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ارتفاع المؤشر 42.5 نقطة وتداول 358.4 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون دينار

أسهم »الخرافي« تقود السوق لالرتفاع في أولى جلسات رمضان 
«زين« فـي الصدارة بقيمـة 19.9 مليون دينار وبنسـبة 27.4% مـن إجمالي القيمة السـوق يتجه بقوة الختراق حاجز الـ 8000 نقطة مع استمرار المحفزات اإليجابية 

عمر راشد 
 افتتح سوق الكويت لألوراق 
املالية أولى جلسات تداول شهر 
رمض����ان عل����ى ارتف����اع مدعوما 
بالتحرك النشط ألسهم مجموعة 
اخلرافي التي شهد معظمها ارتفاعا 
باحلد األعلى، مع متاسك واضح 
ألسعار أسهم قطاع البنوك بقيادة 
بنك الكويت الوطني و»بيتك« منذ 
بداية التداول، كما شهدت تداوالت 
أسهم بعض املجاميع االستثمارية 
حتركات نشطة أثرت بشكل واضح 
على أداء الس����وق وقيادته نحو 

االرتفاع. 
 وجاءت تلك التحركات لتدعم 
سيولة السوق التي استقرت في 
نهاية اجللس����ة عند 72.5 مليون 
دينار مع ارتفاع للمؤشر السعري 
الذي أغلق عند 42.5 نقطة ليستقر 
عند 7886.9 نقطة فيما أغلق املؤشر 
الوزني بارتفاع 2.1 نقطة ليستقر 

عند 455.3 نقطة. 
 ومع نهاية السوق اخلضراء في 
أولى تداوالت شهر رمضان ومتاسك 
أداء الس����يولة والقيمة، واقتراب 
املؤشر من حاجز 8000 نقطة بفارق 
115 نقطة، هناك توقعات بأن يجتاز 
املؤش����ر هذا احلاجز مع استمرار 
النشاط على األسهم القيادية، مع 
تأكيدات من قبل بعض ش����ركات 
الوس����اطة بأن هناك مستثمرين 
يقومون بدراسة أداء بعض األسهم 
ذات األداء التشغيلي وهو ما يعطي 
أج����واء تفاؤلية بتعزيز محفزات 

الشراء لدى املساهمني. 
وقد بلغ إجمالي األسهم املتداولة 
358.4 مليون سهم، قيمتها اإلجمالية 
72.5 مليون دينار نفذت من خالل 
5413 صفقة، وجرى التداول على 
أس����هم 121 شركة من إجمالي 203 
شركات مدرجة، ارتفعت أسعار 46 
منها، فيما انخفض أسعار أسهم 
34 شركة وحافظت 41 شركة على 
أس����عارها دون تغيي����ر ولم يتم 

التداول على 82 شركة. 

محفزات إيجابية 

 تفاعل السوق وبشكل واضح 
مع احملفزات اإليجابية اخلارجية 
املتمثلة في بلوغ أسعار النفط 74 
دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ 
بداية العام نهاية األسبوع املاضي 

وكذلك سيادة اللون األخضر على 
معظم تداوالت أسواق دول املنطقة، 
فباستثناء السعودية أغلقت بقية 
األسواق باللون األخضر وهو ما 
أشاع أجواء الثقة على أداء السوق، 
الذي تفاعلت معه جميع قطاعات 
الس����وق منذ بدء التداول وحتى 

نهايته. 
 وتزامنت تلك العوامل اإليجابية 
مع ارتفاع أسعار النفط الكويتي 
فوق حاجز ال� 70 دوالرا للبرميل 
ليستقر عند مستوى 72.5 دوالرا 
ف����ي نهاية األس����بوع املاضي، ما 
يؤشر الس����تمرار حركة صعود 
الس����وق حلاجز ال����� 8000 نقطة 
خالل األس����بوع. ورغم قصر مدة 
التداول )ساعة ونصف تقريبا( إال 
أن السوق استطاع حتقيق سيولة 
جيدة خالل فترة ساعتي التداول 
التي شهدت حتركا ملحوظا على 
مستوى القيمة والكمية في نهاية 
تداول اجللسة حيث استقرت القيمة 
عند 72.5 مليون دينار، فيما بلغت 

الكمية 385.4 مليون سهم. 

»المستثمرون« و»الديرة«

 نشاط ملحوظ شهده كل من 
سهم املستثمرون القابضة والديرة 

القابضة من���ذ بدء التداول وذلك 
في حترك واضح من قبل احملافظ 
والصناديق على السهم بدعم من 

املجموعات االستثمارية التابعني 
لها حيث شهد سهم املستثمرون 
تداوال نشطا بكمية تداول 87.3 

مليون س���هم بتحركات سعرية 
بلغت 65 فلس���ا باحل���د األعلى 
و59 فلسا باحلد األدنى ليستقر 
عند 63 فلسا للسهم فاقدا فلسا 
واحدا من قيمته السوقية مقارنة 
باإلغالق السابق، وقد شهد سهم 
الديرة حتركا نشطا بكمية تداول 
63.4 مليون سهم في عمليات غلب 
الطابع االس���تثماري عن  عليها 
املضاربي حيث ارتفع السهم مبقدار 
6 فلوس ليستقر عند 130 فلسا 
للسهم وبقيمة بلغت 7.8 ماليني 
دينار. وقد استحوذ سهم الديرة 
واملستثمرون على 42% من حجم 
النشاط. ويأتي التحرك في بداية 
تداوالت اليوم على بعض األسهم 
الرخيصة في عمليات شراء وبيع 
خاطفة لتحقيق مكاسب سريعة 
مدعومة ببعض الش���ائعات عن 
قرب قيام ش���ركاتها بتخارجات 

لتحقيق أرباح. 

آلية التداول

 ساهمت تداوالت قطاع البنوك 
في متاسك السوق من خالل دعم 
أسعار معظم أسهمها، خاصة »بيتك« 
و»وطني«، حيث حقق بيتك ارتفاعا 
مبقدار وحدة سعرية ليستقر عند 

دينار و240 فلس����ا للسهم محققا 
3.9 ماليني دينار بكمية تداول 3.1 
ماليني سهم عبر 118 صفقة، فيما 
شهد س����هم »وطني« متاسكا في 
السعر عند دينار و220 فلسا للسهم 
بقيمة ت����داول 3.2 ماليني دينار، 
وفيما شهد اسهم برقان ارتفاعا ب� 
5 فلوس استقرت أسعار »الدولي« 
و»بوبيان« واخلليج عند مستويات 
اإلغالق السابق، وجاءت ارتفاعات 
»بيتك« ووطني على خلفية دخول 
مضاربني أو احملفظة الوطنية لدعم 

سعر السهم. 
 وقد شهد سهم االستثمارات 
الوطنية ارتفاعا باحلد األعلى في 
أول ربع ساعة تداول مستقرا عند 
750 فلسا للسهم، وشهد سهم 
»الساحل« ارتفاعا باحلد األعلى 
ليس���تقر عند 148 فلسا وشهد 
سهم »املال« ارتفاعات متباينة 
في سعره مدعوما بتحرك احملافظ 
والصناديق االستثمارية عليه 
لتصعيد سعره، كما ارتفع سهم 
»السكب الكويتية« باحلد األعلى 
بعد الساعة األولى من التداول 
مستقرا عند دينار و200 مدعوما 
النشط لسهم »زين«  بالتحرك 
الذي تراجع عن���د دينار و380 
فلسا بعد أن شهد ارتفاعا مبقدار 
وحدة سعرية في ال� 45 دقيقة 

األولى من التداول. 

الصناعة والخدمات

 وق����د ش����هد س����هم مجموعة 
الصناعات الوطنية ارتفاعا مبقدار 
10 فلوس ليستقر عند 460 فلسا 
للسهم في حترك واضح من قبل 
احملافظ والصناديق االستثمارية 
عليه بالشراء باعتباره أحد األسهم 
القيادية اجلاذبة للشراء من قبل 

املستثمرين واملضاربني. 
 كما شهد سهم زين حتركا نشطا 
منذ بدء التداول حيث بلغت قيمة 
تداوالته 19.9 مليون دينار، مثلت 
27.4% من إجمالي قيمة األس����هم 
املتداولة، فيما استقر سهم أجيليتي 
عند دينار و240 فلسا للسهم وهو 
نفس مستوى اإلغالق السابق، فيما 
اس����تحوذت أسهم ش����ركات زين 
والديرة واملستثمرون واستثمارات 
وبيت����ك ووطني عل����ى 61.1% من 

إجمالي القيمة املتداولة.

)أحمد باكير(املؤشر يرتفع في أول أيام التداول في شهر رمضان

ومؤشراتأرقام

»بيان«: اللون األحمر ساد مؤشرات األسهم الخليجية 
وسط عزوف المستثمرين عن الشراء خوفًا من الخسائر

ذك����ر تقري����ر ش����ركة بي����ان 
لالس����تثمار ان اللون االحمر عاد 
مرة اخرى الى االقفاالت االسبوعية 
ملؤشرات اسواق االسهم اخلليجية 
بعد ان كان الل����ون االخضر هو 
السمة السائدة الغلبها في االسابيع 
السابقة، حيث اعترضت عمليات 
جني ارباح االجتاه الصعودي الذي 
اتسم به اداء االسواق خالل الفترة 
املاضية ومتكنت تلك العمليات من 
سحب مؤشرات جميع االسواق الى 

منطقة اخلسائر االسبوعية.
وج����اءت خس����ائر اس����واق 
االس����هم اخلليجية بالتزامن مع 
الذي ش����هدته االسواق  التراجع 
العاملية في بداية االس����بوع بعد 
االرتفاعات التي حققتها االخيرة 
في االسابيع السابقة، كما ترافق 
ايضا مع تراجع اسعار النفط في 
االيام االولى من االس����بوع وذلك 
قبل ان يعودوا الى االرتفاع مجددا 
ويصل بنهاية االس����بوع كل من 
النفط واسواق االسهم في اوروبا 
والواليات املتحدة االميركية الى 
اعلى مستوياتهم لهذا العام، وقد 
متيزت تداوالت االسبوع املاضي 
بتراجع نشاط التداول بشكل عام 
ف����ي اغلب االس����واق اخلليجية، 
ويعود السبب في ذلك الى حتفظ 
املس����تثمرين في بعض االسواق 
وعزوف عدد منهم عن الشراء خوفا 
من تسجيل خسائر اكبر في ظل 
عدم اتضاح الرؤية للمرحلة املقبلة، 
فيما يأتي انخفاض نشاط التداول 
في اسواق اخرى بالترافق مع قدوم 
شهر رمضان الكرمي والذي عادة ما 
تشهد فيه تلك االسواق انحسارا 

في التعامالت.
اداء  وافاد بأنه عل����ى صعيد 
االسواق، اش����تدت حدة عمليات 
جني االرباح في سوقي االمارات 
وخاصة في سوق دبي املالي والذي 
تراجع مؤشره بنسبة قاربت ال� 
6% ف����ي يوم واح����د، االمر الذي 
ساهم في شغله للمرتبة االولى 
بني اسواق االسهم اخلليجية من 
حيث نسبة اخلسائر االسبوعية 
املس����جلة، وقد جاء ه����ذا االداء 
السلبي للسوقني نتيجة سيادة 
العشوائي خاصة  البيع  عمليات 
من قبل املستثمرين االفراد بسبب 

تخوفهم من حتمل خس����ائر اكبر 
في املس����تقبل، حيث شملت هذه 
املدرجة  العمليات معظم االسهم 
في الس����وقني، خصوصا االسهم 
العقاري،  القط����اع  القيادية، في 
هذا وارتفع مؤش����را السوقني في 
تداوالت آخر ايام االس����بوع مما 
ساعد في تقليص نسبة خسائرهما 
االس����بوعية.واضاف ان بورصة 
قطر بدورها انهت االسبوع املاضي 
مسجلة ثاني اكبر نسبة تراجع بني 
اسواق االسهم اخلليجية، وذلك بعد 
ان كانت متصدرة لالسواق املرتفعة 
في االسبوع ما قبل املاضي، فقد 
شهد السوق عمليات بيع عنيفة 
بهدف جني االرباح، تركزت على 
االسهم القيادية التي كانت تدفعه 
لالرتفاع في االس����ابيع السابقة، 

هذا وتراجع مؤشر بورصة قطر 
في جميع ايام االسبوع باستثناء 
اليوم االخير، االمر الذي اسفر عن 
تخلي املؤشر ملستوى 7.000 نقطة 
والذي كان قد تخطاه صعودا في 
االسبوع ما قبل املاضي باالضافة 
ال����ى تراجعه م����رة اخرى خلف 

مستوى اغالقه للعام 2008.
اكبر اس����واق االسهم  وحول 
اخلليجية، قال ان السوق املالية 
السعودية شهدت اداء متذبذبا مائال 
الى التراجع وسط انخفاض عام 
ملؤشرات التداول خالل االسبوع، 
وترافق ذلك مع التراجعات التي 
سجلتها اس����واق االسهم العاملية 
واسعار النفط في بداية االسبوع، 
وكانت السوق قد شهدت عمليات 
جني ارباح واسعة على العديد من 

االسهم املدرجة وعلى رأسها االسهم 
القيادية ف����ي قطاعي الصناعات 
البتروكيماوي����ة والتأمني وذلك 
على اثر االرتفاع����ات التي كانت 
قد سجلتها تلك االسهم في االسابيع 
السابقة، هذا وقد حقق السوق منوا 
في يومني من ايام التداول اخلمسة 
في االس����بوع املاضي، اال ان هذا 
التراجعات  النمو لم يواز نسبة 
الذي سجلها في باقي االيام ليغلق 

مسجال خسارة اسبوعية.
اما سوق الكويت لالوراق املالية 
فقد قدم بدوره اداء مختلفا الى حد 
ما عن نظرائه في الدول املجاورة، 
اذ ف����ي االيام التي س����جلت فيها 
اس����واق خليجية خسائر يومية 
خالل االسبوع كان سوق الكويت 
هو االقل تراجعا بني تلك االسواق، 

ويعد السبب االبرز في االستقرار 
النسبي الداء السوق هو استمرار 
نش����اط االس����هم القيادية والتي 
لعبت دورا في احلد من اخلسارة 

االسبوعية للسوق.
انهت جميع مؤشرات  وتابع: 
اسواق االسهم اخلليجية تداوالت 
ف����ي املنطقة  االس����بوع املاضي 
احلمراء، وتصدر سوق دبي املالي 
تلك االسواق بعد ان تكبد مؤشره 
خس����ارة واضحة بلغت نسبتها 
5.73% مغلقا عند مستوى 1.813.70 
نقطة، متأث����را بتراجع الغالبية 
الس����وق  العظمى م����ن قطاعات 
العقارات  وعلى رأس����ها قط����اع 
الهندسية، فيما كان  واالنشاءات 
قطاع املواد هو الوحيد الذي متكن 
من االرتفاع مع نهاية االس����بوع 
املاضي، املرتبة الثانية ش����غلتها 
بورصة قطر، وذلك بعد ان اغلق 
مؤش����رها عند مستوى 6.691.19 
نقطة، خاسرا بنسبة 5.03%، حيث 
انخفض املؤشر حتت تأثير تراجع 
الس����وق بقيادة  جميع قطاعات 
قطاع الصناعة، اما السوق املالية 
السعودية فشغلت املرتبة الثالثة، 
وذلك حني انهى مؤشرها تداوالت 
االسبوع متراجعا بنسبة %3.81 
بعدما اغلق عند مستوى 5.623.06 
نقاط، وقد تراجع املؤشر على اثر 
انخفاض جميع قطاعات السوق 
وعلى رأسها قطاع التأمني، سوق 
الكويت لالوراق املالية شغل بدوره 
املركز السادس في ترتيب اسواق 
االسهم اخلليجية من حيث نسبة 
اخلسائر االسبوعية املسجلة، اذ 
اغلق مؤشره عند مستوى 7.844.4 
نقطة منخفضا بنس����بة محدودة 
بلغت 0.96% متأثرا بتراجع جميع 
قطاعات السوق باستثناء قطاع 
االغذية الذي سجل منوا اسبوعيا 
طفيفا، اما اقل االس����واق خسارة 
فكان سوق مسقط لالوراق املالية، 
اذ تكبد مؤشره خسارة اسبوعية 
طفيفة بلغت نسبتها 0.67% حينما 
اغلق عند مستوى 6.115.46 نقطة، 
حيث جاء ه����ذا التراجع نتيجة 
انخفاض قطاع اخلدمات على وجه 
اخلصوص والذي كان هو الوحيد 
بني قطاعات السوق الثالثة الذي 

سجل خسارة اسبوعية.

»المثنى لالستثمار« تستحوذ على شركة 
»األسواق« للوساطة المالية 

»مورجان ستانلي« يعّين سايروس بهبهاني
رئيسًا لقسم الشرق األوسط

لجنة المناقصات المركزية تعلن طرح
30 مناقصة جديدة لجهات حكومية

دبي � رويت���رز: قال بيان 
إن بنك االس���تثمار األميركي 
مورجان ستانلي عني سايروس 
بهبهاني رئيسا جديدا لقسم 
األنشطة املصرفية االستثمارية 
في الشرق األوسط ليحل محل 

ديڤيد لو.
وكان ديڤيد لو غادر مورجان 
ستانلي لالنضمام إلى ستاندرد 
تشارترد في منصب العضو 
املنتدب والرئي���س اإلقليمي 
لفريق انشاء القروض وعالقات 

العمالء ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا.

وسبق أن ترأس بهبهاني 
الش���ركات الصناعية  نشاط 
األوروبية لدى مورجان ستانلي 

في لندن.

أعلنت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس 
الوزراء عن 30 مناقصة لعدة جهات حكومية تضمنت 
6 مناقصات لوزارة الكهرباء واملاء لتوريد كشافات 
إنارة شوارع، وتوريد فوانيس إضاءة فصل جزئي، 
وتوريد كشافات إنارة شوارع، وتوريد ملبات إنارة 
شوارع وتزويد ومتديد كيبالت أرضية جهد )132 ك 
ف( معزول����ة مبادة ال� XLPE وكيبالت اتصاالت مع 

ملحقاتها في مناطق متفرقة من الكويت.
وأضافت جلنة املناقص����ات املركزية ان من بني 

هذه املناقصات: مناقصة ملؤسسة املوانئ الكويتية، 
ومناقصتني لوزارة األش����غال، ومناقصتني لوزارة 
الداخلي����ة ومناقصة لوزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل، ومناقصتني لبلدية الكويت، ومناقصة للهيئة 
العامة للشباب والرياضة، ومناقصتني لشركة نفط 
الكويت ومناقصة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، ومناقصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، ومناقصة لإلدارة العامة لإلطفاء 

و10 مناقصات جلامعة الكويت.

أعلن���ت ش���ركة املثنى 
لالستثمار عن اكتمال إجراءات 
االس���تحواذ عل���ى ش���ركة 
الدولية للوساطة  األسواق 
املالية في صفقة قيمتها 15 
مليون دين���ار ضمن جهود 
شركة املثنى لبناء منظومة 
مالية، توفر خدمات متكاملة 
وقيمة مضافة ألعمال الشركة 

وعمالئها.
وقال املدير العام لشركة 
املثنى لالستثمار عبدالعزيز 
املرزوق في تصريح صحافي 
املثنى لالستثمار  ان شركة 

تكون بعملية االس���تحواذ هذه قد أكملت دائرة 
أنشطتها في س���وق الكويت لألوراق املالية من 
خالل العمل في أكثر من مجال حيث تقدم الشركة 

خدمات تتعلق بأنواع من البيوع 
والتداوالت داخل البورصة مثل بيع 
اآلجل، كما تتعاون مع بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( في توفير خدمات 
البيع والشراء لعمالئهما من خالل 
خدمة بيتك للتداول التي تتم عبر 
بعض فروع بيت���ك أو ديوانيات 
التداول لشركة املثنى لالستثمار، 
وج���اء االس���تحواذ على ش���ركة 
الوساطة كقيمة مضافة وخطوة 
إستراتيجية في مجال تقدمي خدمات 
مميزة للعمالء وبشكل متكامل ومن 
خالل تواجد حقيقي ودائم في سوق 

الكويت لألوراق املالية.
وقد مت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الش���ركة 
وهم كالتالي: زياد ناصر االبراهيم وعيسى عبداهلل 

الوقيان وسيد هاشم احلنيان.

اعتبارًا من 19 أكتوبر المقبل

البورصة توقف إدراج أسهم 
»البحرين والكويت« 

استقالة وتعيين في مجلس »المال«

االكتتاب في األسهم المتبقية  لـ »أبيار«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية وقف إدراج أسهم بنك 
البحرين والكويت في السوق الرسمي اعتبارا من 19 أكتوبر 
املقبل.وقالت البورصة في موقعها على االنترنت انه سيتم 
حتويل األسهم الى سوق البحرين لألوراق املالية بالتنسيق 
مع مسجل أسهم البنك في مملكة البحرين والشركة الكويتية 
للمقاصة.وأضافت البورصة انه سيتم إبالغ املساهمني بإمكانية 
التداول بسهم البنك في سوق الكويت لألوراق املالية حتى 
يوم األحد املوافق 18 أكتوبر وبعده يتوجب على املساهمني 
تداوله في س����وق البحرين ل����ألوراق املالية.وأوضحت ان 
البنك سيتخذ جميع اخلطوات الكفيلة بضمان حقوق حملة 
األس����هم بتحويل أسهمهم الى نظام اإليداع املركزي بسوق 
البحرين لألوراق املالية او إصدار ش����هادات أسهم لهم عن 

طريق مسجل أسهم البنك حسب رغبة كل مساهم.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة املال 
لالس���تثمار افادته   بقبول االستقالة املقدمة من جورج 
يوس���ف نصرة بصفته ممثال لشركة السيف للوساطة 
املالية في مجلس ادارة الشركة وتعيني   خالد عبدالعزيز 
حمود النغيمشي ممثال للش���ركة املذكورة ليكمل بذلك 

املدة   املتبقية لعضوية مجلس االدارة

افاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن شركة ابيار 
للتطوير العق���اري افادته بأنه تقرر فتح باب االكتتاب 
)بأسهم الزيادة االضافية( للمساهمني اجلدد غير املسجلني 
بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية في 
2009/6/11 في االسهم املتبقية من زيادة رأسمال الشركة 
بقيمة اس���مية 100 فلس وعالوة اصدار قدرها 3 فلوس 
ومصاريف اصدار قدرها 2 فلس للسهم الواحد وذلك خالل 
الفترة من امس االحد املوافق 2009/8/23  الى اليوم وذلك 

لدى مدير االكتتاب شركة اعيان كابيتال لالستثمار.

استحوذ سهم »زين« على 27.4% من إجمالي القيمة 
بقيمة 19.9 مليون دينار ليتصدر بذلك قائمة األسهم التي 

مت تداولها.

تصدر سهم املس��تثمرون القابضة حجم نشاط األسهم  
املتداولة بكمية تداول 87.3 مليون س��هم، كما اس��تحوذ سهما 

املستثمرون والديرة على 42% من إجمالي النشاط.

تصدر قطاع اخلدمات ارتفاع مؤشرات قطاعات السوق  
الثماني����ة ب� 138.6 نقطة تاله ف����ي املركز الثاني قطاع غير 
الكويتي بارتفاع 101.7 نقطة وفي املركز الثالث جاء قطاع 
االستثمار بارتفاع 46.4 نقطة وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
الرابعة ب� 34.5 نقطة وجاء قطاع التأمني في املركز اخلامس 
بارتفاع 26 نقطة واحتل قطاع الصناعة املرتبة السادسة 
بارتفاع ضئيل في مؤشره مبقدار 1.2 نقطة. وتصدر قطاع 
األغذية تراجع أداء القطاعات حيث فقد مؤشره 23 نقطة، 

تاله في التراجع قطاع العقار ب� 3.1 نقاط.

عبدالعزيز املرزوق 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

 اإلقفال املؤشر
األسبوعي

 التغير 
 التغير الترتيباألسبوعي

الترتيبالسنوي

5%20.79%7,844.40.96الكويت السعري
1%517.07%3.81-5,623.06السعودية العام
7%16.42-3%1.16-1,507.77البحرين العام

6%2.83-6%-6,691.195.03قطر
3%112.39%0.67-6,115.46مسقط 30

4%710.48%5.73-1,813.70دبي
2%417.07%2.41-2,798.04أبو ظبي العام

»ليبر«: صناديق األسهم الخليجية تحقق ارتفاعًا
بنسبة 21% بنهاية النصف األول من 2009

ذكر تقرير شركة ليبر حول اداء سوق الصناديق 
اخلليجية ان صناديق االس��هم املس��جلة للبيع في 
دول مجلس التعاون حققت معدالت اداء ايجابية عند 
نهاية النص��ف االول من عام 2009 حتى 30 يونيو 
مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.14%.وقد انهت جميع فئات 
اسهم ليبر النصف االول من عام 2009 اداءها موجبة 
مقارنة بخسائر بنسبة 12.55% خالل الفترة نفسها 
من عام 2008، وحققت االسواق الصاعدة مثل روسيا 

واندونيسيا وصناديق القطاعات اداء ايجابيا مرتفعة 
بنسبة 70.77% و60.16% و58.97% على التوالي. وفي 
املقابل، تأثر االداء العام لصناديق االستثمار في املانيا 
حيث سجلت انخفاضا بنسبة 2.32%. واظهر التقرير ان 
صناديق الصكوك قد استعادت اداءها بقوة مستفيدة 
من حتسن اوضاع السوق وارتفعت بنسبة %10.39 
خالل الربع االول من 2009 مس��جلة ارتفاعا بنسبة 

6.70% حتى نهاية النصف االول من العام


