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 2018 يوليو    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 ً   ...األسواق الخليجية تحتفظ بارتفاعها على الرغم من تسجيل السعودية تراجعاً هامشيا

في دول مجلس التعاون الخليجي بأصداء إيجابية مع تسجيل معظم البنوك أرباحاً  2018بدأ موسم إعالنات النتائج المالية للربع الثاني من العام 

 قوية في كافة الدول الخليجية مما عزز من معنويات المستثمرين بتلك األسواق خالل الشهر. وقد ساهم ذلك في دفع المؤشر الخليجي المجمع

في المائة  12في المائة وتبريد+ 16. حيث ارتفعت األسهم الصناعية )صناعات قطر +2018في المائة في يوليو  3إلى االرتفاع بأكثر من 

في المائة. كما  10على مستوى السوق بنمو إجمالي بلغت نسبته أداًء األفضل  وكانتفي المائة( خالل الشهر  13.5+ القابضة أعمالشركة و

 أسهم شركات البتروكيماويات على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانعكس ذلك التحسن على أسعار المنتجات.ارتفعت 

2018أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية العام   

 

 المصدر: بحوث كامك

ً بدعم من  العمليات الشرائية للمؤسسات األجنبية على خلفية صدور قرار  تزايدوجاء السوق القطري في الصدارة مسجالً أفضل اداًء شهريا

 االقبال علىبدعم من تزايد   السوق الكويتي يليها القائمة سوق أبو ظبي ثانياً فيوجاء مؤخراً بتعديل نسبة تملك األجانب في الشركات القطرية. 

 األسواق أفضلكألرباح بعد ان جاء السوق ثانياً اجني عمليات ألسهم الكبرى بعد اعالن مؤشر مورجان ستانلي. في حين شهدت السعودية ا

في المائة. وقد ساهمت عدة أمور جيوسياسية إقليمية في التأثير على المؤشرات  14.8حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته  2018أداء منذ بداية العام 

 .2019أسهم السوق السعودي لمؤشرها لألسواق الناشئة في العام  مانباء قيام ستاندرد اند بورز داو جونز بض لىفي تأثيرها ع وفاقتالسعودية 

في المائة مما يسلط االضواء على األداء القوي للسوق  2.8كما كان أداء األسواق العالمية جيداً مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 

ألرباح الفصلية. عالوة على ذلك، وعلى الرغم من تأثير المخاوف المستمرة بشأن الحرب التجارية بين لاألمريكية على خلفية التحسن القوي 

 .حّدت من نمو بعض المؤشرات، إال انه من المتوقع أن يسجل كال االقتصادين نمًوا استناًدا إلى أحدث البيانات التيالواليات المتحدة والصين 
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ً بفضل بو يان رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي الذي رسم نظرة متفائلة لالقتصاد األمريكي، باإلضافة إلى نمو تلقى السوق األمريكي دعما

فيما يعد أسرع معدالت النمو التي يشهدها منذ العام     2018في المائة في الربع الثاني من العام  4.1الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي بنسبة 

صادر عن صندوق النقد الدولي تسجيل الصين لنمو قوي على الرغم من القائه الضوء على بعض المخاطر . من جانب آخر، توقع تقرير 2014

 والتحديات. ويالحظ توجه الصين إلى تعزيز االستهالك المحلي لمواجهة تأثير الحرب التجارية األمريكية.

 2018يونيو أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 إغالق المؤشر أسواق األسهم الخليجية
األداء الشهري 

)%( 

األداء منذ بداية 

 العام )%(

القيمة السوقية 

 )مليار دوالر(

قيمة التداوالت 

الشهرية )مليون 

 دوالر(

مضاعف السعر 

 (xللربحية )

مضاعف السعر 

 (xللقيمة الدفترية )

العائد الجاري 

)%( 

 %3.7 1.3 15.8 2,096.4 96.7 %2.2 %8.0 5,297.0 مؤشر السوق األول -الكويت 

      %7.0 %1.4 4,933.0 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 
      %10.5 %5.7 5,167.6 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %3.8 1.8 15.9 19,522.8 525.3 %14.8 (%0.2) 8,294.8 السعودية

 %5.2 1.3 12.1 578.4 139.1 %10.5 %6.6 4,859.5 أبوظبي

 %5.0 1.0 7.8 1,131.6 101.3 (%12.3) %4.8 2,956.0 دبي

 %4.1 1.3 13.8 1,231.9 148.3 %15.3 %8.9 9,825.1 قطر

 %5.6 0.8 8.7 66.0 21.1 %2.0 %3.6 1,358.4 البحرين

 %6.7 0.8 9.3 45.6 11.8 (%15.0) (%5.1) 4,336.6 مسقط

 %4.2 1.4 13.6 24,672.7 1,043.5    إجمالي األسواق الخليجية
         المصدر : بحوث كامكو

 

، إال أن المكاسب صبت بصفة أساسية لصالح أسهم الشركات 2018سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداًء إيجابياً خالل شهر يوليو: الكويت

مكاسب شهرية بنسبة في المائة بما دفع مؤشر السوق العام إلى تسجيل  8الكبرى. وانعكس ذلك بوضوح في ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة 

في المائة. وقد جاءت المكاسب التي حققها مؤشر  1.4في المائة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أقل بكثير بلغت نسبتها  5.7

ته المتوقعة السوق األول على خلفية قيام المستثمرين بتجميع األسهم ذات القيمة السوقية الكبرى استباقاً إلعالن مؤشر مورجان ستانلي ترقي

سهماً أداًء إيجابيًا خالل  17من أصل  15لبورصة الكويت إلى مصاف األسوق الناشئة في العام المقبل. وضمن مؤشر السوق األول، سجل 

ن بنسبة في المائة، وزي 14.3في المائة، تبعه البنك األهلي المتحد )البحرين( بنسبة  15.1الشهر، حيث قفز سعر سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 

 في المائة. 11.7

وساهمت أسهم البنوك واالتصاالت الكبرى في تعزيز أداء السوق خالل الشهر، األمر الذي انعكس على أداء المؤشرات، مع تسجيل مؤشر 

في المائة و  7.4في المائة، تبعه مؤشري قطاع االتصاالت وقطاع الصناعة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها  7.8قطاع البنوك نمواً شهرياً بنسبة 

لعام في المائة على التوالي. كما تلقت أسهم قطاع البنوك دعماً اضافياً من النتائج المالية القوية التي تم اعالناها عن النصف األول من ا 4.3

ملون دينار كويتي  552.4وتسجيل ارباحاً اجمالية بقيمة  2018. حيث قامت تسعة بنوك باإلعالن عن ارتفاع نتائجها المالية بنهاية يويو2018

في المائة  15.6، بنمو بلغت نسبته 2017مليون دينار كويتي في النصف األول من العام  478.0مقابل  2018في النصف األول من العام 

 2018العام مليون دينار كويتي في النصف األول من  50.5في المائة حيث بلغت  29.8وسجل بنك برقان نمواً قوياً في صافي األرباح بنسبة 

 مليون دينار كويتي. 139.2في المائة ببلوغها  13على خلفية ارتفاع االيرادات التشغيلية بنسبة 
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شهر  16من جهة أخرى، تضاعفت أنشطة التداول في بورصة الكويت خالل الشهر. حيث بلغ اجمالي قيمة األسهم المتداولة اعلى مستوياته منذ 

. 2018مليون دينار كويتي في يونيو  242.1في المائة مقابل  162بنمو بلغت نسبته  2018تي في يوليو مليون دينار كوي 633.4وصوالً إلى 

مليار سهم تم تداولها الشهر  1مقابل  2018مليار سهم تم تداولها في يوليو  2.0في المائة وبلغت  187كما ارتفعت كمية األسهم المتداولة بنسبة 

مليون سهم من اسهم البنك تبعه بيت التمويل  229.1األسهم تداوالً من حيث الكمية بتداول  أكثرالمتحد قائمة السابق. وتصدر سهم البنك األهلي 

مليون سهم على التوالي. كما تصدر سهم بيت التمويل  157.2مليون سهم و 218.3الكويتي ومجموعة المستثمرون القابضة بتداوالت بلغت 

مليون دينار كويتي تبعه بنك الكويت الوطني والشركة المتكاملة  131.4ن حيث القيمة، بتداوالت بلغت قيمتها الكويتي قائمة أكثر األسهم تداوالً م

 مليون دينار كويتي على التوالي. 52.5مليون دينار كويتي و 70.9القابضة بتداوالت بلغت قيمتها 

ً امشيهتراجع و 2018: شهد السوق السعوي اداًء باهتاً خالل شهر يوليو السعودية ً في المائة مغلق 0.2نسبة ب ا نقطة على  8,294.8عند مستوى  ا

نتيجة لألخبار اإليجابية التي سادت على مدى الشهور القليلة  غير مسبوقةن لجني األرباح بعد ارتفاع السوق إلى مستويات يخلفية توجه المستثمر

حتى  2018ألداء منذ بداية العام من حيث اضل األسواق الخليجية أفكالماضية. حيث احتل مؤشر السوق السعودي )تداول( المركز الثاني 

في المائة. في حين القت بعض األمور الجيوسياسية اإلقليمية بظاللها على أداء السوق السعودي، بما عادل تأثير  14.8تاريخه بنمو بلغت نسبته 

 2019ا لألسواق الناشئة في العام القادم على مرحلتين في مارس انباء قيام ستاندرد اند بورز داو جونز بضم أسهم السوق السعودي لمؤشره

 .2019وسبتمبر 

تعويضه بشكل  قد تمكن منلقطاعات الكبرى مثل البنوك والمواد األساسية الجيد لأداء  إال انوبرز االداء السلبي لمعظم المؤشرات القطاعية 

في المائة على التوالي. كما سجلت القطاعات األصغر مثل االعالم  0.8في المائة و 2.5كامل تقريبًا بفضل تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 

ى، سجل قطاع في المائة على التوالي. من جهة أخر 2.8سبباً رئيسياً لذلك النمو الشهري( و تفي المائة )وكان 9.6واألدوية اداًء إيجابيًا بنسبة 

في المائة، تبعه مؤشري قطاع النقل والرعاية الصحية بخسائر شهرية بلغت نسبتها  9.7األغذية أكبر معدل تراجع شهري والذي بلغت نسبته 

صدارة بنكاً مدرجاً ضمن القطاع من تسجيل أداًء إيجابياً خالل الشهر ب 12من أصل  10وضمن قطاع البنوك، تمكنت  .في المائة لكليهما 8.0

في  7.5في المائة و  8.9في المائة، تبعه بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني بنمو بلغت نسبته  11.9بنك البالد بنمو شهري بلغت نسبته 

لية بنسبة في المائة ومجموعة سامبا الما 4.7المائة على التوالي. وقد تأثر األداء اإلجمالي بصفة عامة بتراجع سعر سهمي البنك األهلي بنسبة 

في المائة على  13.6في المائة. اما بالنسبة الرتفاع سعر سهم بنك البالد فقد جاء على خلفية إعالن البنك عن ارتفاع صافي الربح بنسبة  2.5

 في 16.0ارتفاع صافي الربح بنسبة عن بنك الرياض والسعودي البريطاني  أعلن، في حين 2018أساس سنوي في النصف األول من العام 

، مما ساعد 2018في المائة في النصف األول من العام  8.7في المائة على التوالي. كما ارتفعت أيضاً أرباح البنك األهلي بنسبة  14.1المائة و

 في تخفيف حدة الضغط على السهم خالل الشهر.

إجمالي كمية  ارتفعحيث . 2018اما على صعيد أنشطة التداول، فقد عاودت االرتفاع مرة أخرى بعد التراجع الشديد الذي منيت به في يونيو 

اجمالي  ارتفع. كما 2018 يونيوسهم تم تداولها في  مليار 1.9مقابل مليار سهم  2.9في المائة وبلغ  49.0 األسهم المتداولة خالل الشهر بنسبة

  مليار لاير خالل الشهر السابق.  46.4مليار لاير سعودي مقابل  73.2في المائة وصوالً إلى  57.7قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر بنسبة 

، بنمو شهري بلغت نسبته 2018األسواق الخليجية اداًء في يوليو  أفضل: احتل مؤشر سوق أبو ظبي العام المرتبة الثانية من حيث اإلمارات

سهم وتراجع  22 أسرعنقطة. وكان معامل انتشار السوق متجهاً نحو األسهم المرتفعة، بارتفاع  4,859.45في المائة، مغلقاً عند مستوى  6.6

وبرز قطاع البنوك كأفضل  لرابحة مقارنة بالقطاعات المتراجعة.سهم. كما اتجه ايضاً األداء القطاعي نحو عدد أكبر من القطاعات ا 17أسعار 

في المائة على أساس شهري بقيادة سهم بنك أبوظبي األول الذي ارتفع بنسبة  7.9بنمو بلغت نسبته  2018المؤشرات القطاعية اداًء في يوليو 

في المائة  10مليار درهم اماراتي بنمو بلغت نسبته  6.1مة البنك عن تسجيله ألرباح صافية بقي أعلنفي المائة على أساس شهري. وقد  11.9
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ً  2018في النصف األول من  مليار درهم اماراتي 9.8على أساس سنوي. في حين بلغت اإليرادات التشغيلية  مع نفس مستويات النصف  تماشيا

في المائة على  7.4قطاع االتصاالت بنمو بلغت نسبته ، والتي كانت قد شملت أرباحاً استثمارية استثنائية. تبعه مؤشر 2017األول من العام 

 .2018في المائة في يوليو  7.4أساس شهري فيما يعزى في االساس لسهم اتصاالت الذي انفرد تقريباً في احداث هذا االرتفاع بنموه بنسبة 

في  4، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 2018عام مليون مشترك في الربع الثاني من ال 144حيث أعلنت اتصاالت عن نمو قاعدة المشتركين إلى 

ً بنسبة  في المائة  0.5في المائة و 0.7المائة. في المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية للخدمات والصناعة والسلع االستهالكية تراجعاً شهريا

 2018في المائة على أساس شهري في يوليو 27.1ة في المائة على التوالي. كما خفت أنشطة التداول وتراجعت كمية األسهم المتداولة بنسب 0.5و

 مليار درهم اماراتي. 2.1في المائة وبلغت  14.5مليون سهم. وبالمثل تراجعت قيمة األسهم المتداولة بنسبة  686وبلغت 

وسجل ارتفاعاً بنسبة  2018، استعاد السوق عافيته مرة أخرى في يوليو 2018في المائة في يونيو  4.8بعد ان تراجع سوق دبي المالي بنسبة 

نقطة مع ارتفاع كافة المؤشرات القطاعية تقريباً بنهاية الشهر باستثناء مؤشر  2,955.95في المائة على أساس شهري مغلقاً عند مستوى  4.8

المدرجة ضمن القطاع  في المائة نظراً الرتفاع كافة األسهم 9.4قطاع الصناعة. وكان مؤشر قطاع النقل هو األفضل اداًء بنمو بلغت نسبته 

مؤشر قطاع االتصاالت ، ثم في المائة 9.3في المائة، تبعه سهم العربية للطيران بنمو بلغت نسبته  10.1بصدارة سهم أرامكس الذي ارتفع بنسبة 

على أساس  في المائة 5.3بنسبة في المائة على أساس شهري مع ارتفاع سهم شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة )دو(  5.3بنمو بلغت نسبته 

في المائةعلى  6.3 بنسبة لالستثمار دبي مؤشر ارتفاع ظل في٪ 5.1 بنسبة واالستثمارية المالية الخدمات شركات أسهم ارتفعت كما. شهري

النسبة. سمنت الوطنية بنفس في المائة وتراجع سعر سهم شركة اال 7.2جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة  منأساس شهري. 

 4.2في المائة على أساس شهري ببلوغها  15.4تداولة بنسبة موكانت أنشطة التداول مختلطة في سوق دبي المالي مع تراجع قيمة األسهم ال

ً 2018مليار درهم امارتي في يونيو  4.9مليار درهم اماراتي مقابل  ة بصفة عام 2018يوليو في  . في حين شهدت كمية األسهم المتداولة ثباتا

 مليار سهم. 3.5مليار سهم إلى  3.4في المائة على أساس شهري حيث ارتفعت من  2.6وتحسنت بنسبة 

ريادة ايضاً من حيث األداء منذ بداية العام حتى ال احتلت مركزكما  2018: كانت بورصة قطر أفضل األسواق الخليجية اداًء في يوليو قطر

. 2018نقطة في يوليو  9825.11في المائة على أساس شهري مغلقاً عند مستوى  8.8بنسبة  20تاريخه. حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 

ً أوسع من السوق بنسبة  شهري، على خلفية ارتفاع  في المائة على أساس 0.8وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم والذي يشمل نطاقا

سهماً ارتفاعاً في أسعارها في حين تراجعت  31العمليات الشرائية من جانب المؤسسات األجنبية. وكان معامل انتشار السوق ايجابياً، حيث شهد 

الت الذي سجل تراجعاً هامشياً سهما مقارنة بالشهر السابق. كما اتسم األداء القطاعي باإليجابية ايضاً باستثناء مؤشر قطاع االتصا 13أسعار 

 11.9قطاع البنوك األفضل أداًء خالل الشهر بنمو بلغت نسبته  في حين كان. 2018بنهاية الشهر بعد ان كان افضل القطاعات اداًء في يونيو 

في المائة(  14.7في المائة( ومصرف قطر اإلسالمي )+ 15.1في المائة على أساس شهري نظراً لتسجيل سعر سهمي بنك قطر الوطني )+

بدعم من ارتفاع الصناعات القطرية بنسبة  في المائة على أساس شهري 9.8ارتفاًعا ثنائي الرقم. كما شهدت أسهم قطاع الصناعة مكاسب بنسبة 

 على أساس شهري في المائة 7.6أما مؤشر القطاع العقاري قد ارتفع بنسبة  .في المائة( 13.5بنسبة ) القابضة في المائة( وشركة أعمال 16.4)

في المائة على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع االتصاالت بعد ان فقد سهم  10.4بدعم من ارتفاع سعر سهم ازدان بنسبة 

اولة في .  ومن حيث أنشطة التداول، كان قطاع البنوك األكثر نشاطاً من حيث قيمة األسهم المتد2018في المائة من قيمته في يوليو  3.3 واريد

في المائة من اجمالي قيمة التداوالت الشهرية، تبعه قطاعي الصناعة والسلع والخدمات االستهالكية  42.8، باستحواذه على 2018يوليو 

 على التوالي. 2018في المائة من اجمالي التداوالت الشهرية في يوليو  12.4في المائة و 14.3 نسبة باستحواذهما على

. أما على الصعيد 2018في المائة على أساس شهري بعد ان سجل نمواً مماثالً في يونيو  3.6بورصة البحرين بنسبة  : ارتفع مؤشرالبحرين

مي االقتصادي، فقد أشارت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية إلى أن النظرة المستقبلية لبنوك البحرين تظل سلبية بسبب ضعف اإلنفاق الحكو

في  5ليتراوح ما بين  2017في المائة في العام  8النمو االقتصادي، في حين يتوقع تراجع نمو االئتمان هامشياً من  وتيرةفي تباطؤ  ببما يتسب
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في المائة. كما أضاف التقرير أسباب أخرى لدعم توقعاته تتمثل في ارتفاع تكاليف االقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط  7المائة و

لقروض وعدم قدرة الحكومة في تقديم الدعم في حالة األزمات. ووفقا لتقديرات موديز، فإن صافي ربح البنوك البحرينية التي تتعرض لها جودة ا

، فيما يعزى بصفة اساسية 2017في المائة في العام  1.4مقابل  2018في المائة من متوسط الموجودات في  1.3سينخفض قليال إلى نحو 

 مع تفاقم مشاكل القروض المتعثرة. الرتفاع مخصصات خسائر االئتمان

وكان األسوأ أداًء على مستوى البورصات  2018: واصل مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية تراجعه للشهر الخامس على التوالي في يوليو عمان

ى المستويات المسجلة نقطة، فيما يعد أدن 4,336.6في المائة وأغلق عند مستوى  5.1بنسبة  30الخليجية. حيث انخفض مؤشر سوق مسقط 

في المائة فيما يعد أسوأ  15.0-حتى تاريخه إلى  2018للمؤشر. كما أدى هذا األداء الضعيف ايضاً إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 

لصناعة األكثر ، تراجعت المؤشرات القطاعية الثالث وكان مؤشر قطاع ا2018 األسواق الخليجية اداًء على االطالق. وبنهاية شهر يوليو

في المائة ومؤشر قطاع الخدمات بتراجع شهري  4.5-في المائة من قيمته تبعه المؤشر المالي بخسائر شهرية بلغت  8.1تراجعاً بفقده نسبة 

د أي أسهم في المائة. كما انعكس هذا التراجع على معامل انتشار السوق الذي مال نحو األسهم المتراجعة فقط، حيث لم تشه 3.9-بلغت نسبته 

 ارتفاعاً في أسعارها هذا الشهر.

 


