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تنفيذ  5659صفقة نقدية بقيمة  29.9مليون دينار

األسهم األكثر صفقات

بورصة الكويت تنهي تعامالتها
على انخفاض المؤشر العام %0.07

األسهم األكثر كمية

األسهم األكثر انخفاض ًا

• كميات التداول جتاوزت  102مليون سهم

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�����س على انخفا�ض امل�ؤ�رش
العام  4.11نقاط ليبلغ م�ستوى
 5581.3نقطة بن�سبة انخفا�ض
بلغت .%0.07
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 102.01مليون �سهم متت من خالل
� 5659صفقة نقدية بقيمة 29.9
مليون دينار «نحو  98.6مليون
دوالر» .وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق
الرئي�سي  39.5نقطة لي�صل �إلى
م�ستوى  4752.8نقطة بن�سبة
 %0.83من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 36.8مليون �سهم متت عرب 1831
�صفقة نقدية بقيمة  2.5مليون
دينار «نحو  8.2ماليني دوالر».

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.011.41

()12.81

()%0.21

ال�سوق الرئي�سي

4.752.84

()39.57-

()%0.83-

امل�ؤ�رش العام

5.581.37

وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 12.8
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 6011.4
نقطة بن�سبة ارتفاع  %0.21من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 65.19
مليون �سهم متت عرب � 3828صفقة
بقيمة  27.3مليون دينار «نحو 90
مليون دوالر».

()4.11-

()%0.07

وك���ان���ت ��ش�رك���ات «التعمري»
و«ورقية» و«املدن» و«متدين ع»
و«عربي ق» الأك�ثر ارتفاعا يف
حني كانت �أ�سهم «بيتك» و«خليج
ب» و«بنك وربة» و«�أهلي متحد»
و«�صناعات» الأكرث تداوال يف حني
كانت «امل�صالح ع» و«العقارية»

نمو اقتصاد منطقة اليورو %0.4
على أساس فصلي
�أك��د مكتب �إح�����ص��اءات االحت��اد
الأوروب���ي يورو�ستات �أم�س �أن
اقت�صاد منطقة اليورو ت�سارع
مقارنة مع ربع ال�سنة ال�سابق يف
الأ�شهر الثالثة الأولى من العام
بف�ضل انتعا�ش �أملانيا� ،أكرب
اقت�صاد يف �أوروبا ،وانتهاء ركود
فني يف �إيطاليا.
وق��ال يورو�ستات �إن اقت�صاد
املنطقة التي ت�ضم  19دولة
منا  %0.4يف الفرتة من يناير
وحتى مار�س على نحو مماثل
ل��ل��ت��ق��دي��رات الأول���ي���ة ملكتب
الإح�صاءات ،وبعد منو ن�سبته
 %0.2يف الأ�شهر الثالثة الأخرية
من  .2018وعلى �أ�سا�س �سنوي،
منا اقت�صاد منطقة اليورو %1.2
يف الربع الأول ،دون تغري �أي�ضا
عن التقديرات ال�سابقة .وي�أتي
الت�سارع الف�صلي يف الأ�سا�س

بف�ضل �أمل��ان��ي��ا ال��ت��ي انتع�ش
اقت�صادها لي�سجل من��وا ن�سبته
 %0.4م��ن ع��دم من��و يف الأ�شهر
الثالثة ال�سابقة .وقدمت �إيطاليا
دعما مع خ��روج اقت�صادها من

ركود فني دام لف�صلني متتاليني،
حني انكم�ش االقت�صاد  %0.1يف
كل من الربعني ال�سابقني .ومنا
االقت�صاد الإيطايل  %0.2يف الربع
الأول من .2019

ارتفاع أرباح البنوك البحرينية  %11في الربع األول
زادت الأرباح العائدة على م�ساهمي
البنوك البحرينية امل��درج��ة يف
بور�صة البحرين خالل الربع الأول
من عام  ،2019بن�سبة %10.95
على �أ�سا�س �سنوي.
ووفق ًا مل�سح و�صلت �أرباح البنوك
البحرينية املدرجة يف �سوق الأ�سهم
خالل الثالثة �أ�شهر الأولى من العام
احل��ايل �إل��ى قيمة قدرها 125.64
مليون دي��ن��ار « 330.85مليون
دوالر» ،مقابل  113.24مليون دينار
« 298.2مليون دوالر» بالربع الأول
من عام ُ .2018ويدرج نحو  8بنوك

بحرينية يف �سوق الأ�سهم «بور�صة
البحرين» على امل���ؤ��شر العام
البحريني ،وت�صدر الأرباح ،البنك
الأهلي املتحد ب�أرباح عائدة على
م�ساهميه بلغت نحو  72.7مليون
دينار خالل الفرتة ،مقابل 65.87
مليون دينار بحريني بالفرتة ذاتها
يف  ،2018بزيادة .%10.37
واحتل بنك البحرين الوطني املرتبة
الثانية بنحو  20.4مليون دينار،
مقارنة بنحو  19.7مليون دينار
بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي،
ب��ارت��ف��اع  .%3.5وج��اء ثالث ًا،

�أرب��اح البحرين والكويت ب�صعود
� ،%20إذ بلغت  20.16مليون دينار
بحريني؛ مقابل �أرباح بلغت 16.81
مليون دي��ن��ار؛ بالربع الأول من
العام املا�ضي.كذلك �صعدت �أرباح
م�رصف ال�سالم البحريني ،%2.7
لت�سجل  5.511ماليني دينار خالل
الفرتة امل��ذك��ورة ،مقابل 5.366
ماليني دينار بالربع الأول من من
عام .2018وقفزت �أرب��اح الإثمار
القاب�ضة � 5أ�ضعاف ،لتبلغ 2.659
مليون دينار ،مقابل � 619ألف دينار
يف الربع الأول من ع��ام ،2018
لترتبع يف املرتبة اخلام�سة.
و�سجل البحرين الإ�سالمي مركزه
ال�ساد�س و�سط البنوك بربحية
و�صلت قيمتها �إل��ى  2.19مليون
دينار حيث هبط  ،%1.9مقارنة
بربح بلغ  2.15مليون دينار بالربع
الأول من عام  .2018على اجلانب
الأخر ،تراجعت �أرباح بنكني على
عك�س �أغلب البنوك ليحتال �آخر
مركزين� ،إذن نق�ص اخلليج املتحد
القاب�ضة �إلى  1.841مليون دينار
خ�لال الفرتة امل��ذك��ورة ،مقابل
�أرباح بقيمة  1.906مليون دينار
بالربع الأول من من عام ،2018
بانخفا�ض  .%3.5وتراجعت �أرباح
اخلليجي التجاري  ،%79حيث
بلغت � 176أل��ف دينار يف الربع
الأول من العام  ،2019مقابل �أرباح
� 820ألف دينار للفرتة نف�سها من
عام .2018

و«�أهلية ت» و«وربة ب» و«وطنية
د ق» الأكرث انخفا�ضا.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون �إف�صاح
معلومات جوهرية من ال�رشكة
«الكويتية للكيبل التلفزيوين»
ب�����ش���أن ت��خ��ارج��ه��ا م���ن �أح���د
ا�ستثماراتها يف اليمن ف�ضال عن
�إف�صاح تعامل �شخ�ص مطلع على
�أ�سهم �رشكة ال�سكب الكويتية.
كما ت��اب��ع ه����ؤالء �إف�صاحا من
�رشكة «بيت اال�ستثمار اخلليجي»
بخ�صو�ص �رشاء ن�سبة  16.7من
ر�أ�سمال �رشكة «طفل امل�ستقبل»
ف�ضال عن �إف�صاح تعامل �شخ�ص
مطلع على �أ�سهم �رشكة ال�صاحلية
العقارية.

األسهم األكثر ارتفاع ًا

محللون :األسواق الخليجية تنتعش
بعد تراجع وتيرة الحرب التجارية
توقع حمللون �أن ت�شهد الأ�سواق
اخلليجية مزيد ًا من ال�صعود لتتمكن
من حمو اخل�سائر املليارية تزامن ًا
مع �إطالق الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب تغريدات ب�ش�أن فر�صة جديدة
لعقد ات��ف��اق م��ع ال�صني وتراجع
وت�يرة احل��رب التجارية ،وقال
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب:
«ال يزال هناك فر�صة للتو�صل �إلى
اتفاق جتاري مع ال�صني» .وحولت
تلك الت�رصيحات جمريات التداول
يف الأ�سواق العاملية ويف مقدمتها

مايو اجل��اري وعلى �إثر التوترات
اجليو�سيا�سية مع �إي��ران وا�شتداد
وترية حروب ترامب التجارية فقدت
الأ���س��واق العاملية نحو تريليون
دوالر من قيمتها .و�أو�ضح �أن ن�صيب
ال��ب��ور���ص��ات اخلليجية م��ن تلك
اخل�سائر كان نحو  3مليارات دوالر
فقط لتحافظ الأ���س��واق اخلليجية
ب�صعوبة على قيمتها ال�سوقية فوق
الرتيليون دوالر بنهاية جل�سة
االثنني املا�ضي.
و�أ�شار �إلى �أن الأثر الفوري املبا�رش

الأمريكية بعد اخل�سائر الفادحة
التي �سجلتها يف بداية اال�سبوع.
وعلى ذات اخلطى ،عو�ضت م�ؤ�رشات
الأ����س���واق اخلليجية ج����زء ًا من
خ�سائرها يف اجلل�سات املا�ضية
وكان يف �صدارتها �سوق دبي الذي
حقق �أف�ضل �أداء عاملي وفق ًا لر�صد
لـ «بلومبريغ» وذلك بعد �أن منيت
بخ�سائر مليارية ج��دي��دة ،وذلك
على �إثر التوترات اجليو�سيا�سية
باملنطقة ،وقال حممد مهدي اخلبري
االقت�صادي �إن��ه وبعد جل�سة 13

الحمودي :ترقية «إم إس سي أي»
ساهمت في عودة المكاسب
قال علي احلمودي املحلل بالأ�سواق
العاملية والإقليمية� ،أن القرارات
املفاجئة التي اتخذتها م�ؤ�س�سة «�إم
�إ�س �سي �أي» للأ�سواق النا�شئة ب�ش�أن
ترقية بع�ض الأ�سهم على م�ؤ�رشها
لل�رشكات الكبرية وال�صغرية كانت
العامل الأك�بر يف ع��ودة املكا�سب
للأ�سواق وتعوي�ض خ�سائر اجلل�سات
ال�سابقة.
و�أ�ضاف احلمودي� ،أنه على الرغم
من تزايد التوترات اجليو�سيا�سية
باملنطقة �إال �أن تلك ال��ق��رارات
�ساهمت يف تخفيف وط�أتها على
املتعاملني ب��الأ���س��واق ودفعتهم
وخ�صو�ص ًا الأجانب لزيادة املراكز
بالأ�سهم الكربى التي كان يتوقع
لها احلذف من امل�ؤ�رش وذلك كان
وا�ضح ًا انعكا�سه على �أ�سهم جمموعة
�إعمار العقارية بالإمارات.و�أعلنت
م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي مل�ؤ�رشات
الأ�سواق �إم �إ�س �سي �آي �أنها �ست�ضيف
� 30رشكة من �سوق الأ�سهم ال�سعودية
خ�لال املرحلة الأول����ى ،اعتبار ًا
من  28مايو احلايل ،على �أن يبلغ
وزن هذه ال�رشكات الإجمايل 1.42
 %م��ن م���ؤ��شر  MSCIللأ�سواق
النا�شئة.ومع مراجعة «�إم �إ�س �سي

�آي» ن�صف ال�سنوية لأ�سهم الإمارات
�أظهرت �إبقاء «�إعمار مولز» و«�إعمار
للتطوير» �ضمن امل�ؤ�رش القيا�سي
لتخالف ب��ذل��ك ال��ت��وق��ع��ات التي
كانت ت�شري يف ال�سابق حلذفها من
امل�ؤ�رش ذاتها ،كما �أبقت امل�ؤ�س�سة
على عدم تغيري وزن «�أبوظبي الأول»
كما ك��ان متوقع ًا .وانعك�س ذلك
على �أ�سهم جمموعة «�إعمار» حيث
ارتفع �سهم «�إعمار للتطوير» بن�سبة
 %8.05وزاد «�إعمار مولز» مالم�س ًا
احلد الأعلى بن�سبة � %13.75إلى
 1.82درهم ،وتفاعل �سهم ال�رشكة
الأم «�إعمار العقارية» مع حتركات
امل�ستثمرين ،لريتفع بن�سبة %5.05
�إلى  4.37دراهم .و�أعلنت «�إم �إ�س �سي
�آي» يف مراجعتها ن�صف ال�سنوية
مل���ؤ��شرات الأ���س��واق النا�شئة عن
�إ�ضافة �رشكة «دانة غاز» �ضمن م�ؤ�رش
«�إم �إ�س �سي �آي» لل�رشكات ال�صغرية.
وبح�سب املراجعة ،خرجت «داماك
العقارية» ،من م�ؤ�رش «�إم �إ�س �سي
�آي» القيا�سي العاملي ،فيما ان�ضمت
�رشكة �سوق دبي املايل �إلى م�ؤ�رش
«�إم �إ�س �سي �آي» لل�رشكات ال�صغرية،
وخ��رج��ت «�أم��ان��ات القاب�ضة» من
امل�ؤ�رش نف�سه.

ل�ل�أح��داث ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ت�ستعد
الأ�سواق ال�ستيعابها بعد ت�أكيد كل
من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وال�صني على م�سار املفاو�ضات
التجارية رغم تبادل رفع التعريفات
اجلمركية الأخرية وهو ما ظهر جلي ًا
على امل�ؤ�رشات الأمريكية التي تلونت
بالأخ�رض وقال �إن ذلك �سين�سحب
بالطبع على م���ؤ��شرات الأ���س��واق
اخلليجية م�ؤقت ًا التي تتفاعل بنف�س
النمط واملربرات الراهنة مع حركة
الأ�سواق العاملية.

الميموني :عمليات البيع
القوية انعكست على التداوالت
قال حممد امليموين املحلل ب�أ�سواق الأ�سهم لـ
«مبا�رش» �إن ارتفاعات ال�سوق ال�سعودي بالأم�س
ت�ؤكد �أن الأح���داث الأخ�ي�رة بخ�صو�ص ال�ش�أن
اجليو�سيا�سي �أثرها غري جوهري ولي�ست م�ؤثرة
على املدى الطويل رغم بع�ض التقلبات احلالية.
وقال امليموين �إن ال�سوق اكت�سب مناعة من الأحداث
من تلك النوعية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
و�أ�صبح الرتكيز ين�صب �أكرث على �أ�سا�سيات ال�سوق
الر�صينة من �رشكات ذات مالءة مالية جيدة وذلك
�إ�شارة �إلى تزايد عمليات ال�رشاء.
و�أو�ضح �أن عمليات البيع القوية يف الأيام املا�ضية
انعك�ست على التداوالت ودفعت كثري ًا من ال�رشكات
�إلى االنخفا�ض دون مكررات ربحيتها؛ وبالتايل
تراجع امل�ستويات ال�سعرية وهو ما جعلها فر�صة
كبرية لل�رشاء وم�ؤ�رش مكرر الربحية للأ�سهم يعد
من �أهم امل�ؤ�رشات التي يعتمد عليها مديرو حمافظ
اال�ستثمار وكبار امل�ستثمرين �إلى جانب م�ؤ�رش
م�ضاعف القيمة الدفرتية �إلى ال�سوقية ،وذلك قبل
اتخاذ قرارهم باال�ستثمار يف الأ�سواق املالية.
ب����دوره ،ق���ال م��دي��ر ع���ام ��شرك��ة الأن�����ص��اري
للخدمات املالية اي��اد الربيقي �إن الأ�سواق
متكنت من ا�ستعادة الثقة ،والعودة مرة �أخرى
�إلى م�ستوياتها ،بعد الرتاجع الكبري يف جل�سة
االثنني املا�ضي .و�أو�ضح الربيقي �أن الرتاجع يف
اجلل�سات املا�ضية كان غري مربر ،وغري مبني
على �أ�سباب فعلية ،و�إمنا ب�سبب تخوف زائد عن
احلد �أ�صاب املتداولني.

أسهم التكنولوجيا تقود «وول ستريت» للتعافي
قادت �أ�سهم التكنولوجيا امل�ؤ�رشين �ستاندرد �آند بورز  500ونا�سداك
لل�صعود ،لتعو�ض الأ�سهم الأمريكية بع�ض اخل�سائر التي تكبدتها يف موجة
بيع حادة خالل اجلل�سة ال�سابقة مع حت�سن معنويات امل�ستثمرين بف�ضل
تغري نربة ال�سجال التجاري بني الواليات املتحدة وال�صني .وارتفع

امل�ؤ�رش داو جونز ال�صناعي  207.19نقطة� ،أو � ،%0.82إلى 25532.18
نقطة .وزاد امل�ؤ�رش �ستاندرد �آند بورز  500مبقدار  22.56نقطة� ،أو
� ،%0.80إلى  2834.43نقطة .و�صعد امل�ؤ�رش نا�سداك املجمع 87.47
نقطة� ،أو � ،%1.14إلى  7734.49نقطة.

