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 2017 سبتمبر    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 األسواق الخليجية ما زالت تحت وطأة الضغوط في ظل غياب المحفزات

مع تراجع أغلبية المؤشرات  2017في رفع معنويات المستثمرين في سبتمبر  المباركعطلة عيد األضحى أعقبت التي فترة اللم تنجح تداوالت 

 وشهدخالل الشهر. وسجل السوق القطري أدنى مستوياته في خمس سنوات حيث بدأ النزاع الدبلوماسي القائم في التأثير على نمو الشركات. 

ه لخسائر على مدى إحدى عشر جلسة متتالية. كما تراجعت األسواق اإلماراتية وشهد تراجعات مع تسجيلال من أطول فترة 20مؤشر قطر 

في المائة من قيمته ليعود مجدداً لنفس  2مؤشر سوق أبو ظبي العام خسائر للشهر الثاني على التوالي في حين فقد سوق دبي المالي نسبة 

قيق نمواً ملحوظاً خالل الشهر إال انه يبقى أكثر األسواق تراجعاً بعد السوق مستوياته عند بداية العام. من جانب آخر، انفرد سوق مسقط بتح

السعودي  ينفي المائة من قيمته. أما بالنسبة للسوق 11.2حتى تاريخه بفقده نسبة  2017القطري من حيث معدل التراجع منذ بداية العام 

النضمام لمؤشر فوتسي لألسواق الناشئة الثانوية والتي أبقت المستثمرين في حالة افاعات هامشية على خلفية توقعات والكويتي، فقد شهدا ارت

 ترقب في انتظار قرار الجهة المنظمة.

      2017 سبتمبرأداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 إغالق المؤشر أسواق األسهم الخليجية
األداء الشهري 

)%( 

األداء منذ بداية 

 العام )%(

السوقية القيمة 

 )مليار دوالر(

قيمة التداوالت 

الشهرية )مليون 

 دوالر(

مضاعف 

السعر للربحية 

(x) 

مضاعف السعر 

للقيمة الدفترية 

(x) 

العائد الجاري 

)%( 

 %4.3 1.3 15.9 1,410.9 97.1 %13.3 %0.0 430.7 مؤشر السوق الوزني -الكويت 

      %12.7 %1.3 997.4 15مؤشر الكويت  -الكويت 

 %16.2 (%3.1) 6,679.7 مؤشر السوق السعري -الكويت 
     

 %4.3 1.7 15.4 13,306.0 459.7 %1.0 %0.3 7,283.0 السعودية

 %5.5 1.5 11.2 1,114.7 122.7 (%3.3) (%1.6) 4,397.4 أبوظبي

 %4.8 1.2 10.0 1,055.9 100.5 %0.9 (%2.0) 3,564.0 دبي

 %4.7 1.1 12.2 1,098.9 124.9 (%20.4) (%5.5) 8,312.4 قطر

 %5.2 0.8 8.6 34.8 19.3 %5.2 (%1.5) 1,283.5 البحرين

 %5.9 1.0 10.7 140.0 11.8 (%11.2) %1.7 5,137.4 مسقط

 %4.6 1.4 13.3 18,161.1 936.2    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

ركيا فيما يتعلق بتدفقات الخام من إقليم كردستان خلفية تراجع المخزون األمريكي وتصريحات ت في ذات الوقت، ارتفعت أسعار النفط على

شهراً إال انها فشلت في تحقيق تأثيراً ملموساً  26ال انه على الرغم من اقتراب أسعار النفط من الوصول إلى اعلى مستوياتها خالل ابالعراق. 

ان ستانلي لألسواق ، فإن المعنويات اإليجابية التي سادت األسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر مورجعلى األسواق الخليجية. باإلضافة إلى ذلك

كان وقعها هامشياً على األسواق الخليجية كما انعكس في تراجع مؤشر مورجان ستانلي لألسواق فقد  ،في المائة خالل الشهر 1.7 نسبةالعالمية ب

  .في المائة 0.8بنسبة  الخليجية

مستوياته الشهر الماضي، وان كان اجمالي التداوالت الشهرية قد تراجع على  أدنىوارتفع متوسط التداوالت اليومية خالل الشهر بعد أن بلغ 

مليار دوالر  18.2في المائة وبلغ  11.2 نسبةالي قيمة التداوالت الشهرية بخلفية انخفاض عدد جلسات التداول خالل الشهر. حيث تراجع اجم
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بعد ان شهدت معظم األسواق نمواً ثنائي الرقم في قيمة التداوالت على أساس شهري. وظل التركيز على اختيار األسهم القيادية كما أمريكي 

 في المائة. 1.3بنسبة  15يتضح من تداوالت البورصة الكويتية، مع ارتفاع مؤشر الكويت 

 2017 سبتمبروحتى نهاية شهر  2017أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية عام 

 
 المصدر: بحوث كامكو

في اعقاب المكاسب التي حققتها خالل الشهريين الماضيين وتركزت التداوالت  2017: ظلت المؤشرات الكويتية ثابتة خالل شهر سبتمبر الكويت

 15األخيرة. كما انعكس ذلك في أداء مؤشر الكويت على األسهم القيادية الكبرى مع استمرار نفس االتجاه الذي عاصرته على مدى األشهر 

في المائة. إال انه على الرغم من ذلك، مازالت الكويت أفضل  3.1في المائة في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة  1.3الذي ارتفع بنسبة 

في المائة  13.3 نسبة ى تاريخه والتي بلغتحت 2017األسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العوائد منذ بداية العام 

كما انعكس نفس األداء الشهري على أداء المؤشرات القطاعية مع نمو القطاعات الكبرى كاالتصاالت والخدمات المالية والمواد  .للمؤشر الوزني

في المائة بدعم حصري من ارتفاع  1.6األساسية. وتصدر مؤشر قطاع االتصاالت قائمة أفضل المؤشرات القطاعية أداًء بنمو بلغت نسبته 

وفيفا دون تغير. في ذات الوقت، يعزى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة  واريد يفي المائة في حين ظل سعر سهم 2.6سعر سهم زين بنسبة 

لمائة، في حين كان سهم البنك في ا 1.7في المائة وبيت التمويل الكويتي بنسبة  2.7في المائة الرتفاع سهمي بنك الكويت الوطني بنسبة  0.4

 في المائة خالل الشهر. 4.3التجاري الكويتي هو األفضل أداًء ضمن قطاع البنوك بنمو بلغت نسبته 

في المائة  20وسجلت أنشطة التداول في البورصة الكويتية أعلى مستوياتها على مدى أربعة أشهر. حيث ارتفعت كمية األسهم المتداولة بنسبة 

مليون  426. كما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة بمعدل الثلث وبلغت 2017سهم تم تداولها في أغسطس  مليار 1.7ليار سهم مقابل م 2.1وبلغت 

ن مليون دينار كويتي للشهر السابق. عالوة على ذلك، فان هذا االرتفاع في أنشطة التداول تم تسجيله على الرغم م 320دينار كويتي مقابل 

( األمر الذي أدى إلى ارتفاع 2017جلسة في أغسطس  22مقابل  2017ة تداول في سبتمبر جلس 17) الجلسات خالل الشهرانخفاض عدد 

وتصدر سهم زين قائمة األسهم األكثر تداوالً من حيث  على التوالي. ،في المائة 72في المائة و 55 نسبةية وقيمة التداوالت الشهرية بمتوسط كم

مليون دينار كويتي تبعه سهمي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداوالت شهرية  67.2اوالت بلغت قيمتها القيمة خالل الشهر بتد

على التوالي. وجاء تسجيل سهم بيت التمويل الكويتي لمعدالت مرتفعة من  ،مليون دينار كويتي 43مليون دينار كويتي و 63.5بلغت قيمتها 

حفية تشير إلى قيام هيئة االستثمار بتعيين مستشاراً عالمياً لدراسة اندماج بيتك مع البنك األهلي المتحد. وتصدر التداوالت على خلفية انباء ص

 35على السهم التي بلغت  تحل رابعاً من حيث قيمة التداوال والذيقائمة أكثر األسهم تداوال من حيث الكمية،  لالستثمارسهم شركة االمتياز 
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الكويت السعودي أبوظبي دبي

قطر عمان البحرين
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 130مليون سهم و 134البنك األهلي المتحد )البحرين( وزين بتداوالت بلغت سهمي  وتبعهمليون سهم.  194ما يعادل  مليون دينار كويتي أو

 على التوالي. ،مليون سهم

وان  في المائة 33أما بالنسبة لقائمة أكثر األسهم ارتفاعاً فقد جاء في صدارتها سهم شركة ا لمدار للتمويل واالستثمار بنمو شهري بلغت نسبته 

بلغت كانت التداوالت على السهم محدودة. وتضمنت قائمة األسهم المرتفعة لهذا الشهر سهم شركة التمدين االستثمارية والوطنية العقارية بنمو 

اجعاً مجموعة الخليج للتأمين ضمن أكثر األسهم القيادية ترن جانب آخر، كان سهم على التوالي. م ،في المائة 12.4في المائة و 12.9نسبته 

في المائة من  6 ةق، تبعه سهم بنك وربة بفقده نسبفي المائة بعد ان كان أكثر األسهم ارتفاعاً الشهر الساب 11خالل الشهر بخسائر بلغت نسبتها 

 قيمته.

السنوي على أساس اإلصالحات  اق الناشئة الثانوية في تقييمهاالسوق إلى األسو التطورات لبورصة الكويت، قررت فوتسي ترقيةوفي أحد أكبر 

أمريكي،  مليون دوالر 700تدفقات نقدية سلبية تصل قيمتها إلى ومن المتوقع أن تجلب هذه الترقية التي قامت بها الهيئة خالل العام الماضي. 

 في البورصة. ية بالنسبة لألسهم القياديةأن تكون إيجاب أيضا ومن المتوقع

التذبذب الذي شهده خالل الشهر. فبعد االنطالقة اإليجابية  بعد 2017لسوق السعودي نمواً هامشياً في سبتمبر : سجل المؤشر الرئيسي للسعوديةا

شر التي شهدها المؤشر في البداية، وقع تحت ضغط االشاعات المروجة لصعوبة انضمام المملكة لمؤشر فوتسي بنهاية الشهر. إال ان ارتفاع المؤ

في المائة  0.3ر جلسة تداول لشهر سبتمبر دفع المؤشر إلى خارج المنطقة السلبية ليحقق مكاسب هامشية بنسبة في المائة خالل آخ 0.7بنسبة 

في المائة. ويعود الفضل في هذا االرتفاع الذي شهده السوق خالل آخر جلسة تداول إلى شركات التأمين على  0.4بعد أن كان متراجعاً بنسبة 

 ن السماح للسيدات بالقيادة.السيارات بعد اعالن السعودية ع

وشهدت أنشطة التداول تراجعاً حاداً خالل الشهر على خلفية انخفاض عدد جلسات التداول. حيث تراجع اجمالي كمية األسهم المتداولة خالل 

في المائة  17بة ، في حين تراجعت قيمة التداوالت بنس2017مليار سهم في أغسطس  2.9مليار سهم مقابل  2الشهر بحوالي الثلث وبلغت 

ألسهم تداوال من في المائة( قائمة أكثر ا 3.4مليار لاير سعودي. وتصدر سهم بنك االنماء )+ 60.2مليار لاير سعودي مقابل  49.9وبلغت 

في  2.6-مليار لاير سعودي. وحل سهم البنك السعودي الفرنسي ) 6.9مليون سهم بقيمة  386.6التداوالت الشهرية بتداول حيث كمية وقيمة 

 د تراجع سعر السهم بعد تداولمليار لاير سعودي. وق 5.9مليون سهم بقيمة  198.2المائة( ثانياً من حيث كمية وقيمة األسهم المتداولة بتداول 

كما حل سهم سابك بالمرتبة الثالثة  انباء عن قيام الشريك الفرنسي كريدي اجريكول ببيع حوالي نصف حصته في البنك لشركة المملكة القابضة.

 مليار سعودي. 5.8خالل الشهر بقيمة تداول وقدرها 

في المائة تبعه مؤشر قطاع المواد األساسية بنمو  7.3بنمو بلغت نسبته  في الصدارة مؤشر قطاع االعالم المتقدمة، جاء صعيد القطاعاتعلى و

لخدمات التجارية والمهنية. اما على صعيد القطاعات المتراجعة فقد تصدرها مؤشر قطاع المائة لقطاع ا في 3.3وفي المائة  3.4بلغت نسبته 

في المائة على التوالي.  3.8في المائة و 4.0في المائة من قيمته تبعه قطاعي االتصاالت واألدوية بتراجع بلغت نسبته  6.7األغذية بفقده نسبة 

البنوك،  أسهمفي المائة. وضمن  0.1تفعة على مستواه دون تغير بنمو هامشي بلغت نسبته وحافظ مؤشر قطاع البنوك ذو القيمة السوقية المر

في المائة( وبنك  10.2في المائة( نمو قوي لسهم بنك الجزيرة )+ 1.0-في المائة( والراجحي ) 1.9-قابل تراجع سهمي البنك األهلي التجاري )

 في المائة(. 4.6في المائة( والسعودي البريطاني )+ 4.9الرياض )+

. وقد انهى 2017في المائة من قيمته بنهاية شهر سبتمبر  1.6: كان مؤشر أبو ظبي العام ضمن المؤشرات الخليجية المتراجعة بفقده االمارات

نحو التراجع  نقطة وظلت عوائده سلبيه منذ بداية العام حتى تاريخه. كما اتجه أداء المؤشرات القطاعية 4397.40المؤشر تداوالته عند مستوى 

في المائة على أساس شهري نظراً لتأثره بخسارة سهم شركة أبو ظبي الوطنية  5.3وكان مؤشر قطاع الخدمات األسواء أداًء بتراجع بلغت نسبته 

طاع االتصاالت في المائة. تبعه مؤشر ق 10.8في المائة من قيمته وتراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواقع  12.9للفنادق لنسبة 
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لنسبة  وفي المائة على أساس شهري وفقد سهم اريد 3.9اتصاالت بنسبة ة على أساس شهري بعد تراجع سهم في المائ 3.9بخسائر بلغت نسبتها 

في المائة على أساس شهري فيما يعزى لفقد سهم مجموعة  2.8في المائة من قيمته. في ذات الوقت تراجع قطاع السلع االستهالكية بنسبة  11.1

 في المائة على أساس 1.3. كما تراجعت اسهم مجموعة البنوك بنحو 2017في المائة من قيمته على أساس شهري في سبتمبر  3.3أغذية لنسبة 

 في المائة. 2.7في المائة من قيمته فيما تراجع سعر سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة  1.9شهري، حيث فقد سهم بنك أبو ظبي األول نسبة 

تراجع وشهد اتجاهاً تراجعياً ليصبح اداؤه منذ بداية العام حتى تاريخه بالكاد ايجابياً. حيث  2017واتخذ سوق دبي المالي نفس النهج في سبتمبر 

نقطة. وكان األداء القطاعي سلبياً بصفة عامة باستثناء قطاعي  3563.99في المائة على أساس شهري واغلق عند مستوى  2.0المؤشر بنسبة 

في المائة على أساس شهري في حين استقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير  1.0الخدمات والصناعة. حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 

في المائة من قيمته مع تراجع سعر سهم دو لالتصاالت  4.8ن جانب آخر، مني مؤشر قطاع االتصاالت بأعلى نسبة خسائر بفقده نسبة يذكر. م

حيث ته تراجعت أسهم قطاع التأمين في المائة من قيمته على أساس شهري. في الوقت ذا 9.9بنفس النسبة وفقد سهم شركة هيتس تيليكوم لنسبة 

في المائة،  2.9بخسائر شهرية بلغت نسبتها اءات الهندسية في المائة من قيمته وتبعه مؤشر قطاع العقارات واإلنش 4.8اع نسبة مؤشر القط فقد

في المائة(. وكان سهم مجموعة إعمار مولز  7.0القطاعات اداًء منذ بداية العام حتى تاريخه )+ أفضلإال انه رغما عن ذلك يظل واحداً من 

تراجعاً  حين شهد سهم شركة داماك العقاريةفي شهري  في المائة على أساس 5.3ئيسي عن هذا التراجع نظراً لخسارته نسبة هو المسؤول الر

. وتراجعت أنشطة التداول من حيث كأل من الكمية والقيمة المتداولة خالل الشهر، حيث 2017في المائة في سبتمبر  5.9بنسبة أعلى بلغت 

في المائة  32.3مليار سهم في حين تراجعت قيمة التداوالت الشهرية بنسبة  2.62في المائة بتداول  28.3داولة بنسبة تراجعت كمية األسهم المت

 مليار درهم اماراتي. 3.7لتصل إلى 

منذ بداية  ويظل كذلك األسوأ أداء في المنطقة من حيث عوائده 2017مرة أخرى األسوأ أداًء خليجياً في شهر سبتمبر  20: كان مؤشر قطر قطر

في المائة من  5.6نسبة  20العام حتى تاريخه. وأنهت كافة المؤشرات القطاعية تداوالت الشهر في المنطقة الحمراء. وقد خسر مؤشر قطر 

نقطة. كما تراجع أيضاً مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم األكثر شموالً وفقد نسبة  8312.43قيمته على أساس شهري واغلق عند مستوى 

شركة لخسائر شهرية في  27. واتسم معامل انتشار السوق بالتراجع مع تسجيل 2017في المائة من قيمته على أساس شهري في سبتمبر  5.1

في المائة، حيث  15.7سهم فقط هذا الشهر. وكان مؤشر قطاع التأمين هو األكثر تراجعاً بخسائر شهرية بلغت نسبتها  15حين ارتفعت أسعار 

في المائة من قيمته على أساس شهري كما تراجعت أسعار بقية أسهم مؤشر القطاع.  وجاء مؤشر قطاع  20.7ر للتأمين فقد سهم شركة قط

 نسبة في المائة على أساس شهري مع تراجع كافة مكونات المؤشر وفقد سهم شركة قطر لنقل الغاز )ناقالت( 9.8المواصالت ثانياً بخسارته 

في المائة، حيث تراجع سعر سهم  4.3في المائة من قيمته على أساس شهري. في الوقت ذاته تراجع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة  7.1

في المائة في سبتمبر  2.7في المائة على أساس شهري، تبعه سهم مصرف الريان الذي مني بخسائر شهرية بنسبة  6.6بنك قطر الوطني بنسبة 

2017 .   

المؤشرات اداًء منذ بداية العام حتى تاريخه، للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر  أفضل: تراجع مؤشر البحرين العام، والذي يعد أحد البحرين

وقد في المائة على أساس شهري بنهاية الشهر الحالي.  1.5المؤشر تداوالت الشهر متراجعاً بنسبة  أنهي، وان كان بمعدل مقبول. حيث 2017

مليار دوالر امريكي وتتضمن صكوكاً لمدة سبع  3اذيعت انباء عن قيام البحرين بتسعير إصدارها من السندات المكونة من ثالثة شرائح بقيمة 

 مليار دوالر 1.25في المائة. كما يتضمن اإلصدار سندات تقليدية بقيمة  5.25 نسبةعند مليون دوالر أمريكي  850بقيمة السنة سنوات ونصف 

ً  30عاماً و 12مليون دوالر أمريكي ألجل  900أمريكي و على التوالي. وفاق االقبال على تلك اإلصدارات التوقعات وتجاوزت القيمة  ،عاما

 النهائية لطلبات االكتتاب المعروض بحوالي خمسة أضعاف.

بنسبة  30مع ارتفاع مؤشر مسقط  2017سبتمبر  : سجل السوق العماني افضل اداًء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيعمان

في المائة خالل الشهر، محققاً نمواً شهرياً للشهر الثاني على التوالي بعد ان تراجع على مدى الخمسة أشهر الماضية. وقد ساهمت كافة  1.7
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ه قطاع الخدمات والقطاع المالي بنمو بلغت في المائة تبع 4.3المؤشرات القطاعية في هذا النمو مع تحقيق مؤشر قطاع الصناعة لنمو بنسبة 

على التوالي. كما انتعشت أنشطة التداول مع تخطي كال من كمية وقيمة األسهم المتداولة أعلى مستوياتها  ،في المائة 0.8في المائة و 3.3نسبته 

صل يمستوياتها على مدار سبعة أشهر ل الشهر أعلىمنذ عدة اشهر على الرغم من عطلة العيد. حيث بلغ اجمالي كمية األسهم المتداولة خالل 

ً بحوالي الثلث. وبالمثل تخطت قيمة التداوالت الشهرية اعلى مستوياتها منذ ستة اشهر وبلغت  مليون سهم مسجال 278إلى   56نمواً شهريا

 .في المائة فقط 5.6اس شهري بنسبة مليون لاير عماني وان كان نموها متواضعاً على أس


