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المؤشر العام هبط  %2.05بالغ ًا أدنى مستوياته في  3أشهر

بورصة الكويت سجلت أعلى
وتيرة تراجع في 2019
�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها �أم�س
على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام 120.16
نقطة ليبلغ م�ستوى  5747.8نقطة
بن�سبة انخفا�ض بلغت  .%2.05وبلغت
كميات تداوالت امل�ؤ�رش  165.16مليون
�سهم متت من خالل � 6942صفقة نقدية
بقيمة  40.8مليون دينار «نحو 138.7
مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي 31.3
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى  4748.3نقطة
بن�سبة  %0.66من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  98.3مليون �سهم مت��ت عرب
� 3128صفقة نقدية بقيمة  5.9ماليني
دينار «نحو  20.06مليون دوالر».
كما انخف�ض م��ؤ��شر ال�سوق الأول
 163.17نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 6260.9نقطة بن�سبة  %2.54من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  66.7مليون �سهم متت
عرب � 3814صفقة بقيمة  34.9مليون
دينار «نحو  118.66مليون دوالر».
وكانت �رشكات «ورب��ة ت» و«ورب��ة
كبيتل» و«م الأع��م��ال» و«الرابطة»
و«التخ�صي�ص» الأكرث ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «بيتك» و«اعيان» و«اهلي
متحد» و«كفيك» و«وطني» الأكرث تداو ًال
بينما كانت �رشكات «كميفك» و«اموال»
و«اكتتاب» و«العيد» و«مراكز» الأكرث
انخفا�ضا.
و�شهدت اجلل�سة اف�صاحا من بنك وربة
ب�ش�أن موافقة هيئة �أ�سواق املال على
ن�رشة االكتتاب اخلا�ص ال�صدار �صكوك
بنحو  500مليون دوالر �أمريكي ف�ضال
ع��ن �إف�صاح م��ن «بيتك» ب�ش�أن عقد
اجتماع جمل�س االدارة ملناق�شة تقارير
امل�ست�شارين حول ا�ستحواذ على البنك
الأهلي املتحد.
و�أنهت امل�ؤ�رشات جل�سة �أم�س مرتاجعة
ب�شكل جماعي ،م��ع ت�سجيل �أعلى
وترية هبوط للم�ؤ�رشين العام والأول
خالل العام احلايل .وتراجع امل�ؤ�رش
العام للبور�صة  %2.05بالغ ًا �أدنى
م�ستوياته منذ �أكرث من ثالثة �أ�شهر،
وذلك ب�إقفاله عند م�ستوى 5747.86
نقطة بخ�سائر جتاوزت  120نقطة.
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول عند
الإغالق  %2.54خا�رس ًا �أكرث من 163
نقطة ب�إقفاله عند م�ستوى 6260.9
نقطة ،ومل يختلف احل��ال بالن�سبة

• املؤشر السلبي يدل على حالة تخوف شديدة من قبل املستثمرين

م�ؤ�رشات بور�صة الكويت
»٪2.54-« »163.17-« 6.260.90
ال�سوق الأول
»٪0.66-« »31.35-« 4.748.31
ال�سوق الرئي�سي
»٪2.05-« »120.16-« 5.747.86
امل�ؤ�رش العام
للم�ؤ�رش الرئي�سي للبور�صة ،والذي
�أنهى التعامالت ُمرتاجع ًا  %0.66عند
م�ستوى  4748.31نقطة خا�رس ًا 31.35
نقطة.
وارت��ف��ع��ت م�����س��ت��وي��ات ال�سيولة
بالبور�صة �أم�س لت�صل �إل��ى 40.89
مليون دينار مقارنة مع  22.49مليون
دينار �أول �أم�س ،بنمو ن�سبته .%81.8
و�سجلت �أحجام التداول ارتفاع ًا بنحو
 ،%25.7لت�صل �إلى  165.17مليون
�سهم مقارنة مع  131.37مليون �سهم
بجل�سة الثالثاء.
وج��اءت  9قطاعات باللون الأحمر
يت�صدرها البنوك بنحو ،%2.56
بينما ارتفعت م�ؤ�رشات  3قطاعات
�أخرى يت�صدرها الت�أمني بواقع .%0.3
وت�����ص��در �سهم «كميفك» تراجعات
ام�س بانخفا�ض ن�سبته  ،%9.2فيما
ت�صدر �سهم «وربة للت�أمني» القائمة

ُ
املدرجة ُمرتفع ًا
اخل�رضاء للأ�سهم
بنحو  ،%7.65وحقق �سهم «بيتك»
�أن�شط تداوالت بالبور�صة على كافة
امل�ستوياته ،بكميات بلغت 14.71
مليون �سهم بقيمة  10.49ماليني
دينار ،ليرتاجع ال�سهم عند الإغالق
.%2.88
وقال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال� ،سعد
الرومي� ،إن الهبوط بوترية كبرية
جاء م�صحوب ًا بزيادة يف �أحجام وقيم
التداول وهو م�ؤ�رش �سلبي يدل على
حالة تخوف �شديد من قبل امل�ستثمرين
واملتداولني على ال�سواء.
وي��رى ال��روم��ي �أن الهبوط الكبري
للم�ؤ�رشات ت�أثر ًا بالرتاجع امللحوظ
يف م�ؤ�رش ال�سوق ال�سعودي ،الذي
�سجل انخفا�ض ًا جتاوزت ن�سبته الـ %2
حتى تلك اللحظات .و�أو�ضح �أن الت�أثر
بال�سوق ال�سعودي يف �أوقات الهبوط

�أ�صبح ُمتالزمة للبور�صة الكويتية،
ُم�شري ًا �إل��ى �أن الأول عندما يرتفع
ب�شكل جيد ال يقابله نف�س االرتفاع
يف ال�سوق الكويتي بل على العك�س
ُيخالف االجتاه ويرتاجع �أحيان ًا.
و�أ�شار الرومي �إلى �أن نزول ال�سوق
جاء م�صحوب ًا ب�ضغوط بيعية تبدو
وك�أنها ُمتعمدة بهدف الو�صول �إلى
م�ستويات متدنية وخا�صة للأ�سهم
القيادية على الرغم من عدم ورود
�أية �أخبار �سلبية تُ �شري �إلى �رضورة
التخارج وممار�سة هذا ال�ضغط.
فني ًا� ،أو���ض��ح ال��روم��ي �أن امل�ؤ�رش
العام تخلى �أم�س عن دع��م رئي�سي
عند احلاجز املئوي  5800نقطة،
ومن ثم بات االجتاه قوي ًا نحو ك�رس
خط الدعم املئوي التايل عند 5700
نقطة ،مو�ضح ًا ب�أن النطاقني ينح�رص
بينهما نقطة ارتكاز متثل مقاومة �أولية
للم�ؤ�رش عند  5787نقطة .و�أ�ضاف �إن
امل�ؤ�رش وفق ًا لإغالقات �أم�س يحظى
بدعوم عند م�ستويات  5687و 5626
نقطة على الرتتيب ،بينما تقبع نقاط
املقاومة عند م�ستويات  5847و 5947
نقطة على التوايل.

للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفاع مؤشرات قطر بدعم صعود جماعي
للقطاعات ونمو التداوالت
للجل�سة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل اختتمت
بور�صة قطر تعامالت �أم�س باللون �ألأخ�رض،
بدعم �صعود جماعي للقطاعات ،و�سط منو
بالتداوالت.
و�سجل امل�ؤ�رش العام من��و ًا ن�سبته ،%0.88
لي�صل �إلى النقطة �« 10466.49أعلى م�ستوى
منذ  31يوليوال�سابق» ،رابح ًا  90.82نقطة عن
م�ستويات �أول من �أم�س .وبلغت القيمة ال�سوقية
للأ�سهم يف نهاية التعامالت  577.898مليار
ريال « 159.743مليار دوالر» بارتفاع ،%0.91

«القيادية» دفعت

«أبوظبي» للمحافظة

على المنطقة الخضراء
ا���س��ت��ط��اع��ت ع��م��ل��ي��ات ال����شراء
االنتقائية على الأ�سهم القيادية
دف���ع ���س��وق �أب��وظ��ب��ي امل���ايل
للمحافظة على مكانته باملنطقة
اخل�رضاء ،وذلك يف نهاية جل�سة
�أم�����س ،و�صعد امل ��ؤ��شر العام
بن�سبة ،%0.21مبا ُيعادل 10.75
نقاط،لتنهي ت��داوالت �أم�س عند
م�ستوى  5106.50نقاط.
وو���ص��ل ح��ج��م ت����داول ال�سوق
 45.427مليون �سهم،ب�سيولة
قدرها  211.874مليون درهم بعد
تداول � 1750صفقة ،وعلى م�ستوى
القيمة ال�سوقية ،فقد ارتفعت
 900مليون درهم الى 523.759
مليون درهم بنهاية �أم�س،مقابل
 522.859مليون درهم يف جل�سة
الأم�س .وت�صدر قطاع العقارات
االرتفاعات بن�سبة ،%0.85تاله
البنوك بن�سبة ،%0.35بينما هبط
االت�صاالت بن�سبة ،%0.61وجاء
من بعده قطاع الطاقة بن�سبة
.%0.41
وت�صدر الأ�سهم الرابحة يف ال�سوق
�سهم ال�رشكة العاملية القاب�ضة
بن�سبة  %12.7ل�سعر 4.17
دراهم،بينما كان الأكرث هبوطا
�سهم امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة
والفنادق بعد انخفا�ضه %9.09
ل�سعر  1.51دره��م وك��ان ال�سهم
الأن�شط على م�ستوى القيم �سهم
بنك �أبوظبي الأول ب�سيولة و�صلت
الى  92.602مليون درهم،فيما
كان الأن�شط على م�ستوى احلجم
�سهم �رشكة ال��دار العقارية بعد
تداول  7.320ماليني �سهم.

ع��ن م�ستواها يف اجلل�سة ال�سابقة البالغ
 572.676مليار ريال « 158.3مليار دوالر».
و�صعدت التداوالت �أم�س�،إذ ارتفعت ال�سيولة
�إل��ى  306.52ماليني ري��ال ،مقابل 298.44
مليون ريال بالأم�س ،كما زادت الكميات عند
 156.89مليون �سهم ،علم ًا ب�أنها كانت تبلغ
 120.48مليون �سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت التعامالت ارتفاع جماعي للقطاعات
على ر�أ�سها الت�أمني بـ،%3.47لنمو � 4أ�سهم
تقدمها قطر للت�أمني بـ .%3.77وزاد العقارات

،%2.24ل�صعود � 3أ�سهم بالقطاع تقدمها �إزدان
مت�صدر القائمة اخل�رضاء بـ.%3.88و�صعد
البنوك واخلدمات املالية  ،%0.87مدعوم ًا
بارتفاع عدة �أ�سهم تقدمها بينها الوطني –
�أكرب وزن ن�سبي يف امل�ؤ�رش العام – بن�سبة
.%0.98
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر الأول املرتفع
 %1.23الكميات بـ 55.03مليون �سهم ،فيما
ت�صدر الوطني ال�سيولة بـ  55.05مليون
ريال.

جني أرباح سريع يعيد « دبي»

للتراجع بنسبة %0.25
�أن��ه��ى ���س��وق دب���ي امل��ايل
تعامالته �أم�����س ،تزامن ًا
م��ع ع����ودة ع��م��ل��ي��ات جني
الأرب������اح ال����سري��ع��ة على
الأ���س��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة .وهبط
امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة
 ،%0.25مبا ُي��ع��ادل 7.27
نقاط ،ليغلق عند م�ستوى
 2885نقطة.
وبلغ حجم التداول 493.211
مليون �سهم ،ب�سيولة قدرها
 609.884ماليني درهم ،بعد
ت��داول � 2425صفقة ،وعلى
م�ستوى القيمة ال�سوقية ،فقد
انخف�ضت مبقدار  472مليون
دره��م �إل��ى  375.368مليار
درهم ،مقارنة بقيمتها التي
بلغت �أم�س  375.840مليار
درهم.
قطاعي ًا ،هبط اخلدمات بن�سبة

 ،%1.17تاله العقارات بن�سبة
 ،%0.64ثم قطاع اال�ستثمار
واخل��دم��ات املالية بن�سبة
 ،%0.15بينما زاد قطاع ال�سلع
اال�ستهالكية بن�سبة ،%0.38
وجاء من بعده البنوك بن�سبة
.%0.19
وت�صدر الأ�سهم املنخف�ضة �سهم
جمموعة ال�سالم القاب�ضة،
امل��درج��ة ببور�صة الكويت
ودب��ي بن�سبة  %4.17لينهي
عند �سعر  0.46درهم ،بينما
كان الأك�ثر ربح ًا �سهم �رشكة
اال�ست�شارات املالية الدولية
القاب�ضة «�إيفا» املدرج �أي�ض ًا
يف �سوق دبي املايل وبور�صة
الكويت بن�سبة  %1.67ليغلق
عند �سعر  0.61دره��م .وكان
ال�سهم الأن�شط على م�ستوى
احلجم والقيمة �سهم �رشكة

�شعاع كابيتال بتداول 390.261
مليون �سهم ب�سيولة و�صلت �إلى
 388.400مليون درهم.
وعلى م�ستوى �أداء الأ�سهم
ال��ق��ي��ادي��ة ،ان��خ��ف�����ض �سهم
�رشكة �أرابتك القاب�ضة بن�سبة
 %2.82ل�سعر  1.72درهم،
وج��اء من بعده �سهم �رشكة
داماك العقارية بن�سبة %0.95
مل�ستوى �سعر  0.94درهم ،ثم
�أتى ثالث ًا �سهم �رشكة �إعمار
ال��ع��ق��اري��ة بن�سبة %0.79
ل�سعر  5دراهم .وعلى اجلانب
الآخر ،زاد �سهم �رشكة �رشكة
«دي �إك�س بي �إنرتتينمنت�س»
بن�سبة  %0.44لينهي اجلل�سة
عند  0.23دره��م ،وتاله �سهم
بنك الإم����ارات دب��ي الوطني
حيث ارت��ف��ع بن�سبة %0.37
ل�سعر  13.45درهم ًا.

أسهم البنوك تتراجع ببورصة البحرين
�أغلقت بور�صة البحرين تداوالت �أم�س على
هبوط،تزامنا مع انخفا�ض معظم قطاعاته
القيادية،وخا�صة قطاع البنوك التجارية،
وهبط امل�ؤ�رش العام لل�سوق بن�سبة 0.51
،%مبا ُي����وازي  7.88ن��ق��اط ليغلق عند
 1540.91نقطة،مقابل �آخر جل�سة التي بلغت
 1548.78نقطة خالل الأحد املا�ضي ،وبلغت
كمية تداول جل�سة اليوم  3.436ماليني �سهم
ب�سيولة و�صلت الى � 491.139ألف دينار.
قطاعيا،هبط ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة ،ثم
اخل��دم��ات ،بينما ا�ستقر ك��ل م��ن قطاع
اال�ستثمار وال�صناعة .وكان ال�سهم الأكرث
انخفا�ضا �سهم �رشكة نا�س،ثم �سهم �رشكة
زين البحرين،و�أتى ثالثا �سهم البنك الأهلي

املتحد البحرين،بينما كان ال�سهم الأكرث
ربحا �سهم بنك البحرين الإ�سالمي.
ُيذكر �أن جمل�س �إدارة بنك بيت التمويل
الكويتي «بيتك» ق��ال �إن��ه �سوف يناق�ش
ُ
املعينني
تقارير امل�ست�شارين العامليني
م��ن قبل البنك للقيام ب��أع��م��ال الفح�ص
الفني والقانوين النايف للجهالة واخلا�ص
ُ
املحتمل على البنك الأهلي
باال�ستحواذ
املتحد «البحرين» ،وك��ان ال�سهم الأكرث
ن�شاطا م��ن حيث حجم ال��ت��داوالت �سهم
جمموعة جي �إف �إت�ش املالية املدرجة
�أ�سهمها يف بور�صة البحرين�،سوق دبي
املايل،وبور�صة الكويت بعد تداول 1.776
مليون �سهم.

