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)محمد ماهر(متداولون يتابعون اغالقات السوق في الثواني األخيرة

انخفاض المؤشر العام 6 نقاط وتداول 458.5 مليون سهم بقيمة 110.7 ماليين دينار 

إغالقات الثواني األخيرة تقّلص خسائر السوق وتدفع السيولة إلى االرتفاع 
أس�هم »إيف�ا« و»المدينة« و»اكتتاب« تس�تحوذ عل�ى 36.9% من إجمالي النش�اطتداوالت »زين« تحقق 34.9 مليون دينار وتستحوذ على 31.5% من إجمالي القيمة

عمر راشد 
 استهل سوق الكويت لألوراق 
املالية أولى جلس���ات األسبوع 
بالل���ون األخض���ر بارتفاع 23 
نقطة، ما لبث أن ارتد س���ريعا 
إلى اللون األحمر بقيادة أس���هم 
البن���وك التي تراجعت معظمها 
بضغوط عمليات بيعية جلني 
أرباح، وجاءت اغالقات الثواني 
األخيرة لتقلص خسائر املؤشر 
العام للسوق من 34 إلى 6 نقاط 
ليستقر عند 7957.9 نقطة، إال أن 
املؤشر الوزني خالف انخفاض 
السعري ليغلق على ارتفاع 1.3 
نقطة ليغلق عند 469.2 نقطة. 
 هذا التباين في أداء مؤشري 
السوق انعكس وبشكل واضح 
على حجم الت���داول في القيمة 
والكمية، حيث ارتفعت سيولة 
السوق إلى 110.7 ماليني دينار، 
فيما ارتفع حجم النشاط بشكل 
ملحوظ ليستقر عند 458.5 مليون 
سهم، مدفوعا بتحرك نشط على 
س���هم »زين« وبعض الشركات 
املرتبطة به وكذلك حترك ملحوظ 
من قبل احملافظ والصناديق على 
أسهم »إيفا« و»املدينة« و»اكتتاب« 
التي استحوذت على 36.9% من 

إجمالي النشاط. 
 واختلط أداء السوق فيما بني 
التي شهدت  القيادية  الشركات 
بعضها عمليات شراء ملحوظة 
بقي���ادة »زي���ن« و»أجيليتي« 
ومجموع���ة الصناع���ات، فيما 
شهدت أس���هم البنوك ضغوطا 
بيعية خاصة على س���هم البنك 
الوطني وبيت التمويل الكويتي، 
فيم���ا ش���هدت أس���هم مجاميع 
استثمارية نشاطا ملحوظا خاصة 
إيفا وشركاتها التابعة ومجموعة 
املدين���ة والتي جاءت حتركاتها 
النشاط بني  في عمليات تبديل 

احملافظ على أسهم الشركات. 
 ويأت���ي التباي���ن ف���ي أداء 
العوامل  السوق ليعكس تأثير 
اخلارجية، حيث تباينت اغالقات 
أسواق املال اخلليجية التي أغلق 
بعضها على اللون األخضر، فيما 

شهدت أخرى تراجعات باللون 
األحمر، حيث ارتفعت أس���واق 
دبي وأبوظبي وعم���ان وقطر، 
فيما تراجعت أس���واق املال في 
السعودية والبحرين والكويت. 
 وعلى الرغم من أن السوق 
قد أنهى تداوالت األسبوع املاضي 
على مؤش���رات إيجابية، إال أن 
حالة الترقب لدى املس���تثمرين 
واملتداولني ملا ستفسر عنه نتائج 
بيانات الربع الثالث وعموميات 
بعض الشركات القيادية التزال 
جتعل عاملي احلذر واملضاربة هما 
املسيطرين على سلوك املتداولني 
مما يجعل تعزيز سلوك املضاربة 
على الش���راء االس���تثماري هو 
الغالب على األداء العام للسوق. 
فبعد اقتراب الس���وق من عبور 
حاجز ال� 8000 نقطة ب� 34 نقطة 
فقط، زاد فارق الوصول إلى هذا 
احلاجز ليصبح 43 نقطة، إال أن 
مخالفة املؤش���ر الوزني لنزول 
املؤشر الس���عري جتعل تركيز 
القيادية  املتداولني على األسهم 
هو املسيطر على حركة التداول 

خالل جلسات التداول املقبلة. 

المؤشرات العامة

 أغلق السوق تداوالته على 
تباين في أداء مؤشريه »السعري« 
و»الوزني« حيث تراجع املؤشر 
الوزني 6 نقاط ليغلق عند 7957.9 
نقطة، بينما ارتفع املؤشر الوزني 
1.3 نقطة ليس���تقر عند 469.4 
نقط���ة، وبلغت كمية األس���هم 
املتداولة 458.5 مليون س���هم، 
بلغت قيمتها 110.7 مليون دينار 

نفذت من خالل 7396 صفقة. 
 وجرى التداول على أسهم 134 
شركة من إجمالي 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت أسعار 37 شركة 
وشهدت أسهم 61 شركة انخفاضا، 
وحافظت 36 شركة على أسعار 
أس���همها دون تغيير، ولم يتم 

التداول على 69 شركة. 
 وقد تصدر قطاع االستثمار 
حجم النشاط بكمية تداول 289.9 
مليون سهم نفذت من خالل 3341 

يترتب عليه من خسائر مادية 
ومعنوية للمس����اهمني وكذلك 
للسوق الذي سيحرم من إيرادات 
اإلعالنات التي تبث على موقعه 
وهو ما يعني أن الرسوم التي 
سيحصلها من املتداولني سوف 
يتم خسارتها في ناحية أخرى، 
إال أن اإلشكالية احلقيقية التي 
الس����وق هي تنافسية  تواجه 
التعامالت  السوق في شفافية 
املالية م����ع دول املنطقة، األمر 
الذي يعني عزوف مستثمرين 
خارجيني عن الدخول إلى السوق 
وهو ما يحرم املس����اهمني من 
فرص لتحقيق عوائد جيدة. وقد 
نفى عدد من شركات الوساطة 
وقوفه����م وراء اتخ����اذ القرار، 
مش����يرين إلى أن إدارة السوق 
عليها أن توضح مبررات اتخاذ 

القرار في هذا التوقيت.

آلية التداول

شهدت أسهم البنوك تراجعات 
باللون األحمر، بسبب عمليات 
جني أرباح شهدتها معظم أسهمها 
بقي����ادة »الوطن����ي« و»بيتك« 
مبقدار وحدة سعرية لكل منهما، 
إال أن إغالقات الثواني األخيرة، 
جعلت »الوطن����ي« يغلق على 
نفس مستوى اإلغالق السابق 
عند دينار و280 فلسا للسهم، 
فيما أغلق بيتك على تراجع عند 
دينار و300 فلس للسهم، فيما 
ارتفع املؤش����ر السعري، وقد 
ارتفع س����هم »أوسط« ليستقر 

عند 480 فلسا للسهم.
وقد ش����هدت تداوالت قطاع 
االستثمار نشاطا ملحوظا في 
تداوالت أسهم مجاميع استثمارية 
بقيادة إيفا وشركاتها، حيث أغلق 
سهم إيفا عند 136 فلسا للسهم 
بكمية تداول 51.1 مليون سهم 
بقيمة 6.9 ماليني دينار نفذت من 
خالل 355 صفقة، فيما شهد سهم 
الديرة نش����اطا ملحوظا بكمية 
تداول 16.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 191 صفقة بلغت قيمتها 
1.9 مليون دينار محققا مكاسب 

قدرها 4 فلوس ليستقر عند 118 
فلسا للسهم.

واستطاع س����هم »املدينة« 
بلوغ ال� 100 فلس للسهم بعد 
تراجعه عن هذا احلاجز لعدد 
التداول،  من اجللس����ات خالل 
وبرغم إغالق الس����هم عند 99 
فلسا للسهم إال أنه عاد ليحقق 
هذا املستوى بكمية تداول بلغت 
68.6 مليون سهم ليتصدر بذلك 
األسهم املتداولة مبكاسب فلسني 
عن مس����توى اإلغالق السابق، 
وقد استحوذ السهم على %14.9 
من إجمالي النشاط. وقد احتل 
سهم اكتتاب املرتبة الثانية وفقا 
حلجم النشاط بكمية تداول 54.9 
مليون سهم بلغت قيمتها 3.3 

ماليني دينار.
واستطاع س����هم مجموعة 
الصناعات حتقيق مكاسب 10 
فلوس للسهم في تداوالت هي 
األنشط له منذ أسبوعني ليستقر 
عند 480 فلس����ا للسهم، بكمية 
تداول 12 مليون سهم وبقيمة 
بلغ����ت 5.7 مالي����ني دينار من 
خالل 197 صفقة، فيما شهدت 
أسهم السكب الكويتية وكابالت 
وأنابي����ب وس����فن تراجعات 
متباينة، رغم إغالق سهم »زين« 
عل����ى ارتفاع مبق����دار وحدتني 

سعريتني.
وبعدد 47 صفقة، استطاع 
سهم أجيليتي أن ينهي تداوالته 
لصاحله بارتفاع وحدة سعرية 
ليغلق على دينار و260 فلسا 
للسهم، بكمية تداول 1.1 مليون 
سهم بقيمة 1.4 مليون دينار، وقد 
استمرت زين في قيادة سيولة 
السوق بكمية تداول 22.9 مليون 
سهم بلغت قيمتها 34.9 مليون 
دينار ليستحوذ بذلك على %31.5 

من إجمالي القيمة املتداولة.
وقد استحوذت أسهم »زين« 
و»إيف����ا« و»املدينة« و»بيتك« 
و»صناعات« و»املال« على 64.7 
مليون دينار بنسبة 58.4% فيما 
استحوذ سهم زين على %31.5 

من إجمالي القيمة.

عمومية الشركة دون اإلعالن عن 
صفقة بحجم التداول على السهم 
وهو ما يعني حدوث ارتداد حاد 
في مؤشرات السوق الفنية، إال 
أن هناك معلومات شبه مؤكدة 
تفيد بأن الشركة بصدد اإلعالن 
عن صفقة »جامبو« تقود السوق 
في الفترة املقبلة إلى انتعاش قد 
يدفع به لبلوغ حاجز ال� 9000 
نقطة م����ع نهاية العام احلالي، 
مدعوم����ا بتنوع الش����راء على 
األسهم القيادية والرخيصة مع 
أرباح جيدة  توقعات بتحقيق 
في الربع الثالث للشركات ذات 

األداء التشغيلي اجليد.

تأخير بث التداول

من بني األم����ور املهمة التي 
املتداولني في  انتب����اه  لفت����ت 
الس����وق هو ما أعلنت����ه إدارة 
السوق من تأخير بث موقعي 
الس����وق 10 دقائ����ق عن موعد 
التداول الرس����مي وهو ما فتح 
الباب واسعا أمام مطالبات لوزير 
التجارة والصناعة رئيس جلنة 
السوق بضرورة إلغاء القرار ملا 

صفقة بقيمة 34.1 مليون دينار، 
تاله قط���اع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية 68.2 مليون سهم 
نف���ذت من خ���الل 1526 صفقة 
بقيمة 43.1 مليون دينار، وجاء 
قطاع العقارات في املركز الثالث 
بكمية تداول بلغت 41.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 653 صفقة 
بقيم���ة 3.9 ماليني دينار، وجاء 
في املركز الرابع قطاع الصناعة 
بكمية تداول 37.8 مليون سهم 
نفذت من خالل 1169 صفقة بقيمة 

17.5 مليون دينار. 

زين تقود السيولة 

 قادت »زين« سيولة السوق 
في نهاية التداوالت بقيمة 34.9 
مليون دينار لتس����تحوذ بذلك 
على 31.5% م����ن إجمالي قيمة 
األسهم املتداولة، واستمرار زين 
في قيادة سيولة السوق يأتي 
قبل يوم من انعقاد عموميتها 
غير العادية والتي من املتوقع 
فيها اإلعالن عم����ا مت الترتيب 
له بخصوص بيع أصول زين 
أفريقيا وتطور املفاوضات في هذا 

اخلصوص وكذلك ما مت تداوله 
باهتمام مستثمر استراتيجي 
بش����راء حصة مؤثرة في زين 

األم. 
 ورغم اإلقرار بأن س����يولة 

السوق ارتبطت ومنذ 21 مايو 
املاضي بأداء حركة السهم ارتفاعا 
وانخفاضا، إال أن األمر يحمل في 
طياته عددا من املخاطر، أهمها 
البعض من أن تنفض  تخوف 

اعلن س����وق الكويت لألوراق املالية ان شركة مجموعة 
عارف االس����تثمارية افادت بانها حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة املنتهية 

في 30 يونيو حيث بلغت خسائرها 38 مليون دينار.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لش���ركة بيت التمويل اخلليجي 
س���تنعقد يوم اخلميس املواف���ق 2009/9/10 في فندق 
اخلليج، املنامة � مملكة البحرين، وفي حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني سيكون االجتماع الثاني يوم اخلميس 

املوافق 2009/9/24 في نفس الزمان واملكان.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة العقارية 
للمدن العقارية افادت بأنه مت اعادة تش����كيل مجلس ادارة 
الش����ركة ليصبح على النحو التالي: رئيس مجلس االدارة 
عدنان يعقوب بورحمة ونائب رئيس مجلس االدارة عمر علي 
فهد الزميع، واعضاء مجلس االدارة صالح محمد الكندري 

وسنكار رام مادوريا سنكراف وسعود مطلق العازمي.

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الكويتية 
للتمويل واالس����تثمار تنفي بيع كامل حصتها في ش����ركة 
الصلبوخ التجارية، حيث ان األمر مازال في مرحلة املفاوضات 
األولية ولم يتم التوصل التفاق نهائي لبيع احلصة اململوكة 
للشركة في شركة الصلبوخ وفي حالة التوصل الى اتفاق 

نهائي للبيع سيتم اخطار السوق في حينه.

38 مليون دينار خسائر »عارف االستثمارية«

عمومية بيت التمويل الخليجي
 10 سبتمبر المقبل

تشكيل مجلس إدارة الشركة 
العالمية للمدن العقارية

»الكويتية للتمويل«
 تنفي بيع حصتها في صلبوخ

افاد سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الكويتية 
للخدمات الطبية ستدرج في السوق املوازي، وذلك اعتبارا 
من يوم الثالثاء املوافق 2009/9/1 على النحو التالي باللغة 

.)K Clinic( وباللغة االجنليزية )العربية )عيادة ك

 »الكويتية للخدمات الطبية« 
تدرج في السوق الموازي

ومؤشراتأرقام

سوق الكويت يحتّل نصيب األسد في حجم التداوالت مقارنة بأسواق »التعاون«

»بيان«: األسهم الخليجية تتخلص من تأثير عمليات جني األرباح األسبوع الماضي
ورد في التقرير األسبوعي لشركة بيان 
لالستثمار أن أسواق األسهم اخلليجية 
متكنت في األسبوع األول من شهر رمضان 
م���ن التخلص من تأثي���ر عمليات جني 
األرباح والتي تعرضت لها في األسبوع 
الذي سبقه، مش���يرا إلى أن مؤشراتها 
متكنت من اإلغالق على مكاسب بالرغم 
من استمرار حضور تلك العمليات سواء 
على املستوى اليومي أو حتى في شكل 
عمليات جني أرباح سريعة خالل ساعات 
التداول. وكشف التقرير انه رغم بعض 
التوقعات بتراجع نشاط التداول خالل 
ش���هر رمضان املبارك إال أن األسواق لم 
تبد تأثرا كبيرا بذلك الصدد بل وسجل 
بعضها ارتفاعا في مس���توى السيولة 
على الرغم من تقليص ساعات التداول 
في عدد منها، الفتا إلى أنه كان ملشتريات 
األجانب دورا واضحا في دعم الطلب في 

بعض األسواق.
 وأوضح التقرير أن هذه االرتفاعات 
ج���اءت في ظل أخب���ار مواتية عن أداء 
األس���واق العاملي���ة خاص���ة األميركية 
واألوروبية، والتي شهدت حتسنا ملموسا، 
الفتا إلى أن قطاع العقار األميركي شهد 
مؤخرا بعض االنتعاش، فيما بقيت أسعار 
النفط فوق مستوى 70 دوالرا رغم تذبذبها 

خالل األسبوع املاضي.

أداء األسواق

وعلى صعيد أداء األسواق، ساهمت 
احلركة الش���رائية النشيطة على أسهم 
قيادية في قطاعي البنوك واخلدمات في 
سوق الكويت لألوراق املالية بشكل مؤثر 

في دعم مؤشر السوق. 
من ناحية أخرى، لعب قطاعا البنوك 
والبتروكيماويات الدور األبرز في حتديد 
مسار مؤش���ر السوق املالية السعودية 
خالل األسبوع املاضي، وإن خففت خسائر 
اليومني األخيرين من مكاس���ب املؤشر، 
وطفت على الس���طح ظاهرة ارتفاعات 
إقفال  اللحظة األخيرة والتي حس���نت 
املؤشر عدة مرات خالل األسبوع املاضي 
وحولته في بعض األحيان من اخلسارة 

إلى املكسب. 
وب���ني التقرير أن س���وق البحرين 
ل���ألوراق املالية، متكن من التغلب على 
عمليات جني األرباح ليغلق مؤشره في 
املنطقة اخلضراء، بعد أن قدم أداء متذبذبا 
تأرجح بني الربح واخلسارة على مستوى 
االقفاالت اليومية، وحظيت أسهم البنوك 
واخلدمات بنصي���ب واضح من اهتمام 
املتداولني.  وأشار إلى أن بورصة قطر، 
عل���ى الرغم من تراجع الس���يولة فيها، 
متكن مؤش���رها من حتقيق ارتفاع على 

بلغ���ت 35.91%. واحتل س���وق الكويت 
لألوراق املالية املرتبة الثالثة بنس���بة 

تراجع %32.02. 
وكشف التقرير ان سوق دبي املالي 
كان هو األقل تراجع���ا، حيث انخفض 
حجم التداول فيه بنس���بة 19%. مشيرا 
إلى أن س���وق البحرين لألوراق املالية 
تصدرت األس���واق التي حققت ارتفاعا 
في حجم تداولها، وذلك بعد النمو الكبير 
الذي حققه عدد األس���هم املتداولة فيه 
خالل األسبوع والذي وصلت نسبته إلى 
122.40%. وتابع التقرير أن سوق مسقط 
لألوراق املالي���ة جاء في املرتبة الثانية 
بنسبة منو بلغت 81.33%، مشيرا الى ان 
سوق أبوظبي لألوراق املالية احتل املرتبة 
الثالثة، وذلك بعد أن وصلت نسبة منو 

الكمية املتداولة فيه إلى %2.37.
وكشف ان أكبر حجم تداول بني أسواق 
األسهم اخلليجية كان من نصيب سوق 
الكويت لألوراق املالية والذي بلغ 1.67 
مليار سهم، في حني جاء سوق دبي املالي 
ثانيا بحجم تداول بلغ 1.13 مليار سهم.

وعلى صعيد القيمة، بني التقرير ان 
قيم التداول تراجعت في أربعة أسواق 
وارتفعت في ثالث أسواق أيضا، وتصدرت 
التي س���جلت  بورصة قطر األس���واق 
انخفاضا، وذلك بع���د أن نقصت قيمة 
تداوالتها في األس���بوع املاضي بنسبة 
39%. فيما شغلت السوق املالية السعودية 
املرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول 
فيها تراجعا نسبته 30.98%، مشيرا إلى 
أن سوق الكويت لألوراق املالية احتل في 
املرتبة الثالث���ة، وذلك بعد أن تراجعت 
قيمة تداوالته في األسبوع املاضي بنسبة 
11.29%. فيما انخفضت قيمة التداول في 
س���وق دبي املالي بنسبة 8.41%، ليكون 
بذلك هو األقل تراجعا من حيث القيمة 
بني أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع 

املاضي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى 
أن سوق البحرين لألوراق املالية تصدر 
األسواق التي حققت ارتفاعا، إذ منت قيمة 
تداوالته بنسبة كبيرة بلغت %113.85. 
فيما كان سوق أبوظبي لألوراق املالية 
هو األقل منوا، إذ بلغت نس���بة ارتفاع 

قيمة التداول فيه %10.95.
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بني أسواق 
األس���هم اخلليجية من نصيب السوق 
املالية الس���عودية والت���ي بلغت 3.67 
مليارات دوالر، فيما حل سوق الكويت 
لألوراق املالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 

1.83 مليار دوالر.

أن السوق املالية السعودية شغلت املرتبة 
الثالثة، وذلك حني أنهى مؤشرها تداوالت 
األسبوع كاسبا بنسبة 2.48% بعدما أغلق 
عند مستوى 5.762.75 نقطة، وقد ارتفع 
املؤش���ر إثر منو الغالبي���ة العظمى من 
قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات 
البتروكيماوية، فيما كان قطاع التأمني هو 

الوحيد الذي أنهى األسبوع خاسرا. 
وكش���ف التقرير أن س���وق الكويت 
لألوراق املالية شغل بدوره املركز السادس 
في ترتيب أسواق األسهم اخلليجية من 
حيث نسبة املكاسب األسبوعية املسجلة، 
إذ أغلق مؤش���ره عند مستوى 7.964.3 
نقطة كاسبا بنسبة 1.53%، مدعوما بارتفاع 
معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع 
الصناعة. وأش���ار إلى أن أقل األسواق 
مكسبا في األسبوع املاضي، فكان سوق 
البحرين لألوراق املالية، إذ منا مؤشره 
بنسبة محدودة بلغت 0.76% مغلقا عند 
مستوى 1.519.23 نقطة، حيث جاء هذا 
االرتفاع نتيجة منو أغلب قطاعات السوق 

بقيادة قطاع البنوك.

األداء السنوي

وأوضح التقرير انه على صعيد األداء 
السنوي، استطاع مؤشر بورصة قطر أن 
يعود للمنطقة اخلضراء مرة أخرى، وذلك 
بعد أن متكن من تعويض جميع خسائره 
التي تكبدها في األسبوع ما قبل املاضي، 
لينضم بذلك مجددا إلى األسواق الرابحة 
على الصعيد السنوي، فيما كان مؤشر 
سوق البحرين لألوراق املالية وحيدا في 

خانة اخلسائر السنوية. 
وأوضح التقرير أن الس���وق املالية 
الس���عودية ظلت صاحبة أكبر نس���بة 
ارتفاع على املستوى السنوي بني أسواق 
األس���هم اخلليجية، حيث وصلت هذه 
النسبة إلى 19.98%، مشيرا إلى أن سوق 
أبوظبي لألوراق املالية حافظ أيضا على 

املستوى األسبوعي رغم حضور عمليات 
جني األرباح بالس���وق، ومتيزت حركة 
التداول بالسوق بعمليات شراء انتقائية 
من قبل املس���تثمرين. وبني التقرير أن 
سوق مسقط لألوراق املالية، شهد منوا 
في قيمة التداول مدعوما بنشاط واضح 

ملشتريات األجانب.
 وجاء أداء مؤشر السوق بالتوافق مع 
أخبار اقتصادية جيدة بعد اإلعالن عن 
عزم احلكومة على استثمار 3 مليارات 

ريال لتعزيز األداء االقتصادي.
 وأضاف التقرير أن قطاع العقار، لعب 
الدور الرئيسي في أسواق اإلمارات في دعم 
كل من مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية 
ومؤشر سوق دبي املالي مما مكن كليهما 
من إنهاء تداوالت األس���بوع في املنطقة 
اخلضراء، وش���هد كال الس���وقني حركة 
شرائية واضحة للمستثمرين األجانب 

أسهمت بشكل إيجابي في ارتفاعهما.

المؤشرات الرئيسية

بني التقرير أن جميع مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية اس���تطاعت أن تنهي 
تداوالت األس���بوع املاضي في املنطقة 
اخلضراء، ومتكن س���وق دبي املالي من 
التح���ول من املرتبة األخي���رة بني تلك 
األس���واق والتي شغلها في األسبوع ما 
قبل السابق إلى املرتبة األولى، وذلك بعد 
أن سجل مؤشره منوا أسبوعيا نسبته 
4.06% مغلقا عند مستوى 1.887.34 نقطة، 
الس���وق  مدعوما بنمو معظم قطاعات 
وعلى رأسها قطاع العقارات واإلنشاءات 

الهندسية. 
وأضاف أن املرتبة الثانية ش���غلتها 
بورصة قطر، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها 
عند مس���توى 6.920.12 نقطة مرتفعا 
بنسبة 3.42%، حيث سجل املؤشر هذا 
النمو في ظل ارتفاع جميع قطاعات السوق 
بقيادة قطاعي الصناعة واخلدمات. وبني 

املرتبة الثانية وبفارق طفيف عن السوق 
السعودي، إذ بلغت نسبة مكسبه السنوي 
19.49%، وبني التقرير أن سوق دبي املالي 
صاحب املرتبة الثالثة، حقق مؤش���ره 
منوا سنويا نسبته 15.34%، مشيرا إلى 
أن سوق الكويت لألوراق املالية، متكن 
مؤشره من حتسني أدائه على الصعيد 
الس���نوي، بعد أن كان األقل مكسبا بني 
أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع ما 
قبل الس���ابق، إال أنه استطاع أن يشغل 
املرتبة اخلامس���ة في األسبوع املاضي، 
وذلك بعد أن وصلت نس���بة منوه على 

املستوى السنوي إلى %2.33. 
وأوضح التقرير أن بورصة قطر كانت 
أقل األسواق ارتفاعا، والتي منا مؤشرها 
بنس���بة 0.49%، من جهة أخرى، قلص 
مؤشر س���وق البحرين لألوراق املالية 
خس���ائره إثر مكاسب األسبوع املاضي 

لتصل إلى %15.79.
التقرير  التداولوتابع  كمية وقيم���ة 
»تراجع كل من كمية وقيمة التداول في 
معظم أسواق األس���هم اخلليجية. وقد 
سجل إجمالي عدد األسهم املتداولة في 
أسواق األسهم اخلليجية خالل األسبوع 
املاضي انخفاضا نسبته 23.14% بعد أن 
بلغ 4.10 مليارات سهم مقابل 5.33 مليارات 
سهم في األسبوع قبل املاضي. في حني 
سجل مجموع قيم التداول تراجعا نسبته 
22.55%، إذ بلغ 6.85 مليارات دوالر في 
األس���بوع املاضي مقابل 8.84 مليارات 

دوالر في األسبوع الذي سبقه«.
وأش���ار إلى انه على صعيد الكمية 
املتداولة، تراجع حجم التداول في أربع 
أسواق مقابل ارتفاعه في ثالث أسواق، 
الفتا إلى انه من ناحية األس���واق التي 
سجلت تراجعا، بورصة قطر في املركز 
األول، إذ انخف���ض حج���م التداول فيها 
بنسبة 46.62%. فيما جاءت السوق املالية 
السعودية في املرتبة الثانية بنسبة تراجع 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

2.335%1.536%7.964.3الكويت السعري
19.981%2.483%5.762.75السعودية العام
7-15.79%0.767%1.519.23البحرين العام

0.496%3.422%6.920.12قطر
14.974%2.294%6.255.73مسقط 30

15.343%4.061%1.887.34دبي
19.492%2.075%2.855.93أبوظبي العام

 إغالقات الثواني األخيرة قلصت خسائر املؤشر العام 
28 نقطة، ليس���تقر عند 6 نقاط وليستقر عند 7957.9 

نقطة.
 استحوذت اسهم 6 شركات على 64.7 مليون دينار بنسبة 

58.4% من اجمالي القيمة.
 استحوذت اسهم »ايفا« و»املدينة« و»اكتتاب« على 

36.7% من اجمالي حجم نشاط األسهم املتداولة.
 »زين« قادت سيولة السوق بنسبة 31.5% من اجمالي قيمة 

األسهم التي مت التداول عليها.
 بلغ حجم عروض البيع الكلية على األسهم املدرجة 
في السوق الرسمية قبل بداية التعامالت حوالي 292.57 
مليون س���هم، فيما بلغ حجم طلبات الشراء الكلية على 

هذه األسهم 144.42 مليون سهم تقريبا.


