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 2018 أبريل    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 ...2015جية مستوى ألف مليار دوالر أمريكي للمرة األولى منذ يوليو سواق الخليلأل تجاوز القيمة السوقية

، مما أدى الى ارتفاع القيمة السوقية سجلت األسواق الخليجية اداًء ايجابياً للشهر الثاني على التوالي بدعم من ارتفاع بورصتي السعودية وقطر

مته قد. كما كان الدعم الذي 2015مليار دوالر أمريكي، األمر الذي يعد األعلى منذ يوليو  1,012.5لألسواق الخليجية السبعة ووصولها الى 

ً مع  دوالر  75. حيث تخطى سعر مزيج خام برنت مستوى 2014أعلى مستوى له منذ نوفمبر  سعر خام النفط تسجيلأسعار النفط واضحا

أمريكي للبرميل بنهاية الشهر على خلفية بعض االعتبارات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بمخاوف توقيع عقوبات على إيران وبدعم من 

 المعروض النفطي الذي بلغ مستويات أعلى نتيجة لتعطل اإلمدادات في فنزويال. تخفيض

 2018العام أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 

 

 المصدر: بحوث كامك

حققت القطاعات الكبرى حيث  2018في المائة في أبريل  3.9ته وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز المركب لألسهم الخليجية نمواً شهرياً بلغت نسب

قة والمرافق مثل الطاقة والمرافق العامة نمواً ثنائي الرقم وتلقت مزيداً من الدعم من األداء القوي لقطاع البنوك الخليجية. فعلى صعيد قطاع الطا

في المائة نتيجة الرتفاع أسعار  70العامة، كان سهم أبو ظبي الوطنية للطاقة )طاقة( هو أفضل األسهم اداًء هذا الشهر بنمو شهري بلغت نسبته 

اً ثنائي النفط باإلضافة إلى عملية إعادة تنظيم الشركة األم بما يعود بالنفع على طاقة.  كما ارتفع سعر سهم شركة الكهرباء السعودية وسجل نمو

ة لهذا الشهر. ومن ضمن األسهم الكبرى في المائ 5الرقم هو اآلخر في حين بلغ ارتفاع سعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 

 ، وقطر للوقود ودانة غاز.سهم رابغ للتكريراألخرى التي شهدت اداًء قوياً جاء 

ً منذ بداية العام بدعم من المقومات األساسية القوية ومرونة إيراداتها وارتفاع أسع ً ثابتا ار الفائدة. كما شهدت أسهم قطاع البنوك اداًء ايجابيا

بنوك تسجيل نمواً في األصول بدعم من تراجع أسعار النفط والذي وفر مزيداً من الدعم على مدار األسابيع القليلة الماضية. اما وتواصل ال

 في المائة. 8.6بالنسبة لألداء الفردي لكل دولة على حدا، تفوقت البنوك السعودية على نظرائها من البنوك الخليجية بنمو مؤشر القطاع بنسبة 
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في المائة بما يعكس تزايد العمليات  6.3بارتفاع بلغت نسبته  2018وعلى صعيد األداء الشهري، سجلت قطر اعلى نسبة نمو شهري في ابريل 

بعد ان تم رفع الحد األدنى لتملك األجانب. من جانب آخر، كان سوق دبي المالي هو األسوأ  الكبرىالشرائية على األسهم ذات القيمة السوقية 

 في المائة بنهاية الشهر. 9.0حتى تاريخه بخسائر بلغت نسبتها  2018الخليجية من حيث أداء المؤشر منذ بداية العام  األسواقًء على مستوى ادا

 2018 أبريلأداء 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 

)%( 

 N/A 89.1 797.1 14.6 1.2 3.4% (%4.4) 4,778.7 األول السوق مؤشر -الكويت 

      N/A (%3.3) 4,834.9 الرئيسي السوق مؤشر -الكويت 
      N/A (%4.0) 4,799.1 العام السوق مؤشر -الكويت 

 %3.8 1.8 16.3 28,789.9 514.5 %13.6 %4.3 8,208.9 السعودية

 %5.9 1.3 11.3 764.4 136.8 %6.2 %1.8 4,669.5 أبوظبي

 %5.0 1.0 8.4 1,106.8 101.7 (%9.0) (%1.4) 3,066.0 دبي

 %4.4 1.2 12.8 1,668.5 139.9 %6.9 %6.3 9,112.0 قطر

 %5.6 0.8 9.1 44.5 19.9 (%5.5) (%4.6) 1,257.9 البحرين

 %6.0 0.8 10.2 114.8 10.6 (%7.3) (%0.9) 4,729.1 مسقط

 %4.3 1.4 13.4 33,286.1 1,012.5       إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

، حيث شهدت معظم المؤشرات القطاعية اتجاهات 2018األساسية لبورصة الكويت خاضعة للضغوط خالل ابريل : ظلت المؤشرات الكويت

السوق الجديد في بداية الشهر من خالل تقسيم األسهم المدرجة إلى ثالثة أسواق  ةضعيفة. وقامت بورصة الكويت بتقديم مؤشرات جديدة وهيكل

الجديدة خالل الشهر مع انخفاض مؤشر السوق األول  هي السوق األول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. وتراجعت جميع المؤشرات الثالث

. وكان التراجع خالل الشهرأسهم من أصل ستة عشر سهم من مكونات المؤشر في المائة، مع تراجع عشرة  4.4ذو القيمة السوقية الكبرى بنسبة 

في المائة من قيمته. إال انه على الرغم من ذلك، يعزى أغلبية هذا التراجع الذي  4واسع النطاق كما يتضح من فقد مؤشر السوق العام نسبة 

في المائة لمؤشر تومسون رويترز للعوائد االجمالية  1.7ع البسيط بنسبة منيت به المؤشرات إلى اعالنات توزيعات األرباح كما يتضح من التراج

 في المائة. 5.0لألسهم الكويتية. أما من حيث األداء منذ بداية العام حتى تاريخه، فقد سجل المؤشر مكاسب بنسبة 

ية شهر مارس. كما عكس الرسم البياني لألداء نقطة كما بنها 1,000كما تم إعادة ضبط المؤشرات القطاعية للبدء من مستوى التأسيس البالغ 

القطاعي على مستوى الشهر مدى اتساع نطاق التراجع الذي شمل كافة القطاعات بصفة عامة خالل الشهر، وجاء قطاع االتصاالت في صدارة 

ثالث في الكويت. حيث تراجعت أسهم في المائة من قيمته على خلفية تراجع جميع شركات االتصاالت ال 17.9القطاعات المتراجعة بفقده نسبة 

على التوالي. كما  ،المائة في 8.1وفي المائة  18.8بنسبة  وفي المائة خالل الشهر، بينما تراجعت أسهم زين وأريد 25.2شركة فيفا بنسبة 

أربعة بنوك خالل الشهر. من في المائة وان تضمنت تلك الخسائر إعالنات التوزيعات النقدية من قبل  2.7ع البنوك بنسبة اتراجع مؤشر قط

جابياً جانب آخر، تمثل االستثناء الوحيد في ارتفاع مؤشرات قطاعات المواد األساسية والخدمات االستهالكية والتكنولوجيا والتي شهدت أداًء اي

 خالل الشهر.  

مليار  1.3في المائة وبلغت  17المتداولة بنسبة وتحسنت أنشطة التداول خالل الشهر وان كان بنسبة هامشية. حيث ارتفع اجمالي كمية األسهم 

دينار  يونمل 240.8في المائة وبلغت  6سبة مليار سهم تم تداولها خالل الشهر السابق كما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة بن 1.2سهم مقابل 
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رية قائمة األسهم الرابحة لهذا الشهر بنمو . وتصدر سهمي مركز سلطان ومينا العقا2018دينار كويتي خالل مارس  ونملي 229يتي مقابل كو

في المائة على الرغم من قلة قيمة التداوالت على هذين السهمين. كما كان سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة ضمن أبرز  100تخطى نسبة 

همي منازل القابضة وبوبيان للبتروكيماويات في المائة، تبعه س 52.5األسهم الرابحة والتي تميزت بمستويات سيولة اعلى، حيث سجل نموا بنسبة 

 18.8 نسبة في المائة على التوالي. أما من جهة األسهم الخاسرة، فقد تضمنت سهم زين بفقده 9.2في المائة و 19.7بنمو شهري بلغت نسبته 

 في المائة. 11.6في المائة من قيمته والتجارية بتراجع بلغت نسبته 

في المائة حيث  4.3األسواق الخليجية اداًء بنمو المؤشر العام للسوق بنسبة  أفضلفي المرتبة الثانية من حيث : حل السوق السعودي السعودية

على مستوياته منذ نقطة. وقد سلك المؤشر اتجاها تصاعدياً منذ بداية الشهر وبلغ ا 8,208.9نقطة واغلق عند مستوى  8,000تخطى مستوى 

كما عكس األداء القطاعي االتجاه  إال انه فقد بعضاً من تلك األرباح خالل األسبوع األخير من الشهر. نقطة 8,335.35مستوى  عندشهراً  35

اإليجابي للسوق، حيث سجلت ثالثة مؤشرات قطاعية فقط بعض التراجع الهامشي خالل الشهر. وتصدر مؤشر قطاع االعالم قائمة القطاعات 

راً لألداء الجيد لكال السهمين المدرجين ضمن القطاع وهما المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق في المائة نظ 45.8الرابحة بنمو بلغت نسبته 

وجاء  على التوالي. ،في المائة 20.1في المائة و 48.2وشركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة بتسجيلهما ألرباح شهرية ثنائية الرقم بنسبة 

في المائة تبعه مؤشري قطاع المرافق العامة والسلع الرأسمالية بنمو شهري بلغت  12.9بنمو بلغت نسبته مؤشر قطاع السلع طويلة األجل ثانياً 

في المائة مع ارتفاع كافة البنوك  8.6على التوالي. من جانب آخر، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة  ،في المائة 9.5في المائة و 10.1نسبته 

البنك األهلي المتحد عن شرائه  أعلنفي المائة بعد ان  22.5وبلغ النمو الشهري لسهم بنك الجزيرة  هر.المدرجة في السوق السعودي خالل الش

مليون دوالر امريكي. وتواصل البنوك السعودية استفادتها من اإلصالحات المالية  173البنك بقيمة  أسهمفي المائة من  7.3لحصة بنسبة 

أسعار النفط على مدى الشهور الماضية. كما من المقرر ان تستفيد البنوك من قرار انضمام السوق  الجارية وتزايد االنفاق الحكومي وارتفاع

 .2018السعودي لمؤشر مورجان ستانلي المقرر اتخاذه في يونيو 

ً أنشطة التداول خالل الشهر بما يعكس االهتمام القوي من قبل المستثمرين تجاه السوق. حيث ارتفع اجما لي كمية األسهم كما ارتفعت ايضا

ً قيمة األسهم المتداولة 2018مليار سهم تم تداولها في مارس  3.6 بلمليار سهم مقا 4.8ن الثلث وبلغت المتداولة بأكثر م . وارتفعت ايضا

 .2017مليار لاير سعودي، فيما يعد اعلى مستوى لها منذ يناير  108لغت ببحوالي الربع، حيث 

في المائة بعد ان أعلنت  50التجارية الصناعية قائمة األسهم الرابحة لهذا الشهر بنمو شهري بلغت نسبته وتصدر سهم شركة مجموعة السريع 

ً بنمو شهري بلغت نسبته  في المائة تبعه  48.2الشركة عن استقالة الرئيس التنفيذي. وجاء سهم المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق ثانيا

على التوالي. أما من جهة األسهم الخاسرة،  ،في المائة 22.8في المائة و 28.3لتأمين التعاوني بنمو بلغت نسبته سهمي الشرقية للتنمية والعالمية ل

قطاع األسمنت بتصدر سهم شركة اسمنت المنطقة الجنوبية قائمة األسهم المتراجعة لهذا الشهر بعد ان فقد نسبة  أسهمفقد تضمنت بصفة أساسية 

المائة على التوالي.   في 11.1وفي المائة  15.2في المائة من قيمته، تبعه سهمي أسمنت العربية واسمنت ينبع بخسائر شهرية بلغت نسبتها  18.7

ييد والبناء في السعودية إلى ضعف الطلب وارتفاع مستويات المخزون لدى شركات األسمنت بما دفعها للتطرق إلى وقد أدى تباطؤ قطاع التش

 سهم. 71سهم مقابل تراجع  112أسواق أخرى. ومال معامل انتشار السوق تجاه األسهم الرابحة بارتفاع 

مع اإلبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت  A1سعودية عند مستوى أما على الصعيد االقتصادي، اكدت مؤسسة موديز تصنيفها االئتماني لل

المتوسط  على المدىوكالة التصنيف االئتماني إلى استمرار برنامج اإلصالح المالي للمملكة وأشارت إلى توقعها استمرار اإلصالحات المالية 

 بما يقلل من انكشاف اقتصاد المملكة وموازنتها على أسعار النفط.

في المائة. وقد اغلق  1.8بنمو شهري بلغت نسبته  2018كان مؤشر سوق ابوظبي ضمن المؤشرات الخليجية الرابحة في ابريل مارات: اإل

من األسهم الخاسرة  أكبرنقطة على الرغم من ضعف معامل انتشار السوق واألداء القطاعي الذي تضمن عدد  4,669.52المؤشر عند مستوى 

في المائة على أساس شهري، حيث  18.5مقابل األسهم الرابحة. كما كان نشاط التداول مختلطاً بارتفاع اجمالي كمية األسهم المتداولة بنسبة 
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مليار  2.8تداوالت في المائة على أساس شهري وبلغت قيمة ال 3.3مليار سهم، في حين تراجع اجمالي قيمة األسهم المتداولة بنسبة  1.5بلغت 

، األمر الذي أدى 2018وكان مؤشر قطاع الطاقة األفضل اداًء على مستوى السوق على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ابريل  درهم اماراتي.

للقطاع الرتفاع  في المائة على أساس شهري. ويعزى هذا األداء المميز 11.3إلى تزايد التداوالت على المؤشر واغالقه على ارتفاع بلغت نسبته 

في المائة  4.6في المائة. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة  7.6في المائة في حين سجل سهم دانة غاز نمواً بنسبة  70سعر سهم طاقة بنسبة 

في  6.5سبة في المائة. كما ارتفع سعر سهم بنك أبو ظبي التجاري بن 6.0على أساس شهري بدافع من نمو سهم بنك أبو ظبي األول بنسبة 

 2018في الربع األول من العام  في المائة على أساس سنوي 9عن نمو صافي األرباح بنسبة  وأعلن 2018المائة على أساس شهري في ابريل 

على خلفية ارتفاع هوامش الربح والمزيج التمويلي وانضباط قاعدة التكاليف. من جهة أخرى، تراجع أداء مؤشر قطاع االستثمار والخدمات 

في المائة. كما تراجع  17.4نتيجة لتراجع سعر سهم الواحة كابيتال بنسبة  2018في المائة على أساس شهري في أبريل  16.2المالية بنسبة 

 في المائة على أساس شهري بسبب تراجع سعر سهم اتصاالت بنفس النسبة. 2.8أداء قطاع االتصاالت بنسبة 

ايضاً وكان ضمن األسواق  2018، واصل المؤشر تراجعه في ابريل 2018في المائة في مارس  4.4بعد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 

نقطة نظراً  3,065.96في المائة من قيمته على أساس شهري واغلق عند مستوى  1.4المتراجعة على مستوى المنطقة. حيث فقد المؤشر نسبة 

تراجعاً بنوك واالتصاالت والخدمات. وكان مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية األكثر لتراجع معظم المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع ال

 2018ثم سجل مزيداً من التراجع في أبريل  2018مارس في المائة من قيمته في  12.7أخرى للشهر الثالث على التوالي بعد ان فقد نسبة  مرة

حتى  بداية العامنه يعد اسوا المؤشرات القطاعية اداًء من حيث ادا المؤشر منذ في المائة على أساس شهري، كما ا 22.6بخسائر بلغت نسبتها 

في  41.0في المائة(. وكان سهمي شركة ماركة ودي أكس بي انترتينمنتس من الدوافع الرئيسية لتراجع المؤشر بفقدهما نسبة  40.2-تاريخه )

في المائة  17.1-كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بمعدل ثنائي الرقم ) .2018في أبريل  ،على التوالي ،في المائة من قيمتهما 20.6المائة و

مني به سهم شركة األسمنت الوطنية. باإلضافة إلى ذلك تراجع مؤشر قطاع االستثمار والخدمات  التراجع الذيعلى أساس شهري( بما يعكس 

في المائة  9.1 نسبة في المائة على أساس شهري نظراً لألداء الضعيف لبعض األسهم الكبرى مثل دبي لالستثمار الذي فقد 8.3المالية بنسبة 

في المائة على أساس شهري. من جهة أخرى، تحسن أداء قطاع البنوك وسجل  5.8غت نسبته من قيمته وتبعه سهم سوق دبي المالي بتراجع بل

في الربع عن ارتفاع صافي الربح  أعلنفي المائة بعد ان  11.4في المائة بدعم من بنك المشرق الذي ارتفع سعره بنسبة  2.1نمواً شهرياً بنسبة 

في  4بنسبة  مليون درهم امارات فيما يعزى بصفة أساسية لنمو الدخل التشغيلي 598 ىفي المائة ليصل ال 9.5بنسبة  2018األول من العام 

في  16البنك عن ارتفاع صافي الربح بنسبة  أعلنفي المائة على أساس شهري. وقد  3.4. كما ارتفع سعر سهم بنك دبي اإلسالمي بنسبة المائة

إلى  2017الربع األول من العام  امارتي فيمليون درهم  1,042ث ارتفع من ، حي2018المائة على أساس سنوي في الربع األول من العام 

مليون درهم اماراتي. اما على صعيد أنشطة التداول، شهد سوق دبي المالي تراجعاً هذا الشهر بالنسبة لقيمة األسهم المتداولة بنسبة  1,211

في المائة،  26.0، في حين تراجع اجمالي كمية األسهم المتداولة بنسبة مليار درهم اماراتي 4.1 بلغتفي المائة على أساس شهري حيث  26.9

 مليار سهم. 2.6بتداول 

 

وحافظ على أدائه اإليجابي من حيث األرباح  2018: كان السوق القطري هو األفضل اداًء على مستوى البورصات الخليجية في ابريل قطر

في المائة على أساس شهري واغلق عند  6.3بنسبة  20حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر التي سجلها منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.  

 7.4، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم والذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق بنسبة 2018نقطة في ابريل  9,111.97مستوى 

وكان معامل انتشار السوق متزناً بصفة عامة بتراجع  خالل الشهر.في المائة على أساس شهري حيث كان األداء القطاعي ايجابياً بصفة عامة 

سهماً ارتفاعاً في اسعارها. وكان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية األفضل أداًء على مستوى السوق في  21سهم في حين شهد  24أسعار 

وبنك قطر الوطني بمثابة المحرك الرئيسي  القطري ك التجاريفي المائة على أساس شهري. وكان أداء البن 11.1بنمو بلغت نسبته  2018ابريل 

لربع األول أرباحا في اكال البنكين  تسجيلنظراً ل ،على التوالي ،في المائة 16.2في المائة و 20.5لتفوق أداء القطاع، حيث سجال نمواً بنسبة 
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في المائة على أساس شهري مدفوعاً بصفة حصرية تقريباً  9.7 . كما ارتفع مؤشر قطاع البضائع والخدمات االستهالكية بنسبة2018من العام 

في المائة، في حين  6.8في المائة، تبعه سهم ودام الغذائية الذي ارتفع بنسبة  27.9بأداء سهم قطر للوقود نظراً لتسجيله لنمو شهري بنسبة 

 المؤشر. أسهمتراجعت أسعار بقية 

. حيث خسر مؤشر 2018اًء على مستوى كافة أسواق األوراق المالية الخليجية بنهاية شهر أبريل : كانت بورصة البحرين هي األسوأ ادالبحرين

في  6.8-الشهر نظراً لألداء السلبي الذي منيت به القطاعات الكبرى مثل البنوك التجارية ) افي المائة من قيمته هذ 4.6البحرين العام نسبة 

في حين تراجعت  2018فقط في ابريل  أسهم 10ن معامل انتشار السوق ضعيفاً مع ارتفاع أسعار في المائة(. وكا 9.2-واالستثمار ) المائة(

في المائة  8.6. وكان قطاع الصناعة األفضل اداًء على مستوى السوق بنمو بلغت نسبته 2018سهماً مقارنة بأسعار اغالق مارس  18أسعار 

 ائة.  في الم 8.9على أساس شهري، بدعم من األداء اإليجابي لسهم شركة المونيوم البحرين )البا( الذي ارتفع بنسبة 

في المائة  0.9 بنسبة وخسر مؤشر السوق 2018: استمرت سيطرة االتجاهات الضعيفة على سوق مسقط لألوراق المالية خالل ابريل عمان

في المائة  5.5حتى تاريخه إلى  2018 بداية العامنقطة، األمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر المؤشر منذ  4,729.1من قيمته واغلق عند مستوى 

نقطة  4,722.5مستوياته منذ األزمة المالية العالمية عند مستوى  أدنيل بذلك المرتبة الثالثة ضمن األسواق الخليجية الخاسرة. وبلغ المؤشر ليحت

في المائة  2.0إال انه تعافى هامشياً خالل جلسة التداول قبل األخيرة لهذا الشهر. وكان األداء القطاعي مختلطاً، بنمو مؤشر القطاع المالي بنسبة 

الوطنية في صدارة  سهم الغازفي المائة. وجاء  3.1في المائة ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة  3.4بما عادل تراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 

نفست( بنمو شهري في المائة تبعه سهم المدينة تكافل والشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار )أوم 12.8األسهم الرابحة بنمو بلغت نسبته 

على التوالي. اما بالنسبة لألسهم الخاسرة، فقد جاء في صدارتها سهم صناعة الكابالت العمانية  ،المائة في 6.7وفي المائة  12.4بلغت نسبته 

في المائة  13.6ه المها لتسويق المنتجات النفطية والجزيرة للخدمات بتراجع بلغت نسبت سهم في المائة ثم 21.1بخسائر شهرية بلغت نسبتها 

 في المائة على التوالي.   9.6و

 

  

 


