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التداوالت تجاوزت  163مليون سهم

بورصة الكويت تستهل تعامالت األسبوع في المنطقة الحمراء
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام
 21.3نقطة ليبلغ م�ستوى  5288.3نقطة
بن�سبة انخفا�ض بلغت  .%0.4وبلغت
كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش  163.9مليون
�سهم متت من خالل � 4720صفقة نقدية
بقيمة  27.7مليون دينار «نحو 91.41
مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي 23.3
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى  4751.4نقطة
وبن�سبة  %0.49من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  110.5مليون �سهم متت عرب 2951
�صفقة نقدية بقيمة  6.3مليون دينار
«نحو  20.79مليون دوالر» .كما انخف�ض
م�ؤ�رش ال�سوق الأول  20.4نقطة لي�صل
�إل��ى م�ستوى  5576.9نقطة وبن�سبة
انخفا�ض  %0.37من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  53.2مليون �سهم متت عرب 1769
�صفقة بقيمة  21.3مليون دينار «نحو
 70.29مليون دوالر».
وكانت �رشكات «مراكز» و«بيت الطاقة»
و«التعمري» و«رم��اي��ة» و«ع عقارية»
الأك�ث�ر ارتفاعا يف ح�ين كانت �أ�سهم
«عقارات ك» و«الأول��ى» و«�أهلي متحد»
و«التعمري» و«امل�ستثمرون» الأك�ثر
تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا فكانت «ياكو»
و«منتزهات» و«ال�سورية» و«�سرنجي»
و«وربة كابيتال».
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون �إي�����ض��اح��ات من
��شرك��ات «رم���ال ال��ك��وي��ت العقارية»

و«جياد القاب�ضة» و«القرين ل�صناعة
الكيماويات البرتولية» ب�ش�أن التداوالت
غري االعتيادية على �أ�سهمها يف جل�سة
اخلمي�س املا�ضي .و�شهدت اجلل�سة
�إف�صاحا م��ن �رشكة «�أم���وال الدولية
القاب�ضة» ب�ش�أن زيادة ر�أ�سمال �رشكتها
التابعة «نور كابيتال ماركت�س» ف�ضال
عن �إف�صاح من �رشكة «جمموعة عربي
القاب�ضة» ب�ش�أن تر�سية مناق�صة بقيمة
 5.8م�لاي�ين دي��ن��ار «ن��ح��و  19مليون
دوالر».
و�سجلت م�ؤ�رشات  5قطاعات تراجع ًا �أم�س
ب�صدارة البنوك بن�سبة  ،%0.8فيما ارتفعت
م�ؤ�رشات  6قطاعات �أخرى يت�صدرها ال�سلع
اال�ستهالكية بنحو  .%3.2وجاء �سهم «ياكو»
على ر�أ�س القائمة احلمراء بانخفا�ض ن�سبته
 ،%8.54فيما ت�صدر �سهم «مراكز» القائمة
اخل�رضاء بنمو معدله .%13.11
وارتفعت �سيولة البور�صة �أم�س %7.6
�إلى  27.78مليون دينار مقابل 25.82
مليون دينار باجلل�سة ال�سابقة ،كما
ارتفعت �أح��ج��ام ال��ت��داول � %3.3إلى
 164.34مليون �سهم مقابل 159.12
مليون �سهم ي��وم اخلمي�س املا�ضي.
وحقق �سهم «الكويت الوطني» �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة  3.63ماليني
دينار مرتاجع ًا  ،%1.09فيما ت�صدر
�سهم «عقارات الكويت» ن�شاط الكميات
ب��ت��داول  25.76مليون �سهم مرتفع ًا
.%2.75

«أو.تي.سي الكويت» :انخفاض
حجم التداوالت بنسبة %14.7
�شهدت من�صة «تداوالت نظام خارج
املن�صة» املعروف اخت�صارا بـ «�أو.
تي�.سي» خالل جل�سات الأ�سبوع
املنتهي اخلمي�س املا�ضي انخفا�ضا
يف حجم التداوالت بن�سبة %14.7
مقارنة مع الأ�سبوع قبل املا�ضي.
وقالت �رشكة «املوازي دوت كوم»
يف تقرير لها انه مت ت��داول 1.14
مليون �سهم بقيمة � 54.6ألف دينار
«نحو � 180.15ألف دوالر �أمريكي»
يف � 33صفقة .و�أ�ضافت �أن �شا�شة
ال�صفقات ال��ف��وري��ة �سجلت اداء

ايجابيا حيث بلغ حجم التداوالت
� 709.9آالف �سهم بقيمة � 49.5ألف
دينار «نحو  163.55الف دوالر»
متت عرب � 26صفقة.
و�أ���ض��اف��ت ال�رشكة �أن ال�صفقات
اخلا�صة �سجلت �أداء �سلبيا خالل
اال���س��ب��وع حيث بلغت ال��ت��داوالت
� 437.10ألف �سهم ،بينما ارتفعت
قيمة التداوالت بنحو � 5.11آالف
دينار «نحو � 16.86ألف دوالر» متت
عرب � 7صفقات.
واب��ت��ك��رت بور�صة الكويت هذه

املن�صة التي تت�سم بامل�صداقية
لت�سهيل عملية ت���داول الأوراق
امل��ال��ي��ة غ�ير امل��درج��ة م��ن بيع
و��شراء وت�سوية وتقا�ص ومتيزت
با�ستحداث موقع �إلكرتوين هو الأول
من نوعه على م�ستوى املنطقة.
وكانت عملية ت��داول هذه االوراق
تتم �سابقا بطريقة يدوية تفتقر
لل�شفافية حيث عانى املتداولون
تخوفا من مدى جديتها وحقيقة
الأ����س���ع���ار و���ص��ع��وب��ة حت�صيل
املبالغ.

قيمة التداوالت بلغت  130.5مليون درهم

أسهم البنوك تضغط على سوق دبي
�أنهى امل��ؤ��شر العام ل�سوق دبي
املايل تعامالت جل�سة الأحد ،على
تراجع بفعل تراجع قطاع االت�صاالت
والعقار والبنوك.ونزل امل�ؤ�رش
العام بن�سبة  %0.63الى م�ستوى
 2578.14نقطة ليخ�رس من خاللها
 16.38ن��ق��ط��ة.وج��رى التعامل
على  81.25مليون �سهم ،وبقيمة
 130.532مليون درهم موزعني على
� 1161ألف �صفقة.
وت��راج��ع ب��امل ��ؤ��شر ال��ع��ام قطاع
االت�����ص��االت بن�سبة  %1.18بفعل
هبوط �سهم دو امل�تراج��ع بنف�س
الن�سبة.كما نزل قطاع العقارات
بعد �أن تراجع بن�سبة  %0.62بفعل
هبوط �سهم االحتاد العقارية بن�سبة
 ،%1.07و�إعمار بن�سبة .%0.84
وانخف�ض قطاع البنوك بن�سبة %0.61
بفعل تراجع �سهم م�رصف عجمان

جني أرباح أدت

إلى تراجع المؤشرات
قال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال،
زيادة فقيه �إن الرتاجع �أم�س ي�أتي
يف �إطار عمليات جني �أرباح وخا�صة
بعد ارت��ف��اع امل���ؤ��شرات الأ�سبوع
املا�ضي ،وحت��دي��د ًا الأول والعام
حيث مل ي�شهد امل�ؤ�رشان �أي هبوط
طوال جل�سات الأ�سبوع.
و�أو�ضح فقيه �أن ما ُيرجح عمليات
جني الأرباح �أم�س هو ت�صاعد وترية
ال��ت��داوالت وخا�صة على م�ستوى
ُ
املح�صلة
ال�سيولة ،حيث �شكلت
النهائية �صايف �سيولة �سلبية بنحو
 %19نتيجة ت��رك��زه��ا يف جانب
البيع .فني ًا ،قال فقيه �إن امل�ؤ�رش
العام تخلى �أم�س عن حجاز مئوي
يقع عند  5300نقطة ،الذي ا�ستمر
�أع�لاه يف اجلل�ستني ال�سابقتني،
متوقع ًا ا�ستمرار هبوط امل�ؤ�رش يف
جل�سة الغد �صوب م�ستوى 5275
نقطة ما مل يرتد يف امل�ستهل �أعلى
احلاجز املئوي مرة �أخرى.

• «الكويت الوطني» حقق �أن�شط �سيولة بقيمة  3.63ماليني دينار

المؤشر العام فقد  42.30نقطة

«البنوك» و«العقار» يقودان سوق أبوظبي للتراجع
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
امل���ايل ت��ع��ام�لات جل�سة �أم�����س على
ت��راج��ع؛ بفعل هبوط قطاعي البنوك
والعقارات.
ونزل امل�ؤ�رش العام بن�سبة � %0.86إلى
م�ستوى  4872.08نقطة ليفقد من خاللها
 42.30نقطة.وجرى التعامل على 77.13
مليون �سهم وبقيمة  180.034مليون
دره��م موزعة على � 902صفقة.ونزل
قطاع البنوك بن�سبة  %1.44بفعل هبوط
بنك �أبوظبي التجاري بنحو ،%1.93
و�أبوظبي الأول بن�سبة .%1.58
وانخف�ض قطاع العقارات بن�سبة %0.87
بعد هبوط �سهم الدار العقارية بن�سبة
.%1.12ويف املقابل ارتفع قطاع الطاقة
بن�سبة  %1.44مدفوع ًا ب�سهم طاقة
مت�صدر االرتفاعات بن�سبة .%10.34
وارتفع قطاع ال�سلع بنحو  %1.06بدعم
من �سهم �أغذية املرتفع بن�سبة .%1.61
وكان �سهم الدار العقارية الأن�شط تداو ًال
من حيث القيمة واحلجم ،بنحو 51.47
مليون دره��م ،من خالل التداول على
 28.8مليون �سهم.

• م�ؤ�رش ابوظبي

متأثرة بهبوط  5قطاعات

بورصة قطر تنخفض للجلسة

• م�ؤ�رش دبي

بن�سبة.%1.22ويفاملقابلانفردقطاع
اخلدمات باالرتفاعات بن�سبة %0.22
بدعم من �سهم تربيد املرتفع بن�سبة
 .%0.59وك��ان �سهم دبي اال�سالمي

الأن�شط تداو ًال من حيث القيمة بنحو
 60.19مليون درهم ،فيما كان �سهم
االحت��اد العقارية الأن�شط من حيث
احلجم بنحو  38.69مليون �سهم.

«ناسداك دبي» تواصل تراجعها
بعد �أن تكبدت خ�سائر �أ�سبوعية،
توا�صل بور�صة «نا�سداك دبي»،
هبوطها يف تعامالتها �أم�س الأحد
بن�سبة � ،%0.8إلى م�ستوى 3095.28
نقطة ،بعد �أن و�صل امل�ؤ�رش عند
�إقفال اجلل�سة املا�ضية عند م�ستوى
 3120.29نقطة .وج��رت ت��داوالت
� 325.440أل���ف �سهم ،ب�سيولة
ق��دره��ا  1.515مليون دوالر على
مدى اجلل�سة ،برتاجع ملحوظ يف
م�ستويات التدوال عن جل�سة اخلمي�س
املا�ضي .وبنهاية تعامالت الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،بلغ حجم التعامالت
بجل�سة نهاية الأ�سبوع 678.354
�أل��ف �سهم ،بقيمة قدرها 9.329
ماليني دوالر ،وك��ان �أك�ثر الأ�سهم
�سيولة �سهم موانئ دب��ي بتحقيق
 1.3مليون دوالر ،من خالل التداول
على � 89.26ألف �سهم� ،صاعد ًا بنحو
 1.64بنهاية التعامالت.
على اجلانب الآخر ،تراجع الإمارات
دبي الوطني ريت  ،%3.17م�سج ًال
�سيولة � 127.7ألف دينار ،بتعامالت
حجمها � 221ألف �سهم ،وانخف�ض
الإمارات ريت  ،%0.37عرب تعامالت
� 15أل��ف �سهم ،بقيمة � 12.05ألف

فقيه :عمليات

الرابعة على التوالي
�أنهت بور�صة قطر تعامالت �أم�س الأحد
يف املنطقة احل��م��راء للجل�سة الرابعة
على التوايل ،مت�أثرة بهبوط  5قطاعات.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.12
لي�صل �إلى امل�ستوى  ،9769.04خا�رس ًا
 12.14نقطة ع��ن م�ستويات اخلمي�س
املا�ضي .وتراجعت التداوالت �أم�س ،حيث
انخف�ضت ال�سيولة �إلى  203.47ماليني
ري��ال ،مقابل  222.25مليون ريال يوم
اخلمي�س .وانخف�ضت �أحجام التداول عند
 7.17ماليني �سهم ،مقارنة بـ 7.42ماليني
�سهم يف اجلل�سة ال�سابقة.وهبط باجلل�سة
 5قطاعات ،وهي :العقارات ،والبنوك،

والنقل ،ثم ال�صناعة ،والت�أمني ،فيما
ارتفع االت�صاالت والب�ضائع.
وت�صدر العقارات القطاعات املرتاجعة
بـ ،%2.29ب�ضغط ت�صدر �سهم �إزدان القائمة
احلمراء بـ ،%3.96وهبوط مزايا .%0.28
وتراجع البنوك  ،%0.53النخفا�ض عدة
�أ�سهم بينها الوطني بـ،%0.67وعلى اجلانب
الآخر ارتفع الب�ضائع  ،%0.73مدعوم ًا بنمو
� 6أ�سهم تقدمها ال�سينما مت�صدر االرتفاعات
بـ .%9.87وت�صدر �سهم م�سيعيد املنخف�ض
 %0.22ن�شاط التداول على كافة امل�ستويات
بحجم بلغ  1.33مليون �سهم ،و�سيولة بقيمة
 23.91مليون ريال.

«البحرين»

تنفيذ صفقة خاصة

سجل تراجع ًا

على «الخليج» لصالح

طفيف ًا

«الغانم التجارية»
• م�ؤ�رش نا�سداك دبي

دوالر ،وهو نف�س الرتاجع يف �سهم
�أورا�سكوم بن�سبة  ،%1.48بفعل
تداول � 177سهم ،ب�سيولة � 1.07ألف
دوالر.وخالل تعامالت الأ�سبوع الأول
من �شهر مار�س احل��ايل ،انخف�ضت
بور�صة نا�سداك دبي ،بنحو ،%3.5
مقارنة مب�ستوى �إغالق �شهر فرباير
املا�ضي عند  3235.72نقطة.
وتعد نا�سداك دب��ي ،التي تتخذ
مركز دب��ي امل��ايل العاملي مقر ًا
لها ،بور�صة مالية عاملية تقدم

خدماتها للمنطقة بني غرب �أوروبا
و�رشق �آ�سيا ،وت�ستقبل امل�صدرين،
���س��واء م��ن املنطقة �أو م��ن �شتى
�أنحاء العامل ،الذين يتطلعون �إلى
اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
على امل�ستويني الإقليمي والدويل،
وت���درج البور�صة حالي ًا الأ�سهم
وامل�شتقات وال�سلع املتداولة يف
البور�صات واملنتجات املهيكلة،
وال�صكوك ،وال�سندات الإ�سالمية،
وال�سندات التقليدية.

الدوالر يستقر أمام الدينار عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف ال��دوالر مقابل الدينار �أم�س
عند م�ستوى  0.303دينار فيما تراجع اليورو
الى م�ستوى  0.341دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف
اخلمي�س املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
اال�سرتليني تراجع الى م�ستوى  0.395دينار
يف حني تراجع الفرنك ال�سوي�رسي الى م�ستوى
 0.301دينار وبقي الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.

ك�شفت بور�صة الكويت عن تنفيذ
�صفقة ذات طبيعة خا�صة على
�سهم بنك اخلليج بقيمة 57.29
مليون دينار ل�صالح �رشكة الغامن
التجارية ،وق��ال البنك يف بيان
للبور�صة �إن ال�صفقة ال��ت��ي مت
تنفيذها بحجم بلغ  204.6ماليني
�سهم ،على �أ�سا�س �سعر  280فل�س ًا
لل�سهم الواحد .و�أو�ضح البنك �أن
الطرف البائع يف ال�صفقة ُ
امل�شار
�إليها ،هي �رشكة الوطني لال�ستثمار
 ح�ساب عمالء «�رشكة �صناعاتالغامن» ،بينما الطرف امل�شرتي
�رشكة الوطني لال�ستثمار  -ح�ساب
عمالء «�رشكة الغامن التجارية».
ومتتلك الهيئة العامة لال�ستثمار
احل�صة الأك�ب�ر يف ر�أ���س��م��ال «بنك
اخل��ل��ي��ج» بنحو  ،%20.2تليها
ح�صة عمر قتيبة يو�سف الغامن
وجمموعته �رشكة الغامن التجارية
بقرابة  ،%10ثم �رشكة �صناعات
الغامن بن�سبة  ،%6.71تليها �رشكة
بهبهاين لال�ستثمار بنحو ،%5.5
ثم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية بواقع .%5.02

• م�ؤ�رش قطر

ت���راج���ع ���س��وق البحرين
املايل ،خالل تعامالت �أم�س
الأح����د ،ب�ضغط م��ن �أ�سهم
البنوك .وبنهاية التعامالت،
ان��خ��ف�����ض ���س��وق البحرين
امل��ايل بنحو � ،%0.22إلى
امل�ستوى  1405.84نقطة،
خ��ا��سر ًا  0.22نقطة.وهبط
وحيد ًا قطاع البنوك ،%0.52
بقيادة �سهم البحرين الوطني
بن�سبة و�صلت �إلى .%2.42
ونفذ م�ستثمرو ال�سوق 6
�صفقات على ال�سهم بقيمة
� 11.55ألف دينار ،بتداول
� 18.96أل����ف �سهم.وبلغ
�إج��م��ايل ال��ت��ع��ام�لات 1.59
مليون �سهم ،بقيمة 507.06
�آالف دينار عرب تنفيذ 67
�صفقة على م��دى اجلل�سة.
يف املقابل ،ارت��ف��ع بتلكو
 ،%0.62ل��ي��ق��ود ق��ط��اع
اخلدمات لل�صعود .%0.40

• م�ؤ�رش البحرين

