6

شؤون

اقتصادية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3851األربعاء  11سبتمبر 2019
info@alshahedkw.com

أنهت تعامالتها على ارتفاع «العام»  4.6نقاط

األسهم األكثر ارتفاع ًا

تباين مؤشرات بورصة الكويت
والسيولة تراجعت إلى  22.49مليون دينار

األسهم األكثر انخفاض ًا

األسهم األكثر كمية

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
�أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش العام
 4.6نقاط ليبلغ م�ستوى 5868
نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت .%0.08
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش
 131.12مليون �سهم متت من خالل
� 5842صفقة نقدية بقيمة 22.4
مليون دينار «نحو  76.16مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 4.06نقاط لي�صل �إل��ى م�ستوى
 4776.9نقطة بن�سبة %0.08
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 92.9
مليون �سهم متت عرب � 3056صفقة
نقدية بقيمة  4.8ماليني دينار
نحو « 16.3مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 8.8
نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 6424.07
نقطة بن�سبة  %0.14من خالل

• ارتفاع املؤشر العام في بورصة الكويت

كمية �أ�سهم بلغت  38.3مليون �سهم
متت عرب � 17.6صفقة بقيمة 17.6
مليون دينار «نحو  59.8مليون
دوالر».
وكانت �رشكات «كميفك» و«ايفا
ف���ن���ادق» و«م���راك���ز» و«كفيك»
و«ورق���ي���ة» الأك�ث�ر ارت��ف��اع��ا يف
ح�ي�ن ك��ان��ت �أ���س��ه��م «�أرزان»
و«�أع��ي��ان» و«كفيك» و«ال�سالم»
و«امل�ستثمرون» الأك�ث�ر ت��داوال
بينما ك��ان��ت ��شرك��ات «�سكب

ك» و«�أ���س��م��ن��ت خليج» و«ورب���ة
ت» و«ال����راي» و«�أه��ل��ي» الأك�ثر
انخفا�ضا.
تباينت امل���ؤ��شرات الرئي�سية
لبور�صة الكويت يف ختام تداوالت
�أم�س؛ �إذ ارتفع امل�ؤ�رشان الأول
والعام بن�سبة  %0.14و%0.08
ع��ل��ى ال���ت���وايل ،ف��ي��م��ا تراجع
الرئي�سي .%0.08
وهبطت التداوالت �أم�س؛ �إذ تراجعت
ال�سيولة �إلى  22.49مليون دينار،

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
ال�سوق الأول

)%0.14( )8.81( 6.424.07

ال�سوق الرئي�سي

)%0.08-( )4.06-( 4.779.66

امل�ؤ�رش العام

)%0.08( )4.64( 5.868.02

«المصارف العربية» :اكتمال

التحول الرقمي خالل  5سنوات

مقابل  39.34مليون دينار �أول من
�أم�س ،كما انخف�ضت الكميات �إلى
 131.37مليون �سهم ،علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ  175.52مليون �سهم
يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت التعامالت ارت��ف��اع 7
قطاعات على ر�أ�سها اخلدمات
املالية بـ ،%0.71فيما تراجع 3
�أ�سهم على ر�أ�سها املواد الأ�سا�سية
بـ.%1.29
وت�����ص��در �سهم كميفك القائمة
اخل�رضاء بـ ،%17.41فيما جاء
ال�سكب على ر�أ����س الرتاجعات
بـ.%30.32وحول �أن�شط التداوالت
ت�صدر �أرزان املرتفع %2.31
الكميات بـ 14.08مليون �سهم،
فيما ت�صدر بيتك ال�سيولة بقيمة
 3.52مليون دي��ن��ار ،منخف�ض ًا
.%0.14

األسهم األكثر قيمة

البورصة تستعد لطرح المشتقات المالية ضمن المرحلة الرابعة للتطوير
قالت بور�صة الكويت� ،أنه �سيتم طرح
امل�����ش��ت��ق��ات امل��ال��ي��ة �ضمن املرحلة
الرابعة من خطة تطوير ال�سوق التي
كانت بور�صة الكويت قد �أطلقتها عام
 2017بالتعاون مع هيئة �أ�سواق املال،
وال�رشكة الكويتية للمقا�صة.
و�أو�ضحت البور�صة يف بيان� ،أم�س،
�أنها �ستقوم ب�إعداد درا�سة متكاملة حول
منتجات امل�شتقات املالية مع �رشكات
اال�ستثمار والأطراف املعنية.
ونظمت بور�صة الكويت ور�شة ا�ستطالع
ر�أي تناولت �سوق امل�شتقات املالية،
�ضمن �إطار جهودها املتوا�صلة لتطوير
�أ�سواق ر�أ�س املال يف البالد ،و�شارك يف
الور�شة ممثلون عن �رشكات اال�ستثمار
امل���درج���ة وغ�ي�ر امل���درج���ة و��شرك��ات
الو�ساطة.

توقع رئي�س احتاد امل�صارف العربية ،اكتمال حتويل العمل امل�رصيف
يف الإدارات لدى حكومات العامل ،والقطاعات اخلا�صة وال�رشكات �إلى
رقمي خالل الأعوام اخلم�سة املقبلة.
و�أ�ضاف حممد جراح والذي ي�شغل من�صب «رئي�س جمل�س �إدارة بنك «كي �آي
بي» ،يف بيان �أم�س� ،أن التكنولوجيا الرقمية �أ�صبحت �أمر ًا بالغ الأهمية
بالن�سبة للقطاع امل�رصيف.
جاء ذلك خالل م�شاركة اجلراح يف �أعمال امل�ؤمتر امل�شرتك بني احتاد
امل�صارف العربية ،ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،الذي عقده
االحتاد م�ؤخر ًا يف باري�س حتت عنوان «االبتكارات املالية :القوانني
والت�رشيعات وحتديات االمتثال».
وذكر جراح �أن منوذج العمل التقليدي للبنوك التي تقدم اخلدمات
امل�رصفية للأفراد �سي�صبح من التاريخ ،ومن ال�رضوري اتباع نهج متوازن
يجمع بني العمل امل�رصيف التقليدي واخلدمات الرقمية املبتكرة.

أرباح «أركان الكويت»

ترتفع  %32في الربع الثالث
ارتفعت �أرب���اح ��شرك��ة �أرك���ان
الكويت العقارية خالل الربع
الثالث املنتهي يف  31يوليو
ال�سابق بن�سبة  32%على �أ�سا�س
�سنوي ،وف��ق ب��ي��ان لبور�صة
الكويت �أم�س.
و�سجلت �أرب��اح �أرك��ان الكويت
للثالثة الأ�شهر املنتهية يف 31
يوليو  2019نحو � 335.68ألف
دي��ن��ار « 1.11مليون دوالر»،
م��ق��اب��ل � 253.47أل���ف دينار
«� 836.29ألف دوالر» يف الفرتة
املناظرة من .2018
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة
� 937.32أل����ف دي���ن���ار خ�لال

الت�سعة الأ�شهر املنتهية يف 31
يوليو املا�ضي ،بتقل�ص 63%
عن م�ستواها يف نف�س الفرتة
من العام املا�ضي البالغ 2.52
مليون دينار.
وعزا بيان ال�رشكة تقل�ص �أرباح
الت�سعة الأ���ش��ه��ر �إل���ى وج��ود
انخفا�ض يف ربح بيع عقارات
ا�ستثمارية.
ي�شار �إلى �أن �إجمايل الإيرادات
الت�شغيلية لأركان بلغ يف الت�سعة
الأ�شهر احلالية  2.45مليون
دي��ن��ار ،م�تراج��ع��ة  41%عن
م�ستواها بالفرتة املماثلة من
 2018عند  4.15ماليني دينار.

أسهم  4قطاعات تصعد

ببورصة قطر بنهاية التعامالت

للجل�سة الثالثة على التوايل ارتفعت بور�صة قطر عند �إغالق تداوالت
�أم�س ،مدعومة ب�صعود  4قطاعات ،وت�صدر بنك قطر الأول القائمة
اخل�رضاء ،و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  0.65%لي�صل �إلى النقطة
 ،10375.67رابح ًا  66.64نقطة عن م�ستويات �أول من �أم�س.
وانخف�ضت التداوالت �أم�س� ،إذ تقل�صت ال�سيولة �إلى  298.44مليون ريال،
مقابل  1.28مليار ريال بالأول �أم�س ،كما تراجعت �أحجام التداول عند
 120.48مليون �سهم ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ  133.58مليون �سهم يف
اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت التعامالت ارتفاع قطاعات الت�أمني ،واالت�صاالت ،والبنوك
واخلدمات املالية ،والنقل ،بينما تراجع العقارات ،وال�صناعة،
والب�ضائع ،وارتفع الت�أمني  ،2.40%لنمو �سهمي قطر والإ�سالمية للت�أمني
بن�سبة  2.91%و 0.17%على التوايل.
و�صعد البنوك  ،1.11%الرتفاع عدة �أ�سهم تقدمها قطر الأول الذي ارتفع
باحلدود ال�سعرية امل�سموح بها بـ ،9.83%وذلك عقب ا�ستقالة نائب
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ،قبيل انعقاد عمومية البنك غري
العادية ملناق�شة خف�ض ر�أ�س املال يف � 16سبتمرب احلايل.

• جانب من انعقاد الورشة ببورصة الكويت

وقالت رئي�س قطاع الأ�سواق بالتكليف
نورة العبدالكرمي�« :إن تداول امل�شتقات
املالية �سي�ؤدي دور ًا حموري ًا يف تطور
ال�سوق الكويتي ،و�سي�ستقطب جمموعة
�أو�سع من امل�ستثمرين ،و�سريتقي مبكانة
البور�صة �إقليمي ًا ودوليا».
و�أ�ضافت� ،أن �إدارة البور�صة متكنت خالل
ال�سنوات املا�ضية من �إحداث فارق كبري
يف بور�صة الكويت ،منوهة بامل�ضي
بخطى ثابتة يف رحلة النمو والريادة.
وتابعت« :نعمل دوم ًا على تو�سيع قائمة
املنتجات واخلدمات التي نقدمها وتطوير
بيئة جاذبة لل�سيولة من خالل �إتاحة
املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة،
ون�سعى ب�شكل د�ؤوب �إلى امل�ساهمة يف
تطوير اقت�صاد الكويت ،وامل�شاركة يف
حتقيق الأهداف التنموية للدولة».

محللون :مؤشرات إيجابية تسيطر على األسهم الخليجية
قال حمللون �إن هناك بوادر تعاف
وم���ؤ��شرات �إيجابية ظهرت على
م�ؤ�رشات الأ�سواق اخلليجية خالل
جل�سات الأ�سبوع احلايل مع التح�سن
الذي �شهدته بع�ض الأ�سواق العاملية
و�أ�سعار النفط.وقالت منى م�صطفى
املحللة الفنية ب�أ�سواق املال �إن
هناك م�ؤ�رشات حت�سن مب�ستويات
ال�سيولة بفعل م�شرتيات قوية
للم�ستثمرين الأج��ان��ب وال �سيما
بال�سوق ال�سعودية التي ت�شهد
حالي ًا املرحلة الأخرية لالن�ضمام
�إلى م�ؤ�رش فوت�سي را�سل.
ووفق ًا لبيان ر�سمي �سابق لـ«تداول»
ف���إن م��ن املنتظر �أن يتم تطبيق
املرحلة الرابعة من ان�ضمام ال�سوق
املالية ال�سعودية «تداول» مل�ؤ�رش
«فوت�سي را�سل» للأ�سواق النا�شئة
وذلك يوم �23سبتمرب احلايل ،و�أما
املرحلة اخلام�سة والأخرية يف يوم
 23دي�سمرب املقبل ،ويتم يف كل

منها �ضم  25%من ال�سوق ،وتتوقع
م�ؤ�س�سة فوت�سي را�سل وفق ًا لبيان
ر�سمي �سابق �أن ت�ؤدي ترقية ال�سوق
ال�سعودية �إلى تدفق  20مليار دوالر
خ�لال ال�سنوات القليلة املقبلة،
لتكون �سوق ًا جاذبة لالكتتابات
الأولية.
ولفتت م�صطفى �إل��ى �أن الأ�سواق
الإم��ارات��ي��ة �أي�����ض � ًا ت�شهد بع�ض
ال��ت��دف��ق��ات الأج��ن��ب��ي��ة امللحوظة
وخ�صو�ص ًا على الأ�سهم الكربى
ال�سيما امل�رصفية والعقارية ،ووفق ًا
للبيانات الر�سمية ب�أ�سواق الأ�سهم
الإماراتية ف�إن امل�ستثمرين الأجانب
«غري العرب» ركزوا م�شرتياتهم التي
بلغت حم�صلتها  31مليون درهم على
�أ�سهم كربى وم�ضاربية يف مقدمتها
«جي �إف �إت�ش» و«دب��ي الإ�سالمي»
و«�إعمار العقارية» و«الإمارات دبي
الوطني».وتوقعت منى م�صطفى �أن
ي�ستكمل �سوق دبي املايل وال�سوق

• إبراهيم الفيلكاوي

ال�سعودي االرتفاعات التي بد�أت
تظهر يف اجلل�سة املا�ضية مع توايل
ارتفاعات الأ�سهم الأمريكية وبع�ض
العاملية الأخرى.
ومن جانبه ،قال نائب رئي�س جمل�س

�إدارة مبا�رش كابيتال هولدجن �إيهاب
ر�شاد �إن ا�ستقرار الأ�سواق اخلليجية
يف الفرتة احلالية مرتبط ارتباط
وثيق ب��الأو���ض��اع اجليو�سيا�سية
باملنطقة وبتطورات النزاع التجاري
بني الواليات املتحدة وال�صني.
و�أ�شار �إلى �أن ا�ستقرار تلك الأمور
وخ�صو�ص ًا فيما يخ�ص احل��رب
التجارية يعترب حافز ًا قوي ًا لدفع
امل�ستثمرين للعودة ل�رشاء الأ�سهم
ورفع �شهية املخاطرة لديهم.
ولفت �إيهاب ر�شاد �إلى �أن التوقعات
املتفائلة حيال النتائج الف�صلية
التي �سيبد�أ الإف�صاح عنها قريب ًا
م��ع نهاية ال�شهر احل��ايل تعترب
من العوامل ال�ضامنة ال�ستمرار
الأداء الإيجابي ببع�ض الأ�سواق
اخلليجية.و�أكد على و�صول الأ�سهم
ال��ك�برى �إل���ى م�ستويات مغرية
وجيدة لل�رشاء وخ�صو�ص ًا ب�أ�سواق
الأ�سهم الإم��ارات��ي��ة التي و�صلت

مكررات ربحيتها �إلى �أقل م�ستوى
لها مقارنة بـالأ�سهم املدرجة
ببور�صات اخلليج.
وب��دوره ،قال �إبراهيم الفيلكاوي
امل�ست�شار االقت�صادي ب�أ�سواق
امل��ال �إن الأ���س��واق اخلليجية متر
حالي ًا مبرحلة حا�سمة من الناحية
الفنية.
و�أك���د �أن تلك امل���ؤ��شرات حتتاج
�إل��ى بع�ض املحفزات الإيجابية
و�أب��رز التنب�ؤات عن نتائج الربع
الثالث التي من املتوقع �أن ترفع
�شهية ال�رشاء لدى بع�ض املحافظ.
و�أما عن ال�سوق الكويتي ،ف�أ�شار
�إبراهيم الفيلكاوي �إلى �أن ال�سوق
الكويتي يتعر�ض ل�ضغوط بيعية
قوية بالفعل ولكنها تعود �إلى
الإعالن عن تفا�صيل االكتتاب العام
ل�رشكة بور�صة الكويت و�رشكة
�شمال الزور الذي �سيبد�أ يف �أكتوبر
املقبل.

«أبوظبي» ترتفع تزامن ًا مع نمو أسهمها القيادية
�أغلق �سوق �أبوظبي للأوراق املالية تداوالت
�أم�س على ارتفاع ،تزامن ًا مع منو �أ�سهمه
القيادية ،وخا�صة املدرجة بقطاعي العقار
والبنوك.
وزاد امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة ،0.39%
مبا يعادل  19.88نقطة ليغلق عند 5095.75
نقطة.و�سجلت البور�صة حجم تداوالت و�صل
�إل��ى  44.389مليون �سهم ،بقيمة تداوالت
و�صلت �إلى  157.701مليون درهم ،بعد تداول

� 1511صفقة.
وعلى م�ستوى القيمة ال�سوقية ،فقد ربحت
 2.29مليار درهم من م�ستواها البالغ 520.574
مليار درهم بنهاية جل�سة �أول من �أم�س� ،إلى
 522.859مليار درهم بنهاية جل�سة �أم�س.
وبخ�صو�ص القطاعات ،ارتفع العقارات
بن�سبة  ،1.79%تاله البنوك بن�سبة ،0.36%
ثم قطاع الطاقة بن�سبة  ،0.24%و�أخ�ير ًا
االت�صاالت بن�سبة .0.12%

وت�صدر الأ�سهم الرابحة يف البور�صة �سهم
امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق بن�سبة
 ،14.58%بينما ت�صدر الأ�سهم املنخف�ضة �سهم
�رشكة �أبوظبي لبناء ال�سفن لهبوطه .8.39%
وج��اء على قائمة �أن�شط الأ�سهم من حيث
الأح��ج��ام �سهم �رشكة دان��ة غ��از بعد تداول
 5.563ماليني �سهم ،فيما كان الأن�شط على
م�ستوى القيم �سهم بنك �أبوظبي الأول بعد
ت�سجيل �سيولة بلغت  38.342مليون درهم.

ُيذكر �أن بنك �أبوظبي الأول �أب��رم اتفاقية
�رشاكة �أم�س مع �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
لتوزيع الأرب��اح النقدية على امل�ستثمرين
امل�سجلني لدى ال�سوق �إلكرتوني ًا ،وذلك من
خالل املحفظة الرقمية للبنك «.»payit
وبخ�صو�ص �أداء قياديات ال�سوق ،زاد �سهم
بنك �أبوظبي التجاري بن�سبة  1.93%ليغلق
عند �سعر  ،8.39%ثم ارتفع �سهم �رشكة الدار
العقارية بن�سبة  1.84%ل�سعر  2.20درهم.

