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قيمة األسهم المتداولة
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األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
االقفال املؤشر

األسبوعي
التغير 

التغير الترتيباألسبوعي
الترتيبالسنوي

0.236%0.997%7.800.2الكويت السعري
23.833%4.112%5.947.77السعودية العام
7-14.70%1.226%1.538.91البحرين العام

5.965%2.793%7.296.56قطر
22.274%1.634%6.653.12مسقط 30

30.031%4.291%2.127.62دبي
29.712%1.335%3.100.05ابوظبي العام

استمرت في أدائها اإليجابي واستطاعت أن تختتم جميعها تداوالت رمضان مسجلة نموًا لمؤشراتها 

»بيان«: ارتفاع قيمة التداول في األسواق الخليجية 5.26% إلى 8.25 مليارات دوالر 
أش����ار التقرير األس����بوعي لش����ركة بيان 
لالستثمار حول اداء االسواق اخلليجية لالسبوع 
املاضي  إلى ان اس����واق املنطقة استمرت في 
أدائها اإليجابي واستطاعت أن تختتم جميعها 
تداوالت األسبوع األخير من شهر رمضان مسجلة 
منوا ملؤشراتها وكان تراجع نشاط التداول هو 
الس����مة املميزة ألداء األسواق خالل األسبوع 
املاضي، إذ سجلت أغلبها تراجعا لكل من كمية 

وقيمة التداول.
وقال التقرير ان أسواق األسهم اخلليجية 
مازالت تبدي ارتباطا قويا بتحركات أس����واق 
املال العاملية وخاصة األميركية والتي شهدت 
خالل األس����بوع املاضي ارتفاع����ا في ظل عدد 
من التأثيرات االيجابية. ففي الواليات املتحدة 
األميركية، رجح ب����ن برنانكي رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي انتهاء مرحلة الكساد مع 
توقعه بأن يكون االنتعاش بطيئا. فيما طمأن 
رئيس البنك املركزي األوروبي جان كلود تريشيه 
األوروبيني بأن العمل سيتواصل من أجل استقرار 
األسعار. منظمة األوپيك بدورها توقعت قرب 

االنتعاش وإن كان بطيء الوتيرة.
من ناحية أخرى متكنت أسعار النفط من 
احملافظة على حتركها في حدود مس����توى 70 
دوالرا غير أن أداء األسواق العاملية لم يكن هو 
املؤثر الوحيد على مسار أسواق األسهم اخلليجية 
خالل األسبوع املاضي، إذ أن األسهم القيادية 
باتت هي املتحكمة في مس����ار مؤشرات معظم 
تلك األسواق، حيث قام املستثمرون بعمليات 

شراء على تلك األسهم والتي ارتفعت بدورها، 
مما انعكس ايجابيا على املؤشرات الرئيسية 
ألسواق األسهم اخلليجية في األسبوع املاضي. 
كما كان لسعي بعض الشركات لتجميل اقفاالت 
الربع الثالث دورا في بعض عمليات الش����راء. 
هذا وقد لعبت عمليات جني األرباح في بعض 
األسواق دورا في احلد من مكاسب مؤشراتها، 
فيما ساهمت عمليات مضاربة في أسواق أخرى 

في دفع مؤشراتها لتحقيق املكاسب.
وعلى صعيد أداء األسواق، متكنت السوق 
املالية السعودية من تسجيل أعلى نسبة ارتفاع 
بني أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع املاضي، 
وذلك بعد أن متكن مؤشرها من تسجيل إغالقات 
خضراء في جميع جلس����ات تداول األس����بوع 
املاضي، وذلك في ظل اس����تمرار قيادة األسهم 

القيادية في السوق حلركة التداوالت.
أما سوق الكويت لألوراق املالية، فقد متكن 
من حتقيق منو أسبوعي بالرغم من حالة الترقب 
لصفقة شركة االتصاالت املتنقلة »زين«، فيما 
شهد السوق صفقة مهمة في منتصف األسبوع، 
إذ زاد البنك الوطني حصته في بنك بوبيان إلى 
40%، فيما كان لألس����هم الصغيرة نصيب من 
التداوالت في نهاية األس����بوع. وعلى الصعيد 
االقتصادي، فقد مت توقيع عقد ألحد مشاريع 
البنية التحتية املهمة األس����بوع املاضي وهي 
محطة الصبية الكهربية، ومن املنتظر أن يدعم 
هذا العقد النش����اط االقتصادي الكويتي. هذا 
وقد شهد السوق خالل جلسات بداية األسبوع 

توجها بيعيا كان امتدادا ألداء األس����بوع قبل 
املاضي، غير أن أداء مؤشرات السوق حتسن 

منذ منتصف األسبوع. 
بورصة قطر بدورها، ش����هد مؤشرها أداء 
متذبذبا خالل جلس����ات التداول في األسبوع 
املاض����ي، حيث يرجع الس����بب ف����ي ذلك إلى 
تنازع املؤشر بني عمليات جني أرباح من جهة 
وعمليات شراء من جهة أخرى، إذ شهد السوق 
تداوالت مضاربية أدت إلى تراجع املؤشر، إال 
أن عمليات الش����راء االنتقائية التي متت على 
األس����هم القيادية كان لها دور في تقدمي الدعم 
ملؤشر السوق الذي متكن في النهاية من حتقيق 

النمو األسبوعي.
اما أس����واق اإلمارات بدورها، فقد متكنت 

من حتقيق النمو األس����بوعي، وقد اس����تمرت 
األسهم العقارية في قيادة حركة التداوالت في 
السوقني سواء في حالة االرتفاع أو التراجع خالل 
اجللسات اليومية من األسبوع، باإلضافة إلى 
نشاط أسهم قيادية أخرى، وقد تراجع مؤشرا 
الس����وقني في تداوالت بداية األسبوع نتيجة 
عمليات جني أرباح على إثر االرتفاعات التي 
سجالها خالل األسبوع ما قبل املاضي، إال أنهما 
متكنا من جتاوز تلك العمليات واستطاعا أن 

ينهيا األسبوع املاضي في املنطقة اخلضراء.

قيمة التداوالت

وعلى صعيد القيمة، تراجعت قيم التداول 
في 5 أسواق وارتفعت في سوقني فقط، وتصدر 

س����وق البحرين لألوراق املالية األسواق التي 
سجلت تراجعا وقد سجل مجموع قيم التداول 
ارتفاعا نس����بته 5.26%، إذ بلغ 8.25 مليارات 
دوالر في األسبوع املاضي مقابل 7.84 مليارات 

دوالر في األسبوع الذي سبقه.
فيما شغل س����وق الكويت لألوراق املالية 
املرتبة الثانية، إذ س����جلت قيمة التداول فيه 
انخفاضا نس����بته 29.92%، ف����ي حني جاء في 
املرتبة الثالثة س����وق دب����ي املالي بانخفاض 

نسبته %12.66.
فيما تراجعت قيمة التداول في سوق مسقط 
لألوراق املالية بنسبة محدودة بلغت %1.66، 
ليكون بذلك هو األقل انخفاضا من حيث القيمة 
بني أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع املاضي. 
من ناحية أخرى، منت قيمة التداول في السوق 
املالية الس����عودية بنسبة 31.41%، فيما بلغت 
نس����بة منو القيمة املتداولة في بورصة قطر 
20.82% باملقارنة باألس����بوع ما قبل السابق. 
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية من نصيب السوق املالية السعودية 
والتي بلغت 4.68 مليارات دوالر، فيما حل سوق 
الكويت لألوراق املالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 

1.33 مليار دوالر.

أداء المؤشرات الرئيسية

وقد أنهت جميع مؤش����رات أسواق األسهم 
اخلليجية تداوالت األسبوع املاضي في املنطقة 
اخلضراء، وحافظ مؤشر سوق دبي املالي على 

املرتبة األولى بني تلك األسواق والتي شغلها 
في األس����بوع ما قبل السابق، وأغلق مؤشره 
مع نهاية األس����بوع كاسبا بنسبة 4.29% عند 
مستوى 2.127.62 نقطة، وقد لقي املؤشر الدعم 
من ارتفاع 4 من قطاعات السوق التسعة بقيادة 

قطاع البنوك.
املرتب����ة الثانية ش����غلتها الس����وق املالية 
الس����عودية، وذلك حني أغلق مؤش����رها عند 
مستوى 5.947.77 نقطة مسجال منوا نسبته 
4.11%، مدعوما بارتفاع جميع قطاعات السوق 
بقيادة قطاعي الطاقة واملرافق اخلدمية واإلعالم 
والنشر.املرتبة الثالثة جاءت فيها بورصة قطر، 
إذ أنهى مؤشرها تداوالت األسبوع املاضي مسجال 
منوا نس����بته 2.79% حني أغلق عند مستوى 
7.296.56 نقطة مدعوما بنمو جميع قطاعات 

السوق وعلى رأسها قطاع الصناعة.
أما سوق الكويت لألوراق املالية، فكان هو 
األقل مكسبا بني أسواق األسهم اخلليجية في 
األسبوع املاضي، حيث حقق مؤشره منوا نسبته 
0.99% مغلقا عند مستوى 7.800.2 نقطة، وقد 
ارتفع املؤشر على إثر منو جميع قطاعات السوق 

الثمانية بقيادة قطاع األغذية.
وعلى صعيد األداء الس����نوي، عاد مؤشر 
س����وق الكويت لألوراق املالية مرة أخرى إلى 
خانة املكاسب الس����نوية، وذلك بعد أن متكن 
من النمو في األسبوع املاضي، فيما كان مؤشر 
سوق البحرين لألوراق املالية وحيدا في املنطقة 

احلمراء.

السوق شهد أداًء إيجابيًا خالل هذا األسبوع تماشيًا مع ارتفاع أسواق المنطقة

»جلوبل«: 5.85% مكاسب مؤشر البورصة منذ بداية العام
التقرير األس���بوعي  اوضح 
العاملي  لشركة بيت االستثمار 
جلوبل حول اداء بورصة الكويت 
ان السوق شهد أداء إيجابيا خالل 
هذا األسبوع متاشيا مع ارتفاع 
أسواق املنطقة، كما أدى ارتفاع 
أسعار النفط وارتفاع األسواق 
إل���ى زيادة املش���اعر  العاملية 
اإليجابي���ة لدى املس���تثمرين. 
العام  فقد سجل مؤشر جلوبل 
ال���ذي يقوم  لس���وق الكويت، 
بقياس أداء الس���وق بناء على 
الوزن السوقي لألسهم  طريقة 
ارتفاعا بنسبة بلغت  املدرجة، 
0.58% خالل األسبوع ليغلق عند 
218.49 نقطة. هذا وبلغت مكاسب 
املؤش���ر منذ بداية العام وحتى 

اآلن ما نسبته %5.85.
 من جانب آخر، فقد املؤش����ر 
السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالي����ة 76.7 نقطة من قيمته أي 
بنسبة بلغت 0.99% ليغلق عند 
7800.20 نقطة. هذا وبلغت القيمة 
السوقية 35.48 مليار دينار، في 
حني مال معامل انتش����ار السوق 
بشدة نحو األسهم املتقدمة وذلك 
مع ارتفاع 85 سهما مقابل تراجع 
50 سهما فقط من إجمالي 164 سهما 

مت تداولها خالل األسبوع. 
التداول  وقد ش���هد نش���اط 
أداء مختلط���ا خالل األس���بوع، 
حيث زاد إجمالي كمية األس���هم 
املتداولة خالل األسبوع بنسبة 
بلغت 2.36% وذلك بتداول 1.63 
مليار سهم بإجمالي قيمة بلغت 
377.19 مليون دينار )منخفضا 
بنسبة 29.92% عن إجمالي القيمة 

املتداولة خالل األسبوع السابق(. 
هذا وشهدت أسهم شركات قطاع 
االستثمار أعلى كمية تداول، حيث 
شكل القطاع ما نسبته 35.11% من 
إجمالي كمية التداول األسبوعي 
وذلك بتداول 573.59 مليون سهم 
من اسهم القطاع. فقد تصدر سهم 
شركة املس���تثمر الدولي قائمة 
الش���ركات األكثر ارتفاعا خالل 
األسبوع. وقد أنهى السهم تداوالت 
األسبوع مرتفعا بنسبة %15.91 

مغلقا عند سعر 0.051 دينار.

من ناحية أخرى، شهدت اسهم 
شركات قطاع البنوك أعلى قيمة 
تداول، حيث ش���كل القطاع ما 
نسبته 42.14% من إجمالي قيمة 
التداول األسبوعي وذلك بتداول 
158.96مليون دينار فقد ساهم 
ارتفاع نشاط التداول على أسهم 
بنك بوبيان، في ارتفاع نس���بة 
استحواذ القطاع على هذه القيمة، 
فقد تصدر س���هم بنك بوبيان 
الش���ركات األكثر تداوال  قائمة 
من حيث القيمة بإجمالي قيمة 

بلغت 110.46 ماليني دينار. هذا 
وأنهى السهم تداوالت األسبوع 
منخفضا بنسبة 6.45% مغلقا 

عند سعر580 فلسا. 
كما ش���هدت معظم قطاعات 
الس���وق أداء إيجابيا خالل هذا 
األسبوع مع ارتفاع 6 من أصل 
8 قطاعات، بينما شهد قطاعان 
أداء سلبيا. تصدر مؤشر جلوبل 
لقطاع األغذية قائمة القطاعات 
األكثر ارتفاعا بإضافة ما نسبته 
3.10%. فقد جاء سهم شركة دانة 

الصفاة الغذائية األكثر ارتفاعا 
ضمن القطاع مس���جال مكاسب 
بلغت نسبتها 9.52% وصوال إلى 
138 فلسا. تبعه مؤشر جلوبل 
لقطاع الصناعة مرتفعا بنسبة 
1.58%. فقد شهد سهم مجموعة 
الصناعات الوطنية )القابضة( 
ارتفاع���ا هائال بلغت نس���بته 
16.42%. وقد أنهى السهم تداوالته 

عند سعر 390 فلسا.
هذا واحتل قطاع العقار املرتبة 
الثالثة مرتفعا بنسبة 1.47% من 
جهة القطاع����ات املتراجعة، جاء 
قط����اع اخلدمات األكث����ر تراجعا 
منخفضا بنسبة هامشية بلغت 
0.52%. فقد جاء سهم شركة مشرف 
للتجارة العامة واملقاوالت األكثر 
تراجعا ضم����ن القطاع بفقدان ما 
نس����بته 8.70% من قيمته ليظهر 
ضمن قائمة الشركات األكثر تراجعا 
مغلقا عند سعر 210 فلوس تبعه 
مؤشر قطاع االستثمار منخفضا 
إثر تراجع سهم  بنس����بة %0.14 
مجموعة عارف االستثمارية، فقد 
السهم األكثر تراجعا ضمن  جاء 
القطاع منخفضا بنس����بة %8.51. 
هذا وأنهى السهم تداوالت األسبوع 

عند سعر 172 فلسا.
وبالنظر إلى مؤشرات جلوبل 
املتخصصة، جاء مؤشر جلوبل 
ألصغر 10 شركات األكثر ارتفاعا 
بإضافة ما نسبته 1.7%. كما سجل 
مؤش����ر جلوبل ألكبر 10 شركات 
ارتفاعا بنس����بة بلغ����ت %0.13. 
بينما جاء مؤشر جلوبل اإلسالمي 
املتراجع الوحيد منخفضا بنسبة 

.%1.25

انخفاض القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي بنسبة %0.53 
 ذكر التقرير األس����بوعي لش����ركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« عن قط����اع االتصاالت اخلليجي ان 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت اخلليجي أنهى تداوالت 
األسبوع املاضي مسجال تراجعا بنسبة 0.53% وصوال 
إلى مستوى 304 نقاط مقارنة بإقفال األسبوع السابق 

املنتهي في 10 سبتمبر. 
هذا وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
مبقدار 521.63 مليون دوالر وصوال إلى 98.65 مليار 

دوالر. 
وقد ش����هد قطاع االتصاالت اخلليجي تراجعا في 
أنشطة التداول هذا األس����بوع، حيث انخفضت كمية 
األسهم املتداولة بنس����بة 54.04% وصوال إلى 70.07 
مليون س����هم بإجمالي قيمة ت����داوالت بلغت 310.40 
مالي����ني دوالر أي بانخفاض نس����بته 57.14% مقارنة 

باألسبوع السابق. 
وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت 
على ما نسبته 1.28% من إجمالي الكمية املتداولة في 
األسواق اخلليجية، بينما استحوذت القيمة املتداولة 

للقطاع على ما نسبته 3.91% من إجمالي القيمة املتداولة 
في األسواق اخلليجية. 

وقد واصل سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
تداوالته الكثيفة هذا األسبوع مستحوذا على ما نسبته 
33.50% )23.47 مليون سهم( و34.78% )107.96 ماليني 
دوالر( من إجمالي كمية وقيمة األسهم املتداولة على 
التوالي، وقد أنهى الس����هم املذكور األسبوع منخفضا 

بنسبة 1.56% ليغلق عند 1.260 دينار.
كما سجل سهم شركة احتاد االتصاالت )موبايلي( 
الصعود األكبر بجنيه مكاسب بنسبة 3.73% ليغلق عند 
38.90 رياال سعوديا. في املقابل تصدر سهم مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( قائمة األسهم من حيث 
التراجع بانخفاضه بنس����بة 3.27 % ليغلق عند 11.85 

رياال سعوديا.
وعن أخبار ش����ركات القطاع قال التقرير ان شركة 
»زين السعودية« أعلنت عن حصولها على شهادة إدارة 
أنظمة اجلودة العاملية )آيزو 9001:2008( وشهادة إدارة 
أنظمة أم����ن املعلومات )آيزو 27001:2005(، وذلك من 

قبل الش����ركة الدولية DNV(( املتخصصة في عمليات 
التصنيف والتحقق واالعتماد.

كما حقق قطاع االتصاالت الالسلكية منوا فاق في 
سرعته منو كل القطاعات األخرى في دولة اإلمارات خالل 
السنوات اخلمس املاضية. ويشير التقرير »أبوظبي 
2009« ل� »اكسفورد بيزنس جروب« إلى أن من العوامل 
التي عززت منو قطاع االتصاالت املنافسة بني شركتي 
»اتصاالت« و»دو« حي����ث أدخلت املزيد من اخلدمات 
وس����اعدت على تخفيض األسعار، والزيادة السكانية 
حيث إن عدد س����كان دولة اإلمارات زاد بنسبة %5.6 
خالل 2008 علما أن التوقعات تشير إلى أن تعداد سكان 
أبوظبي سيزيد بنسبة 6.6% خالل العام احلالي 2009 

األمر الذي يزيد الطلب على خدمات االتصاالت.
هذا وقد ذكرت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت املدرجة 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية في بيان توضيحي عن 
عرضها لشراء أسهم شركة ميليكوم في سريالنكا، ان 
العرض الذي تقدمت به هو لشراء كامل الشركة )%100( 

والتي تقدر أسهمها ب� 70.9 مليون سهم.

وسط عمليات شراء إستراتيجية وغير متكررة على سهم بنك بوبيان

»االستثمارات الوطنية«: القيمة السوقية الرأسمالية 
للشركات ترتفع إلى 35.73 مليار دينار

قال التقرير االسبوعي 
لشرك��ة االس���تثم��ارات 
 NIC50 الوطنية أن مؤشر
أقفل بنهاية تداول االسبوع 
املاضي عند مستوى 5.131.7 
نقط���ة بارتفاع قدره 16.7 
نقطة وما نس���بته %0.3 
مقارنة بإقفال األس���بوع 
قبل املاضي، والبالغ 5.115.0 
نقطة وارتفاع قدره 836.3 
نقطة وما نس���بته %19.5 
عن نهاي���ة عام 2008 وقد 
اس���تحوذت اسهم املؤشر 
على 84.9% من إجمالي قيمة 
االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
واقفل املؤشر السعري 
للس���وق عند مس���توى 
7.800.2 نقطة بارتفاع قدره 
76.7 نقطة وما نسبته %1.0 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل 

املاضي والبالغ 7.723.5 نقطة وارتفاع قدره 17.6 
نقطة وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 2008.

اما املؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 
453.2 نقطة بارتفاع قدره 2.6 نقطة وما نس���بته 
0.6% مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي والبالغ 
450.5 نقطة وارتفاع قدره 46.5 نقطة وما نسبته 

11.4% عن نهاية عام 2008.

مؤشرات التداول

وعن مؤش���رات التداول واألسعار قال التقرير 
إنه وخالل تداوالت االسبوع املاضي ارتفع مؤشر 
املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة بنسبة %2.4 
في حني انخفض مؤش���ر عدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 24.2% و29.9% على التوالي، ومن اصل 203 
شركات مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 164 شركة 
بنسبة 80.8% من إجمالي اسهم الشركات املدرجة 
بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 85 شركة 
بنسبة 51.8% فيما انخفضت اسعار اسهم 50 شركة 
بنسبة 30.5% واس���تقرت اسعار اسهم 29 شركة 
بنسبة 17.7% من اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالس���وق ولم يتم التداول على اس���هم 39 شركة 
بنسبة 19.2% من اجمالي اسهم الشركات املدرجة 
بالسوق الرسمي علما بأنه التزال هناك 6 شركات 
موقوفة عن التداول استنادا الى قرار جلنة السوق 
رقم 4/97 والذي يلزم جميع الشركات والصناديق 
املدرجة بتقدمي البيانات املالية الربع س���نوية في 

موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
وحول القيمة السوقية قال التقرير إنه وبنهاية 
تداول االس���بوع املاضي بلغت القيمة الس���وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في السوق الرسمي 
35.732 مليار دين���ار بارتفاع قدره 201.7 مليون 
دينار وما نسبته 0.6% مقارنة مع نهاية االسبوع 
قبل املاضي والبالغة 35.531 مليار دينار وارتفاع 
قدره 1.933 مليار دينار وما نسبته 5.7% عن نهاية 

عام 2008.

األداء العام للسوق 

وعن األداء العام للسوق ذكر التقرير ان سوق 
الكويت لألوراق املالية انهى تعامالته خالل االسبوع 
على ارتفاع في ادائه باملقارنة مع اقفال االسبوع 
 NIC50( املاضي وذلك بالنسبة الى املؤشرات العامة
� السعري � الوزني( والتي ارتفعت بنسب بلغت 

0.3% و1.0% و0.6% على التوالي، أما فيما يتعلق 
باملتغيرات العامة فقد سجلت اداء متناقضا حيث 
انخفض املع���دل اليومي للقيم���ة املتداولة وعدد 
صفقاتها بنس���ب بلغت 30% و24% على التوالي 
في حني ارتفع املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة 
بنس���بة بلغت 2% هذا وقد بلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة خالل االس���بوع 75 مليون دينار 

مقابل 107 ماليني لألسبوع قبله.
هذا وبالرغم من ان تداول يوم قبل نهاية االسبوع 
قد شهد عمليات شراء استراتيجية وغير متكررة لسهم 
بنك بوبيان اعلنت على اثرها شركة مجموعة االوراق 
املالية عن حتقيقها ألرباح فاقت 6.5 ماليني دينار من 
خالل بيعها 83.5 مليون سهم زادت حصة بنك الكويت 
الوطني في بنك بوبيان وصوال الى 39.99% حس����ب 
احدث افصاح، وبالرغم من وقوع تلك الصفقة خالل 
االسبوع وفي ساعات تداوله اال ان املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة كان عند مستويات متواضعة وهو 

أمر متوقع في ظل معطيات السوق احلالية.

نقطة الدعم

هذا وال يزال املؤشر العام يحوم فوق مستويات 
دعمه الواقعة عند 7.500 نقطة وهو شيء جيد 
بالرغم م���ن التذبذب والرك���ود الطفيف، حيث 
توقعنا خالل تقرير االسبوع املاضي ان يستمر 
اداء السوق على ذلك النحو لفترة مستحقة من 
الوقت، وال شك في ان املالمح االساسية لصفقة 
االستحواذ املرتقبة خالل االربعة اشهر املقبلة قد 
ساهمت الى درجة كبيرة في توقف املضاربات على 
السهم وبدأ السوق بأخذ منحنى اوسع واشمل 
فيما يتعلق مبس���توى ت���وزع القيمة املتداولة 
على الش���ركات املدرجة، فبعد ان كانت نس���بة 
تركز القيمة املتداولة تصل احيانا الى 60% من 
القيمة املتداولة على مجموعة بعينها تدنت هذه 
النسبة وراحت تشمل عددا اكبر من الشركات، 
حيث تنوعت عمليات الشراء بني شراء استثماري 
تركز في قطاعي البنوك واخلدمات هذا االسبوع 
وبدرجة اقل بالنسبة للنشاط املضاربي الذي لم 
يأخذ حيزا كبيرا من قيمة التداول ويتضح انه لم 
يخص االفراد بقدر ما يخص املجاميع والتكتالت 
االستثمارية التي رمبا تتعلق حتركاتها مع قرب 
نهاية فترة التسعة اشهر بنهاية سبتمبر احلالي 
التي ستقفل خالل تداوالت االسبوع بعد نهاية 

عطلة العيد.

ق����ال التقرير أن كمي����ة التداول 
تراجعت في معظم أس����واق األسهم 
اخلليجية خالل األسبوع املاضي.وقد 
سجل إجمالي عدد األسهم املتداولة في 

تلك األس����واق تراجعا محدودا بلغت نسبته 5.21%، وذلك بعد أن 
بلغ 5.47 مليارات سهم مقابل 5.77 مليارات سهم في األسبوع قبل 
املاضي.  وعلى صعي����د الكمية املتداولة، تراجع حجم التداول في 
جميع األسواق باستثناء سوقني فقط. وعلى صعيد األسواق التي 

حققت تراجعا، تصدرها س����وق البحرين لألوراق املالية، إذ نقص 
حجم التداول فيه بنسبة 68.52% فيما جاء سوق مسقط لألوراق 
املالية في املرتبة الثانية بنس����بة تراجع بلغت 14.6%.  أما س����وق 
دبي املالي فحل في املرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت %13.55. 
في حني كانت بورصة قطر هي األقل تراجعا، حيث انخفض حجم 

التداول فيها بنسبة 4.86%. من جهة 
أخرى، زاد حجم التداول في السوق 
املالية السعودية بنسبة 32.96%، في 
حني منا عدد األسهم املتداولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية بنسبة بلغت 2.36%. هذا وكان أكبر حجم 
تداول بني أسواق األس����هم اخلليجية من نصيب سوق دبي املالي 
والذي بلغ 2.23 مليار س����هم، في حني جاء سوق الكويت لألوراق 

املالية ثانيا بحجم تداول بلغ 1.63 مليار سهم.

تراجع كمية التداول 5.21% لتسجل 5.47 مليارات سهم


