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 2018 مايو    ادول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل ادا ألالشهري  تقريرال

 

 2018العوامل الجيوسياسية العالمية وسوق النفط يحادادان اتجاهات السوق في مايو 

في ظل تداوالت قليلة لتزامنه مع شهر رمضان الكريم وان كان هناك بعض  2018كان أداء أسواق األوراق المالية الخليجية خافتاً خالل مايو 

أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية على المستوى العالمي وتقلب أسعار العمالت.  تذبذبالضغوط التي دفعت إلى تراجع األسواق على خلفية 

جعت كافة األسواق تقريبا خالل الشهر باستثناء السوق البحريني فقط الذي تمكن من تسجيل بعض األرباح الهامشية. وسجل سوق دبي وترا

 .وعمان قطرالمائة من قيمته، تبعه سوقي في  3.3المالي أعلى نسبة تراجع شهري بفقده نسبة 

جذب المتعلقة بكل من قمة كوريا الشمالية والواليات المتحدة والعالقات التجارية وعلى الصعيد الدولي، تأثرت اتجاهات السوق بعوامل الشد وال

بين الصين والواليات المتحدة مع قيام االخيرة بالمضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ووضع مزيداً من القيود على 

أشهر  10إلى أدنى مستوياته خالل  انخفضضغوط التي تعرض لها اليورو الذي االستثمار الصيني في الواليات المتحدة. هذا باإلضافة إلى ال

في المائة  0.3ة بنسب هامشيا . ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالميفي أعقاب الحالة الضبابية التي تحيط باالنتخابات اإليطالية

 .ي المائةف 3.6بنسبة مؤشر األسواق الناشئة خالل الشهر، في حين انخفض 

 2018العام أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 

 

 والمصدر: بحوث كامك

، تراجعت أسعار النفط 2018منذ ثالثة أعوام ونصف العام في بداية مايو  اأما على صعيد سوق النفط، بعد أن المست األسعار أعلى مستوياته

نخفاض ا إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع بعد أن تم اإلعالن عن احتمال قيام السعودية وروسيا بزيادة اإلنتاج النفطي لسد الفجوة الناجمة عن

ن إلى استمرار دعائم ايجابية لجانب الطلب في األسواق باإلضافة إلى انخفاض شاره المحللياوفنزويال. وعلى الرغم من  إيرانإنتاج كال من 

مخزون الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى المتوسط المستهدف لفترة الخمس سنوات، إال أن أسعار خام النفط ظلت على 

 ات المقررة سابقاً سيعمل على غمر األسواق بفائض في العرض.حافة التراجع وذلك نظراً الن زيادة مستويات اإلنتاج عن المستوي
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ت هومن حيث األداء القطاعي، عكس األداء السلبي لألسواق هذا الشهر في المقام األول ضعف أداء أسهم شركات المرافق العامة والعقارات. وأن

ال إ غالبية أسهم الشركات العقارية الكبرى تداوالت الشهر على تراجع في حين كان أداء أسهم البنوك متماسكاً هذا الشهر وسجلت أداًء مستقراً 

 في المائة بالنسبة لقطاع البنوك ككل. 15نها ما زالت مرتفعة بنسبة إ

 2018 مايوأداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 إغالق المؤشر أسواق األسهم الخليجية
األادا  الشهري 

)%( 

األادا  منذ باداية 

 العام )%(

القيمة السوقية 

 )مليار ادوالر(

قيمة التاداوالت 

الشهرية )مليون 

 ادوالر(

مضاعف السعر 

 (xللربحية )

مضاعف السعر 

 (xللقيمة الادفترية )

العائاد الجاري 

)%( 

 N/A 88.1 677.8 14.5 1.1 3.9% (%1.8) 4,690.6 األول السوق مؤشر -الكويت 

      N/A (%0.4) 4,816.3 الرئيسي السوق مؤشر -الكويت 
      N/A (%1.3) 4,735.7 العام السوق مؤشر -الكويت 
 %3.7 1.8 16.4 22,373.8 509.5 %12.9 (%0.6) 8,161.1 السعوادية

 %5.5 1.2 11.8 809.1 133.7 %4.7 (%1.4) 4,605.0 أبوظبي

 %5.2 1.0 8.0 1,906.2 97.7 (%12.0) (%3.3) 2,964.1 ادبي

 %4.5 1.2 12.7 2,939.7 135.0 %4.2 (%2.5) 8,880.5 قطر

 %5.9 0.8 8.5 38.6 20.0 (%4.9) %0.6 1,265.8 البحرين

 %6.3 0.8 10.0 246.3 10.6 (%9.7) (%2.6) 4,606.7 مسقط

 %4.3 1.4 13.5 28,991.5 994.4       إجمالي األسواق الخليجية

         المصادر : بحوث كامكو
 

. وشمل التراجع كافة مؤشرات السوق بال 2018: واصل المؤشر العام لبورصة الكويت تراجعه للشهر الثاني على التوالي في مايو الكويت

في المائة من قيمته فيما يعكس في األساس زيادة الضغوط  1.8استثناء ومني مؤشر السوق األول بأعلى نسبة تراجع هذا الشهر بفقده نسبة 

في المائة من قيمته في حين تراجع  1.3. وتراجع مؤشر السوق العام بمعدل أبطأ، حيث فقد نسبة الكبرىم ذات القيمة السوقية البيعية على األسه

ً بنسبة  حتى تاريخه  2018في المائة. وعلى الرغم من ذلك، ما زال أداء السوق الكويتي منذ بداية العام  0.4مؤشر السوق الرئيسي هامشيا

 في المائة. 2.8للعائد اإلجمالي لألسهم الكويتية بنسبة  رويترزه ارتفاع مؤشر تومسون ايجابياً كما يعكس

في المائة على خلفية فقد سهم شركة  13.8اما على صعيد أداء قطاعات السوق، سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أعلى معدل تراجع بفقده نسبة 

في المائة. وجاء مؤشر قطاع  2.4في المائة من قيمته باإلضافة إلى تراجع سهم مجموعة أسس القابضة بنسبة  20.5المالية نسبة  األنظمة

 2.9في المائة و 3.7في المائة تبعه مؤشر قطاع االتصاالت والسلع االستهالكية بخسائر شهرية بنسبة  4.3الصناعة ثانياً بتراجع بلغت نسبته 

ً في أسعارها على مدار الشهر، األمر الذي دفع بمؤشر القطاع إلى  لى التوالي.في المائة ع وشهدت اغلبية األسهم الصناعية الكبرى تراجعا

التراجع. في حين يعزى تراجع مؤشر قطاع االتصاالت إلى تراجع كافة األسهم المدرجة ضمن القطاع، وانطبق نفس الوضع على مؤشر قطاع 

في المائة  0.7–سبة تراجعاً هامشياً بنهاية الشهر بفقده ن رىالكبالقيمة السوقية  وجهة أخرى، سجل مؤشر قطاع البنوك ذ السلع االستهالكية. من

في المائة( في تعويض الخسائر التي  3.1وبنك بوبيان )+في المائة(  24.6)+ي البنك التجاري الكويتي ساهم ارتفاع سهم ثمن قيمته، حي

وتلقى سهم البنك التجاري الكويتي دعماً بعد اعالن البنك عن تحسن هائل في أرباح الربع األول من  البنوك األخرى. أسهماسعار بقية  أصابت

( وذلك 2017مليون دينار كويتي في الربع األول من العام  0.8مقابل  2018مليون دينار كويتي في الربع األول من العام  10.1) 2018العام 

مقارنة بالربع  2018مخصصات واالحتياطيات في الربع األول من العام في اليرادات التشغيلية نظراً للتراجع الهائل على الرغم من تراجع اإل
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في المائة نظراً  5.8. من جهة أخرى، انفرد مؤشر قطاع النفط والغاز بتسجيل معدل نمو شهري ملحوظ، مرتفعاً بنسبة 2017األول من العام 

  ه معظم األسهم المدرجة ضمن القطاع.  لألداء اإليجابي الذي سجلت

في المائة،  11، حيث تراجع اجمالي كمية األسهم المتداولة بنسبة أنشطة التداول خالل الشهر نظراً لتزامنه مع شهر رمضان المبارك أثرتكما ت

قيمة األسهم المتداولة بمعدل اسرع بتراجع مليار سهم تم تداولها خالل الشهر السابق. في حين تراجعت  1.35مليار سهم مقابل  1.2بتداول 

مليون دينار كويتي  240.8مليون دينار كويتي مقابل  204.8في المائة، حيث بلغ اجمالي قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر  15بلغت نسبته 

 .2018في ابريل 

نقطة  8,000واغلق فوق المستوى النفسي الهام البالغ  2018 في المائة في مايو 0.6: سجل مؤشر تداول العام تراجعاً هامشياً بنسبة السعوادية

نقطة بعد ان سجل ارباحاً على مدى ثالثة جلسات  8,161.1بعد ان تراجع دون هذا المستوى لفترة وجيزة. وأنهى المؤشر تداوالته عند مستوى 

 1.9خالل آخر جلسة تداول لهذا الشهر بارتفاعه خاللها بنسبة  في المائة والسيما 2.5متتالية بنهاية الشهر حقق خاللها ارباحاً تراكمية بمعدل 

 في المائة. هذا وقد تداول المؤشر ضمن نطاق محدود خالل الشهر إال ان تحركاته اتبعت إلى حد كبير اتجاهات أسعار األسهم.

مرتفعة في تعزيز أداء السوق، إال ان تراجع ويظهر الرسم البياني الشهري لألداء القطاعي بوضوح مساهمة القطاعات ذات القيمة السوقية ال

 كالقطاعات صغيرة الحجم عمل على معادلة هذا النمو. حيث لم تتمكن سوى ثالثة قطاعات فقط من تحقيق أداًء إيجابياً خالل الشهر بما في ذل

مواد األساسية والبنوك بنمو بلغت نسبته في المائة، تبعه مؤشر قطاع ال 7.2مؤشر قطاع االتصاالت، والذي حقق اعلى معدل نمو شهري بنسبة 

في  19.3على التالي. في المقابل، مني مؤشر قطاع االعالم بأعلى نسبة تراجع شهري بخسارة بلغت نسبتها   ،في المائة 1.4في المائة و 5.0

 في المائة على التوالي. 12.3في المائة و 15.6المائة، تبعه مؤشر إدارة وتطوير العقارات والتأمين بتراجعهما بنسبة 

 23.4انخفض إجمالي كمية األسهم المتداولة بنسبة حيث بًا مقارنة بالشهر السابق. قريكما تراجعت أنشطة التداول خالل الشهر بحوالي الربع ت

. كما تراجع إجمالي قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر بوتيرة أقل 2018مليار سهم في أبريل  4.8مليار سهم مقابل  3.7في المائة بتداول 

 مليار لاير سعودي خالل الشهر السابق. 108 سعودي مقابل مليار لاير 83.9في المائة، حيث بلغت  22.3هامشياً بلغت 

أما على صعيد اإلجراءات التنظيمية، أعلنت السوق المالية السعودية عن تأسيس شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مركز المقاصة( وهي 

ق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها. وقد تم تأسيس شركة مقاصة مستقلة من شأنها ان تساهم في تنويع فرص االستثمار من خالل توفير أورا

. أما على الصعيد 2019مليون لاير سعودي ويتوقع ان تبدأ ممارسة أعمالها في النصف الثاني من العام  600شركة المقاصة برأسمال قدره 

بعد  2018ودي خالل الربع األول من العام مليار لاير سعودي مليار لاير سع 34.3االقتصادي، سجلت الميزانية العامة للمملكة عجزاً بنسبة 

مليار لاير سعودي في الربع األول من العام. وارتفعت اإليرادات  166.3في المائة على أساس سنوي وبلوغها  15ان ارتفعت اإليرادات بنسبة 

 52.3في المائة، حيث بلغت  63طية بنسبة مليار لاير سعودي في حين قفزت اإليرادات غير النف 113.9في المائة لتبلغ بذلك  2النفطية بنسبة 

 .2018يناير  بدًء منمليار لاير سعودي بدعم من تطبيق ضريبية القيمة المضافة بصفة أساسية إلى جانب رفع الرسوم على الوافدين 

في المائة  1.8بعد ان كان قد شهد تحسناً بنسبة  2018في المائة على أساس شهري في مايو  1.4ع مؤشر ابوظبي العام بنسبة ج: ترااالمارات

مختلطاً ما بين قطاعات رابحة وأخرى القطاعي نقطة وكان األداء  4605.04المؤشر تداوالته مغلقاً عند مستوى  وأنهىخالل الشهر السابق. 

في أداء مشابه للشهر السابق، بعد ان ارتفعت  2018أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً في مايو كطاع الطاقة تصدره خاسرة. وواصل مؤشر ق

في المائة على أساس شهري. ويعزى تفوق أداء القطاع إلى  3.5بنسبة إلى االرتفاع مؤشر القطاع فع بأسعار النفط خالل الشهر الحالي بما د

 2.8كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة  في المائة. 1.2في المائة، في حين سجل سهم ادنوك للتوزيع نمواً بنسبة  9نمو سهم دانا غاز بنسبة 

في  3.9في المائة و 5.1ظبي والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة بدعم من نمو سهمي شركة طيران أبوفي المائة على أساس شهري 

في  9.1ى، تسبب سهم مجموعة أغذية في األداء اإليجابي لمؤشر قطاع السلع االستهالكية بنمو بلغت نسبته المائة على التوالي. من جهة أخر
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في المائة على أساس  6.0في المقابل، كان مؤشر قطاع الصناعة األكثر تراجعاً على مستوى السوق بفقده نسبة  .2018المائة بنهاية شهر مايو 

في المائة.  4.8في المائة وسهم رأس الخيمة للسيراميك بنسبة  9.9بنسبة  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشهري على خلفية تراجع سعر سهم 

نظراً لتراجع كافة األسهم المدرجة ضمن القطاع وعلى رأسها سهم  2018في المائة في مايو  5.5كما تراجع مؤشر قطاع االتصاالت بنسبة 

في المائة(. وكانت أنشطة التداول مختلطة، مع تراجع  10-خسائر سهم أريد بمعدل ثنائي الرقم ) في المائة(، في حين كانت 5.5-اتصاالت )

مليون سهم، في حين ارتفعت قيمة األسهم المتداولة  1.4ببلوغها  2018في المائة على أساس شهري في مايو  9.3كمية األسهم المتداولة بنسبة 

لصالح األسهم المتراجعة  وكان معامل انتشار السوق ضعيفاً ومالمليار درهم اماراتي.  2.9في المائة على أساس شهري وبلغت  5.8بنسبة 

 سهماً ارتفاعاً في أسعارها.  25سهماً وتسجيل  17 مع هبوط

على  وكان اسوء األسواق اداءً  2018راجعه في مايو ، واصل المؤشر ت2018في المائة في ابريل  1.4بعد ان تراجع مؤشر دبي المالي بنسبة 

نقطة، حيث تراجعت كافة  2964.1في المائة من قيمته على أساس شهري واغلق عند مستوى  3.3مستوى المنطقة. حيث فقد المؤشر نسبة 

اجعاً مرة العقارات األكثر ترقطاع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاعات السلع االستهالكية واالستثمار والخدمات المالية والتأمين. وكان مؤشر 

في  19.7-، كما انه أسوأ القطاعات اداًء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه )2018في المائة من قيمته في مايو  8.3أخرى بعد ان فقد نسبة 

في المائة، إلى جانب اسهم أخرى ضمن القطاع  10.2بخسائر شهرية بلغت نسبتها  ومني حيث تراجع سعر سهم اعمار العقارية بشدة، المائة(.

. وأعلنت شركة 2018في المائة على أساس شهري في مايو  4.5في المائة و 7.7تراجعا بنسبة  بعد انل اعمار مولز واعمار للتطوير، مث

مؤشر مورجان ستانلي عن ضم سهم اعمار للتطوير لمؤشر األسواق الناشئة اثناء المراجعة النصف سنوية. هذا ويظل مؤشر قطاع السلع 

في المائة( إال انه كان من افضل المؤشرات القطاعية اداًء بنهاية شهر  35.5-تاريخه )االستهالكية هو األسوأ اداًء منذ بداية العام الحالي حتى 

كما قام  في المائة على أساس شهري. 8.6في المائة( على خلفية نمو سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة  7.8)+ 2018مايو 

 ةس من مؤشر األسواق الناشئة واضافته إلى مؤشر الشركات الصغيرمؤشر مورجان ستانلي باستبعاد سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنت

بنمو  2018 ووالمتوسطة الحجم. من جانب آخر، كان مؤشر قطاع االستثمار والخدمات المالية هو األفضل اداًء على مستوى السوق في ماي

مار هما المحركان الرئيسيان لألداء اإليجابي لهذا في المائة على أساس شهري. وكان سهمي سوق دبي المالي ودبي لالستث 8.5بلغت نسبته 

 على التوالي. ،في المائة 8.4في المائة و 10.2القطاع على خلفية تسجيلهما لنمو شهري بنسبة 

ما  20، حيث فقد مؤشر قطر 2018، تراجع أدائه في مايو 2018: بعد ان جاء السوق القطري في صدارة األسواق الرابحة في ابريل قطر

. في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع 2018نقطة في مايو  8880.51في المائة على أساس شهري واغلق عند مستوى  2.5ه نسبت

ومال  في المائة على أساس شهري، وكان األداء القطاعي سلبياً بصفة عامة خالل الشهر. 4.2األسهم والذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق بنسبة 

سهماً فقط. وكان مؤشر قطاع النقل هو  14سهم خالل الشهر وارتفاع أسعار  31اه األسهم المتراجعة بتراجع أسعار معامل انتشار السوق تج

في المائة على أساس شهري. وكان سهم شركة المالحة القطرية الدافع الرئيسي  11.1بنمو بلغت نسبته  2018األفضل اداًء خالل شهر مايو 

كما ارتفعت أسعار اسهم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة  في المائة على أساس شهري. 12.1السهم بنسبة لتفوق أداء القطاع، نظراً لنمو 

 7.3في المائة( وبنك قطر اإلسالمي )+ 5.1في المائة على أساس شهري على خلفية  ارتفاع اسهم البنوك الكبرى مثل بنك قطر الوطني )+ 2.2

قطاع العقارات هو األسوأ مو ملحوظ. في المقابل كان مؤشر في المائة( والتي انهت تداوالتها على ن 4.4)+ في المائة( والبنك التجاري القطري

كما  في المائة هذا الشهر. 24مع تراجع سعر سهم ازدان بأكثر من  يفي المائة من قيمته على أساس شهر 15.7اداًء على مستوى السوق بفقده 

-في المائة( وفودافون ) 15.3-في المائة مع تراجع كال من سهمي أريد ) 14.3اً شديداً بلغت نسبته تراجعت اسهم قطاع االتصاالت تراجع

في المائة( بمعدالت ثنائية الرقم. وكان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية األكثر نشاطاً من حيث قيمة األسهم المتداولة خالل شهري  12.8

في  19.37في المائة من التداوالت الشهرية، تبعه قطاعي الصناعة والنقل باستحواذهما على نسبة  59.88، باستحواذها على نسبة 2018مايو 

 في المائة من اجمالي قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر. 6.51المائة و
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تعاون الخليجي، انهى كأكثر األسواق تراجعاً على مستوى دول مجلس ال 2018سوق البحرين تداوالت شهر ابريل  أنهى: بعد ان البحرين

في المائة على أساس شهري، وساهم ارتفاع  0.6السوق البحريني تداوالت الشهر الحالي على ارتفاع. حيث تحسن أداء مؤشر السوق بنسبة 

 نقطة. 1265.80في المائة(.  وانهى المؤشر تداوالت الشهر عند مستوى  0.6-قطاع البنوك في معادلة تراجع سهم البنك التجاري ) أسهمكافة 

مقابل تراجع خمسة أسهم فقط مقارنة بإغالقات  2018سهماً نمواً شهرياً في مايو  14ومال معامل انتشار السوق نحو األسهم الرابحة مع تسجيل 

 11مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها  99.5. وعلى صعيد انباء النتائج المالية، أعلنت بتلكو عن تسجيل ربحاً اجمالياً بقيمة 2018شهر ابريل 

بدعم من إيرادات السوق البحريني بسبب التحسينات التي أجريت  2017مليون دينار بحريني في الربع األول من العام  89.7في المائة مقابل 

في المائة في  27في المائة في عمالء الخطوط الثابتة ونسبة  7ت الهاتف النقال وشبكة النطاق العريض، وهو ما يعكس زيادة بنسبة على خدما

أعداد مشتركي النطاق العريض مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت عائدات أمنية في جميع المجاالت مع نمو ملحوظ في الخدمات المرافقة 

مليون دينار  8.2في المائة من  60مليون دينار بحريني أي بزيادة  13.1ق العريض الثابتة. هذا وقد بلغ صافي أرباح المجموعة وخدمات النطا

 .2017بحريني للربع األول من العام 

في المائة  2.6لخسائر شهرية بنسبة  30: واصل مؤشر سوق مسقط العام تراجعه للشهر الثالث على التوالي مع تسجيل مؤشر مسقط عمان

في المائة، ليصبح بذلك في المركز الثاني بعد سوق  9.7إلى  لتصل بما عمق من خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه 2018بنهاية مايو 

 نقطة، فيما يعد ادنى 4,556.70مستوى  الى 30صف الشهر، تراجع مؤشر مسقط دبي من حيث اكثر األسواق الخليجية تراجعاً. وفي منت

ت وتراجع .الالحقةسنوات أي منذ األزمة المالية العالمية، إال انه تمكن من استعادة بعض النقاط وارتفع خالل الجلسات  9مستوياته على مدى 

في المائة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بخسائر  3.5كافة المؤشرات القطاعية الثالث دون استثناء مع فقد مؤشر قطاع الصناعة نسبة 

في المائة. كما كان مؤشر قطاع الصناعة هو األكثر تراجعاً من حيث  1.1في المائة ثم المؤشر المالي بتراجع بلغت نسبته  2.0شهرية قدرها 

في المائة في حين بلغ تراجع مؤشري قطاع الخدمات والقطاع المالي ما  10.1حتى تاريخه بخسائر بلغت نسبتها  2018األداء منذ بداية العام 

في المائة على التوالي. ومن جهة أنشطة التداول في السوق النظامي، استعادت التداوالت نشاطها خالل مايو  -3.9في المائة و 6.3-بته نس

وان كان فقط على خلفية التداوالت الكثيفة التي شهدها سهم بنك مسقط خالل آخر جلسة تداول. كما ارتفعت قيمة التداوالت الشهرية  2018

 مليون لاير عماني تم تداولها خالل الشهر السابق. 44.2مليون لاير عماني مقابل  94.8الضعف وبلغت بأكثر من 

  

 


