
Page 1 of 5 

 

 

 

 خبــر صحفـي                                                         2017 يـونـيـو 22

 التقرير األسبوعي
 أداء البورصة:

املتداولةة   ببررةةة الرية"يخب  ة   وحدات الصناديق اإلستثمارية العقاريةة و  بلغت كمية األسهم
 املتداولةةإمجالية األوراق املالية قد بلغ و  ،ووحدة سهم 565و  ألف 335و  مليون 9 هذا األسررع

نفةةةةذها الرسةةةة ا  لصةةةةا   ،بحرينوووو دينوووو ر  428 وألووووف  470مليووووون و  2 إمجاليةةةةة قةةةةدرها بقيمةةةةة
 .صفقة 256 املستثم"يخ مخ    

 حركة تداول األسهم: -1
  

    

حني    ، شرك ت 6 رتفعت أسعار أسهما ،شركة 23 تداو  املستثم"ون     هذا األسررع أسهم
  .قالساب أقفاهلاباقي الش"كات بأسعار  واحتفظت شرك ت، 9 خنفضت أسعار أسهما

 أداء مؤشرات البورصة:

 
 اإلقفال الحالي المؤشرات

   2017 يونيو  22

 اإلقفال الحالي

   2017 يونيو  15

التغير 

 )نقطة(
 (%)التغير 

 1.06- 14.06- 1,327.02 1,312.96 مؤشر البحرين العام

 0.67- 7.22- 1,078.13 1,070.91 بحرين اإلسالميمؤشر ال
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 لألسهم مس همة القط ع ت ف  القيمة اإلجم لية
 هحيةةب بلغةةت قيمةةة أسةةهم ،الصوون عة ق ةةاع علةةا امل"كةةو األو    تعةةام ت هةةذا األسةةررع سةةتير ا

مةةةخ إمجةةةا  قيمةةةة  %45.53 نسةةةرتهأو مةةةا  بحرينووو  دينووو ر 469و  أالف 120و  مليوووون املتداولةةةة
        ةةة مت تنفيةةةذها مةةةخ  ،سوووهم 263و ألوووف  477و  مليوووون 2 وبكميةةةة قةةةدرها األسةةةهم املتداولةةةة

 .صفقة 72
 

    ةةةةةاملتداولة أسةهمه ةةةةةبلغت قيم حيب ،البنوك التج رية قط ع نصيبأما امل"ترة الثانية فقد كانت مخ  
 الرررةةةةتداولةةة   إمجةةا  قيمةةة األسةةهم امل مةةخ %26.18بنسةةرة دينوو ر بحرينوو   44و ألووف  644

 .صفقة 70  مت تنفيذها مخ    ،سهم 126و ألف  428و  مليون 4 قدرهاوبكمية 
 

 والصكوك والصن ديق العق ريةوالسندات لألسهم  مس همة القط ع ت ف  القيمة اإلجم لية
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 خالل األسبوع التداول 
 :البورصةأداء الشرك ت المسجلة ف  
مةخ حيةب القيمةة إ   األو  امل"كةو   المنيوم البحرين )ألبو   تا ج أما علا مسترى الش"كات، فقد

مةةخ قيمةةة  %45.54وبنسةةرة  بحرينوو دينوو ر  469و ألووف  120مليووون و  اهةةةةمةأسه قيمةةةبلغةةت 
     ةةة مت تنفيةةةذها مةةةخ  ،سوووهم 263و ألوووف  477و  مليوووون 2 قةةةةةةةةدرهاوبكةةةةمية  املتداولةةةةاألسةةةهم 

 .صفقة 72
 

وبنسةرة  بحرينو  دينو ر 603 وألوف  371 اقدره بقيمة لبنك األهل  المتحدا الثاين امل"كو وجا   
مت  ،سووووهم 899و  ألووووف 430مليووووون و قةةةةدرها وبكميةةةةة األسةةةةهم املتداولةةةةة  قيمةةةةة مةةةةخ 15.10%

 .صفقة 19    تنفيذها مخ 
 

  الكمية حيث منمساهمة الشركات 
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 خالل األسبوع التداول 
 
 

 
 

 

 

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة
 النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني( الشركة

 %45.54 1,120,468 ألمنيوم البحرين )ألبا(

 %12.91 317,602.97 البنك األهلي المتحد

 %6.25 153,767.20 بتلكو

 %5.32 130,952.70 شركة البحرين للسينما

 %5.04 124,044.76 شركة اإلثمار القابضة

 %24.94 613,591.99 بقية الشركات

 

 أداء المؤشرات القط عية:
والتغةة   الرررةةةةوفيمةةا  ةةؤ املت ةة"ات الق اعيةةة، فااةةدو  أدنةةاا يررةة  أدا  املت ةة"ات لق اعةةات 

 ونسرة التغ  مقارنة بأدائها األسررع املاري.
 

 نسبة التغير   التغير المؤشر القطاع  

Sectors Index Change Change % 

 1.23- 33.59- 2,698.54 مؤشر قطاع البنوك التجارية

 2.64- 80.81- 2,976.84 والسياحةمؤشر قطاع الفنادق 

 1.73 12.57 737.97 مؤشر قطاع الصناعة

 0 0 1,671.48 مؤشر قطاع التأمين

 1.76- 12.94- 720.99 مؤشر قطاع االستثمار

 0.67- 8.03- 1,198.28 مؤشر قطاع الخدمات
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 :والصن ديق العق رية والصكوك السنداتحركة تداول  -2

         
بررةةةة وحةةدات الصةةناديق اإلسةةتثمارية العقاريةةة املدرجةةة    األسةةررع علةةاتةةداو  املسةةتثم"ون  ةة   هةةذا 

اليةةةة مةةةخ القيمةةةة اإلمجاليةةةة لةةة وراق امل %0.40أي مةةةا نسةةةرته دينووو ر  آالف 10 قةةةدرهاالريةةة"يخ بقيمةةةة 
 3مت تنفيةةذها مةةخ  ةةة    ، وحوودة ألووف 100حةةني بلغةةت الكميةةةة   األسةةررع ،  ةة   هةةذا املتداولةةة 
 .صفق ت

 
 المتوسط اليوم  خالل األسبوع:

جند أن املترسط اليرمي ، عمل أي م 5وبالعردة إىل معدالت التداو      هذا األسررع مخ     
  حةةةني كةةةان املترسةةةط  بحرينووو  دينووو ر 85و  فأال 494 املتداولةةةة بلةةةغ السةةةنداتو  لقيمةةةة األسةةةهم

 113و ألف  867 و مليون املتداولة الصناديق اإلستثمارية العقارية وحدة و اليرمي لكمية األسهم
 .صفقة 51 فرلغأما مترسط عدد الصفقات     هذا األسررع  ووحدة سهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


