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ارتفاع آمال امستثمرين بانتعاش سريع للنمو العامي هذا العام

»امركز«: أسواق الخليج عّوضت خسائرها 
مع ظهور لقاحات »كورونا«... نهاية 2020

ــــارت شــركــة امـــركـــز امــالــي  أشـ
أداء  أن  إلــى  »امـــركـــز«،  الكويتي 
أســــــــــواق اأســـــهـــــم الــخــلــيــجــيــة 
العام  ختام  فــي  انتعاشً  شهد 
أعــلــنــت شــركــات  بــعــدمــا   ،2020
ــا«  ــزر« و»مــــودرنــ ــايــ ــة »فــ ــ ــ اأدويـ
و»أســتــرازيــنــيــكــا« تــوزيــع لقاح 

فيروس »كوفيد19-«.
تقريرها  في  الشركة  ولفتت 
الـــشـــهـــري، إلــــى قـــيـــام حــكــومــات 
عــــدة بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــديـــد من 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
ــاحـــات  ــقـ ــلـ ــاد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـــــراء واعـ بـــ
ــة تـــفـــشـــي »كــــــورونــــــا«،  ــهــ مــــواجــ
مــنــوهــة إلـــى أن تــلــك الــتــطــورات 
رفـــعـــت آمــــــال امــســتــثــمــريــن فــي 
حــــــــدوث انــــتــــعــــاش ســــريــــع فــي 
الــعــامــي في  النمو ااقــتــصــادي 
2021، ما ساعد أسواق اأسهم 

على تعويض خسائرها. 
إلــى انضمام  التقرير  وأشــار 
ــر  ــ ــــؤشـ بـــــــــورصـــــــــة الـــــــكـــــــويـــــــت مـ
الــنــاشــئــة  ــــواق  ــــأسـ لـ  »MSCI«
فــي نــوفــمــبــر امـــاضـــي، فــي حن 
ــان مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــن في  كـ
الــكــويــت هــو أفــضــل الــقــطــاعــات 
أداًء عام 2020، إذ سجل ارتفاعً 

بنسبة 24 في امئة.
ــات  ــدمـ ــخـ الـ ــاع  ــطــ قــ أن  وبـــــــّن 
امالية، وهو القطاع الذي يمتلك 
ــبـــر قــيــمــة ســـوقـــيـــة مــــن حــيــث  أكـ
القيمة اإجمالية تراجع بنسبة 

13 في امئة للعام اماضي. 
وكــشــف أنـــه مــن بــن اأســهــم 
ــاع الــــســــوق الــرئــيــســي  فــــي قــــطــ
الكويتية، كانت شركة  لأسهم 
هيومن سوفت القابضة أفضل 
أداًء، حيث  الــقــيــاديــة  الــشــركــات 
بنسبة  سنوية  مكاسب  حققت 

24 في امئة.
ــتــــراجــــع  وأفــــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بــ
امؤشر العام لأسهم الكويتية 
بينما  امـــئـــة،  فـــي   11.7 بــنــســبــة 
بلغ معدل ربحية امؤشر العام 
مسجًا   ،20 الكويتية  لأسهم 
ارتـــفـــاعـــً بــنــســبــة 33 فــــي امــئــة 
آند  »ستاندرد  بمؤشر  مقارنة 

بورز« اُمرّكب الخليجي. 
ــقــــريــــر أنـــــــه عــلــى  ــتــ وتـــــابـــــع الــ
الصعيد اإقليمي، تمكن مؤشر 
ــــورز« اُمـــرّكـــب  »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـ
ــيـــجـــي مـــــن مــــحــــو مــعــظــم  ــلـ الـــخـ

ــبــــدة وســـجـــل  ــكــ ــتــ ــائــــر امــ الــــخــــســ
في   1.7 بنسبة  طفيفً  تــراجــعــً 

امئة خال 2020.
ــهــــاء الـــســـوق  وأشــــــــار إلـــــى إنــ
ــة )تـــــــــداول(  ــة الــــســــعــــوديــ ــيــ ــالــ امــ
وبــــورصــــة قـــطـــر تــــــــداوات عـــام 
 3.6 بنسبة  ارتــفــاع  على   ،2020
الـــتـــوالـــي،  امـــئـــة عــلــى  فـــي  و0.1 
ــــت أســــــــــواق أبــــو  ــهـ ــ فـــــي حـــــن أنـ
ودبــي  والبحرين  وعــمــان  ظبي 
تــــداوات الــعــام عــلــى تــراجــعــات 
بنسبة 0.6 و8.1 و7.5 و9.9 في 

امئة على التوالي. 

ــه عــلــى  ــ ــح الـــتـــقـــريـــر أنـ ــ ــ وأوضـ
ــات الـــقـــيـــاديـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــد الـ ــيـ ــعـ صـ
فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــقــد كــــان بنك 
عـــام  أداًء  اأفــــضــــل  الــــراجــــحــــي 
2020، إذ سجل ارتفاعً بنسبة 

13.3 في امئة. 
وتابع أنه على صعيد أفضل 
ــات الــــقــــيــــاديــــة اأخــــــرى  ــركــ ــشــ الــ
الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  أداًء 
الــخــلــيــجــي، فــقــد حــقــقــت شــركــة 
أبــــــو ظـــبـــي الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة 
)طاقة( ارتفاعً بنسبة 170 في 
لــلــعــام، كــمــا حققت شركة  امــئــة 
ارتفاعً  »قطر«  القابضة  إزدان 

بنسبة 191 في امئة.

انتعاش عامي
ــواق  ــ أن أســ ــقـــريـــر  ــتـ الـ كـــشـــف 
ــة شــــهــــدت  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ اأســــــــهــــــــم ال
انـــتـــعـــاشـــً قــــويــــً، اســـيـــمـــا بــعــد 
الـــتـــراجـــعـــات الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
ــهـــى  ــر مـــــــــــارس، بـــحـــيـــث أنـ ــهــ شــ
الــعــام  الــعــامــي   »MSCI« مــؤشــر
امــــاضــــي عـــلـــى ارتــــفــــاع بــنــســبــة 

14.1 في امئة. 
وأشــــار إلـــى تــمــكــن مــؤشــرات 

 )S&P 500( اأميركية  اأســهــم 
مــــن الـــتـــعـــافـــي، بـــعـــدمـــا وصــلــت 
فــي مــارس،  أدنـــى مستوياتها 
قياسية  مستويات  إلــى  لتصل 
ــدة بـــحـــلـــول أكــــتــــوبــــر، إذ  ــ ــديـ ــ جـ
أنـــهـــت هــــذا الـــعـــام عــلــى ارتـــفـــاع 
بنسبة 16.3 في امئة. وذكر أنه 
من ناحية أخــرى، أنهى مؤشر 
أســواق امملكة امتحدة )مؤشر 
امــــاضــــي،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ  )FTSE 100
بــتــراجــع 14.3 فــي امــئــة، بسبب 
ــة بــــخــــروج  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ امــــــخــــــاوف امـ
بريطانيا من ااتحاد اأوروبي 

ووباء »كوفيد19-«.
 ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع 
 15.8 بنسبة  الناشئة  اأســـواق 
ــة، مــــدعــــومــــة بـــإقـــبـــال  ــ ــئــ ــ ــــي امــ فــ
ــى اأصــــــــول  ــلــ امـــســـتـــثـــمـــريـــن عــ
اأكــــثــــر خــــطــــورة بـــعـــد تــطــويــر 
لــقــاح »كـــوفـــيـــد19-«، واســتــمــرار 
إجــــــــــــراءات الـــتـــيـــســـيـــر الـــنـــقـــدي 
مـــن ِقـــبـــل الـــبـــنـــوك امـــركـــزيـــة في 

الوايات امتحدة وأوروبا.

خسائر النفط 
ــــاق  ــر إلـــــــى إغــ ــريــ ــقــ ــتــ نـــــــوه الــ

 51.8 حاجز  عند  النفط  أسعار 
دوار للبرميل في نهاية 2020، 
مسجلة خسائر سنوية بنسبة 

21.5 في امئة. 
وأضـــــــاف أن أســـــــواق الــنــفــط 
ــــن تـــعـــويـــض بــعــض  تـــمـــكـــنـــت مـ
ــتـــي تــكــبــدتــهــا فــي  الـــخـــســـائـــر الـ
وقت سابق من 2020، مدعومة 
بــالــنــتــائــج اإيــجــابــيــة لــتــجــارب 
التي عززت  لقاح »كــوفــيــد19-«، 
ــي الـــتـــعـــافـــي الــســريــع  اآمــــــــال فــ
الذي  اأمــر  النفط،  على  للطلب 
الحكومات  يمّكن  أن  شــأنــه  مــن 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، من 
بشكل  اقتصاداتها  فتح  إعــادة 
كـــــامـــــل، ويــــســــاعــــد الـــقـــطـــاعـــات 
ــط، مــثــل  ــفــ ــنــ امــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الــ
العودة  على  والسياحة،  السفر 
ــرة أخــــرى  ــ ــا مــ ــالـــهـ ــمـ مـــــزاولـــــة أعـ

بشكل طبيعي. 
دعـــم  مــــا  أن  الـــتـــقـــريـــر  ورأى 
أســــــعــــــار الــــنــــفــــط تـــخـــفـــيـــضـــات 
ــل مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــبـ ــ اإنــــــتــــــاج مـــــن ِقـ
ــن فـــائـــض  ــ »أوبـــــــــــــك+«، لـــلـــحـــد مـ
الـــعـــرض الـــــذي مـــن امـــتـــوقـــع أن 

يستمر عام 2021 أيضً.

1.7 في امئة تراجعً 
مؤشر »ستاندرد آند 

بورز« الخليجي

2021 سنة صعبة لـ »أوبك«

| كامل عبداه الحرمي* |

ستواجه منظمة »أوبك« سنة عصيبة 
في حال دخول إيران وفنزويا اأسواق 
امــقــاطــعــة  وزوال  ــايـــة  نـــهـ مــــع  الــنــفــطــيــة 
اأميركية والديبلوماسية عليهما وإعادة 
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة وامـــالـــيـــة، مـــا يعني 
وامنافسة  ومبيعاتهما  إنتاجهما  زيــادة 
بــقــوة مــع بــقــيــة أعــضــاء منظمة »أوبــــك« 
احتمال  التفاوضية، مع  وزيــادة قوتهما 
خروج وانسحابات من امنظمة، وإغراق 
في  وانهيار  امختلفة،  بالنفوط  اأســواق 

اأسعار.
ومع تواجد كميات كبيرة من الطاقات 
الفائضة من النفط في جميع الدول امنتجة 
باإضافة إلى النفط الصخري اأميركي، 
والــذي بدأ بالتحرك من جديد عند معدل 
مناسب  معدل  وهــو  للبرميل،  دوارً   50
لــلــجــمــيــع، إا أن هــــذا قـــد يـــكـــون الــســبــب 
لــزيــادة معدات  امنتجن  دفــع بعض  فــي 
التدفقات  إلــى  امــاســة  لحاجتهم  إنتاجهم 
لتغطية مصاريفهم  »الكاش«  النقدية من 
انخفاض  والخوف من  والسنوية  اليومية 
مقبل مــع قــدوم ودخـــول إيـــران وفنزويا 
احقً، وهو هاجس دول منظمة »أوبك«. 

وقــــــد تـــتـــفـــق امـــنـــظـــمـــة الـــنـــفـــطـــيـــة عــلــى 
زيــادة اإنــتــاج بأكثر من 2 إلــى 3 ماين 
برميل مع زيادة النمو والطلب العامي مع 
الوباء،  وانحسار  الجديد،  العام  منتصف 
ــادة عــدد الــلــقــاحــات، وانــخــفــاض عدد  وزيــ
ما  الطبيعية  لــلــحــيــاة  ــعـــودة  والـ امــصــابــن 
العامي على  الطلب  سيساعد على زيــادة 
الــنــفــط بنحو 5 مــايــن بــرمــيــل فــي الــيــوم 
اأعــلــى،  مــســتــوى 2019  مـــا دون  ولــكــن 

والذي بلغ 100 مليون في اليوم.

ــع الــعــودة إلــى زيــادة 
ّ
ومــن الصعب تــوق

ــامـــي، حـــيـــث قــد  مــفــاجــئــة فــــي الـــطـــلـــب الـــعـ
استيعاب   2021 نهاية  حتى  يستغرق 
ــعــودة إلــى الطبيعية  الـــدول آثـــار الــوبــاء وال
العالم في  امالية معظم دول  الخسائر  مع 
مجال التوظيف والعمل عن بعد، ما يؤثر 
ــادة الــبــطــالــة وتــراجــع ســوق  مــثــًا عــلــى زيــ
وامــواصــات  والطيران  والسياحة  العقار 
بــصــفــة عـــامـــة، مــمــا لـــه أثــــر مــلــمــوس في 

مستوى الطلب العامي على النفط. 
ولذا يجب أن نكون حذرين من أن سعر 
النفط قد ا يصل الى مستويات أعلى من 
60 دوارً للبرميل خال اأعوام امقبلة. 

ومـــن الــصــعــب جـــدً أن نــتــصــور حتى 
الــســحــري  الــرقــم  مــعــدل 80 دوارً، وهـــو 
ــلـــوب عــنــدنــا فـــي الـــكـــويـــت، وعــلــيــنــا  وامـــطـ
النفط،  عن  البديل  بإيجاد  التفكير  دائمً 
التعاون  مجلس  دول  وبقية  الــكــويــت  فــي 
الــخــلــيــجــي، وإمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر قـــدراتـــنـــا 
امطلوب  الــنــيــابــي  والــــدور  خــاصــة  امحلية 
للدول، ووقف  العامة  اميزانية  في خفض 
الــهــدر وإيــجــاد مــرافــد مالية خـــارج النفط 
ــنــــدوق الـــســـيـــادي بـــامـــوافـــقـــة عــلــى  ــــصــ وال
ــادة  خــصــخــصــة امـــرافـــق الــحــكــومــيــة، وزيــ
الدولة.  موظفي  لــدى  واإنتاجية  التنافس 
وعـــمـــلـــيـــة اإحـــــــال لــيــســت بـــالـــســـهـــل مــع 
عــــزوف امـــواطـــنـــن عـــن الــعــمــل فـــي بعض 
السنة  واأوقـــاف.  كالتربية  الدولة  وزارات 
والبديل  »أوبـــك«  لـ  امقبلة ستكون صعبة 

عن النفط هو الحل.

* كاتب ومحلل نفطي مستقل 
naftikuwaiti@yahoo.com

2.6 تريليون أصول مصارف امنطقة

»كامكو إنفست«: 660 مليار دوار 
تداوات بورصات الخليج العام اماضي

أفــــادت شــركــة »كــامــكــو إنــفــســت«، بـــأن القيمة 
امــتــداولــة فــي أســــواق دول الخليج خـــال 2020 
بلغت 660 مليار دوار، مقارنة مع 310 مليارات 

في 2019.
إلــى أن إصــدارات  ولفتت »كامكو إنفست« 
الــدخــل الــثــابــت أســــواق الــخــلــيــج بــلــغــت 145 
 143.6 امــاضــي، مقابل  العام  مليار دوار في 
ســنــدات  أن  مــبــيــنــة   ،2019 فـــي  دوار  مــلــيــار 
الشركات الخليجية بلغت 47.8 مليار دوار، 
حن  فــي  كــصــكــوك،  دوار  مليار   19.9 مقابل 
نحو  الخليجية  الحكومية  الــســنــدات  بلغت 
 29.9 بقيمة  مقابل صكوك  مليار دوار   47.5

مليار دوار.
وذكــــرت »كــامــكــو إنــفــســت« أن أصـــول القطاع 
دوار  تريليون   2.62 بلغت  الخليجي  امصرفي 
 237 على  وتــوزعــت   ،2020 أكــتــوبــر  نهاية  حتى 
مليار دوار للبنوك الكويتية، و779 مليار دوار 
للسعودية، و882 مليار دوار لإماراتية، و439 

دوار  مـــلـــيـــارات  و206  لــلــقــطــريــة،  دوار  مــلــيــار 
للبحرينية، و80 مليار دوار للعمانية.

لــدول الخليج  وكشفت أن ااكتتابات اأولية 
الــعــام  خـــال  مــلــيــار دوار   1.87 بقيمة   7 بــلــغــت 
في  دوار  مليار   27.1 بقيمة   9 مقابل  امــاضــي، 

العام 2019.
وأوضحت أن قيمة امشاريع امخطط لها في 
السوق الكويتي بلغت 241.29 مليار دوار خال 
مــلــيــار دوار في  مــقــابــل 65.53  امـــاضـــي،  الـــعـــام 
السعودية،  في  تريليون دوار  و1.38  البحرين، 
مليار  و155.9  قــطــر،  فــي  دوار  مــلــيــار  و226.87 
فــي  دوار  ــار  ــيـ ــلـ مـ و815.1  عــــمــــان،  فــــي  دوار 

اإمارات، بإجمالي 2.886 تريليون دوار.
وبــيــنــت أن ســعــر الــتــعــادل الــنــفــطــي مــوازنــات 
في  للبرميل  دوار   64.5 بلغ   ،2020 في  الخليج 
الكويت، و93.2 دوار في البحرين، و104.5 دوار 
الــســعــوديــة، و75.9  فــي  فــي عــمــان، و78.2 دوار 

دوار في اإمارات، و42 دوارً في قطر.

وزيرة التجارة أكدت حرص القاهرة على تعزيز ااستثمارات امشتركة

مصر تعيد تشكيل جانبها
بمجلس التعاون ااقتصادي مع الكويت

ــتــــجــــارة  أصــــــــــدرت وزيــــــــــرة الــ
ــر، نــيــفــن  والـــصـــنـــاعـــة فــــي مـــصـ
ــادة تشكيل  ــإعــ بــ قــــــرارً  جـــامـــع، 
الـــجـــانـــب امـــصـــري فـــي مجلس 
الــتــعــاون ااقــتــصــادي امــصــري 
- الـــكـــويـــتـــي، بــــرئــــاســــة رئــيــس 
ااتحاد العام للغرف التجارية 
ــنــــدس إبــــراهــــيــــم الـــعـــربـــي،  ــهــ امــ
وعــــضــــويــــة امــــهــــنــــدس مــحــمــد 
عــبــدامــنــعــم، وامـــهـــنـــدس طـــارق 
تــــــوفــــــيــــــق، ومـــــحـــــمـــــد حــــــــــاوة، 
وامـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــســـويـــدي، 
ــد، وامـــهـــنـــدس  ــاجـــ ــات مـــ ــ ــرفــ ــ وعــ
محمد السيد، وامهندس محمد 
عبدالرحيم،  وعواطف  الخشن، 

ــيــــانــــي،  والــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد كــ
والــدكــتــور ريــــاض أرمــانــيــوس، 

وعبده عبدالحميد.
الــقــرار على أن تكون  ونــص 
مــــدة عــمــل امــجــلــس 3 ســنــوات 
ــره بـــجـــريـــدة  ــ ــشـ ــ ــخ نـ ــ ــاريــ ــ ــن تــ ــ مــ
امصرية، وتضمن في  الوقائع 
رئيس  يرفع  أن  الثانية  مــادتــه 
دوريً  تقريرً  امصري  الجانب 
بشكل نصف سنوي عن جهود 
ــــر  ــــاط امـــجـــلـــس إلــــــى وزيـ ــــشـ ونـ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، يتضمن 
ــا  مــــــا قــــــــام بــــــه مــــــن نـــــشـــــاط ومــ
يـــــراه مـــن اقـــتـــراحـــات وخــطــطــه 
امــســتــقــبــلــيــة لــتــنــمــيــة امــصــالــح 

امشتركة بن البلدين.
كما نص القرار على ضرورة 
ــة  ــريـ امـــصـ الــــجــــهــــات  تــــقــــوم  أن 
ــفــــارات امــصــريــة  امــعــنــيــة والــــســ
بــالــخــارج، وامــكــاتــب الــتــجــاريــة 
أداء  فـــــي  ــلــــس  امــــجــ ــة  ــعــــاونــ ــمــ بــ
ــه  ــبـــاشـــرتـ ــه وتـــيـــســـيـــر مـ ــامــ ــهــ مــ
اخــتــصــاصــاتــه، وتـــزويـــده بما 
يطلبه من بيانات أو معلومات 

تتعلق بنشاط امجلس.
وأوضـــحـــت جــامــع أن إعـــادة 
تــشــكــيــل الـــجـــانـــب امـــصـــري في 
امجلس، يأتي في إطــار جهود 
الوزارة لزيادة معدات التجارة 
البينية وااستثمارات امشتركة 

ــــت خــــال  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ بــــــن مــــصــــر وال
ــادة  ــفـ ــتـ امـــرحـــلـــة امــقــبــلــة، وااسـ
مــــــــــن الــــــــــفــــــــــرص وامــــــــقــــــــومــــــــات 
للبلدين،  الكبيرة  ااقــتــصــاديــة 
فـــي ظـــل الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
وااقــــتــــصــــاديــــة امـــتـــمـــيـــزة بــن 
التاريخية  والعاقات  البلدين، 
التي تربط الشعبن الشقيقن.

الــتــشــكــيــل  أن  إلـــــــى  ولــــفــــتــــت 
ــمــــن عـــــــــــددً مـــن  ــد تــــضــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الـــــــكـــــــفـــــــاءات والـــــــخـــــــبـــــــرات فـــي 
الركيزة  تمثل  التي  القطاعات، 
اأساسية للتعاون ااقتصادي 
والــتــجــاري امــشــتــرك بــن مصر 

والكويت.

اللجنة تشكلت برئاسة طال الجري وعبدالله اما مقررً

»التعليم وااقتصاد امعرفي« اجتمعت بـ »الغرفة«  
ــلــــيــــم  ــة الــــتــــعــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ عـــــــقـــــــدت لـ
امنبثقة  امــعــرفــي  وااقــتــصــاد 
عن مجلس إدارة غرفة التجاة 
والــصــنــاعــة، اجــتــمــاعــهــا اأول 
وتــــمــــت  أمـــــــــــس،   2021 ــام  ــ ــعــ ــ ــ ل
تـــزكـــيـــة طـــــال الــــجــــري رئــيــســً 
اما مقررً، كما  لها، وعبدالله 
نـــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة أولـــويـــاتـــهـــا 
التعليم  التي تختص بشؤون 

وااقتصاد امعرفي.
تــتــجــه  أن  »الــــغــــرفــــة«  ورأت 
بــعــنــايــتــهــا ومــســاهــمــتــهــا فــي 
هـــذا امـــجـــال، مـــا لـــه مـــن أهمية 
الــدارســن  فــي تنمية مـــهـــارات 
التعليمية،  العملية  وتــطــويــر 
ــة الــــتــــطــــور الـــعـــلـــمـــي  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ومـ
امــتــســارع فــي أنــظــمــة وبــرامــج 
التعليم وااقتصادي امعرفي، 
ــذه الــلــجــنــة  ــ لـــيـــأتـــي تــشــكــيــل هـ
بااهتمام  جــديــرة  كمساهمة 
والــعــمــل لــنــجــاحــهــا وتـــواصـــًا 
مـــــع الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لـــلـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي نـــشـــأة وتــطــويــر 

جانب من ااجتماع اأول للجنةالتعليم في الباد.

ااتجاهات العامة لأسواق - ديسمبر 2020
December% 2020آخر اغاقحقوق املكية

1.7-1140.7ستاندرد اند بورز لاسواق الخليجية

0.73.6-8.747السعودية )تاسي(

10.2621.70.1قطر )مؤشر بورصة قطر(

0.6-4.9651.6ابوظبي )مؤشر ابوظبي(

11.7-5.4591.6الكويت )مؤشر السوق العام(

9.9-2.4203.0دبي )مؤشر سوق دبي العام(

7.5-1.4780.8البحرين )مؤشر البحرين العام(

8.1-3.6440.4ُعمان )مؤشر سوق مسقط لأوراق امالية(

السلع

21.5-51.88.8خام برنت )دوار اميركي(

1.896.56.725.0الذهب )دوار اميركي(

امصدر: ريفينتف

نيفن جامع

إحصاءات 2020


