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(HSCE CHINA) مؤشر السوق الصیني

(SENSEX) مؤشر السوق الھندي

الذھب

الفضة

(GDAX) مؤشر داكس

(PLE) مؤشر سوق فلسطین

(CAC40) 40 مؤشر كاك

1.13%1.13%5.37%6,504.335,499.51

0.99%0.99%-9.00%

(MASI) مؤشر السوق المغربي

(TUNINDEX) مؤشر السوق التونسي

(DJI) مؤشر داو جونز

3,731.56

9,924.4739.250.40%0.40%

(MSI) مؤشر سوق مسقط

(EGX30) 30 مؤشر البورصة المصریة

(EGX70) 70 مؤشر البورصة المصریة

(AMGNRLX) مؤشر سوق عمان

(BDLSI) مؤشر بورصة بیروت

-4.84%

4,637.24

10,502.098,327.35

5,622.154,911.54

0.61%0.61%7.51%6,020.39

6,981.7239.20-0.35%

المؤشر

(KWSE) مؤشر سوق الكویت لألوراق المالیة

(DFMGI) مؤشر سوق دبي

(ADI) مؤشر سوق أبو ظبي

(QSI) مؤشر السوق القطري

(TASI) مؤشر السوق السعودي

1.15%1.15%5.62%

353.432.400.68%0.00%

4,549.4251.78

6,499.88-0.54-0.01%

5,369.034.460.08%0.08%-4.38%

5,812.3235.01

منذ بدایة الشھر
اإلقفال

(دوالر أمریكي)

األداء
منذ بدایة العامالیوم السلعة

النحاس

النفط

خام برنت

خام خفیف

غاز

یورودینار بحرینيیورو

سترلیني

1.00

35.06%

27.81%

0.500

ریال قطري

ریال عماني

4,867.00

0.283

(NIKKEI225) مؤشر نیكاي

(FTSE) مؤشر فوتسي

9,512.716.73

6,577.8373.50

9,776.1296.03

27,144.91145.19

17,949.3719.38

4,273.96

دوالر أمریكي

ین یاباني

سترلیني

دوالر كندي

دوالر أسترالي

2.25

3,892.46

0.11%0.11%3.01%18,167.6015,370.30

10,485.918,699.29

0.86%0.86%

141.451.65%0.00%

الفائدة (%)الفائدة (%)

0.00

العملة
مقابل

الدوالر األمریكي

1.114

مقابل
الدینار البحریني

0.420

العملةالعملة

فرنك سویسري

ین یاباني

دوالر كندي

دوالر أسترالي

2.00

1.00

1.75

1.326

0.750

0.50

0.10

0.50

0.50

5,348.61 6,975.70 -5.96% 0.00%

األدنىالتغیراإلقفال األعلى

المؤشر منذ بدایة العام

منذ بدایة العام منذ بدایة الشھر الیوم

األداء

3,336.8825.780.78%0.78%5.90%3,604.702,590.72

0.56%0.00%7,993.985,526.02

385.71323.96

2,093.452.100.10%0.10%-2.01%2,174.152,084.13

502.70-1.09-0.22%-0.22%-4.66%537.42487.85

88.62-1.12-1.25%0.00%-16.47%113.09102.23

-6.67%

0.07%0.07%6.58%10,234.538,803.58

5,309.5119.530.37%0.37%5.30%5,563.205,038.91

1,342.30

19.76

2.22

48.99

50.35

2.99

-1.52%26.48%

-

-

-

-

-

5.59%

0.93%

1.37%

1.35%

2.15%

42.67%

4.21%

32.26%

0.973

0.010

0.774

ریال سعودي

درھم إماراتي

دینار كویتي

0.367

0.004

0.292

2.25

4.50

36.48

0.54%0.54%3.93%28,578.3322,494.61

-7.83%4,607.69

15,682.48106.560.68%0.68%-17.61%18,951.1214,864.01

8,712.89-9.81%9,615.837,498.81
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0.201.04%-19.03%

%18.18-%20.400.150.74البنك السعودي البریطاني

%19.46-%0.22-22.500.05البنك السعودي الفرنسي

%28.10-%59.500.000.00األسمدة العربیة السعودیة

%58.82-%11.950.050.42البنك السعودي الھولندي

0.92%-8.05%

36.700.60-1.61%12.35%

%29.62-%11.150.100.90شركة المملكة القابضة

%15.63-%20.000.301.52مجموعة سامبا المالیة

%11.69-%0.46-10.900.05بنك الریاض

%9.09%120000.00أرید

%2.08-%47000.00اجیلیتي

%19.47-%18200.00بنك الكویت الدولي

األداء

التغیر الشركة

%18.02-%39500.00البنك األھلي المتحد

%16.22-%760101.33مباني

%32500.00بنك برقان

%12.02-%41500.00البنك التجاري الكویتي

%4.29-%3350.00زین

%8.65-%1900.00األھلي المتحد (البحرین)

%24.00%0.81-2460أغذیة

%9.32-%3800.00بنك بوبیان

%13.79-%50000.00شركة مشاریع الكویت

20

0

0

0

0 بنك الخلیج

(SENSEX) مؤشر السوق الھندي

-20.65% -1.69% 580 بنك الكویت الوطني

منذ بدایة العام اإلقفالالشركةالیوم

0.3280.4360.310

0.6400.7150.600 0.630

0.170

0.108

األدنى

0.115

0.114

0.095 0.110

0.1460.100

0.0600.0610.0720.053

0.6250.6550.7400.575

0.0910.0940.1380.081

التعدین العربیة السعودیة10.77%-2320.00%

0.326

%11.54%58.250.250.43مصرف الراجحي

%24.13%0.77-19.400.15الشركة السعودیة للكھرباء  

%7.31-%45500.00بیت التمویل الكویتي

81.00سابك 

التغیر

األداء

1.00 ریال عماني 0.283

11

العددالقیمة

10

اإلقفال

دوالر أسترالي27,144.91145.19 1.75دوالر أسترالي 0.750

0.0930.0930.00080,0007,440مصرف السالم

0.54%0.54%3.93%28,578.3322,494.61

0.83%-27.11%

19.35البنك العربي الوطني

40.000.10البنك األھلي التجاري

-15.58%

منذ بدایة العامالیوم

0.000.00%5.54%

%5.86-%64.250.000.00اإلتصاالت السعودیة

0.25%-21.76%

%13.96%0.79-62.750.50شركة جبل عمر للتطویر

54.750.50شركة المراعي

1100میزان

36.600.30مجموعة صافوال2.53%-00.00%

%1.89-%4.81-49525بوبیان للبتروكیماویات 

%24.62%41.601.102.72ینبع الوطنیة للبتروكیماویات%12.00-%33000.00البنك األھلي الكویتي

%2.13-%1.09-27.300.30شركة إتحاد إتصاالت%6.06-%93000.00فیفا

773,529186,637 0.6400.6400.000البنك األھلي المتحد ($)

التغیراإلقفال السابقاإلقفالالشركة

الصفقات المتداولة

الكمیة

%11.19-%0.38-13.050.05مصرف اإلنماء2.24%-201.85%

2,2631

0.6500.6200.0304,5002,9152بنك البحرین الوطني

2

0.365المؤسسة العربیة المصرفیة ($)

385اسمنت 

العرضالطلب

52 أسبوع

األعلى

0.3280.3280.000130,00042,6409بنك البحرین والكویت

0.1120.1120.000000بنك البحرین اإلسالمي

0.1150.1150.000000بنك إثمار ($)

0.0610.0600.00137,100المصرف الخلیجي التجاري

0.3650.000150,00020,6412

1,025,129241,89525قطاع البنوك التجاریة

0.3600.3650.6400.350

0.4600.4600.0000000.4550.4700.6850.420مجموعة بركة المصرفیة ($)

0.6700.6750.00580,00053,60020.6700.6750.7650.650شركة البحرین للتسھیالت التجاریة

0.0310.0310.0000000.0000.0000.0000.000بنك البحرین والشرق األوسط

0.0000.1800.160

0.1900.1900.0000000.0000.1830.2060.178شركة استیراد االستثماریة

0.2200.2200.0000000.0000.2200.2450.140بیت التمویل الخلیجى ($)

2.7400.0000000.0000.0000.0000.000

0.0350.0350.0000000.0000.0000.0000.000المجموعة الخلیجیة للمال

0.1600.1600.0000000.000انوفست ($)

0.3880.3680.020171,25863,50840.0000.3900.396بنك الخلیج المتحد

▲-6.98% 1.13% 1.12% 12.67 1,118.37 1,131.04   مؤشر البحرین العام

أداء السنةأداء الشھرأداء الیومالتغیراإلقفال السابقاإلقفال

0.300

6.5006.5000.0000006.0006.500650.0006.000بنك انفستكورب ($)

2.740بنك طیب ($)
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0.600.005شركة دیار للتطویر

1.700.0402.41%-5.70%2.00%6.38%

%0.822.89شركة أمانات القابضھ

التغیراإلقفال

األداء

التغیراإلقفالالشركة

األداء

منذ بدایة العامالیوممنذ بدایة العامالیوم

%8.80-%0.51-1.960.010الواحھ كابیتال%3.68-%1.331.53العربیة للطیران

%7.57%1.990.0000.00البنك التجاري الدولي0.85%14.79%

1.35بنك الشارقھ

0.00%10.00%

0.020

%0.67%1.560.0503.31مصرف الشارقھ اإلسالمي%0.00%1.510.00مصرف اإلمارات اإلسالمي 0.000

%1.04%7.810.0600.77مجموعة أغذیة%0.99%2.040.00دبي لالستثمار 0.000

%7.84%0.550.0000.00دانھ غاز%8.80%1.392.21ارابتك

%1.52%3.350.0000.00بنك أم القوین الوطني%23.17-%63.000.00بنك المشرق

0.030

%4.82-%3.770.0200.53مصرف ابوظبي اإلسالمي11.11%-7.14%-

0.010

0.000

%11.40%4.790.0000.00بنك الفجیره الوطني%2.44%1.281.59سوق دبي المالي

%12.39-%4.340.2405.85بنك االتحاد الوطني%1.72-%2.300.88شركة داماك العقاریة

0.020

%8.19-%6.280.2303.80بنك أبوظبي التجاري%25.29%6.400.16االمارات لالتصاالت المتكاملھ

0.400

0.020

%16.80-%5.200.0000.00بنك رأس الخیمة الوطني%45.81%1.570.64دبي باركس اند ریزورتس

%15.95%2.690.0000.00الدار العقاریة%9.27-%5.242.54بنك دبي اإلسالمي 0.130

5.20بنك دبي التجاري

%0.40-%12.850.2501.98بنك الخلیج األول%8.96%6.250.0500.81إعمار العقاریة

%21.36%10.050.3904.04بنك أبوظبي الوطني%2.17%2.851.06إعمار مولز

التغیراإلقفال

األداء

التغیراإلقفالالشركة

األداء

منذ بدایة العامالیوممنذ بدایة العامالیوم

%17.70%18.950.0000.00اإلمارات لإلتصاالت0.00%12.16%

0.0000.0950.0000.000

0.0000.1500.180

الشركة

1.800

0.2980.3060.3420.296

0.0001.8002.000

0.136

0.8250.8300.9000.780

0.8800.9000.8900.800

1.2901.3301.5001.000

0.010

0.030

0.0000.2600.3300.254

0.2360.0000.2520.208

0.1150.0000.1840.118

0.1170.1180.1690.088

0.1900.1910.2060.178

0.2800.280

0.4200.4400.4200.358

0.0000.0990.0000.000

0.0000.3450.4900.345

0.0000.0000.6400.540

0.065

0.2780.2800.5000.276

0.0000.3900.3900.390

0.0000.252 شركة الفنادق الوطنیة

0.00%-54.09%

0.510.010ابوظبي الوطنیة للطاقھ

2.200.000بنك االستثمار%2.53%3.260.0200.62أرامكس

8.300.000االمارات دبي الوطني

0.090-6.25%-6.49%

2.470.000بنك اإلتحاد الوطني%3.25%0.730.0091.26االتحاد العقاریة

الشركة

%35.14%4.500.0000.00الوطنیة للسیاحھ والفنادق%4.96-%1.382.99امالك للتمویل 0.040

مصرف عجمان

0.0020.24%

000

شركة البحرین للسینما

0.1000.1000.000000الشركة الخلیجیة المتحدة لالستثمار

0

0.3900.3900.0000شركة مطاحن الدقیق

0.1180.1180.000000زین البحرین

0.1000.1000.000000شركة التكافل الدولیة

0.6000.6000.000000الشركة البحرینیة الكویتیة للتأمین

0.4200.4200.0000شركة البحرین الوطنیة القابضة

1.8101.8100.000000شركة البحرین لتصلیح السفن والھندسة

0.3100.3000.01030,0009,2554شركة البحرین لالتصاالت (بتلكو)

0.2680.2680.000000شركة التأمین األھلیة

0.8900.8900.000شركة البحرین للمالحة والتجارة الدولیة

0.2780.2780.00000شركة ألمنیوم البحرین" البــا " 

0.0000.0770.066

0.6650.6400.02527,15517,80130.6600.6700.8500.640مجموعة فنادق الخلیج 

0.2280.2280.0000000.0000.0000.2640.220شركة البحرین للسیاحة

0.1160.1160.0000000.0000.0000.0000.000الشركة البحرینیة للترفیھ العائلي

00

1.3001.3000.000000

0.1490.1490.000000شركة البحرین لموافق السیارات

0

27,15517,8013قطاع الفنادق والسیاحة

8231

0

0.2800.2800.000000

0

0.000000

31,13017

0.1900.1910.00151,0009,7282شركة عقارات السیف

0.0660.0660.000000شركة بنادر للفنادق

0.3450.345المجموعة العربیة للتأمین ($)

0.2360.2360.0003,460مجموعة ترافكو

354,46050,93624قطاع الخدمات

قطاع التأمین

0.8300.8300.000000شركة مجمع البحرین لألسواق الحرة

شركة ناس

00

0.1180.1080.010270,000

401,258137,7498قطاع االستثمار
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1.8200.0000.00%2.82%

%0.4720.0000.00اسمنت عمان

-3.24%

%1.00-%0.0990.0000.00بنك اتش اس بي سي عمان %17.50-%0.91-32.70شركة بروة العقاریة

%17.13-%1.5000.0000.00المھا لتسویق المنتجات النفطیة %28.93-%0.14-36.55الخلیج الدولیھ للخدمات

%5.00-%1.9000.0000.00شل الـعمـانیة للتسـویـق %1.50-%23.030.13قطر غاز

صناعة الكابالت العمانیة %19.39-%37.000.00البنك التجاري

1.8800.0000.00%-6.00%

%7.50-%40.700.000.00البنك األھلي

%8.16-%0.1800.0073.89البنك األھلي%5.29%0.95-73.00شركة قطر للتأمین

0.00

%2.04-%0.2400.0000.00سیمبكورب صاللة%10.29%151.700.40قطرلإلضافات البترولیة

%20.51%0.1730.0010.58بنك صحار%3.88-%208.000.00شركة الكھرباء والماء القطریة

0.10

0.00

%31.00%1.3100.0000.00ریسوت لألسمنت%10.03-%96.000.00مصرف قطر اإلسالمي

%47.78%0.5680.0000.00العمانیة العالمیة للتنمیة%9.57-%34.250.74مصرف الریان

0.20

0.25

%1.54-%0.2400.0010.42البنك الوطني العماني%3.61-%0.53-18.60مسیعید للبتروكیماویات

%4.52%0.7400.0000.00أرید%12.77%18.151.23إزدان القابضة

0.70

0.22

%19.25%0.2320.0000.00بنك ظفار%17.87%0.23-88.20ارید

%3.83%1.6350.0100.62العمانیة لإلتصاالت%4.11-%142.001.43بنك قطر الوطني 2.00

%15.91-%0.3800.0020.53بنك مسقط%11.79-%98.700.71صناعات قطر

15:25الساعة03/07/2016أعدت ھذه الصفحة في

www.globalinv.net لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال ببیت اإلستثمار العالمي (جلوبل) على الرقم 42 42 180 أو

األسعار تمثل األداء في وقت إعداد الصفحة أو آخر إقفال لألسواق غیر المتداولة في ھذا الیوم المصدر: رویترز - ابحاث جلوبل - األسواق 

0.05

0.70-0.80%-7.68%

0.30

0.60

0.70

0.00

0.03

2.61%

0.0000.0000.0000.000

0.0000.0000.0000.000

0.0000.0000.3300.320

0.2050.000الباطنة للتنمیة واإلستثمار%16.69-%10.650.070.66فودافون قطر

%4.35-%0.16-61.400.10بنك الدولي اإلسالمي

87.00شركة المالحة القطریھ

%3.28-%0.7080.0000.00أكوا باور بركاء 

%8.90%0.2080.0000.00السوادي للطاقة

%0.7160.0000.00اس ام ان باور القابضة %20.56-%35.450.100.28بنك الدوحھ

0.00%7.33%

شركة النفط العمانیة للتسویق%7.86-%0.31-12.850.04شركة أعمال

0.4200.4200.000000الشركة المتحدة لصناعة الورق

0.9150.9150.000000بنك مسقط

0.3200.3200.000000شركة دلمون للدواجن

000

0.3100.3100.000000شركة األوراق المالیة واالستثمار ($)

000

0.0000.0000.0000.000

سوق األكتتابات األولیة

قطاع األسھم الممتازة

000قطاع الشركات المقفلة

000الشركات غیر البحرینیة

000قطاع الصناعة


