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 2019 نوفمبر    دول مجلس التعاون الخليجيأسواق األوراق المالية ل داءألالشهري  تقريرال

 

 ... 2019في نوفمبر  يقودان المؤشر الخليجي األوسع نطاقا الى المنطقة الخضراء وعمان الكويت والسعودية

دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب في أسواق األوراق المالية في بعد ثالثة أشهر متتالية من التراجع شهد المؤشر األوسع نطاقاً لقياس أداء 

أحادي الرقم. وقد قابل تلك المكاسب تراجع أداء  نمواً بصفة خاصة التي سجلت  والعماني بفضل السوق الكويتي والسعودي 2019نوفمبر 

دفع السوق الكويتية لتصدر المركز األول إلى في المائة  3.7المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة  ارتفاعت اإلماراتية والقطرية. وأدى المؤشرا

في المائة. من  14.2في المائة، تليها البحرين بنسبة  16.7والتي بلغت نسبتها  هحتى تاريخ 2019من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام 

جهة أخرى، جاء التراجع الشهري الذي سجلته كل من اإلمارات وقطر بصفة رئيسية على خلفية إعادة التوازن لمؤشر مورجان ستانلي لألسواق 

 األسبوع الماضي. الناشئة والذي أدى إلى تدفق األموال السلبية الى الخارج خالل

 2019أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية العام 

 

 المصدر: بحوث كامكو

في المائة لهذا الشهر. تبعه قطاعي البنوك والطاقة  2أما على صعيد األداء القطاعي فقد جاء قطاع المواد األساسية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 

ً  في المائة 1.7بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة  . قادت المكاسب في قطاع المواد األساسية أسهم األسمنت اإلقليمية باإلضافة إلى نمو سعر تقريبا

في المائة خالل الشهر، في حين سجل سهم شركة التعدين العربية السعودية، ثاني أكبر األسهم المندرجة ضمن القطاع،  3.8سهم سابك بنسبة 

وضمن قطاع البنوك، احتلت البنوك السعودية والكويتية موقع الصدارة خالل الشهر بتسجيلها مكاسب تراوحت ما في المائة.  1.3نمواً بنسبة 

لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( من اوفي ذات الوقت، كانا سهمي  بين ثنائية واحادية الرقم.

ع الطاقة. أما على صعيد األسهم المتراجعة، مني كال من القطاعين العقاري والمالي بخسائر شهرية بلغت نسبتها أكبر الرابحين على مستوى قطا

في المائة. وواصلت أنشطة التداول في األسواق الخليجية تراجعها للشهر الثالث على التوالي وبلغت أدنى مستوياتها المسجلة في تسعة  2.5

مليار دوالر أمريكي فيما يعزى في المقام األول إلى انخفاض قيمة التداوالت  20.3إلى  2019ت في نوفمبر أشهر، حيث وصلت قيمة التداوال

 في المائة. 10السعودية بنسبة 
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في اعقاب االتجاهات التي شوهدت خالل  2019وعلى الصعيد العالمي، كان أداء أسواق األوراق المالية إيجابياً إلى حد كبير خالل نوفمبر 

في المائة خالل الشهر مدعوماً باألداء اإليجابي لكافة أسواق األسهم  3السابق. حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بأكثر من  الشهر

ات في المائة على خلفية المحادثات التجارية بين الوالي 6الرئيسية تقريباً. أما بالنسبة ألسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط خالل الشهر بأكثر من 

 المتحدة والصين.

 2019نوفمبر أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر 

 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 

 (xالدفترية )للقيمة 

العائد الجاري 

)%( 

 %3.6 1.4 16.1 1,701.6 113.5 %23.8 %5.0 6,519.4 مؤشر السوق األول -الكويت 

      %0.6 %0.2 4,767.0 مؤشر السوق الرئيسي -الكويت 
      %16.7 %3.7 5,928.3 مؤشر السوق العام -الكويت 

 %4.1 1.8 16.4 14,752.0 483.4 %0.4 %1.5 7,859.1 السعودية

 %5.0 1.4 12.8 935.6 141.4 %2.4 (%1.5) 5,030.8 أبوظبي

 %4.4 0.9 6.6 1,324.6 95.6 %5.9 (%2.5) 2,678.7 دبي

 %4.2 1.4 13.7 1,438.9 154.4 (%1.5) (%0.4) 10,147.9 قطر

 %4.6 0.9 10.4 67.4 23.1 %14.2 %0.2 1,527.0 البحرين

 %7.1 0.7 8.3 84.2 17.4 (%6.0) %1.6 4,064.1 مسقط

 %4.2 1.5 13.5 20,304.3 1,028.7    إجمالي األسواق الخليجية

         المصدر : بحوث كامكو
 

عاد مجدداً لتصدر قائمة أفضل األسواق أداًء على مستوى  2019بعد تسجيل مؤشر البورصة الكويتية مكاسب هامشية في أكتوبر : الكويت

حلت ثانيا . كما كانت بورصة الكويت من أفضل األسواق أداًء على مستوى العالم خالل الشهر، حيث 2019البورصات الخليجية في نوفمبر 

. وجاءت المكاسب خالل الشهر بصفة حصرية على خلفية أسهم المسجلة أسواق األوراق المالية األمريكية فيما يتعلق بالمكاسب الشهرية بعد

حيث ارتفع مؤشر السوق سوق األول ومؤشر السوق الرئيسي.  الالشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة كما يتضح من التباين بين أداء مؤشر 

ضمن  بذلك يعدوفي المائة،  23.8حتى تاريخه لالرتفاع إلى  2019ما دفع بمكاسبه منذ بداية العام مفي المائة خالل الشهر  5ة األول بنسب

في  0.2أعلى المعدالت على مستوى العالم. من جهة أخرى، استقر أداء مؤشر السوق الرئيسي دون تغير يذكر، حيث سجل نمواً هامشياً بنسبة 

في المائة. وانعكس ذلك على أداء المؤشر العام الذي سجل نمواً  0.6لك معدل نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى المائة، ليصل بذ

في المائة، وهي األعلى خليجياً  16.7لتصل بذلك مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى  2019في المائة بنهاية نوفمبر  3.7بنسبة 

 اء سوق البحرين الذي جاء في صدارة أفضل األسواق الخليجية أداًء خالل الشهر الماضي.ومتفوقاً على أد

القطاعات الكبرى مثل البنوك والعقارات واالتصاالت. وجاء مؤشر قطاع تفوق أداء وجاءت المكاسب الشهرية في المقام األول على خلفية 

بنوك كويتية خالل الشهر. وسجل  10من أصل  9شهدتها التي ن االرتفاعات الجيدة في المائة بدعم م 5.1البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 

 7.4في المائة، تبعه سهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنمو بلغت نسبته  8.2 ةنسبنمو بلغ سهم بنك وربة أكبر مكاسب شهرية ب

في المائة من قيمته خالل  7.6على التوالي، في حين كان سهم البنك األهلي الكويتي المتراجع الوحيد بفقده نسبة  ،في المائة 6.6في المائة و 

مليون دينار كويتي خالل الربع الثالث  7.1 قيمتها الشهر. وجاء تراجع سهم البنك األهلي الكويتي على خلفية تسجيل البنك لصافي خسائر بلغت
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كما أعلن  مليون دينار كويتي، أي أكثر من ضعف قيمة المخصصات في الربع السابق. 32.0مخصصات إلى الرتفاع نظراً ال 2019من العام 

في المائة في الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك(. في ذات الوقت، جاءت مكاسب قطاع  8.05البنك عن بيع حصته بالكامل البالغة 

في  4.4في المائة( وشركة الصالحية العقارية )+  9.5سهم بعض الشركات الكبرى بما في ذلك مباني )+ العقارات على خلفية األداء القوي أل

في المائة(. وبالنسبة لقطاع االتصاالت، جاءت المكاسب على خلفية نمو سعر سهمي اوريدو وزين  2.5المائة( والشركة التجارية العقارية )+ 

 في المائة. 2.7على التوالي، في حين تراجع سعر سهم فيفا بنسبة  ،في المائة 3.9في المائة و  4.3بنسبة 

 2تزايد كمية وقيمة األسهم المتداولة. حيث ارتفعت قيمة التداوالت الشهرية بنسبة  في ظلأنشطة التداول ارتفاعاً هامشياً خالل الشهر  توشهد

مليون دينار كويتي في الشهر السابق. كما ارتفعت كمية األسهم  503.8مقابل  2019مليون دينار كويتي في نوفمبر  514.1في المائة وبلغت 

  .2019مليار سهم تم تداولها في أكتوبر  2.9مليار سهم مقابل  3.0في المائة بتداول  1.9المتداولة بنفس الوتيرة تقريباً وسجلت نمواً بنسبة 

بنمو شهري بلغت نسبته  2019أفضل األسواق الخليجية أداء خالل شهر نوفمبر كجاءت السوق السعودية تداول في المرتبة الثالثة : السعودية

جلسات تداول خالل األسبوع الثالث من الشهر بما دفع المؤشر  خمسفي المائة. وشهد المؤشر موجة من األرباح المتتالية على مدى  1.5

لألسواق التوازن لمؤشر مورجان ستانلي  معاودةبعد  المستوى تخلى عن ذلكنقطة، إال انه  8062.6آالف نقطة ليصل إلى  8الختراق حاجز 

كما ساهمت المكاسب المحققة خالل الشهر في تحويل األداء منذ بداية  نقطة. 7,859.06مستوى  دالشهر عن مؤشر تداول أنهىحيث الناشئة 

وكان األداء القطاعي مختلطاً خالل الشهر، حيث ارتفع في المائة.  0.4العام حتى تاريخه إلى الجهة االيجابية وإن كان بنسبة هامشية بلغت 

في  3.7في المائة و 4.0قطاع البنوك والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته  يفي المائة، تبعه كال من مؤشر 8.0مؤشر تجزئة األغذية بنسبة 

ت المتراجعة لهذا الشهر بخسائر شهرية بلغت نسبتها على التوالي. في المقابل، احتل قطاع التطبيقات وخدمة التقنية صدارة القطاعا ،المائة

 على التوالي. ،في المائة 3.4في المائة و 4.8في المائة. كما مني قطاع االستثمار والتمويل وقطاع إدارة وتطوير العقارات بخسائر بلغت  12.6

لي قيمة األسهم المتداولة إلى أدنى مستوياته المسجلة ، حيث تراجع إجما2019وتراجعت أنشطة التداول للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 

مليار لاير سعودي في الشهر السابق. كما  61.7في المائة مقابل  10.3مليار لاير سعودي، بانخفاض بلغت نسبته  55.3في تسعة أشهر وبلغ 

 2.46مقابل  2019مليار سهم في نوفمبر  2.2غت في المائة، حيث بل 9.4تراجعت كمية األسهم المتداولة وأن كان بوتيرة أقل بلغت نسبتها 

مليار سهم تم تداولها الشهر الماضي. وأظهرت بيانات التداول األسبوعية خالل األسابيع الثالثة األولى من الشهر أن مستثمري التجزئة 

 ة مشترين صافيين.السعوديين المحليين كانوا بائعين صافين لهذا الشهر بينما كان المستثمرون من المؤسسات األجنبي

بعد أن أنهى سوق أبو ظبي لألوراق المالية تداوالت شهر أكتوبر كأفضل األسواق أداًء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي  :االمارات

 5,030.76في المائة(. حيث أنهى المؤشر تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  1.5-) 2019عاد مرة أخرى لإلغالق على تراجع في نوفمبر 

كان قطاع السلع االستهالكية األفضل في حين  نقطة وكان األداء القطاعي سلبياً بصفة عامة ومال معامل انتشار السوق نحو األسهم الخاسرة.

سجل بدعم من األداء القوي لسهم الشركة العالمية القابضة الذي  2019في المائة على أساس شهري في نوفمبر  7.6أداًء حيث ارتفع بنسبة 

في المائة في ظل  6.6، بنمو بلغت نسبته في المرتبة الثانيةقطاع الخدمات  أسهمفي المائة تقريباً على أساس شهري. وجاءت  13نمواً بنسبة 

في المائة على أساس شهري. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد جاء في صدارتها  14.7نمو سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 

بعد أن سجلت خمسة أسهم ضمن القطاع  2019في المائة من قيمته على أساس شهري في  نوفمبر  8.8مؤشر قطاع الصناعة بفقده نسبة 

في المائة( وسهم رأس الخيمة لصناعة األسمنت األبيض  29.3-تراجعات ثنائية الرقم بقيادة سهم شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية )

مستوى في المائة نظراً لتراجع أداء القطاع على  7.7في المائة(، تبعه مؤشر قطاع العقار بخسائر شهرية بلغت نسبتها  18.4-ئية )والمواد اإلنشا

شركة رأس الخيمة العقارية وشركة الدار العقارية بصفة رئيسية  يمن سهم . وساهم األداء الضعيف لكال2019اإلمارات ككل في نوفمبر دولة 

 .على التوالي ،في المائة 7.7في المائة و  8.3ء القطاع نظراً لتسجيلهما لتراجع بنسبة في تدهور أدا
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في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي وكان أسوأ المؤشرات الخليجية أداًء  2019مؤشر سوق دبي المالي تداوالت شهر نوفمبر  أنهى

نقطة. وكانت االتجاهات القطاعية  2678.7في المائة على أساس شهري مغلقاً عند مستوى  2.5لهذا الشهر. حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 

على  ،على التوالي ،في المائة 0.8في المائة و  4.4ألغلب باستثناء مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذين ارتفعا بنسبة سلبية على ا

في  4.4أساس شهري. ويعزى تفوق أداء قطاع الصناعة للدعم الحصري الذي تلقاه من قبل سهم شركة األسمنت الوطنية الذي ارتفع بنسبة 

في المائة.  2.2سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي بنسبة سعر في حين ساهم في تعزيز أداء قطاع الخدمات نمو  المائة على أساس شهري،

في المائة، تبعه  33.5بتك بنسبة افي المائة على خلفية تراجع سعر سهم أر 5.2وكان قطاع العقار هو األسوأ أداًء بخسائر شهرية بلغت نسبتها 

 في المائة(. 9.4-في المائة( وداماك العقارية ) 11.1-سهمي إعمار للتطوير )

. حيث 2019في أكتوبر  في المائة 1.7في المائة( بعد تسجيل خسائر بنسبة  0.4-) 2019تراجع اداء بورصة قطر هامشياً في  نوفمبر : قطر

منذ بداية  في المائة 1.5بقي في المنطقة السلبية بتراجعه بنسبة نقطة و 10,147.88تداوالت الشهر عند مستوى  20أنهى مؤشر بورصة قطر 

. كما شهد مؤشر بورصة قطر لجميع األسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق اتجاهات هبوطية مماثلة، حيث تراجع العام وحتى تاريخه

ر السوق تجاه األسهم الرابحة، حيث ارتفعت اسعار . ومال معامل انتشا2019في المائة على أساس شهري في نوفمبر  0.24المؤشر بنسبة 

وكان على قطاعات رابحة وأخرى خسارة.  سهماً تداوالت الشهر على تراجع. وكان األداء القطاعي مختلطاً واحتوى 18سهماً بينما أنهى  25

في المائة على أساس شهري بدعم  0.7مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات االستهالكية هو األفضل أداء حيث حقق مكاسب بنسبة 

على التوالي. من جهة أخرى، أستقر  ،في المائة 1.5في المائة و  6.2من األداء الجيد لسهمي شركة ودام الغذائية وقطر للوقود بنمو بلغت نسبته 

لى خلفية نمو سهم ازدان القابضة بنسبة في المائة لهذا الشهر ع 0.2أداء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بصفة عامة وارتفع هامشياً بنسبة 

في المائة. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع االتصاالت هو  0.7في المائة، في حين سجل سهم شركة المتحدة للتنمية نمواً بلغت نسبته  0.8

في المائة( لقائمة  2.4-فون قطر )في المائة( وفودا 4.9-في المائة، في ظل تصدر سهمي اوريدو ) 4.3األسوأ أداًء حيث بلغت خسائره الشهرية 

 أبرز األسهم المتراجعة لهذا الشهر.

دون تغير يذكر، إال انه نجح في االحتفاظ بمكانته كأحد أفضل  2019أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداوالت شهر نوفمبر  : البحرين

في المائة  0.2في المائة(، حيث ارتفع المؤشر بنسبة  14تاريخه )+  حتى 2019المؤشرات الخليجية أداًء على مستوى المنطقة منذ بداية العام 

نقطة. وكان األداء القطاعي مختلًطا خالل الشهر ما بين قطاعات رابحة  1526.95وانهى تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  2019في نوفمبر 

في المائة، تبعه مؤشر قطاع البنوك  2.7هرية بلغت نسبتها وأخرى خاسرة. وتميز أداء مؤشر قطاع التأمين وكان األفضل أداًء بمكاسب ش

في المائة. في المقابل، كان مؤشر قطاع الصناعة هو األسوأ أداًء  0.5التجارية ومؤشر قطاع السياحة والفنادق بتسجيل كالهما نمواً بنسبة 

 .2019في المائة بنهاية شهر نوفمبر  1.1بخسائر شهرية بلغت نسبتها 

بعد التراجع الهامشي الذي شهده بنهاية تداوالت  2019مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية مسجالً نمواً احادي الرقم في نوفمبر  ارتفع: عمان

 4,064.1أالف نقطة مجدداً حيث انهى تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى  4من تخطى حاجز  30سوق  مسقط  الشهر الماضي. وتمكن مؤشر

في المائة. أما على صعيد  1.6الثاني على صعيد أفضل األسواق الخليجية أداًء خالل شهر نوفمبر بنمو بلغت نسبته  نقطة ليحتل بذلك المركز

في المائة. في  2.4في المائة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بنمو بلغت نسبته  4.7األداء القطاعي، شهد مؤشر قطاع الصناعة مكاسب قوية بنسبة 

في المائة. وظلت أنشطة التداول ضعيفة وكانت سلطنة عمان هي  1شر المالي للشهر الثاني على التوالي بفقده نسبة المقابل، تراجع أداء المؤ

السوق الوحيدة بعد السعودية التي تسجل انخفاضاً في أنشطة التداول على أساس شهري. حيث انخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصة 

مليون لاير عماني في نوفمبر  32.4ادنى المستويات المسجلة في ستة أشهر بقيمة تداوالت اجمالية بلغت  في المائة ليصل إلى 39.3بنسبة 

مليون  433مليون سهم مقابل  207في المائة بتداول  52.2. كما انخفضت كمية األسهم المتداولة وان كان بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 2019

 سهم تم تداولها خالل الشهر السابق.


