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 2019 مارس    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 2017 العام منذ لها سنوي ربع أداء أفضل تحقق الخليجي التعاون مجلس دول أسواق

 في الكويتي السوق وجاء. اجمالي العوائد للمنطقة ايجابياكان  حيث الخليجية األسهم أسواق أداء على كبير حد إلى العالمي السوق تفاؤل انعكس

ا 26 في له شهرية مكاسب أعلى مسجلا  الصدارة ا  السعودي السوق وجاء. المدرجة البنوك أسهم بقيادة شهرا  الكبرى القطاعات بعض بقيادة ثانيا

 ليتخطى المائة، في 4.1 بنسبة الخليجية لألسهم اإلجمالي العائد مؤشر صعود إلى االرتفاعات تلك أدت وقد. واالتصاالت والتجزئة البنوك مثل

 وجاءت.  2016 العام من الرابع الربع منذ مستوياته أعلى يعد ماب المائة، في 10 من أكثر 2019 العام من األول الربع في المؤشر نمو بذلك

ا التأثير وكان. الشهر خلل دون أرباح الكبرى الشركات من تداول أسهم الرغم على الذكر سالفة المكاسب تلك  العام المؤشر تراجع في واضحا

 إلماراتل اإلجمالي العائد مؤشر ارتفاع من الرغم على يذكر تغير دون المالي دبي سوق مؤشر واقفال المائة في 1.2 بنسبة أبو ظبي لسوق

 .الشهر خلل تقريباا المائة في 2 بنسبة

 2019أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية العام 

 

 المصدر: بحوث كامكو

 المقارنة أسس انخفاض بسبب تقريباا األسواق كافة في ارتفاعها الخليجي التعاون مجلس دول في الشهري التداول أنشطة عاودت أخرى، جهة من

 23.6 وبلغت الثلث بحوالي الخليجية البورصات في المتداولة األسهم قيمة إجمالي ارتفع حيث. فبراير شهر مدار على العطلتطول فترة و

 .شهري ارتفاع معدل أعلى والكويت السعودية سوقي تسجيل مع أمريكي، دوالر مليار

ا  بلءا  العالمية المؤشرات معظم أبلت العالمي، الصعيد على أما  عن المتحدة الواليات توقفت جانبها، من هامة خطوة وفي. الشهر خلل حسنا

 استجابة وكانت. العالم مستوى وعلى المتحدة الواليات في االقتصادي النمو معدالت تباطؤ إلى إشارة في 2019 العام في الفائدة أسعار رفع

 ال أخرى، جهة من. العالمية قلألسوا الرئيسية المخاوف أحد كان والذي األمريكي الدوالر تراجع ظل في األخبار لتلك إيجابية الناشئة األسواق

 مقترحات على للتصويت البريطانيون المشرعون يستعد حيث مستمرة األوروبي االتحادعن  المتحدة المملكة انفصال بشأن اليقين عدم حالة تزال
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 تحسن إلى البيانات أحدث تشير حيث االنتعاش علمات بعض الصين تبدي الوقت، ذات في". ليونة أكثر" انفصال إلى البيانات إشارة مع بديلة

 أعطت بينما التراجع من متتالية أشهر ثلثة بعد 2019 مارس في نمواا  الصين في التحويلية الصناعات أنشطة أظهرت حيث. االقتصادي النشاط

ا، إيجابية النفط سوق تطورات كانت كما. الطرفين بين تجارية صفقة إلى التوصل اقتراب إلى إشارات المتحدة الواليات  النفط تسجل مع أيضا

 .اإلمدادات تقليص من بدعم سنوات 10 منذ سنوي ربع أداء أفضل الخام

 2019 مارسأداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 األداء الشهري )%( إغالق المؤشر أسواق األسهم الخليجية
األداء منذ بداية 

 العام )%(

القيمة السوقية 

 )مليار دوالر(

التداوالت الشهرية قيمة 

 )مليون دوالر(

مضاعف السعر 

 (xللربحية )

مضاعف السعر 

 (xللقيمة الدفترية )

العائد الجاري 

)%( 

 %3.7 1.3 16.2 2,704.9 106.5 %13.7 %9.2 5,986.9 مؤشر السوق األول -الكويت 

      %3.8 %3.0 4,917.3 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 
      %10.6 %7.4 5,617.8 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %3.7 2.0 17.4 16,463.5 555.7 %12.7 %3.8 8,819.4 السعودية

 %5.0 1.3 12.7 1,183.5 143.0 %3.2 (%1.2) 5,074.7 أبوظبي

 %5.2 0.9 7.3 1,094.9 94.4 %4.2 (%0.0) 2,634.9 دبي

 %3.9 1.3 13.8 1,879.1 156.0 (%1.9) (%0.0) 10,107.4 قطر

 %5.1 0.8 9.4 174.6 21.4 %5.7 %0.0 1,413.3 البحرين

 %6.6 0.7 8.8 117.8 17.4 (%7.9) (%3.9) 3,983.7 مسقط

 %4.0 1.5 14.3 23,618.3 1,094.4    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

. الثلث السوق مؤشرات ارتفاع مع 2019 مارس في الخليجي التعاون مجلس دول مستوى على أداءا  األفضل الكويتي السوق كان: الكويت

 السوق مؤشر نمو كان حين في المائة، في 9.2 بنسبة األول السوق مؤشر ارتفاع من يتضح كما الكبرى األسهم حول أخرى مرة النمو وتركز

 ارتفاع عن نتج وقد. المائة في 7.4 بنسبة لنمو العام السوق مؤشر تسجل إلى أدى الذي األمر المائة، في 3 بنسبة بارتفاعه بكثير اقل الرئيسي

 العام السوق مؤشر بنمو على أساس سنوي أداءا  الخليجية األسواق أفضل ثاني ليصبح الكويتي السوق أداء تحسين إلى مارس شهر في البورصة

 المائة في 10.3 نسبته بلغت شهري بنمو السوق قطاعات من غيرها على البنوك ءادا تفوق القطاعي، األداء حيث ومن .المائة في 10.6 بنسبة

 بنسبة بارتفاعه الشهر خلل مكاسب أكبر برقان بنك وسجل. البورصة في المدرجة الكويتية البنوك أسهم كافة شهدته الذي االرتفاع من بدعم

 26.6 بنسبة نمواا  تسجيل بعد 2018 العام عن للسهم فلس 12 بقيمة نقدية أرباح توزيع على البنك إدارة مجلس موافقة خلفية على المائة في 21

 خلل الرابحة المؤشرات من االستهلكية والسلع الصحية الرعاية مؤشرات كانت كما. 2018 المالية للسنة البنك ربح صافي في المائة في

مؤشر و التكنولوجيا مؤشر تضمنت فقد الخاسرة، القطاعات جهة من أما. ، على التواليالمائة في 7.6و المائة في 8.8 نسبته بلغت بنمو الشهر

 .التوالي على ،المائة في 3.0 و المائة في 24.5 نسبته بلغت بتراجع والغاز النفط

 سهم مليار 3.6 وبلغت المائة في 46 بنسبة الشهر خلل المتداولة األسهم كمية ارتفعت حيث الشهر، خلل هائلا  تحسنا التداول أنشطة وشهدت

 في 45.1 نسبته بلغت بنمو الشهر لهذا الرابحة األسهم قائمة الهلل أسمنت شركة سهم وتصدر. السابق الشهر خلل سهم مليار 2.5 مقابل

 العقاري للستثمار التعمير سهم وجاء. 2018 العام من الرابع والربع 2018 المالية السنة في خسائرها تراجع عن الشركة أعلنت أن بعد المائة

ا  األكثر األسهم قائمة ضمن  بلغت بنمو العقارية الترفيهية المستقبل طفل وشركة برقان بنك سهمي بعهت المائة، في 29.2 نسبته بلغت بنمو ارتفاعا
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 اآللية األنظمة شركة سهم صدارتها في جاء فقد المتراجعة القطاعات صعيد على أما. التوالي على ،المائة في 19.4 و المائة في 21.3 نسبته

 اإليرادات لتراجع نتيجة 2018 العام من الرابع الربع في خسائر تسجيل عن الشركة اعلن أعقاب في المائة في 24.5 نسبته بلغت بتراجع

 االعلمية الراي سهمي وتبعه المائة في 24.2 بنسبة تراجع أن بعد الثانية المرتبة في واإلجارة للتمويل المنار شركة سهم وجاء. التشغيلية

 .التوالي على ،المائة في 19.4 و المائة في 21.3 نسبتها بلغت شهرية بخسائر العقارية الخليج أجوان وشركة

 مكاسب تسجيل بعد المائة في 3.8 بنسبة شهرية مكاسب مسجلا  2019 مارس في مجدداا  ارتفاعه السعودي السوق مؤشر عاود: السعودية

 السوق بذلك ليصبح المائة في 12.7 بنسبة نمواا  ليسجل تاريخه حتى العام بداية منذ المؤشر الشهرية المكاسب ودفعت. الشهر نهاية قرب متتالية

 مع السعودي السوق حققها التي الشهرية المكاسب نطاق اتساع القطاعي األداء وعكس. أداءا  األفضل الخليجية األسواق صدارة في السعودي

 سهم مكاسب من بدعم المائة في 10.7 نسبته بلغت بنمو الصدارة في االستهلكية الخدمات مؤشر وجاء.  فقط القطاعات من محدود عدد تراجع

 استحواذ صفقة من سعودي لاير مليار 1.78 بقيمة الشركة تحققها ان المتوقع األرباح خلفية على المائة في 17.9 بنسبة للسفر الطيار مجموعة

 المكاسب خلفية على المائة في 9 نسبته بلغت بنمو ةحالراب القطاعات قائمة على الثانية المرتبة االتصاالت قطاع مؤشر واحتل. كريم على اوبر

(.  المائة في 8.25)+   السعودية واالتصاالت( المائة في 9.6)+  اتصاالت اتحاد وشركة( المائة في 15.6)+  السعودية زين سهم سجلها التي

 والخدمات التأمين قطاع مؤشري تبعه الشهر، خلل المائة في 4.9 بنسبة والترفيه االعلم قطاع مؤشر تراجع الخاسرة، القطاعات جهة من أما

 .التوالي على ،المائة في 3.2- و المائة في 3.9- نسبته بلغت بتراجع والمهنية التجارية

 خلل المتداولة األسهم كمية إجمالي ارتفع حيث.  هائل لنمو التداوالت وقيمة كمية من كل تسجيل مع 2019 مارس في التداول أنشطة وتحسنت

ا المتداولة القيمة شهدت كما. سهم مليار 2.7 إلى ليصل المائة في 33.7 بنسبة الشهر  مليار 61.7 إلى ليصل المائة في 31.5 بنسبة مماثلا  نموا

 الشهر لهذا الرابحة األسهم قائمة الحديدية للصناعات اليمامة شركة سهم وتصدر. السابق الشهر في سعودي لاير مليار 47.0 مقابل سعودي لاير

 لمشروع حديدية إنشائية هياكل لتوريد سعودي لاير مليار 106.7 بقيمة بعقد فوزها عن الشركة أعلنت أن بعد المائة في 34.3 نسبته بلغت بنمو

 في 27.5  بنسبة بارتفاعه الشهر لهذا الرابحين قائمة على الثاني المركز الخضري عبدالمحسن عبدهللا أبناء سهم واحتل .الشمسية دبي حديقة

 صعيد وعلى. التوالي على ،المائة في 18.2 و المائة في 20 نسبتها بلغت بمكاسب الصناعية للخدمات والسعودية ريت ميفك اسهم تبعه المائة،

 نتائج انخفاض عن الشركة أعلنت أن بعد المائة في 14.2 بنسبة التعاوني للتأمين الراجحي شركة سهم سعر تراجع المتراجعة، القطاعات

 لإلعلن تهامة شركة سهمي جاء كما. المائة في 30 بنسبة بأكمله للعام الشركة أرباح ارتفاع من الرغم على 2018 العام في التأمين عمليات

 على ،المائة في 9.2 و المائة في 9.5 نسبته بلغت بتراجع المتراجعة األسهم قائمة ضمن الزراعي للتسويق الوطنية وشركة العامة والعلقات

 .التوالي

 فوتسي لمؤشر السوق بنهايتها ينضم مراحل خمس من المكونة السعودي السوق ضم مراحل أولى تطبيق راسل فوتسي مؤشر بدأ الشهر، وخلل

 من المؤشر، على القائمة للشركة ووفقاا. التوالي على ،المائة في 0.3و المائة في 2.9 بنسبة وزني بثقل العالمي فوتسي ومؤشر الناشئة لألسواق

 مع المراحل، كافة تطبيق بعد 2020 مارس بحلول سعودي لاير مليار 21.7 بحوالي سلبية تدفقات إلى السعودي السوق ضم يؤدي أن المتوقع

 .التطبيق عملية من األولى المرحلة في القيمة تلك من المائة في 10 ما نسبته تدفق توقع

 

 أساس على المائة في 1.2 بنسبة تراجع حيث الشهر، خلل أداءا  الخليجية األسواق أسوأ المالية لألوراق ظبي أبو سوق مؤشر كان: االمارات

ا  القطاعي األداء وكان. نقطة 5,074.65 مستوى عند الشهر تداوالت وأنهى 2019 مارس في شهري  انتشار معامل ومال عامة بصفة سلبيا

 لألوراق ظبي أبو سوق خسائر في ساهمت التي القطاعات ضمن المالية والخدمات االستثمار قطاع مؤشر وجاء. الخاسرة األسهم نحو السوق

 نسبة بفقده التراجع هذا نحو المساهمين أكبر من كابيتال الواحة سهم وكان. الشهر بنهاية قيمته من المائة في 11.7 نسبة بفقده الشهر هذا المالية

 في شهري أساس على قيمته من المائة في 8.1 القطاع بفقد الخدمات قطاع أسهم تراجعت كما. شهري أساس على قيمته من المائة في 11.7
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 بنسبة والفنادق للسياحة الوطنية مؤسسة سهم سعر وتراجع المائة في 13 بنسبة للفنادق الوطنية ظبي أبو سهم تراجع خلفية على 2019 مارس

 2.1 بنسبة التجاري أبو ظبي بنك سهم سعر انخفض حيث شهري، أساس على المائة في 1.1 بنسبة البنوك قطاع أداء وتراجع .المائة في 7.9

 الطاقة قطاع مؤشر كان المقابل، في. 2019 مارس في المائة في 2.7 بنسبة خسائر اإلسلمي ظبي أبو مصرف سهم سجل حين في المائة، في

. شهري أساس على المائة في 4.8 بنسبة غاز دانة سهم سعر وارتفاع عامة بصفة العالمية الطاقة مؤشرات نمو خلفية على أداءا  األفضل هو

ا  نمواا  وسجلت جيد بأداء الشهر تداوالت االستهلكية السلع قطاع أسهم انهت كما  ارتفع حيث شهري، أساس على المائة في 0.8 بنسبة هامشيا

 تحسن مع 2019 مارس في ارتفعت فقد التداول، أنشطة صعيد على أما. شهري أساس على المائة في 2.4 بنسبة أغذية مجموعة سهم سعر

 المائة في 3.3 نسبته بلغت هامشي بشكل المتداولة القيمة ارتفعت كما. سهم مليار 1.25 بلوغهاب المائة في 27.4 بنسبة المتداولة األسهم كمية

 .2019 مارس في إماراتي درهم مليار 4.3 لتبلغ سنوي أساس على

 سجل أن بعد 2019 مارس في يذكر تغيير دون الشهر تداوالت انهت التي الخليجية المؤشرات من العديد ضمن من المالي دبي سوق كان

 مارس تداوالت الرئيسي السوق مؤشر أنهى حيث.  2019 فبراير شهر في 2017 أغسطس منذ التوالي على الثاني للشهر نمو أول المؤشر

ا  14 ارتفاع مع السوق انتشار معامل ضعف من الرغم على نقطة 2634.9 مستوى عند 2019  وكان. الشهر خلل سهم 27 وتراجع سهما

 الجيد لألداء الداعمة العوامل اهم من أرامكس سهم وكان. شهري أساس على المائة في 4.4 نسبته بلغت بنمو أداءا  األفضل المواصلت مؤشر

 بالتخارج ارامكس قيام اعقاب في الشركة في المائة في 10 البالغة حصتهاببيع  األسترالية البريد هيئة وقيام األجانب ملكية حد لرفع نظراا  للمؤشر

 على ،المائة في 2.5 و المائة في 4 نسبتها بلغت بمكاسب المالية والخدمات واالستثمار االتصاالت مؤشري وتبعه. المشترك مشروعهما من

 شهري أساس على المائة في 2.2 و المائة في 4.0 بنسبة تيليكوم وهيتس المتكاملة للتصاالت اإلمارات شركة سهمي سعر ارتفع حيث. التوالي

 والخدمات االستثمار قطاع مؤشر نمو( المائة في 7.0) للستثمار ودبي( المائة في 11.2)+  كابيتال شعاع سهمي قاد حين في ،2019 مارس في

 بلغت بتراجع 2019 العام من األول الربع من األخير الشهرخلل  أداءا  األسوأ هو والكمالية االستهلكية السلع مؤشر كان المقابل، في. المالية

 حيث .شهري أساس على المائة في 6.5 بنسبة إنترتينمنتس بي إكس دي شركة سهم تراجع خلفية على شهري أساس على المائة في 5.8 نسبته

 المائة في 22 بنسبة الزيارات اعداد نمو من الرغم على إماراتي درهم مليار من أكثر للشركة المعدلة الخسائر صافي تخطي بعد السهم انخفض

 أساس على المائة في 9 بنسبة مكاسب حقق أن بعد ملحوظ بشكل العقارات قطاع مؤشر تراجع كما. زيارة مليون 2.8 بلغت والتي العام لذلك

 تراجع على الشهر تداوالت العقارية األسهم معظم أنهت حيث. شهري أساس على المائة في 2.0 بنسبة وتراجع ،2019 فبراير في شهري

 كافة تراجعت فقد التداول، أنشطة حيث من أما. القطاع يواجها التي التحديات استمرار مع( المائة في 2.5-)  العقارية إعمار شركة سهم بقيادة

 شهري أساس على المائة في 13.2 بنسبة المتداولة األسهم كمية تراجع مع 2019 مارس في المالي دبي سوق في التداول أنشطة مؤشرات

 حيث شهري أساس على المائة في 9.1 بنسبة المتداولة األسهم قيمة إجمالي انخفض المتداولة، القيمة حيث من أما. سهم مليار 2.5 إلى لتصل

  .إماراتي درهم مليار 4.0 تبلغ

.  2019 فبراير في الخليجية األسواق مستوى على اداءا  األسوأ كانت أن بعد يذكر تغير دون 2019 مارس تداوالت قطر بورصة أنهت: قطر

 وانهى األسهم لجميع قطر بورصة مؤشر أداء استقر كما. 2019 مارس في نقطة 10,107.42 مستوى عند قطر بورصة مؤشر أغلق حيث

 ارتفاع مع الرابحة األسهم تجاه السوق انتشار معامل ومال.  نقطة 3076.81 مستوى عند السابق بالشهر مقارنة تغير دون الشهر تداوالت

ا  26 أسعار  ارتفاع قابله الذي العقارات لقطاع قطر بورصة مؤشر باستثناء عامة بصفة إيجابيا القطاعي األداء وكان. سهم 20 وتراجع سهما

 لسهم السلبي لألداء رئيسية بصفة يعزى فيما شهري أساس على المائة في 13.5 بنسبة العقارات مؤشر انخفض حيث. السوق قطاعات باقي

 المائة في 9.8 بنسبة مكاسب حقق حيث أداءا  األفضل التأمين قطاع وكان (.المائة في 9.1-) العقارية وبروة( المائة في 20.8-) القابضة إزدان

 أسهم ارتفعت كما. المائة في 9.7 بنسبة للتأمين قطر وسهم المائة في 56 بنسبة التكافلي الخليج مجموعة سهم نمو من بدعم شهري أساس على

 على المائة في 11.8 بنسبة القابضة زاد سهم سعر ارتفع حيث شهري، أساس على المائة في 7.4 بنسبة االستهلكية والخدمات البضائع قطاع

 شركة 45 سجلت األرباح، إعلنات حيث من أما. شهري أساس على المائة في 6.4 بنسبة للوقود قطر سهم سعر ارتفع حين في شهري، أساس
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 بلغت إجمالية وبقيمة المائة في 7.2 نسبته بلغت سنوي بنمو 2018 المالية للسنة الربح صافي في نمواا  البورصة في مدرجة شركة 46 أصل من

 حيث من نشاطاا األكثر المالية والخدمات البنوك قطاع أسهم وكانت. 2017 العام في قطري لاير مليار 38.47 مقابل قطري لاير مليار 41.23

 الصناعات قطاعي تبعه البورصة، تداوالت قيمة إجمالي من المائة في 28.4 ما نسبته على مستحوذة ،2019 مارس في المتداولة األسهم قيمة

 .التوالي على ،المتداولة القيمة إجمالي من المائة في 17.6 و المائة في 25.9 مثل حيث االستهلكية، والخدمات والبضائع

 حيث.  يذكر تغير دون 2019 مارس تداوالت انهت العام، بداية منذ متتالين شهريين مدى على نمواا  البحرين بورصة شهدت أن بعد: البحرين

ا  نقطة 1413.32 مستوى عند البحرين بورصة مؤشر أغلق . 2019الربع األول من العام اخر  حتى العام بداية منذ المائة في 5.7 بنسبة مرتفعا

 سهم قبل من فردي بدعم شهري أساس على المائة في 1.8 نسبته بلغت بنمو أداءا  القطاعية المؤشرات أفضل هو الصناعة قطاع مؤشر وكان

 في المائة في 1.2 بنسبة التجارية البنوك قطاع مؤشر ارتفع كما .الفترة نفس خلل المائة في 1.9 بنسبة ارتفع الذي البحرين ألمنيوم شركة

ا  كان بما المائة في 8.0 بنسبة المتحد األهلي البنك سهم سعر لنمو نظراا  2019 مارس  المكونات بقية بها منيت التي التراجعات لتعويض كافيا

 إلى للتحويل القابلة( 1) الفئة من المستديمة المال رأس سندات تحويل عن والكويت البحرين بنك أعلن منفصل، صعيد وعلى. للمؤشر األخرى

 إلى بحريني دينار مليون 108.165 من والمدفوع المصدر المال رأس بذلك ليرتفع سهم، 215,243,794 بواقع البنك اسهم بذلك لترتفع أسهم

 بصفة يعزي فيما المائة في 2.8 بنسبة تراجع حيث أداءا  األسوأ هو الخدمات مؤشر كان أخرى، جهة من. بحريني دينار مليون 129.689

 .المائة في 4.3 بنسبة باتيلكو سهم سعر لتراجع أساسية

 مستوى دون المؤشر تراجع حيث. التراجع من قياسي مستوى وبلغ التوالي على السادس للشهر تراجعه 30 مسقط سوق مؤشر واصل :عمان

ا  الهام نقطة آالف 4  وأنهت. أشهر ثماني منذ تراجعاته أكبر يعد فيما المائة في 3.9 نسبته بلغت بتراجع نقطة 3,983.7 مستوى عند مغلقا

 مؤشر فقد حين في المائة في 4.8 ما نسبته والخدمات الصناعة مؤشري فقد حيث تراجع، على الشهر تداوالت الثلث القطاعية المؤشرات

ا  شهدت ان بعد الشهر خلل أخرى مرة التداول أنشطة تراجعت كما. قيمته من المائة في 2.2 نسبة المالي القطاع . السابق الشهر خلل تحسنا

. 2019 فبراير في عماني لاير مليون 51.8 مقابل عماني لاير مليون 45.3 وبلغت المائة في 12.5 بنسبة التداوالت قيمة اجمالي تراجع حيث

ا  تراجعت كما  400.7 مقابل 2019 مارس في سهم مليون 310.8 وبلغت المائة في 22.4 نسبته بلغت أكبر بمعدل كان وان التداوالت كمية ايضا

 .السابق الشهر سهم مليون

 

 

    


