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ارتفاع المؤشر 34.6 نقطة وتداول 471 مليون سهم قيمتها 106.9 ماليين دينار

أسهم الشركات الرخيصة تقود التداول وهدوء على »القيادية«
نسبيا مع ارتفاع محدود للسعر 
السوقي للس���هم. وبشكل عام 
فإن اسهم الشركات الصناعية 
التابع���ة ملجموع���ة اخلرافي 
مرشحة لنشاط قوي في حال 

إمتام صفقة زين.
واس���تمرت اغلب اس���هم 
الشركات اخلدماتية في االرتفاع 
في تداوالت نشطة على بعضها، 
فرغ���م االرتف���اع امللحوظ في 
تداوالت سهم زين، اال انه سجل 
انخفاضا محدودا في س���عره، 
وهذا يعود الى الضغوط التي 
يش���هدها السهم على االسعار 
انه  احلالية لتجميعه، خاصة 
في حال إمتام صفقة بيع زين 
افريقيا، فإن زين األم سيشهد 
سهمها صعودا قياسيا، وانخفض 
سهم اجيليتي بشكل ملحوظ 
في تداوالت ضعيفة، اما اسهم 
الشركات الرخيصة في القطاع، 
فق���د تصدرت الصع���ود فيها 
اسهم شركات الصفاة للطاقة 
ومجموعة الصفوة وصفاتك، 
وسجل سهم الس���ور للوقود 
تراجعا ملحوظا في سعره مع 
تداوالت مرتفعة نسبيا، وذلك 
بفعل عمليات جني األرباح على 
الس���هم، وفي قطاع األغذية، 
واصل سهم دانة الصفاة االرتفاع 

في تداوالت نشطة.
الت���داوالت  واس���تمرت 
متواضعة على اسهم الشركات 
الكويتية، فقد شهد سهم  غير 
ارتفاعا في  التمويل اخلليجي 
سعره في تداوالت ضعيفة، ومع 
اعالن الشركة عن تأجيل اجتماع 
مجلس االدارة الى العاشر من 
الشهر املقبل بعد ان كان محددا 
في العشرين من الشهر اجلاري، 
فإن هناك مخ���اوف من تكرار 
نفس سيناريو الربع االول الذي 
تأجل فيه اجتماع مجلس ادارة 
الشركة مع اإلعالن عن خسائر، 
وان كانت احتماالت اخلسائر 
في الربع الثاني ضعيفة ولكن 

ليست مستبعدة.
وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم 6 شركات على 53.6% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

141 شركة.

باحلد األعلى مطلوبا في تداوالت 
محدودة، واستمرت التداوالت 
مرتفعة على سهم اكتتاب الذي 
سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره 
السوقي، فيما سجل سهم املدينة 
للتمويل واالس���تثمار ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نس���بيا، وس���يطرت 
عمليات البيع القوي على سهم 
القرين القابضة، األمر الذي دفع 

سعره لالنخفاض.
وبشكل عام، فإن هناك اجتاها 
التدفقات  واضحا في توج���ه 
املالية نحو اس���هم الش���ركات 
االستثمارية جلاذبية أسعارها 
الراهن���ة والتف���اؤل بنتائجها 
املالية في النص���ف األول من 

العام احلالي.
واس���تمرت اغل���ب اس���هم 
الشركات العقارية في الصعود 
ارتفاع نسبي في تداوالت  مع 
بعض األسهم، فقد ارتفعت حركة 
التداول على سهمي املستثمرون 
وجراند الذي ارتفع باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض، وواصل 
سهم الوطنية العقارية االرتفاع 
في تداوالت ضعيفة، واستمرت 
التداوالت ضعيفة على اس���هم 
عق���ارات الكوي���ت وجي���زان 
والدولي���ة للمنتجع���ات التي 
سجل سهمها ارتفاعا ملحوظا 
في سعره، حيث يتوقع ان تشهد 
النشاط  هذه األسهم نوعا من 
في الفترة املقبلة التي سيغلب 

عليها طابع املضاربات.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على 
أغلب اسهم الشركات الصناعية 
ف���ي تباين في  في الضع���ف 
اس���عارها بني صعود بعضها 
وانخفاض بعضها اآلخر، إال ان 
سهم الصناعات الوطنية حقق 
ارتفاع���ا ملحوظا في تداوالته 
مقارن���ة ب���أول م���ن امس مع 
استقرار سعره السوقي، وهذا 
يعني ان طابع التجميع يغلب 
على تداوالت الس���هم، فيما ان 
س���هم صناعات األنابيب حقق 
ارتفاعا نس���بيا ف���ي تداوالت 
متواضعة، كذلك ارتفعت تداوالت 
سهم بوبيان للبتروكيماويات 

مع استقرار س���عره السوقي 
األمر الذي يشير إلى ان هناك 
عمليات جتميع بأقل االسعار 
املمكنة، فيما ان سهم مشاريع 
الكويت سجل ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا قياسا برأسمال الشركة. 
وسجل سهم ايفا ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت ضعيفة 
فيما حافظ س���هم الديرة على 
س���عره في ت���داوالت ضعيفة 
ايضا. وسجل سهم املجموعة 
الدولية لالستثمار ارتفاعا في 
سعره باحلد األعلى مطلوبا دون 
عروض في ت���داوالت مرتفعة 
نس���بيا، حيث يعتبر الس���هم 
انخفض من اعلى سعر وصله 

بحوالي %45.
واتسمت حركة التداول على 
سهم املال لالستثمار باالرتفاع 
النسبي مع تذبذب محدود في 
س���عره، اال ان السهم ُيعد من 
االس���هم التي يتوقع ان تشهد 
نشاطا ملحوظا في حال امتام 

صفقة زين.
وفي اليوم األول لعودة سهم 
أصول للتداول، سجل ارتفاعا 

س���يؤثر على النتائ���ج املالية 
للبنوك التي لم تعلن.

اغل���ب اس���هم  وواصل���ت 
الشركات االستثمارية االرتفاع 
في تداوالت نشطة على اغلب 
اسهم القطاع. فقد سجل سهم 
الصفاة لالستثمار ارتفاعا باحلد 
األعل���ى مطلوبا دون عروض، 
وعل���ى غير املعت���اد ارتفعت 
تداوالت سهم الساحل للتنمية 

سعد والقصيبي. فأكبر بنكني 
)الوطني وبيتك( اعلنا عن حجم 
انكشافاهما مبقدار 15.8 مليون 
دينار، في الوقت الذي تنتشر 
فيه معلومات حول انكش���اف 
البن���وك الكويتية مبا يتراوح 
بني ملي���ار و1.2 مليار دوالر. 
وبطبيعة احل���ال البد من أخذ 
مخصصات ملواجهة تداعيات 
ه���ذه االنكش���افات األمر الذي 

دينار، وهذا يعني ان االسعار 
ستواصل االرتفاع.

ففي الوقت الذي واصلت فيه 
بعض اسهم الشركات الرخيصة 
اجتاهها الصعودي، كانت هناك 
عمليات ضغط ملحوظة على 
اس���هم اخرى لتجميعها بأقل 
االسعار املمكنة، وهذه االسهم 
متلك محفزات قوية سواء على 
مستوى ربحيتها أو انها مرتبطة 
بصفقة ضخم���ة يتم الترتيب 
لها، حيث يتوقع ان يأتي وقت 
ستقود فيه اسهم هذه الشركات 

وتيرة التداول في السوق.

آلية التداول

سجلت اغلب اسهم البنوك 
انخفاضا في اسعارها باستثناء 
س���هم بنك برقان ال���ذي يعد 
الوحيد في القطاع الذي سجل 
التداول  ارتفاعا، ولكن وتيرة 
على اس���هم البنوك بشكل عام 
اتسمت بالضعف، وهذا يعود 
الى ترقب اوساط املستثمرين 
للنتائج املالية للبنوك خاصة 
في ظل املخاوف من انخفاضها 
وانكش���افاتها على ش���ركتي 

425.23 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
471 مليون سهم نفذت من خالل 
9284 صفقة قيمتها 106.9 ماليني 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
141 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 
38 ش���ركة وحافظت اسهم 34 
شركة على اسعارها و62 شركة 

لم يشملها التداول.
الش���ركات  تصدر قط���اع 
النش���اط بكمية  االستثمارية 
تداول حجمها 160.5 مليون سهم 
نف���ذت من خالل 2810 صفقات 

قيمتها 16.7 مليون دينار.
الش���ركات  وج���اء قط���اع 
اخلدماتية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 136.9 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 2794 صفقة 

قيمتها 49.7 مليون دينار.
العقار املركز  واحتل قطاع 
ت���داول حجمها  الثالث بكمية 
96.4 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1642 صفق���ة قيمها 8.2 

ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 25.1 
مليون س���هم نفذت من خالل 
833 صفقة قيمتها 19.5 مليون 

دينار.
وحصل قطاع الصناعة على 
املركز اخلام���س بكمية تداول 
حجمها 20.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 507 صفقات قيمتها 

7.6 ماليني دينار.

التدفقات المالية

كلما زادت اس���عار االسهم 
اس���تقرارا وتب���ددت املخاوف 
لدى أوساط املتداولني ازدادت 
التدفقات املالية املوجهة للسوق، 
وبالتالي، ف���إن الفترة الراهنة 
متث���ل فرصة اكث���ر من جيدة 
للشراء سواء الجال متوسطة 
وطويلة املدى او قصيرة املدى. 
فتداوالت ام���س اظهرت اقباال 
على الشراء وبشكل متنوع ما 
يعني عودة تدريجية للسيولة 
املالية التي يتوقع ان تصل في 
بعض أيام تداوالت االس���بوع 
القادم الى حاجز ال� 150 مليون 

هشام ابو شادي
اتس���مت حركة التداول في 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
في ختام تعامالت االس���بوع 
امس بتزايد القوة الشرائية التي 
جتاوزت حاجز ال� 100 مليون 
دينار طبقا لتوقعات »األنباء« 
في تقريرها اول من امس، وذلك 
في الوقت الذي حافظ فيه مؤشرا 
السوق على التحرك في نطاق 
محدود من التذبذب، االمر الذي 
يشير الى ان االسعار باتت اكثر 

استقرارا ومشجعة للشراء.
فقد استمرت عمليات الشراء 
في التنوع ما بني اسهم الشركات 
الش���ركات  القيادية واس���هم 
الرخيصة االم���ر الذي زاد من 
اجواء االستقرار وأدى الى تراجع 
النفسي  الهلع  كبير في اجواء 
لدى اوساط املتداولني االمر الذي 
يعطي مؤشرات قوية بأن السوق 
سيشهد االسبوع القادم املزيد من 
التدفقات املالية ودخول اكبر عدد 
من اسهم املجاميع االستثمارية 
دائرة النشاط خاصة مجموعة 
اخلراف���ي التي تش���هد معظم 
اسهمها عمليات ضغط وجتميع 
بش���كل ملحوظ، فيما واصلت 
مجموعة الصفاة والش���ركات 
املرتبطة بها االجتاه الصعودي 
في اسهم الشركات الرخيصة، 
حيث يتوقع ان تواصل اسهم 
هذه الشركات اجتاهها الصعودي 
بدعم من النتائج املالية اجليدة 
املتوقعة لها في النصف االول 

من العام احلالي.
وبش���كل عام، فإن السوق 
ميتلك محفزات قوية الن يشهد 
في الفترة القادمة نشاطا قويا 
ابرزه���ا اج���واء التفاؤل جتاه 
بداية النمو االقتصادي العاملي 
وحتسن اس���واق املال العاملية 
واخلليجية وكذلك ارتفاع اسعار 
النفط، فضال عن تزايد وتيرة 
اعالن الش���ركات عن نتائجها 

املالية للنصف االول.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
34.6 نقطة ليغلق على 7580.3 
نقطة، فيما انخفاض املؤش���ر 
الوزني 1.89 نقطة ليغلق على 

القيم�ة »الصف�وة« وش�ركاتها تق�ود الصع�ود و6 ش�ركات تس�تحوذ عل�ى 53.6% م�ن  أسهم الش�ركات التابعة لمجموعة الخرافي مرشحة لنش�اط قوي في حال إتمام صفقة »زين«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 57.4 
مليون دينار على 53.6% من القيمة االجمالية، وهذه الشركات 
هي: البنك الوطني، البنك التجاري، بيتك، الصناعات الوطنية، 

اجيليتي، وزين.
 استحوذت قيمة تداوالت سهم زين البالغة 30.9 مليون دينار 

على 28.9% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤش����رات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 117.5 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 106.3 
نقاط، تاله قطاع االغذية مبقدار 52.1 نقطة، فيما تراجعت 
مؤشرات ثالثة قطاعات اعالها قطاع البنوك مبقدار 49.8 نقطة، 

تاله قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 49.6 نقطة.

ومؤشراتأرقام

»األنظمة« تربح 1.4 مليون دينار

»بيان« تسدد %50 
من إجمالي قيمة سندات

»مشرف« تحوز أقل األسعار
في مناقصتين ب� 50 مليون دينار

أعلنت شركة األنظمة اآللية  أن مجلس اإلدارة اعتمد البيانات املالية 
 املرحلية للش����ركة للفترات املنتهية ف����ي 30 يونيو 2009، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 1.4 مليون دينار ما يعادل 36.24 
فلس����ا للسهم، مقارنة بربح بلغ 1.9 مليون دينار ما يعادل 48.23 فلسا 
للس����هم للفترة املقارنة من العام املاضي. وذكرت الش����ركة ان إجمالي 
اإلي����رادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة بلغ 335.2 الف دينار 
وبلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 247.6 
الف دينار. وأشارت الش����ركة الى ان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي 
على اس����اس االستنتاج املتحفظ � كما هو مبني في إيضاح رقم 3 حول 
املعلومات املالية املرحلية، تتضمن  االستثمارات مبلغ 724.9 الف دينار 
كما في 31 ديس����مبر 2008: مليون دينار في 30 يونيو 2008: ال ش����يء 
يتمثل في االس����تثمار في صندوق س����وق نقدي محلي  حيث لم تتمكن 
الشركة من استرداده مبوجب طلبها، استنادا الى املعلومات  املقدمة من 
قبل مدير الصندوق بالبدء في خطة استرداد جزئية وكذلك قيام  حكومة 
الكويت باقتراح بعض اخلطط لدعم املؤسسات املالية في الكويت  والتي 
متكن مدير الصندوق من الوفاء بالتزاماته في هذه املرحلة فانه  من غير 
املمكن تقييم األثر احملتمل لهذه األمور على استرداد هذا املبلغ  فيما لو 
كنا قادرين على استكمال مراجعة االستثمارات لكننا قادرون على إبداء 
 اس����تنتاج أوضح بخصوص إجراء تعديالت ق����د تكون ضرورية على 

املعلومات  املالية املرحلية.

أعلنت ش����ركة بيان لالس����تثمار انها قامت بس����داد 10 ماليني دينار 
بتاريخ 14 يوليو 2009 ما يعادل  50% من إجمالي قيمة الس����ندات التي 
قامت الشركة بإصدارها بتاريخ 3 فبراير 2005 ملدة 5 سنوات والبالغة 
20 مليون دينار التي تس����تحق بتاريخ 3 فبراير 2010، وأفادت الشركة 
بأن الرصيد املتبقي من إصدار السندات الذي يستحق بتاريخ  3 فبراير 

2010 يبلغ 10 ماليني دينار.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة مشرف للتجارة واملقاوالت 
 أفادته بأن الش����ركة حازت اقل األسعار في مناقصتني كالتالي:  مناقصة 
رقم م.ع.ر.س/م/842 � 2009/2008 وذلك ملعاجلة وحتسني  خواص التربة 
الضعيفة لكامل مساحة املش����روع مبا فيها منطقة العمارات  السكنية 
وإنش����اء واجناز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات 
  البني����ة التحتية وحتديد القس����ائم عدد )1426( قس����يمة + عدد )35( 
محطة محوالت  كهربائية فرعية )منوذج 4 محول( + عدد)17( محطات 
محوالت كهربائية  فرعية )منوذج 2 محول( ملشروع غرب الصليبخات 
اإلسكاني التابع  للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبقيمة 36.2 مليون 
دينار ملدة 960 يوما. واملناقصة الثانية رقم ه� ط/162 � إنش����اء واجناز 
وصيانة طرق ومجاري إمطار وصحية  وخدمات أخرى مبنطقة املهبولة 
)املرحلة االولى( التابعة لوزارة االش����غال  العامة وبقيمة 13.8 مليون 

دينار وملدة 900 يوم.

3.9 ماليين دينار أرباح 
»األسمنت األبيض«

تعيين عضوين 
في »بتروجلف«

تأجيل اجتماع 
»التمويل الخليجي«

»كفيك« تربح 
17.6 مليون ريال قطري

اعتمد مجلس ادارة شركة رأس 
اخليمة لصناعة  االسمنت األبيض 
البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهي���ة في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق 3.9 ماليني دينار 
رمبا ما يعادل 8.4 فلوس للسهم، 
مقارنة بربح بلغ 4 ماليني دينار 

ما يعادل 8.7 فلسا للسهم.

أعلن س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة ان الش����ركة اخلليجي����ة 
لالستثمار البترولي »بتروجلف« 
أفادت����ه بقيام ش����ركة املجموعة 
الدولية لالستثمار بتعيني اسعد 
الفريح وزيد فؤاد سليمان  احمد 
اجلناعي بدال م����ن مبارك حمود 
البدر   اجلناعي وهدى س����ليمان 
كممثل����ني لها في مجل����س ادارة 

الشركة.

أعلن بي����ت التمويل اخلليجي 
أن����ه مت تأجيل اجتم����اع مجلس 
اإلدارة اجلديد الى 10 أغس����طس 
املقبل من اجل مناقش����ة البيانات 
املالية املرحلية  للربع الثاني  للفترة 

املنتهية في 30 يونيو 2009.

أعلن���ت الش���ركة الكويتية 
للتمويل واالس���تثمار »كفيك« 
أنها تخارجت من استثمارها في 
مصرف الريان القطري من  خالل 
بيع 7 ماليني سهم بقيمة إجمالية 
للصفقة قدرها 87.6 مليون ريال 
قطري، محققة أرباحا رأسمالية 
بقيمة 17.6 مليون ريال قطري.

شدد على ضرورة ارتفاع القيم والكميات لعدم حدوث هبوط لنقطة الدعم الثانية 7.358

»غلف إنفست«: أرباح »الوطني« وصفقة »زين أفريقيا« 
وراء األثر اإليجابي لقفزة مؤشرات السوق الرئيسية

التغير %16 يوليو 9 يوليواالسهم األكثر ارتفاعا

23.5%0.0680.084شركة دبي االولى للتطوير العقاري

23.5%0.2550.315شركة املستقبل العاملية لالتصاالت

22.8%0.5700.700شركة املباني

19.9%0.2460.295الشركة الوطنية العقارية

18.4%0.1520.180شركة مشرف للتجارة واملقاوالت

التغير %16 يوليو9 يوليو االسهم االكثر تراجعا

-13.2%0.4550.395شركة املجموعة البترولية املستقلة

-12.2%0.0900.079الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار

-8.3%0.4200.385بنك اخلليج املتحد

-7.5%0.2140.198الشركة االولى لالستثمار

-7.2%0.3450.320بنك اخلليج

ذك���ر تقري���ر ش���ركة غلف 
انفست االسبوعي الصادر عن 
س���وق الكويت لالوراق املالية 
لالسبوع املنتهي في 16 يوليو 
أن السوق شهد ارتفاعا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع 
الس���عري بواقع 89.7  املؤشر 
نقطة وبنس���بة 1.20% وارتفع 
املؤش���ر الوزني بواق���ع 13.88 
نقطة وبنس���بة 3.37%. وذلك 
لع���دة عوامل أهمها، إعالن بنك 
الكويت الوطني أرباحا صافية 
بلغت 126 مليون دينار بربحية 
44 فلسا للسهم بعد استقطاع 
مخصص���ات قيمتها 56 مليون 
دينار، كما ساد السوق حالة من 
الترقب والتفاؤل إلعالنات أرباح 
الربع الثاني للبنوك والشركات 
إلى  القيادية والتشغيلية أدت 
انتعاش البورصة. كما كان لورود 
أنباء عن اجتماع مجلس إدارة 
زين لدراس���ة العروض املقدمة 
لها لصفقة زي���ن أفريقيا األثر 
اإليجابي على السوق، باإلضافة 
إلى عودة النشاط امللحوظ على 
بعض املجاميع بقيادة مجموعتي 
الصفاة وأجيليتي التي ساعدت 
على متاسك السوق. باإلضافة 
إلى موافقة بنك الكويت املركزي 
لشركتي مجموعة األوراق والثمار 
الدولية لتملك حصص في بنك 
بوبيان مما انعكس باإليجاب على 
أسهم البنك بشكل خاص وعلى 
البورصة بشكل عام. وعلى الرغم 
من ارتفاع مؤشرات السوق إلى 
أنه شهد في أوائل األسبوع تذبذبا 
وعمليات بيع عشوائية جلني 
األرباح، كما تأثر بنزول األسواق 

اخلليجية والعاملية.
 تصدر قطاع اخلدمات أعلى 
تداول بنسبة 45.9% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث 
شهد سهم زين تداوال ب� 106.7 
ماليني سهم بقيمة 124.2 مليون 
دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي 
تداوال ب� 36.5 مليون سهم بقيمة 
37.5 مليون دينار، وحل قطاع 
البنوك ثانيا بنسبة 23.6% وذلك 

أن يتماس���ك فوق نقطة الدعم 
األولى عند 7.500 نقطة ليستمر 
باالرتف���اع متجه���ا نحو نقطة 
املقاومة األولى عند 7.768 نقطة 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
8.000 نقطة مع ضرورة ارتفاع 
القيم والكميات املتداولة، وان لم 
يحصل ذل���ك فمن املمكن نزول 
املؤشر عن نقطة الدعم األولى 
ويتجه ن���زوال إلى نقطة الدعم 

الثانية 7.358 نقطة. 

إلى نقطة  املمكن نزول املؤشر 
الدعم األول���ى عند 7.358 ومن 
ثم نقطة الدع���م الثانية 7.200 
نقطة. وبالفع���ل فقد انخفض 
املؤشر في أوائل أيام التداوالت 
لألس���بوع مالمسا نقطة الدعم 
األول���ى ومن ثم ع���اد وارتفع 
املقاومة األولى  ليتجاوز نقطة 
ليقفل عن���د 7.580.3 نقطة. أما 
بالنسبة للتحليل للفترة املقبلة، 
فتوقع أن املؤش���ر يجب عليه 

ملحوظا حيث ت���داول ب� 64.7 
مليون س���هم بقيمة 8.8 ماليني 
دينار. وقال التقرير في حتليله 
الس���ابق للبورصة كما  الفني 
يتوقع أن املؤش���ر يجب عليه 
أن يتماسك ويرتفع فوق نقطة 
املقاوم���ة األولى عن���د 7.500 
نقطة ليتخط���ى نقطة املقاومة 
الثاني���ة عند 8.000 نقطة، وان 
لم يحصل ذلك واستمر انخفاض 
القيم والكمي���ات املتداولة فمن 

بسبب التداول على سهم وطني 
حيث تداول ب� 23.6 مليون سهم 
بقيمة 28.5 مليون دينار، وشهد 
سهم بنك بوبيان تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 47.2 مليون سهم 
بقيمة 25.6 مليون دينار، ولقد 
حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 
13.6% وذلك بسبب التداول على 
سهم مشاريع حيث تداول ب� 19.8 
10.1 ماليني  مليون سهم بقيمة 
دينار وشهد سهم الصفاة تداوال 

)محمد ماهر(تفاؤل حذر يسود اوساط املتداولني
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نسب القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع

البنوكاالستثمارالتأمنيالعقارالصناعةاخلدماتاألغذيةغير كويتي

الكميةالقيمة


