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وسط استمرار سيطرة األحداث الداخلية على مجريات التداول وبوادر إيجابية لالقتصاد العالمي

»بيان«: دور بارز لصفقة »بوبيان« في تماسك ونشاط السوق

قال التقرير االسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد متاسكا خالل 
األسبوع املاضي وحتقيقا ملكاسب 
بسيطة وس����ط استمرار سيطرة 
األح����داث الداخلية على مجريات 
التداول، في الوقت الذي استمرت 
فيه مؤشرات إيجابية في الظهور 
على مستوى االقتصاد العاملي، ما 
أداء أسواق األسهم  انعكس على 
العاملية الرئيسية وعلى حتركات 

أسعار النفط.
وعرج التقرير على االقتصاد 
العاملي مشيرا الى ترجيح رئيس 
مجل����س االحتياط����ي االحتادي 
انتهاء  ب����ن برنانك����ي  األميركي 
مرحلة الكساد مع توقعه أن يكون 
االنتعاش بطيئ����ا. وعبر احمليط 
جاءت التصريح����ات األوروبية 
أكثر حتفظا، فقد صرح  كعادتها 
رئيس البن����ك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه، رغم تطميناته 
لألوروبي����ن مبواصلة العمل من 
أجل استقرار األسعار، اال أنه من 

املبكر اإلعالن ع����ن نهاية األزمة 
املالية. ومنظمة األوپيك بدورها 
أعلنت عن رؤيتها والتي تقترب من 
الرؤية األميركية، إذ قالت املنظمة 
ان مؤشرات على انتعاش االقتصاد 
العاملي قد بدأت في الظهور، وإن 
كان االنتع����اش م����ن املتوقع له 
أن يكون بطيئ����ا وتدريجيا. من 
ناحية أخرى، ظلت أسعار النفط 
متماسكة حول مستوى 70 دوالرا 
رغم تذبذبها خالل االسبوع. وعلى 
الصعيد احمللي، ش����هد االسبوع 
املاضي توقيع عقد إنشاء محطة 
الصبية الكهربائية، والذي يؤمل 
بأن يكون بادرة ملشاريع تنموية 
أخرى ف����ي مجال البنية التحتية 
التي يع����د اإلنفاق احلكومي فيها 
من املفاتيح األساسية للتنشيط 

االقتصادي.

صفقة »زين«

وعلى صعيد األحداث اجلارية 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
قال التقرير ان توابع صفقة »زين« 
استمرت في التأثير على النشاط 
في السوق خالل األسبوع املاضي 
وإن هدأت ردود أفعال املتداولن 
جتاهها مقارنة باألسبوع السابق. 
ومن جهة أخ����رى، لعبت صفقة 
أسهم بنك بوبيان دورا بارزا في 
تداوالت األس����بوع، والتي متكن 
بنك الكوي����ت الوطني عبرها من 

زيادة حصته في بنك بوبيان إلى 
40%، وهو األمر الذي رفع نشاط 
التداول بشكل ملحوظ في جلسة 
يوم الثالثاء. كما ش����هد األسبوع 
املاضي نشاطا ملحوظا على األسهم 
الصغيرة، األمر الذي انعكس إيجابا 
على أداء املؤشر السعري في عدة 

جلسات من األسبوع.

نشاط السوق

هذا وكان الس���وق قد استهل 
جلس���ة يوم األح���د على تذبذب 
واضح، ثم ما لبثت عمليات جني 
األرباح أن دفعت مؤشراته مبكرا 
إلى ما دون إغالق األس���بوع قبل 
املاضي، فتراجع املؤشر السعري 
بنسبة 0.56% في حن انخفض 
الوزني بنسبة بلغت 0.59%. ثم 
أداء املؤش���رين السعري  تباين 
والوزني خالل اجللس���ة الثانية 
من األسبوع التي اتشحت باللون 
األحمر طوال فترة التداول نتيجة 
البيع وس���ط تراجع  عملي���ات 
التداوالت، حيث  ملحوظ لقيمة 
تراجع األول بنسبة 0.37% بينما 
متكن الثاني من اإلقفال على منو 
بلغت نسبته 0.17% بعد أداء اتسم 
بالتذبذب. وفي يوم الثالثاء، شهد 
السوق زيادة واضحة في نشاط 
التداول انعكست إيجابا على أداء 
املؤشر السعري، إذ حقق مكسبا 
بنسبة 0.53% بينما سجل املؤشر 

املاض����ي. وجاء قطاع األغذية في 
مقدمة تلك القطاعات، حيث أقفل 
مؤشره عند 4.945.0  نقطة مرتفعا 
بنسبة 2.58%، تبعه قطاع الشركات 
غير الكويتية ف����ي املركز الثاني 
مع منو مؤش����ره بنس����بة %1.87 
بعد أن أغلق عند 8.264.4 نقطة، 
ثم قط����اع العقار ثالثا مع ارتفاع 
مؤشره بنسبة 1.61%، مقفال عند 
3.081.4 نقطة. أما أقل القطاعات 
منوا فكان قطاع اخلدمات والذي 
أغلق مؤشره عند 15.859.8 نقطة 

بنمو نسبته %0.40. 

تداوالت القطاعات

املركز  شغل قطاع االستثمار 
األول جله����ة حجم التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداولة للقطاع 573.59 مليون 
سهم ش����كلت 35.11% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
العقار املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة حجم تداوالته 27.63% من 
إجمالي السوق، إذ مت تداول 451.34 
مليون س����هم من القطاع. أما من 
جهة قيمة التداول فقد شغل قطاع 
البنوك املرتب����ة األولى إذ بلغت 
نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 
42.14% بقيم����ة إجمالي����ة بلغت 

158.96 مليون دينار. 
فيما ش����غل قطاع االستثمار 
املرتبة الثانية إذ بلغت نسبة قيمة 

تداوالته إلى السوق 19.03% وبقيمة 
إجمالية 71.80 مليون دينار.

وارتفع إجمالي حجم التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األسبوع املاضي فيما تراجع كل 
من إجمالي القيمة وعدد الصفقات، 
حيث زادت كمية األسهم املتداولة 
في الس����وق بنسبة بلغت %2.36 
عن األس����بوع السابق لتصل إلى 
1.63 مليار سهم، بينما انخفضت 
قيم����ة األس����هم املتداول����ة خالل 
األس����بوع بنسبة 29.92% لتصل 
إلى 377.19 مليون دينار. كما تراجع 
عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األس����بوع املاضي تنفيذ 24.976 
صفقة بانخفاض نسبته %24.20 

عن األسبوع ما قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية 
فقد بل����غ املعدل اليوم����ي لقيمة 
التداول خالل األس����بوع املاضي 
75.44 مليون دينار. متراجعا من 
107.64 مالين دينار. في األسبوع 
السابق، في حن ارتفع متوسط 
حجم التداول من 319.23 مليون 
س����هم ليصل إلى 326.75 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعدد الصفقات املنفذة 4.995 صفقة 
مقارنة ب� 6.590 صفقة في األسبوع 

قبل املاضي.

القيمة الرأسمالية

وذك���ر التقري���ر ان القيم���ة 

الرأس���مالية لس���وق الكوي���ت 
لألوراق املالية ارتفعت بنس���بة 
0.6% خ���الل األس���بوع املاضي 
لتصل إل���ى 34.26 مليار دينار. 
بنهاية تداوالت األسبوع، حيث 
الرأس���مالية لستة  القيمة  منت 
قطاع���ات م���ن الس���وق مقابل 
تراجعه���ا لقطاعن. وقد تصدر 
قطاع األغذي���ة الئحة القطاعات 
الرابح���ة، إذ ارتفع���ت قيمت���ه 
الرأسمالية بنسبة بلغت %3.09 
بعد أن وصلت إلى 883.91 مليون 
دينار. جاء بعده قطاع الصناعة 
الرأسمالية  الذي وصلت قيمته 
إلى 2.99 مليار دينار. مس���جال 
منوا نسبته 1.59%، وحل قطاع 
العقار ثالثا بنسبة النمو بلغت 
الرأسمالية  1.48% لتصل قيمته 
إلى 2.23 مليار دينار. هذا وكان 
قطاع التأمن أقل القطاعات ارتفاعا 
حيث وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 337.62 مليون دينار. بعد أن 

ارتفعت بنسبة %0.74.
وفي املقابل، كان قطاع اخلدمات 
في مقدمة القطاعات اخلاس���رة، 
حيث انخفضت قيمته الرأسمالية 
خالل األس���بوع املاضي بنسبة 
0.48% لتصل إلى 9.61 مليارات 
دينار.، تبعه قطاع االستثمار الذي 
تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
0.17% لتصل إلى 3.65 مليارات 

دينار.

الوزن���ي تراجعا بلغت نس���بته 
0.10%. ومتكن السوق في جلسة 
يوم االربعاء من حتقيق مكاسب 
يومية إضافية بالنسبة ملؤشره 
السعري الذي منا بنسبة %0.59، 
وبذلك حتول إلى تسجيل مكسب 
أسبوعي نسبته 0.19%، في حن 
ارتفع املؤشر الوزني بنسبة بلغت 
0.17%. وفي يوم اخلميس، سجل 
كال املؤشرين مكاسب على الصعيد 
اليومي، إذ ارتفع املؤشر السعري 
بنس���بة 0.81%، فيما زاد املؤشر 

الوزني بنسبة %0.94.
أنهى املؤشر السعري  وبذلك 
تداوالت األس����بوع عند 7.800.2 

نقطة بنسبة منو بلغت 0.99% عن 
إغالق األسبوع الذي سبقه، بينما 
أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس 
عند 453.17 نقطة مرتفعا بنسبة 
0.59%. وعلى الصعيد السنوي، 
ارتفع  يكون املؤشر السعري قد 
فوق إقفال العام املاضي مبا نسبته 
0.23%، فيما زادت نسبة منو املؤشر 
الوزني السنوية إلى 11.43% مقارنة 

بإقفال العام 2008.

مؤشرات القطاعات

وسجلت جميع قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية دون استثناء 
منوا ملؤش����راتها بنهاية األسبوع 

نشاط إيجابي للسوق بعد صفقة »بوبيان«

السوق يالمس حاجز الـ 7800 نقطة

أكد أن األيام العشرة األخيرة من رمضان شهدت تداوالت محدودة

»دار الخبير«: مؤشر البورصة يالمس حاجز 7800 نقطة
واألسواق العالمية تعلن اقتراب انتهاء األزمة االقتصادية

قال التقرير األس���بوعي لش���ركة دار اخلبير لالستش���ارات 
االقتصادية ان مؤشر سوق الكويت لالوراق املالية المس حاجز 
ال� 7800 نقطة وأنهت البورصة تداوالتها على ارتفاع محدود بعد 
تداول ضعيف خالل األسبوع املاضي تأثرا بأجواء االيام العشرة 
األخيرة من رمضان التي غالبا ما تشهد نوعا من االنخفاض في 
الس���وق الكويتي، وبعد مرور عام على بدء أسوأ ركود يواجهه 
العالم منذ الكساد الكبير، إال أن »الهلع« الذي أعقب اقتراب النظام 
املالي من االنهيار العام املاضي قد انتهى، بعد اخلروج من االزمة 
املالية، وهو ما يرجع في جزء كبير منه الى تدخل احلكومة عبر 
برامج حوافز كبيرة، وقد أكد ذلك تصريحات صادرة عن رئيس 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركى( والذي أشار 
إلى إن الركود قد انتهى على االرجح، على الرغم من أن مؤشرات 
االنتعاش ستكون بطيئة، كما أن مؤشرات البطالة ستتطلب بعض 
الوقت، وقد ساهمت تلك التصريحات في حتسن أداء مؤشرات 

األسواق العاملية واخلليجية خالل األسبوع املاضي.

تأثير االزمة

وذكر التقرير أن ذلك ال يعني ان تأثير األزمة املالية العاملية 
كان بس���يطا على دول مجلس التعاون اخلليجي، فلم تسلم أي 
منطقة في العالم، حيث ان أساس���يات اقتصادات دول اخلليج 
اجليدة وبع���ض ردود االفعال والسياس���ات املالئمة في بعض 
البلدان واحتياطاتها من النقد االجنبى قد س���اهمت في تخفيف 
اثر االزمة املالية، الس���يما مع استقرار اسعار النفط خالل العام 
على الرغم من انخفاض س���عر س���لة أوپيك لتصل إلى 68.69 
دوالرا للبرميل بنس���بة انخفاض تقترب من 25% مقارنة ب� 15 

سبتمب��ر 2008.
ولف���ت التقرير الى ان هناك تباينا في تأثر األس���واق املالية 
باألزمة، فقد انخفضت مؤشرات س���وق الكويت بنسبة %38.9 
والسعودية بنسبة 19.5% وأبوظبي بنسبة 18.7% وقطر بنسبة 
13.5% وكان اكبر االنخفاضات في دول اخلليج من نصيب دبي 
والتي انخفضت بنسبة 46.9% والبحرين 39.9% وهذا يعني ان 
سوق الكويت احتل املرتبة الثالثة بعد دبي والبحرين خالل عام 
ومنذ اندالع االزمة املالية العاملية وهذه املؤشرات تؤكد على ان 
دول اخلليج كانت أكثر تأثرا من بعض املؤش���رات العاملية مثل 
داوجونز وناسداك وفوتسي ونيكاي وهانغ سانغ والتي انخفضت 
منذ االزمة وحتى اآلن بنسب 10.3% و2.1% و1.5% و10.0% و19.2 

على الترتيب.

انخفاض المؤشر

واش���ار الى ان مؤشر البورصة أنهى تعامالت االسبوع على 

التغير %األسبوع الحالياألسبوع السابقالبيان

الكمية )مليون 
2.36%1596.131633.77سهم(

القيمة )مليون د.ك(
الصفقات )ألف(

538.21
32.95

377.19
24.98

%29.92-
%24.20-

التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

)+ أو -(االسبوع الحالياالسبوع الماضيمؤشر

0.99%7.723.507.800.20السوق السعري )نقطة(

0.59%450.53453.17السوق الوزني )نقطة(

أسهم الشركات الخمس األكثر تداوال في سوق الكويت 
لألوراق المالية خالل األسبوع الماضي

تغير في اإلقفال األسهم األكثر تداوال )من حيث القيمة(
عن األسبوع قبل 

الماضي الرمز
القيمة )مليون 

دينار(
اقفال عن األسبوع 

الماضي

-6.45%110.46580.0بنك بوبيان

-1.65%30.861.260.0زين

-1.52%23.331.300.0بيتك

-5.71%18.60132.0السالم

4.84%15.261.300.0وطني

في ح���ن انخفضت قيم التداوالت وكذلك عدد الصفقات ويعود 
ذلك بالدرجة االولى الى انخفاض عدد س���اعات التداول واجواء 

العشر االواخر من شهر رمضان الفضيل.

إجمالي التداول

وعن مؤشرات التداول في سوق الكويت لالوراق املالية قال ان 
إجمالي قيمة االسهم املتداولة في السوق خالل االسبوع املنصرم 
ش���هد نحو 377.1 مليون دينار لنحو 1633.7 مليون سهم مقابل 
538.21 مليون دينار لنحو 1596.13مليون سهم بنسبة انخفاض 
نحو %29.92 للقيمة، وبنس���بة ارتفاع 2.36% للكمية، وقد بلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل االسبوع نحو 45.43 مليون 

دينار، مقارنة ب� 107.642 مليون دينار لالسبوع قبله.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي لقيمة التداول خالل االسبوع 
املاضي قال التقرير ان قطاع اخلدمات احتل املرتبة االولى مستحوذا 
على أعلى تداول بنس���بة 42.14% م���ن إجمالي قيمة التداول في 
السوق. ثم جاء بعد قطاع االستثمار في املرتبة الثانية للتداول 
من حيث قيمة التداول والذي اس���تحوذ على ما نسبته %19.03 
وتراج���ع قطاع اخلدمات إلى املرتب���ة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة االس���هم املتداولة بنسبة 15.74% من إجمالي قيمة االسهم 

املتداولة.
ولفت الى ان أسعار أسهم الشركات املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية شهدت ارتفاعا طفيفا خالل االسبوع املاضي حيث 
المس املؤش���ر العام لالسعار لسوق الكويت لالوراق املالية في 
نهاية االسبوع مس���توى 7.800.20 نقطة مسجال بذلك ارتفاعا 
نسبته -0.99% عن مستوى االسبوع السابق 7.723.50 نقطة.

المؤشر الوزني

وفي اجتاه مواز حقق املؤش���ر الوزني لالس���عار في سوق 
الكويت لالوراق املالية )وهو متوسط مرجح بالقيمة الرأسمالية 
للش���ركات املدرجة في السوق( ارتفاعا بنسبة ملموسة %0.59 
ليصل إلى 453.17 نقطة من نحو 450.53 نقطة في نهاية االسبوع 

قبل املاضي.
ومن املالحظ ان أسهم عدد من الشركات قد شهدت تداوال خالل 
االسبوع املاضي حيث تركزت هذه الشركات في قطاع البنوك حيث 
استحوذ بنك بوبيان على نحو 110.46 مالين دينار من إجمالي 
قيمة التداوالت على الرغم من انخفاض سعره بنسبة تزيد علي 
6%، وأيضا شهد سهم بيتك تداوال بقيمة 23.33مليون دينار، بينما 
شهد سهم وطني تداوال واضحا حيث تداول بقيمة 15.26 مليون 
دينار، وشهد سهم زين تداوال ملحوظا حيث تداول بقيمة 30.86 

مليون دينار، والذي شهد انخفاضا بنسبة -%1.56.

انخفاض بلغت نس���بته 0.99% مبا يعادل 76.70 نقطة، مسجال 
7.800.20 نقطة، واس���تقر املؤش���ر الوزني عند معدل 453.17 
نقطة تقريبا، مرتفعا بنحو 2.64 نقطة بنس���بة 0.59% مقارنة 

باالسبوع قبل املاضي.
وبن ان سوق الكويت لالوراق املالية قد شهد خالل االسبوع 
املاضي ارتفاعا طفيفا في مؤشر االسعار وأمتد إلى كمية التداوالت 

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع الى السوق

االستثمار %11
الصناعة 9%التأمني %1

غير الكويتي 10%البنوك %31

األغذية %3

اخلدمات %28

)أحمد باكير(


