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تنفيذ  7439صفقة نقدية بقيمة  35مليون دينار

األسهم األكثر كمية

بورصة الكويت تنهي تعامالتها
على انخفاض المؤشر العام % 0.43

األسهم األكثر انخفاض ًا

األسهم األكثر ارتفاع ًا

• كميات التداول بلغت  175.2مليون سهم

بور�صة الكويت تعامالتها
على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام
نقطة ليبلغ م�ستوى 5891.9
بن�سبة انخفا�ض بلغت 0.43

�أنهت
�أم�س
25.4
نقطة
.%
وبلغت كمية تداوالت امل�ؤ�رش 175.2
مليون �سهم متت من خ�لال 7439
�صفقة نقدية بقيمة  35مليون دينار
كويتي «نحو  119مليون دوالر
�أمريكي».
وارت��ف��ع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 6.8نقاط عند م�ستوى 4788.06
نقطة بن�سبة  % 0.14من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  116.6مليون �سهم متت
عرب � 3146صفقة نقدية بقيمة 7.4
ماليني دينار «نحو  25.16مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 41

نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 6455.5
نقطة بن�سبة انخفا�ض بلغت 0.63
 %من خالل كمية �أ�سهم بلغت 58.6
مليون �سهم متت عرب � 4293صفقات
بقيمة  27.5مليون دينار «نحو 93.5
مليون دوالر».
وج��اءت �رشكات «ي��وب��اك» و«بيت
ال��ط��اق��ة» و«�آ���س��ي��ا» و«���ش��ارق��ة �أ»
و«ال��راي» الأك�ثر ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «املدينة» و«�أعيان»

و«�أبيار» و«االفكو» و«�أهلي متحد»
الأك�ثر ت��داوال فيما كانت �رشكات
«عربي ق» و«متدين ع» و«الأنظمة»
و«اك��ت��ت��اب» و«مت��دي��ن �أ» الأك�ثر
انخفا�ضا.
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� % 22.3إل��ى  35.03مليون دينار
مقابل  45.09مليون دينار بالأول
�أم�������س ،ك��م��ا ت��راج��ع��ت �أح��ج��ام
التداول � % 9إل��ى  175.41مليون

مؤشرات بورصة الكويت

»٪ 0.63 -« »41 -« 6.455.50
»0.14« »6.84« 4.788.06
»٪ 0.43 -« »25.43 -« 5.891.94

ال�سوق الأول
ال�سوق الرئي�سي
امل�ؤ�رش العام

سوق أبوظبي يرتد صاعداً
للمنطقة الخضراء
ارتفع م�ؤ�رش �سوق �أبوظبي بنهاية
تعامالت �أم�س جمدد ًا؛ مع عودة القوة
ال�رشائية لبع�ض الأ�سهم الكربى.وزاد
امل�ؤ�رش العام � % 0.50إلى 4990.86
نقطة ،لريبح  24.99نقطة ،متجاه ًال
تراجعات اجلل�سات املا�ضية .وت�صدر
االرتفاعات� ،أم�س ،قطاع الت�أمني
بن�سبة  % 1.63م��ع �صعود �سهم
الإم��ارات للت�أمني  % 10.71لي�صل
�إل��ى  7.75دراه����م.وزاد االت�صاالت
بن�سبة  % 1.12م��ع ارت��ف��اع �سهم
«ات�صاالت» بالن�سبة ذاتها ،وارتفع
قطاع العقارات  % 1.04مع ارتفاع
�سهم الدار العقارية % 1.04؛ تزامن ًا
مع �إطالق ال�رشكة م�رشوع «الرميان
 »2بقيمة  1.7مليار درهم.وزاد قطاع
البنوك بـ  % 0.38مع �صعود �سهمي
�أبوظبي الإ�سالمي و�أبوظبي الأول
بن�سبتي  % 1.5لـ  4.6دراهم و�أبوظبي
الأول  % 0.81بالغ ًا  14.9درهم .ويف
املقابل ،هبط قطاع الطاقة % 0.57
مع تراجع �سهم دانة غاز بن�سبة 2.17
.%وبلغت �أحجام ال��ت��داول بنهاية
تعامالت �أم�س  35.10مليون �سهم
حمققة ما قيمته  181.18مليون درهم
من خالل تنفيذ � 1585صفقة.

�سهم مقابل  192.66مليون �سهم
بجل�سة الثالثاء.و�سجلت م�ؤ�رشات
 7قطاعات تراجع ًا �أم�س ب�صدارة
التكنولوجيا بانخفا�ض ن�سبته
 ،% 9.96فيما ارتفعت م�ؤ�رشات
 3قطاعات �أخرى يت�صدرها النفط
والغاز بنمو قدره .% 0.94وت�صدر
�سهم «عربي قاب�ضة» القائمة احلمراء
للأ�سهم املدرجة برتاجع ن�سبته 10
 ،%فيما جاء �سهم «يوباك» على
ر�أ����س القائمة اخل����ضراء مرتفع ًا
بنحو .% 16.02
وحقق �سهم «الكويت الوطني» �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة 5.41
ماليني دي��ن��ار مرتاجع ًا ،% 0.9
فيما ت�صدر �سهم «املدينة» ن�شاط
الكميات بتداول  19.66مليون �سهم
مرتفع ًا .% 5.91

قيمة التداول بلغت نحو  231.63مليون درهم

«دبي» يعود إلى التراجع مع عمليات جني األرباح
عاد م�ؤ�رش �سوق دبي للرتاجع بنهاية
تعامالت �أم�س ؛ بفعل عمليات جني
�أرباح على بع�ض الأ�سهم القيادية،
وذلك بعد االرتفاع الذي �سجله يف
اجلل�سات الأربع املا�ضية.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام ،% 0.44
ب�إقفاله عند م�ستوى 2663.55
ن��ق��ط��ة ،خ��ا��سر ًا  11.84نقطة،
م��ت��ج��اه�ل ًا ارت���ف���اع���ات اجلل�سة
املا�ضية.وت�صدر ق��ط��اع ال�سلع
الرتاجعات بن�سبة  ،% 4.09مع
انخفا�ض �سهم دي �إك�س بي % 4.85
مت�صدر ًا تراجعات ال�سوق.وانخف�ض
قطاع الت�أمني  ،% 1.53مع هبوط
�سهم �سالمة للت�أمني  ،% 3.18ونزل
قطاع النقل  % 1.27مع انخفا�ض
�سهمي �أرامك�س والعربية للطريان
بن�سبتي  ،% 1.63و % 0.93على
الرتتيب.وتراجع قطاع اال�ستثمار
 ،% 0.22مع انخفا�ض �سهم دبي

• مؤشر أبوظبي

ارتفاع هامشي لمؤشر البحرين
وسط نشاط في السيولة

• مؤشر البحرين

ارتفع امل�ؤ�رش العام ل�سوق البحرين املايل هام�شيا
 % 0.06لي�سجل  1451نقطة يف ختام تعامالت �أم�س،
ون�شطت ال�سيولة يف ال�سوق لت�سجل  1.463مليون
دينار بحريني بعد التداول على  5.706ماليني ورقة
مالية ،ومت التداول على � 15سهما ،ارتفع منها � 8أ�سهم

ب�صدارة «ا�سترياد»  ،% 10و«زين البحرين» ،% 5.71
وتراجع � 3أ�سهم يقودها «البحرين لل�سينما» ،% 3.85
وا�ستقرت البقية .وت�صدر «البنك الأهلي املتحد» ن�شاط
ال�سيولة ب�إجمايل قيمة  1.118مليون دينار بحريني
بعد ارتفاعه � % 0.36إلى  0.847دوالر.

األسهم األكثر قيمة

« الصناعة»
تصعد
ببورصة قطر
عند اإلغالق

�أنهى امل�ؤ�رش العام للبور�صة
القطرية جل�سة �أم�س ُ ،مرتفع ًا
 % 0.35عند م�ستوى 10621.76
نقطة رابح ًا  37.53نقطة.
و�سجلت م�ؤ�رشات  4قطاعات
ارتفاع ًا �أم�س �أبرزها ال�صناعة
بنمو ن�سبته  ،% 0.84فيما
تراجعت م�ؤ�رشات  3قطاعات
�أخ���رى يت�صدرها العقارات
ب��واق��ع .% 0.54وجاء �سهم
«الأه��ل��ي» على ر�أ���س القائمة
ُ
املدرجة
اخل����ضراء للأ�سهم
بنمو ن�سبته  ،% 9.89فيما
ت�صدر �سهم «العامة للت�أمني»
القائمة احل��م��راء ُمرتاجع ًا
بنحو .% 9.98
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� % 6.5إل��ى  335.16مليون
ري��ال مقابل  358.41مليون
ري���ال ب����أول م��ن �أم�����س ،كما
انخف�ضت �أحجام التداول % 15
�إلى  26.08مليون �سهم مقابل
 30.67ماليني �سهم بجل�سة
الثالثاء.

• مؤشر دبي

لال�ستثمار  ،% 1.53و�سوق دبي
املايل � ،% 0.28إ�ضافة �إلى تراجع
�سهم «���ش��ع��اع».وان��خ��ف�����ض قطاع
االت�صاالت  % 1.18مع انخفا�ض
�سهم «دو» بالن�سبة ذاتها ،وتراجع

قطاع العقارات  % 0.42مع انخفا�ض
�أ�سهم �أراب��ت��ك القاب�ضة واالحت��اد
العقارية و�إعمار العقارية.
وتراجع قطاع البنوك بن�سبة 0.42
 ،%م��ع انخفا�ض �سهم م�رصف

عجمان .% 2.13وبلغت قيمة
ال��ت��داول بنهاية تعامالت �أم�س
 231.63مليون درهم ،بتداول نحو
 193.33مليون �سهم من خالل 3096
�صفقة ُمنفذة.

العريان :انخفاض العوائد على السندات
الحكومية دعم أسواق األسهم

منخف�ضة كهذه وما �إذا كانت �سوف
�سجلت �أ�سواق الأ�سهم الأمريكية
تت�سبب يف تد�شني النموذج الياباين
خ�لال الأ�سبوع الأول من �شهر
يف �أوروبا وبدرجة �أقل يف الواليات
يونيو احلايل �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي
املتحدة.
هذا العام.لكن التعايف القوي
وتابع العريان �أما التطور الكبري
يف الأ�سهم الأمريكية فتح الباب
الثاين يف ال�سوق ،فيتعلق ب�أداء
�أم���ام العديد م��ن الت�سا�ؤالت
فئات الأ�صول ذات املخاطر العالية
ب�ش�أن �سلوك ال�سوق وال�سيا�سة
واملعروفة بـ»بيتا املرتفعة».ومن
واالقت�صاد.
الأم��ور اجلديرة باملالحظة� ،أنه
ور�أى اخلبري االقت�صادي حممد
بالنظر لالرتفاع احلاد يف الأ�سهم
العريان �أن كيفية الإجابة عن
الأمريكية ف���إن ع��دد ًا قلي ً
ال من هذه
ه��ذه الت�سا�ؤالت �سوف تثبت
الأ�صول مبا يف ذلك قطاعات هامة
ال�تراب��ط لي�س فقط بالن�سبة
• محمد العريان
م��ن الأ����س���واق النا�شئة و�سندات
لآف��اق ال�سوق ولكن بالن�سبة
لالقت�صاد العاملي .و�أ�ضاف على الرغم من عدم ال�رشكات ذات العائد املرتفع ،مل ترتفع بنف�س
بناء على التجربة التاريخية.
وجود �إجابات حا�سمة يف هذه املرحلة� ،إال �أن هناك الوترية املتوقعة
ً
و�أ�ضاف بالتحول �إلى ال�سيا�سات ،هناك انف�صال
بالفعل تداعيات على حمافظ اال�ستثمار.
وجاء الأداء القوي للأ�سهم الأمريكية يف الأ�سبوع بني احتماالت خف�ض معدالت الفائدة الأمريكية التي
املا�ضي مقابل تناق�ض تام لتطورين �آخرين داخل ت�سعرها الأ�سواق حالي ًا وبني مربر الإجماع ملثل
ال�سوق ،ام��ا الأول ،فهو انخفا�ض العوائد على هذه اخلطوة املت�شددة من قبل االحتياطي الفيدرايل.
ال�سندات احلكومية ما دف��ع العائد على �سندات ومع الهبوط يف عوائد ال�سندات؛ ف�إن امل�ستثمرين
اخلزانة الأمريكية لآج��ل � 10سنوات دون م�ستوى يقومون بت�سعري �إمكانية خف�ض معدل الفائدة بن�سبة
 % 2.10ونظريه على الديون احلكومية الأملانية ترتاوح بني � 75إلى  100نقطة �أ�سا�س خالل الربعني
لنف�س الآجل �إلى ،% 0.26 -ووتُ عد تلك التحركات القادمني.
مبثابة �أنباء جيدة بالن�سبة مل�ستثمري الأ�سهم �إذا ويبتعد هذا ب�شكل كبري عن � ّأي �شيء �أ�شار له االحتياطي
كانوا يتوقعون املزيد من �سيا�سات البنك املركزي الفيدرايل �أو من املرجح �أن ي�شري له يف املدى
احلذرة ،لكنها قد تكون �أقل تفا�ؤ ًال �إذا كانوا ي�شريون الق�صري.ويعترب «خف�ض الفائدة بداعي الت�أمني �ضد
�إلى منو اقت�صادي عاملي �أقل ،وهناك كذلك حالة خماطر الركود» �أكرث تربيرات ال�سوق �شهرة ملثل هذا
ع��دم يقني فيما يتعلق بتداعيات معدالت فائدة التحول احلذر من جانب بنك االحتياطي الفيدرايل.

