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االستثمارية سيغلب على تداوالتها طابع التذبذب الى 
ان يعلن اغلبها عن نتائجها املالية في ظل املخاوف من 
الصعوبات التي تواجه اغلب هذه الشركات في اعادة 

هيكلة ديونها واصولها.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 
بعض االسهم، خاصة سهم جيزان العقارية الذي حافظ 
على سعره، فيما سجل سهم عقارات الكويت تراجعا 
ملحوظا في س����عره في تداوالت متواضعة، كما سجل 
سهم الوطنية العقارية انخفاضا محدودا في سعره في 
تداوالت ضعيفة. وتكبد سهم املزايا القابضة خسائر 

ملحوظة في تداوالت متواضعة جدا.
ويالحظ ان اس����هم الشركات العقارية رغم رخص 
اسعارها والتي اغلبها جاذب ألصحاب االجتاهات املضاربية، اال ان االجواء 

النفسية التي سادت اوساط املتداولني دفعتهم لالحجام عن الشراء.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الش����ركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة، خاصة اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
والتي تراجع بعضها باحلد االدنى معروضا دون طلبات مثل صناعات 
االنابيب وصناعات وبناء الس����فن. كما سجل سهم الصناعات الوطنية 
انخفاضا ملحوظا في س����عره في تداوالت مرتفعة نس����بيا غلب عليها 
عمليات البيع. واس����تمرت التداوالت املرتفعة على س����هم منا القابضة 
الذي س����جل انخفاضا محدودا رغم عمليات جني االرباح التي قلصت 
مكاس����ب السهم الذي ارتفع خالل التداول من 510 فلوس الى 540 فلسا 

ليغلق على 520 فلسا.
واتسمت حركة التداول على اس����هم الشركات اخلدماتية بالضعف 
امللحوظ مع انخفاض اس����عار بعضها. فقد ش����هد سهم زين تذبذبا في 
سعره، حيث ارتفع خالل التداول من دينار و400 فلس الى دينار و440 
فلس����ا، اال انه تراجع الى دينار و360 فلسا ليغلق على سعره السابق 

البالغ دينارا و400 فلسا.
وسجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، 
فيما س����جل س����هم الوطنية لالتصاالت تراجعا ملحوظا في سعره في 
تداوالت ضعيفة، وسجلت اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك انخفاضا 
في اس����عارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم صفاتك. وتكبدت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية خسائر 
س����وقية كبيرة في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت القياسية التي 
شهدها سهم التمويل اخلليجي والتي س����يطرت عليها عمليات البيع، 

االمر الذي أدى النخفاضه باحلد االدنى معروضا.

امس يأتي عكس ما كان يحدث منذ س����نوات، فقد شهد 
الس����وق هبوطا ملحوظا، وانخفض س����هم زين االمر 
ال����ذي يظهر مدى التغير الواضح في قراءة االوس����اط 
االستثمارية لقرار مجموعة االوراق املالية والذي جاء 
في ظل وجود اتفاق مبدئي لبيع 46% من اس����هم زين 
االمر الذي خلق ضبابية وعدم قدرة على قراءة ما يحدث 
حول زين، وبالتالي انعكس ذلك على تداوالت السوق 

التي سجلت مؤشراتها انخفاضا ملحوظا.

آلية التداول

سجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض البنوك خاصة على سهمي 
البنك الوطني وبيتك والتي غلبت عليها عمليات البيع، 

فقد شهد سهم البنك الوطني ارتفاعا في تداوالته مع استقرار في سعره، 
االمر الذي يشير الى انه في الوقت الذي كان السهم يشهد فيه عمليات 
بيع كانت يقابلها عمليات ش����راء خاصة وان انتشار معلومات عن ان 
ارباح البنك في التس����عة اش����هر يتوقع ان تصل الى 200 مليون دينار 

والتي تعتبر جيدة في ظل الظروف االقتصادية واملالية
العاملية واحمللية، كذلك سيطرت 
عمليات البيع على سهم بيتك الذي 

سجل انخفاضا محدودا.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
م����ع تراجع واضح ف����ي تداوالت 
القطاع، فقد ش����هد سهم  اس����هم 
االس����تثمارات الوطنية انخفاضا 
ملحوظا في س����عره في تداوالت 
متواضعة، وذلك نتيجة املخاوف 
التي سادت اوساط املتداولني جتاه 
زين، حيث انخفض السهم من 610 
الى 570 فلس����ا. وواصل  فلوس 
سهم مجموعة عارف االنخفاض 
امللحوظ في تداوالت متواضعة، 
ورغم الت����داوالت الضعيفة على 
سهم االهلية القابضة، اال انه واصل 
اجتاهه الصعودي، كما سجل سهم 
الصفاة لالستثمار انخفاضا محدودا 
في س����عره في تداوالت ضعيفة. 
وبشكل عام، فإن اسهم الشركات 

51.3 مليون س����هم نفذت من خالل 1040 صفقة قيمتها 
5.8 ماليني دينار.

وجاء قطاع الش����ركات اخلدماتية في املركز الثاني 
بكمية تداول حجها 48.2 مليون س����هم نفذت من خالل 

1258 صفقة قيمتها 15.3 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 36.6 مليون سهم نفذت من خالل 

737 صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 28.5 مليون س����هم نفذت من خالل 824 صفقة 

قيمتها 27.1 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 25 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 369 صفقة 

قيمتها 2.6 مليون دينار.

شبه إحجام عن الشراء

هناك شبه احجام واضح عن الشراء فاستحواذ قيمة تداوالت خمس 
شركات على 60.7% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول 

البالغ عددها 124 شركة يظهر مدى 
االحجام عن الشراء، بل ان هناك 
اجتاها واضح����ا نحو البيع على 
بعض االسهم منها اسهم شركات 
قيادي����ة، ويرجع ذل����ك الى مدى 
التي تسود  املريحة  االجواء غير 
االوساط االستثمارية خاصة مع 
التط����ورات اجلدي����دة حول زين 
واخلاصة باعالن مجموعة االوراق 
عن انها تدرس شراء كل او جزء من 
حصة احلكومة البالغة 24.4% من 
شركة زين، فمنذ سنوات وخالل 
فورة بيع احلكومة حصصها في 
الشركات املدرجة، فبمجرد تسريب 
اشاعات عن تقدم جهة الى هيئة 
االستثمار لشراء حصتها في اي 
شركة كان سهم هذه الشركة يشهد 
نشاطا محموما ويزداد هذا النشاط 
عند االعالن رسميا عن ذلك، وهذا 
النشاط ايضا كان ينعكس بشكل 
ايجابي على السوق، ولكن ما حدث 

هشام أبوشادي
تراجعت كل املؤشرات العامة لسوق الكويت لالوراق 
املالي����ة في بداية تعامالت االس����بوع امس وذلك بفعل 
عمليات البيع امللحوظة التي سيطرت على آلية تداوالت 
البورصة، وهذا يعود ال����ى ردود االفعال والتحليالت 
املتباينة العالن مجموع����ة االوراق املالية انها تدرس 
ش����راء جزء او كل حصة الهيئة العامة لالستثمار في 
زين ومدى انعكاس ذلك على صفقة بيع 46% من اسهم 

الشركة لتحالف هندي � ماليزي.
ففي بداية التداوالت، شهدت البورصة ارتفاعا محدودا 
مع ضعف نس����بي في حركة التداول بشكل عام، اال ان 
الس����وق حتول الى الهبوط بوتيرة محدودة، لكن بعد 
مرور س����اعة ونصف الساعة من فترة التداول ازدادت 

عمليات البيع بشكل ملحوظ على مختلف االسهم، خصوصا على اسهم 
بعض الش����ركات القيادية، االمر الذي دفع صغار املتداولني لبيع اسهم 
الشركات الرخيصة وفي الوقت نفسه االحجام عن الشراء الى ان تتضح 
الرؤية حول االعالن االخير ملجموعة االوراق املالية ومدى انعكاس ذلك 
على صفقة بيع 46% من اسهم زين والتي يبدو انها لن تتأثر، خاصة ان 
مجموعة اخلرافي لم تعلن حتى اآلن اي رد فعل حول توجهات مجموعة 
االوراق املالية. باالضافة الى ذلك، فإن الكثير من اوساط املتداولني يرون 
ان السوق يحتاج الى محفزات جديدة، خاصة في ظل املخاوف من ازمات 
سياسية بني السلطتني والقلق جتاه النتائج املالية للشركات في الربع 
الثالث، لذلك فإن هناك مطالب بضرورة ضخ الهيئة العامة لالستثمار 
س����يولة جديدة في السوق رغم ان هناك وفرة في السيولة املالية، لكن 
االوضاع الراهنة سواء على مستوى الوضع السياسي او اداء الشركات 
والوضع االقتصادي العام غير مشجعة على دخول هذه السيولة املالية 

رغم ان هناك فرصا استثمارية اكثر من جيدة في السوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 67 نقطة ليغلق على 7781.6 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.85% مقارنة بنهاية تداوالت االسبوع املاضي، كذلك 
تكبد املؤشر الوزني خسائر قدرها 5.03 نقاط ليغلق على 457.81 نقطة 

بانخفاض نسبته %1.09.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 212 مليون سهم نفذت من خالل 5290 
صفقة قيمتها 66.3 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 124 شركة 
من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 10 شركات وتراجعت 
اس����عار اسهم 79 شركة وحافظت اس����هم 35 شركة على اسعارها و79 

شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النش����اط بكمية تداول حجمها 

إحجام  شبه 
الشـــراء  عـن 
بعض  علـى  وبيع 
األسهم القياديـة 
بالبنـوك خاصـة 

انخفاض المؤشر 67 نقطة وتداول 212 مليون سهم قيمتها 66.3 مليون دينار

السوق يهبط متأثرًا
بالتحليالت المتباينة إلعالن

»مجموعة األوراق« شراء حصة »الهيئة« في »زين« 

استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 
40.3 ملي���ون دينار على 60.7% م���ن القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، 

منا القابضة، زين، التمويل اخلليجي.

استحوذت قيمة تداوالت سهم البنك الوطني البالغة 15 
مليون دينار على 22.6% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمني، فقد تراجعت 
مؤشرات القطاعات األخرى اعالها قطاع شركات االستثمار 
مبقدار 126.9 نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبق���دار 117.4 نقط���ة، تاله قطاع البن���وك مبقدار 87.7 

نقطة.

ومؤشرات

اسـتحـواذ 
قيمة تداول أسهم 
شركات  خمـس 
علـى 60.7% من 
اإلجمالية القيمة 

شهد شهر سبتمبر انخفاضا 
في نش���اط التداول في سوق 
املالية بلغت  الكويت لألوراق 
نسبته 39.7% في قيمة األسهم 
املتداولة وانخفاضا بنس���بة 
29.4% في عدد األسهم املتداولة 
نتيجة حللول ش���هر رمضان 

املبارك وإجازة عيد الفطر.
وقال التقرير الذي أعده بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ان 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
فق���د 2.36% م���ن قيمته خالل 
شهر سبتمبر املاضي، كما أنهى 
مؤشر »جلوبل« العام تداوالت 
الش���هر مغلقا عند مس���توى 
219.47 نقط���ة، وجاء هذا في 
أعق���اب االرتفاع البالغ %6.35 
خالل شهر أغسطس املاضي، 
في حني بقي أداء املؤشر على 
أساس العائد منذ بداية العام 
وحتى تاريخه إيجابيا مسجال 
مكاسب بلغت 6.32%. من جانب 
آخر، بلغت القيمة السوقية لدى 
سوق الكويت لألوراق املالية ما 
قيمته 35.6 مليار دينار بنهاية 
الش���هر بتراجع بلغت نسبته 
2.36%مقارنة مع الشهر السابق، 
واضاف ان شهر سبتمبر شهد 
انخفاضا في نشاط التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
بسبب حلول ش���هر رمضان 

املبارك وإجازة عيد الفطر.

اعلى تداول في يوم

وبلغت أعلى قيمة لألسهم 
املتداولة في يوم واحد خالل شهر 
سبتمبر 173.4 مليون دينار، في 
املتداولة  الكمية  ارتفعت  حني 
بالغة 467.0 مليون سهم. وعلى 
أساس املقارنة بالشهر السابق، 
ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
بنسبة 37.9 % في شهر سبتمبر 
لتصل إلى 1.426 مليون دينار 
مقابل 2.297 مليون دينار في 
شهر أغسطس املاضي، وأبرم 
املستثمرون 105.223 صفقات 
في مقابل 165.834 صفقة خالل 
شهر أغسطس املاضي بانخفاض 
بلغت نسبته 36.5% في كمية 

ماليني دينار، ليصبحوا بذلك 
املستثمرين األكثر بيعا، حيث 
باعوا أسهما بلغت قيمتها 22.5 

مليون دينار.
التقرير ان شهر  وكش���ف 
س���بتمبر ش���هد انخفاضا في 
نشاط التداول في سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية، حيث ش���هد 
السوق انخفاضا بلغت نسبته 
39.7% في قيمة األسهم املتداولة 
وانخفاضا بنس���بة 29.4% في 
عدد األس���هم املتداولة نتيجة 
حللول ش���هر رمضان املبارك 
وإجازة عيد الفطر، وبلغت أعلى 
قيمة لألسهم املتداولة في يوم 
واحد خالل شهر سبتمبر 173.4 
مليون دينار، في حني ارتفعت 
املتداولة بالغة 467.0  الكمية 

مليون سهم.
وق���ال التقري���ر ان���ه على 
أساس املقارنة بالشهر السابق، 
ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 

الصفقات. في حني انخفض عدد 
األسهم املتداولة بنسبة %29.4 
ليصل إلى 5.7 مليارات سهم.

التداول حسب نوع المستثمر

التقرير ان األفراد  كش���ف 
مازال���وا من أكب���ر املتعاملني 
في س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية، حيث استحوذوا على 
41.1%  من إجمالي قيمة األسهم 
املش���تراة و42.7% من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة. ومقارنة 
بالشهر السابق، انخفضت حصة 
املستثمرين األفراد من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة بنسبة 
36.3% خالل شهر سبتمبر، كما 
انخفضت  حصتهم من إجمالي 
قيمة األس���هم املبيعة بنسبة 
33.9%، فقد اشترى املستثمرون 
األفراد أسهما بقيمة 586.7 مليون 
دينار خالل شهر سبتمبر، كما 
باعوا أسهما تقدر بقيمة 609.2 

بنسبة 37.9% في شهر سبتمبر 
لتصل إلى 1.426 مليون دينار 
مقابل 2.297 مليون دينار في 
شهر أغسطس املاضي. وأبرم 
املستثمرون 105.223 صفقات 
ف���ي مقاب���ل 165.834 صفقة 
خالل شهر أغسطس بانخفاض 
بلغت نسبته 36.5% في كمية 
الصفقات، في حني انخفض عدد 
األسهم املتداولة بنسبة %29.4 
ليصل إلى 5.7 مليارات سهم.

صناديق االستثمار

من جهة صناديق االستثمار 
وحس���ابات العم���الء، أوضح 
التقرير أنهما اس���تحوذا على 
6.8% و22.8% عل���ى التوال���ي 
من إجمالي األس���هم املشتراة 
و8.2% و21.8% على التوالي من 
إجمالي األس���هم املبيعة خالل 
شهر س���بتمبر، مشيرا إلى أن 
قطاع صناديق االستثمار كان 

األكث���ر بيعا لألس���هم، حيث 
اشترى أس���هم��ا بقيم��ة 97.7 
مليون دينار في حني باع أسهما 
تقدر بقيمة 116.8 مليون دينار، 
ليصبح بذلك األكثر بيعا، ببيعه 
أسهما تقدر بقيمة 19.1 مليون 

دينار.
 ولفت التقرير الى أن القيمة 
املتداول���ة لقط���اع صناديق 
االس���تثمار تعتبر األقل طوال 
العام احلال���ي، وفيما يتعلق 
بقطاع حس���ابات العمالء، فقد 
مثل أكثر القطاعات  شراء، على 
الرغم من أن نشاط شرائه خالل 
س���بتمبر قد انخفض بنسبة 
50.6%، في حني انخفض نشاط 
بيعه بنسبة 54.6%. وقد اشترى 
قطاع حسابات العمالء أسهما 
بقيمة 324.6 مليون دينار، بينما 
باع أسهما بقيمة 311.3 مليون 
دينار، ليشكل أكثر القطاعات 
ش�راء، بش���رائه أسهما بقيمة 

 13.3 مليون دينار.

التداول حسب الجنسية

أن  عل���ى  التقري���ر  أك���د 
الكويتيني كانوا  املس���تثمرين 
من أكبر املتعاملني في س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية خالل 
شهر س���بتمبر املاضي، حيث 
اشتروا أسهما بلغت  قيمتها 1.338 
مليون دينار مستحوذين بذلك 
على 93.8% من إجمالي األسهم 
املش���تراة. إضافة إلى ذلك، فقد 
كانوا  األكثر ش���راء  خالل شهر 
سبتمبر، حيث اشتروا أسهما 
تقدر بقيمة  1.338 مليون دينار 
في حني باعوا أسهما بقيمة   1.335 
 مليون دينار ليصبحوا األكثر 
شراء بشرائهم أسهما بقيمة  3.0 
ماليني دينار. وفي شهر سبتمبر، 
انخفضت قيمة  األسهم املشتراة 
من قبل الكويتيني بنسبة %38.4 
لتتراجع عن 2.157 مليار دينار 
أما  في شهر أغسطس املاضي. 
من جهة  األس���هم املبيعة، فقد 
انخفضت قيمة األسهم بنسبة 
38.1% على أساس املقارنة بالشهر 
السابق.     في املقابل، كشف على 
ان حصة املستثمرين من دول 
مجل���س التعاون اخلليجي من 
إجمالي قيمة األس���هم املشتراة 
استقرت عند مستوى 2.2% خالل 
شهر س���بتمبر املاضي وبلغت 
31.7 ملي���ون دين���ار، في حني 
بلغت قيمة أسهمهم املبيعة 42.8 
مليون دينار، هذا وقد انخفضت 
قيمة أسهمهم املشتراة واملبيعة 
مبعدل���ي 45.2% و26.9% على 
التوالي، وكان قطاع دول مجلس 
التعاون اخلليجي األكثر بيعا، 
حيث باع أسهما بلغت قيمتها 
11.9 مليون دينار خالل ش���هر 
سبتمبر من العام احلالي. وبني 
ان املستثمرين من اجلنسيات 
األخرى أصبحوا األكثر ش���راء 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
بعد أن كان���وا األكثر بيعا ملدة 
شهرين متتاليني، حيث اشتروا 
225.3 مليار سهم بقيمة بلغت 
57.2 مليار دينار كما باعوا 212 
مليار س���هم بقيمة 49.1 مليار 
دينار، ليصبحوا األكثر ش���راء 
بشرائهم أسهما بقيمة 8.1 ماليني 

دينار.     

»جلوبل«: السوق فقد 2.36% من قيمته خالل سبتمبر
أكد على أن المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين في سوق الكويت لألوراق المالية خالل سبتمبر

تقــرير

»البترولية«: محكمة التحكيم 
العالمية تلزم إريتريا وشركة

»نفط اإلريترية« بتسديد فوري

تداول سهم بيت التمويل الخليجي 
من دون زيادة رأس المال

»بتروجلف« تفوز بعطاء عقد حفر بحري 
بـ 9 ماليين دوالر لمدة 6 شهور

لمنتجات بترولية بقيمة 19 مليون دينار

قالت ش����ركة املجموعة البترولية املستقلة في بيان صحافي انه 
وباالشارة إلى اعالن الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 
2009/9/13، فإن الشركة تعلن ملساهميها أن طلب التحكيم الذي تقدمت 
به الش����ركة اللزام دولة اريتريا وش����ركة النفط الوطنية االريترية 
بالتسديد الفوري لقيمة منتجات بترولية مت تسليمها لهم بقيمة حوالي 
19 مليون دينار، قد مت تفعيله رسميا حيث اخطرت محكمة التحكيم 
العاملية في باريس ديوان الرئاسة االريتري وشركة النفط الوطنية 
االريترية بفحوى دعوى التحكيم ضدهم وذلك يوم اخلميس املوافق 
2009/10/8. هذا وس����تقوم الشركة بإعالم املس����اهمني عن تطور هذا 
املوضوع والنتائج النهائية لعملية التحكيم حال االنتهاء منه فورا.

قال بيان لسوق الكويت لالوراق املالية ان بيت التمويل اخلليجي 
)متوي����ل خليج(  افاد مبا يخص زيادة رأس املال التي س����تتم قريبا، 
بانه س����يقوم بطرح ما يصل الى 907.898.065 س����هما بسعر عرض 
بقيمة 0.38 دوالر للس����هم، وافاد البنك بأنه سيفتح العرض بتاريخ 
2009/10/15 ويستمر حتى تاريخ االقفال املوافق 2009/10/29 وسيكون 
تاريخ التخصيص هو 2009/11/5  وسيكون جميع املساهمني املسجلني 
في س����جل املساهمني لدى املسجل كما في  تاريخ السجل املوافق يوم 
االحد 2009/10/11 مخولني للمش����اركة في عرض   اصدار احلقوق مع 

احقية احلصول على 19 سهما مقابل كل 20 سهما ميلكها املساهم.
وافاد البنك بانه مت تعي����ني بنك اوف أميركا ميريل لينش للعمل 
بصفة  املستشار املالي ووسيط الشركات لبيت التمويل اخلليجي لهذه 
العملية، ومت تعيني كي بي ام جي للعمل بصفة مدير االصدار بينما مت 
تعيني كل من املصرف اخلليجي التجاري )البحرين( والبنك التجاري 

الكويتي )الكويت( للعمل كبنوك تسلم ملبالغ االكتتاب.
ويعتزم »متوي����ل خليج« من خالل هذا االصدار زيادة رأس����مال 
البنك الصادر واملدف����وع الى ما يصل الى 614.981.479 دوالرا موزعا 
على 1.863.580.238 سهما، وعليه سيتم تداول سهم الشركة من دون 

زيادة رأس املال اعتبارا من اليوم االثنني.

قال بيان لس���وق الكويت لألوراق املالية ان الشركة اخلليجية 
لالستثمار البترولي  )بتروجلف( أفادت بأنها فازت مبناقصة للحفر 
البحري في خليج السويس مع ش���ركة »جابكو« املصرية وذلك 
بقيم���ة 9 ماليني دوالر ملدة 6 أش���هر، أي بواقع   قيمة إيجارية 50 
الف دوالر يوميا، علما بأن مدة العقد قابلة للتجديد لستة أضعاف 

مماثلة أي ما يعادل ثالث سنوات.

نشاط الشراء حسب نوع المستثمر )لشهر سبتمبر(
بالمليون دينار

أداء الشهرسبتمبرأغسطسيوليوالشراء

-36.3%748.0920.5586.7األفراد

-15.6%418.1495.1417.9الشركات واملؤسسات

-56.4%169.5224.097.7صناديق االستثمار

-50.6%469.6657.5324.6حسابات العمالء

-37.9%1.805.12.297.21.426.9املجموع

نشاط البيع حسب نوع المستثمر )لشهر سبتمبر(
بالمليون دينار

أداء الشهرسبتمبرأغسطسيوليوالبيع

-33.9%869.6921.7609.2األفراد

-18.5%375.9478.0389.6الشركات واملؤسسات

-44.9%155.2212.2116.8صناديق االستثمار

-54.6%404.4685.4311.3حسابات العمالء

-37.9%1.805.12.297.21.426.9املجموع
املصدر: سوق الكويت لألوراق املالية


