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استهلت تعامالتها األسبوعية على انخفاض «العام»  90.77نقطة

األسهم األكثر ارتفاع ًا

هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت
المحفزات يستوجب الحذر
...وغياب ُ
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  90.77نقطة ليبلغ
م�ستوى  5984 .4نقطة بن�سبة
انخفا�ض بلغت .% 1 .49
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 178 .8مليون �سهم متت من خالل
� 7038صفقة نقدية بقيمة 35 .8
مليون دينار «نحو 7ر 121مليون
دوالر �أم�يرك��ي» .وانخف�ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  45 .5نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4830 .6نقطة بن�سبة
 % 0 .93م��ن خ�لال كمية �أ�سهم
بلغت  106 .11مليون �سهم متت
عرب � 3489صفقة نقدية بقيمة .19
 6ماليني دينار «نحو  21مليون
دوالر».
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 112 .88نقطة لي�صل �إلى م�ستوى
 6572 .3نقطة بن�سبة % 1 .69
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 72 .7
مليون �سهم متت عرب � 3549صفقة
بقيمة  29 .6مليون دينار «نحو .6
 100مليون دوالر».
وعزا اقت�صاديان كويتيان الرتاجعات
التي �شهدتها جل�سة ت��داوالت �أم�س
ال��ى جملة م��ن الأ���س��ب��اب ج��اء يف
�صدارتها تراجعات معظم �أ�سهم
�رشكات ال�سوق االول ف�ضال عن تردد
بع�ض املتعاملني الدخول يف �أوامر
ال�رشاء ا�ضافة الى الرتاجعات التي
�شهدتها بع�ض ا�سواق املنطقة.وقال
رئي�س جمموعة النم�ش العاملية
علي النم�ش �إن الرتاجعات التي مرت
بها تداوالت �أم�س يف جمملها طبيعية
وه��ي «���ش��يء وق��ت��ي» �إذ �إن نف�سية
املتعاملني يف ال�سوق الكويتية ال
�سيما ال�صغار منهم تخ�شى املخاطرة
وتف�ضل الرتقب قبل الولوج يف حركة
اداء ال�سوق.
و�أ�ضاف النم�ش �أن الرتاجعات يف
ال�سوق الكويتية تتما�شى من الن�سق
العام التي مرت بها معظم الأ�سواق
املالية ت�أثرا مبا يحدث يف العامل
م��ن ح���راك لكن احل��ال��ة النف�سية
للمتعاملني لن ت�ستمر �إال �إذا كانت

األسهم األكثر قيمة

األسهم األكثر انخفاض ًا

• انخفاض بورصة الكويت في مستهل االسبوع

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
ال�سوق الأول

»٪1.69-« »112.88-« 6.572.30

ال�سوق الرئي�سي

»٪0.93-« »45.57-« 4.830.64

امل�ؤ�رش العام

»٪1.49« »990.77-« 5.984.41

هناك تداعيات وانخفا�ض وا�ضح
لبع�ض ال�سلع العاملية ال�سيما
�أ�سعار النفط.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي�����س جمعية
«امل��ت��داول��ون» حممد ال��ط��راح �إن
الكثري م��ن املتعاملني م��ازال��وا
يخ�شون �أي تقلبات ال�سيما بعد ان
�شهدت البور�صة ارتفاعات �سابقة
وان تراجعات �أم�س ت�صب يف اجتاه
اع���ادة ال��ت��وازن لكثري م��ن �أ�سعار
الأ�سهم التي �شهدت ارتفاعات قبل
اجازة عيد الأ�ضحى.
وتوقع الطراح يف ت�رصيح مماثل �أن
ي�ستمر ال�سوق على حاله املتباين
خالل اجلل�سات املقبلة ما مل يطر�أ
اي جديد على �صعيد بع�ض �أ�سهم
ال�رشكات الكبرية وهو �أمر متوقع.
وقال م�ست�شار التحليل الفني حلركة

�أ���س��واق امل���ال ،ن��واف ال��ع��ون �إن
ال�سيناريو ال�سلبي للم�ؤ�رش العام
كان يكمن بك�رس م�ستوى  6030نقطة؛
وهو ما حدث �أم�س بالفعل ،و�سيكون
امل�ستوى  5910الدعم القادم يف حال
ا�ستمرار الهبوط وهو هدف النموذج
ال�سلبي.
وبالن�سبة مل�ؤ�رش ال�سوق الأول،
قال العون �إن الت�شابه كبري بينه
وبني امل�ؤ�رش العام وبالتايل ف�إن
نف�س ال�سيناريو جنده يتكرر على
حركة م�ؤ�رش ال�سوق الأول الذي
يتحقق بك�رس م�ستوى الدعم 6640
نقطة ليكون منوذج ًا �سلبي ًا هدفه
ي�صل بامل�ؤ�رش �إلى م�ستوى  6480يف
حال ا�ستمرار الهبوط.من جانبه،
قال ُ
املحلل املايل للأ�سواق ،حممد
العجمي �إن امل�ؤ�رش العام يقرتب من

نقطة دعم مهمة على الفرمي �أم�سي
« 5979نقطة» ،التي من املمكن �أن
يرتد منها على املدى الق�صري.
ويرى العجمي �أن ال�سوق الكويتي قد
ي�شهد ارتدادات حلظية خالل اليومني
القادمني ،واجتاه الأ�سبوع بعد ذلك
يتحدد بقيادة الأ�سواق العاملية بعد
عودتها من عطلة نهاية الأ�سبوع.
ون�صح العجمي املتداولني بتوخي
احل��ذر؛ خ�صو�ص ًا مع الغياب �شبه
للمحفزات خالل هذا املو�سم
الكلي ُ
من كل �سنة ال��ذي يت�ضمن العطلة
ال�صيفية.وكانت �رشكات «عمار»
و«العقارية» و«�سينما» و«ا�سمنت
خليج» و«كامكو» الأكرث ارتفاعا يف
حني كانت �أ�سهم «�صناعات» و«زين»
و«�أعيان» و«�آن» و«مينا» الأكرث تداوال
بينما كانت �رشكات «ايفا فنادق»
و«ورب���ة كبيتل» و«املنتجعات»
و«مدار» و«كميفك» الأكرث انخفا�ضا.
وت��اب��ع املتعاملون اف�صاحا من
�رشكة رمي العقارية ب�ش�أن دعاوى
واحكام ف�ضال عن اع�لان «بور�صة
الكويت» تنفيذ بيع �أوراق مالية
مدرجة و�أخرى غري مدرجة مل�صلحة
وزارة العدل.

األسهم األكثر كمية

وسط سيطرة الحذر على المستثمرين بسبب  5عوامل

ارتفعت بنسبة % 5.7

محللون :تواصل تبيان أداء أسواق الخليج

 542مليون دينار أرباح الشركات
في البورصة الكويتية بالربع الثاني

خالل األسبوع الحالي
توقع حمللون �أن توا�صل �أ�سواق
اخلليج الأداء املتباين خالل
الأ�سبوع و�سط �سيطرة احلذر على
امل�ستثمرين ب�سبب  5عوامل رئي�سية
يف مقدمتها ت�صاعد التوترات
اجليو�سيا�سيةباملنطقة.
وتراجعت  4بور�صات خليجية يف
نهاية جل�سة اخلمي�س املا�ضي مع
ا�شتداد املخاوف من �أن االقت�صاد
العاملي يتجه �إلى الركود بقوة.
وي�����ش��ار �إل��ى �أن �سبع بور�صات
ُ
عربية عادت يوم الأربعاء املا�ضي
ال�ستئناف الدوام بعد انتهاء عطلة
عيد الأ�ضحى.
ويف مطلع الأ���س��ب��وع ،مل تقف
ال��ت��ك��ه��ن��ات غ�ي�ر الإي��ج��اب��ي��ة
لالقت�صاد العاملية عند عقبة
تواجه البور�صات اخلليجية منذ
العودة من �إج��ازة عيد الأ�ضحى
بل زادت تلك العقبات بتطورات
جيو�سيا�سية جديدة باملنطقة بعد
�أن قالت وزارة الطاقة ال�سعودية،
ال�سبت� ،إن �إح��دى وح��دات معمل
للغاز الطبيعي يف حقل ال�شيبة
البرتويل جنوب �رشقي ال�سعودية
تعر�ضت لهجوم �إرهابي وذلك عن
طريق طائرات م�سرية من دون طيار
«درون» مفخخة.
و�أعلنت �رشكة «�أرامكو» ال�سعودية،
�أن «ف���رق اال���س��ت��ج��اب��ة �سيطرت
على ح��ري��ق حم���دود ،وق��ع �أول
�أم�س ،يف �أحد مرافق معمل �شيبة
للغاز ،ومل يت�سبب احل��ادث يف
وق��وع �أي �إ�صابات .وق��ال حممد
امليموين املحلل ب�أ�سواق املال

�إن الأ�����س����واق اخل��ل��ي��ج��ي��ة متر
مبرحلة اخ��ت��ب��ارات فنية قوية
حيث �إن ال�ضغوط اخلارجية من
الظروف اجليو�سيا�سية وغريها
�ستتحكم يف جل�سة اليوم و�أم�س يف
توجهات املتاجرين بالأ�سهم يف
املنطقة .وتوقع �أن ي�ستمر احلذر
ل��دى امل�ستثمرين حتى الت�أكد
من امل�سار ال�صاعد الذي �أخذته
الأ���س��واق العاملية ويف مقدمتها
«الأمريكية» التي �أنهت الأ�سبوع
املا�ضي على مكا�سب كبرية بدعم
من �آمال حتفيز يف �أملانيا.
وم��ع اختتام الأ���س��ب��وع املا�ضي
وق��ب��ي��ل ن��ه��اي��ة جل�سة اجلمعة
املا�ضية ذكرت تقارير �صحافية
�أن احلكومة الأملانية على ا�ستعداد
لتحفيز اقت�صاد برلني من جديد
و�أخ����ذ دي���ون للت�صدي للركود
ال��ذي ي�رضب البالد وه��و ما دفع
الأ�سهم الأمريكية للتعايف وانت�شل
«الأوروبية» من �أدنى م�ستوياتها
يف �ستة �أ�شهر .وبدوره قال �إبراهيم
الفيلكاوي امل�ست�شار االقت�صادي
�إن الأ�سواق اخلليجية من املمكن
�أن تلتقط الأنفا�س مع هذا االرتفاع
الذي �شهدته الأ�سواق العاملية بعد
جل�ستني من اخل�سائر املتفاقمة
ب�سبب خماوف الركود العاملي.
ومع انح�سار خماوف الركود م�ؤقت ًا
بعد توقعات مبزيد من التحفيز من
بنوك مركزية تعافت �أ�سعار النفط
يوم اجلمعة املا�ضي بعد يومني من
الهبوط لتتما�شى مع �أداء الأ�سهم.
و�أ�شار الفيلكاوي �إل��ى �أن تعايف

• إبراهيم الفيلكاوي

�أ�سعار النفط جم��دد ًا من املمكن
�أن يعطي الأ�سواق دفعة �إيجابية
طفيفة يف جل�سة الأحد التي �سيطر
�أي�ض ًا عليها الرتقب جلل�سة الغد
التي �سيحب�س فيها امل�ستثمرون
ب�أ�سواق املنطقة الأنفا�س ترقب ًا
الجت��اه��ات الأ����س���واق العاملية
يف مطلع جل�ساتها الأ�سبوعية.
و���ش��ه��دت وت��ي�رة من���و ال��ن��اجت
ال�صناعي ال�صيني للتباط�ؤ لأدنى
م�ستوى يف �أكرث من  17عام ًا وذلك
ب�سبب احلرب التجارية املت�صاعدة
مع الواليات املتحدة ،فيما يعزز
التباط�ؤ العاملي لالقت�صاد تراجع
عوائد �سندات اخلزانة الأمريكية
الطويلة الأجل عن عوائد ال�سندات
الق�صرية الأجل؛ وهو ما ي�شري �إلى
ركود .وقال نادر حداد ،امل�ست�شار

ال��دويل ب��الأ���س��واق املالية� ،إن
الأ�سواق اخلليجية من املرجح �أن
ال ت�شهد تغريات كبرية ،م�شري ًا �إلى
�أنها �ستت�أثر مبا�رشة ب�أداء ال�سوق
املالية العاملية يف افتتاحات
الأ�سبوع احلايل .وتوقع �أن ي�ستمر
الأداء ال�سلبي لأ�سواق املنطقة و�أن
تعود الأ�سواق العاملية للتذبذب
يف �أدائ���ه���ا م��ع ال��ت��ط��ورات غري
امل�سبوقة حيث تراجعت عوائد
�سندات اخلزانة الأمريكية طويلة
الأجل عن عوائد ال�سندات ق�صرية
الأجل.
و�أو�ضح �أن «الربيك�سيت» �سيكون
له �أثر �سلبي على الأ�سواق وخا�صة
اخلليجية وذل��ك يف ح��ال خروج
بريطانيا دون اتفاق وذل��ك من
امل��ت��وق��ع �أن ي��ح��دث يف �أكتوبر
املقبل و�سط ميل احلكومة يف لندن
�إلى ذلك.
عن عودة ال�سوق ال�سعودي للعمل
�أم�س بعد انتهاء عطلة العيد،
قال «�إننا ال ن�ستطيع عزل ال�سوق
ال�سعودي على م�سار الأ���س��واق
اخلليجية التي �شهدت تراجع ًا
الأ�سبوع املا�ضي مت�أثرة برتاجع
نتائج القطاع العقاري ،ويرجع
ذل��ك لرتاجع الثقة يف االقت�صاد
العاملي .وقال �إن �أ�سواق اخلليج
ما زالت مت�أثرة بت�صاعد التوتر
ب�ين �إي���ران وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية الذي يحدث باملنطقة،
�إ�ضافة �إلى احلرب التجارية التي
تت�صاعد من حني لآخر بني �أمرييكا
وال�صني.

نظر دعوى «ريــم» ضد «أسواق المال»
 29أغسطس الحالي
�أعلنت �رشكة رمي العقارية �أنه مت حتديد جل�سة 29
�أغ�سط�س احلايل ،ك�أولى جل�سات النظر يف دعوى
ال�رشكة �ضد هيئة �أ�سواق املال الكويتية.
وقالت «رمي» يف بيان للبور�صة �أم�س� ،إن مو�ضوع
الق�ضية يتعلق بالنظر يف تظلم ال�رشكة من قرار
«الهيئة» رقم ( 6/29/2019ت» ال�صادر بتاريخ
 20يونيو املا�ضي ،ب�ش�أن رف�ض م�رشوع االندماج
ُ
املقدم من ال�رشكة .و�أو�ضحت ال�رشكة �أن الأثر

املتوقع على ال�رشكة نتيجة احلكم ال ميكن قيا�سه
حالي ًا نظر ًا ل�سري �إجراءات الدعوى.
كانت هيئة �أ�سواق امل��ال ق��ررت يف مطلع �أبريل
املا�ضي ،عدم املوافقة على م�رشوع عقد االندماج
بطريق ال�ضم بني «رمي» و�رشكة املنتجعات العاملية
القاب�ضة.
وذك��رت «رمي» �آن��ذاك �أن رف�ض «الهيئة» مل�رشوع
االندماج يعود لعدة �أ�سباب� ،أولها ،مالحظات مقوم

الأ�صول على تقييم �رشكة منتجعات لندن القاب�ضة
امل��ح��دودة التي تُ عد اال�ستثمار الوحيد ل�رشكة
املنتجعات العاملية القاب�ضة.
�أم��ا ال�سبب الثاين لرف�ض االن��دم��اج فيعود �إلى
مالحظات وحتفظ كل من مقوم الأ�صول «»BOD
وم�ست�شار اال�ستثمار «�رشكة بروتيفيتي» على تقييم
�رشكة «رمي» نتيجة لعدم تقدمي البيانات املالية
ل�رشكتها التابعة ،رمي اململكة املتحدة املحدودة.

ارتفعت الأرباح الإجمالية لعدد
�� 157شرك��ة ُم��درج��ة ببور�صة
الكويت ،بنحو  % 5.7يف الربع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل��ايل على
�أ�سا�س �سنوي ،وارتفاع �أرباح
تلك ال�رشكات خالل الفرتة لت�صل
�إلى  542.013مليون دينار «1.79
مليار دوالر» ،مقارنة بربح قدره
 512.993مليون دينار «1.69
مليار دوالر» للربع الثاين من
عام .2018
وت�صدر قطاع البنوك االرتفاعات
الف�صلية ُم�ستحوذ ًا على %56.1
م��ن �إج��م��ايل �أرب����اح قطاعات
البور�صة ،بقيمة  303.89ماليني
دينار ،يليه اخلدمات املالية
ب��ن��ح��و  75.35م��ل��ي��ون دينار
�شكلت  % 13.9من �إجمايل �أرباح
ال�سوق.
وك��ان��ت �أرب���اح قطاع الرعاية
ال�صحية الأق��ل على امل�ستوى
الف�صلي بقيمة مل تتجاوز 600
�أل��ف دينار �شكلت  % 0.11من
�إجمايل �أرباح البور�صة .و�سجل
قطاع التكنولوجيا اخل�سائر
الف�صلية الوحيدة بني قطاعات
ال�سوق الكويتي بقيمة � 13ألف
دينار كانت من ن�صيب �رشكة
الأنظمة الآلية.

وحقق بنك الكويت الوطني �أعلى
الأرب��اح الف�صلية بنهاية الربع
الثاين من  2019بقيمة 101.36
مليون دينار ،تليه �أرباح «بيتك»
بنحو  56.07مليون دينار،
فيما �سجلت «كيبل تلفزيوين»
�أقل الأرباح الف�صلية بنحو �ألف
دينار.
يف امل��ق��اب��ل� ،سجلت «�أب��ي��ار»
�أعلى اخل�سائر بالربع الثاين
من العام احلايل بقيمة 19.67
مليون دينار ،تليها «الأول��ى»
بنحو  5 1.53.26مليون دينار،
بينما كانت خ�سائر «حيات كوم»
الأقل يف هذا ال�صدد بواقع � 6آالف
دينار .وعلى م�ستوى الن�صف
الأول من  ،2019بلغت �أرب��اح
� 157رشكة �أعلنت حتى نهاية
تعامالت اخلمي�س � 15أغ�سط�س
احلايل ،نحو  1.119مليار دينار
مقارنة بربح قدره  1.058مليار
دينار بالن�صف الأول من ،2018
بارتفاع ن�سبته .%5.7
وا�ستحوذ قطاع البنوك على 54.6
 %من �أرب��اح ال�سوق الكويتي،
حيث بلغت �أرباح بنوك القطاع
 610.59مليون دينار ،تلته �أرباح
اخلدمات املالية بقيمة 157.47
مليون دينار تُ عادل  % 14.1من

الأرب��اح الإجمالية ،فيما كانت
�أرباح قطاع التكنولوجيا الأقل
بنحو � 23ألف دينار
وت�صدر بنك الكويت الوطني
الأرباح الن�صفية ل�رشكات ال�سوق
بواقع  209.09مليون دينار ،تليه
�أرباح «�أهلي متحد  -البحرين»
بنحو  114.44مليون دينار،
وجاءت �أرباح «ا�ستهالكية» الأقل
يف ه��ذا ال�صدد بنحو � 22ألف
دينار.
يف املقابل� ،سجلت «�أبيار» �أكرب
اخل�سائر يف الن�صف الأول من
العام احلايل بقيمة  19.81مليون
دينار ،تلتها خ�سائر «�إيفــا»
بنحو  6.25مليون دينار ،فيما
كانت خ�سائر «وثاق» الأقل بواقع
 403دنانري.
ويبلغ عدد ال�رشكات املُ درجة
ببور�صة الكويت � 175رشكة ،ما
يعني �أن معدل الإف�صاح بلغ حتى
الآن  % 89.7مع تبقي نحو 18
�رشكة مل تُ ف�صح بعد عن بياناتها
املالية ،علم ًا ب�أن هناك �رشكات
غري ُمنتظمة ال�سنة املالية يف
ال��ب��ور���ص��ة .واجل��دي��ر بالذكر
�أن مهلة الإف�صاح عن النتائج
الف�صلية انق�ضت يوم اخلمي�س
املا�ضي.

