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 2018 سبتمبر    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 والتقييماتعوامل مثل النفط ب ثرهايها بنهاية الشهر على خلفية تأاألسواق الخليجية تشهد نمواً هامشياً بعد تعاف

، إال انها سرعان ما تعافت خالل النصف الثاني عالميةاجع متأثرة بضعف االسواق الاستهلت البورصات الخليجية تداوالت شهر سبتمبر على تر

ناشئة على من الشهر، وخاصة السوق السعودي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتقييمات الجاذبة لألسواق الخليجية مقارنة بمعظم األسواق ال

م من انتعاش أسعار مستوى العالم. اما على صعيد أداء قطاعات السوق لهذا الشهر، سجلت أسهم قطاع الطاقة اعلى المكاسب خالل الشهر بدع

   .أسهم قطاعي التأمين والبنوك، في حين تراجعت القطاعات األخرى هاالنفط، تبع

 2018العام أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 

 

 المصدر: بحوث كامك

 

أن وعلى الصعيد الدولي، شهدت معظم األسواق اتجاهات ضعيفة خالل الشهر مع اشتداد الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين بعد 

في الصين بالفعل في إظهار بين البلدين. وبدأ النشاط الصناعي المتبادلة إضافية على الصفقات جمركية  اتفرض الشريكان التجاريان تعريف

 .عالمات التراجع، في حين تشير االستقصاءات إلى تباطؤ الطلب المحلي والصادرات

ا من جهة أخرى، ساهمت أسعار النفط في توفير الدعم لالقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى اعلى مستوياته

لعقوبات األمريكية على إيران التي بدأت أثارها في االنعكاس تدريجياً على الدعائم األساسية لسوق النفط  سنوات على خلفية فرض ا أربعمنذ 

المعروض النفطي بينما قام المنتجون الخليجيون  قلةل فيما يعزىدوالر أمريكي للبرميل  82.7ووصلت أسعار العقود اآلجلة لمزيج خام برنت إلى 

 .بزيادة اإلنتاج
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مستثمرون أيًضا مواقعهم االستثمارية في أسواق األوراق المالية الخليجية في ظل اضطراب األسواق الناشئة بما أثر على معظم كما اتخذ ال

يراً عمالت األسواق الناشئة مقابل الدوالر األمريكي. ونظراً لربط معظم عمالت دول مجلس التعاون الخليجي بالدوالر األمريكي، كان لذلك تأث

االقتصاد كما ساهمت الموازنات الحكومية القوية لمعظم دول المنطقة في دعم الوضع. عالوة على ذلك، ساهمت أيضا قوة سوق  محدوداً على

اضافياً لألسواق  ماالل العام المقبل في توفير دعالمشاريع في المنطقة، والتي حصلت على دعم إضافي من الخطط السعودية لزيادة اإلنفاق خ

 .بنهاية الشهر

 2018 سبتمبرأداء 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 )

الجاري  العائد

)%( 

 %3.8 1.2 15.4 1,733.9 96.2 %11.5 %1.6 5,343.9 مؤشر السوق األول -الكويت 

      (%1.9) (%3.3) 4,735.6 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 
      %6.2 (%0.1) 5,128.0 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %3.9 1.8 15.4 13,242.5 506.5 %10.7 %0.6 7,999.5 السعودية

 %5.2 1.3 12.3 892.4 125.7 %12.2 (%1.0) 4,935.4 أبوظبي

 %5.8 1.0 7.7 1,192.1 98.1 (%15.9) (%0.2) 2,835.0 دبي

 %4.1 1.3 13.8 1,225.1 150.4 %15.1 (%0.7) 9,813.3 قطر

 %5.7 0.8 8.8 58.5 20.8 %0.5 %0.0 1,338.6 البحرين

 %6.4 0.8 9.6 63.1 12.7 (%10.9) %2.8 4,543.7 مسقط

 %4.3 1.4 13.4 18,407.5 1,010.3    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

و الذي شهدته األسهم الكبرى عادله تراجعات األسهم خالل شهر سبتمبر، حيث ان النم داء مختلطات الكويتية الرئيسية أالمؤشرا تشهد: الكويت

تحسبا الرتفاع السوق. وخالل الشهر، شهدت الكويت أيًضا  يرةاألسهم ذات القيمة السوقية الكب. وواصل المستثمرون اقبالهم على شراء صغيرةال

سهًما في مؤشر االسواق الناشئة الثانوية. وانعكس اهتمام  12المرحلة األولى من ترقية السوق وانضمامه لمؤشر فوتسي من خالل إدراج 

في المائة بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي  1.6وضوح على مؤشرات السوق خالل الشهر مع ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة المستثمرين ب

على التوالي. وقد أدى االنخفاض الحاد في مؤشر السوق الرئيسي إلى تراجع أداء  ،المائة في 0.1وفي المائة  3.3ومؤشر السوق العام بنسبة 

 11.5 عندثنائية الرقم الفي المائة، في حين كانت مكاسب مؤشر السوق األول  1.9عام حتى تاريخه وتسجيله خسائر بنسبة السوق منذ بداية ال

 .في المائة 6.2العام للسوق بنسبة ر إلى نمو المؤش دافعا في المائة

، 2018سبتمبر  20شئة الثانوية. وفي جلسة وارتفعت التداوالت هذا الشهر على خلفية ترقية السوق وانضمامه لمؤشر فوتسي لألسواق النا

. كما ارتفعت كمية األسهم المتداولة 2013مليون دينار كويتي، فيما يعد اعلى قيمة لألسهم المتداولة منذ مايو  167.3بلغت قيمة التداوالت 

الشهرية فقد ارتفع اجمالي قيمة  التداوالت نشطةألبالنسبة  مليون سهم. اما 345.6شهراً بتداول  17خالل الجلسة وبلغت أعلى مستوياتها منذ 

. كما ارتفعت 2018مليون دينار كويتي في أغسطس  356.5مليون دينار كويتي مقابل  523.8في المائة وبلغت  50األسهم المتداولة بحوالي 

ً او ما يعادل  مليار سهم. كما يعزى ارتفاع النمو  2.1في المائة وبلغت  17.4كمية األسهم المتداولة خالل الشهر وان كان بوتير أكثر بطئا

نظراً لعطلة السوق لمدة أسبوع كامل. وتصدر سهم  2018لتداوالت السوق ايضاً لتراجع مستويات المقارنة الخاصة بشهر أغسطس  يالشهر

مليون دينار كويتي تبعه سهمي بيت التمويل الكويتي  116.0األسهم تداوال من حيث القيمة بتداوالت بلغت قيمتها  أكثربنك الكويت الوطني قائمة 
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على التوالي. اما بالنسبة للتداوالت الشهرية من حيث كمية  ،مليون دينار كويتي 55.4مليون دينار كويتي و 90.9وزين بتداوالت بلغت قيمتها 

مليون سهم من أسهم الشركة خالل الشهر، تبعه  172هم شركة تعمير لالستثمار العقاري في الصدارة، حيث تم تداول األسهم المتداولة، جاء س

  .على التوالي ،مليون سهم 140.4مليون سهم و 152سهمي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداوالت بلغت 

في المائة تبعه سهمي  36.7في الصدارة بنمو بلغت نسبته  الطاقة القابضةهم شركة بيت اما من حيث أكثر األسهم ارتفاعاً لهذا الشهر، جاء س

على التوالي. اما على صعيد األسهم  ،في المائة 33في المائة و 33.3شركة برقان لحفر االبار والمدار للتمويل واالستثمار بنمو بلغت نسبته 

تبعه سهمي مجموعة الراي اإلعالمية ومساكن الدولية للتطوير العقاري. ومال معامل المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم ريم العقارية و

  .سهماً فقط 49سهم وارتفاع أسعار  101انتشار السوق بقوة تجاه األسهم المتراجعة بتراجع أسعار 

شر السوق أدنى مستوى له على مدار ، حيث سجل مؤ2018: شهد السوق السعودي ارتفاًعا حاًدا في مستويات التذبذب خالل سبتمبر السعودية

فاع ستة أشهر خالل النصف األول من الشهر، ثم تبع ذلك انتعاًشا قويًا خالل النصف الثاني من الشهر بما دفع بالمؤشر لتسجيل أعلى معدل ارت

اغلق عند مستوى اقل قليالً من في المائة و 0.7له في شهر واحد. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( تداوالت الشهر على ارتفاع بنسبة 

في المائة خالل آخر جلسة تداول لهذا الشهر. وساهم ذلك  1.3نقطة بعد ان حقق نمواً بنسبة  7,999.5آالف نقطة مغلقاً عند مستوى  8حاجز 

األسهم ذات فية ارتفاع أسعار في المائة. وجاء ذلك النمو على خل 10.7 نسبةام حتى تاريخه لالرتفاع إلى في دفع أداء المؤشر منذ بداية الع

 3.9. كما انعكس ذلك ايضاً على أداء المؤشرات القطاعية بقيادة مؤشر قطاع االتصاالت الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة يرةالقيمة السوقية الكب

والي. من جهة أخرى، ساهم ى التعل ،في المائة 2.1في المائة و 2.7في المائة تبعه مؤشر قطاعي البنوك والطاقة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 

تبعه مؤشر قطاع التجارية والمهنية ومؤشر قطاع الرعاية الصحية  مؤشرالفي تراجع  في المائة 9.8بنسبة  المرافق العامة قطاع أسهم انخفاض

 .على التوالي ،في المائة 6.6في المائة و 8.3بنسبة 

لشركة السوق المالية السعودية )تداول( أنه من المتوقع أن يشهد السوق السعودي سلسلة من وعلى صعيد االنباء التنظيمية، قال الرئيس التنفيذي 

وق اإلصالحات في سياق التحضير لتدفق األموال األجنبية العام المقبل بعد ترقية السوق لالنضمام لمؤشر مورجان ستانلي. وقال إن إدارة الس

حديد إطار عمل للشركات األجنبية إلدراج أسهمها في البورصة السعودية. وأضاف أنه تخطط لتحفيز اإلدراج في البورصة كما تعمل على ت

، أي قبل الموعد المتوقع، وذلك من أجل تسهيل دخول االستثمارات 2019سيتم إطالق العقود اآلجلة للمؤشر خالل النصف األول من العام 

 .األجنبية إلى السوق السعودية دون التسبب في أي اضطراب

ام لى الصعيد  االقتصادي، تلقى القطاع الخاص في المملكة دعماً قوياً على خلفية اعالن وزير المالية مؤخراً عن رفع الحكومة لإلنفاق العأما ع

 7مليار لاير سعودي مقارنة بالتوقعات السابقة و  100، أي أكثر من حوالي 2019تريليون لاير سعودي في العام  1.106ليصل إلى حوالي 

. وسينتج ذلك من خالل ارتفاع أسعار النفط وسيتم استخدامه لتعزيز النمو االقتصادي والحد من البطالة 2018ائة أعلى من توقعات العام في الم

 .2021تريليون لاير سعودي بحلول العام  1.17في المملكة من خالل تشجيع نمو القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يصل اإلنفاق إلى 

تداوالت الشهر  وأنهى يرةقة كبقية األسواق الخليجية الكبفي حدود ضي 2018سوق ابوظبي لألوراق المالية خالل شهر سبتمبر : تحرك االمارات

نقطة. ومال معامل االنتشار نحو األسهم المتراجعة،  4835.37في المائة على أساس شهري عند مستوى  1.0مغلقاً على تراجع بلغت نسبته 

سهم تراجعاً في أسعارها. وكان عدد المؤشرات القطاعية المتراجعة أكثر من تلك التي شهدت  27في حين سجل  سهم 16مع ارتفاع أسعار 

في المائة على أساس شهري   3.4مع اغالق المؤشر على ارتفاع بنسبة  2018ارتفاعاً، وكان مؤشر قطاع الطاقة هو األفضل اداًء في سبتمبر 

 1.9في المائة على  أساس شهري. تبعه مؤشر قطاع االستثمار والخدمات المالية بنمو بلغت نسبته  6.3سبة بقيادة سهم دانة غاز الذي ارتفع بن

. من 2018في المائة في سبتمبر  2.2في المائة على أساس شهري بدعم فردي من سهم شركة الواحة كابيتال الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 

في  4.9في المائة و 7.4ستهالكية والعقار واالتصاالت بأعلى مستويات التراجع بفقدها نسبة جهة أخرى، منيت مؤشرات قطاعات السلع اال

في المائة على أساس شهري في  73.6على التوالي. كما نشطت أنشطة التداول مع  ارتفاع كمية األسهم المتداولة بنسبة  ،في المائة 2.3المائة و
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 3.3في المائة على أساس شهري وبلغت  49.5هة قيمة األسهم المتداولة فقد ارتفعت بنسبة مليار سهم. اما من ج 1.0وبلغت  2018سبتمبر 

 مليار درهم اماراتي. وعلى صعيد أنشطة االستحواذ واالندماج، هناك انباء عن توقع وكالة موديز أن االندماج المرتقب ما بين بنك أبوظبي

إيجابيًا على القطاع المصرفي للبالد. كما يتوقع أن تساهم صفقة االندماج في تعزيز  التجاري، وبنك االتحاد الوطني، ومصرف الهالل سينعكس

ن قوة تسعير الكيان المصرفي الجديد، ويؤدي إلى انخفاض تكاليف التمويل وزيادة القدرة على تلبية استثمارات أكبر. وهناك مساهمين مشتركي

في المائة في بنك  50في المائة في بنك أبوظبي التجاري، و  63تثمار حصصاً تبلغ ما بين البنوك الثالثة، حيث يمتلك مجلس أبو ظبي لالس

   .في المائة من أسهم مصرف الهالل 100االتحاد الوطني، و 

المؤشر تداوالت الشهر دون تغير يذكر مغلقاً على تراجع  ىأنه، 2018في المائة في أغسطس  3.9بعد ان تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 

نقطة نظراً لألداء المختلط لقطاعات  2834.95في المائة من قيمته على أساس شهري واغلق عند مستوى  0.2هامشي. حيث خسر المؤشر نسبة 

مائة على خلفية نمو سهم شركة التأمين العربية في ال 19.5السوق المختلفة. وكان مؤشر قطاع التأمين هو األفضل اداًء بنمو بلغت نسبته 

في المائة على أساس شهري بدعم من النمو الذي سجله سهم  3.0في المائة. وجاء قطاع البنوك ثانياً بنمو بلغت نسبته  47.7اإلسالمية بنسبة 

وسجل أداء مؤشر قطاعي  .في المائة 1.6 في المائة تبعه سهم بنك االمارات دبي الوطني بنمو بلغت نسبته 5.1بنك دبي التجاري بنسبة 

على التوالي. كما تراجع أداء مؤشر قطاع االستثمار  ،في المائة من قيمتهما 5.8في المائة و 6.4االتصاالت والخدمات أعلى نسبة تراجع بفقدهما 

في المائة على  3.6في المائة و 6.0بنسبة  في المائة على خلفية تراجع سهمي دبي لالستثمار وسوق دبي المالي 5.3والخدمات المالية بنسبة 

على التوالي. حيث أعلنت دبي لالستثمار أن اإلنجاز في مشروع تالل ميرديف  للوحدات السكنية والتجارية الذي تعمل على  ،أساس شهري

ما  ل الزمني، حيث تم استكمالوفقاً للجدتقدماً كبيراً و ويحرز المشروعفي المائة.  50تطويره شركتها التابعة دبي لالستثمار العقاري قد بلغت 

في المائة من ملتقى افنيو. اما من جهة أنشطة التداول فقد شهدت  12من نسايم افنيو و في المائة 50في المائة من جناين افنيو، و 54 نسبته

مليار  2.49مليار درهم اماراتي مقابل  4.38في المائة على أساس شهري وبلوغها  75.6ارتفاعاً قوياً مع نمو قيمة األسهم المتداولة بنسبة 

في المائة  على أساس شهري، حيث  138. وارتفعت كمية األسهم المتداولة بأكثر من الضعف مسجلة نمواً بنسبة 2018درهم في أغسطس 

  .مليار سهم 4.1مليار سهم إلى  1.7ارتفعت من 

على تراجع هامشي إال انه ما زال في مركز الصدارة كأكثر األسواق الخليجية ارتفاعاً  2018: أنهى مؤشر بورصة قطر تداوالت سبتمبر قطر

 9813.32في المائة على أساس شهري ليغلق عند  0.7بنسبة  20هذا وقد تراجع مؤشر قطر على أساس األداء منذ بداية العام حتى تاريخه. 

وكان اداء مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم والذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق ثابتاً دون تغير يذكر مقارنة بالشهر  .2018ر نقطة في سبتمب

سهماً ارتفاعاً في أسعارها مقارنة  18سهم في حين سجل  26السابق.  ومال معامل االنتشار تجاه األسهم المتراجعة، حيث تراجعت أسعار 

ً من القطاعات الرابحة والخاسرة، بينما كان مؤشر قطاع البضائع والخدمات  بالشهر السابق.  وكان األداء القطاعي مختلطاً وضم مزيجا

في  17.7بدعم من ارتفاع سعر سهم قطر للوقود )+ يفي المائة على أساس شهر 11.1االستهالكية األفضل اداًء خالل الشهر مرتفعة بنسبة 

في  2.0في المائة. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة مسجال نموا شهريا بلغت نسبته  16ة بنمو بلغت نسبته المائة( تبعه سهم شركة زاد القابض

في المائة(. من جهة أخرى، كان  2.7في المائة( وصناعات قطر )+ 7.3المائة على خلفية ارتفاع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )+

نظراً لتراجع سهمي اريد وفودافون  2018في المائة من قيمته على أساس شهري في سبتمبر  5.4ة مؤشر قطاع االتصاالت األسوأ اداًء بفقده نسب

األنشط من حيث التداوالت الشهرية  يقطاع البنوك والخدمات المالية ه أسهم تعلى التوالي. وكان ،في المائة 4.9في المائة و 5.8قطر بنسبة 

قطاع الصناعات وقطاع البضائع والخدمات  االمائة من اجمالي قيمة األسهم المتداولة، تبعه في 41.1 نسبة على ة، مستحوذ2018الل سبتمبر خ

  .من قيمة األسهم المتداولة ،على التوالي ،في المائة 13.3في المائة و 18.9االستهالكية باستحواذهما على نسبة 

وان كان بنسبة هامشية.  حيث ارتفع مؤشر  2018مواً في سبتمبر : كانت بورصة البحرين ضمن األسواق المالية القليلة التي سجلت نالبحرين

في المائة على أساس شهري واحتفظ بمستواه دون تغير فيما يتعلق بأدائه منذ بداية  العام حتى تاريخه. وعلى صعيد  0.5بورصة البحرين بنسبة 

متراجعاً عن  2018في المائة في العام  3.4" أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين بنسبة فيتش سوليوشنز“توقعت االنباء االقتصادية، 
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في المائة على خلفية اضطرابات انتاج النفط في الربع األول من العام  3.8نسبة بالبلغ  2017مستوى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 

على خلفية تشديد السياسات المالية وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتراجع  2019النمو بدءاً من العام . كما يتوقع ايضاً تباطؤ معدالت 2018

ات االحتياطات المالية.  كما يتوقع ان يتوقف برنامج الدعم الخليجي إلنقاذ البحرين المقدم من الكويت والسعودية واإلمارات على مدى عملي

       .2019للعام  التصحيح المالي في موازنة البحرين

أداًء  أفضلوتسجيله  30، مع ارتفاع مؤشر سوق مسقط 2018: سجل السوق العماني نمواً شهرياً للشهر الثاني على  التوالي في سبتمبر عمان

 4,543.68توى في المائة واغلق عند مس 2.8المؤشر تداوالت الشهر بنمو بلغت نسبته  وأنهىشهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 

بلغت نسبته  تراجعاألسواق اداًء ب سوأسقط لألوراق المالية ثانياً كأنقطة، إال انه بالنسبة ألداء المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه، جاء سوق م

الخدمات األكثر  بدعم من األداء الجيد لقطاعات السوق الثالث. وكان مؤشر قطاع 2018في المائة. وجاء ارتفاع السوق في سبتمبر  10.9

 ،في المائة 1.5في المائة و 2.0في المائة، تبعه مؤشر القطاع المالي والقطاع الصناعي بنمو شهري بلغت نسبته  3.8ارتفاعاً بنمو بلغت نسبته 

ً مع ارتفاع اجمالي قيمة األسهم المتداولة لتصل إلى  ً ملحوظا ون لاير عماني بنمو ملي 24.3على التوالي. كما شهدت أنشطة التداول انتعاشا

 في المائة 38.0مليون سهم بنمو شهر بلغت نسبته  85.2في المائة، في حين بلغ اجمالي كمية األسهم المتداولة  66.7شهري بلغت نسبته 


