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تؤكد حرص الش���ركة على امتام الصفقة، فمن املتوقع ان يعلن 
االسبوع املقبل عن التوصل التفاق بشأن التمويل.

ثانيا: النتائج املالية املمتازة املتوقعة للشركات في الربع االول 
من العام احلالي والتي ستكون مؤشرا لقياس االداء خالل العام 
احلالي كله، ثالثا: التوقعات بتعاف شبه تام للبنوك من االزمة، 
وبالتالي منو جيد في ارباحها، خاصة اذا اخذنا بعني االعتبار ان 
ارتف���اع قيم االصول في 
البورصة سينعكس بشكل 
ايجابي عل���ى ضمانات 
البنوك  ل���دى  الرهونات 
وبالتالي املزيد من حترير 

هذه املخصصات.
رابعا: بدء تنفيذ خطة 
التنمية وحتريك العجلة 
البالد،  ف���ي  االقتصادية 
لذلك فإن���ه ميكن القول 
ان هذه العوامل وغيرها 
ستدفع السوق للنشاط 
القوي في الفترة املقبلة.

آلية التداول
النش���طة  التداوالت 
التي شهدتها اغلب اسهم 
البنوك قللت بشكل كبير 

واحتل قطاع البنوك املركز الرابع بكمية تداول حجمها 47.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1046 صفقة قيمتها 29.8 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 20.3 مليون سهم نفذت من خالل 766 صفقة قيمتها 7.5 

ماليني دينار.
يواجه املؤشر العام للسوق صعوبة في جتاوز حاجز ال� 7400 

نقطة رغم انه اخترقه اكثر 
من مرة اال انه س���رعان 
ما يع���ود ليتراجع دون 
هذا احلاجز مرة اخرى، 
اال ان هن���اك محف���زات 
ايجابية س���تدفع املؤشر 
لتج���اوز حاجز ال� 7400 
نقطة بقوة اولها: استمرار 
الزخم القوي لصفقة زين، 
فعلى الرغم من انه اليزال 
هناك البعض من اوساط 
املتداولني يتخوفون من 
عدم امتام هذه الصفقة، 
اال ان اجلهود التي تقوم 
بها ش���ركة بهارتي لعقد 
اتفاقيات مع بعض البنوك 
التمويل  العاملية لتوفير 

عمليات جني األرباح تدفع البورصة للتراجع المحدود 
وشراء ملحوظ على أسهم البنوك خاصة »الوطني« و»الخليج«
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من خسائر السوق، فقد شهد سهم 
البنك الوطني عمليات شراء ملحوظة 
دفعت السهم لتجاوز حاجز الدينار 
و300 فلس، كما ش���هد سهم بنك 
اخلليج عمليات شراء قوية غلبت 
عليها عملي���ات املضاربة، ما أدى 
الرتفاع السهم باحلد االعلى، كذلك 
حقق س���هم البنك الدولي ارتفاعا 
ملحوظا في س���عره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا. فاليزال سهما البنك 
الدولي وبنك اخلليج يحصالن على 
دعم في نشاطهما من االشاعات التي 
تروج حول سعي اطراف لالستحواذ 

على حصص في البنكني.
ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمويل الكويتي، 
اال انه س���جل انخفاضا محدودا في سعره، وسجلت اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، خاصة اسهم الشركات التي حققت مكاسب اول من امس. 
فقد استمرت التداوالت ضعيفة على سهمي ايفا والديرة مع استقرار 
اسعارهما، فيما ان سهم االستثمارات الوطنية شهد عمليات بيع 
محدودة جلني االرباح أدت لتراجعه نسبيا، اال ان سهم الساحل 
للتنمية حافظ على سعره مس���تقرا في تداوالت مرتفعة نسبيا 
وسيطرت عمليات البيع جلني االرباح على سهم املال لالستثمار، 

ما أدى لتراجعه بشكل ملحوظ.
كذلك سجل سهم جلوبل انخفاضا بفعل عمليات جني االرباح. 
وحتى اآلن لم تعلن سوى شركتني فقط في قطاع االستثمار عن 

نتائجها املالية.
وتراجعت اس���عار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على اسهم عقارات 

الكويت والتجارية العقارية وأبيار العقارية.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش���كل عام باس���تثناء بعض االسهم التي 
شهدت ارتفاعا نسبيا في تداوالتها كالصناعات الوطنية وصناعات 

االنابيب ومنا القابضة.
وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، حيث سجل سهم الوطنية لالتصاالت انخفاضا 
ملحوظا اس���تمرارا لالجتاه النزولي للس���هم أول من امس تأثرا 

بالتوزيعات الضعيفة التي اعلنت عنها الشركة.
كذلك انخفض سهم زين بفعل عمليات جني االرباح احملدودة 
في تداوالت ضعيفة. فيما ان س���هم الرابطة للنقل شهد عمليات 
بي���ع حادة أدت ملواصلة انخفاضه باحل���د االدنى معروضا دون 

طلبات.
واستمر االجتاه النزولي ألغلب أسهم الشركات غير الكويتية 
في تداوالت ضعيفة. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات 
على 51.5% من القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها 140 شركة.

 هشام أبوشادي
سيطرت عمليات جني األرباح 
على حركة التداول في سوق الكويت 
املالية أمس خاصة على  لألوراق 
اسهم الشركات الرخيصة وبعض 
اسهم الشركات القيادية خاصة التي 
حققت مكاسب اول من امس، فيما 
ان قطاع البنوك شهد عمليات شراء 
ملحوظة أله���داف متباينة ما بني 
املضاربة، كما حدث على س���همي 
البنك الدولي وبنك اخلليج والشراء 
االس���تثماري على س���همي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي، ومن 

ابرز االسباب التي دفعت السوق للتراجع: عمليات جني األرباح 
النسبية التي شهدها سهم زين وأغلب اسهم الشركات املرتبطة به، 
وهذا يأتي في اطار السيناريو الذي سبق ان توقعناه في تقارير 
سابقة ل� »األنباء« حيث أشرنا الى ان سهم زين والشركات املرتبطة 
به ستش���هد تقلبات سريعة محدودة بفعل عمليات جني األرباح 
التي ستشهدها هذه األس���هم حتى املوعد املقرر فيه االعالن عن 
امتام الصفقة في 25 مارس اجلاري، وهذا يعود الى ان هذه الفترة 
متثل فرصة جيدة للمضاربني االفراد والصناديق واحملافظ املالية 
للمضاربة وحتقيق ارباح فعلية، وبطبيعة احلال فإن اجتاه سهم 
زين والشركات املرتبطة به سواء نحو الصعود او الهبوط سيؤثر 
ايضا على االجتاه العام للسوق، والتذبذب احملدود للسوق يدعم 
االستقرار في الس���وق ويحفز عمليات الشراء خاصة ان السوق 
اصبح اكثر جاذبية في ظل انخفاض سعر اخلصم والزخم القوي 
لصفقة زين، باالضافة الى خطة التنمية وغيرها من احملفزات التي 

ستدفع السوق ملواصلة اجتاهه الصعودي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 7.4 نقاط ليغلق على 7398.8 
نقطة بانخفاض نسبته 0.10% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤش���ر الوزني 0.21 نقطة ليغلق على 429.81 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.05% مقارنة بأول من امس.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 395 مليون سهم نفذمتن خالل 
7227 صفقة قيمتها 85.4 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
140 شركة من اصل 206 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 41 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة وحافظت اسهم 32 شركة 

على اسعارها و66 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
112.6 مليون سهم نفذت من خالل 2171 صفقة قيمتها 13.5 مليون 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املرك���ز الثاني بكمية تداول حجمها 
107 ماليني سهم نفذت من خالل 2018 صفقة قيمتها 24.4 مليون 

دينار.
واحتل قطاع الش���ركات العقارية املرك���ز الثالث بكمية تداول 
حجمها 84.4 مليون سهم نفذت من خالل 757 صفقة قيمتها 6.8 

ماليني دينار.

المؤشر 7.4 نقاط وتداول 
395 مليون سهم قيمتها 

85.4 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(آثار جني األرباح بادية على بعض املتداولني

محفزات قوية 
ستدفع المؤشر 
لتجاوز حاجز 
المقاومة البالغ 
7400 نقطة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
51.5% من 

القيمة اإلجمالية

السوق السعودي عانى من األداء المتذبذب تحت تأثير سيادة المضاربات وعمليات جني األرباح

»بيان«: السوق الكويتي يتصدر األسواق الخليجية صعودًا في شهري يناير وفبراير

العام للتداوالت  الطابع  وكان 
يس����وده املضاربات التي تعقبها 
عملي����ات جن����ي أرب����اح، وعانى 
الس����وقان من عدة عوامل سلبية 
إذ كانا من املتأثرين بأداء األسواق 
العاملية وبش����كل أكبر من أسواق 
األس����هم اخلليجية األخرى، كما 
سادت حالة من عدم التفاؤل بشأن 
تسوية ديون مجموعة دبي العاملية 
إلى احلد الذي سادت فيه توقعات 
برفض البنوك الدائنة خطة جدولة 
ديون تلك املجموعة حتى قبل أن 
تعرض اخلطة عليهم. وقد تسببت 
احلركة البيعية التي شملت األسهم 
القيادية، وبخاصة أس����هم العقار 
والبنوك والطاق����ة، في احلد من 
منو مؤشري السوقني وإن بنسب 

متفاوتة. 
كما كانت حالة الترقب والتحفظ 
املتداولني وشاركتهم  ظاهرة بني 
فيها احملافظ األجنبية التي أظهرت 
توجه����ا عاما بيعي����ا خاصة في 

نهاية الش����هر، إذ كانت احملصلة 
العامة ألداء املؤشرات سلبية آلخر 
أسبوعني ما تسبب في تآكل جزء 
من املكاسب الشهرية والتي تعدت 
نسبة 5% لكال السوقني بالقرب من 

منتصف الشهر. 
تحقيق مكاسب

واشار التقرير الى أن أسواق 
األس����هم اخلليجية اجتمعت على 
حتقيق مكاسب شهرية ملؤشراتها 
مع نهاية فبراير. وقد قدم مؤشر 
سوق الكويت لألوراق املالية أداء 
جيدا خالل الشهر املاضي، والذي 
أنه����ى أغل����ب أيامه ف����ي املنطقة 
املرتبة  اخلضراء، ما أهله لشغل 
األولى بني تلك األسواق، إذ بلغت 
نس����بة منو مؤشره 5.03% منهيا 
الش����هر عند مس����توى  تداوالت 

7.378.8 نقطة.
فيم����ا متكن مؤش����ر بورصة 
قطر من تغيير اجتاهه إلى اللون 

األخضر بعد اخلسائر التي تكبدها 
في يناير، لينهي شهر فبراير شاغال 
املرتبة الثاني����ة بعدما أقفل عند 
مس����توى 6.872.82 نقطة كاسبا 
بنس����بة 4.79%. ف����ي حني كانت 
املرتبة الثالثة من نصيب السوق 
املالية السعودية، والتي متكنت من 
مواصلة أدائها اإليجابي الذي شهدته 
في يناير، إذ أنهى مؤشرها تعامالت 
الشهر املاضي مرتفعا بنسبة %2.96 
عند مستوى 6.437.50 نقطة. أما 
سوق البحرين لألوراق املالية فجاء 
في املرتبة الرابعة، وذلك بعد أن 
أقفل عند مستوى 1.518.06 نقطة 
مسجال منوا نسبته 2.69%. سوق 
أبوظبي لألوراق املالية شغل املرتبة 
اخلامسة، وذلك حينما أقفل مؤشره 
عند مستوى 2.703.56 نقاط مرتفعا 
بنسبة 2.67%. أما املرتبة السادسة، 
فجاء فيها سوق مسقط لألوراق 
املالية والذي أنهى مؤشره تداوالت 
الشهر كاسبا بنسبة 2.41% مغلقا 

عند مستوى 6.689.31 نقطة. سوق 
دبي املالي ب����دوره، كان هو األقل 
حتقيقا للمكاس����ب خالل فبراير، 
حيث أنهى مؤشره تداوالت الشهر 
مسجال منوا محدودا بلغت نسبته 
0.18% بعدما أغلق عند مس����توى 

1.592.91 نقطة.
على صعي����د األداء منذ بداية 
العام، وصل عدد األس����واق التي 
متكنت من حتقيق مكاس����ب على 
املستوى السنوي ملؤشراتها مع 
نهاية شهر فبراير إلى أربعة أسواق، 
فيما لم تتمكن مؤشرات األسواق 
الثالثة الباقية من تخطي مستوى 

إغالقها في العام املاضي. 
هذا وقد تصدر سوق الكويت 
لألوراق املالية األسواق التي حققت 
ارتفاعا، وذلك حني وصلت نسبة 
منو مؤشره منذ نهاية 2009 إلى 
5.33%. فيما شغلت السوق املالية 
السعودية املرتبة الثانية بنسبة 
منو بلغت 5.16%. أما املرتبة الثالثة، 

ق����ال تقري����ر 
بيان  ش����ركة 
لالستثمار إن 
اللون األخضر استمر في الهيمنة 
على أس����واق األس����هم اخلليجية 
للش����هر الثاني على التوالي بعد 
أن متكنت مؤشرات تلك األسواق 
من االجتماع على حتقيق مكاسب 
عن شهر فبراير، وذلك على الرغم 
من تراجع نش����اط التداول، إذ لم 
يخل سوق من تس����جيل تراجع 
للكمية املتداولة أو قيمة التداول 
أو كليهما معا، باس����تثناء سوق 
البحرين لألوراق املالية الذي سجل 

منوا لكليهما.
وأوضح التقرير أن األداء العام 
لألس����واق اتس����م بالتذبذب على 
املستوى اليومي بنسب متفاوتة 
وإن غلب الطاب����ع اإليجابي على 
الشكل العام ألداء األسواق حيث 
كان عدد األيام التي سجلت فيها 
املؤشرات منوا أكبر من عدد أيام 

التراجع في جميع األسواق.
الس����نوية  النتائج  ولعب����ت 
للش����ركات املدرجة دورا واضحا 
في مس����ار التداوالت رغم تفاوت 
عدد الشركات املعلنة عن نتائجها 
من سوق آلخر، حيث ساد الترقب 
النتائج في أس����واق مقابل  لتلك 
التجاوب مع التي أعلنت منها في 
أسواق أخرى، حيث كان تأثير تلك 
اإلعالنات إيجابيا خاصة للشركات 
التي أعلنت عن توزيعات نقدية. 
من ناحية أخرى، تفاعلت أسواق 
األس����هم اخلليجية مع األس����واق 
العاملية في بداية األسبوع الثاني من 
شهر فبراير حيث تأثرت األسواق 
بتراجعات األس����واق العاملية في 
الشهر،  نهاية األسبوع األول من 
لكن عادت العوامل الداخلية بعد 
ذلك إلى االستئثار بالنصيب األكبر 
التداوالت  التأثير على مسار  من 

في أسواق اخلليج.
وعلى صعيد أداء األسواق، متكن 
سوق الكويت لألوراق املالية من 
تقدمي أداء متميز استحق به تصدر 
أسواق األسهم اخلليجية في فبراير. 
فبرغم استمرار تواجد املضاربات 
وعمليات جني األرباح في السوق، 
إال أنه ش����هد عدة أحداث إيجابية 
س����واء من داخل الس����وق أو من 
خارجه. ومن أهم تلك العوامل حالة 
التفاؤل التي انتشرت بفعل اعتماد 
مش����روع خطة التنمية السنوية 
مبا تضمنت من مشروعات لتمثل 

قاعدة انطالق قوية للس����وق في 
بداية الشهر.

ولم يكن اعتماد خطة التنمية 
هو احلدث الوحيد من خارج السوق 
إذ أق����ر مجلس األمة كال من خطة 
التنمية وقانون هيئة سوق املال 
بش����كل نهائي. وعل����ى الصعيد 
االقتصادي، قام بنك الكويت املركزي 
بخفض س����عر اخلصم في إجراء 
يهدف إلى تخفيض كلفة االئتمان 
وتشجيع االستثمار. كما ساهمت 
النتائج اجلي����دة التي مت اإلعالن 
عنه����ا لقطاع البن����وك في تدعيم 
أداء مؤشر السوق بالتضامن مع 
التأثير اإليجابي للصفقة املتعلقة 
بشركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
والتي تتضمن بيع أصول لها في 

أفريقيا.
املالية السعودية،  أما السوق 
فقد عانت في بداية الشهر من أداء 
متذبذب ذي اجتاه هابط حتت تأثير 
سيادة املضاربات وعمليات جني 
األرباح والتي تسببت في تراجع 
أغلب قطاعات الس����وق وضغوط 
بيعية على األسهم القيادية شملت 
قطاع البتروكيماويات. غير أن ذات 
القطاع شهد بعد ذلك حركة شرائية 
نشطة كانت جزءا من موجة طلب 
شملت األس����هم القيادية وحولت 
مسار السوق إلى مسار صاعد حيث 
سجل السوق إغالقات خضراء في 
أغلب جلسات التداول وصوال إلى 

نهاية الشهر.
الس����نوية  هذا وكان للنتائج 
للش����ركات املدرج����ة دور واضح 
في مس����ار الت����داوالت في كل من 
بورص����ة قطر وس����وق البحرين 
ل����ألوراق املالية، إذ أس����فر إعالن 
عدد من الشركات لنتائج سنوية 
جيدة عنحركة ش����راء نش����يطة 
عارضتها عمليات جني أرباح قام 
بها بعض املتداولني على اثر ارتفاع 
أس����عار أسهم تلك الشركات. وقد 
زاد من التأثير اإليجابي للنتائج 
السنوية املعلنة للشركات املدرجة 
في سوق البحرين إعالن عدد منها 

عن توزيعات نقدية جيدة.
واشار التقرير الى انه من ناحية 
أخرى، حلق سوقا اإلمارات بركب 
األسواق اخلليجية وسجل كالهما 
منوا ملؤشريهما وإن كان محدودا 
لسوق دبي املالي. وذلك على الرغم 
من تراجع نشاط التداول في كال 
السوقني سواء على صعيد الكمية 

أو قيمة التداول.

فشغلها سوق مس����قط لألوراق 
املالية الذي منا مؤشره منذ بداية 
العام احلالي بنس����بة 5.03%. في 
حني كان مؤش����ر سوق البحرين 
ل����ألوراق املالية هو األقل ارتفاعا 
على املستوى السنوي بني مؤشرات 
أسواق األسهم اخلليجية مع نهاية 
الشهر املاضي، حيث أقفل مع نهايته 
مسجال منوا سنويا نسبته %4.10. 
من جهة أخرى، تصدر سوق دبي 
املالي األسواق التي سجلت خسارة 
منذ بداية العام ملؤشراتها، حيث 
كانت نسبة تراجع مؤشر السوق 
11.68%. فيما وصلت نسبة انخفاض 
مؤش����ر نظيره س����وق أبوظبي 
لألوراق املالية، والذي حل ثانيا، 
إلى 1.46%. هذا وكانت بورصة قطر 
هي أقل األس����واق تراجعا، حيث 
سجل مؤشرها خس����ارة سنوية 

بلغت %1.24.
وبني التقرير أن أسواق األسهم 
اخلليجية شهدت تراجعا ملجموعي 
أحجام وقيم التداول خالل الشهر 
املاضي، حي����ث انخفض مجموع 
أحجام األس����هم املتداولة جلميع 
األسواق بنسبة 19.11% بعد أن بلغ 
16.79 مليار سهم مقابل 20.76 مليار 
سهم في يناير، كما نقص مجموع 
قيم التداول بنسبة 11.68% بعد أن 
وصل إلى 23.60 مليار دوالر في 
فبراير مقابل 26.72 مليار دوالر 

في يناير.

الكمية المتداولة

وعلى صعيد الكمية املتداولة، 
فقد تراجعت في خمسة أسواق مقابل 

منوها في السوقني الباقيني.
وتص����در س����وق دب����ي املالي 
األس����واق التي سجلت انخفاضا، 
وذلك بعد أن نقص عدد األس����هم 
املتداولة فيه بنسبة 36.94%. فيما 
شغل نظيره سوق أبوظبي لألوراق 
املالية املرتبة الثانية، إذ تراجع عدد 
األسهم املتداولة فيه خالل الشهر 
بنسبة بلغت 30.15%. في حني كانت 
املرتبة الثالثة من نصيب السوق 
املالي السعودي، الذي تراجع حجم 

التداول فيه بنسبة %27.99.
أما س����وق الكوي����ت لألوراق 
املالية، فكان هو األقل انخفاضا بني 
أسواق األسهم اخلليجية من حيث 
عدد األسهم املتداولة خالل الشهر، 
حيث كانت نسبة تراجعه %8.01 
باملقارنة مع شهر يناير املاضي. من 
ناحية أخرى، بلغت نسبة منو عدد 

األسهم املتداولة في سوق البحرين 
لألوراق املالية 46.52%. في حني 
زاد حجم التداول في بورصة قطر 

بنسبة %4.06.
هذا وكان أكبر حجم تداول بني 
أسواق األسهم اخلليجية في الشهر 
املاضي من نصيب سوق الكويت 
لألوراق املالي����ة والذي بلغ 9.99 
مليارات سهم، في حني جاء سوق 
دبي املالي ثانيا بحجم تداول بلغ 

2.86 مليار سهم.
وعلى صعيد قيم التداول قال 
التقرير انها انخفضت في خمسة 
أسواق مقابل منوها في السوقني 
الباقيني أيضا. وكان س����وق دبي 
املالي هو أكثر األس����واق تراجعا، 
حيث نقصت قيم����ة التداول فيه 
بنس����بة 48.43%. ف����ي حني جاء 
في املرتبة الثانية سوق أبوظبي 
املالية، والذي انخفضت  لألوراق 
الشهر املاضي  قيمة تداوالته في 
بنسبة بلغت 31.20%. فيما شغل 
الس����وق املالي السعودي املرتبة 
الثالثة بتراجع نسبته 17.75%. أما 
أقل األسواق انخفاضا، فكان بورصة 
قطر، حيث سجلت قيمة تداوالتها 
خالل الشهر املاضي تراجعا بنسبة 
1.58%. من ناحية أخرى، سجلت 
قيمة التداول في س����وق الكويت 
لألوراق املالية منوا نسبته %37.65، 
في حني كانت نسبة االرتفاع في 
املالية  البحرين لألوراق  س����وق 
33.64%. هذا وكان����ت أكبر قيمة 
تداول بني أسواق األسهم اخلليجية 
خالل الش����هر املاضي من نصيب 
السوق املالي السعودي حيث بلغت 
14.36 مليار دوالر، فيما حل سوق 
الكويت لألوراق املالية ثانيا بقيمة 
تداول بلغت 5.71 مليارات دوالر.

وأشار التقرير الى انه مت إدراج 
خمس شركات خالل الشهر املاضي 
في كل من السوق املالي السعودي 
وسوق الكويت لألوراق املالية. وقد 
حاز السوق املالي السعودي نصيب 
األسد من تلك اإلدراجات، حيث مت 
إدراج أربع شركات فيه خالل الشهر، 
ليصل عدد الشركات املدرجة في 
الس����وق إلى 139 شركة، في حني 
العاملية للمدن  مت انتقال الشركة 
إلى  املوازي  العقارية من السوق 
السوق الرسمي في سوق الكويت 
لألوراق املالية ليصبح عدد شركاته 

207 شركات.

األداء الشهري لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير لتاريخه )%(إقفال 2009الترتيبالتغير )%(إقفال ينايرإقفال فبرايرالمؤشر

5.331%5.0317.005.30%7.378.87.025.30الكويت السعري

5.162%2.9636.121.76%6.437.506.252.55السعودية العام

4.104%2.6941.458.24%1.518.061.478.23البحرين العام

5-1.24%4.7926.959.17%6.872.826.558.45قطر

5.033%2.4166.368.80%6.689.316.532.16مسقط 30

7-11.68%0.1871.803.58%1.592.911.589.97دبي

6-1.46%2.6752.743.61%2.703.562.633.37أبوظبي العام

 استحوذت قيمة تداوالت اسهم 7 شركات 
والبالغة 44 مليون دينار على 51.5% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بنك 
اخللي���ج، التمويل الكويتي، عق���ارات الكويت، 

الصناعات الوطنية، زين، الرابطة للنقل.
 استحوذت قيمة تداول س��هم البنك الوطني 
البالغ��ة 10.9 مالي��ني دينار عل��ى 12.7% من القيمة 

االجمالية.
 حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها 
البنوك مبقدار 97.4 نقطة تاله الصناعة مبقدار 
61.5 نقطة، فيما تراجعت مؤش���رات 5 قطاعات 
اعالها اخلدمات مبقدار 125.7 نقطة، تاله االستثمار 

مبقدار 23 نقطة.

تقـرير


