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سوق األسھم السعودیة تكمل رحلة
االنتعاش وتوقعات بارتفاع التداول في
جلسة الیوم ألكثر من 5 ملیارات دوالر

جدة: ابراھیم الفقیھ 
عادت االنشطة التجاریة واالقتصادیة في السعودیة لمجراھا الطبیعي مع اول ایام البیعة المباركة

لخادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز وولي عھده األمین سلطان بن عبد العزیز.

وكان قد أثر نبأ وفاة خادم الحرمین الشریفین في حركة السوق التجاریة، غیر ان السوق لم تلبث
ان عاودت نشاطھا مع بدایة اول ایام البیعة.

وعاودت المصارف نشاطھا بالكامل، وكذا سوق العقار تعامالتھ، وانتعشت حركة البیع والشراء
ورجعت الى مستواھا الطبیعي في جمیع االسواق التجاریة ومتاجر الذھب والمجوھرات،

وعاودت معارض السیارات البیع العلني من خالل مكبرات الصوت.

وشھد تداول سوق االسھم االربعاء الماضي قیمة سوقیة مرتفعة مكملة بذلك رحلة االنتعاش التي
تعیشھا السوق منذ ما یقارب عشرة ایام. وكانت قیمة التداول فیھا قد تجاوزت 15 ملیار لایر
سعودي (4 ملیارات دوالر) في نھایة الفترة الثانیة، وتشكل الفترة الصباحیة فیھا ما قیمتھ 9

ملیارات لایر سعودي (2.4 ملیار دوالر).

مع ذلك، وصف محللون السوق بالھدوء، اذ كان متوقعا ان تشھد صعودا اكبر للمؤشر غیر انھ
كان ھناك تراجع على سھمي سابك واالتصاالت، وسجل 13550 نقطة بزیادة 38 نقطة.

اما تداوالت اول من أمس، والتي تمثل فترة واحدة، الفترة الصباحیة، فقد اكتسب المؤشر خاللھا
47 نقطة، لیصل الى 13597 ونزلت فیھ قیمة التداول الى اقل من النصف عن الیوم السابق لھ،

والمتوقع ان یعاود المؤشر صعوده الیوم وبقیمة تداول تتعدى 20 ملیار لایر سعودي (5.3 ملیار
دوالر) وربما تحقق االسھم القیادیة نقاطا تدفع المؤشر الى اعلى لیقترب اكثر من الحاجز النفسي

للمؤشر، حاجز الـ14 الف نقطة خاصة ان سعر البترول ارتفع یوم امس الى رقم تاریخي لم
یشھده من قبل وھو 62.31 دوالر للبرمیل من الزیت الخام. ویتوقع محللون ان سعر البترول

سیحافظ على سعر الـ60 دوالرا لعدة ایام. وسوق االسھم آخذة في االنتعاش بعد فترة ركود تراجع
فیھا المؤشر والقیمة السوقیة للسوق ما یقارب الشھر والنصف، انسحبت فیھ كذلك الكثیر من
المحافظ والمتوقع ان تعود للسوق في ظل اعالن ربح الشركات المدرجة في السوق وما حققتھ

من نسب ربحیة عالیة.

وقال ابو رامي، أحد المستثمرین في سوق االسھم، ان السوق عاودت نشاطھا لما قبل وفاة خادم
الحرمین الشریفین ـ رحمھ هللا ـ والى ما قبل شھر یونیو (حزیران) الماضي.

وكان قد تأثرت سوق األسھم یوم االثنین الماضي بعد إعالن نبأ وفاة خادم الحرمین الشریفین
الملك فھد طیب هللا ثراه. وفقد المؤشر حینئذ 700 نقطة في وقت قیاسي من الفترة الصباحیة غیر

ان ھیئة سوق المال السعودیة تدخلت في الوقت المناسب وأعلنت توقف التداول.
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