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تقلص السيولة األسبوعية إلى  119.76مليون دينار

األسهم األكثر قيمة

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت
وسط انخفاض في التداوالت

األسهم األكثر كمية

األسهم األكثر انخفاض ًا

• هبوط عدد الصفقات بنسبة %32.3

ت��راج��ع��ت امل����ؤ��ش�رات الكويتية
جماعي ًا يف الأ���س��ب��وع ال��راب��ع من
مايوحيث هبط امل���ؤ��شر العام
 %1.24عند  5578.94نقطة مقابل
 5649.17نقطة باال�سبوع ال�سابق،
خا�رس ًا  70.2نقطة.
كما تراجع م�ؤ�رش ال�سوق الأول
ُ %1.39م�سج ً
ال �أك�ب�ر اخل�سائر
ب�ين امل���ؤ��شرات ال��ث�لاث��ة ،وذلك
ب�إقفاله عند النقطة ،6023.25
مقارنة ب�إقفاله اال�سبوع ال�سابق
عند النقطة  ،6107.88بخ�سائر
بلغت  84.6نقطة.وانخف�ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي خ�لال الأ�سبوع
بنحو  %0.86و�صو ًال �إلى النقطة
 4720.52خا�رس ًا  41نقطة ،مقارنة
ب ��إق��ف��ال اال���س��ب��وع ال�سابق عند
 4761.52نقطة.
وقال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال،
ح�سن الكندري �إن امل�ؤ�رش العام

للبور�صة قام ب�إعادة اختبار منطقة
الدعم ال�سابق  5635نقطة والتي
حتولت �إلى مقاومة دون التمكن من
اخرتاقها.و�أو�ضح الكندري �أنه يف
حال ارتداد امل�ؤ�رش العام من هذه
املقاومة ف�إنه ُيعطي دالل��ة على

االجتاه الهابط على املدى الق�صري،
حيث يواجه م�ستويات دعم عند 5515
و 5460نقطة على التوايل ،علم ًا ب�أن
امل�ستهدف ال�سعري للم�ؤ�رش يكمن
عند منطقة  5410نقاط.
وتابع« :لإلغاء ال�سيناريو الهابط

مؤشرات بورصة الكويت
امل�ؤ�رش العام

5604.56

ال�سوق الأول

4716.05

ال�سوق الرئي�سي

6063.41

خالل الفرتة الق�صرية القادمة يحتاج
امل�ؤ�رش اخ�تراق م�ستوى املقاومة
 5635نقطة مع ارتفاع بال�سيولة
و�أح��ج��ام ال��ت��داول؛ عندها يكون
م�ستوى  5850هدف ًا قائم ًا مرور ًا
مبناطق مقاومة عند امل�ستويات
 5685و 5805نقطة على التوايل».
وانخف�ضت �أحجام التداول بالبور�صة
خالل الأ�سبوع ،لت�صل �إلى 474.39
مليون �سهم مقابل  615.35مليون
�سهم يف اال�سبوع ال�سابق ،برتاجع
.%22.9كما تقل�صت ال�سيولة
الأ�سبوعية للبور�صة بنحو ،%32.3
لت�صل �إل��ى  119.76مليون دينار
مقابل  176.77مليون دينار يف
الأ�سبوع ال�سابق مبا�رشة.وبالن�سبة
ل�صفقات الأ�سبوع ،ف�شهدت انخفا�ض ًا
بن�سبة %11.6؛ لت�صل �إلى 24.08
�ألف �صفقة مقابل � 27.25ألف �صفقة
يف اال�سبوع ال�سابق.

األسهم األكثر ارتفاع ًا

بدعم قطاعات الطاقة والبنوك واالتصاالت

وصل رأس المال السوقي إلى  345.11مليار درهم

سوق أبوظبي ربح  5.36مليارات

«البطاقة الذهبية» تدفع بورصة دبي

درهم في أسبوع

لمكاسب مليارية

• مؤشر أبوظبي

�شهد امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
خالل الأ�سبوع ،ارتفاع ًا ملحوظ ًا بدعم قطاعات الطاقة
والبنوك واالت�صاالت.
وارتفع امل�ؤ�رش العام خالل الأ�سبوع بن�سبة %1.23
�إلى م�ستوى  4777.31نقطة لريبح نحو  58.05نقطة.
ومت التداول يف �أ�سبوع على  212.336مليون �سهم،
وبقيمة  697.3920مليون درهم.وارتفع بامل�ؤ�رش
العام قطاع الطاقة بن�سبة  %3.56بدعم من �سهم
دان��ة غ��از املرتفع بن�سبة .%4.98و�سجل قطاع
البنوك مكا�سب بن�سبة  %1.43بدعم �سهم �أبوظبي
الأول املرتفع بن�سبة .%1.46كما ارتفع �أداء قطاع
االت�صاالت بن�سبة  %1.04بدعم �سهم ات�صاالت املرتفع
بنف�س الن�سبة.وربح ر�أ�س املال ال�سوقي خالل �أ�سبوع
نحو  5.36مليار درهم لت�صل القيمة ال�سوقية �إلى
 491.497مليار درهم مقابل  486.132مليارات درهم
بنهاية اال�سبوع ال�سابق.
وتوقع رائ��د دي��اب ،نائب الرئي�س بق�سم بحوث

اال�ستثمار يف �رشكة كامكو�« ،أن ت�ستمر �أ�سواق
الإمارات بالتذبذب على �ضوء العوامل املختلطة التي
حتيط بها من الو�ضع اجليو�سيا�سي يف منطقة اخلليج
والت�رصيحات والتحركات الأخرية يف مياه اخلليج
للواليات املتحدة و�إي��ران ،والتي ت�ؤثر �سلب ًا على
معنويات امل�ستثمرين الذي قد يف�ضلون البقاء خارج
ال�سوق حلني و�ضوح ال�صورة النهائية.
و�أ�ضاف �أن احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني والتي قد تنعك�س �آثارها على النمو العاملي
�ست�ؤثر على �أ�سواق املنطقة وتراجع الطلب على النفط
الذي تعتمد على �إيراداته معظم دول املنطقة.و�أ�ضاف
دياب �أن من العوامل الإيجابية التي تتجه الأنظار
اليها على امل��دى الطويل البدء باعتماد البطاقة
الذهبية للوافدين والتي تعطيهم مميزات ا�ستثنائية
يف دول��ة االم��ارات حيث من املتوقع �أن يكون لها
دور رئي�سي يف تن�شيط ال�سوق الإماراتية وبالأخ�ص
القطاع العقاري.

عك�ست م�شرتيات انتقائية على معظم
الأ�سهم القيادية م�سار �سوق الأ�سهم
بدبي �إلى االرتفاع وحتقيق مكا�سب
تربو �إل��ى نحو  2مليار دره��م ،يف
وقت منحت فيه الإمارة �إقامات دائمة
للم�ستثمرين والكفاءات اال�ستثنائية.
وانخف�ض امل ��ؤ��شر ال��ع��ام لل�سوق
بن�سبة  %0.56يف خم�س جل�سات،
�إلى م�ستوى  2589.68نقطة لريبح
من خاللها نقطة مقارنة مب�ستوى
 2575.01نقطة بنهاية اال�سبوع
ال�سابق.
وربح �سوق دبي املايل خالل �أ�سبوع
نحو  1.97مليار درهم ،لي�صل ر�أ�س
امل��ال ال�سوقي �إل��ى  345.11مليار
دره��م مقابل  343.14مليار درهم
بنهاية اال�سبوع ال�سابق.و�شهدت
ال��ت��داوالت خ�لال الأ�سبوع تراجع ًا
مقارنة باال�سبوع ال�سابق لت�صل
�أحجام التداول الى  589.3مليون
�سهم ،مقابل  796.09مليون �سهم،
وبقيمة  690.46مليون درهم مقابل
 1.01مليار درهم.
وقال نائب رئي�س ق�سم البحوث لدى
«كامكو» لال�ستثمار رائ��د دي��اب �إن
من العوامل الإيجابية التي وجهت
الأنظار اليها اال�سبوع املا�ضي هي
ال��ب��دء باعتماد البطاقة الذهبية
للوافدين وال��ت��ي تعطيهم مميزات
ا�ستثنائية يف دولة الإمارات.وتوقع
دياب �أن يكون لها دور ًا رئي�سي ًا يف
تن�شيط ال�سوق الإماراتي وبالأخ�ص

القطاع العقاري.
و�صعد بامل�ؤ�رش العام قطاع اال�ستثمار
 ،%2.96مع �صعود �سهم دبي لال�ستثمار
 %4.1و�شعاع كابيتال بن�سبة %0.59
والتي مت�ضي قدوما يف االندماج مع
جمموعة �أبوظبي املالية� ،إ�ضافة
�إل��ى تراجع دبي لال�ستثمار .%6.8
وزاد قطاع العقارات بن�سبة %2.1
بدعم �صعود �سهم ديار للتطوير .%5
و�إعمار العقارية الذي ارتفع %3.5
بعد الك�شف عن قيمة �أرباح ل�رشكة من
بيع خم�سة فنادق بدبي.ويف املقابل،

• مؤشر دبي

نزل قطاع ال�سلع واالت�صاالت بن�سبة
 ،%1.37و %1.34على التوايل ،فيما
هبط البنوك  ،%0.5بفعل هبوط �سهم
دي �إك�س بي  ،%1.62و«دو» بن�سبة
 ،%1.4وتراجع دبي الإ�سالمي %0.6
وبنك الإمارات دبي الوطني .%0.45
و�أكد رائد دياب �أن هناك عوامل �أخرى
مازالت م�سيطرة على الأ�سواق ب�صفة
عامة وهو ما �أبقته على الأداء املتذبذب
وهي ا�ستمرار الو�ضع اجليو�سيا�سية
باملنطقة والت�رصيحات والتحركات
الأخ�يرة يف مياه اخلليج للواليات

أسهم قطر بمحصلة حمراء لألسبوع الثالث
على التوالي
�شهدت بور�صة قطر للأ�سبوع الثالث على التوايل
حم�صلة �أ�سبوعية ح��م��راء ،و�سط تراجع لـ6
قطاعات.وهبط امل�ؤ�رش العام بن�سبة ،%1.43
لي�صل �إلى النقطة  ،9730.52فاقد ًا  141.35نقطة
عن م�ستويات اال�سبوع ال�سابق املنتهي يف 16
مايو .2019
و�سجلت القيمة ال�سوقية لل�سوق بنهاية تعامالت
اال�سبوع  538.19مليار ريال ،بانخفا�ض %2.09
عن م�ستويات الأ�سبوع ال�سابق البالغة 549.66
مليار ريال.وتراجع خالل الأ�سبوع  6قطاعات
على ر�أ�سها العقارات بـ ،%6.02ويليه البنوك

بـ ،%2.94ثم الب�ضائع بـ ،%2.94ويتبعهم النقل
 ،%1.13والت�أمني واالت�صاالت بن�سبة %0.76
و %0.67على ال��ت��وايل ،فيما ارتفع ال�صناعة
وحيد ًا بـ.%1.55و�شهد الأ�سبوع هبوط � 30سهم ًا
على ر�أ�سها �إزدان القاب�ضة ،بنيما ارتفع 12
�سهم ًا تقدمها اخلليج الدولية بن�سبة ،%8.50
فيما ا�ستقرت � 4أ�سهم.وكان م�ؤ�رش �إم �إ�س �سي �أي
للأ�سواق النا�شئة «مورجان �ستانلي �سابق ًا» �أعلن
حذف �رشكة �إزدان من م�ؤ�رش ال�رشكات الكبرية
«القيا�سي العاملي» ،فيما جاء �سبب ارتفاع
اخلليج الدولية �إلى توقيع �رشكة مملوكة لها

بالكامل عقد ًا لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
ملوظفي اخلطوط اجلوية القطرية وعائالتهم ملدة
عامني.وتباينت التداوالت يف اال�سبوع املا�ضي،
�إذ تراجعت ال�سيولة � ،%7.01إلى  1.79مليار
ري��ال ،مقارنة بـ 1.92مليار ريال يف الأ�سبوع
ال�سابق.وبلغت �أحجام التداول  72.65مليون
�سهم ،مقارنة بـ 88.58مليون �سهم يف اال�سبوع
ال�سابق ،بهبوط .%17.98وعلى اجلانب الآخر
ارتفع عدد ال�صفقات املنفذة بن�سبة  ،%1.04عند
� 45.37ألف �صفقة ،مقارنة بـ� 44.91ألف �صفقة يف
اال�سبوع ال�سابق.

• مؤشر قطر

املتحدة و�إي��ران والتي ت�ؤثر �سلب ًا
على معنويات امل�ستثمرين الذي قد
يف�ضلون البقاء خارج ال�سوق حلني
و�ضوح ال�صورة النهائية.و�أ�شار �إلى
�أن من تلك العوامل التي ت�ؤثر على
التعامالت حاليا احلرب التجارية
ب�ين ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال�صني
والتي قد تنعك�س �آثارها على النمو
العاملي ،الأم��ر ال��ذي �سي�ؤثر على
�أ�سواق املنطقة وتراجع الطلب على
النفط الذي تعتمد على �إيراداته معظم
دول املنطقة.

