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Exch. Curr. Close Chg

TII KW KWD 0.055 +10% 

ALAQARIA KW KWD 0.055 +10% 

ABYAAR KW KWD 0.110 +10% 

FIRSTDUBAI KW KWD 0.110 +10% 

OULAFUEL KW KWD 0.275 +10% 

OCAI OM OMR 0.414 -10% 

CBI AD AED 1.700 -10% 

ARTC DU AED 0.860 -9%

PSCS OM OMR 0.366 -9%

FSCI OM OMR 0.069 -9%
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Change 

Index Close Daily WTD MTD YTD 

OM 4689.54 -1.97% -2.6% -2.6% -13.8%

BH 1632.58 -0.70% -1.4% -1.4% -9.5%

KW 6957.70 1.89% 2.9% 2.9% -10.6%

SE 4790.01 1.26% 0.0% 0.0% -0.3%

QA 5012.71 -1.08% -4.6% -4.6% -27.2%

DU 1454.33 -1.26% -4.3% -4.3% -11.1%

AD 2145.46 -2.20% -4.9% -4.9% -10.2%
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������ ����� BHD 0.3769 0.37705

����� ����� KWD 0.29501 0.298

������� ���� AED 3.6728 3.6731

����� ���� SAR 3.7508 3.7513

���� ���� QAR 3.641 3.643

����� ���� OMR 0.38495 0.38505

����� ���� MAD 8.636 8.646

������� ���� LBP 1499.5 1515.5

����� ����� JOD 0.7072 0.7104

���� ���� EGP 5.545 5.575

������ ����� DZD 71.17 72.09
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������ ����� ������ �����

������� ���� AUD 0.6348 0.6353

���� ���� CAD 1.2485 1.2491

���� EUR 1.2821 1.2825

������ �� JPY 89.48 89.51

�������� ���� GBP 1.4195 1.4199

������ ���� CHF 1.1631 1.1635
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�������� ������ 9909.38 -0.16

������� ��� 3818.75 1.01

����� ����� 1087.32 1.17

���� ����� 6077.19 0.82
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������100
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������� 0.941 0.9413

���40 ����� 1.0197 1.0202

���� ���� ������� 1.5482 1.5483

�����35 ������� 108.11 108.13

����� ���� ������� 1.9531 1.9533

�� ����20 ������ 1.0429 1.0434

�������� ������ 243.57 -0.97
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���� ��� ������ 7936.83 -0.8

������ ������ 1180.25 -1.96

�� ��� ��500 ������ 825.44 -0.05
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�����225 ������� 7825.51 -0.62

����� ����� ���� �������� 3344.53 0.19

��.��.��� �������� 3449.1 0.16

������� ���� ��������� 1,304.33 -0.48
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�������� 1163.2 1.42
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��� ����
������ �������� XPT 963 970

������ ��� XAU 901.4 903

������ ������ XPD 193.5 198.5

������ ��� XAG 12.35 12.41
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������ �����
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43.48 

النشرةاليوميةلحركةالتداول وهبوطًا أسواقأسهمالمنطقةاألكثرارتفاعًا
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TAIB
ذ.م.م. المــالـــية لألوراق طيـــــب

المالية لألوراق طيب
سوقًامنخالل  طيبلألوراقالماليةيغطي٣٠

حسابواحد.

١-األسواق الخليجية.

٢-األسواقالعربية.

٣-األسواقآسيوية.

أوروبية. األسواق -٤

٥-األسواقاالميركية.

برجطيب-المنطقةالدبلوماسية

المنامة-مملكةالبحرين ص.ب٥٨٤٠٢

لمزيدمنالمعلومات الرجاءاالتصالعلى:

هاتف:١٧٥٤٩٤٩٩ ٩٧٣+

فاكس:١٧٥٣١٢١٣ ٩٧٣+

research@ taib.com:البريداإللكتروني

www.taibdirect.com:الموقعاإللكتروني

أمــس بــانــخــفــاض الخليجية ــات ــورص ــب ال مــؤشــرات معظم  أقــفــلــت   ]
 1.89 بنسبة ارتفعا اللذين والسعودية الكويت  مؤشري ماعدا (الثالثاء)،
الخاسر  أبوظبي مؤشر  كان وقد  التوالي.  على  المئة، في و1.26  المئة في

المئة.  2.20 في المنطقة بنسبة األكبر في

البحرين
بانخفاض   1,632.58 مستوى عند أمس العام البحرين مؤشر أقفل
المستثمرون  تداول وقد األول. أمس بإقفاله يوم مقارنة نقطة 11.55 قدره
قدرها  إجمالية بقيمة سهم، ماليين 4.84 المالية لألوراق البحرين سوق في
المستثمرون  ركز إذ من خالل 181 صفقة، تنفيذها تم ألف دينار، 826.6
المتداولة أسهمه قيمة بلغت والتي االستثمار قطاع أسهم على تعامالتهم 
للتداول  اإلجمالية القيمة من المئة في 77 نسبته  ما أي دينار ألف  633.8

خالل 130 صفقة.  تم تنفيذها من ماليين سهم، 3.55 وبكمية قدرها
أسهمه قيمة بلغت إذ  األول، المركز في الخليجي التمويل بيت ــاء وج
قيمة  إجمالي من  المئة في  54.08 نسبته  ما أي دينار ألف  447 المتداولة
خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 1.30 قدرها وبكمية  المتداولة األسهم 
ألف   147.1 قدرها  بقيمة  اإلثمار لبنك فكان  الثاني  المركز أما صفقة. 78
المتداولة  األسهم قيمة إجمالي من المئة  في 17.80 نسبته ما أي دينار
جاء  ثم صفقة.  37 خالل  من تنفيذها تم سهم، مليون 2.13 قدرها وبكمية 
 17.44 نسبته  ما أي  دينار  ألف  144.1 قدرها بقيمة المتحد  األهلي  البنك 
ألف   938.3 قدرها وبكمية المتداولة األسهم  قيمة إجمالي من المئة في
 7 أسهم  ــداول ت أمــس يــوم تم وقــد  صفقة.  ــالل31   خ من تنفيذها تم سهم،
أسعار  انخفضت  حين في منها، شركات   5 أسهم أسعار ارتفعت شركات،
اقفاالتها أســعــار على  الشركات بقية حافظت حين  فــي شركتين، أسهم 

السابقة.

دبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  1.26 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
بقيمة  سهم  مليون   115 بــواقــع  ـــداوالت ت بعد وذلــك نقطة،   1,454.33
وتمكنت  صفقة.  2,996 خالل  من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون 119
 14 أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 6
المئة،  في  5.88 بنسبة مرتفعا البحرين»  - «السالم  سهم وجــاء شركة.
تراجع  فيما المئة، في  4 بنسبة ارتفع  الذي للتأمين» «الصقر بسهم متبوعا 
في   5.85 بنسبة  «إعمار» سهم تاله المئة، في 9.47 بنسبة «أرابتك» سهم

المئة.

أبوظبي
مستوى  عند مقفال  الــمــئــة، ــي  ف  2.20 بنحو ــام  ــع ال الــمــؤشــر انخفض 
 143 بقيمة  سهم  مليون   72 بواقع  تــداوالت  بعد  وذلك نقطة،  2,145.46
1,763 صفقة. وتمكنت أسعار  خالل من تنفيذها تم إماراتي، درهم مليون
أسهم  أسعار تراجعت بينما  الجلسة، هذه في االرتفاع  من شركات 4 أسهم

المئة،  مرتفعا بنسبة 9.35 في البناء» لمواد «أبوظبي سهم 22 شركة. وجاء
سهم  المئة، فيما تراجع 3.44 في ارتفع بنسبة الذي «كيوتل» متبوعا بسهم
«الخزنة  شركة سهم تاله المئة، في 9.57 بنسبة الدولي»  التجاري  «البنك 

المئة.  9 في بنسبة للتأمين»

السعودية
في   1.26 بنسبة مرتفعا نقطة، مستوى عند تداوالتها السوق أنهت
ريال  مليارات  5 بقيمة  سهم  مليون   285 بواقع تــداوالت  بعد  وذلك المئة،
أسهم  أسعار وارتفعت صفقة.  174,344 خالل من تنفيذها تم سعودي،
سهم  ــاء ج إذ  شــركــات،  8 أسهم  أســعــار انخفضت حين فــي  شــركــة،   111
«الشرقية  سهم ــاله ت المئة،  فــي  9.88 بنسبة مرتفعا  ــالن» ــالع ل «تهامة
بنسبة  للتكافل» انخفض سهم «األهلي بينما المئة، في 9.84 بنسبة للتنمية»

المئة.  بنسبة 0.63 في اتصاالت» «اتحاد بسهم متبوعا المئة، في 1.76

الكويت
مستقرا  المئة، 128.9 نقطة، أي ما يعادل 1.89 في بواقع المؤشر ارتفع
سهم  السوق تداول 343 مليون شهدت 6,957.7 نقطة. وقد مستوى عند
خالل 8,469 صفقة،  من تنفيذها كويتي تم دينار مليون 74 إجمالية بقيمة
المئة،  في  10 بواقع ارتفاع  نسبة أكثر الدولي» «المستثمر سهم سجل  إذ
المقابل،  وفي المئة. في  10 بنسبة القابضة» العقارية «الكويتية سهم تاله
تاله  المئة، في 8.33 بواقع المتراجعين قائمة الهالل»  «اسمنت سهم احتل

المئة.  7.69 في بنسبة الكويتية» المصرية «القابضة سهم

قطر
إذ  المئة،  في   1.08 يعادل  ما  أي  نقطة،   54.90 بواقع المؤشر انخفض
ماليين  بتداول 8 المستثمرون وقام 5,012.71 نقطة، مستوى عند استقر
تمكنت  إذ  صفقة،   3,574 خالل  من قطري ريال مليون 156 بقيمة سهم
انخفضت أسعار 27 شركة،  حين في االرتفاع، من شركات 4 أسعار أسهم
البحري»  تاله سهم «النقل المئة، في 1.92 بنسبة «الخليجي» سهم ارتفع إذ
 4.17 بنسبة  وعمان» «قطر  سهم انخفض حين في  المئة، في  1.45 بنسبة

المئة.  3.72 في بنسبة «بروة» سهم تاله المئة، في

ُعمان
انخفض  إذ  نقطة،   4,689.540 مستوى عند تداوالتها  السوق أنهت
سهم  ماليين 9 بواقع  تداوالت بعد وذلك المئة، في 1.97 بمعدل المؤشر 
إذ  صفقة،  2,179 خــالل  من تنفيذها تم عماني، ــال ري ماليين  3 وبقيمة
أسعار  انخفضت  حين في االرتــفــاع، من  شركات  5 أسهم أسعار  تمكنت 
المئة،  في  8.62 بنسبة  الجزيرة»  «حديد  سهم ارتفع  إذ شركة،   24 أسهم
سهم  هبط حين في المئة، في  4.55 بنسبة واالمــارات» «عمان سهم تاله
الموانئ»  «م.خدمات سهم تاله المئة، في 9.80 بنسبة الكابالت»  «صناعة

المئة. في 9.41 بنسبة


