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موجة من التراجعات سيطرت على المؤشرات عند اإلغالق

بورصة الكويت تعود لألحمر بعد سلسلة من االرتفاعات
�أن���ه���ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت جل�سة
تعامالتها الأ�سبوعية �أم�����س على
انخفا�ض امل�ؤ�رش العام  2285نقطة
ليبلغ م�ستوى  5213نقطة وبن�سبة
انخفا�ض .% 0.44
وبلغت كميات ت����داوالت امل�ؤ�رش
 208.23ماليني �سهم متت من خالل
� 8815صفقة نقدية بقيمة  64.4مليون
دينار «نحو  153مليون دوالر».يف
م��وازاة ذلك انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق
الرئي�سي  4.8نقاط لي�صل �إلى م�ستوى
 4975نقطة وبن�سبة انخفا�ض % 0.1
من خالل كمية �أ�سهم بلغت 108.5
ماليني �سهم متت عرب � 3467صفقة
نقدية بقيمة  5.9ماليني دينار «نحو
 19.5مليون دوالر».
وتراجع م�ؤ�رش ال�سوق الأول 32.7
نقطة لي�صل �إل���ى م�ستوى 5344
نقطة بن�سبة انخفا�ض  % 0.61من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  99.7مليون
�سهم متت عرب � 5348صفقة بقيمة
 40.4مليون دينار «نحو  133مليون
دوالر».وتابع املتعاملون �إف�صاحا
عن النتائج املالية للربع الثاين
ل��ل��ف�ترة املنتهية يف  30يونيو
املا�ضي ل�صندوق ن��ور الإ�سالمي
اخلليجي وكذلك �إع�لان تنفيذ بيع
�أوراق مالية مدرجة ل�صالح �إدارة
التنفيذ يف وزارة العدل الكويتية.
كما تابع املتعاملون �إف�صاحا ب�ش�أن
م��واف��ق��ة هيئة �أ���س��واق امل���ال على
تخفي�ض ر�أ�س مال �رشكة دانة ال�صفاة
ف�ضال عن �إف�صاح ب�ش�أن اجتماع جمل�س
�إدارة �رشكة هيمومن �سوفت الثالثاء
املقبل ملناق�شة البيانات املالية عن
فرتة الربع الثاين من العام احلايل
و�إف�صاح عن النتائج الربع �سنوية
ل�صندوق الدرة اال�سالمي.
وكانت �رشكات «بنك وربة» و«برقان»
و«بيتك» و«خليج ب» «الدويل» الأكرث
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «بيتك»
و«�صناعات» و«ال���دويل» و«وطني»
و«بنك وربة» الأكرث تداوال من حيث
الكمية �أما الأكرث انخفا�ضا فكانت «جي

أخبار

اف ات�ش» و«�أجيليتي» و«�صناعات»
و«وط��ن��ي» و«بنك بوبيان».وتطبق
�رشكة بور�صة الكويت حاليا املرحلة
الثانية لتطوير ال�سوق بعدما �أعلنت
�أنها �ستلغي الأوامر القائمة يف نظام
التداول الآيل تعزيزا لر�ؤية ال�رشكة
ور�سالتها وخطتها اال�سرتاتيجية.
وتت�ضمن هذه املرحلة تق�سيم بور�صة
الكويت �إلى ثالثة �أ�سواق منها ال�سوق
الأول وي�ستهدف ال����شرك��ات ذات
ال�سيولة العالية والقيمة ال�سوقية
املتو�سطة �إل���ى الكبرية يف حني
تخ�ضع �رشكاته ملراجعة �سنوية ما
يرتتب عليه ا�ستبعاد �رشكات وترقية
�أخرى تواكب املعايري الفنية على
�أن تنقل امل�ستبعدة �إل��ى ال�سوق
الرئي�سي �أو �سوق املزادات.ويت�ضمن
ال�سوق الرئي�سي ال����شرك��ات ذات
ال�سيولة اجليدة التي جتعلها قادرة
على التداول مع �رضورة توافقها مع
�رشوط الإدراج املعمول بها يف حني
تخ�ضع مكونات ال�سوق للمراجعة
ال�سنوية �أي�ضا للت�أكد من مواكبتها
للمتطلبات.
�أم��ا �سوق امل���زادات فهو لل�رشكات
التي ال ت�ستويف ��شروط ال�سوقني
الأول والرئي�سي وال�سلع ذات ال�سيولة
املنخف�ضة وامل��ت��وا���ض��ع��ة قيا�سا
لآليات العر�ض والطلب املطبقة.
و�أنهت امل�ؤ�رشات الكويتية تعامالت
�أم�س ،باللون الأحمر بعد ارتفاعها
جماعي ًا يف اجلل�ستني ال�سابقتني،
ح��ي��ث ان��خ��ف�����ض امل����ؤ��ش�ر ال��ع��ام
 ،% 0.44وتراجع امل�ؤ�رشان الرئي�سي
والأول بن�سبة  % 0.1و % 0.61على
الرتتيب.
و�سجلت م�ؤ�رشات  10قطاعات تراجع ًا
�أم�س ب�صدارة النفط والغاز بانخفا�ض
ن�سبته  ،% 1.33فيما ارتفع قطاع
الت�أمني مبفرده ُم�سج ًال منو ًا معدله
.% 0.28وجاء �سهم «ياكو الطبية»
على ر�أ�س تراجعات الأ�سهم ُ
املدرجة
ب��ان��خ��ف��ا���ض ن�سبته ،% 10.14
فيما ت�صدر �سهم «ورب��ة للت�أمني»

البورصة

«هيومن سوفت» تناقش
البيانات المالية للربع الثاني
 17يوليو
يناق�ش جمل�س �إدارة �رشكة هيومن �سوفت القاب�ضة يوم الثالثاء 17
يوليو احلايل ،البيانات املالية للربع الثاين املنتهي يف  30يونيو
 ،2018وفق بيان للبور�صة الكويتية ام�س.
كانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت  % 9.7يف الربع الأول من العام احلايل
لت�صل �إلى  7.83ماليني دينار ،مقابل �أرباح بنحو  7.14ماليني دينار
يف الفرتة املماثلة من عام .2017
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة  28.1مليون دينار يف العام املا�ضي،
مقابل �أرباح بنحو  24.2مليون دينار يف عام  ،2016بارتفاع يف الأرباح
بن�سبة .% 16

السيولة تراجعت
إلى  46.41مليون

دينار ..وأحجام

التداول تقلصت
بنسبة % 20.8

 10قطاعات سجلت
انخفاض ًا بصدارة

النفط والغاز

وارتفاع «التأمين»
بمفرده

القائمة اخل����ضراء مرتفع ًا بنحو
.% 10.1وتقل�صت �سيولة البور�صة
�أم�س بن�سبة � % 5.5إلى  46.41مليون
دينار مقابل  49.09مليون دينار
ب��الأول �أم�س ،كما تراجعت �أحجام
التداول � % 20.8إلى  208.24مليون
�سهم مقابل  262.8مليون �سهم بجل�سة.
وت�صدر �سهم «بيتك» ن�شاط التداوالت
�أم�س ب�أن�شط تداوالت ي�شهدها ال�سهم
خالل � 8سنوات تقريب ًا ،حيث بلغت
الكميات �أم�س  23.25مليون �سهم
بقيمة  14.67مليون دينار ،ليرتاجع
ال�سهم عند الإغالق .% 0.16

• تراجع السيولة في البورصة

�أكد مدير �صندوق لال�ستثمار يف
اال�سواق النا�شئة مارك موبيو�س
�أن��ه قد يكون هناك ما هو �أ�سو�أ
بعد �أن �أطلقت الواليات املتحدة
طلقات جديدة يف حربها التجارية
مع ال�صني ،م�شري ًا �إل��ى �أن هذه
احلرب جمرد بروفة حلدوث �أزمة
عاملية.
وتوقع موبيو�س �أن ت�شهد �أ�سهم
الأ�سواق النا�شئة هبوط ًا جديد ًا
قدره .% 10
وتابع� :أنه عاج ً
ال �أم �آجال �سن�شهد
�أزمة مالية مع الأخذ يف االعتبار
�أننا يف فرتة التخل�ص من وقت
الأم���وال الرخي�صة ،يف �إ�شارة
�إل��ى ت�شديد ال�سيا�سة النقدية
العاملية.
و�أ�ضاف �أنه �سيكون هناك �ضغط
حقيقي بالن�سبة للعديد من

ال�رشكة

الكمية «مليون

الن�سبة من �إجمايل

بيتك

23.25

% 11.2

امل�ستثمرون القاب�ضة

19.15

% 9.2

�صناعات

13.98

% 6.7

البنك الدويل

11.47

% 5.5

الإثمار القاب�ضة

9.91

% 4.8

�سهم»

تداوالت ال�سوق

رأسمال «دانة الصفاة»
واف��ق��ت هيئة �أ����س���واق امل��ال
الكويتية على تخفي�ض ر�أ�سمال
�رشكة دان��ة ال�صفاة الغذائية
من  14.875مليون دينار �إلى
 12.168مليون دينار ،بخف�ض
ن�سبته .% 18.2
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
الكويتية� ،أم�����س �إن اخلف�ض
�سيتم ب�إطفاء ر�صيد اخل�سائر
املرتاكمة والبالغ  4.7ماليني
دينار تقريباً ،حيث يتم �إطفاء
 4.39ماليني دينار عن طريق
عالوة الإ�صدار ،و�إطفاء املتبقي
من اخل�سائر املرتاكمة والبالغ

� 307.23آالف دينار عن طريق
تخفي�ض ر�أ�س املال من 14.875
مليون دينار �إلى  14.568مليون
دي��ن��ار وذل���ك ب ��إل��غ��اء 3.072
ماليني �سهم.
وتابعت ال�رشكة :ثم يتم تخفي�ض
ر�أ���س امل��ال من  14.568مليون
دينار �إلى  12.168مليون دينار
مببلغ  2.4مليون دينار عن طريق
توزيعات نقدية وذلك ب�إلغاء عدد
 24مليون �سهم وتوزيعها على
امل�ساهمني بالن�سبة والتنا�سب
بني ما ميلكه من �أ�سهم و�إجمايل
الأ�سهم ُ
امللغاة بالقيمة اال�سمية

• مارك موبيوس

بحلول نهاية العام.
ك��م��ا ت��ع��ر���ض��ت ع��م�لات ال���دول
النامية ل�ضغوط ،حيث انخف�ض
م�ؤ�رش «�إم�.إ�س�.سي�.آي» لعمالت
الأ���س��واق النا�شئة بن�سبة % 6

مقارنة م��ع امل�ستوى املرتفع
امل�سجل يف �أواخر مار�س.
ويدفع هذا الهبوط يف العمالت
البنوك املركزية من تركيا �إلى
الأرجنتني و�إندوني�سيا على رفع
معدالت الفائدة من �أجل حماية
عمالتهم املحلية.
وق��ال موبيو�س �إن��ه على الرغم
م��ن �أن رف��ع معدل الفائدة هو
حل ق�صري الأجل �إال �أنه قد ي�ؤدي
�إلى نتائج عك�سية يف الدول ذات
الديون املرتفعة.
لكنه يف املقابل يرى �أن الهبوط
املحتمل يف الأ�سواق املالية هو
فر�صة لل�رشاء وجمع الأم���وال
م��ن قبل ال����شرك��ات و�أ���ض��اف �أن
احلكومات حتتاج �إل��ى ا�ستعادة
ثقة امل�ستثمرين عرب �ضخ موارد
مالية.

الإ�سالمية القاب�ضة الأكرث انخفا�ض ًا بـ،% 3.05
وتراجع الوطني و�أكرب وزن ن�سبي يف امل�ؤ�رش
العام وبن�سبة .% 0.44
وكان الوطني قد �أعلن �أول �أم�س القوائم املالية
للربع الثاين من العام احل��ايل ،وارتفعت
�أرباحه بن�سبة � % 7.3إلى  3.7مليارات ريال.
وهبط العقارات  ،% 0.58لرتاجع �أ�سهم القطاع
الأربعة تقدمها مزايا قطر بن�سبة ،% 0.99
علم ًا �رشكتها التابعة قد �أعلنت �أول �أم�س عدم
امل�ضي قدم ًا يف عملية اال�ستحواذ على �رشكة
تورنيدو.
ويف املقابل ،ارتفع الب�ضائع بن�سبة ،% 0.76

مدعوم ًا بنمو � 4أ�سهم على ر�أ�سها زاد القاب�ضة
الأكرث ارتفاع ًا بـ.% 5.07
و�أعلنت �رشكة زاد القاب�ضة �أن �رشكتها التابعة
القطرية لل�صناعات الغذائية املتكاملة قامت
ب�إن�شاء م�صانع متكاملة وجم��ه��زة ب�أحدث
التقنيات لت�صفية و�إن��ت��اج زي��وت الطعام
ب�أنواعها املختلفة يف دولة قطر ،لتتمكن من
توفري  % 100من احتياجات ال�سكان.
وت�صدر �سهم فودافون قطر املرتاجع % 0.65
ن�شاط التداول بكافة م�ستوياته م�ستحوذ ًا على
�سيولة بقيمة  23.49مليون ريال ،وحجم بواقع
 2.57مليون �سهم.

األكثر انخفاض ًا

ال�رشكة

الإغلق «فل�س»

التغري « »%

ال�رشكة

الإغالق «فل�س»

التغري « »%

وربة للت�أمني

73.0

% 10.1 +

ياكو الطبية

124.0

« » % 10.1

وثاق للت�أمني

30.0

% 4.9 +

�أم القيوين لال�ستثمارات

66.0

« » % 9.6

�أ�سمنت الهالل

120.0

% 4.4 +

بيت الطاقة

28.5

« » % 9.5

اخل�صو�صية القاب�ضة

65.0

% 3.3 +

مركز �سلطان

70.0

« » % 5.4

�أولى وقود

135.0

% 3.1 +

بيت اال�ستثمار اخلليجي

18.0

« » % 5.3

«أسواق المال» توافق على تخفيض

أسهم  6قطاعات تتراجع بقطر في نهاية التعامالت
تراجعت بور�صة قطر يف ختام تعامالت �أم�س،
مت�أثرة بهبوط  6قطاعات على ر�أ�سها البنوك.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام بن�سبة  % 0.39متدني ًا
�إلى النقطة  ،9318.53ليخ�رس  36.49نقطة عن
م�ستويات �أول �أم�س.
وزادت ال�سيولة يف نهاية التعامالت �إلى
 162.43مليون ريال ،مقابل  121.35مليون
ريال �أول �أم�س ،فيما ارتفعت �أحجام التداول
لـ 7.75ماليني �سهم ،مقارنة بــ 3.93ماليني
�سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.
وجاء البنوك على ر�أ�س القطاعات املرتاجعة
بـ ،% 0.88ب�ضغط انخفا�ض � 6أ�سهم ت�صدرها

األكثر ارتفاع ًا

األكثر نشاطا من حيث الكمية

موبيوس :الحرب التجارية تمهيد لألزمة المالية المقبلة
هذه ال�رشكات التي تعتمد على
الأموال الرخي�صة ب�ش�أن �إمكانية
ا�ستمراريتها.
و�أل��ق��ت اخل��ط��وات التي اتبعها
بنك االحتياطي الفيدرايل والبنك
املركزي الأوروب��ي ب�ش�أن تطبيع
ال�سيا�سة النقدية بظاللها على
الأ�سواق النا�شئة خالل هذا العام
�إ�ضافة �إلى ارتفاع الدوالر وتدهور
الأو�ضاع التجارية.
و�أ�ضاف موبيو�س �أن النزاع بني
الواليات املتحدة وال�صني رمبا
يزداد �سوء ًا حيث من غري املرجح
�أن يرتاجع الرئي�س دونالد ترامب
عن قراراته ب�ش�أن التعريفات.
ويرى �أنه من املرجح �أن ينخف�ض
م�ؤ�رش «�إم�.إ���س���.س��ي�.آي» لأ�سهم
الأ���س��واق النا�شئة بنحو % 10
�إ�ضافية عن امل�ستويات احلالية

,,

لل�سهم البالغة  100فل�س.
و�أو���ض��ح��ت ال�رشكة �أن جمل�س
الإدارة ���س��وف يجتمع الحق ًا
الت��خ��اذ الإج������راءات اخلا�صة
بعملية التخفي�ض ،مو�ضحة ب�أنه
�سيتم الإف�صاح عن هذه الإجراءات
فور انتهاء اجتماع املجل�س.
ك��ان جمل�س �إدارة ال�رشكة قد
رفع تو�صيته يف بداية الن�صف
الثاين من �شهر يونيو املا�ضي،
�إلى هيئة �أ�سواق املال الكويتية
للموافقة على �إطفاء اخل�سائر
املرتاكمة على ال�رشكة عن طريق
تخفي�ض ر�أ�س املال.

خسائر «الكيبل التلفزيوني»
تتراجع  % 60في الربع الثاني

�أظهرت البيانات املالية لل�رشكة الكويتية للكيبل التلفزيوين
تراجع خ�سائر الربع الثاين من العام احلايل بن�سبة  % 60.4على
�أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة الكويتية �أم�س بلغت خ�سائر
الفرتة � 20.14ألف دينار «� 66.67ألف دوالر» ،مقابل خ�سائر
بنحو � 50.89ألف دينار «� 168.45ألف دوالر» للربع الثاين من
عام .2017
و�سجلت ال�رشكة خ�سائر بقيمة � 43.03ألف دينار يف الن�صف الأول
من العام احلايل ،مقابل خ�سائر بنحو � 115.85ألف دينار بنف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،برتاجع يف اخل�سائر بن�سبة .% 62.9
وقالت ال�رشكة يف البيان �إن خ�سائر الفرتة تعود �إلى و�ضع ال�سوق
خالل الفرتة احلالية مما �أدى �إلى انخفا�ض �إيرادات ال�رشكة.
كانت خ�سائر ال�رشكة تقل�صت يف الربع الأول من العام احلايل
بن�سبة  % 64.8لت�صل �إلى � 22.89ألف دينار ،مقابل خ�سائر بنحو
� 64.96ألف دينار للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.

سوق أبوظبي يتراجع بنسبة % 0.01
هبط �أداء �سوق �أبوظبي املايل بنهاية تعامالت اخلمي�س،
�آخر جل�سات الأ�سبوع بعد �سل�سلة من االرتفاعات ا�ستمرت
ل�ستة جل�سات بفعل عمليات جني �أرباح.وانخف�ض
امل�ؤ�رش العام بن�سبة  % 0.01الى م�ستوى 4687.01
نقطة ليخ�رس نحو  4.79نقاط.
وجرى التعامل على  32.28مليون �سهم ،بقيمة 91.28
مليون دره��م بعدما مت تنفيذ � 714صفقة.وانخف�ض
�أداء قطاع البنوك بن�سبة  % 0.053بفعل هبوط �سهم
�أبوظبي التجاري بن�سبة .% 0.56ويف املقابل تراجع
قطاع العقار بن�سبة  ،% 1.09بفعل تراجع �سهم ا�رشاق
العقارية بن�سبة  ،% 4.55وال��دار العقارية بن�سبة
.% 0.95
وحقق قطاع الطاقة ارتفاع ًا بن�سبة  % 0.61بدعم من
�سهم دانة غاز بن�سبة  ،% 1.96و�أدنوك للتوزيع بنحو
.% 1.65وت�صدر �سهم ابوظبي الأول ان�شط الأ�سهم تداو ًال
من حيث القيمة بنحو  26.21مليون درهم ،فيما كان
�سهم منازل العقارية الأن�شط ت��داوال من حيث احلجم
بنحو  6.66ماليني �سهم.
وقال اياد الربيقي ،مدير عام مركز ال�رشهان »،انعك�س

بدء مو�سم اعالن النتائج عن الربع الثاين على اال�سواق
يف اجلل�سات الأخرية ،والتي من املفرت�ض ان تنعك�س
ايجابا على ال�سوق با�ستقطاب �سيولة جديدة.
و�أ�ضاف الربيقي انه من املتوقع �أن حتظى الأ�سواق
ب�إهتمام املحافظ االجنبية وامل�ؤ�س�سات حيث �سي�شكل
اعالن نتائج الن�صف االول حجر اال�سا�س النطالق وتفاعل
اال�سواق من جديد ال �سيما بعد تراجع اال�سواق خالل
اال�سابيع املا�ضية والتداوالت االفقية لرتقب النتائج.
و�أ�شار �أي�ض ًا الى ان املخاوف لدى امل�ستثمرون بد�أت
تتبدل بعد اعالن معظم ال�رشكات املدرجة عدم انك�شافها
على ابراج وكذلك ت�شبع بيعي على بع�ض ال�رشكات التي
تراجعت خالل اال�سابيع املا�ضية.
و�أكد انه بالرغم من تراجع اال�سواق اال انها �ساهمت يف
خلق فر�صة ايجابية بعد هبوط اال�سعار الى م�ستويات
مغرية ،م�ؤكدا ان جميع هذه العوامل من تبدد املخاوف
واال�سعار املغرية والتزامن مع االف�صاحات الن�صف
�سنوية وكذلك ا�ستقرار ا�سعار النفط ت�شكل حمفزات
لال�سواق خالل الفرتة املقبلة قد تظهر اثارها خالل
اجلل�سات املقبلة.

مؤشر مسقط يتراجع عند اإلغالق
بضغط القياديات
انخف�ض امل ��ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
م�سقط يف نهاية تعامالت �أم�س،
بن�سبة � % 0.33إل���ى م�ستوى
 4440.8نقطة ،خا�رس ًا  14.74نقطة
عن م�ستوياته بجل�سة �أول �أم�س.
وت�أثر امل�ؤ�رش العام �أم�س برتاجع
جماعي لقطاعاته الرئي�سية ،حيث
انخف�ض ال�صناعي  % 0.51ب�ضغط
 4من �أ�سهمه ،وتراجع فولتامب
للطاقة  ،% 5.68وانخف�ض جلفار

للهند�سة .% 2.06
وجتاهل قطاع ال�صناعة �صدارة
�سهم الأ�سماك العمانية للرابحني
�أم�س بن�سبة .% 2.94
وانخف�ض م�ؤ�رش اخلدمات 0.46
 %ب�ضغط � 4أ�سهم ،وتقدم م�سقط
للغازات املرتاجعني بن�سبة 8.81
 ،%وه��ب��ط اجل��زي��رة للخدمات
.% 3.54
تراجعا
وكان املايل �أقل القطاعات
ً

�أم�����س بن�سبة  ،% 0.31مت�أثر ًا
برتاجع � 6أ�سهم ،وهبط املتحدة
للتمويل  ،% 6.54وت��راج��ع
املدينة لال�ستثمار .% 4.35
وتراجع حجم التداوالت �أم�س �إلى
 5.11ماليني �سهم ،مقابل 5.4
ماليني �سهم باجلل�سة املا�ضية،
بينما ارتفعت قيمة التداوالت �إلى
 1.13مليون ريال ،مقابل 885.82
�ألف ريال بجل�سة �أول �أم�س.

