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1.1 مليار دينار المكاسب السوقية وارتفاع المؤشر العام بنسبة 1.2% والوزني بنسبة %3.4

دخول السوق مرحلة االستقرار سيزيد من التدفقات المالية ويدفعه صعوداً
املالية للربع  البيانات  ملناقشة 
الثاني من 20 الشهر اجلاري إلى 
العاشر من الشهر املقبل إلى عودة 
املخاوف لدى أوساط املتداولني 
من تكرار سيناريو الربع األول 
من العام احلالي، والذي مت فيه 
تأجي���ل اجتماع مجلس اإلدارة 
أكثر من مرة ثم مت اإلعالن عن 
خسائر بلغت 11 مليون دينار، 
ولكن مع حتس���ن األداء العام 
لألسواق املالية في الربع الثاني 
وحتسن قيم األصول، فإن هناك 
التمويل  أداء  توقعات بتحسن 
اخلليجي في الربع الثاني ولكن 
ليس معروفا ما إذا كانت أرباح 
الربع الثاني عوضت خس���ائر 

الربع األول أم ال.

مشاريع الكويت

احتلت مشاريع الكويت املركز 
التاسع من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 19.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 524 صفقة قيمتها 10 
ماليني دينار، وارتفع سهمها 30 

فلسا.
في بدايات تداول األس���بوع 
انخفض سهم مشاريع الكويت 
من 500 فلس إلى 475 فلسا، إال 
أن السهم عاد لالرتفاع مدعوما 
بإعالن الشركة عن اندماج شركة 
شوتامي وأوربت والتحسن العام 
الس���هم  الس���وق ليغلق  ألداء 
على سعر 530 فلسا في نهاية 
تعامالت األسبوع مرتفعا مبقدار 
6%. وباعتبار أن أرباح مشاريع 
الكويت تأتي من مساهماتها في 
العديد من شركاتها، فإنه في ظل 
التحسن العام لألداء في الربع 
الثاني، فإنه يتوقع أن يش���هد 
أداء مشاريع حتس���نا مقارنة 
بالرب���ع األول الذي حققت فيه 
الشركة أرباحا قدرها 9.2 ماليني 

دينار.

مجموعة الصفوة

احتلت مجموع���ة الصفوة 
املركز العاشر من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 146.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 1652 صفقة قيمتها 9.4 
ماليني دينار، وارتفع سهمها 6 

فلوس.
شهد سهم مجموعة الصفوة 
ف���ي بداية تعامالت األس���بوع 
انخفاضا من 63 فلس���ا إلى 59 
فلس���ا، إال أنه مع تزايد القوة 
الشرائية على السهم ارتفع إلى 
69 فلسا محققا صعودا بنسبة 
9.5%، وتعتبر مجموعة الصفوة 
وشركاتها من أنشط املجاميع 
االستثمارية األسبوع املاضي، 
ارتفاعا في أس���عارها  واألكثر 
السوقية، وذلك ألسباب، أولها أن 
أسعارها السوقية تراجعت بشكل 
كبير قياس���ا بأعلى املستويات 
التي بلغته���ا، ثانيا: التوقعات 
بأن حتق���ق مجموعة الصفوة 
وشركاتها أرباحا أكثر من ممتازة 
في النصف األول من العام احلالي، 
خاصة أن خسائر الصفوة في 
الربع األول كانت محدودة والتي 
بلغت نحو 2.5 مليون دينار ما 
يعادل 1.9 فلس للسهم، لذلك فإن 
التوقعات تشير إلى أن مجموعة 
الصفوة وش���ركاتها يتوقع أن 
تواصل االرتفاع ملستويات أكثر 
من املستويات التي كانت عليها 
الكبيرة  التصحيح  قبل عملية 

التي شهدها السوق.

والتي تنتهي  منتصف الشهر 
القادم.

مجموعة الصناعات

جاءت مجموعة الصناعات 
الوطنية في املركز السادس من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 34.7 
مليون سهم نفذت من خالل 791 
صفقة قيمتها 14.6 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 5 فلوس.
أغلب التداوالت التي شهدها 
سهم الصناعات الوطنية األسبوع 
ي���وم اخلميس  املاض���ي متت 
املاضي، إال أن احلركة السعرية 
للسهم شهدت تذبذبا خالل مراحل 
تداوالت األس���بوع ما بني 430 
فلسا هبوطا إلى 405 فلوس، ثم 
متاسك على سعر 420 فلسا، األمر 
الذي يعطي مؤشرات ايجابية 
بأن الس���هم مقبل على ارتفاع 
في الفترة القادمة ألسباب منها 
أن هناك ش���ركات متتلك فيها 
الوطنية حصصا  الصناع���ات 
مؤثرة ستعلن عن أرباح جيدة، 
ومنها شركات تكبدت خسائر في 
الربع األول، إال أن أرباح الربع 
الثاني عوضت هذه اخلسائر مع 
حتقيق أرباح إجمالية جيدة في 
النصف األول، وهذا سينعكس 
باإليجاب على امليزانية املجمعة 
للشركة والتي يتوقع أن تعلن 
عن نتائجها في األسبوع األول 

من شهر أغسطس املقبل.

البنك التجاري

احتل البنك التجاري املركز 
السابع من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 13.2 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 96 صفق���ة قيمتها 
13.2 مليون دينار، وظل سهمه 

ثابتا.
تعود التداوالت الضعيفة التي 
شهدها سهم البنك التجاري قياسا 
برأسماله ولكنها مرتفعة قياسا 
مبعدالت تداوله املعتادة والتي 
إلى عمليات  تتس���م بالضعف 
نقل ب���ني بعض احملافظ املالية 
أو الصناديق والتي في الغالب 
لها عالقة مباشرة بالسهم. ومنذ 
فترة يشهد السهم عمليات متاسك 
ودعم على سعر الدينار. وتترقب 
النتائج  األوساط االستثمارية 
املالية للبن���ك في الربع الثاني 
من العام احلالي والتي يتوقع 
أن يتحول أغلبها إلى مخصصات 
كما حدث ف���ي الربع األول من 
العام احلالي، حيث أعلن البنك 
عن أرباح قدرها 3.1 ماليني دينار 
ما يعادل 2.6 فلس للسهم. وقد 
تكون أرباح الربع الثاني مشابهة 

ألرباح الربع األول.

التمويل الخليجي

احتل بيت التمويل اخلليجي 
املركز الثامن من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 48.1 مليون سهم نفذت 
من خالل 1227 صفقة قيمتها 10.6 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 

أربعة فلوس.
سيطرت عمليات البيع على 
سهم التمويل اخلليجي األسبوع 
املاضي، األمر الذي أدى إلى تذبذب 
في سعره السوقي الذي انخفض 
من 228 فلسا إلى 214 فلسا، إال 
أنه عاد لالرتفاع ل� 234 فلس���ا 
ليغلق في نهاية األسبوع على 
224 فلسا، وقد أدى إعالن الشركة 
عن تأجيل اجتماع مجلس اإلدارة 

اتسمت حركة التداول على 
سهم التمويل الكويتي االسبوع 
املاضي بالتذبذب السعري مع 
ضعف في تداوالته، حيث ارتفع 
السهم من دينار و100 فلس الى 
دينار و180 فلسا، اال ان عمليات 
البيع جلن���ي االرباح ادت الى 
تراجعه الى دينار و120 فلسا، 
محقق���ا ارتفاعا بنس���بة %1.8 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وتترقب االوساط االستثمارية 
النتائج املالي���ة ل� »بيتك« في 
الربع الثاني من العام احلالي، 
فقد انتشرت معلومات تفيد بأن 
االرب���اح املتوقعة في النصف 
األول من الع���ام احلالي تقدر 
بنحو 37 فلسا ما يعني أن أرباح 
الربع الثاني بحدود 20 فلسا، 
ولكن في ض���وء املخصصات 
املتوقعة، فإن أرباح الربع الثاني 
قد تكون بنفس مستوى أرباح 
الرب���ع األول التي بلغت نحو 
17 فلس���ا. وم���ن املفترض أن 
يعلن بيتك عن نتائجه املالية 
للنصف األول من العام احلالي 
خالل األسبوع اجلاري، والذي 
ُيعد األسبوع الثالث من الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات 

االمر الذي يشير الى ان سعر 
املزاد سيشهد منافسة في ظل 
وجود شركتني هما مجموعة 
الثمار  املالية وشركة  االوراق 
الدولية س���تدخالن املزاد رغم 
تأكيد دبدوب ان السعر االبتدائي 
للمزاد والبالغ نحو 550 فلسا 
مبالغ فيه، ولكن ما يجب االشارة 
إليه ان سعر سهم بنك بوبيان 
سيشهد تراجعا في البورصة 
مع نهاية احملفز االساس���ي له 
واخلاص في امل���زاد حيث ان 
السعر احلالي ال يتناسب مع 
االداء العام للبنك في الربع األول 
من الع���ام احلالي والذي تكبد 
فيه خسائر 11.6 مليون دينار، 
وهناك مخاوف من اداء البنك 
في الربع الثاني من العام احلالي 
االمر الذي سيدفع سعر السهم 

لالنخفاض.

التمويل الكويتي

جاء بيت التمويل الكويتي 
في املرك���ز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 18 مليون 
سهم نفذت من خالل 1221 صفقة 
قيمته���ا 20.5 ملي���ون دينار، 

وارتفع سعره 20 فلسا.

ان البنك الوطني قد اعلن عن 
انكشافه للشركتني السعوديتني 
بنحو 2.8 مليون دينار من خالل 
قرض مجمع كم���ا اعلن بيت 
التمويل الكويتي عن انكشافه 

بنحو 13 مليون دينار.

بنك بوبيان

جاء بنك بوبيان في املركز 
الرابع من حي���ث القيمة اذ مت 
تداول 47.1 مليون سهم نفذت 
من خالل 1359 صفقة قيمتها 
25.6 مليون دين���ار، وارتفع 

سهمه 50 فلسا.
وهناك عامالن اساسيان كانا 
وراء املكاس���ب السوقية التي 
حققها سهم بنك بوبيان االسبوع 
املاضي والتي بلغت نس���بتها 
نحو 9.6% مقارنة باالس���بوع 
قبل املاضي، العامل األول اقتراب 
موعد املزاد اخلاص ببيع الهيئة 
العامة لالستثمار حصتها البالغة 
نحو 20% وذلك يوم االربعاء 
املقبل، اما العامل الثاني واالهم، 
التنفيذي  الرئيس  فهو اعالن 
لبنك الكويت الوطني ابراهيم 
دبدوب عن حرص البنك الوطني 
بالفوز بحصة مؤثرة في املزاد 

عل���ى الرغم م���ن ان البنك 
الوطني اعلن عن ارباح جيدة 
رغم انها لم تدفع سهمه لالرتفاع 
اال انها ساهمت بشكل كبير في 
استقرار السوق خاصة انه كانت 
هناك مخاوف من تأخر النتائج 
املالية للبنوك، فقد اعلن البنك 
عن حتقيق ارباح تقدر بنحو 
126 مليون دينار ما يعادل 44 
فلسا مع اخذ مخصصات تصل 
الى نحو 56 مليون دينار ورغم 
انخفاض هذه االرباح مبا نسبته 
32% مقارنة بالفترة نفس���ها 
من الع���ام املاضي اال انه وفقا 
التنفيذي  الرئي���س  لتصريح 
للبنك ابراهيم دبدوب فإنه يتوقع 
ان تشهد ارباح النصف الثاني 
منوا مقارن���ة بالنصف االول، 
وتأتي مبادرة البنك الوطني في 
االعالن عن نتائجه املالية لتؤكد 
ريادته، ومن املتوقع ان يعلن 
بيت التمويل عن نتائجه ايضا 
االس���بوع اجلاري اال انه يظل 
هناك ترقب حذر لنتائج البنوك 
االخ���رى خاصة ان بعضها له 
انكشافات كبيرة على شركتي 
س���عد والقصيبي، االمر الذي 
سيؤثر في نتائجها املالية ويذكر 

التي متثل نحو  ش���ركة زين 
املكاس���ب  67.3% من إجمالي 
الس���وقية للس���وق األسبوع 
املاضي لتصل القيمة السوقية 
اإلجمالية إلى 33 مليارا و716 
مليون دينار بارتفاع نسبته 
3.5% مقارنة باألس���بوع قبل 
املاضي لتصل اخلسائر السوقية 
للسوق منذ بداية العام إلى 82 

مليون دينار.
وقد بلغ املعدل اليومي لقيمة 
التداول نحو 90.6 مليون دينار 
مس���جال ارتفاعا بنسبة %4.5 
اليومي لقيمة  مقارنة باملعدل 
التداول األسبوع قبل املاضي 
والت���ي بلغ���ت 86.7 مليون 

دينار.
وقد سجلت املتغيرات الثالثة 
ارتفاعا مناسبا، حيث ارتفعت 
املتداولة بنسبة  كمية األسهم 
10.5% والقيمة بنس���بة %4.5 
والصفقات بنسبة 7.8% مقارنة 

باألسبوع قبل املاضي.

محفزات النشاط

عل���ى الرغم من اس���تمرار 
ضعف الثقة في الس���وق لدى 
غالبية أوساط املتداولني وهو 
ما يؤثر في ضعف الس���يولة 
املالية املوجهة للس���وق إال أن 
مجموعة من احملفزات اإليجابية 
التي يتوقع أن تدفع الس���وق 
نحو الصعود في الفترة القادمة 
أوال: تزاي���د وتيرة املعلومات 
حول ق���رب اتفاق مبدئي على 
صفقة زين أفريقيا، ومن شأن 
ه���ذه الصفقة الت���ي في حال 
امتامها ستكون صفقة تاريخية 
القطاع اخلاص  على مستوى 
اخلليجي في العام احلالي، أن 
تدفع السوق لنشاط قوي خاصة 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 

اخلرافي.
ثاني���ا: التح���رك امللموس 
لبعض املجاميع االستثمارية 
على أسهمها خاصة مجموعة 
الصفوة وشركاتها األمر الذي 
سيشجع باقي املجاميع للتحرك 
على أس���همها خاصة أن هذه 
الش���ركات تراجعت أسعارها 

بشكل كبير.
ثالثا: تزاي���د وتيرة إعالن 
الشركات املدرجة عن نتائجها 
املالية لفترة النصف األول من 
العام احلالي، ففي األس���بوع 
11 ش���ركة عن  املاضي أعلنت 
أرباحا  نتائجها وأغلبها حقق 
جيدة، األمر الذي يعطي مؤشرا 
بأن أغلب الشركات ستعلن عن 

نتائج أكثر من جيدة.
رابع���ا: هن���اك وف���رة في 
الس���يولة املالية لدى احملافظ 
والصناديق واملجاميع املضاربية 
والتي خرجت من السوق في 
آخر أسبوعني من الشهر املاضي، 
هذه الس���يولة تترقب مرحلة 
اس���تقرار السوق للعودة مرة 
أخرى، حيث يتوقع أن يشهد 
السوق األسبوع اجلاري عودة 

تدريجية للسيولة املالية.

البنك الوطني

جاء بنك الكويت الوطني في 
املركز الثالث من حيث القيمة اذ 
مت تداول 23.5 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 633 صفقة قيمتها 
28.5 مليون دينار وظل سهمه 

ثابتا.

هشام أبوشادي
في بدايات تعامالت األسبوع 
هوت أسعار األسهم في سوق 
املالية بشدة  الكويت لألوراق 
تأث���را بتدهور أس���واق املال 
اخلليجية والعاملي���ة وكذلك 
أسواق النفط، وذلك استمرارا 
حلالة التدهور التي ش���هدتها 
هذه األسواق منذ بداية الشهر 
اجلاري، ولكن السوق الكويتي 
ش���هد ارت���دادا صعوديا قويا 
يوم الثالثاء في إطار االرتداد 
الصعودي القوي أيضا ألسواق 
املال اخلليجي���ة والعاملية، إال 
أن ذلك الصع���ود لم يتواكب 
معه ارتفاع في السيولة املالية 
املوجهة للس���وق والتي ظلت 
حت���ت حاجز ال���� 100 مليون 
دينار باستثناء تداوالت يوم 
اخلميس املاضي الذي بلغت فيه 
قيمة التداول 106 ماليني دينار. 
الهبوط  والقاسم املشترك في 
احلاد والصعود احلاد ألسواق 
املال اخلليجية والعاملية وخاصة 
السوق الكويتي هو ضعف ثقة 
أو باألحرى  املتداولني  أوساط 
أن الثق���ة كانت هش���ة وذلك 
نتيج���ة التقارير التي صدرت 
العاملية  من بعض املؤسسات 
في أواخر الشهر املاضي حول 
البيانات األساسية لالقتصاد 
األميركي، خاصة جتاه ارتفاع 
نسبة البطالة ولكن في األسبوع 
املاضي صدر تقرير مش���ترك 
من بن���ك أوف أميركا وميريل 
لنش عن أن االنكماش العاملي 
قد انتهى، واعلنت الصني عن 
منو بنسبة 7.9% بالربع الثاني، 
وأن االقتصاد العاملي في النصف 
الثاني من العام احلالي سيشهد 
منوا ولكن ببطء شديد، إال أنه 
بداية خلروج االقتصاد العاملي 

من األزمة.
وهذا يعطي مؤشرات على 
أن االجتاه العام ألسواق املال 
العاملية واخلليجية في النصف 
الثاني من العام احلالي سيكون 
نحو الصعود مع استمرار حالة 
التذبذب أيضا صعودا وهبوطا، 
وعلى مستوى السوق الكويتي، 
فإنه أعطى مؤشرات إيجابية 
منها متاسك األس���عار وامليل 
نحو الصعود في تداوالت يومي 
األربع���اء واخلميس املاضيني 
مع حتسن بطيء في السيولة 
إلى إغالق  املالية، باإلضاف���ة 
جميع مؤش���رات السوق على 
ارتفاع مقارنة باألسبوع قبل 

املاضي.
فق���د ارتفع املؤش���ر العام 
للبورصة مبقدار 89.7 ليغلق 
عل���ى 7580.3 نقطة مس���جال 
ارتفاعا نس���بته 1.2% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي لتصل 
خس���ائره منذ بداية العام الى 
202.3 نقطة بانخفاض نسبته 

.%2.6
كذلك سجل املؤشر الوزني 
ارتفاعا مبقدار 13.6 نقطة ليغلق 
على 425.2 نقطة بارتفاع نسبته 
3.4% مقارنة باألس���بوع قبل 
املاضي مسجال ارتفاعا قدره 18.5 
نقطة منذ بداية العام بارتفاع 

نسبته %4.6.
الس���وقية  القيمة  وحققت 
ارتفاعا قدره مليار و143 مليون 
دينار منها نحو 769.5 مليون 
دينار مكاسب سوقية حققتها 

تزاي�د وتي�رة المعلوم�ات حول صفق�ة »زين« س�يدفع أس�هم ش�ركات الخراف�ي للصعود ترق�ب لنتائ�ج باق�ي البن�وك وتح�رك ملم�وس للمجامي�ع االس�تثمارية عل�ى أس�همها

73.2 مليون دينار المكاسب 
السوقية ل� »أجيليتي«

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
%)+ أو -(5 حتى 9 يوليو12 حتى 16 يوليومؤشر

4.805.14.584.1221.04.8مؤشر NIC 50 )نقطة(

7.580.37.490.689.71.2السوق السعري )نقطة(

425.2411.413.93.4السوق الوزني )نقطة(

1.898.217.5001.716.982.500181.235.00010.6كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

41.06638.0952.9717.8عدد صفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

453.269.110433.599.67519.669.4354.5قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

379.643.500343.396.50036.247.00010.6املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/ يوم(

8.2137.6195947.8 املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/ يوم(

90.653.82286.719.9353.933.8874.5املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/ يوم(

912.500400.000512.500128.1كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(

24816200.0عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(

381.563182.815198.748108.7قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(

33.716.823.46432.572.832.1111.143.991.3543.5القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(

5500عدد ايام التداول )يوم(

769.5 مليون دينار المكاسب 
السوقية ل� »زين«

جاءت شركة اجيليتي في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 36.5 مليون س��هم نفذت من خالل 1418 صفقة 

قيمتها 37.4 مليون دينار، وارتفع سهمها 70 فلسا.
ارتفعت حركة التداول نس��بيا على سهم اجيليتي بفعل 
عمليات الشراء على السهم ما ادى الى ارتفاعه من 970 فلسا 
الى دينار و40 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 7.2% اال ان السهم 
شهد عمليات بيع جلني االرباح في نهاية تعامالت االسبوع. 
ورغم ان الش��ركة اعلنت االس��بوع املاضي عن فوز بعض 
شركاتها بعقود ضخمة يصل اجماليها ألكثر من 700 مليون 
دوالر ليصل اجمالي العقود التي فازت بها الشركة منذ بداية 
العام ألكثر من 2.5 مليار دوالر في حدودها القصوى اال ان 
الس��هم لم يتفاعل بقوة مع هذه العقود بسبب االفتقار الى 
املعلومات حول االرباح املتوقعة منها ومع ذلك فإن اجيليتي 
تعد من الش��ركات التي اثبتت قوتها ف��ي فورة االزمة، من 
خالل االرباح التشغيلية اجليدة التي حققتها في الربع االول 
م��ن العام احلالي، والتي بلغت نحو 36.9 مليون دينار ومن 
املتوق��ع ان حتقق نفس االرباح في الرب��ع الثاني من العام 
احلالي ليصل اجمالي ارباحه��ا في النصف االول من العام 
احلالي لنحو 74 مليون دينار، ما يعادل 73.9 فلسا للسهم، 
ومع حتقيق سهم الشركة ارتفاعا مبقدار 70 فلسا، فإن القيمة 
السوقية للشركة ارتفعت مبقدار 73.2 مليون دينار لتصل 

القيمة االجمالية الى مليار و87.8 مليون دينار.
وفي ظل التحس��ن املتوقع في االداء العام للس��وق في 
الفترة املقبلة فإنه يتوقع ان يشهد سهم اجيليتي املزيد من 
االرتف��اع خاصة في ظل االجتاه العام للمحافظ والصناديق 

نحو الشركات التشغيلية.

تصدرت ش��ركة زين النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
106.6 ماليني س��هم نفذت من خالل 3827 صفقة قيمتها 124.1 
مليون دينار، وارتفع س��همها 180 فلسا، لعب سهم زين دورا 
اساس��يا في حالة االستقرار التي ش��هدتها البورصة االسبوع 
املاضي خاصة في آخر يومني من تداوالت االسبوع، وذلك بفعل 
القوة الشرائية التي شهدها السهم وادت الرتفاعه من دينار و20 
فلس��ا الى دينار و200 فلس محققا ارتفاعا بنسبة 17.6% وهذا 
يعني ان القيمة السوقية للشركة ارتفعت مبقدار 769.5 مليون 
دينار لتصل الى 5 مليارات و130 مليون دينار، وفي ظل وتيرة 
املعلومات املتس��ارعة حول صفقة بيع زين افريقيا الى شركة 
فيفيندي الفرنس��ية بقيمة تتراوح بني 11 و12 مليار دينار، فإن 
سهم زين يتوقع ان يشهد املزيد من االرتفاع في الفترة املقبلة 
خاصة انه ظل لفترة طويلة من الوقت يتداول على اس��عار من 
دين��ار و100 فلس الى دينار و240 فلس��ا، وبطبيعة احلال من 
العوامل الداعمة ايضا لنش��اط السهم في الفترة املقبلة النتائج 
املالية املتوقعة للش��ركة في الربع الثاني من العام احلالي والتي 
يتوقع ان تكون بنفس مستوى ربحية الربع االول والتي بلغت 
نحو 75.7 مليون دينار، ما يعني ان ارباح النصف االول يتوقع 
ان تكون بحدود 151.4 مليون دينار ما يعادل نحو 40 فلسا على 
رأس املال البالغ 427.5 مليون دينار ما يعادل اربعة مليارات و275 
مليون سهم ويذكر ان هناك 48.5% من اسهم الشركة ممسوكة 
لدى ثالث جهات، فالهيئة العامة لالستثمار متتلك نحو %24.608 
وشركة اخلير الوطنية لالسهم والعقارات متتلك نحو %13.686 
ونحو 10% اسهم خزينة لدى الشركة، فضال عن ان هناك ما ال 
يقل عن 20% من االسهم موزعة بني الصناديق واحملافظ املالية 

وكبار املستثمرين.
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الحركة اليومية لمؤشرات التداول في سوق الكويت لألوراق المالية

الخميس 09/7/16

الكمية )مليون سهم( والقيمة )مليون د.ك(عدد الصفقات )صفقة(

الخميس 09/7/9االحد 09/7/12االثنين 09/7/13الثالثاء 09/7/14االربعاء 09/7/15

قيمة األسهم المتداولة )د.ك(كمية األسهم المتداولة )سهم(عدد الصفقات )صفقة(
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