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أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع
املؤشرات

الحساسيةوضع نهاية األسبوع
السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالي

4.36%16.15%3.06%7.396.507.177.00219.50مؤشر السوق السعري
7.76%24.29%1.60%624.20614.379.83مؤشر املثنى

14.50%16.05%6.15%424.58399.9924.59مؤشر السوق الوزني

 أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من حيث القيمة
خالل األسبوع المنتهي في 2010/2/18

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

18.563.665.00081.064.9502.16518.6%1.280200زين1
9.8%1566.270.00042.506.7002.124%69090أجيليتي2

عقارات 3
8.8%1.3461.720.00038.522.9602.078%811ك

5.8%1.721.450.00025.432.1001143%1.18020بيتك4
5.8%17.5401.120.00025.109.5602618%6710الصفوة5

-1.014.225.000212.636.27010.128---املجموع
نسبة مجموع 

 الشركات اخلمس
من إجمالي السوق

%37.7%48.8%29-

أكبر األسهم اإلسالمية من حيث القيمة السوقية

التغيراألسبوع السابقاألسبوع الجاريالسهم
النسبة من مؤشر 

المثنى اإلسالمي

الكمية المتداولة 

في األسبوع

العائد منذ بداية 

العام
7.3%37.721.450%1.7%2.720.392.674.29بيت التمويل الكويتي

7.6%9.73.750%2.3%786.59769.11بنك بوبيان
0.0%6.2320%0.0%497.58497.58بنك الكويت والشرق األوسط

19.8%2.934.280%10.1%226.14205.39بنك الكويت الدولي
26.1%2.78.140%9.3%221.25202.50شركة عارف للطاقة القابضة

 »المشورة«: صفقة »زين«  تطلق العنان
لتدفقات نقدية كبيرة تنعش حركة السوق

قال التقرير االسبوعي لشركة 
املشورة لالستشارات االقتصادية 
ان مكاس����ب مؤشرات املشورة 
لالسهم وفق الشريعة واملتوافقة 
مع الشريعة استمرت ولالسبوع الثاني على 
التوالي محققة للمكاسب، وتباينت في مقدار 
االرتفاعات حيث حقق مؤشر املشورة لالسهم 
املتوافقة مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 7.7% بعد 
ان قفز ب� 39 نقطة وهو اكبر مكاس����ب له في 
اسبوع واحد منذ اكثر من تسعة اشهر تقريبا، 
واقفل على مستوى 548.7 نقطة، بينما اضاف 
مؤشر املشورة لالسهم وفق الشريعة مكاسب 
محدودة لم تتجاوز 1.7% وبثماني نقاط فقط 
ليقفل على مس����توى 474 نقطة، فيما سجل 
مؤشر الس����وق الوزني ارتفاعا كبيرا بنسبة 
6.1% مضيفا 25 نقطة ومقفال على مس����توى 
424.5 نقطة. ولفت التقرير الى ان السيولة 
واصلت تدفقها الكبير االس����بوع املاضي الى 
مستوى 645 مليون دينار على مدى 5 جلسات 
كان منها 4 جلسات خضراء، غير ان اجللسة 
احلمراء يوم االربعاء كانت االكثر قيمة والتي 
وصلت بها الى املستوى االعلى منذ اكثر من 

ستة اشهر وهو 167 مليون دينار.
هذا، وعلى مستوى املؤشرات االسالمية، قال 
التقرير ان السيولة ارتفعت بنسبة 50% تقريبا 
في مؤشر املشورة لالسهم املتوافقة مع الشريعة 
و46.7% كانت الزيادة في الس����يولة مبؤشر 
املشورة لالسهم وفق الشريعة، وعلى الطرف 
اآلخر كانت الزيادة بالنشاط ادنى منها مقارنة 
مع القيمة على مستوى مؤشري السوق العام 
ومؤشر املشورة لالسهم املتوافقة مع الشريعة 

ولكن بفوارق بسيطة حيث ارتفعت بنسبة 
51.7%و45.5% على التوالي، بينما ارتفعت كمية 
االسهم املتداولة بنسبة 47.2% على مستوى 
مؤشر االس����هم وفق الشريعة وهى اعلى من 
ارتفاع القيمة مما يرجح نشاطا اعلى لالسهم 
الصغرى االسالمية قياسا على التقليدية او 

املتوافقة مع الشريعة.
واكد ان هذه املتغيرات االيجابية تعود الى 
عدة عوامل جديدة ومؤثرة على مستوى السوق 
وجلها ايجابي����ة، وبعد ان هيأت عدة قرارات 
حكومية نفسيات املتداولني واملراقبني بداية هذا 
العام، وبعد اقرار خطة تنموية طموح وانشاء 
هيئة سوق املال حيث كان مؤشر جدية حكوميا 
للتدخل وانعاش االقتصاد الوطني بشكل عام، 
تبعها قرار خفض س����عر اخلصم وهو محفز 
لزيادة السيولة في السوق سواء عبر االقراض 
بسعر فائدة منخفض او سحب اموال مودعني 
بسبب تراجع الفوائد واالرباح على الودائع دون 
نسبة الزكاة مما يحتم على املستثمرين البحث 
عن فرص استثمارية افضل تعظم راس املال، 
وكان اعالن البنوك الكبرى لتوزيعاتها السنوية 
دعما لتحفيز خروج الس����يولة من ودائعها 
البنكية، وذلك ايضا بعد تعاظم االحس����اس 
بقرب الدخول في مرحلة انتعاش اقتصادي 
واخلروج من حالة الركود، وكل هذه العوامل 
كان����ت قبل اعالن زين بيع وحدتها االفريقية 
والتي اطلق����ت للبعض العنان بتصور حالة 
جديدة لبيانات بعض الشركات خصوصا زين 
االم وذلك بسبب تدفقات نقدية كبيرة ناجتة 
من الصفقة، اضافة الى ايجابية طاغية على 

شركات مرتبطة بهذا السهم القيادي.

التقرير األسبوعي لـ »المثنى« الخاص بـ »األنباء«:
انقالب موازين السوق وتدهور نسب حساسية المؤشرات

التقرير األس���بوعي  أوضح 
لشركة املثنى لالستثمار واخلاص 
ب���� »األنباء« ان الس���وق واصل 
حتركه اإليجابي هذا األس���بوع 
وكان لش���ركة زي���ن مس���اهمة 
كبيرة في أن يغلق السوق على 
اجلانب األخضر وبذلك سجلت 
كل املؤشرات تقدما وظل مؤشر 
السوق الوزني في الصدارة حيث 
سجل زيادة بنسبة 6.15% أما كل 
من مؤشر السوق السعري ومؤشر 
املثنى اإلس���المي فتقدما بنسبة 
3.06% و1.6% على التوالي. وأضاف 
التقرير ان املوازين انقلبت خالل 
األسبوع املاضي حيث تدهورت 
نسب احلساسية ملؤشرات السوق، 
خاصة مؤش���ر املثنى اإلسالمي 
الوزني حيث سجل نسبة حساسية 
تقدر ب� 24.29% أما مؤشر السوق 
السعري ومؤشر السوق الوزني 
فكانت نسبهما 16.15% و%16.05 

على التوالي.
املتداولة  الكمية  ارتفعت  كما 
لهذا األسبوع مدعومة بالتداوالت 
الكبيرة على األسهم الثقيلة خاصة 
سهم زين، حيث بلغت 3886.05 
مليار س���هم مسجلة بذلك تقدما 
بنس���بة 52% وكذلك بالنس���بة 
الت���داول والصفقات فقد  لقيمة 
ارتفعت بنس���ب ملحوظة بلغت 
62.4%، 48.3% على التوالي حيث 
بلغت القيمة املتداولة والصفقات 
له���ذا االس���بوع 690.61 مليون 
دين���ار و56.01 ألف صفقة على 

التوالي.
وبنينّ التقرير ان التركيز املكثف 
على األسهم الرائدة ساهم في زيادة 
الس���وقية حيث سجلت  القيمة 
ارتفاعا يقدر ب���� 6.1% متثل في 

الشفافية األثر اجليد على السوق 
حيث حافظ الس���وق على أدائه 
اجليد فقد سجلت 92 شركة منوا 
في القيمة السوقية لها، في حني 

نهاية هذا األس���بوع بقيمة 33.4 
مليار دينار مقارنة ب� 31.47 مليارا 

لألسبوع السابق.
وكان لوضوح الرؤية مع بعض 

أن 55 شركة سجلت خسائر في 
القيمة الس���وقية لها أما األسهم 

الباقية فلم تسجل أي تغيير.
وانعك���س هذا الش���يء رغم 

التذبذب الواضح للتداوالت على 
الشركات اإلسالمية حيث ان 24 
شركة أنهت هذا األسبوع مسجلة 
من���وا في القيمة الس���وقية لها، 
في حني أن 16 ش���ركة )من أصل 
57( سجلت خس���ائر في القيمة 
السوقية. أما األسهم الباقية فلم 

تسجل اي تغيير.
وقد تصدر قط���اع اخلدمات 
لألسبوع الثالث على التوالي من 
حيث القطاع األكثر نشاطا مدعوما 
هذه املرة بالتداوالت الكثيفة على 
سهم زين حيث بلغ إجمالي الكمية 
املتداول���ة للقط���اع 1174 مليون 
سهم مقابل 768 مليون سهم في 
األسبوع السابق في حني حل قطاع 
االستثمار في املركز الثاني بكمية 
متداولة بلغت 1105 ماليني سهم 
يليه قط���اع العقار بكمية تداول 

تقدر ب� 900 مليون سهم.
كما ارتفعت جميع القطاعات 
باستثناء قطاع التأمني حيث تكبد 
خسائر في القيمة السوقية بنسبة 
2.27% وتص���در قطاع اخلدمات 
القائمة حيث سجل منوا في القيمة 
السوقية بنسبة 14.01% تاله كل 
من قطاع التغذية وقطاع الصناعة 

بنسبة 9.94% و%6.94.

تحركات السوق األسبوعية
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 مقارنة نمو مؤشرات السوق العام والمتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية
واالسالمي خالل االسبوع المنتهي في 2010/2/18
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»بيان«: حجم وقيمة التداوات ألعلىمستوى في 6 أشهر
227.57 مليون دينار، كما شغل 
قطاع االستثمار املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 19.60% وبقيمة إجمالية 

135.33 مليون دينار 

القيمة الرأسمالية

وارتفعت القيمة الرأسمالية 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
بنسبة 5.74% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى 32.31 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
الرأسمالية  القيمة  حيث منت 
جلميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاعني فقط. وقد تصدر قطاع 
اخلدمات الئحة القطاعات التي 
س���جلت منوا، إذ زادت قيمته 
الرأسمالية بنسبة بلغت %11.47 
بعد أن وصلت إلى 9.16 مليارات 
دينار، جاء بعده قطاع األغذية 
والذي وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 832.93 مليون دينار مسجال 
منوا نسبته 10.83%، وحل في 
املركز الثال���ث قطاع الصناعة 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 2.91 مليار دينار بنس���بة 
منو بلغ���ت 8.23%. هذا وكان 
الكويتية  قطاع الشركات غير 
القطاعات من���وا، حيث  أق���ل 
إلى  الرأسمالية  وصلت قيمته 
3.11 ملي���ارات دين���ار بارتفاع 
املقابل،  ف���ي  نس���بته %1.90. 
الرأس���مالية  القيمة  تراجعت 
التأمني خالل األسبوع  لقطاع 
املاضي بنس���بة 1.79% لتصل 
إلى 324.90 مليون دينار، فيما 
بلغت القيمة الرأسمالية لقطاع 
العقار 2.06 مليار دينار مسجلة 

انخفاضا نسبته %0.17.

األسبوع السابق لتصل إلى 3.89 
مليارات سهم، بينما سجلت قيمة 
األسهم املتداولة خالل األسبوع 
منوا نسبته 62.35% لتصل إلى 
690.61 مليون دينار، كما ارتفع 
عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد 
األسبوع املاضي تنفيذ 56.006 
صفقات بنمو نسبته %48.35 

عن األسبوع الذي سبقه.
أما جلهة املتوسطات اليومية، 
التداول  فقد بلغ معدل قيم����ة 
اليومي خالل األسبوع املاضي 
138.12 مليون دينار مرتفعا من 
85.07 مليون دينار في األسبوع 
ما قبل السابق، في حني ارتفع 
الت����داول من  متوس����ط حجم 
511.40 مليون سهم ليصل إلى 
777.21 مليون سهم، بينما بلغ 
املتوسط اليومي لعدد الصفقات 
املنفذة 11.201 صفقة مقارنة ب� 
7.551 صفقة في األسبوع قبل 

املاضي.

تداوالت القطاعات

وشغل قطاع اخلدمات املركز 
األول جلهة حجم التداول خالل 
األس���بوع املاضي، إذ بلغ عدد 
األس���هم املتداولة للقطاع 1.17 
مليار سهم شكلت 30.21% من 
إجمالي تداوالت السوق، فيما 
املرتبة  شغل قطاع االستثمار 
الثانية، حيث بلغت نسبة حجم 
تداوالت���ه 28.44% من إجمالي 
السوق، إذ مت تداول 1.11 مليار 
سهم للقطاع. أما من جهة قيمة 
التداول، فقد شغل قطاع اخلدمات 
إذ بلغت  املرتبة األولى،  أيضا 
نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 
32.95% بقيمة إجمالية بلغت 

5.01% بعد أن أغلق عند 5.893.8 
نقطة، ثم قطاع اخلدمات ثالثا 
مع ارتفاع مؤشره بنسبة %3.70، 
مقفال عند 16.135.4 نقطة. أما 
أقل القطاعات منوا، فكان قطاع 
العقار الذي أغلق مؤشره عند 
2.833.9 نقطة بارتفاع طفيف 
نسبته 0.01%. من ناحية أخرى، 
كان قطاع التأمني وحيدا في خانة 
اخلسائر، إذ أقفل مؤشره عند 
مستوى 2.747.8 نقطة مسجال 

تراجعا نسبته %1.26.

مؤشرات التداول

كما منت مؤش����رات التداول 
الثالثة للس����وق بشكل واضح 
خالل األس����بوع املاضي، حيث 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة في 
السوق بنسبة بلغت 51.98% عن 

تراجعه خالل اليوم، لكنه متكن 
في الثلث األخير من اجللس���ة 
من تعويض اخلسائر املتكبدة 
والعودة إلى حتقيق النمو، حيث 
أقفل كل من املؤشرين السعري 
والوزني على ارتفاع بنس���بة 

0.41% و1.01% على التوالي.

مؤشرات القطاعات

وس���جلت جميع قطاعات 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
ف���ي مؤش���راتها بنهاية  منوا 
األسبوع املاضي باستثناء قطاع 
واحد فقط. وجاء قطاع األغذية 
في مقدم���ة القطاعات الرابحة 
حيث أقفل مؤشره عند 4.925.9 
نقطة مرتفعا بنس���بة %8.92، 
تبعه قطاع الصناعة في املركز 
الثاني مع منو مؤشره بنسبة 

تابع املؤشر الوزني أداءه املتميز 
محقق���ا من���وا ملحوظا بلغت 
نسبته 2.01%. غير أن السوق 
لم يتمكن في اجللسة الرابعة من 
احملافظة على اجتاهه الصاعد، 
فبع���د أن ارتفع ف���ي الدقائق 
الت���داوالت، عكس  األولى من 
اجتاه���ه نحو املنطقة احلمراء 
متأث���را بعمليات جني األرباح 
على معظم األس���هم املتداولة، 
وإن كان التركيز على األس���هم 
الصغيرة دفع باملؤشر السعري 
إلى تس���جيل خسارة أكبر من 
إذ انخفض  الوزني،  خس���ارة 
بنسبة 0.99% في حني تراجع 
الوزني بنس���بة بلغت %0.45. 
واستمرت عمليات جني األرباح 
بالتأثير على أداء الس���وق في 
آخر أيام األسبوع، ما أدى إلى 

القيادية نصيب وافر  لألسهم 
منها، أن يغلق على منو كبير 
بلغت نسبته 2.02%. وواصل 
السوق أداءه الصعودي لليوم 
الثاني على التوالي بعد ارتفاعه 
في بداية جلسة االثنني ليتحرك 
بعدها ضمن نطاق أفقي مضيفا 
املكاس���ب ملؤشريه  املزيد من 
الرئيسيني، حيث ارتفع الوزني 
بنس���بة بلغت 1.43% في حني 
حقق السعري منوا بلغت نسبته 
1.03%. ثم تذبذب السوق خالل 
النصف األول من جلس���ة يوم 
الثالثاء، لكن���ه عاد بعدها إلى 
االرتف���اع مع إع���الن زين عن 
تفاصيل صفق���ة بيع أصولها 
في أفريقيا وعودة سهمها إلى 
التداول، فسجل املؤشر السعري 
ارتفاعا بنسبة 0.84% في حني 

األمة قانوني اخلطة التنموية 
وهيئة سوق املال في مداولتهما 
الثانية، واإلع���الن عن نتائج 
سنوية جيدة ضمن قطاع البنوك 
املدرجة في السوق، باإلضافة 
إلى قيام بنك الكويت املركزي 
بتخفيض سعر اخلصم من %3 

إلى %2.50.
وقد أشاع اإلعالن عن الصفقة 
حالة من التفاؤل في السوق ما 
انعكس على حجم النشاط بشكل 
واضح، حيث منت مؤش���رات 
التداول بنسب عالية ووصلت 
إلى مس���تويات لم تبلغها منذ 
عدة أش���هر، وذلك مع تسجيل 
القيم���ة اليومية للتداول أعلى 
مستوياتها منذ شهر سبتمبر من 
العام 2009، في حني وصل حجم 
التداول اليومي إلى أعلى مستوى 
له منذ شهر يونيو املاضي. هذا 
ووصل املتوسط اليومي لقيمة 
التداول في األسبوع املاضي إلى 
138.12 مليون دينار بنمو نسبته 
62.35%، كما ارتفع متوسط عدد 
األسهم املتداولة بنسبة %51.98 
عن مس���تويات األسبوع الذي 
سبقه ليصل إلى 777.21 مليون 

سهم.
وعل���ى صعيد الت���داوالت 
اليومية، قال التقرير ان السوق 
افتتح تداوالت األس���بوع على 
ارتفاع استمر طيلة جلسة يوم 
األحد وسط منو الفت لكل من 
الكمية والقيمة وعدد الصفقات، 
فأنهى كل من املؤشرين السعري 
والوزني اليوم على مكاس���ب 
قوية، حيث ارتفع األول بنسبة 
1.76%، في حني استطاع الثاني، 
نتيجة عمليات الشراء التي كان 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية حقق منوا الفتا 
بنهاية األسبوع املنصرم على 
الرغم من عمليات جني األرباح 
التداول  التي شهدتها جلسات 

األخيرة من األسبوع.
فقد متكن مؤش���ر السوق 
الس���عري من تخط���ي ثالثة 
مستويات مئوية خالل األسبوع 
املاض���ي قب���ل أن يتراجع عن 
أحده���ا ويقفل عن���د 7.396.5 
نقطة مسجال زيادة أسبوعية 
نس���بتها 3.06%، بينما جتاوز 
املؤش���ر الوزني حاجز ال� 400 
نقطة بقوة محققا منوا بلغت 
نسبته 6.15% بعد أن أغلق عند 

424.58 نقطة.
ارتفاعات األسبوع  وجاءت 
مدفوعة باستمرار توارد األخبار 
ذات الوق���ع اإليجاب���ي عل���ى 
مجريات التداول والتي متثلت 
في األسبوع املاضي باإلعالن عن 
تلقي شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( عرضا لشراء أصول لها 
في القارة األفريقية يقدر ب� 10.7 

مليارات دوالر.
ولفت إلى أن الصفقة تأتي 
ضمن مجموعة من العوامل التي 
ساهمت في حتسن أداء السوق 
خالل شهر فبراير، ومنها اعتماد 
الوزراء مشروع خطة  مجلس 
التنمية السنوية لعام 2011/2010 
بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 
مليارات دينار، وإقرار مجلس 

تقــارير

  صرح رئيس بهارتي ايرتل الهندية إن الشركة 
ال تتوقع أي مش����اكل في متويل صفقتها لشراء 
االص����ول االفريقية لش����ركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( الكويتية والتي تصل قيمتها الى تسعة 
مليارات دوالر وانها واثقة من امتام االستحواذ 

بحلول املوعد النهائي لذلك في 25 مارس.
  شركة نفط الكويت من املتوقع ان حتقق صافي 
ــنة املالية املنتهية 2010/3/31 يقدر بـ  ارباح عن الس
690 مليون دينار، مقابل 783 مليون دينار حققتها 

الشركة في العام املاضي
  أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن استحواذها 
الكامل على )شركة س����حاب لتأجير الطائرات( 
وهي شركة خاصة تأسست في أواخر عام 2008 

بقيمة بلغت 25.6 مليون دينار.
  تراجعت أرباح بنك برقان، اململوكة بنسبة %55 
ــاريع الكويت القابضة، إلى 6.2  من قبل شركة مش
ماليني دينار )5.95 فلس/ للسهم(، بنهاية عام 2009 
ــه خالل الفترة  ــبة وقدرها 84% عما مت حتقيق بنس

نفسها من العام املاضى 2008.
  شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت  أفادت 
بانها حصلت على أقل األسعار في املناقصة اخلاصة 
النشاء واجناز وتشغيل وصيانة مختبرات ورش 
بكلية الدراسات التكنولوجية  بالشويخ والتابعة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وملدة 

36 شهرا  بقيمة 29.490.000 دينار.
ــت التمويل اخلليجي أمس عن حتقيق    أعلن بي
ــائر صافية بلغت 728 مليون دوالر في 2009،  خس
تشمل 656 مليون دوالر مخصصات غير نقدية، وذلك 
مقارنة بأرباح 2008 والتي بلغت 292 مليون دوالر، 

مبا ميثل انخفاضا بنسبة% 350 عن العام السابق.
  أعلن بيت االس����تثمار العاملي عن حصول 
اثنني من صناديق األسهم املدارة من قبل الشركة 
وهما صندوق جلوبل للشركات اخلليجية الرائدة 
وصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي، على تصنيف 
مبرتبة »A« من وكالة ستاندرد آند بورز لتقييم 

إدارة الصناديق.

أبرز األخبار في أسبوع


