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تقرير عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

2016سسسس 

ساهم انتعاش السواق الناشئة خلل شهر مارس بالتزامن مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناش��يونال للس��واق

، في مس��اعدة أس��واق الس��هم الخليجي��ة عل��ى2011 في المائة وتسجيله أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر 12.6الناشئة بنسبة 

تسجيل أداء إيجابي خلل شهر مارس. إضافة إلى ذلك، تلقت أسواق السهم في دول الخليج دعما بفضل الرتف��اع الملح��وظ

 في المائة خلل الشهر، لتغلق عند مس��توى أق��ل بقلي��ل م��ن8الذي سجلته أسعار نفط خام برنت والذي بلغ ما يقرب من نسبة 

 دولرا أمريكيا للبرميل. هذا وسجلت جميع أس��واق الس��هم الخليجي��ة (باس��تثناء س��وق البحري��ن) أداء إيجابي��ا خلل ش��هر40

مارس حيث تصدر السوق القطري أسواق المنطقة تله سوق دبي ثم سوق السعودية. الى ذلك، م��ن الملح��ظ أن المؤش��رات

العامة لسواق المارات وس��وق مس��قط للوراق المالي�ة يتحرك��ان الن ف��ي المنطق�ة الخض��راء وذل��ك للف�ترة من��ذ بداي��ة الع��ام

 ف��ي الم�ائة. وم��ن ناحي��ة10الحالي وحتى تاريخه، في حين بق�ي س��وق الس��عودية ف��ي المنطق�ة الحم��راء ب��تراجع بلغ�ت نس��بته 

 ف��ي الم�ائة من��ذ بداي��ة الع��ام7.0أخرى، تراج��ع مؤش��ر بورص��ة البحري��ن للش��هر التاس��ع عل��ى الت��والي مس��جل تراجع��ا بنس��بة 

الحالي وحتى تاريخه.    

2016 مارسأداء أسواق السهم الخليجية خلل شهر 
سسسسسأسواق السهم الخليجية
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%82.31,087.913.21.14.0(%5.7)%359.80.4الكويت - مؤشر السوق الوزني

(%5.5)%15850.51.1الكويت - مؤشر الكويت 

(%6.9)%5,228.80.4الكويت - مؤشر السوق السعري

%383.734,984.812.31.54.5(%10.0)%6,223.12.1السعودية
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%122.31,751.410.71.45.1%1.9%4,390.40.9أبوظبي

%86.95,331.19.01.23.6%6.5%3,355.53.6دبي

%152.92,494.112.41.63.8(%0.5)%10,376.24.9قطر

%17.819.78.90.85.7(%7.0)(%4.0)1,131.1البحرين

%18.1215.610.11.15.4%1.1%5,467.41.3مسقط

سسسسسس سسسسسسس
الخليجية

864.045,884.711.71.44.3%

المصدر : بحوث كامكو

تحسنت الحالة المعنوية للمستثمرين عل��ى المس��توى الع��المي خلل ش��هر م��ارس نتيج��ة لرتف��اع أس��عار ص��رف العملت ف��ي

السواق الناشئة نظرا لتعافي أسواق السلع الساسية. إضافة إلى ذلك، تراجع سعر صرف الدولر المريكي مقابل العملت

الرئيسية وسط تكهنات بأن مجلس الحتياطي الفيدرالي يعتزم رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدرجا خلل العام الحالي عقب

تصريح أدلى به رئيس مجلس الحتي��اطي الفي��درالي. وأش��ار مجل��س الحتي��اطي الفي��درالي إل��ى أن�ه س��يتم رف��ع أس��عار الف��ائدة

 نتيجة لتباطؤ نمو القتصاد العالمي. 2015مرتين خلل العام الحالي مقابل توقعات برفعها أربع مرات في نهاية عام 

2016 مارس وحتى نهاية شهر 2016أداء مؤشرات أسواق السهم الخليجية منذ بداية عام 

المصدر: بحوث كامكو

من ناحية أخرى، ارتفع نشاط التداول في أسواق السهم الخليجية بعد أن تغلب المستثمرون على مخاوفهم المتعلق��ة بالوض��ع

المالي للبلد الذي سلطت عليه وكالة موديز الضوء بع��د أن خفض�ت توقعاته��ا لربع��ة دول خليجي��ة (الس��عودية، والم��ارات،

، متعللة بالمخاوف المتعلقة بتأثيرBa1والكويت، وقطر)، كما خفضت التصنيف الئتماني للبحرين درجة واحدة ليصل إلى 

انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي للبلد. 
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 شهدت مؤشرات سوق الكويت للوراق المالية ارتفاعا هامشيا خلل شهر مارس وسط نتائج ضعيفة لرب��اح الع��امالكويت:

 ف��ي الم�ائة، ف��ي حي�ن0.4. وقد سجل المؤشرين الوزني والسعري لسوق الك�ويت ع��وائد ش�هرية بلغ�ت نس��بتها 2015المالي 

 في المائة بس��بب زي�ادة نش��اط الت��داول ف��ي1.1" للسهم ذات الرسملة الكبيرة ارتفاعا بنسبة 15سجلت عوائد مؤشر "كويت 

السهم ذات الرسملة الكبيرة. ومن جهة ثانية، ارتفع نشاط التداول خلل شهر م��ارس حي��ث ارتفع��ت كمي��ة الس��هم المتداول��ة

 ملي��ار س��هم، ف��ي حي�ن4 ش��هرا ليبل��غ ع�دد الس��هم المتداول�ة ح��والي 11 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 44بنسبة 

 ملي��ون دين��ار كوي��تي وه��ي أعل��ى قيم��ة329 ف��ي الم��ائة مس��جلة 46ارتفع��ت قيم��ة الس��هم المتداول��ة بنس��بة أعل��ى قليل بلغ��ت 

متداول��ة عل��ى م��دى الش��هر العش��ر الماض��ية. ك��ان أداء مؤش��رات القطاع��ات إيجابي��ا بش��كل ك��بير رغ��م أن بع��ض القطاع��ات

الساسية مث��ل قط��اع البن��وك والتص��الت ق��د س��جلت تراجع��ا هامش��يا خلل الش��هر. وم��ن أب��رز الس��هم الرابح��ة خلل ش��هر

 ف��ي الم��ائة بع��د أن س��جلت الش��ركة ارتفاع��ا بمع��دل ثلث��ة17.8مارس سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات الذي ارتف��ع بنس��بة 

. ومن أب��رز الس��هم الخ��رى ال��تي حقق��ت2016أضعاف في صافي ربحها عن فترة التسعة شهور الولى المنتهية في يناير 

%) والش��ركة القابض��ة المص��رية الكويتي��ة (+16.0أرباح��ا خلل ش��هر م��ارس س��هم ش��ركة إيف��ا للفن��ادق والمنتجع��ات (+

%). ومن جهة السهم الخاسرة تص��در س��هم ش��ركة زيم��ا13.7%) وشركة ألفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (+13.8

 في المائة تله سهمي شركة ياكو الطبية وشركة مراكز التجارة44القابضة قائمة السهم الكثر خسارة بتراجع بلغت نسبته 

 في المائة، على التوالي، خلل شهر مارس.  26.2 في المائة و30.3العقارية بانخفاض بلغت نسبته 

 عل��ى أدائه��ا اليج��ابي بالمقارن��ة م��ع مس��تواها ف��ي الع��ام الس��بق عل��ى2015حافظت أرباح القطاعات الساسية للعام الم��الي 

 ف��ي الم�ائة. وس��جل قط��اع البن��وك ذي الرس��ملة الك�بيرة ارتفاع�ا2.2الرغم من تسجيل إجمالي الرباح تراجعا هامشيا بنس��بة 

 نظرا لتسجيل معظم البنوك ارتفاعا ك��بيرا ف��ي أرباحه��ا. وم��ن ناحي��ة أخ��رى،2015 في المائة في صافي ربحه لعام 7بنسبة 

 في المائة حيث سجلت ثلث شركات من الش��ركات الرب��ع المدرج��ة21هبطت أرباح قطاع التصالت بما يقرب من نسبة 
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 ف��ي الم��ائة ف��ي حي��ن س��جلت3.6ف��ي قط��اع التص��الت تراجع��ا ح��ادا ف��ي أرباحه��ا. وتراجع��ت مكاس��ب قط��اع العق��ار بنس��بة 

 في المائة في أرباحها.13.8شركات الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 

 حقق مؤشر تداول العام مكاسب إيجابية للشهر الثاني على التوالي خلل شهر مارس متأثرا بتحسن أحوال س��وقالسعودية:

 ف��ي الم��ائة خلل ش��هر م��ارس2.1النفط ومدعوما بالداء القوي لسواق السهم الناشئة. وارتفع المؤشر العام للسوق بنس��بة 

 ف��ي الم�ائة. إض�افة إل��ى ذل�ك، ش�هد10 وح��تى ت��اريخه إل�ى نس�بة 2016مما ساعد على خفض خسائر السوق منذ بداي�ة ع�ام 

سوق السهم السعودية خلل شهر مارس إدارج س��هم ش��ركة الش��رق الوس��ط للرعاي�ة الص��حية حي��ث أن�ه ث��اني اكتت��اب ع��ام

. ومن ناحية أداء قطاعات السوق، تصدر مؤشر قط��اع العق��ار قطاع��ات2016على مستوى أسواق السهم الخليجية في عام 

 في المائة تله قطاعات التأمين والتصالت وتقنية المعلومات بعوائد بلغ��ت نس��بتها10.6السوق بعوائد شهرية بلغت نسبتها 

 في المائة، على التوالي. من ناحي��ة أخ��رى، ش��هد مؤش��ر قط��اع الفن��ادق والس��ياحة أك��بر تراج��ع ش��هري7.9 في المائة و9.6

 في المائة، بينما شهد مؤشر5.4 في المائة تله مؤشر قطاع العلم والنشر بتراجع بنسبة 6.0مسجل انخفاضا بلغت نسبته 

 ف��ي الم��ائة. إض��افة إل��ى ذل��ك، ارتف��ع نش��اط الت��داول بالتماش��ي م��ع0.8قطاع البنوك والخدمات المالية تراجع��ا هامش��يا بنس��بة 

 ف��ي الم��ائة8.2التجاه السائد في أسواق السهم الخليجية، إذ ارتفع إجمالي كمية السهم المتداول��ة خلل ش��هر م��ارس بنس��بة 

 ملي��ار س��هم خلل الش��هر الس�بق، ف��ي حي�ن س��جل إجم�الي القيم�ة6.8 ملي��ار س��هم بالمقارن�ة م�ع 7.4ليصل عدد السهم إلى 

 ملي��ار ر س��عودي ف��ي120.7 ملي��ار ر س��عودي مقاب�ل 131.2 ف��ي الم�ائة ليص��ل إل�ى 8.7المتداولة ارتفاعا بلغت نسبته 

الشهر السبق نظرا ليام التداول الضافية التي شهدها السوق خلل الشهر. ومن ناحية أخرى، بقي متوسط القيمة المتداولة

 مليار سهم.5.7يوميا ثابتا عند 
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)SAGIAمن ض�من التط��ورات اليجابي��ة ال�تي ش��هدتها البلد عل��ى الص��عيد القتص��ادي، أدخل�ت الهيئة العام�ة للس��تثمار (

عددا من الجراءات التي تهدف إلى تبسيط عمليات استصدار التراخيص اللزمة للش��ركات الجنبي��ة ال��تي تع��تزم الس��تثمار

في السعودية. وتهدف هذه الصلحات إلى تسريع إجراءات استص��دار ال��تراخيص بجمي��ع أنواعه��ا ع��ن طري��ق خف��ض ع��دد

المستندات اللزمة، كما تهدف هذه إلى توفير خدمات المس��ار الس��ريع بحي��ث يحص��ل المس��تثمرون الج��انب عل��ى تراخي��ص

 عاما.   15 أيام مع توافر خيار مد فترة سريان التراخيص إلى 5الستثمار في غضون 

 حقق مؤشر أبوظبي العام عوائد إيجابية هامشية خلل شهر مارس وس��ط ارتف��اع طفي��ف ف��ي نش��اط الت��داول حي��ثالمارات:

ش�هدت الس��هم ذات الرس��ملة الك�بيرة أداء مختلط��ا خلل الش�هر. وعل��ى ص��عيد قطاع��ات الس��وق ارتف�ع مؤش��ر قط��اع العق�ار

 في المائة خلل شهر مارس متص��درا قائم��ة أفض��ل القطاع�ات أداء، ويع��زى الس�بب ف��ي ذل��ك إل�ى الرتف��اع ال�ذي7.8بنسبة 

6.6 في المائة والذي قابله جزئيا تراجع أسهم ش��ركة رأس الخيم�ة العقاري��ة بنس��بة 10حققه سهم شركة الدار العقارية بنسبة 

 ف��ي7.1 ف��ي الم�ائة و7.8في المائة. إضافة إلى ذلك، حقق قطاع الخدمات والسلع الستهلكية ع��وائد مرتفع�ة بلغ�ت نس��بتها 

المائة، على التوالي، نظرا لتسجيل معظم السهم المدرجة ضمن القطاعين عوائد شهرية إيجابية. أما عل��ى الص��عيد الس��لبي،

 ف��ي7.4 ف��ي الم�ائة نظ��را إل�ى انخف�اض أس��هم ش��ركة الواح�ة كابيت��ال بنس�بة 7.3تراجع مؤشر قطاع الخدمات المالي�ة بنس�بة 

 في المائة خلل ش��هر م��ارس بس��بب تراج��ع س��هم بن��ك الخلي�ج2.5المائة. إضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 

 في المائة. وتصدر سهم شركة ميث��اق للت��أمين التك��افلي قائم��ة1.5 في المائة وسهم أبو ظبي التجاري بنسبة 7.8الول بنسبة 

 في المائة تله سهم بنك الستثمار وسهم شركة التح��اد للت��أمين32.3السهم الرابحة خلل شهر مارس بعوائد بلغت نسبتها 

 ف��ي الم��ائة، عل��ى الت��والي. وم��ن جه��ة الس��هم الخاس��رة، تص��در س��هم ش��ركة الهلل14.9 ف��ي الم��ائة و22.6بع��وائد بلغ��ت 

 ف��ي الم��ائة تله س��هم ش��ركة الفجي��رة لص��ناعات البن��اء33.9الخضر للتأمين قائمة السهم المتراجعة بانخفاض بلغت نس��بته 

 في المائة على التوالي.18 في المائة و24والبنك العربي المتحد بتراجع بلغ نسبة 
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 ف��ي3.6سجل مؤشر سوق دبي المالي الع��ام ث��اني أعل��ى ع�ائد ف��ي أس��واق الس��هم الخليجي�ة خلل ش��هر م��ارس بلغ�ت نس�بته 

المائة بعد أن تصدر قائمة أفضل المؤشرات أداء خلل الشهر السبق. وحققت معظم مؤشر قطاعات الس��وق ع��وائد إيجابي��ة

 في المائة تله مؤشر قطاع الستثمار والخ��دمات10خلل شهر مارس وفي مقدمتها مؤشر قطاع التأمين حيث ارتفع بنسبة 

 في المائة. ومن بين المؤشرات الرئيس��ية، س��جل مؤش��ري8.9المالية ومؤشر قطاع السلع الستهلكية بعوائد شهرية نسبتها 

 ف��ي الم��ائة، عل��ى الت��والي. وم��ن ناحي��ة نش��اط الت��داول،1.7 ف��ي الم��ائة و4.4قطاع العقار والبنوك عوائد إيجابية بلغت نسبة 

شهدت كمية وقيمة السهم المتداولة على حد س��واء ارتفاع�ا ملحوظ��ا خلل ش�هر م��ارس، حي�ث ارتف�ع إجم��الي كمي�ة الس��هم

 ملي��ار س��هم خلل الش��هر الس��بق، ف��ي9.9 مليار سهم بالمقارنة م��ع 15.5 في المائة وبلغ عدد السهم 56.3المتداولة بنسبة 

 ملي��ار دره��م إم��اراتي19.6 ف��ي الم�ائة وس��جلت 66.6حين ارتفعت قيم�ة الس��هم المتداول��ة خلل ش��هر م��ارس بنس�بة بلغ�ت 

 مليار درهم خلل الشهر السبق. وكان سهم شركة أرابتك من أكثر السهم تداول في السوق خلل شهر11.8بالمقارنة مع 

 ف��ي الم�ائة خلل ش��هر م�ارس13.9 ملي��ار دره��م إم��اراتي. وارتفع��ت أس��هم الش�ركة بنس�بة 5.5مارس وبلغ إجمالي مكاسبه 

1.1 ملي��ار دره��م إم��اراتي إض��افة إل��ى اتفاقي��ة بقيم�ة 1.7عقب فوز الشركة بعقد لبناء مجمع سكني في إم�ارة الفجي��رة بقيم�ة 

مليار درهم إماراتي لبناء برج مزدوج في دبي. 

: واصل مؤشر الس��هم القطري��ة المض��ي ف��ي مس��اره اليج��ابي خلل ش��هر م��ارس مس��جل أفض��ل الع��وائد عل��ى مس��توىقطر

 ف��ي الم��ائة خلل ش��هر م��ارس ف��ي حي�ن س��جل4.9 الع��ام بنس��بة 20أسواق السهم الخليجية. وقد ارتفع مؤشر بورصة قط��ر 

 في المائة بسبب العوائد اليجابية التي حققتها قطاع��ات الس��وق. وتص��در مؤش��ر7.3المؤشر العام ارتفاعا أعلى بلغت نسبته 

 في المائة تله مؤشر قطاع التص��الت12.6قطاع العقار قائمة أفضل قطاعات السوق أداء حيث سجل عوائد بلغت نسبتها 

 في المائة. ويعزى السبب في العوائد اليجابية التي حققها قطاع العق��ار بص��فة أساس��ية إل��ى ارتف��اع س��هم10.5بعوائد نسبتها 
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 ف��ي الم��ائة9.9 في المائة والتي وازنها جزئيا تراجع س��هم الش��ركة المتح��دة للتنمي��ة بنس��بة 18.5شركة إزدان القابضة بنسبة 

 ف��ي الم�ائة. وبق��ي معام��ل اتس��اع الس��وق م��ائل بش�دة ناحي��ة الس��هم الرابح�ة وال��تي1.6وع��وائد ش��ركة ب��روة العقاري��ة بنس��بة 

 سهما خاسرا خلل شهر مارس. كان نشاط التداول مرتفعا بالتماشي مع التجاه السائد ف��ي بقي��ة12 سهما مقابل 31تضمنت 

 ف��ي الم��ائة ليص��ل ع��دد الس��هم36أس��واق الس��هم الخليجي��ة، إذ ارتفع��ت كمي��ة الس��هم المتداول��ة خلل ش��هر م��ارس بنس��بة 

 ملي��ار ر9.1 ف��ي الم�ائة ليص�ل إل��ى 38.2 مليون سهم ف��ي حي�ن ارتفع�ت قيم�ة الس��هم المتداول��ة بنس�بة 269المتداولة إلى 

قطري. 

4: استمر مؤشر البحرين العام في النخفاض للشهر التاس��ع عل�ى الت��والي خلل ش��هر م��ارس ليش��هد تراجع��ا بنس�بة البحرين

في المائة مسجل أعلى معدل تراجع شهري على مدى إحدى عشر شهرا، لتصل نسبة ال��تراجع ال��تي س��جلها من��ذ بداي��ة الع��ام

 في المائة. وأنهت مؤشرات القطاعات أدائها ف��ي المنطق��ة الحم��راء خلل ش��هر م��ارس وف��ي مق��دمتها7.0وحتى تاريخه إلى 

 في المائة. ف��ي حي��ن تراج��ع4.3 في المائة تله مؤشر قطاع الستثمار بنسبة 8.8مؤشر قطاع الصناعة بتراجع بلغت نسبته 

نشاط التداول – الذي شهد ارتفاعا في شهر فبراير-خلل شهر مارس حيث انخفضت كمية وقيم��ة الس��هم المتداول��ة بمع��دلي

 في المائة، على التوالي. 12.2 في المائة و13.6

 على الرغم م�ن المخ��اوف القتص��ادية الناتج��ة ع�ن انخف��اض أس��عار النف��ط، فق��د ارتف��ع المؤش��ر الع��ام لس��وق مس��قط (عمان:

MSM 30 ف��ي الم��ائة خلل ش��هر م��ارس بفض��ل الداء اليج��ابي ال��ذي س��جلته جمي��ع مؤش��رات القطاع��ات.1.3) بنس��بة 

 ف��ي الم��ائة تله مؤش��ر3.7وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المالية قائمة أفضل القطاعات أداء حيث حقق عوائد بلغت نس��بتها 

 ف��ي الم�ائة. وتص��در س��هم الش��ركة الدولي�ة للس��تثمارات0.7 في الم�ائة ث�م قط��اع الص��ناعة بنس��بة 1.5قطاع الخدمات بنسبة 

 ف��ي الم��ائة تله س��هم ش��ركة جلف��ار الهندس��ية وس��هم ش��ركة49.6المالي��ة قائم��ة الس��هم الرابح��ة بع��وائد ش��هرية بلغ��ت نس��بتها 
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          بحوث
كامكو

 في المائة، على التوالي. ومن جهة السهم الخاسرة، تصدر سهم بن��ك ظف��ار10.2 في المائة و 40سيمبكورب صللة بنسبة 

 ف��ي الم��ائة تله س��هم ش��ركة المه��ا للس��يراميك وبن��ك مس��قط ب��تراجع ش��هري12.9قائمة السهم الخاسرة بتراجع بلغت نس��بته 

 في المائة على التوالي.9.9 في المائة و10.7بنسبة 
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