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»بيان«: نتائج البنوك اإليجابية أعادت األسهم القيادية.. للواجهة
حيث تراجع إجمالي كمية األس����هم املتداولة بنسبة بلغت 20.06% عن 
األسبوع السابق لتصل إلى 2.17 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األسبوع بنسبة 7.43% لتصل إلى 293.99 مليون دينار 
كما انخفض عدد الصفقات املنفذة، حيث ش����هد األسبوع املاضي تنفيذ 

28.359 صفقة بتراجع نسبته 22.64% عن األسبوع ما قبل املاضي.
أما جلهة املتوس����طات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي 
خالل األس����بوع املاضي 58.80 مليون دينار متراجعا من 63.52 مليون 
دينار في األسبوع السابق، في حني انخفض متوسط حجم التداول من 
543.54 مليون سهم ليصل إلى 434.48 مليون سهم، بينما بلغ املتوسط 
اليومي لعدد الصفقات املنفذة 5.672 صفقة مقارنة ب� 7.332 صفقة في 

األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

وشغل قطاع اخلدمات املركز األول جلهة حجم التداول خالل األسبوع 
املاضي، إذ بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع 687.95 مليون سهم شكلت 
31.67% من إجمالي تداوالت السوق، فيما شغل قطاع االستثمار املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نس����بة حجم تداوالته 25.84% من إجمالي السوق، 

إذ مت تداول 561.42 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد ش����غل قطاع اخلدمات املرتبة األولى، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 30.29% بقيمة إجمالية 89.06 
مليون دينار فيما شغل قطاع االستثمار املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة 
قيمة تداوالته إلى السوق 21.13% وبقيمة إجمالية 62.12 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

وارتفعت القيمة الرأس����مالية لسوق الكويت لألوراق املالية بنسبة 
1.12% خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 29.07 مليار دينار بنهاية تداوالت 
األس����بوع، حيث منت القيمة الرأسمالية ل� 6 قطاعات من السوق مقابل 
تراجعها لقطاعني فقط. وقد تصدر قطاع البنوك الئحة القطاعات التي 
س����جلت منوا، إذ زادت قيمته الرأس����مالية بنسبة بلغت 3.88% بعد أن 
وصل����ت إلى ما يقارب 10 مليارات دينار جاء بعده قطاع الصناعة الذي 
وصلت قيمته الرأس����مالية إلى 2.60 مليار دينار مس����جال منوا نسبته 
0.54%، وحل في املركز الثالث من جهة نس����بة النمو قطاع الش����ركات 
غي����ر الكويتية وبفارق ضئيل جدا عن قط����اع الصناعة، لتصل قيمته 
الرأس����مالية إل����ى 3.04 مليارات دينار هذا وكان قطاع االس����تثمار أقل 
القطاعات منوا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.07 مليارات دينار 
بارتفاع نس����بته 0.28%. في املقابل، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع 
اخلدمات خالل األسبوع املاضي بنسبة 1.23% لتصل إلى 7.34 مليارات 
دينار فيما انخفضت القيمة الرأس����مالية لقطاع العقار بنس����بة %0.12 

لتصل إلى 1.99 مليار دينار.

التالي انخفاضا في النصف األول 
من اجللس����ة قبل أن يعوض تلك 
اخلس����ائر ليأخذ بالتذبذب ضمن 
نطاق ضيق ويقفل على مكس����ب 
محدود ملؤشره السعري بنسبة 
0.02%، بينما سجل الوزني منوا 
نسبته 0.49%، وسط ارتفاع في 
متغيرات التداول الثالثة. واستمر 
السوق في التذبذب احملدود خالل 
جلسة يوم األربعاء التي شهدت 
استمرار منو كل من كمية وقيمة 
التداول وعدد الصفقات املنفذة، لكن 
مع نهاية فترة التداول تباين األداء 
اليومي ملؤشري السوق الرئيسيني، 
الوزني بنسبة  إذ تراجع املؤشر 
0.14% ف����ي حني ارتفع املؤش����ر 

السعري بنسبة بلغت 0.23%. شهد السوق بعدها نشاطا ملحوظا يوم 
اخلميس، حيث ارتفع بشكل تدريجي في أول ساعتني من فترة التداول 
ليتراج����ع بعدها بفعل عمليات جني األرباح التي قلصت من مكاس����به 
اليومية التي بلغت مع نهاية اجللسة 0.46% للمؤشر السعري و%0.85 

للمؤشر الوزني.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع على نسبة منو بلغت 

0.43% بعد أن أغلق عند 7.064.6 
نقطة، بينما أقفل املؤشر الوزني 
يوم اخلميس عند 379.98 نقطة 
مرتفعا بنس����بة 1.09% عن إغالق 

األسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات

وسجلت جميع قطاعات سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية منوا في 
مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي 
باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء 
قطاع البنوك في مقدمة القطاعات 
الكاس���بة حيث أقفل مؤشره عند 
8.307.6 نقطة مرتفعا بنسبة %2.96، 
تبعه قطاع األغذية في املركز الثاني 
مع منو مؤشره بنسبة 0.95% بعد 
أن أغل���ق عند 4.397.5 نقطة، ثم قطاع التأمني ثالثا مع ارتفاع مؤش���ره 
بنسبة 0.69%، مقفال عند 2.833.5 نقطة. أما أقل القطاعات منو، فكان قطاع 
االستثمار والذي أغلق مؤشره عند 5.408.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.10%. من 
ناحية أخرى، كان قطاع العقار وحيدا في خانة اخلسائر، إذ أقفل مؤشره 

عند مستوى 2.800.3 نقطة مسجال تراجعا نسبته %0.50.
وانخفضت مؤشرات التداول الثالثة للسوق خالل األسبوع املاضي، 

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار 
ان سوق الكويت لألوراق املالية متكن من إنهاء 
األسبوع املاضي على مكاسب تعود معظمها إلى 
النمو الذي حققه في آخر جلسات األسبوع. حيث 
أقفل مؤشر السوق السعري مرتفعا بنسبة 0.43% عن إغالق األسبوع ما 
قبل املاضي، في حني حقق املؤشر الوزني منوا أسبوعيا بلغت نسبته 
1.09%. وكان نشاط األيام األربعة األولى من األسبوع استمرارا للنهج الذي 
اتخذه السوق منذ بداية العام، والذي متثل في سيطرة املضاربات على 
مجريات التداول التي سرعان ما يتبعها عمليات سريعة جلني األرباح. 
هذا وكان األس����بوع املاضي حافال باألح����داث االقتصادية، حيث اعتمد 
مجلس الوزراء مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2011/2010 بتكلفة 
إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات دينار، والتي تشتمل على إنشاء خمس 
شركات مساهمة عامة متخصصة في املستودعات واملنافذ احلدودية في 
الشمال، واملباني منخفضة التكاليف، والتأمني الصحي، وإنتاج الكهرباء 
ومدينة اخليران. ومن ثم أقر مجلس األمة كال من اخلطة التنموية وقانون 
هيئة سوق املال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكال القانونني. 
وباإلضافة إلى ما سبق، شهد األسبوع املاضي بداية ظهور نتائج البنوك 
املدرجة في السوق، وذلك مع إعالن كل من بنك الكويت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي ع����ن أرباحهما اجليدة عن العام املالي 2009، وهو ما 
ساهم في عودة األس����هم القيادية إلى الواجهة بعد سيطرة شبه كاملة 

لألسهم الصغيرة على التداوالت في األسابيع السابقة.
ولفت التقرير ال ى ان املتداولني لم يتفاعلوا في اجللسات األولى من 
األس����بوع مع تلك األحداث كما كان متوقعا نظرا لشيوع بعض األخبار 
السلبية املتعلقة بشركات قيادية ولتخوفهم من النتائج السنوية لباقي 
الش����ركات املدرجة بش����كل عام، مما يصعب عليهم مهمة حتديد اجتاه 
السوق في املدى املنظور. من جهة أخرى، تراجعت مستويات التداول 
في الس����وق لألسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض املتوسط اليومي 
لقيمة التداول بنسبة 7.43% ليصل إلى 58.80 مليون دينار، بينما تراجع 
متوسط عدد األسهم املتداولة إلى 434.48 مليون سهم، بانخفاض نسبته 

20.06% عن مستويات األسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، قال التقرير ان السوق افتتح نشاط 
األسبوع على انخفاض محدود دام طوال جلسة يوم األحد وسط تراجع 
مؤشرات التداول الثالثة، ونتيجة للضغوط البيعية على أسهم قيادية، 
تكبد املؤشر الوزني خسارة بلغت نسبتها 0.35% في حني تراجع املؤشر 
السعري بنسبة متواضعة بلغت 0.13%. وفي يوم االثنني، تراجع السوق 
خالل النصف األول من اجللس����ة، ومن ثم ش����هد منوا تدريجيا خفف 
من خس����ائر املؤشر الس����عري التي بلغت بنهاية فترة التداول %0.15، 
فيما ساهمت عمليات ش����راء على عدد من األسهم القيادية في حتقيق 
املؤش����ر الوزني لنمو بلغت نس����بته 0.25%. ثم شهد السوق في اليوم 

بفضل إعالن أرباح »الوطني« و»بيتك«

توقعات بانتعاش السوق بعد اعتماد خطة التنمية

السوق يتداول بخط أفقي دون إشارات إيجابية أو سلبية

»دار الخبير«: أعين المستثمرين باتجاه األسواق العالمية وأسعار النفط »المتخصص«: منحنى تصاعدي لإلعالنات العقارية

.. والكويتيون بالمرتبة الثانية في تملك عقارات ُعمان

خالل اجللسة األخيرة، ومع توارد 
االخبار املهمة على الشركات القيادية 
تقلصت تداوالت األسهم الصغرى 
التي استحوذت على املراكز األولى 
لألكثر قيمة خالل الشهر األول من 
ه����ذا العام لتحل محلها ش����ركات 

قيادية.
ويبقى السوق يتداول بخط أفقي 
دون إشارات ايجابية أو سلبية حتفز 
اجتاه محدد له، وبقيت جل إشاراته 
محايدة تنتظر محف����زات جديدة 
وفعالة لعل أبرزها إعالن توزيعات 
جيدة ومفاجئة لشركات صغرى على 
املدى القصير، أو االنتهاء من أزمات 
شركات قيادية كقضية أجليتي مع 
احلكومة األميركية، والبدء الفعلي 
بإطالق مش����اريع تنموية موجهة 
للقطاع اخلاص على املدى املتوسط 
بعد إق����رار اخلطة من قبل مجلس 
األمة خالل األس����بوع املاضي مع 
قانون هيئة سوق املال الذي سيكون 
محفزا ايجابيا للسوق متى ما مت 

تطبيقه على ارض الواقع.
في املقابل، س����يراقب متعاملو 
العاملية  السوق تداوالت األسواق 
ومؤشرات االقتصاد العاملي بيقظة 
وحذر، حت����ى يتأكد م����ن خروج 
الركود  الكب����رى من  االقتصادات 
التي  الس����لبية  املفاجآت  وانتهاء 
حتدث كل مرة نتيجة آثار ما حل 
باالقتص����اد العاملي من أزمة خالل 

العامني املاضيني.

قال التقرير األسبوعي 
اخلبي���ر  دار  لش���ركة 
لالستشارات االقتصادية 
البورصة س���جل  أداء  ان 
ارتفاع���ا تدريجيا بنطاق 
ضيق، حيث حافظ املؤش���ر العام على 
مس���تواه فوق حاجز ال���� 000.7 نقطة 
متأثرا باالرتفاعات القوية في الس���وق 
األميركية واألسواق العاملية خالل الثالثة 
أيام املاضية، حيث س���جل مؤش���ر داو 
جونز الصناعي ارتفاعا بنس���بة %2.3 
نتيج���ة إلع���الن البي���ت األبيض يوم 
االثنني أن مشروع امليزانية الفيدرالية 
للواليات املتحدة للس���نة املالية املقبلة 
يصل إلى 1.83 تريليون دوالر، لتسجل 
عجزا قياسيا جديدا بقيمة 1.56 تريليون 
دوالر للعام املالي الذي ينتهي يوم 30 
سبتمبر 2011 وميثل حجم العجز املتوقع 
10.6% من الناجت احمللي اإلجمالي، ويرجع 
هذا االرتفاع الكبير في العجز بصورة 
جزئية إلي اإلنفاق املرتبط ببرامج احلفز 
االقتصادي. وذلك بغية استحداث وظائف 
جديدة في ظل مع���دل بطالة يصل إلى 
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ولفت التقرير الى ان الساحة احمللية 
ش����هدت جملة من التطورات االيجابية 
متثلت في إقرار اخلطة اخلمسية املقبلة 
والتي تتبنى مشروعات اقتصادية من 
النمو  العمل على اس����تحداث  ش����أنها 

واخلروج باالقتصاد الكويتي من دائرة 
الركود، وأولى اخلطوات التي مت إجنازها 
في خطة التنمية هي إقرار مشروع هيئة 
س����وق املال، والذي يعتبر أول اختبار 
لتعاون السلطتني في إجناز املتطلبات 
التش����ريعية للخطة اإلمنائية للدولة، 
فلم يكن إنشاء هيئة لسوق املال بفكرة 
جديدة، بل إنها فكرة تداولتها الفعاليات 
االقتصادي����ة ف����ي تس����عينيات القرن 
العشرين، وقد استغرقت احلكومة سنوات 
عدة لدراستها، فضال عن جتميد املشروع 
منذ أحالته احلكومة إلى مجلس األمة في 
يوليو 2007، إال أنه متت املوافقة على 
إقراره مبدئيا من مجلس األمة الكويتي في 
20 يناير عام 2010.، وهو أمر قد يكون له 
انعكاسات ايجابية من خالل ايجاد نظام 
رقابي جيد لسوق املال الكويتي، يكون 
قوامه املزيد من الرقابة والشفافية لصالح 
السوق، ومصلحة صغار املستثمرين، 
وأصحاب احلصص الكبيرة في السوق، 
دون أن تتكرر السيناريوهات السابقة 
في البورصة الكويتي����ة والتي حتقق 
مكاسب للمساهمني الكبار على حساب 
مصلح����ة صغار املس����اهمني، وذلك لن 
يتحقق إال بتنفيذ مشروع إنشاء هيئة 
لس����وق املال الكويتي، الذي يعبر عن 
االهتمام احلقيق����ي باالقتصاد من قبل 
الدولة.حي����ث تكمن أهمي����ة إقرار ذلك 
القانون في الوظيفة الرئيسية التي يقوم 

بها والتي تختص باإلش����راف والرقابة 
على جميع عناصر أسواق املال ابتداء 
بالترخيص بالتأسيس واملمارسة حتى 
التصفية جلميع الشركات العاملة فيها، 
فضال عن متيزه بالشمولية، حيث إنه 
لم يغفل جتارب األس����واق األخرى، مع 
مراعاة اخلصوصية الكويتية، باإلضافة 
إلى جتنبه القصور الواضح في النظام 
الرقابي املعمول به في البورصة الكويتية، 
فق����د يعتبر آلية صارم����ة في احلد من 
التالعب احلادث في البورصة لتحقيق 
أرباح غير مشروعة، وعدم اللجوء إلى 
االقتراض بدرجة عالية للحصول على 
أوراق مالية، كما تضمن القانون عمليات 
االستحواذ بتقدمي عروض جلميع حملة 
األسهم وفق شروط معينة، وقد ينعكس 
ذلك إيجابا على أداء املصارف الكويتية، 
حيث تتمكن من استعادة السيولة مما 
يؤدي إلى حتسن سوق الكويت املالي.

وذلك في الوقت الذي أعلنت بعض 
البنوك الكويتية ممثلة في بنك الكويت 
الوطني وبيتك توزيع أرباح س���نوية 
عن عام 2009 بع���د االنتهاء من إعالن 
نتائجها املالية السنوية والتي كانت أعلى 
من التوقعات باإلضافة إلى ورود أخبار 
عن توصل شركة أجيليتي لتسوية من 
اجلانب األميركي وهو ما دفع التداول على 
السهم في الوقت الذي انخفض التداول 
فيه على سهم ش���ركة زين تأثرا بخبر 

استقالة مديرها العام سعد البراك.
من جهة أخرى، قال التقرير ان أسعار 
النف���ط ارتفعت نتيجة توقعات بزيادة 
الطلب بفض���ل بيانات اقتصادية قوية 
من الصني والواليات املتحدة وهما أكبر 

مستهلكني للنفط في العالم.
حيث أغلق س���عر برميل نفط غرب 
تكساس يوم اخلميس 4 فبراير مسجال 
76.9 دوالرا هذا وقد أغلق مؤشر السوق 
الرئيس���ي يوم اخلميس 4 فبراير 2010 
مسجال 7.064.60 نقطة. بارتفاع نسبته 
0.43% عن إغالق األس���بوع املاضي، أما 
بالنسبة لكمية األسهم املتداولة فكانت 
2.17 مليار سهم، متراجعة بنسبة %20.06 
عن مستواها املس���جل خالل األسبوع 
السابق. كذلك تراجع إجمالي قيمة التداول 
بنس���بة 7.43% وصوال إلى 294 مليون 

دينار.
التقرير لالس���بوع  وعن توقع���ات 
اجلاري، قال: انه على الرغم من املؤشرات 
اإليجابية لبدء االنتع���اش االقتصادي 
العاملي وإقرار اخلطة اخلمسية، تظل أعني 
املستثمرين مركزة على أسواق األسهم 
العاملية وأس���واق النفط وأي مؤثرات 
أخرى من شأنها التأثير على سوق األسهم 
الكويتي خالل الفترة املقبلة. كما ننصح 
املستثمرين باالعتماد دائما على نتائج 
الشركات وتوقعات منو أرباحها، وعدم 

االندفاع خلف الشائعات.

قال التقرير األس����بوعي لش����ركة 
املتخصص العقارية ان حجم اإلنفاق 
على اإلعالن����ات العقارية في الكويت 
ب����دأ يرتفع من جدي����د بعد أن كان قد 
س����جل خالل الربع األخي����ر من العام 
املاضي تراجع����ا ملحوظا يقارب 60% عما كان عليه 
في السابق، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان أكثر 
القطاعات إعالنا في الكويت من خالل الصحف واجلرائد 
واملجالت واألعمدة في الش����وارع ومواقع االنترنت. 
وأشار التقرير إلى أن منحنى االنفاق على االعالنات 
العقارية في تصاعد منذ حوالي ثالثة أش����هر ولكنه 
كان تصاعدا على اس����تحياء، بينما بدأ في االرتفاع 

بدرجه أكبر نوعا ما خالل الشهر األخير.
وأكد التقرير على حجم التأثير البالغ الذي واجهته 
شركات االعالنات خالل االزمة املالية وما تبعها من 
انحسار حجم التداوالت العقارية وانخفاض اسعار 
العقارات وهو ما أدى إلى اغالق الكثير من الشركات 
االعالني����ة نتيجة تلك االزمة فيما بقيت الش����ركات 

االخرى في مواجهة حتديات كبيرة نتيجة انخفاض 
االنف����اق االعالني والذي ميثل عصب عملها ومصدر 
دخلها االساسي وهو ما دعا بعض الشركات االعالنية 
الى فك����رة اندماج وحتالف هذه الش����ركات ملواجهة 
تداعيات االزمة على انش����طتها. وأشار التقرير إلى 
أن الكويت لم تك����ن الوحيدة التي ظهر فيها تراجع 
حجم االنفاق االعالني العقاري بل تراجع في العديد 
من الدول العربية بنسب مختلفة في كل من االمارات 
والسعودية ومصر والبحرين بنسب متفاوتة من %10 
إل����ى 60% في بعض فترات االزمة العقارية بداية من 
منتصف 2008 وحتى نهاية 2009. وبنينّ التقرير أن 
اإلعالنات العقارية بدأت مجددا تظهر بصورة تصاعدية 
بالصحف احمللية اليومية واجلرائد اإلعالنية، وهو ما 
ظهر خالل الشهرين االخيرين نتيجة تزايد ولو على 
استحياء بشكل تصاعدي خجول في حجم التداوالت 
العقارية، وتوقع����ات التعافي من آثار األزمة املالية، 
وظهور تقارير مشجعه توضح بداية املنحنى التصاعدي 

في القطاع العقاري الكويتي من جديد.

ذكر التقرير انه على مس����توى النشاط العقاري 
بلغ إجمالي عدد امللكيات الصادرة ألبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي وفقا لضوابط متلك العقار بسلطنة 
عمان خالل شهر ديسمبر2009 )267( ملكية، حيث 
جاء مواطنو دولة اإلمارات العربية املتحدة في املرتبة 
األولى بني ع����دد املتملكني بعدد )132( متملكا يليهم 
مواطن����و الكويت ب� )99( متملكا ثم دولة قطر بعدد 

)20( متملكا وأخيرا مملكة البحرين ب� )16( مش����يرا 
إلى أن نس����بة متلك أبناء دول مجلس التعاون تركز 
ف����ي املرتبة األولى في منطقة الباطنة. وبلغت قيمة 
العقود املتداولة خالل ش����هر ديس����مبر املاضي أكثر 
من )88( مليونا وخمسمائة ألف ريال، في حني بلغ 
إجمالي قيمة الرس����وم احملصلة أكث����ر من مليونني 

ومائتي ألف ريال.

إلى تداول أسهم  السوق واجتهوا 
البنوك بعد سبات طويل امتد أكثر 
من ش����هرين فيما شهد سهم زين 
عمليات بيع منذ بداية األس����بوع 
حتى إعالن خبر اس����تقالة د.سعد 
البراك الرئي����س التنفيذي األكثر 
أهمية في شركة زين. وأشار الى ان 
آخر الشركات القيادية التي طالتها 
األخبار شركة أجليتي التي مازال 
سهمها يعاني من تهمة الزيادة في 
األسعار اخلاصة بأحد العقود مع 
اجليش األميركي والتي يتأجل فيها 
احلكم كل مرة ليتراجع السهم على 
مدى جلسات األسبوع الثالث األولى 
ويستعيد جزءا كبيرا من خسائره 

خيفة من عدم خروج االقتصاد من 
حالة الركود التي صاحبته خالل عام 
ونصف تقريبا تتضارب التقديرات 
بش����أن تاريخ اخل����روج احلقيقي 
لالقتصادات من أزمتها وآلية اخلروج 
الواضحة أين تبدأ بوضوح وأين 
تنتهي. وقال التقرير انه بعد بداية 
صعبة تراجع معها سهم صناعات 
متحدة باحلد األدنى متأثرا بتراجع 
تصنيف صكوك الشركة من قبل 
إح����دى وكاالت التصنيف الدولية 
ليتراجع السوق بشدة وألول مرة 
منذ فترة شهر تقريبا، تبعها بعد 
ذلك إعالنات مصرفي الوطني وبيتك 
والتي تغير معها سلوك متعاملي 

خلقت����ه إعالنات البن����وك الكبرى 
عن أرباح وتوزيعات من رغبة في 
استثمارات على مدى أطول من ذي 
قبل. ولفت الى تراجع قيمة تداوالت 
ونشاط املؤش����ر التقليدي بنسبة 
14.5% و20.9% على التوالي وبشكل 
مقارب ملا هي عليه في مؤشر املشورة 
لألسهم املتوافقة مع الشريعة والتي 
تراجعت سيولتها ونشاطها بنسبة 
12.8% و20% عل����ى التوالي أيضا. 
وجاء هذا التباين بني مؤشرات األداء 
واملتغيرات اخلاصة بالسيولة بعد 
تباين العوام����ل واألخبار املؤثرة 
على األداء العام ونفسيات متداولي 
الذين مازالوا يتوجسون  السوق 

ذك����ر التقري����ر 
لشركة  األسبوعي 
املشورة لالستشارات 
ان  االقتصادي����ة 
التداول  مؤش����رات 
اإلس����المية في األسبوع األول من 
الش����هر اجلاري انتهت إلى اللون 
إقفالها يوم اخلميس  األخضر مع 
املاضي حيث ربح مؤشر املشورة 
لألسهم وفق الشريعة اإلسالمية 8 
نقاط هي 1.7% ليقفل على مستوى 
452.4 نقطة متفوقا على املؤشرين 
التقليدي ومؤشر املشورة لألسهم 
املتوافقة مع الشريعة، حيث ربح 
األول 1.1% بعد أن حقق مكاسب ب� 4 
نقاط مستقرا على مستوى 379.98 
نقطة، بينما اكتفى مؤشر املشورة 
لألسهم املتوافقة مع الشريعة بنقطة 
واحدة هي عشر نقطة مئوية ليقفل 
عل����ى مس����توى 470 نقطة. وقال 
التقرير انه على مستوى متغيرات 
النهاية  السيولة والنشاط جاءت 
حمراء على عكس املؤشرات الوزنية 
الس����ابقة، حيث تراجعت سيولة 
مؤشر املش����ورة ونشاطه بنسبة 
15.8% و28.2% على التوالي، وكان 
من أهم أسباب التراجع انخفاض 
مستوى املضاربات بعد أن حققت 
األسهم النشطة الصغيرة مكاسب 
كبيرة منذ بداية العام فبدأ التوجس 
من عمليات جني أرباح كبيرة عليها 
اكبر من ذي قب����ل، إضافة إلى ما 

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من حيث القيمة خالل األسبوع المنتهي في 2010/2/4»المشورة«: تراجع السيولة بنسبة 15.8% والنشاط بـ %28.2 

اإلقفال السهمالترتيب
األخير

تغير 
أسبوعي 
)فلس(

تغير 
أسبوعي 
)نسبة(

الكمية 
املتداولة خالل 

األسبوع 
)سهم(

القيمة 
املتداولة خالل 

األسبوع 
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة 
القيمة 

املتداولة 
إلى 

إجمالي 
قيم 

السوق
9.9%21.300.00018.856.350842-2.2%-88020زين1
8.8%8.3219.680.00016.750.6401.590%786صافتك2
8.5%1.915.112.50016.189.600735%1.10020بيتك3

متويل 4
7.9%178.800.00015.000.2001716-1.1%-881خليج

6.8%7.693.500.00012.906.880826%14210الصفاة5
-528.392.50079.703.6705.709---املجموع

-28.9%42%33.7%نسبة مجموع الشركات ال� 5 من إجمالي السوق

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوال من حيث الكميات خالل األسبوع المنتهي في 2010/2/4

االقفال السهمالترتيب
األخير

تغير 
أسبوعي 
)فلس(

تغير 
أسبوعي 
)نسبة(

الكمية 
املتداولة 

خالل 
األسبوع 

)سهم(

القيمة 
املتداولة 

خالل 
األسبوع 
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة 
الكمية 

املتداولة 
إلى 

إجمالي 
كميات 
السوق

14%8.3219.680.00016.750.6401.590%786صافتك1
11.4%178.800.00015.000.2001.716-1.1%-881متويل خليج2
9.1%1.8143.600.0008.141.4401.071%561الصفوة3
8.3%5.8130.680.0009.164.840848%734جيزان4
6.8%2.6106.560.0008.177.800590%782عقارات ك5

�779.320.00057.234.9205.815���املجموع
�29.4%30.2%49.6%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

تقــارير


