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كميات التداول بلغت نحو  117مليون سهم

األسهم األكثر عدد الصفقات

التوترات الجيوسياسية تهبط ببورصة
الكويت إلى المنطقة الحمراء

األسهم األكثر كمية

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�����س ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���ض امل���ؤ��شر
العام  47.01نقطة ليبلغ م�ستوى
 5585.4نقطة بن�سبة انخفا�ض
بلغت .%0.83
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 117.02مليون �سهم متت من خالل
� 5160صفقة نقدية بقيمة  32مليون
دينار كويتي «نحو  105.6ماليني
دوالر �أم�يرك��ي» .وارت��ف��ع م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  21.9نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4792.4نقطة بن�سبة
 %0.46من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 49.9مليون �سهم متت عرب 1633
�صفقة نقدية بقيمة  3.3ماليني
دينار «نحو  10.8ماليني دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 80.2
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5998.6
نقطة بن�سبة انخفا�ض  %1.32من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 67.03
مليون �سهم متت عرب � 3527صفقة
بقيمة  28.7مليون دينار «نحو
 94.7مليون دوالر».
وكانت �رشكات «الهالل» و«التعمري»
و«الأنظمة» و«�أموال» و«ال�سورية»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«خليج ب» و«عقارات ك» و«بيتك»
و«الدويل» و«زين» الأكرث تداوال يف
حني كانت «امل��دن» و«العقارية»
و«حت�صيالت» و«فيوت�رش كيد»

• تنفيذ  5160صفقة نقدية بقيمة  32مليون دينار

و«�سرنجي» الأكرث انخفا�ضا.
وت��اب��ع املتعاملون �إف�صاحني
من �رشكة «املجموعة امل�شرتكة
للمقاوالت» الأول ب�ش�أن ت�أكيد
اجل���دول ال��زم��ن��ي ال�ستحقاقات
الأ�سهم والأخ�ير ب�ش�أن البيانات
املالية عن فرتة الربع الأول من
العام احلايل.
وقالت ال�رشكة يف �إف�صاحها الثاين
املن�شور على املوقع الإلكرتوين
لبور�صة ال��ك��وي��ت ان��ه��ا حققت
 2.07مليون دي��ن��ار «نحو 6.82
ماليني دوالر» �أرباحا �صافية يف
الربع الأول من  2019مقابل 1.83
مليون دينار «نحو �ستة ماليني

دوالر» خالل نف�س الفرتة من العام
املا�ضي.
وق��ال نائب رئي�س ق�سم بحوث
اال�ستثمار يف «كامكو» رائد دياب �إن
ال�سوق الكويتي ا�ستمر بالرتاجع
ع��ل��ى وق���ع امل���خ���اوف الأخ��ي�رة
من التوترات اجليو�سيا�سية يف
املنطقة والت�صعيد بني الواليات
املتحدة وايران.
و�أ�ضاف رائد دياب �أنه على ما يبدو
�أن امل�ستثمرين ف�ضلوا التخارج
م��ن الأ���س��واق يف ال��وق��ت الراهن
وترقب ما �ست�ؤول �إليه الأحداث يف
الفرتة املقبلة تزامن ًا مع عمليات
جني الأرباح بعد ال�صعود القوي

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

5.998.60

()80.26-

()%1.32-

ال�سوق الرئي�سي

4.792.41

()21.95-

()%0.46

امل�ؤ�رش العام

5.585.48

()47.01-

()%0.83-

األسهم األكثر انخفاض ًا

م�ؤخراً.
و�أو���ض��ح دي��اب �أن��ه م��ن املتوقع
�أن ن�شهد ت��ذب��ذب��ات ك��ب�يرة يف
ُ
املقبلة نتيجة الأح��داث
الفرتة
الأخ�يرة واال�ضطرابات يف �أ�سواق
املال العاملية يواجها العوامل
الإيجابية التي حتيط بال�سوق من
نتائج مالية للربع الأول من العام
واقرتاب املراجعة لل�سوق الكويتي
من قبل مورجان �ستانلي بالإ�ضافة
�إلى الأدوات اال�ستثمارية اجلديدة
ُ
امل��زم��ع طرحها �ضمن املرحلة
الثالثة من خطة تطوير ال�سوق.
و�سجلت م����ؤ��ش�رات  9قطاعات
تراجع ًا ب�صدارة البنوك بانخفا�ض
ن�سبته  ،%1.02فيما ارتفع قطاعا
ال�سلع اال�ستهالكية والتكنولوجيا
فقط بواقع  %4.08للأول ،و%10
للثاين.
وج��اء �سهم «امل���دن» على ر�أ�س
القائمة احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة
بانخفا�ض ن�سبته  ،%10فيما
ت�صدر �سهم «ال��ه�لال» القائمة
اخل�رضاء ُمرتفع ًا بنحو .%16.8
وحقق �سهم «بيتك» ن�شاط ال�سيولة
بالبور�صة بقيمة  7.26ماليني
دي��ن��ار ُم�تراج��ع�� ًا  ،%1.53فيما
ت�صدر �سهم «بنك اخلليج» ن�شاط
الكميات بتداول  15.98مليون �سهم
ُمرتاجع ًا .%1

األسهم األكثر ارتفاع ًا

تحذيرات من االستثمار في بيتكوين

مديرو الثروات :ال تشتروا بيتكوين «انهيارها حتمي»
تقرير خا�ص:
رغم القفزة التي حققها �سعر عملة
بيتكوين الإل��ك�ترون��ي��ة امل�شفرة
بن�سبة  %15خ�ل�ال تعامالت،
لي�صل �إل��ى � 5آالف دوالر «لفرتة
وج��ي��زة» لأول م��رة منذ منت�صف
نوفمرب ،2018حذر مديرو الأ�صول
وكبار ر�ؤ�ساء �صناديق اال�ستثمار
من اقتناء «بيتكوين» و�أك���دوا �أن
انهيارها حتمي.
ورغ��م ارتفاع بيتكوين ،ف�إنها ال
ت��زال �أق��ل بكثري من �أعلى م�ستوى
لها على الإطالق والذي حققته يف
دي�سمرب 2017عندما اق�ترب �سعر
العملة من � 20ألف دوالر.
و�شهد عدد من العمالت االفرتا�ضية
الأخ����رى ارت��ف��اع�� ًا مفاجئ ًا مثل
�إيثرييوم وريبل اللتني ارتفعتا
بن�سبة .%7
وحول م�ستقبل العمالت امل�شفرة،
قال بيرت مالوك املخطط املايل
املعتمد ورئي�س �رشكة «كرييتف
بالنينج» لإدارة الرثوات« :ما �سرناه
على الأرج��ح هو انهيار العمالت
امل�شفرة».
وتابع يف ت�رصيحات ملوقع «�سي
�إن بي �سي» الأمريكي« :هناك �أنواع
كثرية من العمالت االفرتا�ضية مثل

ليتكوين ،و�إي��ث�يري��وم ،وريبل،
وبالطبع بيتكوين ،لكن لي�س هناك
ما ي�ضمن بقاء �أي منها على قيد
احلياة».
و�أ�ضاف مالوك ،وهو �أي�ضا م�ؤلف

�أي�ضا كتاب «� 5أخطاء يرتكبها كل
م�ستثمر وكيفية جتنبها» ،وحتى
�إذا جنحت عملة �أو اث��ن��ت��ان من
العمالت امل�شفرة يف امل�ستقبل،
ف�إنك لن حت�صل على �أي عائد خالل

تلك الفرتة ..هذا لي�س ا�ستثمارا
حقيقيا� ،إنها م�ضاربة.
وتابع« :بدال من ذلك ،ا�ستثمر يف
الأ�شياء التي �ستدفع لك عائدا �إذا
امتلكتها ،متلك ال��ع��ق��ارات حيث

ميكنك جمع الإيجار �أو متلك الأ�سهم
واح�صل على الأرب����اح� ،أو ا�شرتِ
�سندات خا�صة وت�سلم عوائدها».
وا�ستطرد« :كقاعدة عامة ،ال متتلك
�شيئا لن يدفع لك ،لكن �إذا كنت
متحم�سا لتقنية �سالل الكتل «البلوك
ت�شني» وه��ي التكنولوجيا التي
تعتمد عليها العمالت امل�شفرة،
فهناك طرق �أخرى لال�ستثمار فيها
بدال من �رشاء بيتكوين».
و�أو���ض��ح« :هناك �رشكات ت�ستثمر
بكثافة ك��ب�يرة يف البلوك ت�شني
وميكنك �رشاء �أ�سهم يف تلك ال�رشكات
مثل �آي بي �إم و�أك�سنت�رش.
ومل يكن مالوك اخلبري الوحيد الذي
حذر من �رشاء العمالت الرقمية.
ففي عام  ،2017قال جيم كرمير
خ��ب�ير ال�����س��وق وق����دم برنامج
 Squawk Boxعلى تلفزيون �سي
�إن بي �سي� ،إن عملة بيتكوين ما هي
�إال مقامرة خال�صة ،وتابع�« :إنها
جمرد لعبة قمار� ..إذا كنت تريد
املقامرة فاذهب �إل��ى فيجا�س..
فيجا�س رائعة!».
كذلك ،قال التنفيذي جيمي دميون
الرئي�س التنفيذي لبنك ج��ى بي
مورغان ،يف عام � ،2017إن بيتكوين
«عملية احتيال» ،و�أكد �أن م�صريها
االنهيار يف نهاية املطاف.

بعد أن شهد السوق عمليات شراء مكثفة

«بيتكوين» تكسر حاجز  8آالف دوالر ألول مرة منذ يوليو الماضي
ارتفع �سعر العملة الرقمية «بيتكوين» �إلى �أعلى م�ستوى منذ � 9أ�شهر ،خمرتقا
حاجز  8000دوالر لأول مرة منذ يوليو املا�ضي .وح�سب تعامالت من�صة
بور�صة بت�ستامب مقرها لوك�سمبورغ ،بلغ �سعر بيتكوين  8015.91دوالر ًا
و�سط عمليات �رشاء مكثفة من املتعاملني متجاهلني اخرتاق �أ�شهر من�صات
تدول العمالت الرقمية الأ�سبوع املا�ضي.والأربعاء املا�ضي ،قالت �رشكة
بينان�س� ،إحدى �أكرب بور�صات العمالت امل�شفرة يف العامل� ،إن مت�سللني
�رسقوا بيتكوين بقيمة  41مليون دوالر منها يف �أحدث واقعة �ضمن �سل�سلة
�رسقات ت�ستهدف بور�صات العمالت امل�شفرة يف �أنحاء العامل.
وبذلك تكون عملة «بيتكوين» قد حققت ارتفاعا ب�أكرث من ال�ضعف منذ
دي�سمرب املا�ضي ،لكنها تبقى بعيدة عن م�ستوياتها القيا�سية قبل عامني
عند  19000دوالر.وكان �سعر العملة الرقمية امل�شفرة «بيتكوين» ،قد ك�رس
اخلمي�س املا�ضي حاجز  6000دوالر.
كانت «بيتكوين» قد بلغت م�ستوى قيا�سيا بعد �أن و�صلت قيمتها �إلى �أكرث
من  19000دوالر يف دي�سمرب  ،2017قبل �أن تنخف�ض ب�رسعة �إلى ما دون
 3100دوالر يف دي�سمرب  .2018ومنذ ذلك القوت بد�أت العملة ت�شهد انتعا�شا
بطيئا.
ويعزى �سبب ارتفاع �سعر «بيتكوين» �إلى االهتمام املتزايد الذي تُ بديه
ُ
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية يف العملة؛ �إذ �ستبد�أ �رشكة اخلدمات املالية
الأمريكية بال�سماح للعمالء ب�رشاء وبيع العمالت امل�شفرة ،وقد بد�أت
من�صات �أخرى للتداول ،بالفعل يف تداول العمالت امل�شفرة.

محللون :ترقيات األسواق الناشئة
تدعم األسواق الخليجية

توقع حمللون �أن ت�شهد بع�ض الأ�سواق اخلليجية ارتداد ًا �إيجابي ًا حذر ًا بعد
ترقية �أ�سهم �رشكات يف املنطقة مب�ؤ�رش �إم �إ�س �سي �آي للأ�سواق النا�شئة رغم
ت�صاعد وترية احلرب التجارية والأو�ضاع اجليو�سيا�سية.و�شهدت بور�صات
اخلليج انخفا�ضات حادة مل ت�شهدها منذ �سنوات وقالت م�ؤ�س�سة �إم�.إ�س.
�سي�.آي مل�ؤ�رشات الأ�سواق �إنها �ستدرج م�ؤ�رشي �إم�.إ�س�.سي�.آي ال�سعودية
على م�ؤ�رشها الأو�سع نطاق ًا للأ�سواق النا�شئة الذي يحظى مبتابعة وثيقة،
م�شري ًا �إلى �أنه من املقرر �إ�ضافة  30ورقة مالية �سعودية ،يبلغ وزنها
الإجمايل  %1.42على م�ؤ�رشها للأ�سواق النا�شئة.
و�أدرج��ت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا �رشكة قطر ل�صناعة الأملنيوم و�رشكة دانة غاز
الإماراتية �ضمن م�ؤ�رش  MSCIلل�رشكات ال�صغرية ،فيما خرجت �رشكة داماك
العقارية الإماراتية و�إزدان القاب�ضة القطرية من م�ؤ�رش  MSCIالقيا�سي
العاملي ،ويف املقابل ،مت �إدراج �رشكتي م�سيعيد للبرتوكيماويات وقطر
للوقود �إلى امل�ؤ�رش ذاته.
وقال مدير �إدارة الأ�صول لدى �رشكة مينا كورب ،طارق قاقي�ش� :إن الأنباء عن
ان�ضمام � 30رشكة �سعودية كان خرب ًا متوقع ًا بالأ�سواق وهو ما دفع الأجانب
لل�رشاء بقوة بال�سهم الكربى ك�سابك والراجحي يف تداول .و�أ�شار قاقي�ش،
�إلى �أن هناك �إ�شارة �إيجابية يف تلك الرتقية �أن الـ «�إم �إ�س �سي �آي» يف �شهر
�أغ�سط�س املقبل وذلك �سيدفع الأجانب ال�ستمرار ال�رشاء.و�أكد �أن االرتداد الذي
من املمكن �أن ن�شهده اليوم �سيكون م�ؤقت ًا ولن ميتد لأغلب الأ�سهم الكربى
وذلك نتيجة ال�ضغط من العامل اجليو�سيا�سي الذي مازال يراقبه الكثري من
امل�ستثمرين لالطمئنان على �أو�ضاع املنطقة.

عجاج :حالة تحسن سريعة
متوقعة في التداوالت
قال املحلل املايل بالأ�سواق جمال
عجاج �إن ردة فعل الأ�سواق جتاه
الأحداث اجليو�سيا�سية كانت مبالغ
فيها وبالتايل من املتوقع �أن يعقب
ال�تراج��ع الكبري وال�رسيع حالة
حت�سن �رسيعة.وقال �إن الدليل
الأك�بر على تلك املبالغة يف ردة
الفعل هو ثبات �أ�سعار النفط وعدم
ت�أثرها ،مرجح ًا ح��دوث عمليات
��شراء لبع�ض الأ�سهم اجليدة بعد
ه��ذا الرتاجع وبالتايل االحتفاظ
بها �أف�����ض��ل.و�أو���ض��ح �أن �أث��ر هذه
الرتاجعات احل��ادة التي �شهدتها
الأ�سواق وت�شمل يف بع�ض بور�صات
امل��ن��ط��ق��ة وخ�����ص��و���ص�� ًا الإم�����ارات
�ضغط ع��ل��ى ح�����س��اب��ات الهام�ش
لبع�ض امل�ستثمرين.وقال علي
احل��م��ودي اخلبري ب���أ���س��واق املال
العاملية والإقليمية �إن التوترات
اجليو�سيا�سية التي ت�شهدها منطقة

اخلليج قادت تعامالت امل�ؤ�س�سات
نحو امل��زي��د م��ن اخل���روج ب�أ�سهم
املنطقة لتغطية املراكز املك�شوفة
بالأ�سواق العاملية .و�أكد �أن حالة
الهبوط ال�سائدة ج��اءت متزامنة
مع ت�صاعد املخاوف والقلق لدى
امل�ستثمرين والتجار ب�ش�أن �آفاق
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف
ظل تعرث حم��ادث��ات التجارة بني
الواليات املتحدة وال�صني .و�أ�شار
�إلى �أن حالة الهبوط التي امتدت
�إل��ى الأ���س��واق الأم�يرك��ي��ة �سيكون
بالغ الأثر يف حتديد م�سار الأ�سهم
وخ�صو�ص ًا الإماراتية.وقال الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «مايندكرافت»
لال�ست�شارات ف��ادي الغطي�س�« :إن
املعنويات كانت �ضعيفة ،و�إن
امل�ستثمرين يرغبون يف جني �أرباح
الأ�سهم التي حققت �أداء جيد ًا مثل
الإمارات دبي الوطني».

األسهم العالمية فقدت تريليون
دوالر من قيمتها السوقية

• البيتكوين يرتفع في ظل عمليات شراء مكثفة

فقدت الأ�سهم العاملية ما يزيد عن تريليون دوالر من قيمتها بعد تطورات
�سلبية يف العالقات التجارية بني �أكرب اقت�صادين يف العامل .وتراجع م�ؤ�رش
«�إم�.إ�س�.سي�.أي» للأ�سهم العاملية بنحو ُ %2م�سج ًال �أ�سو�أ �أداء جلل�سة واحدة
منذ بداية دي�سمرب وي�أتي تراجع �أداء �أ�سواق الأ�سهم العاملية مع االنخفا�ض
احلاد يف معظم تعامالت الأ�سواق ،وذلك بعد الرد االنتقامي لل�صني �ضد
الواليات املتحدة وزيادتها للتعريفات اجلمركية على واردات من وا�شنطن
بقيمة  60مليار دوالر.
و�أنهى م�ؤ�رش «�ستاندرد �آند بورز» تعامالته على تراجع بنحو  ،%2.4كما فقد
م�ؤ�رش «داو جونز» ما يزيد عن  600نقطة.

