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 2019 سبتمبر    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 الجيوسياسية اإلقليمية نتيجة العواملاألسواق الخليجية  استمرار التقلبات في

ثقة المستثمرين في أسواق المنطقة والذي تمثل في تراجعها  2019في دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر اختبرت األحداث الجيوسياسية 

ل بحدة في أعقاب الهجمات على منشآت النفط السعودية. وكان أداء المؤشرات الخليجية مختلطاً في ظل التذبذب الشديد الذي شهدته وخاصة خال

منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل أداًء سلبياً للمرة  ةالهجمات أداء المؤشر القياسي للسوق السعوديالنصف الثاني من الشهر. حيث دفعت 

نقطة. إال ان البورصة السعودية تعافت سريعاً عاكسة تراجعها ومسجلة نمواً تخطى أكثر من  7,589.50األولى منذ بداية العام وصوالً إلى 

 4.4جهة أخرى، تراجع أداء بورصة الكويت خالل الشهر وكانت السوق األسوأ أداًء بانخفاض بلغت نسبته في المائة بنهاية الشهر. من  3.0

تاريخه  حتىفي المائة نتيجة لتوجه المستثمرين نحو جني األرباح على خلفية ارتفاع التقييمات وتسجيل البورصة ألعلى مكاسب منذ بداية العام 

 ي.على مستوى دول مجلس التعاون الخليج

 2019أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية العام 

 

 المصدر: بحوث كامكو

 أما على صعيد االداء القطاعي، واصلت أسهم البنوك والمواد األساسية والعقارات تراجعها خالل الشهر، بينما شهدت القطاعات االستهالكية

التجزئة واألدوية والخدمات االستهالكية واالتصاالت نمواً هامشياً احادي الرقم خالل  بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وتجارة

بة الشهر. من جهة أخرى، تراجعت أسهم غالبية البنوك خالل الشهر، وهو األمر الذي قابله جزئياً نمو سعر سهم بنك اإلمارات دبي الوطني بنس

في المائة  20عاماً في اعقاب قيام البنك بزيادة الحد المسموح لملكية األجانب إلى  12في ي بلغ أعلى مستوياته المسجلة ذفي المائة وال 12.1

من جهة أخرى، ظل أداء أسهم شركات االتصاالت مختلطاً وان كان األداء العام للقطاع قد تلقى في المائة.   40رفعه إلى  عن اعتزام واالعالن

في المائة. وتراجعت انشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي بعد  8.3ودية بنسبة دعماً على خلفية نمو سهم شركة االتصاالت السع

مليار دوالر  23.9في المائة ببلوغها  7.5ارتفاعها خالل الشهر السابق. حيث انخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصات الخليجية بنسبة 
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نشاط التداول في  إلى انخفاضفي المقام األول  التراجعيكي الشهر السابق. ويعزى هذا مليار دوالر أمر 25.9مقابل  2019أمريكي في سبتمبر 

 والذي ساهم في تعويضه تزايد أنشطة التداول في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.السوق السعودية 

. وكان األداء ايجابياً على صعيد كافة 2019وكان أداء األسواق العالمية إيجابياً إلى حد كبير بعد التذبذب الشديد الذي عاصرته في أغسطس 

 اتاألسواق الرئيسية تقريباً مع تسجيل مكاسب هامشية أحادية الرقم في ظل تجاهل األسواق لألحداث السياسية األخيرة بما في ذلك في الوالي

سبة المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي األوسع نطاقًا بن

 األداء اإليجابي لمؤشرات األسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. بما يعكسفي المائة تقريبا خالل الشهر  2.0

 2019سبتمبر يجية خالل شهر أداء أسواق األسهم الخل

 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 

)%( 

 %3.7 1.4 15.5 2,482.1 108.8 %17.2 (%5.4) 6,174.8 مؤشر السوق األول -الكويت 

      (%0.5) (%1.6) 4,713.8 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 
      %11.8 (%4.4) 5,678.7 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %4.0 1.9 17.3 17,267.8 501.6 %3.4 %0.9 8,091.8 السعودية

 %5.0 1.4 12.7 924.0 142.9 %2.9 (%2.1) 5,057.3 أبوظبي

 %4.4 0.9 7.3 1,434.9 98.3 %9.9 %0.8 2,781.1 دبي

 %4.0 1.3 14.1 1,653.8 157.9 %0.7 %1.3 10,367.1 قطر

 %4.6 0.9 10.2 46.3 23.0 %13.4 (%1.1) 1,516.5 البحرين

 %7.1 0.7 8.2 106.2 17.5 (%7.1) %0.3 4,017.7 مسقط

 %4.2 1.5 14.0 23,915.2 1,049.9    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

وكانت في صدارة األسواق الخليجية المتراجعة  2019واصلت بورصة الكويت أدائها السلبي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر : الكويت

على خلفية قيام المستثمرون بجني األرباح. وتراجعت المؤشرات الثالثة للسوق الكويتي خالل الشهر بصدارة أسهم الشركات الكبرى. وانعكس 

تراجع كافة مكونات المؤشر للشهر الثاني على التوالي. وجاء  في ظلفي المائة  5.4مؤشر السوق األول الذي انخفض بنسبة هذا التراجع على 

ودخل البنك  .في المائة 9.8سهم بيت التمويل الكويتي في صدارة األسهم المتراجعة في السوق األول بخسائر شهرية بلغت نسبتها بنسبة 

مليار دوالر أمريكي. وجاء بنك  8.8البحرين من خالل صفقة تبادل أسهم بقيمة  –تحواذ على البنك األهلي المتحد اإلسالمي في مباحثات لالس

في المائة خالل الشهر.  8.9البنك بنسبة  سهم سهماً، حيث انخفض سعر 19برقان ثانياً على قائمة األسهم المتراجعة ضمن المؤشر المكون من 

في المائة.  4.4في المائة، األمر الذي أدى إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة  1.6ؤشر السوق الرئيسي بنسبة في ذات الوقت نفسه، تراجع م

المركز الثاني بعد البحرين على قائمة أكثر األسواق الخليجية  حتاللهاا  إلىالكويت خالل الشهر  بورصة ودفع ذلك األداء السلبي الذي منيت به

في المائة قابله   17.2في المائة، حيث أن ارتفاع مؤشر السوق األول بنسبة  11.8تاريخه، بنمو المؤشر العام بنسبة نموا منذ بداية العام حتى 

 في المائة.   0.5تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
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ائة. من جهة أخرى، تراجع أداء في الم 3.2وعلى صعيد األداء القطاعي، كان قطاع التأمين هو الرابح الوحيد خالل الشهر، مسجالً نمواً بنسبة 

القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك وشركات االتصاالت والصناعة. حيث تراجع اداء كافة اسهم البنوك خالل الشهر، في حين انه ضمن 

  ا وزين.قطاع االتصاالت فشلت المكاسب التي حققتها أسهم شركة أوريدو الكويت في تعويض التراجعات التي منيت بها كال من فيف

في المائة، تبعه سهم كميفك  51في صدارة قائمة األسهم الرابحة بنمو بلغت نسبته  (تحصيالت)وجاء سهم شركة تصنيف وتحصيل األموال 

 في الجهة المقابلة،وعلى التوالي.  ،في المائة 41.8في المائة و  41.9وسهم المساكن الدولية للتطوير العقاري بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 

في المائة، تبعه سهم أموال الدولية لالستثمار واألرجان العالمية العقارية بتراجع بلغت  36.2تصدر سهم وربة كابيتال القابضة تراجعاً بنسبة 

مة . حيث ارتفعت قي2019على التوالي. وانتعشت أنشطة التداول خالل الشهر مقارنة بأداء أغسطس  ،في المائة 23.8في المائة و  34.5نسبته 

مليون دينار كويتي خالل الشهر السابق.  490مقابل  2019مليون دينار كويتي في سبتمبر  750في المائة وبلغت  53التداوالت الشهرية بنسبة 

 مليار سهم. 3.1في المائة، حيث بلغت  20.3كما ارتفعت كمية األسهم المتداولة خالل الشهر وإن كان بوتيرة أبطأ قليالً بنمو بلغت نسبته 

. حيث ارتفع المؤشر بعد 2019: بعد شهرين متتاليين من التراجع، نجحت البورصة السعودية في تسجيل مكاسب هامشية في سبتمبر السعودية

في المائة.  0.9نقطة  وانهى تداوالت  الشهر مغلقاً على ارتفاع بلغت نسبته  7,589.50أن بلغ أدنى مستوياته منذ بداية العام عند مستوى 

نقطة.  8,091.76نقطة، مغلقاً عند مستوى  8,000المؤشر خالل األسبوع األخير من الشهر من تخطى المستوى النفسي الهام البالغ وتمكن 

من حيث و في المائة. 3.4وساهمت تلك المكاسب التي حققها المؤشر خالل الشهر إلى بلوغ معدل نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 

ً هامشيشهرية وهو األمر الذي قابله تراجعاً ، سجلت غالبية المؤشرات القطاعية مكاسب يداء القطاعاأل بما في  ريالقطاعات الكبعلى صعيد  ا

قطاع  يمؤشر تبعه، في المائة 9.8قائمة القطاعات الرابحة بنمو بلغت نسبته  المواصالتقطاع تصدر مؤشر و. االساسية ذلك البنوك والمواد

 ،على صعيد القطاعات المتراجعةأما على التوالي.  ،في المائة 7.0و في المائة  7.3نمو بلغت نسبته االتصاالت ب ية وقطاعستهالكخدمات االال

في  2.0بنسبة السلع طويلة االجل ومؤشر المواد األساسية مؤشر بعه خالل الشهر، تفي المائة  10بنسبة  قطاع االعالم والترفيه انخفض مؤشر

 .على التوالي ،في المائة 0.8و  المائة

ابق.  تراجعت أنشطة التداول في البورصة السعودية خالل الشهر بعد تزايد العمليات البيعية على خلفية النمو الذي شهده السوق خالل الشهر السو

مليار لاير سعودي  78.7مقابل مليار لاير سعودي  64.8في المائة وصوالً إلى  17.7نخفض إجمالي القيمة المتداولة خالل الشهر بنسبة حيث ا

مليار سهم في  سبتمبر  2.5في المائة، حيث بلغت  1.1خالل الشهر السابق. كما تراجع اجمالي كمية األسهم المتداولة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 

 بما يشير إلى ارتفاع تداوالت أسهم الشركات الكبرى خالل الشهر. 2019

العوامل  كأحدعلى أكبر منشأة نفطية في المملكة إلى إضافة المستثمرين لالعتبارات الجيوسياسية  الهجوم ىوعلى الصعيد االقتصادي، اد

مع  Aالى  +Aهذا وخفضت وكالة التصنيف االئتماني فيتش تصنيف السعودية السيادي من أثناء التفكير في االستثمارات اإلقليمية.  المحسوبة

عسكرية والجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وضعف البنية التحتية للمملكة واستمرار تدهور نظرة مستقبلية مستقرة وذلك نتيجة التوترات ال

إلى أن الهجوم سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي  للتصنيف االئتماني موديز وكالة وتشير تقديراتالمركز المالي للسعودية. 

في المائة. إال أن محافظ البنك المركزي  1.5مقابل توقعاتها السابقة بتسجيل نمواً بنسبة  2019في المائة في العام  0.3السعودي بشدة ليصل إلى 

. وفي في المائة 1.9لن يكون بعيداً عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة  2019السعودي قد صرح بإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

وأبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة".  -Aتطور إيجابي، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز مؤخراً على التصنيف السيادي للسعودية عند مستوى 

 ةوقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع تمكن المملكة من الحفاظ على وتيرة معتدلة للنمو االقتصادي وأن تحتفظ بميزانيات حكومية وخارجية قوي

 على مدار العامين المقبلين على الرغم من العجز المالي الهائل وتصاعد التوترات اإلقليمية.

، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 2019حتى سبتمبر  2019: امتد التراجع الذي شهده سوق أبوظبي لألوراق المالية في أغسطس االمارات

نقطة. وكان األداء القطاعي مختلًطا، وان كان اتجه قليالً نحو القطاعات  5,057.31في المائة على أساس شهري، مغلقاً عند مستوى  2.1
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على خلفية األداء السلبي لسهم  2019في المائة في سبتمبر  6.1المتراجعة. وكان القطاع العقاري األسوأ أداء بخسائر شهرية بلغت نسبتها 

في المائة على أساس  2.8أساس شهري. تبعه مؤشر قطاع البنوك متراجعاً بنسبة  في المائة على 6.7شركة الدار العقارية الذي تراجع بنسبة 

-شهري، حيث جاءت أسهم قطاع البنوك في صدارة األسهم األكثر تراجعاً في سوق أبوظبي لألوراق المالية، بقيادة بنك أم القيوين الوطني )

تراجعت ايضاً  اسهم قطاع االتصاالت وسجل مؤشر القطاع خسائر شهرية في المائة(. كما  10-في المائة( والبنك التجاري الدولي ) 13.6

 8.4، حيث تراجع سعر سهم  شركة مجموعة سوداتل لالتصاالت المحدودة بنسبة 2019في المائة على أساس شهري في  سبتمبر  2.4بنسبة 

في  40.9هو األفضل أداًء من خالل تسجيله نمواً بنسبة  في المائة خالل الشهر. أما من جهة الرابحين، كان  مؤشر قطاع السلع االستهالكية

، بينما سجل سعر سهم فودكو 2019في المائة في  سبتمبر  66.7المائة على أساس شهري، حيث قفز سعر سهم الشركة الدولية القابضة بنسبة 

 في المائة على أساس شهري. 14.8نمواً بنسبة 

ً في سبتمبر  بعد أن شهد تراجعاً شديداً في  2019تمكن مؤشر سوق دبي المالي من انهاء تداوالت الشهر بأداء ايجابي مسجالً نمواً هامشيا

نقطة.  2,781.10وأغلق عند مستوى  شهريفي المائة على أساس  0.8في المائة(. حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة  5.5-) 2019أغسطس 

جاهات القطاعية ومعامل انتشار السوق كانا أكثر مياًل نحو التراجع. وكانا مؤشري قطاع البنوك واالتصاالت هما المحركان الرئيسيان إال ان االت

وكان األداء الجيد  على التوالي. ،في المائة 2.9في المائة و  6.1في ظل ارتفاعهما بنسبة  2019لنمو سوق دبي المالي بنهاية شهر سبتمبر 

في المائة على خلفية رفع  12.1ك اإلمارات دبي الوطني هو المحرك الرئيسي لتعزيز أداء قطاع البنوك، حيث سجل  السهم نمواً بنسبة لسهم بن

في المائة سابقاً. وارتفع مؤشر قطاع االتصاالت بعد ارتفاع سعر سهم شركة اتصاالت بنسبة  5في المائة مقابل  20سقف ملكية األجانب إلى 

في المائة على أساس شهري.  3.3مائة على أساس شهري بما ساهم في تعويض تراجع سعر شركة هيتس تيليكوم القابضة بنسبة في ال 2.9

في المائة على أساس شهري، حيث تراجع سعر سهم  7.7وكان مؤشر الصناعة األسوأ أداًء على مستوى قطاعات السوق، حيث انخفض بنسبة 

في المائة خالل الشهر. وجاء مؤشر قطاع العقارات واإلنشاءات الهندسية ثانياً بخسائر شهرية بلغت نسبتها  7.7شركة االسمنت الوطنية بنسبة 

 8.6-في المائة( واالتحاد العقارية ) 8.7-في المائة(  وداماك العقارية ) 6.9-في المائة على خلفية تراجع سعر كل من إعمار العقارية ) 5.1

 .2019في المائة على أساس شهري في سبتمبر  1.4قطاع االستثمار والخدمات المالية  بنسبة في المائة(. كما تراجع مؤشر 

وكان أفضل البورصات  2019، ارتفع المؤشر مجدداً في سبتمبر 2019في المائة( في أغسطس  2.6-: بعد تراجع مؤشر بورصة قطر )قطر

نقطة. كما شهد مؤشر  10,367.08تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  20 في المائة(، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر 1.3الخليجية أداًء )+ 

في المائة على أساس شهري.  1.6حيث ارتفع المؤشر بنسبة  ،بورصة قطر لجميع األسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق اتجاهات مماثلة

سهماً بنهاية الشهر. أما على صعيد األداء  19ي حين تراجع أداء سهماً نمواً ف 18وكان معامل انتشار السوق متعادالً بصفة عامة، حيث سجل 

في  6.4ايجابياً باستثناء مؤشر البنوك والخدمات المالية. وكان مؤشر التأمين األفضل أداًء حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها  فقد كان القطاعي

 10.5في المائة، وسهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة  7.0المائة على أساس شهري بدعم من نمو سعر سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 

في المائة بدعم رئيسي من األداء القوي لكال من  5.4كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات االستهالكية بنسبة في المائة.  

في المائة(. وانهى مؤشر بورصة قطر لقطاع  8.9لوقود )+ في المائة( وقطر ل 12.4سهمي الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية )+ 

في المائة(  9.4-في المائة(، حيث ساهم أداء البنك التجاري القطري ) 0.2-البنوك والخدمات المالية تداوالت الشهر على تراجع هامشي )

. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع 2019في المائة( في معادلة األداء اإليجابي الذي سجلته األسهم األخرى في سبتمبر  2.5 -)ومصرف الريان 

في المائة من إجمالي قيمة  42.2مستحوذاً على نسبة  2019البنوك والخدمات المالية األكثر نشاًطا من حيث قيمة األسهم المتداولة في سبتمبر 

في المائة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة  9.6في المائة و  20.3، تبعه قطاعي الصناعات والعقارات باستحواذهما على التداوالت الشهرية

  على التوالي. ،في البورصة القطرية

 13.4)+  2019: يظل المؤشر العام لبورصة البحرين من أفضل المؤشرات أداًء على مستوى المنطقة منذ بداية العام حتى سبتمبر البحرين

في المائة على أساس شهري. وكان األداء القطاعي  1.1في المائة(، وذلك على الرغم من تراجع األداء الشهري للمؤشر وتسجيله خسائر بنسبة 
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 2.0ها . وكان قطاع البنوك التجارية األسوأ اداًء بخسائر شهرية بلغت نسبت2019مختلًطا ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة خالل سبتمبر 

في المائة. كما تضمنت المؤشرات  4.1في المائة نتيجة لتراجع سهم البنك األهلي المتحد بصفة حصرية تقريباً، حيث تراجع سعر السهم بنسبة 

التأمين  في المائة(. في المقابل، كان مؤشر قطاع 0.4-االستثمار )وفي المائة(  1-القطاعية المتراجعة األخرى مؤشر قطاع الفنادق والسياحة )

في  0.9بنسبة )ألبا( في المائة، في حين أدى ارتفاع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين  1.0هو األفضل أداًء وان كان بنسبة هامشية بلغت 

 .2019في المائة( في سبتمبر  0.9المائة إلى دفع مؤشر قطاع الصناعة إلى االرتفاع )+ 

وإن كانت بمكاسب هامشية مقارنة بأداء الشهر السابق.  2019ر الثاني على التوالي في سبتمبر : واصلت البورصة العمانية ارتفاعها للشهعمان

نقطة. وتعزى  4,017.7في المائة خالل الشهر وأغلق متخطياً مستوى أربعة آالف نقطة، حيث بلغ  0.3بنسبة  30حيث ارتفع سوق مسقط 

 0.4في المائة خالل الشهر، تبعه المؤشر المالي بنمو هامشي بلغت نسبته  4.1بنسبة المكاسب بصفة رئيسية إلى قطاع الخدمات نظراً الرتفاعه 

ً بنسبة  ً هامشيا ً حاًدا خالل  0.2في المائة. من جهة أخرى، سجل مؤشر القطاع الصناعي تراجعا في المائة. وسجلت أنشطة التداول تراجعا

مليون  164.3مقابل  2019مليون لاير عماني في سبتمبر  40.9مائة وبلغت في ال 75الشهر. حيث انخفضت قيمة التداوالت الشهرية بنسبة 

 2019مليون سهم في سبتمبر  297لاير عماني في الشهر السابق. من جهة أخرى، تراجعت كمية األسهم المتداولة بمعدل النصف تقريبا وبلغت 

 مليون سهم تم تداوالها خالل الشهر السابق. 558مقابل 

 

 

 

 


