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حركة األسهم
أكبر شركة نفط في الصين تحقق 

ارتفاعًا هائال في أرباحها

دبي لصناعات الطيران" تستحوذ 
على مجموعة شركات "أواس"

93 بليون دوالر اإلنفاق على أمن صعود األسهم األميركية واألوروبية واليابانية
المعلومات بحلول 2018

  اأعلن��ت "برتوت�ش��اينا"، اأك��ر ���ركات النف��ط 
يف ال�ش��ن، ع��ن ارتف��اع اأرباحه��ا يف الن�شف 
الأول م��ن ال�ش��نة باأكرث من األف��ن يف املئة عن 
الفرتة ذاتها من الع��ام املا�شي نتيجة انتعا�ش 
اأ�شع��ار النفط، م�ش��رة اإىل اأنها �شتوزع العائدات 
بالكام��ل عل��ى امل�شاهم��ن من خ��ال ح�ش�ش 

اأرباح نقدية.
وو�ش��ل �ش��ايف اأرب��اح برتوت�شاين��ا م��ن يناير 
اإىل يوني��و اإىل 12،67 مليار ي��وان )1،9 مليار 
دولر(، باملقارن��ة م��ع 531 ملي��ون يوان فقط 
يف الن�ش��ف الأول م��ن ال�شن��ة املا�شي��ة، وف��ق 
م��ا ج��اء يف تقرير رفعت��ه ال�رك��ة اإىل بور�شة 
هون��غ كونغ. وبذل��ك تك��ون برتوت�شاينا �شجلت 
زي��ادة يف عائداته��ا بن�شب��ة 2290 باملئة عن 
الف��رتة ذاته��ا م��ن الع��ام املا�شي الت��ي �شجلت 
اأدن��ى اإيرادات ن�شفية لل�رك��ة منذ اإدراجها يف 
البور�ش��ة ع��ام 2000، وقد ن�شب ه��ذا الرتاجع 
يف ذلك احلن ب�ش��ورة رئي�شية اإىل ا�شعار النفط 
املتدني��ة يف الع��امل. واأو�شح��ت املجموع��ة اأن 
"حركة الطلب والعر�ش يف �شوق النفط العاملية 
تتج��ه نح��و حال��ة م��ن الت��وازن". وتابع��ت اأن 
"اأ�شعار النفط العاملية �شجلت تقلبات كبرة مع 
ت�شجي��ل الأ�شع��ار ارتفاعا �شدي��دا باملقارنة مع 

الفرتة ذاتها من العام املا�شي".
وبالرغم من ارتفاع الأ�شعار منذ العام املا�شي، 
اإل اأنها تبقى مب�شتوى ن�شف ما كانت عليه قبل 
انهيارها ع��ام 2014 ب�شبب تخمة يف العر�ش 
وفائ�ش يف الإنتاج وتباطوؤ القت�شاد العاملي.

واأكدت برتوت�شاينا اأنها �شت��وزع مبلغا م�شاويا 
لرباح الن�شف الول من ال�شنة على امل�شاهمن 
الأ�ش���ش اجلوهرية اجلي��دة للنمو  "عل��ى �ش��وء 
والظ��روف املالية والتدف��ق النقدي" �شعيا منها 
"لتح�ش��ن العائدات للم�شاهم��ن". وياتي قرار 

برتوت�شاين��ا بع��د خط��وات مماثل��ة قام��ت به��ا 
���ركات مملوكة للدولة مث��ل "ت�شاينا موبايل" 
لتوزي��ع العائ��دات عل��ى امل�شاهم��ن، اعتره��ا 
املحللون و�شيلة لجتذاب امل�شتثمرين، ما ميكن 
اأن يع��ود باأم��وال اإىل خزائ��ن الدول��ة يف وق��ت 

ت�شعى احلكومة لوقف هروب الر�شاميل.
للنف��ط  ال�شيني��ة  الوطني��ة  املوؤ�ش�ش��ة  ومتل��ك 
"ت�شاين��ا نا�شون��ال برتوليوم ك��ورب" التابعة 

للحكومة، %86 من اأ�شهم برتوت�شاينا.
وق��ال تيان مياو املحل��ل يف �ركة �شان هونغ 
كاي فاينان�ش��ل متحدث��ا لوكال��ة بلوم��رغ اإن 
"ح�ش�ش الأرباح ال�شخية كانت بادرة لإر�شاء 

امل�شاهمن يف �شوق نفطية �شعيفة".
واأ�ش��اف اأن "املوؤ�ش�شة الوطني��ة ال�شينية للنفط 
�شتح�ش��ل اي�ش��ا عل��ى مبل��غ جي��د. و�شت�شتم��ر 
برتوت�شاين��ا يف ت�شجيل من��و يف الن�شف الثاين 
م��ن ال�شنة مع اإيجادها و�شيلة خلف�ش التكاليف 

الت�شغيلية".
وج��اء يف تقرير عائ��دات ال�ركة اأن الزيادة يف 
ارباحه��ا ا�شتن��دت اإىل النتعا���ش املعت��دل يف 
القت�ش��اد العاملي و"الزخ��م املوؤاتي للنمو" يف 

القت�شاد ال�شيني.
و�شجل��ت ال�شن منوا اقت�شادي��ا فاق التوقعات 
يف الن�ش��ف الول م��ن ال�شن��ة، و�ش��ل اإىل 6،9 

باملئة يف كل من الربعن الأولن.
غ��ر اأن ال�رك��ة النفطية العماقة ح��ذرت باأن 
الغمو���ش ال��ذي يل��ف اأ�شعار النف��ط يف الن�شف 
الث��اين م��ن ال�شن��ة وتوج��ه القت�ش��اد ال�شيني 
ي�ش��كان خط��را  اإجم��ايل، م��ا زال  اإىل تباط��وؤ 
عل��ى اأداءها القت�ش��ادي ملجمل الع��ام. واأبدى 
امل�شتثم��رون �شب��اح اجلمع��ة ارتياحه��م له��ذه 
الرق��ام، م��ع ارتفاع اأ�شه��م ال�رك��ة باأكرث من 
اأربع��ة اأ�شعاف يف هون��غ كونغ واأكرث من واحد 
باملئ��ة يف �شنغه��اي حي��ث يت��م الت��داول اأي�شا 

باأ�شهم املجموعة. 

 
اأعلنت �ركة "دبي ل�شناعات الطران" ا�شتكمال 
�شفقة ال�شتحواذ على جمموعة �ركات "اأوا�ش" 
- ال�ركة العاملية املتخ�ش�شة يف جمال تاأجر 

الطائرات.
�شتعم��ل ه��ذه ال�شفق��ة عل��ى تعزيز مكان��ة دبي 
ل�شناع��ات الط��ران لتغدو من ب��ن اأهم �ركات 
دب��ي  و�شت��زاول  عاملًي��ا،  الطائ��رات  تاأج��ر 
ل�شناعات الط��ران ن�شاطها يف تاأجر الطائرات 
حت��ت م�شمى دب��ي ل�شناعات الط��ران كابيتال، 
وبذلك �شتتو�شع مميزاتها لت�شمل اأكرث من 3 عقود 
من اخلرة يف ال�ش��وق العاملية لتاأجر الطائرات 

واأ�شط��ول طائ��رات مملوك��ة ومدارة وقي��د الطلب 
ي�ش��م نحو 400 طائرة بقيمة اإجمالية تزيد على 
14 ملي��ار دولر. و�شوف تق��دم خدماتها لأكرث 
من 110 عماء من �ركات الطران يف اأكرث من 
55 بل��دا عر مكاتب تابع��ة لها يف دبي ودبلن 

و�شنغافورة وميامي وبيليفو ونيويورك.
واأع��رب فروز تارابور الرئي���ش التنفيذي ل�ركة 
دب��ي ل�شناع��ات الط��ران ع��ن ثقت��ه ب��اأن ه��ذا 
ال�شتح��واذ عل��ى من�شة اأوا�ش الت��ي تعد الأف�شل 
يف فئته��ا �شي�شاه��م يف تعزي��ز مكان��ة ال�رك��ة 
يف ال�ش��وق.. م�شيًف��ا "اإن هذا ال�شتح��واذ �شيتيح 
تقدمي جمموعة �شاملة من حلول التمويل وتاأجر 

الطائرات للعماء يف جميع اأنحاء العامل"

 
ارتفعت الأ�شه��م الأمركية يف بداية 
التعام��ات  ، دعمته��ا اأنب��اء عن اإياء 
الرئي�ش الأمركي دونالد ترامب اهتمامه 
لإ�ش��اح ال�رائ��ب الأ�شب��وع املقب��ل، ومع 
ترقب امل�شتثمرين كلم��ة تلقيها رئي�شة جمل�ش 
الحتي��اط الفيدي��رايل جاني��ت يل��ن لا�شرت�شاد 
بها، على م�شار زيادات اأ�شعار الفائدة يف امل�شتقبل.
وزاد املوؤ���ر »داو جونز« ال�شناع��ي 57.23 نقطة اأو 
0.26 يف املئة اإىل21840.63 نقطة، كما �شعد املوؤ�ر 
»�شتان��درد اآند بورز 500« مبقدار 8.09 نقطة اأو 0.33 يف 
2447.06 نقط��ة، واملوؤ���ر »نا�ش��داك« املجم��ع  اإىل  املئ��ة 

6295.40 نقطة. اإىل  0.38 يف املئة  اأو  24.07 نقطة 
و�شجل��ت �ش��وق الأ�شه��م الأوروبي��ة ارتفاعًا يف التعام��ات املبكرة 
اأم���ش، قبل كلم��ات كان مقرراً اأن يلقيها م�شوؤول��و امل�شارف املركزية 
خ��ال اجتماعه��م يف جاك�ش��ون ه��ول يف الولي��ات املتح��دة يف وق��ت 
لح��ق اأم�ش، لكن �شهم »اأهولد« وغره من اأ�شهم �ركات التجزئة الأوروبية 
ت���ررت نتيجة جتدد املخاوف يف �شاأن املناف�شة. وهبط �شهم »اأهولد« 5 يف 
املئ��ة بعدم��ا اأفادت �ركة »اأمازون.ك��وم« باأنها �شتخّف���ش اأ�شعار جمموعة من 
املنتج��ات م��ع ا�شتكمالها �شفق��ة ا�شتحواذها عل��ى »هول فودز مارك��ت«. وتتمتع 
�شل�شلة املتاجر الكرى الهولندية بوجود قوي على ال�شاحل ال�رقي للوليات املتحدة.
لك��ن مكا�ش��ب اأ�شه��م القطاع امل��ايل وا�شتمرار �شع��ود �شهم »في��ات كراي�شلر« يف ظل 

ا�شتم��رار حدي��ث الندم��اج، �شاهم��ت يف دعم ال�ش��وق ككل، لرتفع املوؤ���ر »�شتوك�ش 
600« لاأ�شه��م الأوروبي��ة 0.2 يف املئ��ة. وزاد املوؤ���ر »فاينن�ش��ال تامي��ز 100« 
الريط��اين 0.2 يف املئ��ة اأي�شًا، يف ح��ن تدنى موؤ�ر قطاع التجزئ��ة 0.8 يف املئة، 

ليقود القطاعات اخلا�رة يف املنطقة.
ويف قط��اع التجزئ��ة، تقّل�ش��ت اأ�شه��م »كا�شين��و« و »كارف��ور« الفرن�شيت��ن للمتاجر 
الك��رى 0.9 و1.4 يف املئ��ة عل��ى التوايل، كما ن��زل �شهما »تي�شك��و« و»�شين�شري«. 
وق��اد �شهم »بروفيدنت فاينن�ش��ال« الرابحن على املوؤ�ر »�شتوك���ش«، ب�شعوده 8.2 
يف املئ��ة. وكان��ت ال�رك��ة الريطاني��ة العاملة يف جم��ال الإقرا�ش خ���رت 60 يف 
املئ��ة م��ن قيمتها ال�شوقية خ��ال الأ�شبوع بعد حتذير هو الث��اين يف �شاأن الأرباح يف 
ف��رتة ق�شرة. ولدى الفتتاح ارتفع املوؤ�ر »كاك 40« الفرن�شي 0.15 يف املئة، كما 
�شع��د املوؤ�ر »داك���ش« الأملاين 0.11 يف املئة. وزادت الأ�شهم اليابانية، لكن تكبدت 
خ�شائ��ر اأ�شبوعية للم��رة ال�شاد�شة على التوايل، يف اأطول موج��ة هبوط من نوعها منذ 
كان��ون الثاين )يناير( 2014. واأغلق املوؤ�ر »نيكاي« القيا�شي مرتفعًا 0.5 يف املئة 
عن��د 19452.61 نقطة، ولو اأن ال�شوق �شهدت ن�شاط��ًا حمدوداً مع ترقب امل�شتثمرين 
كلم��ات م�ش��وؤويل امل�شارف املركزي��ة. وعلى م��دى الأ�شبوع، هبط املوؤ���ر »نيكاي« 
0.09 يف املئ��ة، بينم��ا ارتف��ع املوؤ���ر »توبك�ش« الأو�شع نطاق��ًا 0.3 يف املئة اإىل 
1596.99 نقطة، وبلغت قيمة التداولت 1.714 تريليون ين )6.51 بليون دولر( 
فق��ط، اإذ تعت��ر التداولت التي تق��ل عن تريليوين ي��ن، هزيلة. وجذب��ت اأ�شهم �ركات 
الت�شدي��ر امل�شرتين مع ا�شتقرار الدولر عن��د 109.59 ين، بعدما �شعد 0.5 يف املئة 
يف الأ�ش��واق اخلارجية. وازداد �شهم »تويوتا موت��ور« 0.8 يف املئة و »هوندا موتور« 
0.6 يف املئة، و »اأدفانت�شت كورب« 0.9 يف املئة. كما �شعدت اأ�شهم القطاع املايل، 
اإذ �شج��ل �شه��م جمموع��ة »ميت�شوبي�شي ي��و اإف جي��ه« املالية زي��ادة 0.7 يف املئة و 

»داي-ايت�شي ليف هولدنغز« للتاأمن 0.6 يف املئة.

�شينم��و مع��دل الإنفاق عل��ى منتجات اأم��ن املعلومات وخدمات��ه اإىل 93 بليون 
دولر بحلول عام 2018، مقارنة ب� 86.4 بليون هذه ال�شنة بزيادة 7 يف املئة 
مقارن��ة بع��ام 2016، ا�شتناداً اإىل تقرير مبوؤ�ش�ش��ة الدرا�شات والبحوث العاملية 
»غارترن«. واأفادت توقعات املوؤ�ش�شة، باأن »�شوق حلول اختبارات اأمن املعلومات 
�شم��ن قطاع البنية التحتية حلماية املعلوم��ات، »�شينمو يف �شكل �ريع نتيجة 
تزاي��د حوادث اخ��رتاق البيانات، اإىل جانب ارتفاع الطل��ب على حلول اختبارات 
اأم��ن املعلومات على م�شتوى التطبيقات، وذلك يف اإطار تعزيز التعاون بن فرق 
التطوير واأدوات اختبار اأمن املعلومات«. واأكدت املوؤ�ش�شة اأن قطاع خدمات اأمن 
املعلومات »�شي�شتمر مرتبعًا على راأ�ش القائمة كاأ�رع القطاعات منواً، وحتديداً 
�ش��وق تعهيد تكنولوجيا املعلومات وال�شت�شارات وخدمات تنفيذ امل�شاريع. لكن 
من��و �شوق الدعم التقني للعتاد ال�شلب �شيتباط��اأ، بفعل ارتفاع ن�شبة التحول اإىل 
الأجهزة الفرتا�شية واحلو�شبة ال�شحابية، وُن�شخ اأمن املعلومات من حلول توفر 

الرجميات التي تقل�ش احلاجة اإىل العتاد ال�شلب«.
وق��ال كبر املحللن يف »غارت��رن« �شيد دي�شبانده، »ي�شهد الإنفاق على منتجات 
اأم��ن املعلوم��ات وخدمات��ه منواً مط��رداً نظ��راً اإىل ازدي��اد الوعي ل��دى الروؤ�شاء 
التنفيذي��ن واأع�ش��اء جمال���ش اإدارة ال�ركات جت��اه التاأثر الكب��ر، الذي ميكن 
اأن تت�شب��ب به اخرتاق��ات اأمن املعلومات على اأعمال ال�ركات، اإ�شافة اإىل تطور 

البيئة التنظيمية«.

174 مليون دوالر أرباح شركات الرعاية الصحية السعودية

حافظ قطاع الرعاي��ة ال�شحية ال�شعودي على م�شتوى 
اأرباح��ه ال�شافي��ة يف الن�ش��ف الأول من ه��ذه ال�شنة، 
والبالغة 651 ملي��ون ريال )174 مليون دولر(، يف 
مقابل 656 مليون ريال )175 مليون دولر( للن�شف 
الأول م��ن 2016، برتاج��ع طفي��ف ن�شبت��ه 0.71 يف 
املئ��ة. وحققت ���ركات القط��اع اأرباح��ًا �شافية يف 
الرب��ع الثاين من ال�شنة، بلغ��ت 277 مليون ريال )74 
ملي��ون دولر( يف مقاب��ل 319 مليون��ًا )85 ملي��ون 
دولر( يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي، بانخفا�ش 
13 يف املئ��ة، ويف مقابل 374 مليون ريال )99.7 
مليون دولر( للربع ال�شابق بتدٍن ن�شبته 26 يف املئة.

ال�شحي��ة  للرعاي��ة  الأو�ش��ط  ال���رق  �رك��ة  وحّل��ت 
)امل�شت�شف��ى ال�شع��ودي الأمل��اين( يف �ش��دارة �ركات 
القطاع الرابحة، م�شجلة اأرباحًا �شافية بلغت 162.2 
ملي��ون ري��ال يف الن�ش��ف الأول، يف مقاب��ل 178.3 
ملي��ون ريال للفرتة ذاتها من 2016 بهبوط ن�شبته 9 
يف املئ��ة. فيما و�شل الربح الإجمايل اإىل 390 مليون 
ريال يف مقابل 429 مليونًا اأي بانخفا�ش 9.14 يف 
املئ��ة. وهبط الرب��ح الت�شغيل��ي اإىل 156 مليون ريال 
يف مقاب��ل 180 ملي��ون اأي بن�شب��ة 13.3 يف املئ��ة، 
وتراجع��ت ربحي��ة ال�شه��م اإىل 1.76 ري��ال يف مقابل 
1.94. وع��زت ال�ركة النخفا�ش يف الربح ال�شايف 
مقارن��ة بالفرتة ال�شابق��ة بن�شب��ة 9.01 يف املئة اإىل 
تراجع الإي��رادات بن�شبة 1.9 يف املئة مقارنة بالعام 

املا�ش��ي، اإ�شاف��ة اإىل ارتفاع روات��ب مقدمي اخلدمة 
الطبية واخل�شائر املبدئي��ة مل�شت�شفى »حائل«، وكذلك 
ارتف��اع كلف��ة التموي��ل. كم��ا تقّل�ش الرب��ح الإجمايل 
وزي��ادة  الإي��رادات  ت��دين  م��ع  متا�شي��ًا  والت�شغيل��ي 
التكالي��ف. وبلغت الأرب��اح ال�شافي��ة يف الربع الثاين 
57.1 ملي��ون ريال يف مقابل 74 مليونًا للربع ذاته 
م��ن 2016 برتاج��ع 23 يف املئ��ة، ويف مقابل 105 

ماين ريال للربع ال�شابق بانخفا�ش 46 يف املئة.
»املوا�ش��اة«  ل�رك��ة  ال�شافي��ة  الأرب��اح  و�شجل��ت 
للخدم��ات الطبي��ة يف الن�ش��ف الأول 161.5 ملي��ون 
ري��ال يف مقاب��ل 132.2 مليون يف الف��رتة ذاتها من 
الع��ام املا�ش��ي، بزي��ادة 22.2 يف املئ��ة. فيم��ا بلغ 
الرب��ح الإجم��ايل 337 مليون ري��ال يف مقابل 283 

مليون��ًا بارتف��اع 19 يف املئة. وزاد الرب��ح الت�شغيلي 
147.4 ملي��ون  177 ملي��ون ري��ال يف مقاب��ل  اإىل 
بن�شبة 20.3 يف املئة، ارتفعت معها ربحية ال�شهم اإىل 
2.64 ريال. واأعادت ال�ركة  3.23 ريال يف مقابل 
الزي��ادة يف الرب��ح ال�ش��ايف اإىل »ازدي��اد الإي��رادات 
املحقق��ة نتيجة ا�شتمرار من��و اإيرادات فرع ال�ركة يف 
الريا���ش، والتو�ش��ع يف ت�شغيل عي��ادات التخ�ش�شات 
الفرعي��ة، واإىل الكف��اءة يف ت�شغي��ل الأ�ش��ول املتاحة 
والتطوير املتوا�شل لاأنظمة الطبية العاملة يف خدمة 
املراجع��ن، وحت�ش��ن بع���ش ال���روط التعاقدية مع 
زبائ��ن ال�رك��ة«. واإىل انخفا���ش حق��وق امللكية غر 
امل�شيط��رة نظ��راً اإىل هب��وط اأرباح ال�رك��ة »ال�رقية 
للخدم��ات الطبي��ة« التي متل��ك م�شت�شف��ى »املوا�شاة« 

يف القطي��ف يف املنطقة ال�رقي��ة، مل ت�شتطع اإيرادات 
ه��ذا الفرع النمو بالقدر الذي يحق��ق النتيجة املرتقبة 
لاأداء خال هذه الفرتة، علمًا اأن ن�شب امللكية يف هذه 
ال�رك��ة التابع��ة تت��وزع بن�شبة 51 يف املئ��ة ل�ركة 
»املوا�ش��اة« للخدم��ات الطبي��ة ون�شب��ة 49 يف املئ��ة 
حلق��وق ملكي��ة غ��ر م�شيطرة. وج��اءت �رك��ة »دلة« 
للخدم��ات ال�شحية ثالثة باأرب��اح �شافية يف الن�شف 
الأول م��ن الع��ام احلايل، بلغ��ت 155 مليون ريال يف 
مقاب��ل 112 مليون��ًا يف الن�ش��ف الأول م��ن 2016، 
بزي��ادة 38 يف املئ��ة. و�شعد الرب��ح اإىل 274 مليون 
ري��ال يف مقاب��ل 262 مليون��ًا بن�شب��ة 5 يف املئ��ة. 
وارتف��ع الرب��ح الت�شغيل��ي اإىل 157 ملي��ون ري��ال يف 
مقاب��ل 121 مليونًا بن�شب��ة 29 يف املئة، زادت معها 

ربحي��ة ال�شه��م اإىل 2.63 ريال يف مقاب��ل 1.90. اأما 
�ركة »احلمادي للتنمية وال�شتثمار«، فحققت اأرباحًا 
�شافي��ة يف الن�ش��ف الأول بلغ��ت 54 مليون ريال يف 
 ،2016 م��ن  ذاته��ا  الف��رتة  مليون��ًا يف   42 مقاب��ل 
 120 الرب��ح  بل��غ  املئ��ة. فيم��ا  28.4 يف  بارتف��اع 
ملي��ون ري��ال يف مقاب��ل 112 مليونًا بزي��ادة �شبعة 
يف املئ��ة. و�شعد الربح الت�شغيلي اإىل 69 مليون ريال 
يف مقاب��ل 57 مليونًا اأي بن�شبة 20 يف املئة، ازدادت 
ربحي��ة ال�شه��م اإىل 45 هلل��ة يف مقاب��ل 35. وبلغ��ت 
اأرب��اح »احلم��ادي« يف الرب��ع الث��اين م��ن ال�شن��ة 26 
مليون ريال يف مقابل 21 مليونًا يف الفرتة ذاتها من 
الع��ام املا�ش��ي، بزيادة 24.4 يف املئ��ة، ويف مقابل 
8 يف املئة. 28 مليون ريال للربع ال�شابق ب��ت�راجع 

ارتفاع  مؤشر البورصات الخليجية

ارتفعت موؤ���رات كل البور�شات اخلليجية خال الأ�شبوع، با�شتثناء 
ذل��ك الكويت��ي. و�شع��د موؤ���ر ال�ش��وق الُعماني��ة 1.18 يف املئ��ة، 
والدبياني��ة 0.65 يف املئة، والبحرينية 0.25 يف املئة، وال�شعودية 
0.03 يف املئة، بينما تراجعت ال�شوق  0.24 يف املئة، والظبيانية 
الكويتي��ة 0.01 يف املئ��ة. وراأى رئي���ش »جمموعة �شح��ارى« اأحمد 
ال�شامرائي يف حتليله الأ�شبوعي، اأن »الأداء العام للبور�شات العربية 
�شج��ل تداولت متباينة خال جل�شات الأ�شبوع، متاأثراً اإيجابًا بتزايد 
فر���ش ال�شتثم��ار التي ميك��ن اقتنا�شه��ا يف القطاع��ات وال�ركات 
املدرج��ة، و�شلب��ًا نتيجة ا�شتم��رار انح�ش��ار ال�شيولة وتقلب��ات اأ�شواق 
النف��ط، والت��ي انعك�ش��ت يف �شكل مبا���ر على معنوي��ات املتعاملن 
وق��رارات ال�شتثمار الت��ي اتخذوه��ا، اإذ �شيطرت الت��داولت ال�ريعة 
الق�شرة الأجل على معظم التداولت املنفذة«. ولفت اإىل اأن »تداولت 
الأ�شب��وع ب��داأت �شعيفة واأغلقت متباينة يف ظ��ل الفرتة احلالية التي 
ُتعتر لإعادة هيكل��ة الأ�شهم املحمولة، والبحث عن فر�ش ال�شتثمار 
الت��ي حتمل موؤ���رات متا�شك ومنو بعي��داً من الأ�شه��م املتقلبة وذات 
الأخط��ار املرتفع��ة. كم��ا �شجلت الأ�شه��م القيادية مزي��داً من الرتكيز 
لأنه��ا ت�شتح��وذ عل��ى ن�شب��ة كب��رة م��ن ال�شيول��ة املتداول��ة، لتنهي 
البور�ش��ات العربي��ة تداولته��ا عند م�شتوي��ات جيدة م��ن ال�شتقرار 
والتعوي�ش«. واأعلن ال�شامرائي، اأن »ثاثية اأ�شعار النفط وقيم ال�شيولة 
املتداول��ة وتداعي��ات نتائ��ج الأداء للن�شف الأول م��ن العام احلايل، 
ا�شتح��وذت على احلي��ز الأكر من الأداء خال اجلل�ش��ات اليومية، من 
دون اأن ي�شج��ل اأي من العوامل الثاث��ة �شيطرة كاملة«. وراأى اأن ذلك 
»حاف��ظ على م�شتوي��ات ال�ش���يولة احلالية م��ن دون تراج���ع ملمو�ش 
اأو قف��زات نوعي��ة، واأثر �شلبًا يف قدرة املتعامل��ن على اتخاذ قرارات 
���راء متو�شط��ة الأجل م��ن جانب الأف��راد واملوؤ�ش�شات، م��ع ا�شتمرار 
التاأرجح يف اأ�شعار النفط وانخفا�شها، وبات التاأثر ال�شلبي مل�شتوى 
املعنوي��ات املت��دين للمتعامل��ن وا�شحًا على حف��ز ال�شيولة وتن�شيط 
الت��داولت اليومي��ة«. وق��ال: »على رغ��م ت�شجيل ال���ركات املدرجة 
نتائ��ج اأداء جي��دة يف الن�ش��ف الأول من ال�شنة، وكان��ت مدعومة من 

ا�شتق��رار ن�شب��ي يف اأ�شع��ار النفط، وحت�ش��ن الأداء الت�شغيلي 
لعدد كبر من ال�ركات املدرجة التي نفذت اإعادة هيكلة 

لأو�شاعها املالية والإدارية، اإل اأن �شعف قيم ال�شيولة 
املتداول��ة قّل���ش ق��درة البور�ش��ات عل��ى التفاع��ل 

م��ع املوؤ�رات اجلي��دة الت��ي �شجلتها ال���ركات«. 
فيم��ا لح��ظ اأن املتعاملن »ف�شل��وا يف اقتنا�ش 

الفر���ش ال�شتثماري��ة اجلي��دة، م��ا �شاه��م يف 
ا�شتم��رار الرتاج��ع و�شعوب��ة التعوي�ش بن 

ال�شامرائ��ي  وخُل���ش  واأخ��رى«.  جل�ش��ة 
را�ش��داً »ا�شتم��رار فر���ش التجميع على 

الأ�شه��م القيادي��ة واملتو�شط��ة، وبقاء 
اجلاذبي��ة ال�شعرية عل��ى كل الأ�شهم 

املدرج��ة، الت��ي ل ت��زال ُتت��داول 
دون قيمه��ا العادلة«. ومل يغفل 

اأن »قي��م ال�شيولة �شتبقى على 
حاله��ا اإىل م��ا بع��د اإجازة 

املبارك،  الأ�شح��ى  عي��د 
املتعامل��ن  وع��ودة 

الإجازات  من  الكبار 

ال�شيفي��ة«. وتوق��ع اأن »تبقى التاأث��رات ال�شلبية لأ�ش��واق النفط على 
حالها«.

  ال�شعودية ودبي واأبو ظبي
وارتفع��ت ال�شوق ال�شعودية خال تعام��ات الأ�شبوع و�شط تباين يف 
اأداء الأ�شهم والقطاعات، اإذ اأقفل موؤ�ر ال�شوق العام على 7179.34 
نقطة بارتفاع 14.70 نقطة، اأو 0.21 يف املئة. وتداول امل�شتثمرون 
777 مليون �شهم ب�14.8 مليون ريال )4 ماين دولر( يف 486.3 
نقطة. وعادت ال�ش��وق الدبيانية اإىل الرتفاع بدعم من عمليات �راء 
وبن��اء مراك��ز عل��ى اأ�شهم قيادي��ة. واأقف��ل املوؤ�ر عل��ى 3624.49 
نقط��ة، بزيادة 23.3 نقطة اأو 0.65 يف املئة. بينما تراجعت اأحجام 
وقيم��ة التعام��ات بعدما تداول امل�شتثم��رون 659.07 مليون �شهم 
ب���907.28 مليون دره��م )246.9 ملي��ون دولر(. وارتفعت ال�شوق 
الظبياني��ة مدعوم��ة م��ن ع��دد م��ن قطاعاته��ا يف مقدمه��ا الطاق��ة 
والعق��ار، و�ش��ط تراجع كبر يف اأحج��ام التعام��ات وقيمتها. واأغلق 
املوؤ�ر العام عل��ى 4493.81 نقطة بارتفاع 1.15 نقطة اأو 0.03 
يف املئ��ة، بعدما تداول امل�شتثم��رون 288.5 مليون �شهم ب�421.3 

مليون درهم.
  الكويت والبحرين وُعمان

واأقفل موؤ�ر ال�شوق الكويتية مرتاجعًا 0.01 يف املئة اإىل 6885.17 
نقط��ة، و�شط تقّل���ش يف ال�شيولة وازدياد اأحج��ام التعامات. وبلغت 

الت��داولت 461.31 ملي��ون �شه��م بزي��ادة 8.6 يف املئ��ة.
و�شع��دت ال�ش��وق البحريني��ة مدعومة م��ن ارتفاع اأ�شه��م قيادية يف 
قطاع��ي ال�شتثمار وامل�شارف، و�شط هب��وط يف �شيولة ال�شوق. وزاد 
موؤ���ر ال�ش��وق الع��ام 3.19 نقط��ة اأو 0.25 يف املئ��ة ليقف��ل عل��ى 
1302.13 نقط��ة. وت��داول امل�شتثم��رون 7 ماي��ن �شه��م ب���1.6 

مليون دينار )4.2 مليون دولر( يف227 �شفقة.
وارتفع��ت ال�شوق العماني��ة 1.18 يف املئ��ة اأو 57.61 نقطة، لتقفل 
عل��ى 4946.89 نقطة، وكذلك القيمة ال�شوقي��ة للبور�شة 0.62 يف 
املئ��ة اإىل 17.49 بليون ري��ال )45.5 بليون دولر(. وزادت اأحجام 
التعامات وقيمته��ا 12.26 و44.76 يف املئة على التوايل، بعدما 

ت��داول امل�شتثم��رون 75.36 ملي��ون �شه��م ب���17.3 ملي��ون ري��ال.

 دبي – متابعة 

شنغهاي – متابعة 
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الشارقة – متابعة 
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