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 2018 يونيو    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

   معنوياتالز يعزساهم في تسوقي السعودية والكويت يتلقيان دعما من مرجان ستانلي بما 

مراجعتها  ضمنبترقية السوق السعودي واضافته إلى مؤشر األسواق الناشئة  مورجان ستانلي إنترناشيونالشركة قامت في خطوة متوقعة 

مام السنوية لتصنيف مكونات المؤشر. ومع كل ما تحمله تلك الخطوة من انباء إيجابية، إال ان األمر لم يقتصر على ذلك مع اعالن إمكانية انض

لكويت في ، األمر الذي عزز أداء بورصة ا2019السوق الكويتي أيضاً لمصاف األسواق الناشئة عند القيام بالمراجعة السنوية للمؤشر للعام 

وتصدرها قائمة أفضل األسواق أداًء على مستوى األسواق الخليجية. باإلضافة إلى ذلك، احتفظت معظم أسواق دول مجلس  2018شهر يونيو 

في  في المائة خالل الشهر. أما من حيث أداء األسواق الخليجية 1التعاون الخليجي بأداء ايجابي حيث ارتفع المؤشر الخليجي المجمع بأكثر من 

في المائة، تبعتها الكويت  15.1فقد كان مختلطاً، مع تصدر السعودية لقائمة أفضل األسواق اداًء بنمو بلغت نسبته  2018النصف األول من العام 

ى نسبة في حين شهد سوق دبي المالي اعل ،في المائة )وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للعائد اإلجمالي لألسهم الكويتية( 7.1بنمو بلغت نسبته 

 في المائة.   10.3في المائة من قيمته، تبعه السوق العماني بخسارة  16.3تراجع بفقده نسبة 

 2018العام أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 

 

 المصدر: بحوث كامك

واالتصاالت، بما في ذلك قطاعات البنوك والمواد األساسية  ،أما على صعيد األداء القطاعي، سجلت القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة

، في حين كان أداء القطاعات المالية المتنوعة والقطاعات االستهالكية ضعيفاً خالل 2018فضة أحادية الرقم خالل يونيو نمو منخ معدالت

ً لألداء العام 2018الشهر. وخالل النصف األول من العام  ً قويا في المائة، تليها  20لألسواق بنمو إجمالي فاقت نسبته ، قدمت البنوك دعما

قطاعات المواد األساسية واالتصاالت وذلك من جهة القطاعات الكبرى. من جانب أخر، ظل قطاع العقار، ال سيما في دبي، أكثر القطاعات 

 السوقية تراجعاً، تبعه قطاع التأمين والسلع االستهالكية والقطاعات المالية المتنوعة.
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وشركائها الواليات المتحدة في ذات الوقت، سادت موجة من األحداث السلبية على الجبهة الدولية، بما في ذلك تصاعد النزاع التجاري ما بين و

في عدة أشهر. باإلضافة  اأداء عدد من األسواق اآلسيوية حول أدنى مستوياته تركزالتجاريين وخاصة الصين في المقام األول. نتيجة لذلك، 

ى ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران عملت على تقسيم جبهة حلفاء الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وان كان من إل

ي تسود المتوقع أن يتم تعميقها بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من التأثير اإليجابي لتلك الخطوة على أسعار النفط، إلى جانب االضطرابات الت

 ة.انتاج كل من ليبيا وكندا وفنزويال، إال أن التأثير على التجارة الدولية ومعنويات المستثمرين كان عميقاً على االستثمارات الدولي

 2018 يونيوأداء 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 

)%( 

 %3.9 1.2 14.9 801.4 90.9 %0.7 %4.6 4,904.8 األول السوق مؤشر -الكويت 

      %1.2 %1.0 4,863.5 الرئيسي السوق مؤشر -الكويت 
      %2.3 %3.3 4,890.4 العام السوق مؤشر -الكويت 

 %3.6 1.8 16.7 12,380.2 528.8 %15.1 %1.9 8,314.2 السعودية

 %5.6 1.2 11.6 676.7 132.5 %3.7 (%1.0) 4,560.0 أبوظبي

 %5.4 1.0 7.7 1,338.0 95.8 (%16.3) (%4.8) 2,821.0 دبي

 %4.5 1.2 12.7 2,188.0 135.6 %5.9 %1.6 9,024.0 قطر

 %5.8 0.8 8.7 34.0 20.3 (%1.6) %3.6 1,311.0 البحرين

 %6.3 0.8 10.1 45.8 10.6 (%10.3) (%0.8) 4,571.8 مسقط

 %4.2 1.4 13.6 17,464.1 1,014.6    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

: جاء قرار مورجان ستانلي بضم الكويت إلى المراجعة السنوية القادمة لتصنيف مؤشر األسواق الناشئة بمثابة دفعة كبيرة للسوق مما الكويت

وجاء هذا اإلعالن األسواق اداًء خالل الشهر.  أفضلثاني كوأنهت بورصة الكويت تداوالتها  2018ساهم في صعود كافة المؤشرات في يونيو 

نتيجة لعدد من اإلصالحات التي كشفت عنها الجهات التنظيمية في الكويت على مدى األشهر القليلة الماضية. وبناًء على الجداول الزمنية 

ة لرؤوس . وباإلضافة إلى التدفقات السلبي2020فرصة إلدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر األسواق الناشئة بحلول مايو  أقربعد تالمعلنة، 

لمدرجة األموال، يمكن أن يؤدي هذا اإلعالن أيًضا إلى التوجه نحو زيادة رأس المال المؤسسي في األسهم الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى ا

في  4.6في بورصة الكويت. نتيجة لذلك، كانت أسهم الشركات الكبرى من أكبر المستفيدين الرئيسيين مع ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة 

في المائة، في حين  3.3شهد مؤشر السوق العام نمواً بمعدل ابطأ بلغت نسبته و المائة خالل الشهر بعد تراجعه على مدى شهرين متتاليين.

ز في المائة خالل الشهر. أما من حيث األداء منذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفع مؤشر تومسون رويتر 1ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 

في المائة، حيث جاء في المركز الثاني كأفضل األسواق الخليجية أداًء خالل تلك الفترة. وقد ارتفع  7.1للعائد اإلجمالي لألسهم الكويتية بنسبة 

 .2018في المائة خالل يونيو  4.2المؤشر بنسبة 

 

هر، حيث انهت جميع القطاعات تقريبًا تداوالتها بأداء كما عكس األداء الشهري لقطاعات السوق مدى إيجابية معنويات المستثمرين خالل الش

في  16في المائة في اعقاب ارتفاع سعر سهم زين بنسبة  11.2ايجابي. وسجل مؤشر قطاع االتصاالت أفضل أداًء شهرياً بنمو بلغت نسبته 
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المائة لسهمي اريدو وفيفا. وقد شهد سهم زين الكويت نمواً متواصالً منذ بداية  في 0.4وفي المائة  2.3المائة خالل الشهر، تبعها نمو بنسبة 

 الشهر باستثناء عدد محدود من جلسات التداول التي انهاها بخسائر طفيفة.  

رمضان المبارك مع شهر  هوعلى صعيد أنشطة التداول، شهد السوق ارتفاعاً من حيث قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر على الرغم من تزامن

معظم التداوالت على األسهم ذات القيمة السوقية الكبرى فيما انعكس على نمو قيمة األسهم المتداولة وان كان  توعطلة عيد الفطر. وتركز

في المائة  18ه مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبت 242هناك تراجعاً في كمية األسهم المتداولة. حيث بلغت قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر 

 مليار سهم. 1.02في المائة بتداول  15بينما انخفضت كمية األسهم المتداولة خالل الشهر بنسبة 

إلعالن المرتقب عن ترقية السوق وضمه إلى مؤشر مورجان تجاه ا: كانت ردة فعل مؤشر السوق السعودي )تداول( إيجابية إلى حٍد ما السعودية

بدأ المؤشر رحلته التصاعدية منذ بداية العام على خلفية توقعات انضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي، مرتفعاً  ستانلي لألسواق الناشئة. وقد

في  15.1. ونتيجة لذلك، كان السوق السعودي في صدارة األسواق الخليجية الرابحة بنمو مؤشره بنسبة 2018في المائة في يونيو  1.9بنسبة 

 تقدر أصولهاجعل السعودية بمتناول صناديق عالمية ت، حيث انه من شأن الترقية التاريخية للسوق أن 2018ام المائة في النصف األول من الع

وتشير تقديرات الخبراء إلى ان  ، األمر الذي يؤدي إلى استثمارات إضافية من مديري الصناديق الدولية.امريكي تريليون دوالر 1.9بحوالي 

مليار دوالر أمريكي. وسيكون وزن السوق  40تدفقات محتملة لالستثمارات النشطة والسلبية تقارب  ترقية سوق األسهم السعودية ستجلب

ي للمؤشر تتم عملية انضمام السوق السعود شركة وسوف 32انلي لألسواق الناشئة ممثال بنحو تفي المائة من مؤشر مورجان س 2.6السعودي 

. وستمهد هذه الترقية الطريق أمام طرح أسهم شركة "أرامكو" لالكتتاب العام 2019سطس والثانية في أغ 2019مايو في  هماعلى خطوتين اول

ناديق الذي تأخر عدة مرات خالل األشهر القليلة الماضية. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم مديري الصناديق الدولية بإطالق عدد من الص

 المتداولة في البورصة لتتبع السوق السعودي.

أنشطة التداول تراجعاً حاداً على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي على خلفية حلول شهر رمضان المبارك وكذلك عطلة عيد  شهدت

مليار سهم تم تداولها  3.7مليار سهم مقابل  1.9في المائة وبلغت  47.8الفطر. حيث انخفض إجمالي كمية األسهم المتداولة خالل الشهر بنسبة 

 83.9مليار لاير سعودي مقابل  46.4إلى في المائة وصوالً  44.7. كما تراجع اجمالي قيمة األسهم المتداولة خالل الشهر بنسبة 2018في مايو 

األسهم تداوالً من حيث كمية التداوالت الشهرية حيث  أكثرمليار لاير خالل الشهر السابق. ومرة أخرى، تصدر سهم دار األركان العقارية قائمة 

 283.9مليون سهم من أسهم الشركة خالل الشهر، يليه بنك اإلنماء وكيان السعودية للبتروكيماويات بتداوالت بلغت حجمها  436.9تم تداول 

هم سابك القائمة مرة أخرى حيث تم تداول أسهم على التوالي. أما من حيث قيمة األسهم المتداولة، فقد تصدر س ،سهم مليون 132.6ومليون 

مليار لاير سعودي  6.1، تبعه سهم مصرف اإلنماء ودار األركان العقارية بتداوالت بلغت قيمتها 2018مليار لاير سعودي في يونيو  7.0بقيمة 

 على التوالي. ،مليار لاير سعودي 4.8و

في المائة، تبعه سهمي أمانة للتأمين  40.9ي مقدمتها سهم شركة عناية بنمو بلغت نسبته وتصدرت شركات التأمين قائمة األسهم الرابحة، وجاء ف

المائة على التوالي. وتعزى المكاسب التي حققها قطاع التأمين لقرار  في 22.9وفي المائة  36.5ووفاء للتأمين بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 

لى التطلع الرتفاع حجم التأمين بعد هذا اإلعالن. ومن المتوقع أيضا أن يساعد القرار المملكة رفع الحظر المفروض على السائقات مما أدى إ

تصدرت مجموعة السريع القائمة  دفي تعزيز النمو االقتصادي مع انتشار فوائده لتشمل عدد من القطاعات. أما من جانب األسهم المتراجعة، فق

إعمار المدينة االقتصادية وسهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( بتراجع شهري  في المائة، يليه سهم 27.7بعد أن تراجع السهم بنسبة 

 على التوالي. ،في المائة 6في المائة و 12.2بلغت نسبته 

شار نقطة. وكان معامل انت 4,560.03مغلقاً عند مستوى  2018في المائة في يونيو  1.0: انخفض مؤشر سوق أبو ظبي العام بنسبة اإلمارات

عالوة السوق متجهاً نحو األسهم المتراجعة، كما اتجه ايضاً األداء القطاعي نحو عدد أكبر من القطاعات الخاسرة مقارنة بالقطاعات المرتفعة. 

 في المائة على أساس 32.9على ذلك، تراجعت أنشطة التداول على خلفية شهر رمضان المبارك، حيث انخفضت كمية األسهم المتداولة بنسبة 
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في المائة على أساس شهري وصوالً  16.4مليون سهم. كذلك تراجعت قيمة األسهم المتداولة بنسبة  942لتصل إلى  2018شهري في يونيو 

في المائة على  4.7، حيث أغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 2018مليار درهم إماراتي. وكان قطاع الطاقة هو األسوأ أداًء خالل يونيو  2.5إلى 

في المائة على أساس شهري، حيث انهت كافة األسهم  3.3مع تراجع كافة أسهم القطاع. تبعه قطاع العقار بتراجع بلغت نسبته  أساس شهري،

و العقارية تداوالت الشهر عند مستويات أقل مقارنة بالشهر السابق. ولم يستثنى سوى قطاعي التأمين والصناعة، حيث سجال ارتفاعاً في يوني

 على التوالي. ،في المائة 1.2في المائة و 1.8نسبته  ، بتحسن بلغت2018

وكان األسوأ أداًء على مستوى  2018، واصل المؤشر تراجعه في يونيو 2018في المائة في مايو 3.3بعد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 

نقطة على خلفية  2821في المائة على أساس شهري وأغلق عند مستوى  4.8كافة دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انخفض المؤشر بنسبة 

المتراجعين على  أكبرؤشرات القطاعية باستثناء مؤشري قطاع الصناعة وقطاع االتصاالت. وكان مؤشر السلع االستهالكية تراجع معظم الم

في المائة من قيمته على أساس  19.2. حيث خسر المؤشر أكثر من 2018غرار االتجاهات التي شهدها القطاع عدة مرات على مدار العام 

وقد أدى سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس  في المائة(. 47.9-) 2018لي نصف قيمته منذ بداية العام فاقداً حوا 2018شهري في يونيو 

شهري، كما تراجع مؤشر قطاع  على أساسفي المائة من قيمته  19.2، حيث فقد السهم نسبة 2018بمفرده إلى تراجع القطاع في يونيو 

في  7.7على أساس شهري، على خلفية تراجع سهمي دبي لالستثمار وسوق دبي المالي بنسبة في المائة  8.2االستثمار والخدمات المالية بنسبة 

 5.7على التوالي، مما أدى إلى خسارة مؤشر القطاع. كما تراجع كال من مؤشر قطاع العقارات واالتصاالت بنسبة  ،المائة في 10.7والمائة 

 35ماك العقارية من أبرز األسهم المتراجعة ضمن القطاع، بتراجع بلغت نسبته في المائة على أساس شهري. وكانت شركة دريك آند سكل ودا

المائة على التوالي. كما تراجعت أنشطة التداول في سوق دبي المالي بسبب انخفاض مشاركة المستثمرين خالل شهر  في 14.2وفي المائة 

مليار  7.0مليار درهم إماراتي مقابل  4.9أساس شهري وصوالً إلى  في المائة على 29.8رمضان، حيث انخفضت قيمة األسهم المتداولة بنسبة 

في المائة على أساس شهري،  31.7بنسبة  2018. كما تراجعت كمية األسهم المتداولة في السوق في يونيو 2018درهم إماراتي في مايو 

 مليار سهم. 3.4مليار سهم إلى  4.9منخفضة من 

، وما زالت احدى أفضل األسواق على مستوى دول مجلس التعاون 2018ق الرابحة في يونيو : كانت بورصة قطر من ضمن األسواقطر

في المائة على أساس شهري مغلقاً  1.6بنسبة  20حتى تاريخه. وارتفع مؤشر بورصة قطر  2018الخليجي من حيث األداء منذ بداية العام 

في  0.8قطر لجميع األسهم والذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق بنسبة . وارتفع مؤشر بورصة 2018نقطة في يونيو  9024.03عند مستوى 

إال ان معامل انتشار السوق  من القطاعات الرابحة مقارنة بتلك الخاسرة خالل الشهر. أكبرالمائة على أساس شهري، حيث تضمن المؤشر عدداً 

سهما مقارنة بالشهر السابق. وكان قطاع االتصاالت  20تراجع أسعار  سهماً ارتفاعاً في أسعارها في حين 25كان متزناً إلى حد كبير، حيث شهد 

في المائة( وفودافون  8.4في المائة على أساس شهري نظراً لتسجيل سعر سهمي اريدو )+ 8.0األفضل أداًء خالل الشهر بنمو بلغت نسبته 

في المائة على أساس  6.8الخدمات االستهالكية مكاسب بنسبة السلع و أسهم. كما شهدت رقمفي المائة( ارتفاًعا كبيًرا أحادي ال 7.4قطر )+

، فقد تضمنت قطاع 2018في المائة. أما القطاعات التي تراجعت خالل شهر يونيو  8.5شهري، بدعم من ارتفاع سعر سهم قطر للوقود بنسبة 

في المائة على أساس شهري. كما تراجعت  3.3ة في المائة.  حيث انخفض سعر سهم إزدان القابضة بنسب 2.2العقارات والذي تراجع بنسبة 

 في المائة. 4.2في المائة على خلفية تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة  1أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 

فع مؤشر . حيث ارت2018أفضل المؤشرات أداء في دول مجلس التعاون الخليجي خالل شهر يونيو  : كان مؤشر بورصة البحرينالبحرين

في  10.0في المائة على أساس شهري على خلفية المكاسب التي حققتها قطاعات السوق بقيادة قطاع االستثمار )+  3.6بورصة البحرين بنسبة 

بينما ، 2018سهماً خالل يونيو  13في المائة(. وكان معامل انتشار السوق قويًا أيًضا، حيث ارتفعت اسعار  1.3المائة( والبنوك التجارية )+ 

عاً ثنائي الرقم حيث قفزت أسهم ا. وسجل مؤشر قطاع االستثمار ارتف2018أسهم انخفاًضا في أسعارها مقارنة بمستويات شهر مايو  4شهدت 

في  15.6في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة  60شركة الخليج المتحدة القابضة بنسبة 

 .2018المائة مقارنة بسعر اغالق شهر مايو 
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وان كان بمستويات هامشية. حيث  2018: واصلت مؤشرات سوق مسقط لألوراق المالية تراجعها للشهر الرابع على التوالي في يونيو عمان

المتدنية على مدى تسع مستوياته  ىأدننقطة، مخترقا  4,571.75في المائة وأغلق عند مستوى  0.8بنسبة  30انخفض مؤشر سوق مسقط 

، فيما يعد ثاني أكبر معدل تراجع في منطقة الخليج 2018في المائة منذ بداية العام  10.3سنوات بما أدى إلى تراجع مستوى المؤشر بنسبة 

رتفاع. العربي بعد دبي. وواصل المؤشر خضوعه لضغوط أدت لتراجعه على مدار الشهر مع قلة عدد جلسات التداول التي انتهت على ا

في المائة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بانخفاض  1.8وتراجعت المؤشرات القطاعية الثالث خالل الشهر، وفقد المؤشر المالي نسبة 

 في المائة. 0.03في المائة ومؤشر قطاع الخدمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها  0.7بلغت نسبته 

 


