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 2020 يناير    التقرير الشهري ألداء أسواق األوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

     

على خلفية العوامل الجيوسياسية وتراجع المعنويات على مستوى   2020األسواق الخليجية تسجل مكاسب شهرية محدودة في يناير  

 ... العالم 

يات استهلت أسواق رأس المال العالمية العام الجديد بمعنويات متفائلة على خلفية توقيع "المرحلة األولى" من االتفاقية التجارية بين الوال

تحسن معدالت  تجاهالمتحدة والصين. وكانت ردة فعل فئات األصول المختلفة إيجابية تجاه الصفقة نظراً لتعزيزها مستويات الثقة 

ً قتصادي. كما تلقى النفط دعماً إضافيالنمو اال من الهجمات التي تم شنها في العراق وتعطل اإلمدادات في مناطق أخرى في بداية  ا

دوالر أمريكي للبرميل خالل األسبوع األول من العام. إال ان   70العام، األمر الذي دفع سعر مزيج خام برنت إلى االرتفاع متخطياً 

نظراً للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا انطالقاً من الصين وزيادة المعروض النفطي بما أدى إلى   ذلك االرتفاع لم يدم طويال 

في المائة بنهاية الشهر. كما ساهمت تلك االنباء أيضاً في تقليص مكاسب معظم المؤشرات العالمية  12تراجع أسعار النفط بنسبة 

  الرئيسية بحلول نهاية الشهر.

 2020سواق األسهم الخليجية منذ بداية العام أداء مؤشرات أ
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وبدأت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بأداء إيجابي إلى حد ما، حيث سجلت كافة المؤشرات مكاسب شهرية في يناير 

ما مفي المائة. وتأثرت األسواق خالل الشهر بالهجمات التي شهدتها العراق    1.7باستثناء السعودية التي سجلت تراجعاً بنسبة    2020

باً لتسجيل خسائر بنهاية األسبوع األول. إال ان المؤشرات سرعان ما استعادت انتعاشها مجدداً وعادت لالرتفاع دفع كافة األسواق تقري

التجارية   االتفاقيةوساهم في تعزيز أداء األسواق عدة عوامل من ضمنها توقيع    بحلول منتصف الشهر على خلفية تراجع حدة التوترات.

في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن مخاوف انتشار فيروس كورونا المستحدث خالل األسبوع   ما ساهم جزئياً موتحسن أسعار النفط  

. كما يبدو ايضاً استعداد مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي لموسم األرباح الذي استهلته البنوك باإلعالن 2020األخير من يناير  

 .2019عن نمو قوي ألرباح العام 

أما من حيث األداء القطاعي، سجلت أسهم المواد االساسية، وخاصة شركات البتروكيماويات، أعلى معدل تراجع شهري على مستوى 

أسهم قطاع  كما كانتالقطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة. كما انخفض مؤشر الطاقة أيضاً نظراً لتراجع غالبية أسهم القطاع. 
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خالل الشهر وسجلت شركات االتصاالت الكبرى تراجعات متوسطة أحادية الرقم  ضمن األسهم الخاسرة االتصاالت هي االخرى 

خالل الشهر. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، شهدت أسهم الشركات االستهالكية نمواً جيداً خالل الشهر تبعها السلع طويلة االجل  

 والقطاع المالي.

 2020يناير م الخليجية خالل شهر أداء أسواق األسه

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

 العام )%( 

القيمة السوقية  

 )مليار دوالر( 

قيمة التداوالت الشهرية  

 )مليون دوالر(

مضاعف السعر  

 ( xللربحية )

مضاعف السعر  

 ( xللقيمة الدفترية )

العائد الجاري  

)%( 

 %3.5 1.5 16.9 2,878.1 121.2 %0.8 %0.8 7,033.5 مؤشر السوق األول -الكويت 

      %0.2 %0.2 4,922.3 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 

      %0.7 %0.7 6,325.0 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %4.1 2.1 18.2 22,500.2 2,332.9 (%1.7) (%1.7) 8,246.6 السعودية

 %4.8 1.4 13.2 668.6 152.4 %1.6 %1.6 5,156.2 أبوظبي

 %4.3 0.9 6.9 1,080.4 103.7 %0.9 %0.9 2,790.4 دبي

 %4.0 1.4 14.0 1,282.4 104.7 %0.2 %0.2 10,442.0 قطر

 %4.2 1.0 11.4 49.6 25.7 %2.9 %2.9 1,657.6 البحرين

 %6.8 0.7 8.5 106.0 17.5 %2.5 %2.5 4,079.3 مسقط

 %4.1 1.9 16.6 28,565.3 2,858.1    إجمالي األسواق الخليجية
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، بل كأفضل األسواق اداًء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2019بعد ان انهت بورصة الكويت تداوالت العام : الكويت

. وجاء 2020مكاسب هامشية في يناير  لتسجل المؤشرات الكويتية عادت أفضل األسواق على مستوى العالم، وكانت ايضاً ضمن 

في المائة، في حين لم يشهد مؤشر السوق الرئيسي تغيراً يذكر،  0.8مؤشر السوق األول في الصدارة مرة أخرى، حيث ارتفع بنسبة 

ومن حيث األداء القطاعي، في المائة.  0.7إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة ما أدى مفي المائة  0.2حيث ارتفاع هامشياً بنسبة 

في المائة على   4.4جاء مؤشر قطاع النفط والغاز في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة خالل الشهر بتسجيل مكاسب شهرية بنسبة  

في المائة وذلك على الرغم من قلة التداوالت على السهم   12.8نابيسكو بنسبة    -خلفية ارتفاع سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية  

 سنرجىفي المائة، هذا إلى جانب ما سجله سهم    6لخليجية لالستثمار البترولي )بتروجلف( بنسبة  اخالل الشهر. كما ارتفعت سعر سهم  

م شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة ما ساهم في تعويض الخسائر التي سجلها سهمفي المائة  2.3القابضة من مكاسب شهرية بلغت 

 1.4في المائة. من جهة أخرى، شهدت مؤشرات قطاعي البنوك والعقار مكاسب هامشية بلغت نسبتها  12.1والصيانة )آبار( بنسبة 

ع سهم بنوك كويتية مكاسب شهرية والتي قابلها تراج  10من أصل    8في المائة لكال منهما خالل الشهر. وضمن قطاع البنوك، سجلت  

في المائة. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، مني مؤشر  1.7في المائة والبنك األهلي المتحد بنسبة  1.9بنك الكويت الوطني بنسبة 

في المائة من قيمته بعد تراجع أسهم جميع مزودي خدمات االتصاالت  3.8قطاع االتصاالت بأعلى معدل تراجع شهري وفقد نسبة 

 .الثالثة خالل الشهر

مقارنة بأداء العام  2019في أرباح العام في المائة  8.2وبدأ موسم اعالنات األرباح السنوية بتحقيق بنك الكويت الوطني نمواً بنسبة 

على التوالي. وعزا بنك  ،في المائة 10.4وفي المائة  11.7، في حين ارتفعت ارباح بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي بنسبة 2018

تي بصفة رئيسية على الكويت الوطني نمو األرباح إلى ارتفاع إيرادات غير الفوائد، في حين جاءت زيادة أرباح بيت التمويل الكوي
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بنك بوبيان  أعلنفي المائة تقريباً. من جهة أخرى،  2خلفية صافي إيرادات التشغيل حيث تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بحوالي 

 نمو أرباح العام بأكمله يعزى في األساس إلى زيادة إيرادات التمويل. أن

مليار    4.1مليار سهم مقابل    4.2في المائة لتصل إلى    2.9لة خالل الشهر بنسبة  وبالنسبة ألنشطة التداول، ارتفعت كمية األسهم المتداو

  869.5في المائة، وصوالً إلى  1.9. كما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة، وان كان بمعدل أقل بلغت نسبته 2019سهم في ديسمبر 

هر السابق. وجاءت أسهم قطاع الخدمات المالية في دينار كويتي في الشمليون  853.5مقابل  2020مليون دينار كويتي في يناير 

وتصدرت مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار قائمة أفضل األسهم أداًء لهذا الشهر بنمو  صدارة األسهم الرابحة لهذا الشهر.

مليون   10.6هولندية مقابل حيث بدأ سهم الشركة في االرتفاع بعد اإلعالن عن بيع حصتها في شركة  في المائة 69.2بلغت نسبته 

في المائة، تبعه سهم عمار للتمويل واإلجارة بنمو  50.4يورو. وجاء سهم شركة نور لالستثمار المالي ثانياً بعد ان سجل نمواً بنسبة 

 في المائة. 43.7بلغت نسبته 

: أثرت القضايا الجيوسياسية اإلقليمية وأسعار النفط على أداء السوق السعودية منذ بداية العام بما أدى إلى تراجع مؤشر السعودية

 السوق خالل معظم فترات الشهر. واتجه المؤشر إلى تسجيل اداًء ايجابياً لفترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة

الصين  كورونا من  سن أسعار النفط وتسارع وتيرة النمو االقتصادي. إال ان المخاوف الناتجة عن انتشار فيروس  والصين على أمل تح

كما تراجعت أنشطة التداول مقارنة .  2020في المائة في يناير    1.7ما دفع المؤشر إلى االنخفاض بنسبة  مبددت كافة المكاسب مجدداً  

ة األسهم المتداولة في البورصة بنسبة يبالمستويات التاريخية. حيث انخفض إجمالي كم مقارنةً  ةمرتفع تبالشهر الماضي وان ظل

. كما انخفضت قيمة التداوالت 2019مليار سهم في ديسمبر  4.3مقابل  2020مليار سهم خالل يناير  3.7في المائة بتداول  14.1

. أما على صعيد األداء القطاعي، فيبدو واضحاً ان  2019ر  مليار لاير سعودي في ديسمب  113.0مليار لاير سعودي مقابل    84.4إلى  

وضمن قطاع االتصاالت،   سبب تراجع السوق يعود إلى تدنى أداء القطاعات الكبرى مثل االتصاالت والطاقة والمواد األساسية والبنوك.

أثير سلباً على أداء القطاع ككل. وظل ما ساهم في التمفي المائة خالل الشهر    10.3تراجعت أسهم شركة االتصاالت السعودية بنسبة  

كال من قطاعي الطاقة والمواد األساسية تحت تأثير الضغوط الجيوسياسية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط. وتراجع سعر سهم 

تروكيماوية في المائة وشهدت غيرها من الشركات الب 6.8في المائة خالل الشهر، بينما تراجع سهم سابك بنسبة  3.1أرامكو بنسبة 

سهم من أسهم  11من أصل  7مماثالً. من جهة أخرى، كان أداء أسهم البنوك سلبياً إلى حد كبير في ظل انخفاض  سلبيا األخرى اداءً 

قائمة األسهم المتراجعة ضمن قطاع البنوك بانخفاض   البنك السعودي البريطاني )ساب(وتصدر سهم    .2020البنوك المدرجة في يناير  

في المائة و  6.6والبنك األهلي التجاري بخسائر شهرية بلغت نسبتها مجموعة سامبا المالية في المائة، تبعه سهمي  7.9بلغت نسبته 

 على التوالي.  ،في المائة 4.7

بشكل إيجابي.  2020، بدأ السوق تداوالت العام 2019في العام ا سط متوبعد أن سجل سوق أبو ظبي لألوراق المالية اداًء  :االمارات

في المائة على أساس شهري في يناير  1.6نقطة، أي مرتفعاً بنسبة  5256.06حيث أنهي المؤشر تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى 

ن القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى . وكان األداء القطاعي مختلًطا، وان كان األداء اإليجابي العام للمؤشر كان بدعم م 2020

مسجالً نمواً  2020، واحتفظ بتلك الصدارة خالل شهر يناير 2019وقطاع السلع االستهالكية. وكان ذلك األخير األفضل أداًء للعام 

رتفع سعره بأكثر من في المائة بصفة حصرية على خلفية األداء الممتاز لسهم الشركة العالمية القابضة والذي ا 69.6شهرياً بنسبة 

مليار درهم إماراتي،  1.25بإيرادات بلغت  2019حيث أعلنت الشركة عن النتائج المالية األولية للعام  الضعف على أساس شهري.

 قطاع . كما ارتفع مؤشر2018مليون درهم إمارات في العام  570.2في المائة على أساس سنوي مقابل  119 بلغت نسبتها بزيادة

في المائة على أساس شهري،  3.2في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سعر سهم الدار العقارية بنسبة  3.5العقار بنسبة 

في المائة خالل الفترة ذاتها. في المقابل، كان قطاع االستثمار  6.7بنسبة في حين ارتفع سعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية 

متأثراً باألداء  2020في المائة على أساس سنوي في يناير  6.5والخدمات المالية األسوأ أداًء، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 

 في المائة(.  5.6-لالستثمار )في المائة( وشركة إشراق  8.3-السلبي لكال من سهمي شركة الواحة كابيتال )
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، بعد أن أنهى تداوالت 2020من نظيره سوق أبو ظبي لألوراق المالية في يناير    قلبوتيرة أشهد مؤشر سوق دبي المالي اداًء إيجابياً  

اً بنسبة كأحد أفضل األسواق أداًء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشي 2019العام 

نقطة في ظل األداء المختلط  2790.42تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  وأنهى 2020 في ينايرفي المائة على أساس شهري  0.9

في المائة على أساس شهري في يناير  6.3للقطاعات المختلفة. وكان مؤشر السلع االستهالكية هو األفضل أداًء، بنمو بلغت نسبته 

 في المائة على أساس شهري.  6.2ية المكاسب الشهرية التي سجلها سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة  وذلك على خلف  2020

على التوالي. حيث ارتفع السهمان  ،في المائة 3.8وفي المائة  4.5كما ارتفع مؤشر قطاع االتصاالت ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 

في المائة( وسهم شركة اإلمارات لالتصاالت   13.2االتصاالت وهما آن ديجيتال سيرفسس القابضة )+  قطاع  المدرجان ضمن مؤشر

الرئيسي في المائة( هو المحرك    5.8في المائة( بنهاية الشهر، في حين كان سهم بنك اإلمارات دبي الوطني )+    4.5دو )+  – المتكاملة  

في  44لمؤشر قطاع البنوك. وقد أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني عن نتائج السنة المالية والتي انتهت بنمو صافي األرباح بنسبة 

ران الرئيسيان في اسمليار درهم إماراتي. في المقابل، كان قطاعي التأمين والنقل هما الخ  14.5المائة على أساس سنوي، حيث بلغت  

  سلبي على التوالي. كما واصل قطاع العقارات اتجاهه ال ،في المائة 3.6في المائة و 4.4حيث بلغت خسائر القطاعين ، 2020يناير 

 في المائة على أساس شهري. 2.1بنسبة  حيث تراجع نظراً لما يتعرض له من ضغوط  2019استكماالً ألداء العام 

بأكمله.   2019يذكر بعد أن شهدت اتجاهات مماثلة ألداء السوق للعام  ر  يدون تغي  2020أنهت بورصة قطر تداوالت شهر يناير  :  قطر

نفس االتجاه العام الذي  تبعانقطة، مت 10,442.01د مستوى في المائة، وأغلق عن 0.2هامشياً بنسبة  20وارتفع مؤشر بورصة قطر 

ر يذكر. وكان األداء القطاعي يمؤشر بورصة قطر لجميع األسهم تداوالت الشهر دون تغي أنهىشهده السوق على نطاق أوسع، حيث 

مختلطاً، وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية في صدارة القطاعات الرابحة بنمو  2020للشهر األول من العام 

في المائة(   8.9في المائة( ومصرف قطر اإلسالمي )+    32في المائة. حيث كان كل من بنك قطر األول )+    1.9ي بلغت نسبته  شهر

كما كان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات هو المؤشر  األسهم ارتفاعاً لهذا الشهر. أكثرفي المائة( ضمن  8.3وبنك الدوحة )+ 

في المائة على أساس شهري فيما يعزى إلى النمو   0.4ت الشهر بأداء ايجابي، حيث ارتفع بنسبة نهى تداوالنجح في ان ياالخر الذي 

في المائة(. أما من جهة القطاعات التي  1.5في المائة( وإزدان العقارية )+  7.2الذي سجله سهم مزايا قطر للتطوير العقاري )+ 

في المائة على أساس شهري،  4.5هو األسوأ أداًء، حيث تراجع بنسبة منيت بأداء سلبي، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات  

 في المائة من قيمته.   2.2تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات االستهالكية الذي فقد نسبة 

امتد ليشمل أداء الشهر  الذي في المائة( و 20.4)+  2019واصل مؤشر البحرين العام نفس المسار الذي اتخذه في العام : البحرين

 2.9وسجل نمواً بنسبة  2020، حيث كان األفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2020األول من العام 

نقطة، كما كان األداء القطاعي إيجابياً.  1657.63المؤشر تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  وأنهىفي المائة على أساس شهري. 

 7.7شر الصناعة في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداًء على مستوى سوق البحرين حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها  وجاء مؤ

بدعم من األداء الجيد لسهم شركة ألومنيوم البحرين )ألبا( الذي ارتفع بنسبة  2020في المائة على أساس شهري بنهاية شهر يناير 

في المائة على أساس شهري. اما على  4.1مؤشر قطاع البنوك التجارية بنمو بلغت نسبته في المائة على أساس شهري. تبعه  7.9

في   24.8، حيث انخفضت قيمة األسهم المتداولة بنسبة  2020صعيد أنشطة التداول، فقد انخفض على مستوى كافة المعايير في يناير  

في المائة على أساس  33.7ت كمية األسهم المتداولة بنسبة مليون دينار بحريني. كما تراجع 18.7المائة على أساس شهري وبلغت 

 .مليون سهم 58.9إلى  وصوال شهري

بعدما المس أدنى مستوياتها التاريخية، بدا عليه  2019ر األسواق الخليجية تراجعاً في العام ثبعد أن كان السوق العماني أك: عمان

في المرتبة الثانية من حيث أعلى المكاسب الشهرية المسجلة على   30. وجاء مؤشر سوق مسقط  2020عالمات االنتعاش خالل العام  

في المائة بدعم من المكاسب التي سجلتها المؤشرات القطاعية   2.5به  مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خالل الشهر بنمو بلغت نست

في المائة، تبعه القطاع   4.9الثالث. وتصدر مؤشر قطاع الصناعة قائمة أفضل المؤشرات القطاعية أداًء بمكاسب شهرية بلغت نسبتها  
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راجعت أنشطة التداول خالل الشهر  وت  في المائة.  2.1في المائة، بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة    2.7المالي بنمو بلغت نسبته  

على أساس شهري نظراً النخفاض عدد أيام التداول بعد أن ظل السوق مغلقا حداداً على وفاة السلطان قابوس رحمه هللا. وانخفض 

مليون  332.3سهم مقابل  مليون 231.2ليصل إلى  2020في المائة في يناير  30إجمالي كمية األسهم المتداولة في البورصة بنسبة 

 62.0مليون لاير عماني مقابل  40.8في المائة وبلغت  34.2سهم خالل الشهر السابق. كما تراجعت قيمة األسهم المتداولة بنسبة 

 . 2019مليون لاير عماني في ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


