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تواصل استقبالهم بالعديد من المفاجآت والهدايا المميزة وعروض الـ »بالك بيري«

1707 صناديق بقيمة أصول 789 مليار دوالر من 93 مزودًا في 42 بورصة حول العالم

األمانة العامة لألوقاف في معرض »إنفوكونكت« و»إنفوبيز« 2010

»الوطنية لالتصاالت« تحّلق مع مشتركيها 
عبر فضاء التكنولوجيا في »إنفوكونكت«

برودويل: صناديق المؤشرات المتداولة أدوات تحوط فعّالة
المستثمرون المحترفون في الخليج مستخدمون فاعلون لصناديق المؤشرات بغرض إستراتيجيات التداول التكتيكية

 منى الدغيمي
كشف نائب الرئيس في شركة iShares إلدارة الصناديق 
 ETF روبرت برودويل أن صناديق املؤش���رات املتداولة
شهدت منوا بارزا عما كانت عليه عندما دخلت السوق 
ألول مرة عام 1993 بثالثة منتجات تشمل أصول مدارة 
بقيمة 0.8 مليار دوالر، حت���ى وصلت في نهاية الربع 
الثاني من العام 2009، إلى 1707 صناديق، بقيمة أصول 
بلغت 789 مليار دوالر من 93 مزودا في 42 بورصة حول 
العال���م، الفتا إلى أن هناك خططا إلطالق 777 صندوقا 

إضافيا خالل السنوات املقبلة.
وأضاف برودويل خالل احملاضرة التي أقيمت أمس 
حتت عنوان »صناديق املؤشرات املتداولة ETF: كيفيتها 
وماهيتها وطبيعتها« ان شركة iShares منظم احملاضرة، 
تعد أكبر مزود لصناديق املؤشرات املتداولة على الصعيد 
الدولي، من حيث عدد املنتجات ب� 386 صندوقا، وأصول 
بقيمة 380 مليار دوالر، أي ما يشكل حصة في السوق 
تبلغ 48%، مش���يرا إلى أن صناديق املؤشرات املتداولة 
هي أداة اس���تثمارية مستحدثة تش���به في تصميمها 
الصناديق االس���تثمارية، إال أن تداولها يش���به تداول 
 ETF السندات الفردية في البورصة، وفي حقيقتها جتمع
العديد من مميزات الصناديق االس���تثمارية التقليدية، 
ولكنها تختلف عن الصناديق االستثمارية املغلقة التي 
يت���م تداولها في البورصة أيضا، وميكن للمش���اركني 
املخولني إنشاء أو سحب وحدات ETF بحسب احلاجة، 
وفي حني أن صناديق املؤش���رات املتداولة مدرجة في 
البورصات متاما مثل األسهم، ميكن التداول بها عندما 

تكون البورصة مفتوحة.

دول مجلس التعاون

وعن كيفية استخدام املستثمرين لصناديق املؤشرات 
في دول مجلس التعاون اخلليج���ي، قال برودويل ان 
املستثمرين احملترفني ينظرون إلى صناديق املؤشرات 
على أنها أدوات استثمارية سائلة وشفافة وقليلة الكلفة، 
تساعد في بناء احملفظة االستثمارية، لذا فإن املستثمرين 
احملترفني في اخلليج يستخدمونها في وسائل مختلفة، 
وأن احدى االستخدامات الرئيسية لصناديق املؤشرات 
هي جلمع فئات أصول مختلفة في الش���ق اجلذري من 
احملافظ االستثمارية إلى جانب الصناديق املدارة بفعالية 
وخيارات االسهم الفردية، وتصبح النتيجة خليطا بني 
االدارة الفعال���ة والهامدة والتي تنس���ق لتكون مالئمة 
بأفضل طريق مع التوزيع املثالي لألصول ومس���توى 
املجازفة لدى العميل، كما يعتبر املستثمرون احملترفون 
في اخلليج مستخدمني فاعلني لصناديق املؤشرات بغرض 
استراتيجيات التدوال التكتيكية، والتي تتضمن عادة 
قطاعا محددا، أو بلدا واحدا، أو صناديق مؤشرات تابعة 

ألسواق نامية.

إدارة التدفقات

وأوضح أنه على عكس العديد من أنواع الصناديق 
األخرى، ال يوجد مدير صندوق يختار األسهم الرئيسية، 
بل يكون املستثمر على بينة من جميع الشركات املشكلة 
للمؤشر الذي يتعقبه ال� ETF، وكما في جميع االستثمارات 
ميكن لقيمة املمتلكات في صناديق املؤشرات أن تنخفض 
أو ترتفع، وقد ال يس���ترجع املس���تثمر املبلغ الذي مت 

استثماره.

وأش���ار برودويل الى أن مديري الصناديق الفاعلني 
يحافظون على مستوى سيولة يتراوح بني 1% و3% من 
قيمة إجمالي أصول الصندوق من أجل مجاراة استردادات 
العمالء بش���كل فعال، كذلك ميكن الستثمارات جديدة 
في الصن���دوق أن توفر رصيدا ماليا قد يفوق املوازنة 
املطلوبة، وفي كلتا احلالتني قد يشكل امتالك ETF حال 
فعاال للتخفيف من تأثي���ر »االجنراف املالي« أو تعثر 
األداء الذي قد ينجم عن االحتفاظ بالسيولة فضال عن 
األسهم، وقد يجادل البعض بأنه بإمكان املستثمرين أن 
يستخدموا االستثمارات احملسوبة بأسعار مستقبلية 
لتحقيق ذلك، ولكن هناك بعض املواقف حيث ال توجد 
أموال محس���وبة بأسعار مس���تقبلية، كما في محاولة 
املس���تثمر للحصول على منفذ إلى مؤشر سوق نامية 

على سبيل املثال.

 االستثمار الجذري 

وقال برودويل ان كثيرا من املستثمرين يعول على 
االستثمارات اجلذرية التابعة لتحقيق متطلبات محددة 
على صعي���د املجازفة والعائدات، ويرتكز االس���تثمار 
اجلذري التابع على منط بسيط يقضي بفصل احملفظة 
االستثمارية إلى شقني حيث ان الشق األول- اجلذري 
يش���كل أساسا لالستراتيجية التي تفتح املجال لزيادة 
استثمارات تابعة أكثر تخصصا وتشكل االستثمارات 
اجلذرية القسم األكبر من احملفظة االستثمارية باإلجمال، 
حيث تشغل عادة حوالي 70% منها، ويكون الشق اجلذري 
عادة أداة استثمارية متنوعة تتضمن استثمارات مبستوى 
مجازفة أقل، وفي معظم األحيان تكون هذه االستثمارات 
في صناديق مرتبطة مبؤشر، مثل صناديق املؤشرات 
املتداولة ETF التي تتضمن تشكيلة واسعة من االستثمارات 

قليلة الكلفة.
اما الشق الثاني � االستثمارات التابعة وتكون هذه 
االس���تثمارات عادة أكثر تخصصا مب���ا يتيح عائدات 
إضافية بحسب رؤية مدير احملفظة، وميكن حتقيق ذلك 
من خالل التوجه إلى أسواق محددة، وصناديق مدارة 
بفعالية وحقوق استثمارية وضمانات فردية، وتنطوي 
االستثمارات التابعة عادة على مجازفة وتكاليف أعلى 

من االستثمارات اجلذرية.

غياب المعرفة

وأكد برودويل أنه على الرغم من أن كثيراً من املستثمرين 

يعدون خبراء في فئات اس���تثماراتهم اخلاصة، فهم قد 
ال ميلكون املعرف���ة الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة 
في مناطق غير مألوفة جدا لديهم، وبالطبع في بعض 
املناطق قد ال ميلكون البحوث الكافية لتعليل خيارهم 
االستثماري بالكامل على مستوى الضمانة، وتوفر هنا 
صناديق املؤشرات املتداولة املالئمة حال بسبب حذفها 
للضمانات املعروفة املجازفة، حيث ميكن لرؤية املستثمر 
أن تترجم إلى ممتلكات بسرعة وسهولة، في حني يكون 
التنوع الناجت أفضل بكثير من اختيار بعض املمتلكات 

التي ال يعرف املستثمر الكثير عنها.

التحوط المثالي

ولفت إلى أن التداول في صناديق املؤشرات سهل وقليل 
الكلفة، لذا فهي تشكل أدوات حتوط فعالة، وعلى سبيل 
املثال في حال اتخذ مدير محفظة فكرة سلبية قصيرة 
املدى عن أحد األسواق، أو أراد حماية احملفظة من تأثير 
حدث معني فبإمكانه بيع صندوق املؤشرات للتخفيف 
من عرضة احملفظة إلى فئة معينة من األصول أو سوق 
معينة، وهذا أبسط وأقل كلفة بكثير من حتطيم محفظة 
مخططة بحذر، ومن ثم إعادة ش���راء جميع الضمانات 

بعد أن تنتهي فترة التحوط.

الزمن الحقيقي

وأوضح برودويل أنه من املمكن التداول بصناديق 
املؤشرات في الزمن احلقيقي عبر البورصة عوضا عن 
التداول ملرة واحدة يوميا كما هي احلال مع الكثير من 
الصناديق األخرى، وقد شهدت األسواق املتقدمة تفاوتا 
غير مسبوق خالل العام املاضي، حيث تقلبت األسواق 
بش���كل روتيني إلى حدود نس���بة 6% يوميا، لذا فإن 
املستثمرين لم يعودوا راضني عن انتظار أسعار نهاية 
النهار، كما هي احلال في صناديق االستثمار التقليدية 
في حني يعلمون أنه بإمكانهم القيام بقرارات استثمارية 

مباشرة مع صناديق املؤشرات.

 أسواق السندات 

وق���ال: ان كثيرا ما تس���تخدم صناديق املؤش���رات 
املتداولة كوس���يلة للحصول على دخول مباش���ر إلى 
س���وق معني، عوضا عن استثمار تدفقات مالية جديدة 
في صناديق األسواق املالية أو سندات الدولة املرتبطة 
بأسعار مستقبلية خالل مرحلة اتخاذ قرارات استثمارية، 
أو انتظار إصدار جديد ميكن ملدير احملفظة اآلن ش���راء 
ممتلكات متنوعة في س���وق سندات الدولة والشركات 
من خالل العديد من صناديق املؤش���رات التي أطلقت 

مؤخرا.

 رؤية قصيرة المدى

ولفت برودويل الى أن األحداث غير االعتيادية وغير 
املتوقعة متنح فرصا تكتيكية قصيرة املدى إلضافة املزيد 
من القيمة للمحفظة االستثمارية، وأن أحد طرق تطبيق 
رؤية قصيرة املدى كهذه، قبل ضياع الفرصة، هي اختيار 
مجموعة من األوراق املالية الفردية، غير أن ذلك يحتاج 
إلى قرارات وت���داوالت خاصة بهذه الضمانات لذا ففي 
العديد من احلاالت يشكل استخدام صناديق املؤشرات 
لتطبيق رؤية كهذه خيارا فعاال من أجل احلصول على 

منفذ إلى مجموعة من الضمانات في تداول واحد.

الحميدان: خدمات مشروع الوقف اإللكتروني 
سهلة ومتنوعة ومتواصلة طوال العام

.. وبرنامج إعادة الهيكلة يشارك في »المعرض«
ش����اركت إدارة العالقات 
العامة ومركز نظم املعلومات 
في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجله����از التنفيذي 
للدولة في معرض انفوكونت 
وانفوبيز الذي اقيم على أرض 
املعارض مبنطقة مشرف ضمن 
مش����اركة العديد من وزارات 
الدولة ومؤسساتها لتعريف 
املواطنني باخلدمات التي تقدمها 
هذه املؤسسات بهدف توعيتهم 
وتس����هيل مهمة مراجعاتهم، 
وقد كان جلناح البرنامج دور 
كبير في توعية املواطنني بدور 

برنامج إعادة الهيكلة في اسلوب 
استخدام النظام اآللي للموقع 
WWW. االلكتروني للبرنامج

Mgrp.org.kw ليتع����رف على 
اخلدمات املعروضة في املوقع 
من ال����دورات التدريبية التي 
يقيمها البرنامج للباحثني عن 
عمل وللعاملني في مؤسسات 
القطاع اخلاص وكذلك الفرص 
الوظيفي����ة املتوافرة جلميع 
التخصصات والتسجيل لطلب 
وظائف وكذلك الشركات التي 
تعرض هذه الفرص، وكذلك 
تعري����ف املواطنني باملميزات 

البرنامج  املالية التي يقدمها 
للعاملني في القطاع اخلاص 
من عالوات اجتماعية وعالوة 
أبناء وغالء معيشة وغير ذلك 
من اخلدمات في مختلف إدارات 
البرنامج. ويزور جناح برنامج 
إع����ادة الهيكلة ف����ي املعرض 
يوميا العشرات من املواطنني 
في فترات صباحية ومسائية، 
حيث تقدم لهم البروشورات 
والكتيب����ات واملج����الت من 
إص����دارات البرنام����ج الت����ي 
تضم جميع خدمات البرنامج 

التوعوي.

ما زال جناح »الوطنية لالتصاالت« يستقبل 
الزوار والعمالء في معرض انفوكونكت 2010 
املقام حاليا على أرض املعارض مبشرف، وسط 
أجواء مميزة وحضور الفت من قبل اجلمهور 
للتعرف على احدث التكنولوجيا واخلدمات 
التي تقدمها الشركة في سوق االتصاالت عالوة 
على املشاركة في املسابقات اليومية واحلصول 

على هدايا فورية قيمة.
وما زالت الفق���رات الترفيهية املقدمة كل 
ليلة من قبل الفنان املتألق مش���عل الشايع 
تلق���ى صداها، حي���ث يح���رص العديد من 
الزوار على املش���اركة في املسابقات، والتي 
تتضمن أس���ئلة حول »الوطنية« واخلدمات 
التي تقدمها لعمالئها، وذلك من أجل اغتنام 
الفرص���ة باحلصول على الهدايا القيمة التي 
تقدمها الوطنية، حيث مت منح جوائز للفائزين 
احملظوظني خالل األيام املاضية، كانت عبارة 
عن Notebook، هواتف نوكيا وكذلك بطاقات 

اعادة الشحن لفئة الدفع املسبق.
وقد أعرب مدير العالقات العامة في الشركة 
عبدالعزي���ز البالول عن س���عادته بالنجاح 
املتواصل للشركة من خالل استقطاب أعداد 
كبيرة من الزوار حتى اآلن قائال »نحن مسرورون 
جدا لرؤية عمالئنا مهتمني باالطالع عن كثب 
على احدث التط���ورات في عالم تكنولوجيا 
االتصاالت بدليل رؤية حماس���هم للمشاركة 
الفعالة في أنش���طتنا اليومية واملسلية في 

املعرض«.
وفي خضم اجلوائز الكثيرة التي ال زالت 
الوطنية حتتفظ بها لكي تقدمها إلى عمالئها 
في الفترة املتبقية من املعرض، حتث الوطنية 
اجلميع على زيارة جناحها لكي ينضموا إلى 

قافلة الفائزين.
باإلضافة الى ذلك، فإن مشاركة الوطنية 
في انفوكونكت أتاحت الفرصة لزوارها من 
العمالء وغيرهم، لالستفادة من بعض العروض 
اجلذابة التي تقدمها حصريا لهذه املناسبة، 
بدءا من االشتراك في باقات الدفع »هال« لسنة 
واح���دة، واحلصول على حزمة من اخلدمات 
وفق سعر خاص تشمل رقم Gold+، باإلضافة 
الى شهرين من الدقائق املزدوجة وصوال إلى 
عروض خاصة ملستخدمي أجهزة »بالك بيري«، 
ومنها اشتراك لسنة واحدة في أي خدمة من 
خدمات هذه الفئة واحلصول على سعر خاص 
على أحدث أجهزة البالك بيري ال� Onyx، كما 
تتوافر عروض أخرى جذابة للعمالء من فئتي 
الدفع املسبق والدفع اآلجل وايضا ملشتركي 

.W net خدمة االنترنت الريادية
للحصول على أروع العروض وقضاء أوقات 
ال تنسى من املرح والتسلية والفوز بجوائز 
قيمة، تفضلوا بزيارتنا في »أرض املعارض 
الدولية في مشرف«، القاعة رقم 6 من الساعة 
9 صباحا حت���ى 1 بعد الظهر، ومن 4 عصرا 

حتى 9 مساء.

أعلنت األمني العام باإلنابة اميان احلميدان 
عن مشاركة األمانة في معرض »انفوكونكت« 
و»انفوبيز 2010« واملقام برعاية رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملم���د خالل الفترة 
من 31 يناير حت���ى 6 فبراير اجلاري بأرض 

املعارض.
وقالت احلميدان ان مشاركة األمانة تأتي 
انطالقا من حرصها على مواكبة التكنولوجيا 
احلديثة وتسخيرها ملصلحة الوقف من خالل 
الكترونية ميكن االستفادة  تقدميها خلدمات 
منها في احياء س���نة الوقف وتسهيل عملية 
الوقف على مختل���ف فئات املجتمع الكويتي 
وتطويع التقنيات التكنولوجية املتطورة خلدمة 
الواقف الكرمي وتلبي���ة مختلف احتياجاته. 
وأكدت ان خدمات مشروع الوقف اإللكتروني 
SMS, KIOSK, WAQFONLINE, POS تعد إحدى 
اإلجنازات الرائدة التي تفخر بها األمانة العامة 
لألوقاف، حيث حصل املش���روع على جائزة 
الشرق األوسط ال� 14 للتميز للحكومة واخلدمات 
اإللكترونية كأفضل بوابة الكترونية في مجال 
املعرفة واملعلومات، كما ان هذه اخلدمات تتيح 
ملختلف فئات املجتمع وشرائحه الراغبني في 
تقدمي أوقافهم بكل سهولة ويسر وفي أي وقت 
يش���اءون في إطار نظم أم���ان وحماية عالية 

الكفاءة واجلودة.

وأفادت بأنه مت عرض موقع النظم الوظيفية 
املتكامل���ة املوج���ود على الش���بكة الداخلية 
لألمانة )وقف نت( والذي يعتبر من اخلدمات 
اإللكتروني���ة املتميزة التي يقدمها مركز نظم 
املعلومات ملوظف���ي األمانة، واملوقع يحتوي 
على بيانات ش���املة خاصة مبوظفي األمانة 
منها )البيان���ات الوظيفية، بيانات احلضور 
واالنصراف، بيانات التدريب واملهام الرسمية...( 
وغيرها من البيانات املختلفة واملتنوعة والتي 
تهم كل موظف ملعرفة تفاصيل ملفه الوظيفي. 
ويتم من خالل جناح األمانة في املعرض عرض 
وتوزيع إصدارات تعريفية خلدمات مشروع 
الوقف اإللكترونية وكذلك مجموعة متنوعة 
من أحدث إصدارات األمان���ة العامة لألوقاف 
مثل مجلة الوقفي ومجل���ة أوقاف وكتيبات 
تعريفية عن موجز أحكام الوقف وأوجه صرف 
الريع، باإلضافة الى عروض مرئية عن الوقف 
ومشروع الوقف اإللكتروني ومساهمات األمانة 
العامة لألوقاف في تقدمي الدعم للمجتمع في 

مختلف املجاالت.
وبينت ان املجتمع الكويتي الكرمي شكر 
األمانة العامة لألوق���اف وتثمينها للتفاعل 
الكبير والتج���اوب امللحوظ مع ما تطرحه 
األمانة من مشروع  وبرامج تساهم في دعم 

وتنمية املجتمع.

اسكوت جيجينهامير وعبدالعزيز البالول لدى افتتاح املعرض

احلميدان متوسطة فريق عمل األمانة العامة لألوقاف في املعرض

روبرت برودويل خالل احملاضرة   )فريال حماد(

توقعت في تقريرها  األسبوعي بناء مراكز جديدة للشركات القيادية

»االستثمارات«: أرباح »الوطني« صدمة إيجابية للسوق.. 
وتصريحات »بيتك« أنعشت البورصة

ذك���ر تقرير 
ك���ة  ش�������ر
االستثم�ارات 
ال����وطني���ة 
االسبوعي انه خالل تداوالت االسبوع 
املاضي انخفض مؤشر املعدل اليومي 
لكمية االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنسبة 20.1% و22.6% و%7.4 
على التوالي، ومن أصل ال� 206 شركات 
مدرجة بالس���وق مت تداول اسهم 162 
شركة بنسبة 78.6%، ومن اجمالي اسهم 
الش���ركات املدرجة بالسوق ارتفعت 
اسعار اسهم 71 شركة بنسبة %43.8 
فيما انخفضت اسعار اسهم 68 شركة 
بنسبة 42% واستقرت اسعار اسهم 23 
شركة بنسبة 14.2% من اجمالي اسهم 
املتداولة بالسوق ولم يتم  الشركات 
التداول على أسهم 44 شركة بنسبة 
21.4% من اجمالي اس���هم الش���ركات 

املدرجة بالسوق الرسمي.
وحول القيمة السوقية، افاد التقرير 
انه بنهاية تداول االسبوع املاضي بلغت 
القيمة السوقية الرأسمالية للشركات 
املدرجة في السوق الرسمي 30.209.3 
مالي���ني دينار بانخفاض قدره 350.6 
مليون دينار وما نسبته 1.2% مقارنة 
مع نهاية االسبوع قبل املاضي والبالغة 
29.858.7 مليون دينار وانخفاض قدره 
475.5 مليون دينار وما نسبته %1.5 

عن نهاية عام 2009.
اما االداء العام للس���وق فقد أنهى 
سوق الكويت لألوراق املالية تعامالته 
هذا االسبوع على تباين في ادائه وذلك 
باملقارنة مع االسبوع املاضي، ففي حني 
 � NIC50( ارتفعت املؤش���رات العامة
السعري � الوزني( بنسب بلغت %1.7 
و0.4% و1.1% على التوالي، انخفضت 
اليومي  العامة )املع���دل  املتغي���رات 
للقيمة املتداول���ة � الكمية املتداولة � 
عدد الصفقات( بنسب بلغت 7% و%20 
و23% على التوالي، هذا وبلغ املتوسط 

اليومي للقيم���ة املتداولة 59 مليون 
دينار خالل االسبوع مقابل 64 مليونا 

لألسبوع قبله.
فيما افتتح سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالته ببداية االسبوع على 
تراجع طفي���ف متأثرا بعمليات جني 
األرباح التي متت بهدوء نسبي على 
شريحة االس���هم املضاربية املوزعة 
على قطاعات السوق املختلفة والتي 
قادت التداوالت خالل الفترة منذ بداية 
العام وذلك بعد انباء متفرقة ابرزها 
ما يتعلق بالتقارير التي تش���ير الى 
تصعيد جيوساسي مقبل على املنطقة، 
حتى جاء منتصف االس���بوع والذي 
شكل نقطة حتول مفصلية في توجهه 
على اثر اعالن بنك الكويت الوطني عن 
نتائج قياسية ألرباحه عن عام 2009 
حقق من خاللها منوا في صافي أرباحه 
بنسبة بلغت 4% وقد جاء ذلك االعالن 
مبثابة صدمة ايجابية للسوق � بخالف 
اقرار مجلس االمة لقانونني رئيسيني 
� حتولت من خاللها مجريات التداول 
التي اندفعت الى االسهم ذات التأثير 
على مؤشر السوق الوزني وكذلك فيما 

يتعلق بإعالن بيت التمويل الكويتي عن 
أرباحه لنفس الفترة متبعه بتصريح 
لرئيس���ه التنفيذي بعدم احلاجة الى 
زيادة رأسماله حيث بلغ معدل كفاية 
رأسمال املصرف 15.27%، والشك ان 
تفاعل الس���وق بذلك الصدد قد ألقى 
بظالله على االس���هم االخرى السيما 
فيما يتعلق بقطاع البنوك التي شهدت 
نشاطا ملحوظا في الطلب عليها وكذلك 
في بعض الش���ركات بقطاع اخلدمات 
التي شهدت حتسنا في أدائها حتسبا 
لتس���ريبات حول التوصل الى اتفاق 
لتسوية قضاياها القائمة. ومن جهة 
اخرى فقد اعلنت حتى نهاية االسبوع 
9 شركات مدرجة ارباحها السنوية من 
اصل 206 شركات مدرجة والتي تقل 
بإجماليها عما ه���و محقق في العام 
2008 بنس���بة 13%. هذا ومن املتوقع 
ان يشهد الس���وق املزيد من اعالنات 
األرباح وذلك بدءا من االسبوع املقبل 
وما س���يترتب عليها من اعادة تقييم 
للمراكز احلالية ثم غربلتها بالتزامن 
مع عملية بناء مراكز جديدة وهو ما 
ينبئ بأداء مختلط ومتباين خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
وحول أداء القطاعات األكثر نشاطا من 
حيث قيمة األسهم املتداولة، استمر قطاع 
شركات اخلدمات باملرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األسهم املتداولة بتداول 
688 مليون سهم بنسبة 31.7% موزعة 
على 9.230 صفقة بنسبة 32.5% بلغت 
قيمتها 89.1 مليون دينار بنسبة %30.3 

من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
كما استمر قطاع الشركات االستثمارية 
باملرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة 
االس����هم املتداولة بتداول 561.4 مليون 
سهم بنسبة 25.8% موزعة على 6.362 
صفقة بنسبة 22.4% بلغت قيمتها 62.1 
مليون دينار بنسبة 21.1% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.
في حني تقدم قطاع البنوك الى املرتبة 
الثالثة للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداولة بتداول 70.6 مليون سهم بنسبة 
3.2% موزعة على 2.261 صفقة بنسبة 
8% بلغ����ت قيمته����ا 53.1 مليون دينار 
بنس����بة 18.1% من اجمالي قيمة االسهم 

املتداولة.
أما عن الش����ركات األكثر نشاطا من 
حيث قيمة األس����هم املتداولة فقد تقدم 
بنك الكويت الوطني الى املرتبة االولى 
للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة 
بالسوق بتداول 25.3 مليون سهم موزعة 
على 565 صفقة بلغت قيمتها 27.8 مليون 

دينار.
في حني استمرت شركة االتصاالت 
املتنقلة باملرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بالسوق بتداول 
21.3 مليون سهم موزعة على 842 صفقة 

بلغت قيمتها 18.9 مليون دينار.
وتراجعت شركة االستشارات املالية 
الدولية الى املرتبة الثالثة للتداول من 
حيث قيمة االس����هم املتداولة بالسوق 
بتداول 164.7 مليون سهم موزعة على 
1.131 صفق����ة بلغت قيمتها 17.7 مليون 

دينار.

تقــرير
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