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توقعات بتحسن أداء البورصة بدعم من التفاؤل بإقرار خطة التنمية
ولكن هل القطاع الخاص قادر على تنفيذها تحت وطأة ديونه الضخمة؟

الش�ركات الرخيصة س�تواصل قيادة النش�اط مع توس�ع في قاعدة األس�هم النش�طة

أس�هم »المنتجع�ات« تت�داول بنس�بة 195% و»جي�زان« بنس�بة %100 

306.2 ماليين دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 0.4% والوزني %1.1

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(4 حتى 7 يناير10 حتى 14 ينايرمؤشر %)+ أو -(4 حتى 7 يناير10 حتى 14 ينايرمؤشر 

6.4216.2221993.2املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(1.5-62.8-4.133.04.195.9مؤشر NIC50 )نقطة(

58.124.50652.666.8055.457.70110.4املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(0.4-25.3-6.986.37.011.6السوق السعري )نقطة(

1.675.0001.550.000125.0008.1كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(1.1-4.2-382.1386.3السوق الوزني )نقطة(

20.0-6-2430عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(2.667.245.0001.724.497.500942.747.50054.7كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

5.9-30.222-482.698512.920قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(32.10424.8867.21829.0عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

1.0-306.250.835-30.170.088.91130.476.339.746القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(290.622.530210.667.22079.955.31038.0قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

54125.0عدد أيام التداول )يوم(533.449.000431.124.375102.324.62523.7املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
على الرغم من األحداث اإليجابية التي شهدها السوق األسبوع املاضي والتي 
تصب في خطة التنمية االقتصادية إال أن سوق الكويت لألوراق املالية لم يتفاعل 
مع إقرار خطة التنمية والتي جاء إقرارها نهاية االس�بوع رغم املؤش�رات التي 
كانت تؤكد اقرارها منتصف األسبوع، وعقد محافظ البنك املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز لقاء مع رؤساء البنوك احمللية استحوذ فيه ملف متويل املشاريع 
الكبرى على األهمية الكبرى، وفي ضوء عدم التفاعل القوي ألوساط املتداولني، 
فقد انعكس ذلك على مختلف املؤشرات العامة للسوق، ففي الوقت الذي سجل 
فيه مؤشرا الس�وق خسائر محدودة نسبيا، س�جلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا 

ملحوظا، فيما تكبدت القيمة السوقية خسائر كبيرة.
فقد انخفض املؤش�ر العام مبقدار 25.3 نقطة ليغلق على 6986.3 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة باألس�بوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية 

العام الى 19 نقطة بانخفاض نسبته %0.3.
وانخفض املؤشر الوزني 4.2 نقاط ليغلق على 382.1 نقطة بانخفاض نسبته 
1.1% مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 3.6 نقاط 

بانخفاض نسبته %1.7.
وتكبدت القيمة السوقية خس�ائر مرتفعة نسبيا قدرها 306.2 ماليني دينار 
لتصل الى 30 مليارا و170 مليون دينار بانخفاض نس�بته 1% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي لتصل اخلس�ائر الس�وقية منذ بداية العام ال�ى 514 مليون دينار 

بانخفاض نسبته %1.7.
وس�جلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت كمية األس�هم 

املتداولة بنسبة 54.7% والقيمة بنسبة 38% والصفقات %29.
هناك مجموعة م�ن العوامل اإليجابية التي تبعث عل�ى اضفاء روح التفاؤل 
لدى أوساط املتعاملني والتي بدورها ستدفع السوق للنشاط امللحوظ األسبوع 
اجل�اري واغلب فترات التداول حتى نهاية الربع األول أو على األقل حتى ش�هر 

فبراير القادم.
أوال: اقرار اخلطة التنموية في مداوالتها األولى وبإجماع أعضاء مجلس األمة 
أعطى مؤش�را إيجابيا بأن عام 2010 سيكون أفضل من العام املاضي وبالتالي 

سيكون له انعكاس إيجابي على البورصة.
ثانيا: حتديد بدء تنفيذ خطة التنمية االقتصادية اعتبارا من شهر أبريل القادم 

يؤكد على اجلدية في سرعة التنفيذ.
ثالثا: التوقعات بأن تصل امليزانية العامة للدولة لعام 2010 و2011 لنحو 
15 مليار دينار منها حوالي 10 مليارات دينار سيتم إنفاقها على مشاريع التنمية 
والتي متثل نحو 27% من إجمالي املبالغ املرصودة خلطة التنمية االقتصادية.

رابعا: االجتاه العام للمجاميع االستثمارية لتصعيد أسهمها لتحقيق نتائج مالية 
جيدة في الربع األول من العام احلالي.

ورغم التفاؤل باقرار خطة التنمية االقتصادية إال أن هناك معوقات ستواجه 
قدرة القطاع اخلاص على تنفيذ هذه اخلطة األمر يلزم أهمية وضع آليات للتغلب 
على هذه املعوقات التي أولها: ان األزمة العاملية أنهكت القطاع اخلاص احمللي 
خاصة الشركات املدرجة احململة بديون قدرها 14 مليار دينار، وبالتالي يجب 

مساعدة هذه الشركات في إيجاد حلول ملعاجلة أزمة ديونها.
ثانيا: على الرغم من وطأة الديون التي تعاني منها الشركات املدرجة إال أن 
هناك أمرا سيئا يتمثل في اخلالفات والقضايا املرفوعة بني أغلب الشركات األمر 

الذي سينعكس على األداء املهني للعديد من الشركات.
ثالث�ا: من تداعيات األزم�ة أيضا ان العديد من الش�ركات حتتاج الى اعادة 

بناء هيكلها الوظيفي خاصة ان العديد من الش�ركات قامت بتفنيش الكثير من 
املوظف�ني لديها خاصة في القيادات التنفيذية، واع�ادة بناء اجلهاز التنفيذي 

حتتاج فترة من الوقت.
رابعا: ضرورة التغلب على الكثير من العقبات البيروقراطية داخل أجهزة الدولة 

خاصة الوزارات املعنية بتنفيذ املشاريع.
خامسا: املرونة في عمليات التمويل من جانب البنوك خاصة ان الضمانات 

التي تقدم لتمويل املشاريع الكبرى حتتاج الى تغيرات جذرية.
يتوقع ان تزداد وتيرة النش�اط العام للسوق مع استمرار التركيز على أسهم 
الش�ركات الرخيصة خاصة أسهم الش�ركات التابعة ملجموعتي ايفا والصفوة، 
كذلك يتوقع ان تس�تمر حركة التداول ضعيفة على أس�هم الشركات القيادية 
باستثناء النش�اط النسبي املتوقع لس�هم البنك الوطني الذي قد يعلن نتائج 
أعماله األس�بوع اجلاري أو بدايات األس�بوع القادم، حي�ث يتوقع ان يعلن عن 
أرباح اجمالية تتراوح ما بني 267 مليون دينار و270 مليون دينار، مع توزيعات 
أرباح جيدة، كذلك يتوقع اس�تمرار االجتاه الصعودي لس�هم اجيليتي واسهم 

الشركات املرتبطة بها.

املالي���ة )ايفا( املركز التاس���ع 
 من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
115.1 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1018 صفقة قيمتها 11.3 
مليون دينار، وارتفع سهمها 

3 فلوس.
املتابع لتداوالت سهم »ايفا« 
منذ منتصف الش���هر املاضي 
يالح���ظ ان الس���هم يواج���ه 
مقاومة في جتاوز حاجز ال� 100 
العودة لها،   فلس بقوة وعدم 
فأكثر من مرة يتجاوز السهم 
حاج���ز ال���� 100 فلس ويصل 
الى 104 فلوس ولكنه يتراجع 
الى مستوى 95 فلسا ليتداول 
بكميات كبيرة بني مس���توى 
 95 فلس���ا و99 فلسا، وخالل 
األسبوع املاضي حترك السهم 
في نطاق س���عري ما بني 95 
و98 فلسا حيث شهد تداوالت 
قياسية على هذا املستوى، ما 
يعني انه يتوق���ع ان يتجاوز 
الس���هم حاجز ال���� 100 فلس 
 بقوة األسبوع اجلاري خاصة 
ان نحو 61.8% من أسهم الشركة 
تس���تحوذ عليها 6 ش���ركات 
بعضها م���درج في البورصة، 
وهي: كويت انفست وجيزان 
القابضة والديرة القابضة، وهذا 
يعني ان املكاسب التي سيحققها 
سهم »ايفا« حتى نهاية الربع 
األول من الع���ام احلالي وفقا 
إلغالق���ات نهاية العام املاضي 
ستنعكس بشكل إيجابي على 
املالية لهذه الشركات  النتائج 

خالل الربع األول.

»زين«.. 10
تداوالت ضعيفة

احتلت ش��ركة زي��ن املركز 
العاش��ر من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 10.8 ماليني س��هم نفذت 
من خ��الل 481 صفق��ة قيمتها 
10.7 ماليني دينار، وظل سهمها 
ثابتا، اتسمت تداوالت سهم زين 
بالضعف احلاد مع استقرار في 
سعر السهم، وهناك ما يبرر ذلك، 
أوال: ان االجتاه العام للسوق حاليا 
بعيد عن أسهم الشركات القيادية 
الش��ركات  ومركز على أس��هم 

الرخيصة.
األوس��اط  ترق��ب  ثاني��ا: 
االستثمارية للنتائج املالية للشركة 
لعام 2009 خاصة ان االنخفاض 
 امللح��وظ ف��ي أرباحه��ا لفترة 
الرب��ع الثال��ث مقارن��ة مبعدل 
أرباحها في النصف األول أوجد 
حالة من القلق جتاه مجمل أرباح 

الشركة.

االس����تثمارية في السوق األمر 
الذي دفع بعض املضاربني الكبار 
للدخول على السهم وبالتبعية 
صغار املتداولني، ومن املتوقع 
استمرار عمليات املضاربة على 
السهم في اطار عمليات املضاربة 
املتواصلة على أسهم الشركات 

الرخيصة.

»الصفاة«.. 8
صعود مدروس

احتلت شركة الصفاة لالستثمار 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 97.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 1258 صفقة قيمتها 11.9 
مليون دينار، وارتفع س��همها 4 

فلوس.
املتاب��ع حلركة تداول س��هم 
الصفاة لالستثمار في األسبوع 
قب��ل املاضي وخالل األس��بوع 
املاضي يالحظ ان احلركة السعرية 
للس��هم تأخذ املنحى الصعودي 
التدريج��ي الذي يتخلله عمليات 
جني األرباح احملدودة والتي جتنب 
من يرغب االحتفاظ بالسهم تكبد 
خس��ائر، بل انها تدفع باجتاه ان 
من يرغب في االحتفاظ بالسهم 
لفترة من الوقت سيحقق مكاسب 
سوقية ملحوظة، فقد شهد السهم 
في بداية األسبوع ارتفاعا من 120 
فلس��ا الى 128 فلسا اال انه شهد 
عمليات جني أرباح أدت لتراجعه 
الى 118 فلسا ولكن سرعان ما بدأ 
الس��هم في االرتفاع مرة أخرى 
ليغلق في نهاية األسبوع على 124 
فلسا، وتشير آلية تداول السهم 
وصعوده الى انه يتوقع ان يصل 
قريبا ملس��توى ما بني 140 و150 
فلس��ا، ووفقا ملصادر فإن هناك 
سيولة مالية جديدة تتدفق نحو 
أس��هم الصفاة وأسهم الشركات 
األخرى التابعة ملجموعة الصفوة 
الت��ي حققت مكاس��ب ملحوظة 
األسبوع املاضي، والهدف من ذلك 
ان حتقق هذه الشركات نتائج مالية 
جيدة في الرب��ع األول من العام 
احلالي، باالضافة الى تقليل حدة 
ردود األفعال السلبية جتاه النتائج 
السنوية لهذه الشركات لعام 2009، 
التي يتوقع ان يتم االعالن عنها 

أواخر شهر الربع اجلاري.

»االستشارات المالية«.. 9
تأسيس

احتلت شركة االستشارات 

االنخفاض امللحوظ لسعر السهم 
يعود الى املعلومات التي انتشرت 
ح��ول توزيعات ضعيفة متوقعة، 
ولكن بنظرة أخرى، فانه إذا كانت 
التوزيعات املتوقعة ضعيفة، فإنها 
في كل األحوال أفضل من العائد 
الثابت على الودائع، كما ان ردود 
األفعال الس��لبية جتاه املعلومات 
التي انتشرت حول هذه التوزيعات 
جاءت نتيجة عدم تعود األوساط 
االستثمارية على عوائد تقل عن 
10% في حده��ا األدنى في الوقت 
الذي تقدر فيه عوائد البنوك العاملية 
بنسب تتراوح ما بني 1 الى 2%، وفي 
ظل محدودية الشركات والبنوك 
التي ستوزع أرباحا عن عام 2009، 
ببيتك  التوزيع��ات اخلاصة  فإن 
والتي تراها األوساط االستثمارية 

ضعيفة، ستكون جيدة.

»التمويل الخليجي«.. 7
تذبذب وصعود

جاء بيت التمويل اخلليجي 
ف����ي املركز الس����ابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 160.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 1433 صفقة 
قيمتها 13.9 مليون دينار، وارتفع 

سهمه 5 فلوس.
اتسمت حركة تداوالت سهم 
التمويل اخلليج����ي بالضعف 
ط����وال تداوالت األس����بوع مع 
تذبذب محدود لسعر السهم اال 
انه في نهاية تداوالت األسبوع 
شهد الس����هم تداوالت قياسية 
أدت الرتفاع سعر السهم باحلد 
األعل����ى، وذلك نتيج����ة القوة 
الش����رائية التي شهدها السهم 
من قبل احدى كبرى الشركات 

اتس����مت بالتذبذب واالرتفاع 
احملدود، ففي بداي����ة تداوالت 
األس����بوع ارتفع السهم من 70 
فلسا الى 79 فلسا ليعود للتراجع 
بفعل عمليات جني األرباح الى 71 
فلسا اال انه ارتفع في تعامالت 
نهاية األس����بوع الى 74 فلسا، 
ورغم استحواذ 4 شركات على 
نحو 41% من اجمالي عدد األسهم 
اال ان كثرة األسهم للشركة حتد 
من االجتاه الصعودي للس����هم 
األم����ر الذي يتطل����ب تداوالت 
قياس����ية يومية حتى يواصل 
االرتفاع، باالضافة الى ان سرعة 
عمليات جني األرباح حتد أيضا 
من صعود السهم، ولكن في ظل 
التركيز على أسهم  اس����تمرار 
الشركات املرتبطة بشكل مباشر 
وغير مباشر بشركة ايفا، فإن 
سهم عقارات الكويت يتوقع ان 

يواصل نشاطه املضاربي.

»التمويل الكويتي«.. 6
تداوالت ضعيفة

الكويتي« في  جاء »التموي��ل 
املركز السادس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 13 مليون سهم نفذت 
من خالل 628 صفقة قيمتها 14.4 
مليون دينار، وانخفض س��همه 

60 فلسا.
عل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
احملدودة لسهم التمويل الكويتي 
األسبوع املاضي اال ان سعر سهمه 
انخف��ض بنس��بة 5.3% مقارنة 
املاض��ي، حيث  باألس��بوع قبل 
انخفض الس��هم من دينار و140 
فلسا الى دينار و80 فلسا، وهذا 

نحو 950 مليون دوالر والتي تعادل 
نحو 10.1% من اجمالي العقود التي 
حصلت عليها الشركة والبالغة نحو 
8.5 مليارات دوالر، ولكن الشركة 
تسعى ألن تدفع حوالي 300 مليون 
دوالر، ووفقا للمصدر، فإنه في ظل 
االمكانيات الضخمة التي متتلكها 
اجيليتي في اخلدمات اللوجستية 
واجت��اه اجليش األميركي لزيادة 
قواته في أفغانستان، فإن اجليش 
األميرك��ي في حاجة الس��تمرار 
التعاق��دات مع ش��ركة اجيليتي، 
لذلك فإنه يتوقع ان يتم التوصل 
الى تسوية مرضية للطرفني حسب 
قول املصادر، وفي اطار احلركة 
السعرية للسهم األسبوع املاضي، 
فإنه قد أسس على أسعار ما بني 
600 فلس و640 فلسا األمر الذي 
يشير الى ان السهم سيشهد نقلة 
سعرية جديدة خاصة ان األداء املالي 
للشركة املتوقع لعام 2009 يجعل 

السهم أكثر من مغر للشراء.

»عقارات الكويت«.. 5
مضاربات قوية

احتلت شركة عقارات الكويت 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 200.8 مليون سهم 
نفذت م����ن خالل 1403 صفقات 
قيمتها 15.1 مليون دينار، وارتفع 

سهمها 4 فلوس.
التداوالت  الرغم م����ن  على 
القياس����ية التي ش����هدها سهم 
عقارات الكويت والتي متثل نحو 
22% من اجمالي أسهم الشركة 
البالغ عددها 906.7 ماليني سهم 
اال ان احلركة السعرية للسهم 

»أجيليتي«.. 4
صعود تدريجي

احتلت شركة أجيليتي املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
24.1 مليون سهم نفذت من خالل 
1153 صفق��ة قيمتها 15.3 مليون 

دينار، وارتفع سهمها 30 فلسا.
اتسمت حركة التداول على سهم 
اجيليتي بالتذبذب الس��عري مع 
ضعف نسبي في حجم تداوالت 
السهم، ففي بداية تداوالت األسبوع 
ارتفع الس��هم من 610 فلوس الى 
660 فلسا اال انه بدأ في التراجع 
تدريجيا بفعل عمليات جني األرباح 
ليصل ال��ى 600 فلس ولكن في 
اليوم األخير من تداوالت االسبوع 
ارتفع السهم 30 فلسا ليغلق على 
640 فلس��ا مرتفعا بنسبة %4.9 

مقارنة باألسبوع قبل املاضي.
واليزال السهم خاضعا ملؤثرات 
القضية املرفوعة ضد الشركة في 
أميركا وفي اطار هذه القضية، فقد 
حصلت »األنب��اء« على تفاصيل 
جزئي��ة حول التعويض��ات التي 
تطالب بها احلكومة األميركية وآلية 
احتسابها، فقد ذكرت مصادر انه 
قبل اإلعالن رسميا عن رفع قضية 
ض��د اجيليتي ف��ي وزارة العدل 
األميركية، قام بعض املس��ؤولني 
األميركيني القائمني على القضية 
بزيارة الكويت وشراء سلع غذائية 
من مركز سلطان ومراكز التسويق 
الغذائية األخرى في الكويت مشابهة 
لنفس الس��لع الغذائية التي تورد 
للجيش األميرك��ي، ثم مت اضافة 
نسب للمخاطر اخلاصة بالتوريد 
وغيرها من العناصر األخرى الى ان 
مت التوصل لتغرمي شركة اجيليتي 

اذ مت تداول 300.6 مليون س��هم 
نفذت من خالل 1516 صفقة قيمتها 
22.1 مليون دينار، وارتفع سهمها 

7 فلوس.
أثارت التداوالت القياسية لسهم 
الدولية للمنتجعات األسبوع املاضي 
أمس تساؤالت أبرزها ان تداوالت 
الس��هم متثل 195% من عدد أسهم 
الشركة البالغ 154.4 مليون سهم، 
ف��إذا كانت هذه الت��داوالت متت 
وفقا آللي��ات العرض والطلب في 
البورصة، فإن تداول ضعف عدد 
أسهم الشركة األسبوع املاضي كان 
يحتم على البورصة ان تتس��اءل 
حول طبيع��ة هذه التداوالت، فقد 
ارتفع السهم من 66 فلسا الى 78 
فلسا اال انه عاد لالنخفاض ليغلق 
على 73 فلسا محققا ارتفاعا نسبته 
10.6% عن األس��بوع قبل املاضي 
بفعل عمليات جني األرباح، وفي 
ظل تركيز حركة النشاط على أسهم 
الرخيصة بشكل عام  الش��ركات 
املرتبطة بشكل  الشركات  واسهم 
مباشر وغير مباشر بشركة ايفا، 
فإن هذه األسهم يتوقع ان تواصل 
االرتفاع. ووفقا لنس��ب امللكيات 
على موقع البورصة، فإن هناك 3 
شركات تستحوذ على 29.3% من 

اجمالي عدد أسهم الشركة.

»جيزان«.. 3
تداول %100

احتلت شركة جيزان القابضة 
املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 269.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 1691 صفقة قيمتها 
17.8 مليون دينار، وارتفع سهمها 

7 فلوس.
متثل التداوالت التي شهدها 
القابضة األسبوع  سهم جيزان 
املاضي نح����و 100% من اجمالي 
عدد أسهم الش����ركة البالغ 271 
مليون سهم األمر الذي يظهر مدى 
حدة املضاربات على السهم وفي 
الوقت نفسه يثير هذا تساؤالت 
عدة حول طبيعة هذه التداوالت 
والتي رغم قوتها اال ان احلركة 
السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب 
احملدود قياسا بتداوالت السهم، 
فقد ارتفع السهم من 60 فلسا الى 
71 فلس����ا اال انه أغلق في نهاية 
األسبوع على 67 فلسا بارتفاع 
نسبته 11.7% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وميثل رخص سعر 
السهم عنصرا أساسيا في دخول 
الس����هم  صغار املضاربني على 
منساقني وراء املضاربات احلادة 

التي يشهدها السهم.

 
»الديرة«.. 1

مضاربات

تصدرت شركة الديرة القابضة 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 204.8 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 1689 صفقة قيمتها 
22.9 ملي����ون دينار، وانخفض 

سهمها فلسني.
س����يطرت عمليات املضاربة 
القوية والسرعة في عمليات جني 
األرباح على تداوالت سهم الديرة 
القابضة الت����ي بلغت تداوالتها 
األسبوع املاضي ما نسبته %28 
من اجمالي عدد أس����هم الشركة 
البالغ عددها 744.4 مليون سهم، 
فقد اتس����مت احلركة السعرية 
للسهم بالتذبذب حيث ارتفع من 
108 فلوس الى 116 فلسا اال انه 
عاد للتراجع بفعل عمليات جني 
األرباح الى مس����توى 102 فلس 
ولكنه أغلق في نهاية تعامالت 
األسبوع على 106 فلوس، ورغم 
حالة الهدوء التي شهدها السهم 
في آخ����ر يومني م����ن تداوالت 
األسبوع املاضي ليؤسس على 
أسعار جديدة اال انه يتوقع ان 
يشهد نشاطا األسبوع اجلاري 
بفعل استمرار عمليات املضاربة 
النشاط  الس����هم في اطار  على 
امللحوظ على أس����هم الشركات 
املرتبطة بش����كل مباشر وغير 
مباشر بشركة ايفا، ووفقا لقول 
مصادر فإن هناك مجموعة من 
املضاربني غير الكويتيني تقود 
حركة النش����اط على أسهم هذه 
الشركات بدعم من مدير إحدى 
احملافظ املالية التابعة إلحدى هذه 
الشركات والتي تقود املضاربات 
عليه����ا، وم����ن العوام����ل التي 
تساعد على حتفيز املضاربات 
على الس����هم ان هن����اك %57.3 
من أسهم الشركة مملوكة لدى 
5 ش����ركات، هي شركة الشامية 
لالس����تثمار ومتتل����ك %11.283 
وش����ركة الضاحية لالستثمار 
ومتتلك 11.283% وشركة التالل 
االستثمارية ومتتلك %13.292 
وشركة عقارات الكويت ومتتلك 
5.75%، وشركة كويت القابضة 

ومتتلك %15.781.

»الدولية للمنتجعات«.. 2
تداوالت قياسية

جاءت شركة الدولية للمنتجعات 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 

نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس


