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ارتفاع محدود للبورصة وعمليات شراء قوية على »زين«

جني أرباح على أغلب أسهم الشركات الرخيصة
وسجل سهم االس����تثمارات الوطنية 
انخفاضا في س����عره بفع����ل عمليات 
البي����ع املتزاي����دة على الس����هم رغم 
ارتفاع سهم زين، وشمل التراجع باقي 
أسهم الشركات االستثمارية املرتبطة 
مبجموعة اخلرافي بوتيرة محدودة، 
التداول على  وارتفعت نسبيا وتيرة 
سهم املدينة للتمويل واالستثمار الذي 

سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
وتراجعت اس����عار اغلب أس����هم 
الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 
ابيار للتطوير العقاري الذي س����جل 
انخفاضا محدودا في سعره، فيما سجل 
سهم الوطنية العقارية انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل عمليات البيع 
التي شهدها السهم، وسجلت أسهم عقارات الكويت والدولية للمنتجعات 
وجيزان انخفاضا محدودا في أس����عارها ف����ي تداوالت متواضعة، فيما 
سجل سهم املباني ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت نشطة نسبيا 
بدعم من معلومات حول أرباح جيدة ستعلن عنها الشركة في اجتماع 

مجلس إدارتها الثالثاء املقبل.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم الصناعات 
الوطنية والتي غلب عليها عمليات البيع جلني األرباح، األمر الذي 
أدى النخفاض السهم 3 وحدات، فيما سجل سهم ايكاروس ارتفاعا 
في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، ويالحظ ان الصناعات املتحدة 
أعلنت عن خسائر كبيرة قدرها 29.9 فلسا لعام 2009، اال انه يتوقع 

ان تعلن عن أرباح في الربع األول من العام احلالي.
وحققت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض األسهم سواء القيادية او الرخيصة، ففي 
الوقت الذي تراجعت فيه تداوالت سهم أجيليتي وسعره السوقي 
سجلت أسهم الرابطة والوطنية للتنظيف ولوجستيك ارتفاعا في 
أسعارها، وسجل سهم صفاة طاقة تداوالت قياسية وارتفاعا ملحوظا 
في س���عره، فيما انه رغم التداوالت النشطة على سهم صفاتك إال 
انه سجل ارتفاعا محدودا في س���عره بينما حافظ سهم مجموعة 
الصفوة على سعره في تداوالت ضعيفة وشهد سهم زين تداوالت 
قياسية وارتفاعا نسبيا في سعره بعد ان كان متراجعا خالل مراحل 

التداول، األمر الذي يشير الى انه مرشح ملزيد من االرتفاع.
وتباينت اسعار أسهم الشركات غير الكويتية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمويل اخلليجي الذي 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، ويترقب أوساط املتداولني اجتماع 
مجلس ادارة الشركة األحد املقبل ملناقشة البيانات املالية للشركة، 

والتي سيكون لها تأثير على اجتاهات السهم في الفترة املقبلة.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 53.6% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

142 شركة.

ايجابي����ة يتوقع ان يكون لها انعكاس ايجابي على الس����وق في الفترة 
املقبلة منها مشروع خطة التنمية واألموال الضخمة التي سيتم ضخها 
في الشريان االقتصادي في البالد، باالضافة الى خفض اسعار الفائدة، 

فضال عن انه ال يستبعد خفض آخر في سعر  الفائدة.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على أسهم البنوك بشكل عام بالضعف، خاصة 
على سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي فيما استمرت حركة التداول 
مرتفعة على سهم البنك الدولي 
الذي ارتف����ع خالل التداوالت 
من 198 فلسا الى 206 فلوس 
للس����هم، إال انه تراجع بفعل 
عمليات جني األرباح الى 202 
ارتفاعا مبقدار  فلس، محققا 

وحدتني.
وس����جلت أغلب أس����هم 
االس����تثمارية  الش����ركات 
انخفاض����ا في أس����عارها في 
تداوالت متباين����ة من حيث 
الكمية على أغلب األسهم، إال 
ان أغلبها كان من نصيب سهم 
الصفاة لالستثمار الذي سجل 
انخفاضا محدودا في سعره 
بفعل عمليات جني األرباح، 

تداوالت أسهم بعض املجاميع االستثمارية التي كانت تقود وتيرة التداول 
في الفترة املاضية لصالح التداوالت على أسهم شركات رخيصة اخرى 
مع زيادة في قاعدة أس����هم الشركات النشطة، كما ساعد في ذلك نشاط 
أسهم بعض الش����ركات القيادية، ويظهر الواقع العام للسوق ان هناك 
حذرا وتأثرا نفس����يا لدى أوساط املتداولني سلبا وايجابا بشكل سريع 
بأي معلومات، فقد تأثر السوق نسبيا بتصريح رئيس مجموعة اخلرافي 
ناصر اخلرافي الذي حذر فيه من ان الوضع العام للبورصة قد يكون أسوأ 
في عام 2010 مقارنة بالعام املاضي في حال عدم حترك احلكومة ملعاجلة 

األوضاع ف����ي البورصة، 
التصريح في  ويأتي هذا 
ظل استمرار املشاكل املالية 
التي تواجهها العديد من 
الش����ركات ووقف تداول 
أس����هم بعض الشركات 
بس����بب أوضاعها املالية 

الصعبة.
وفي ه����ذا اإلطار، فإن 
احلكومة يبدو انها اكتفت 
فقط بقانون االس����تقرار 
املالي الذي لم يقره مجلس 
األمة حتى اآلن على رغم 
اقتراب����ه م����ن س����نة من 
صدوره مبرسوم أميري، 
ولكن هناك عوامل أخرى 

هشام أبوشادي
اتس����مت حركة التداول في سوق 
الكوي����ت ل����أوراق املالية ف����ي ختام 
تعامالت األسبوع امس بتزايد عمليات 
جني األرباح خاصة على معظم أسهم 
الش����ركات الرخيصة وبعض أس����هم 
الشركات القيادية، األمر الذي أدى الى 
انخفاض أسعار العديد من األسهم وان 
كانت وتيرة االنخفاض تراوحت بني 
وحدة ووحدتني، األمر الذي يزيد من 
حالة االستقرار في السوق، خاصة ان 
مس����توى قيمة التداول سجل ارتفاعا 
مقارنة بأول من أمس وإن كانت قيمة 
تداوالت س����هم زين استحوذت على 

26.7% من اجمالي قيمة التداول، ويالحظ ان حالة النشاط التي شهدتها 
معظم الشركات القيادية األسبوع اجلاري أثرت سلبا على أغلب أسهم 
الش����ركات الرخيصة، األمر الذي أحلق خس����ائر بعدد كبير من صغار 
املتداولني وإن كانت هذه اخلس����ائر مح����دودة خاصة للمتداولني الذين 
يضاربون بش����كل يومي، إال انه وفق آلية التداول بشكل عام للسوق، 
فإنه اليزال مرشحا ملزيد من النشاط خاصة ان معدل السيولة املالية في 
السوق يعتبر مرتفعا، فضال عن التحرك اجلماعي ألسهم أغلب املجاميع 
االستثمارية، األمر الذي أوجد العديد من الفرص في السوق ولكن ما يجب 
التأكيد عليه ان آلية التداول في السوق حتكمها املضاربات القوية وان 
النهج االستثماري في السوق سيظهر بشكل واضح في أعقاب النتائج 

املالية للشركات في الربع األول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 8 نقاط ليغلق على 7177 نقطة بارتفاع 
نسبته 0.11% مقارنة بأول من امس، وارتفع املؤشر الوزني 0.72 نقطة ليغلق 

على 399.99 نقطة بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 142 شركة من أصل 207 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 50 شركة وتراجعت أسعار أسهم 59 شركة وحافظت 

أسهم 33 شركة على أسعارها و65 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 209.4 
ماليني سهم نفذت من خالل 2909 صفقات قيمتها 47 مليون دينار، وجاء 
قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 115.1 مليون سهم 

نفذت من خالل 1857 صفقة قيمتها 12.2 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 92.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1038 صفقة قيمتها 9.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 43.7 مليون سهم نفذت من خالل 459 صفقة قيمتها 4.4 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
41.7 مليون سهم نفذت من خالل 834 صفقة قيمتها 12.6مليون دينار.

األسهم الرخيصة

يالحظ من خالل تداوالت أمس ان هناك انخفاضا واضحا في وتيرة 

حذر نسبي 
في المضاربات 
وتراجع تداوالت 
سهمي »الوطني« 
و»بيتك«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
50.7 مليون دينار على 53.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الصفاة لالستثمار، الصناعات 
الوطنية، زين، صفاة طاقة، الرابطة للنقل، صفاتك، 

التمويل اخلليجي.

 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين والبالغة 25.3 
مليون دينار على 26.7% من القيمة االجمالية.

 ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات، اعالها اخلدمات 
مبقدار 28.6 نقطة، تاله العقار مبقدار 12.7 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات اعالها الصناعة 
مبقدار 58 نقطة، ت����اله قطاع البنوك مبقدار 18.2 

نقطة.
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المؤشر العام 8 نقاط وتداول 
530.8 مليون سهم قيمتها 

94.5 مليون دينار

ارتفـاع

)محمد ماهر(بعض املتداولني فضلوا لعب اجلنجفة بدال من اللعب باألسهم

استحواذ قيمة 
تداوالت أسهم 
7 شركات على 

53.6% من القيمة 
اإلجمالية

»االستثمارات الوطنية«: السيولة تتدفق على البورصة من جديد
عبر كسر الودائع بالبنوك ووسط تحول للنشاط ممزوج بالنشاط المضاربي

»غلف إنفست«: مبادرة »المركزي« بخفض 
سعر الخصم وجهت السوق نحو األخضر

ذكر تقرير شركة غلف انفست في تقريرها األسبوعي 
أن مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية، حيث ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 112.4 نقطة وبنس��بة 1.59%، كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 
20.01 نقطة وبنسبة 5.27%، وذلك لعدة عوامل أهمها: التفاؤل الذي 
ساد السوق بسبب تخفيض البنك املركزي لسعر خصم الفائدة بواقع 
50 نقطة أساس من 3% إلى 2.5% وأدى إلى ارتفاع مؤشرات السوق 
الرئيسية. والتداول النشط على األسهم القيادية والتشغيلية ما أدى 
ال��ى ارتفاع القيم والكميات املتداول��ة مصحوبا باالرتفاع امللحوظ 
للمؤشر الوزني، باإلضافة إلى عمليات الشراء املكثف على سهم زين 
بس��بب ورود أنباء عن بيع زين � أفريقيا والذي أثر بشكل ايجابي 
على أسهم مجموعة اخلرافي بشكل خاص وعلى السوق بشكل عام، 
وترقب اعالنات أرباح الشركات املدرجة للسنة املالية 2009، خصوصا 

الشركات القيادية والتشغيلية وبقية البنوك.
وافاد التقرير بأن قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول بنسبة %39.1 
من إجمالي القيمة املتداولة لألس��بوع، حيث شهد سهم زين تداوال 
ب� 71.4 مليون س��هم بقيمة 71.6 مليون دينار، وأيضا ش��هد سهم 
أجيليتي تداوال ب� 40.9 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار، وحل 
قطاع االس��تثمار ثانيا بنس��بة 17% وذلك بسبب التداول على سهم 
الصفاة حيث تداول ب� 106.7 ماليني سهم بقيمة 15.6 مليون دينار، 
وش��هد سهم ايفا تداوال ملحوظا، حيث تداول ب� 93.2 مليون سهم 
بقيمة 9.7 ماليني دينار، ولقد حل قطاع الصناعة ثالثا بنسبة %13.2 
وذلك بسبب التداول على سهم صناعات، حيث تداول ب� 65.3 مليون 
سهم بقيمة 21.9 مليون دينار، وشهد سهم اسمنت تداوال ملحوظا، 
حيث تداول ب� 13.9 مليون س��هم بقيمة 8.7 ماليني دينار. وكان قد 
ذكر التحليل الفني أن املؤش��ر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة 
األولى عند 7.110 نقاط. وبالفعل ارتفع املؤشر وجتاوز نقطة املقاومة 
األولى بس��بب ارتفاع القيم والكميات املتداولة. أما بالنسبة لتحليل 
الفترة املقبلة، فتوقع أن املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة 
األولى عند 7.260 نقطة ومن ث��م نقطة املقاومة الثانية عند 7.500 

نقطة ليستمر باالرتفاع وليتجاوز االجتاه التنازلي الرئيسي.

اس���تعرض 
التق�������ري�ر 
االسب��وع�ي 
لش��رك�������ة 
االستثمارات الوطنية تداوالت 
ارتفع  االسبوع املاضي، حيث 
اليومي لكمية  مؤش���ر املعدل 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنسبة 17.7% و%33.1 
و44.7% عل���ى التوال���ي، ومن 
اصل 206 ش���ركات مدرجة في 
السوق مت تداول اسهم 167 شركة 
بنسبة 81.1% من اجمالي اسهم 
الش���ركات املدرجة في السوق 
ارتفعت اسعار اسهم 96 شركة 
بنسبة 57.5%، فيما انخفضت 
اسعار اسهم 51 شركة بنسبة 
30.5% واستقرت اسعار اسهم 20 
شركة بنسبة 12.0% من اجمالي 
اسهم الش���ركات املتداولة في 
السوق، ولم يتم التداول على 
اسهم 39 شركة بنسبة 18.9% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة 

في السوق الرسمي.
القيمة السوقية  كما بلغت 
بنهاية تداول االسبوع املاضي 
للشركات املدرجة في السوق 
الرسمي 31.769.7 مليون دينار 
بارتفاع قدره 1.560.5 مليون 
دينار وما نسبته 5.2% مقارنة 
بنهاية االس���بوع قبل املاضي 
والبالغة 30.209.3 ماليني دينار 
وارتفاع قدره 1.084.9 مليون 
دينار وما نسبته 3.5% عن نهاية 

عام 2009.
أما االداء العام للسوق، فقد 
انهى س���وق الكويت لالوراق 
املالية تعامالته هذا االس���بوع 

عل���ى ارتفاع ف���ي أدائه وذلك 
باملقارنة مع االسبوع املاضي، 
حيث ارتفعت املؤشرات العامة 
)NIC50 � الس���عري � الوزني( 
بنسب كبيرة بلغت 7.5% و%1.6 
التوالي، وكذلك  و5.3% عل���ى 
االمر بالنس���بة الى املتغيرات 
اليومي للقيمة  العامة )املعدل 
� الكمي���ة املتداولة �  املتداولة 
عدد الصفق���ات( والتي حققت 
مكاسب بنسب بلغت 44% و%18 
التوالي، هذا وبلغ  و33% على 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
85 مليون دينار خالل االسبوع 
مقابل 59 مليونا لالسبوع قبله. 
وعلى وقع اقرار مجلس ادارة 
البن���ك املركزي مس���اء االحد 
املاضي تخفيض سعر اخلصم 
بواقع 50 نقطة، ليصل الى معدل 
2.5% وذلك بعد اجنالء مخاوف 
الضغ���وط التضخمية، حتور 
الكويت  منط تداوالت س���وق 
لالوراق املالي���ة، حيث امتزج 
النش���اط املضاربي الذي سار 
عليه الس���وق منذ بداية العام 
الذي  النشاط االستثماري  مع 
الثقيلة في  استهدف االس���هم 
قيمتها الس���وقية، وهو ما أثر 
جليا في الفجوة بني أداء املؤشر 
السعري مع املؤشر الوزني خالل 
تداول االسبوع، وان كان االداء 
متقاربا في حصيلته االجمالية 
منذ بداية العام. حيث تركزت 
عمليات الشراء على اسهم مثل 
الوطني وبيتك وزين ومجموعة 
الصناع���ات واجيليتي، وعلى 
الرغم من ان اس���باب التوجه 
كانت مختلفة لكل س���لعة عن 

االخرى نظرا مل���ا يحيطها من 
عوام���ل خاصة، كاالس���تفادة 
مثال م���ن التح���رك التقليدي 
لبعضها في االرتفاع مجددا بعد 
تفسخ اسعارها من توزيعاتها 
املس���تحقة، أو لتسريبات عن 
حتقيق بعضها عن ارباح للعام 
2009 أو اغالق خسائرها، لكنه 
بقي التوجه السائد الذي فرض 
نفسه على منط تعامالت السوق 
واجل من خالل���ه عملية جني 
ارباح رمبا تكون مستحقة على 
اسهم املجاميع املضاربية التي 
شهدناها قبل ان تبدأ عمليات 
بناء املراكز التي اش���رنا اليها، 
واجلدي���ر ذك���ره ان االرتفاع 
امللحوظ في السيولة املتداولة 
بالسوق والذي تزامن كذلك مع 
اعالن حكومي عن اعداد امليزانية 
اخلاصة لعام 2011/2010 التي مت 
تضمينها املوارد الالزمة لتنفيذ 
مشروع قانون اخلطة اخلمسية 
والتي س���تبدأ في 1 من ابريل 
املقبل. حي���ث ان ذلك االرتفاع 
ال يع���دو تفاع���ال نفس���يا مع 
تخفيض اسعار اخلصم، حيث 
ان االثر امل���ادي لها من املمكن 
ان يس���تغرق قليال من الوقت 
ريثما تبدأ الس���يولة بالتدفق 
س���واء عن طرق كسر الودائع 
املالية وحتويلها الى الس���وق 
أمال بتحقي���ق عوائد افضل أو 
من خالل التقدم للحصول على 
تسهيالت ائتمانية واالستفادة 
من اسعارها املتدنية، وهو ما 
سيتطلب املزيد من الوقت على 
اعتبار انها لن تكون مخصصة 

لعمليات شراء االصول.

السوق بنسبة 12.17% و%24.47 
على التوالي. أما عن أداء الشركات 
خالل األسبوع املنتهي في 11 فبراير 
فقد تصدرها ارتفاعا خالل األسبوع 
سهم لوجيستك الذي أغلق عند 
مستوى 300 فلس بارتفاع %32.7 
مقارنة بإغالق األسبوع املاضي، 
تبعه س����هم األنظمة الذي ارتفع 
بنسبة 23.1% واغالق 320 فلسا ثم 
جاء زين في املركز الثالث بارتفاع 
التراجعات  22.7%، بينما تصدر 
سهم اس����تهالكية وسكب بنسبة 
تراج����ع جتاوز 10% ل����كال منهما 
حيث أغلق األول عند مس����توى 
96 فلسا والثاني عند 830 فلسا، 
أما أنشط الشركات من حيث القيمة 
فتصدرتها »زي����ن« بقيمة 71.57 
مليون دينار ثم »اجيليتي« بقيمة 
25.21 مليون دينار و»صناعات« 
بقيمة 21.95 مليون دينار، فيما 
كان سهم جيزان هو أنشط األسهم 
املتداولة  من حيث كمية األسهم 
والتي بلغت 202.5 مليون سهم 
تاله »صفتك« بكمية 170 مليون 

سهم.
نس����تخلص  أن  نس����تطيع 
من تداوالت األس����بوع املاضي، 
أرجحية استمرار موجات املؤشر 
التصاعدي����ة على املدى القصير، 
إلى مستوى  مستهدفة الوصول 
7220 نقط����ة وصوال إلى منطقة 
أما  املقاومة 7300-7350 نقطة، 
على املدى املتوسط، فان تراجعات 
املؤشر مرش����حة للظهور مجددا 
ما لم تك����ن هناك محفزات كافية 
تبرر استمرار املسار الصعودي 

للمؤشر.

السوق الرئيسية، وكذلك شهدت 
قطاعات السوق جميعها اجتاها 
ايجابيا باس����تثناء قطاع التامني 
الذي تراجع بنسبة 1.7% وكان مع 
قيمة وكمية تداوالت هشة بالنسبة 
إلجمالي الس����وق حيث استحوذ 
القطاع على 0.13% من اجمالي قيمة 
تداوالت السوق األسبوعية ونسبة 
0.05% من إجمالي األسهم املتداولة، 
بينما كان اكثر القطاعات اخضرارا 
خالل األسبوع قطاع األغذية الذي 
ارتفع بنسبة 2.84% ليغلق مؤشره 
عند مس����توى 4522.4 نقطة مع 
استحواذه على نسبة 2% تقريبا 
من قيمة وكمية األسهم املتداولة 
خالل األسبوع، تاله في االرتفاعات 
قطاع االستثمار الذي ارتفع بنسبة 
جتاوزت 2.5% مستحوذا على %25 
من كمية األسهم املتداولة و17% من 

قيمة تداوالت السوق.
وكعادته األس����بوعية تصّدر 
قطاع اخلدمات نش����اط السوق 
من حيث قيم����ة وكمية التداول 
مس����تحوذا عل����ى 39% من قيمة 
الت����داوالت و30% م����ن الكمي����ة 
املتداول����ة ليغلق مؤش����ره عند 
مستوى 15560.4 نقطة بارتفاع 
2.08% وذلك في ظل النشاط القوي 
الذي شهده زين حيث أغلق بنهاية 
األسبوع عند مستوى 1080 فلسا 
بارتفاع جتاوز 22% مقارنة بإغالق 
األسبوع السابق وبقيمة تداوالت 

جتاوزت 70 مليون دينار.
أما قطاع العقارات والذي تراجع 
السابق  وحيدا خالل األس����بوع 
جاء هذا األسبوع مرتفعا بنسبة 
1.19% مستحوذا على قيمة وكميات 

»وضوح لالستشارات«: انتعاش نسبي 
في تداوالت السوق يحيي آمال المتعاملين

المؤشر الوزني حقق أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية منذ بداية 2010

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات
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تقــرير

ذك������ر التق����������رير 
األسبوعي لش��ركة 
وضوح لالستشارات 
االقتص��ادية أن سوق 
الكويت لأوراق املالية شهد اداء 
ايجابيا خالل األسبوع الثاني من 
فبراير محققا أول ارقامه القياسية 
بالنسبة للعام اجلديد حيث اغلق 
املؤشر الوزني لسوق الكويت عند 
مستوى 400 نقطة بارتفاع %5.26 
مقارنة بإغالق األسبوع املاضي 
لتصبح تلك النس����بة هي األعلى 
منذ بداية العام ويصبح ايضا هذا 
املستوى هو األعلى منذ تداوالت 17 
ديسمبر املاضي والتي وصل فيها 
املؤشر ملستوى 398 نقطة، فيما 
كان املؤشر السعري اقل ايجابية 
حيث اغلق عند مستوى 7177 نقطة 
بارتفاع 1.6% ليصل بذلك الى أعلى 
مستوى خالل شهرين وكذلك أعلى 

مستوى خالل العام اجلديد.
وكذلك جاء أداء السيولة أكثر 
ايجابية حيث ارتفعت قيمة التداول 
بنسبة 44.7% لتصل الى 425.4 
مليون دينار خالل أيام األسبوع 
اخلمسة املاضية فيما كانت نسبة 
ارتفاع عدد األسهم املتداولة اقل من 
القيمة حيث وصلت الى 2.55 مليار 
سهم بارتفاع 17.7% عن الكميات 
املتداولة خالل األسبوع املاضي 
األمر الذي يشير الى اجتاه السيولة 
لأسهم مرتفعة القيمة او األسهم 
الت����ي تتداول مبس����تويات قرب 
الدينار الكويتي خاصة مع ارتفاع 
عدد الصفقات بنسبة 33% مقارنة 
بعدد صفقات األس����بوع السابق 
لتصل الى 37753 صفقة مبا يشير 
الى ارتفاع قيمة الصفقة الواحدة 
مقارنة بتداوالت األسبوع األول من 
فبراير. أما عن املتوسط اليومي 
التداوالت خالل االسبوع  لقيمة 
فبلغ����ت 85 مليون دينار كويتي 
مبتوسط كميات اسهم 511.4 مليون 
سهم يوميا من خالل متوسط 7550 

صفقة.
وأشار التقرير إلى إحصائيات 
التي  التداول األس����بوعية  قيمة 
ارتفع����ت بنس����بة 117% مقارنة 
مبتوسط قيمة التداول األسبوعية 
خالل ال� 3 أشهر األخيرة األمر الذي 
يشير الى مدى التغير في حجم 
السيولة املتدفقة للسوق خالل هذا 
األسبوع مبا دعم احلركة الشرائية 
التي انعكس����ت على مؤش����رات 


