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تنفيذ  5288ألف صفقة نقدية بقيمة  22.18مليون دينار

بورصة الكويت تنهي تعامالتها على انخفاض المؤشر العام % 0.47
األكثر صفقات

األكثر كمية

األكثر انخفاض ًا

• السوق األول حقق مكاسب بنحو %0.04

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�����س ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���ض امل�ؤ�رش
العام  26.37نقطة ليبلغ م�ستوى
 5549.6نقطة بن�سبة انخفا�ض
بلغت .%0.47
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 76.03مليون �سهم متت من خالل
� 5288أل��ف �صفقة نقدية بقيمة
 22.18مليون دينار كويتي «نحو
 75.4مليون دوالر �أمريكي».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 52.2نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4697.6نقطة بن�سبة %0.10
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 32.5
مليون �سهم متت عرب � 1552صفقة
نقدية بقيمة  2.2مليون دينار
«نحو  7.4ماليني دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 2.4
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 6007.3
نقطة بن�سبة ارتفاع  %0.04من
خ�لال كمية �أ�سهم بلغت 43.5

مليون �سهم متت عرب � 3736صفقة
بقيمة  19.8مليون دينار «نحو
 67.3مليون دوالر».
وك���ان���ت ��ش�رك���ات «ق��ي��وي��ن �أ»
و«ال�سورية» و«مراكز» و«التعمري»
و«امل��ع��دات» الأك�ثر ارتفاعا يف
حني كانت �أ�سهم «بيتك» و«خليج
ب» و«املدينة» و«اه��ل��ي متحد»

و«ال���دويل» الأك�ثر ت��داوال بينما
كانت �رشكات «رمال» و«اكتتاب»
و«كامكو« و«الديرة» و«�سرنجي»
الأكرث انخفا�ضا.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون �إف�����ص��اح
معلومات ج��وه��ري��ة م��ن �رشكة
«امل���دار للتمويل واال�ستثمار»
ب�ش�أن التفاو�ض مع �أحد الدائنني

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.007.31

()2.47

()%0.04

ال�سوق الرئي�سي

4.697.68

()52.2-

()%1.1-

امل�ؤ�رش العام

5.560.84

()15.5-

()%0.27-

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم في الكويت
بنسبة  % 0.7أبريل الماضي
�أظهرت بيانات الإدارة املركزية لالح�صاء ارتفاع
االرق��ام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني «الت�ضخم»
بالكويت بن�سبة  %0.7يف �شهر �أبريل املا�ضي
مقارنة بال�شهر ذاته من  2018وذلك على �أ�سا�س
�سنوي.
وقالت الإدارة يف ن�رشتها ال�شهرية حول الأرقام
القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني ال�صادرة �أم�س �إن
معدل الت�ضخم يف الكويت ا�ستقر دون تغيري يف
�أبريل املا�ضي مقارنة ب�شهر مار�س املا�ضي وذلك
على �أ�سا�س �شهري.
و�أ�ضافت �أن الرقم القيا�سي ملجموعة املواد الغذائية
ارتفع يف �أبريل املا�ضي بن�سبة  %0.85مقارنة
بال�شهر ذاته من العام املا�ضي يف حني ارتفع الرقم
القيا�سي لأ�سعار املجموعة الثانية «ال�سجائر
والتبغ» على �أ�سا�س �سنوي بنحو .%1.63
و�أو�ضحت �أن م�ؤ�رش الأرق��ام القيا�سية للمجموعة
الثالثة «الك�ساء وامللبو�سات» ارتفع بن�سبة %0.48
على �أ�سا�س �سنوي يف �أبريل املا�ضي يف حني انخف�ض
م�ؤ�رش جمموعة «خدمات امل�سكن» بن�سبة .%60
وذكرت �أن معدل الت�ضخم يف املجموعة اخلام�سة

«مفرو�شات منزلية و�صيانة» ارتفع بن�سبة  %2.23يف
حني ارتفعت �أ�سعار املجموعة ال�ساد�سة «ال�صحة»
بن�سبة  %2.86كما ارتفعت �أ�سعار املجموعة
ال�سابعة «النقل» بن�سبة .%1.85
وبينت �أن �أ�سعار املجموعة الثامنة «االت�صاالت»
ارتفعت بن�سبة  %4على �أ�سا�س �سنوي يف حني ارتفع
معدل الت�ضخم يف املجموعة التا�سعة «الرتفيه
والثقافة» بن�سبة  ,%2كما ارتفعت �أ�سعار املجموعة
العا�رشة «التعليم» على �أ�سا�س �سنوي .%1.85
وقالت �إن الرقم القيا�سي ملجموعة «املطاعم
والفنادق» �شهد انخفا�ض ًا على �أ�سا�س �سنوي يف
�أبريل املا�ضي بن�سبة  %0.17كما �شهدت جمموعة
«ال�سلع واخلدمات املتنوعة» انخفا�ضا �سنويا
بن�سبة .%0.37
ويعد الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك �أداة لقيا�س
م�ستويات الأ�سعار عموما بني فرتتني �إما �شهرية
�أو �سنوية وعادة ما يكون م�ؤ�رش ًا �أ�سا�س ًا لقيا�س
النمو �أو االنكما�ش االقت�صادي �إذ ميكن للدولة من
خالله اتخاذ القرارات االقت�صادية والتجارية ور�سم
ال�سيا�سات النقدية واملالية.

لت�سوية مديونية م�ستحقة على
ال�رشكة قيمتها � 456ألف دينار
«نحو  1.5مليون دوالر» ف�ضال عن
تنفيذ بيع �أوراق مالية مدرجة
و�أخ����رى غ�ير م��درج��ة مل�صلحة
ح�ساب وزارة العدل.
و�شهدت التعامالت ارتفاع قطاعي
اخلدمات اال�ستهالكية وامل��وارد
الأ�سا�سية بن�سبة %0.95و%0.36
على الرتتيب ،بينما تراجع 8
قطاعات �أبرزها النفط والغاز بـ
.%0.33
وت�����ص��در �سهم قيوين القائمة
اخل�رضاء بـ %20.78فيما جاء
رمال الكويت على ر�أ�س الرتاجعات
ب�������ـ%19.94وح�������ول �أن�����ش��ط
التداوالت ،ت�صدر بيتك املنخف�ض
 %0.77الكميات بـ 6.02ماليني
�سهم ،فيما ج��اء الوطني على
ر�أ�س ال�سيولة بقيمة  4.38ماليني
دينار ،مرتفع ًا .%1.16

األكثر ارتفاع ًا

«جي .بي .مورغان» :ارتفاعات البيتكوين الراهنة
تشبه صعود عام 2017

«دبي» تغير المسار في اللحظات
األخيرة بفعل «القيادية»
�أن��ه��ى �سوق دب��ي امل��ايل جل�سة
�أم�����س ب��ال��ل��ون الأح��م��ر برتاجع
هام�شي بعدما غ�ير م�ساره يف
اللحظات الأخرية ،ب�ضغط مبا�رش
من الأ�سهم الكربى ويف مقدمتها
«دبي الإ�سالمي» و«�إعمار» و�أ�سهم
�رشكاتها التابعة.
و�أغ��ل��ق امل ��ؤ��شر ال��ع��ام لل�سوق
مرتاجع ًا بن�سبة  ،%0.25ليفقد
 6.21نقاط من ر�صيده هبط بها
�إل��ى م�ستوى  2513.22نقطة،
لريفع خ�سائره املحققة باجلل�سة
املا�ضية.
وتَ �صدر قطاع العقارات اخل�سائر
بنهاية ال��ت��ع��ام�لات ،برتاجع
ن�سبته  ،%0.56ليهبط �سهم
�أرابتك القاب�ضة بن�سبة %2.08
�إل���ى م�ستوى ال��ـ  1.41دره��م،
و�إع��م��ار للتطوير و�إع��م��ار مولز
و�إعمار العقارية بن�سبة ،%1.89
و ،%1.14و %0.5على الرتتيب.
وج��اء قطاع اخل��دم��ات مرتاجع ًا
بن�سبة  ،%0.41يف ظل تراجع �سهم
�أمانات القاب�ضة � ،%1إ�ضافة �إلى
هبوط القطاع البنكي بـ  %0.25مع
تراجع �سهم دبي التجاري ودبي
الإ�سالمي بن�سبة  %8.85و%0.2
لكل منها على التوايل.

ي��رى بنك «ج��ي.ب��ي.م��ورغ��ان» �أن
ارتفاعات عملة البيتكوين يف الوقت
احل��ايل جت��اوزت قيمتها احلقيقية
و�أن الو�ضع الراهن ي�شبه نظريه منذ
عامني.وقال البنك يف مذكرة �إن ما
ت�شهده العملة الإلكرتونية من مكا�سب
يف الوقت احلايل ي�شبه حتركاتها يف
 2017التي �أعقبها تراجعها احلاد

• مؤشر دبي

ونزل قطاع االت�صاالت  %0.2مع
هبوط �سهم «دو» بالن�سبة ذاتها.
فيما ارتفع قطاع اال�ستثمار %1.16
مع �صعود �سهم دب��ي لال�ستثمار
بن�سبة .%1.68و�أغلق قطاع ال�سلع
والت�أمني والنقل باللون الأخ�رض
بارتفاع ن�سبته  %0.95و%0.79
و %0.68على الرتتيب ،يف ظل
�صعود �سهم دي �إك�س بي بن�سبة
 %1.16لـ  0.174دره��م ،وتكافل
الإم�����ارات  ،%10.14واخلليج
للمالحة  %3.1تزامنا مع االعالن

عن النتائج الف�صلية� ،إ�ضافة الى
�صعود العربية للطريان .%1.2
وبلغت قيمة ال��ت��داوالت 135.73
مليون درهم ب�أحجام بلغت 118.97
مليون �سهم من خالل تنفيذ 2950
�صفقات .وت�صدر ال�سيولة �سهم
�إع��م��ار العقارية بنحو 20.15
مليون دراه���م مرتاجع ًا %0.48
لـ 4.11درهم.فيما ت�صدر الأحجام
�سهم االحتاد العقارية بنحو 20.8
مليون �سهم مرتفع ًا  %2.8لـ0.295
درهم.

على مدار العام املا�ضي ،وخل�ص
«جي.بي.مورغان» �إلى تلك النتيجة
عرب التعامل مع البيتكوين على �أنها
�سلعة ،و�أج���روا ح�سابات لتكلفة
الإنتاج با�ستخدام املدخالت ككفاءة
الطاقة وتكاليف الكهرباء.وكانت
عملة البيتكوين ارتفعت ام�س الى
�أعلى م�ستوى « 8200دوالر» ،قبل �أن

تهبط بنحو � %1إلى  7950دوالر ًا.
و�أ���ش��ار «ج��ي.ب��ي.م��ورغ��ان» �إلى
�أن���ه ع��ل��ى مدار الأي�����ام القليلة
امل��ا���ض��ي حت��رك ال�سعر الفعلي
بحدة متجاوز ًا التكلفة الهام�شية.
وتابعت املذكرة �أن االختالف بني
القيم احلقيقية والفعلية يحمل
بع�ض �أ�صداء ارتفاعات العملة يف

 .2017ويف نهاية  2017ارتفعت
عملة البيتكوين وجت��اوزت حاجز
� 19أل��ف دوالر .و�أو���ض��ح التقرير
�أن الباحثني منق�سمون ب�ين �أن
العمالت الإلكرتونية لي�س لديها
قيمة �أ�سا�سية و�آخ���رون ي��رون �أن
القيم احلقيقية لها تتجاوز كثري ًا
�أ�سعارها احلالية.

استقرار أسهم سوق أبو ظبي
عند االغالق

�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل تعامالت جل�سة �أم�س على ا�ستقرار
عند م�ستوى  2732.94نقطة ،وذلك بعدما �سجل تراجع ًا يف بداية اجلل�سة.
وت�صدر الرتاجعات �سهم «�أك�سا الهالل الأخ�رض» بن�سبة  %10لـ  0.405درهم،
وتراجع بنك ر�أ�س اخليمة الوطني  %7.4لي�صل �إلى  4.4دراهم.
وتراجعت �أ�سهم �رشكة «طاقة» والدار العقارية ور�أ�س اخليمة العقارية
والواحة كابيتال دانة غاز وات�صاالت بن�سبة  ،%6.8و %2.4و %1.7و%0.68
و %0.4على الرتتيب.
ويف املقابل ،ت�صدر االرتفاعات �سهمي �سوداتل والقدرة القاب�ضة بن�سبة
 %5.41عند  0.39درهم للأول ،و %5.26درهم .كما �ضمت قائمة االرتفاعات
�أ�سهم منازل و�أبوظبي التجاري و�أدنوك للتوزيع و�أبوظبي الأول و�أبوظبي
الإ�سالمي بن�سب  ،%3.3و ،%0.83و %0.75و %0.58على الرتتيب .وجرى
التعامل على  48.2مليون �سهم ،بقيمة  183.01مليون درهم ،موزعة على
� 2283صفقة.

• مؤشر أبوظبي

