو مل يزد على  ،%1ورجح ا�ستمرار
من��ط النمو نف�سه للبنوك الإ�سالمية
والتقليدية يف  2019و .2020وتتوقع
الوكالة �أن ت�سجل التقليدية والإ�سالمية
م�ستويات منو متقاربة ت�تراوح حول
 %5يف العامني احلايل واملقبل؛ نتيجة
لعوامل عدة؛ منها ا�ستقرار منو االقت�صاد
لدول املنطقة على الرغم من النتائج
الإي��ج��اب��ي��ة املتوقعة م��ن ا�ست�ضافة
«�إك�سبو  ،»2020ورفع م�ستويات الإنفاق
احلكومي.

مصر لن تطبق الزيادة الثالثة
في ضريبة معامالت البورصة

قالت وزارة املالية امل�رصية� ،إنها
انتهت من م�رشوع قانون لتثبيت ال�سعر
احلايل ل�رضيبة الدمغة على معامالت
البور�صة عند  1.5يف الألف.
و�أ�ضافت ال���وزارة يف بيان � ،أنها لن
تطبق «ال��زي��ادة الثالثة يف ال�رضيبة
البالغة  1.75يف الأل��ف والتي كانت
مقررة �أول يونيو املقبل» .كانت م�رص
فر�ضت �رضيبة على البائع وامل�شرتي
يف معامالت البور�صة يف مايو 2013
قبل �أن توقف العمل بها وتفر�ض �رضيبة
بن�سبة  %10على التوزيعات النقدية
والأرب��اح الر�أ�سمالية يف يوليو 2014
ثم توقف العمل بها يف مايو .2015
و�أقرت احلكومة يف  2017فر�ض �رضيبة
دمغة متدرجة على معامالت البور�صة
تبد�أ بن�سبة  1.25يف الألف على البائع
وامل�شرتي يف العام الأول من التطبيق
ثم  1.5يف الألف يف العام الثاين لت�صل
�إلى  1.75يف الألف يف العام الثالث من
بدء التنفيذ.

األسهم األكثر ارتفاع ًا

