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االس���تثمارية خاصة الذين لديهم ودائع بنكية، فوفقا لقول مصادر 
مصرفية، فإن الكثير من اصحاب الودائع يقومون بكسرها للدخول 
في السوق واالستفادة من الفرص املواتية، خاصة ان السوق مرشح 
ألن يشهد نشاطا قياسيا في الربع الثاني من العام احلالي، لذلك فإن 
الكثير من االسهم متثل فرصا جيدة باالسعار احلالية، خاصة أسهم 

الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي.

آلية التداول

التداول  اتسمت حركة 
على أغلب اس���هم البنوك 
باس���تثناء  بالضع���ف 
الت���داوالت املرتفعة على 
سهم البنك الدولي الذي شهد 
تداوالت قياسية وارتفاعا 
محدودا في سعره، وذلك 
بدعم من استمرار االشاعات 
التي تزداد قوة حول وجود 
جهات استثمارية تسعى 
للس���يطرة عل���ى حصة 
مؤثرة من أس���هم البنك، 
والى ان تتكش���ف حقيقة 
هذه االشاعات، فإن السهم 
س���يظل عرضة لعمليات 

وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 34.6 
مليون سهم نفذت من خالل 728 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار.

ضغوط التجميع

في الوقت الذي مييل فيه مؤشرا السوق لالنخفاض احملدود خالل 
وتيرة التداول، تزداد قيمة التداول، االمر الذي يش���ير الى ان هناك 

ضغوطا لتجميع االسهم 
املمكنة،  بأق���ل االس���عار 
في الثوان���ي االخيرة من 
التداوالت التي كان املؤشر 
العام متراجعا مبقدار 8.5 
نقاط، اال انه مت تصعيده 
مبقدار 21.1 نقطة، كذلك كان 
املؤش���ر الوزني متراجعا 
مبقدار 0.32 نقطة، اال انه مت 
تصعيده مبقدار 2.41 نقطة. 
ويالحظ انه لالسبوع الثاني 
على التوالي يأخذ مؤشرا 
الس���وق االجتاه املتذبذب 
احملدود مع تزايد تدريجي 
في حجم السيولة املالية، 
االمر الذي يظهر ان هناك 
قناعة كبيرة لدى االوساط 

شركات الخرافي تقود صعود السوق وضغوط على »زين«
 تدفق تدريجي للسيولة لالستفادة من النشاط المرتقب

استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
47.7 مليون دينار على 53.5% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: البنك الدولي، ايفا، التمويل 
الكويتي، االس���تثمارات الوطنية، املال لالستثمار، 
الصينية لالستثمار، صناعات االنابيب، اجيليتي، 

زين، الرابطة، ومنا القابضة.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 8.4 ماليني 

دينار على 9.4% من القيمة االجمالية.
حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا أعالها البنوك 
مبقدار 124.2 نقطة، تاله قطاع االس���تثمار مبقدار 
48.9 نقطة، تاله قط���اع العقار مبقدار 18.3 نقطة، 
فيما مؤشر قطاع الصناعة مبقدار 30.2 نقطة واالغذية 

مبقدار 2.2 نقطة. ت
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املضاربة م���ن وقت الى آخر. ورغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
التمويل الكويتي، اال انه حافظ على 
سعره مس���تقرا، ولكن يغلب على 
الس���هم عمليات  ت���داوالت  طبيعة 
التجميع، خاصة انه يتوقع ان يحقق 
نتائ���ج مالية افضل في الربع األول 
من العام احلال���ي بعد ان قام بأخذ 
مخصصات ضخمة في العام املاضي، 
فيما ان س���هم البنك الوطني سجل 
أدنى تداول ل���ه منذ بداية العام في 

يوم واحد.
وحققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة ومتنوعة بني اسهم ثالثة مجاميع استثمارية، فقد 
استمرت التداوالت النشطة نسبيا على سهم ايفا مع ارتفاع محدود 
في سعره، فيما تراجعت التداوالت بشدة على سهم الديرة القابضة 
مع ارتفاع محدود في سعره، وقد شهدت اسهم االستثمارات الوطنية 
والساحل للتنمية واملال لالستثمار والصينية لالستثمار والسورية 
القابضة تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا في اسعارها خاصة سهم 
املال لالستثمار الذي ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون طلبات، ورغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم املجموعة الدولية اال انه سجل 
انخفاضا في س���عره بفعل عمليات جني األرباح، فيما واصل سهم 
الس���الم القابضة اجتاهه الصعودي املتوقع ان يستمر، سجل سهم 
الصفاة لالس���تثمار ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، وتشير مصادر الى ان شركة التمويل واالستثمار أوشكت على 
االنتهاء من االستحواذ على 5% من اسهم الصفاة لالستثمار، كذلك 
تقوم بعمليات اس���تحواذ على نسبة 5% في كل من منازل وجيزان، 
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
نشطة نسبيا على بعض االسهم، فقد سجل سهم العربية العقارية 
تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا في سعره بدعم من األرباح اجليدة 

املتوقعة للشركة ونشاط سهم البنك الدولي.

الصناعة والخدمات

ارتفعت نس���بيا حركة التداول على اس���هم الشركات الصناعية 
مقارنة بأول من امس مع تباين في اس���عارها السوقية، فقد ازدادت 
تداوالت س���هم صناعات األنابيب الذي ارتف���ع باحلد األعلى خالل 
التداول ليصل الى 315 فلسا اال ان عمليات جني األرباح التي شهدها 
أدت لتراجعه الى 300 فلس، فيما انه رغم التداوالت القياسية على 
سهم منا القابضة اال انه حافظ على سعره االمر الذي يشير الى ان 

هذه التداوالت متت بني محافظ مالية مرتبطة بالشركة.
وفي قطاع اخلدمات ارتفعت حركة التداول على اغلب اس���همه، 
فرغم التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم زين اال انه سجل ارتفاعا 
محدودا في س���عره، بفعل عمليات الضغوط التي يشهدها لتجميع 
اكبر كمية باألس���عار احلالية، وانخفض سهم الرابطة باحلد األدنى 
بفعل عمليات البيع القوية جلني األرباح، وارتفعت نسبيا التداوالت 

على سهم اجيليتي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 53.5% من اجمالي 

اسهم الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 151 شركة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي احملدود 
عل���ى حرك���ة التداول في س���وق 
الكويت ل���الوراق املالية في ختام 
تعامالت االس���بوع امس اال انه في 
الثواني االخيرة مت تصعيد مؤشري 

السوق.
وعلى الرغم من االرتفاع السعري 
احملدود لس���هم زين اال ان اس���هم 
الشركات املرتبطة به شهدت ارتفاعات 
س���عرية كبيرة في تداوالت نشطة 
نسبيا، مع توقعات بان تشهد هذه 

االس���هم نشاطا قياسيا في الفترة املقبلة بدعم من قرب موعد امتام 
الصفقة، وفي مقابل ذلك، فقد اس���تمرت حركة النش���اط امللحوظ 
على اس���هم بعض املجاميع االستثمارية في مقدمتها ايفا وشركاتها 
واملجموعة الدولية لالستثمار وبعض شركاتها، فيما هدأت نسبيا 
حركة التداول على اغلب اسهم الشركات القيادية والتي تشهد عمليات 
جتميع بوتيرة مدروس���ة خاصة ان هذه االس���هم اسعارها احلالية 

تعتبر مغرية للشراء االستثماري.
ورغم ان الكثير من الشركات لم تعلن نتائجها املالية حتى اآلن 
اال ان اوس���اط املتداولني ال يعيرون اهتماما لتأخر الشركات، وذلك 
نتيجة احملفزات القوية التي تدفع الس���يولة املالية بالدخول بشكل 
تدريجي للس���وق خاصة انه باالضافة الى صفقة زين التي غيرت 
من مسار السوق، فانه مع بداية الشهر املقبل ستبدأ عملية التنفيذ 
الفعلي خلطة التنمية االقتصادية التي ستحرك االقتصاد الكويتي 
بقوة في الس���نوات املقبلة نتيجة املبالغ الضخمة التي س���تنفقها 

احلكومة على هذه املشاريع.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 21.1 نقط���ة ليغلق على 7457.9 
نقطة بارتفاع نسبته 28% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 2.41 نقطة ليغلق على 434.14 نقطة بارتفاع نسبته %0.56 
مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 527.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 9770 صفقة قيمتها 89 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 151 شركة من اصل 208 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس���عار اسهم 56 شركة وتراجعت اسعار اسهم 50 شركة، 
وحافظت اس���هم 45 ش���ركة على اسعارها و57 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
189.5 مليون س���هم نفذت من خالل 3182 صفقة قيمتها 22.4 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 121.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 2930 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 110.4 ماليني 

سهم نفذت من خالل 1027 صفقة قيمتها 8.2 ماليني دينار.
وحصل قط���اع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
51.3 مليون س���هم نفذت من خالل 1554 صفقة قيمتها 16.3 مليون 

دينار.

الكثير من األسهم 
تمثل فرصًا جاذبة 
باألسعار الحالية 
خاصة أسهم 
الشركات القيادية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 11 شركة 
على 53.5% من 
القيمة اإلجمالية

متداولون يتابعون عن كثب حركة األسهم

المؤشر العام 21.1 نقطة 
وتداول 527.9 مليون سهم 

قيمتها 89 مليون دينار

ارتفاع

ارتفاعات طفيفة لمؤشرات البورصة مع تراجع 12% في متوسط قيمة التداول خالل األسبوع

»وضوح«: الفرصة مواتية للمضارب الجيد 
والمستثمر صاحب األهداف بعيدة األجل

ق���ال تقرير ش���ركة 
وضوح لالستشارات 
املالية واالقتصادية 
األسبوعي ان السوق 
قد دخل مرحلة التحرك العرضي، وهذا النمط 
من احلركة له دالالت عديدة قد ذكرناها سابقا 
والتي من أهمها هو أننا بحاجة إلى تغيير 
جوهري على مستوى األحداث لكسر هذا 
التحرك، وهو ما لم يحدث خالل األسبوع 
املاضي، فبشكل عام لم يكن هناك أحداث 
نستطيع أن نقول انها إستراتيجية وذات 
تأثير على مجري���ات التداول عدا األخبار 
التي وردت بالنسبة لصفقة »زين« حول 
إجن���از جزء كبير فيم���ا يتعلق بالفحص 
النافي للجهالة باإلضافة إلى حصول الطرف 
الهندي على قبول مبدئي من بعض اجلهات 

لتمويل أجزاء من الصفقة.
وأوضح التقرير انه من جانب آخر فقد 
كان للجمعيات العمومية التي عقدت لكل 
من الوطني وبيتك أثر إيجابي على نفسيات 
املستثمرين، حيث استطاع القائمون على 
تلك املؤسسات طمأنة األوساط االقتصادية 
بأن األسوأ أصبح وراءنا، وان ما ينتظرنا 
هو مستقبل مشرق، ومثل تلك التصريحات 
واالجتماعات مطلب أساسي للسوق فهي 
تعزز من مستوى الشفافية والثقة، وبالتالي 
متى ما تعززت الثقة تعزز معها االستقرار 
في الس���وق وهو الهدف األسمى بالنسبة 

ألي سوق مالي.

كسر المسار العرضي

وبني التقرير انه عل���ى الرغم من تلك 
األحداث، إال أنها لم تكن مبررا كافيا لكسر 

اجليد أو املستثمر صاحب األهداف البعيدة 
األجل.

وذكر التقرير أن املؤشر جنح في إنهاء 
التحرك العرضي – أخيرا - الذي ظل يسيطر 
عليه طيلة ال� 15 جلس���ة األخيرة، وذلك 
حينما جنح في حتقيق مس���توى 7.458 
نقطة مع لفظ األسبوع املنصرم ألنفاسه 
األخيرة، مخترقا بذلك مس���توى املقاومة 
املهم 7.454 نقطة، األمر الذي يعزز فرص 
اس���تهداف منطقة املقاومة 7.500-7.485 
نقطة وصوال إلى مس���توى 7.600 نقطة 
في حال االختراق واإلغالق أعلى املنطقة 

األولى بصورة صحيحة.
ورغ���م إيجابية ذلك االخت���راق إال انه 
بحاجة إلى تأكيد ف���ي هيئة إغالق يومي 
أخر أعلى مستوى 7.454 نقطة وإال اعتبر 
»اختراق خاطئ«، وفي السياق نفسه يجب 
التنويه إلى أن اختراق »املؤشر السعري« لم 
يصاحبه اختراق مماثل »للمؤشر الوزني«، 
األمر الذي قد يقلص فرص تأكيد اختراق 
»املؤشر السعري« وأشار التقرير إلى أن 
املعطيات الفنية مازالت ترجح اس���تمرار 
ارتفاع »املؤشر السعري« على املدى القصير، 
مستهدفا الوصول إلى منطقة املقاومة 7485-

7500 نقطة وصوال إلى مستوى 7600 نقطة 
في حال االختراق واإلغالق أعلى املنطقة 
األولى بصورة صحيحة، أما في حال عدم 
تأكيد هذا االختراق يعود املؤشر السعري 
للنطاق العرضي مرة أخرى قبل أن يعاود 
االرتف���اع في وقت الحق، إال أن تنفيذ هذا 
السيناريو مرهون بعدم قدرة املؤشر على 
االنزالق واإلغالق اس���فل مستوى 7.330 

نقطة بصفة يومية.

املسار العرضي الذي يسلكه املؤشر، ولكن 
وبكل تأكيد ساهمت بشكل كبير في متاسك 
السوق خالل تداوالت األسبوع، موضحا أنه 
اليزال املؤشر العام يسير مبسار صاعد منذ 
الثاني من ديسمبر 2009 وبذلك نكون قد 
أكملنا 3 شهور تقريبا على محافظة السوق 
على االجتاه الصاع���د، صحيح أنه هناك 
تباطؤ في وتيرة الصعود والتي شهدناها في 
األسبوعني املاضيني، ولكن تظل املؤشرات 
بشكل عام إيجابية، وما يعزز تلك اإليجابية 
هو ذلك التباطؤ الذي حدث مؤخرا ونقول 
ذلك ألنه ليس من صالح السوق مواصلة 
الصعود بقوة ودون مبررات حقيقة وقوية 

تدعم تلك االرتفاعات.
وأضاف التقرير ان���ه من خالل قراءة 
السوق يبدو أن هناك فرصا حقيقية بدأت 
تتشكل إال أنها بحاجة إلى تأكيد أكثر ولكن 
النماذج الفنية للرسوم البيانية إيجابية 
سواء للمؤشرات أو الشركات صحيح أنها 

غير قطعية إال أن الغالب إيجابي، كما أن 
مس���تويات الدعم آخ���ذه باالرتفاع، األمر 
الذي يعزز من فرضية الصعود واإليجابية 

للمرحلة القادمة.
وبني التقرير ان ما يعزز نظرتنا اإليجابية 
أيضا هو أننا بدأن���ا نالحظ انتقائية في 
عمليات التداول فأغلب التعامالت تركزت 
بشكل أساسي إما على شركات رئيسية أو 
شركات من املتوقع أن تتحول إلى فرص 
استثمارية نتيجة حتسن مراكزها املالية، 
وخير مثال على ذلك الشركات اللوجستية 
مثل الرابطة ولوجيس���تيك ومبرد، حيث 
تصدرت تلك الشركات االرتفاعات األسبوعية 
وذلك بسبب توقعات املتعاملني بأن تستفيد 
تلك الشركات من التغير في عالقة الطرفني 
محل اخلالف ونعني هنا كال من أجيليتي 
واحلكومة األميركية، وبالتالي فإن مجريات 
األحداث والتداول احلالية تش���ير إلى أن 
السوق يعد فرصة جيدة سواء للمضارب 

خالل حفل اختتام دورة »موعد مع الماس« الذي نظمته »مجوهرات الزمردة« 

حيدر: 20% ارتفاعًا متوقعًا  في 2010
لمبيعات األلماس بالكويت

عمر راشد
إدارة  توقع رئيس مجل����س 
مجموعة الزمردة القابضة محمود 
حيدر حتقيق جتارة األملاس في 
الكوي����ت ملعدل من����و في حجم 
إل����ى 20% خالل  مبيعاته تصل 
العام احلال����ي، موضحا أن ذلك 
االرتفاع مدفوع بارتفاع أسعار 
الذهب ملستويات قياسية لم حتدث 
على مدى جت����ارة الذهب والذي 
بلغت أسعاره ملستويات قياسية 
تعدت ال� 1100 دوالر لألوقية بعد أن 
كانت مستوياتها دون 160 دوالرا 

لألوقية. 
وأضاف أن منو جتارة األملاس 
يأتي بسبب اجتاه دول مثل الهند 
وبلجيكا وهونغ كونغ في اتخاذه 
وسيلة لالدخار، فيما يتم اتخاذه 

كوسيلة للزينة في الكويت. 
وبني حيدر في تصريح صحافي 
على هامش حفل اختتام انشطة 
ورشة عمل لتعليم جتارة األملاس 
باللغة العربية والتي تقام ألول 
مرة في الكويت بحضور سفير 
تركيا بالكويت حلمي داده أوغلو 
أن انعقاد مثل تلك الدورات يعمل 
على تعزيز تلك التجارة ومينع 
ح����االت الغ����ش والتدليس على 
مستوى املستهلك واملنتج، موضحا 
أن وزارة التجارة والصناعة وإن 
كانت »غائبة« عن حاالت الغش 
والتدليس إال أنها في الوقت نفسه 

لتعزيز ثقة املستهلكني فيها. 

وقال إن ال����دورة ركزت على 
اجلوانب الفنية في سوق األملاس 
وبيان نوعية امل����اس اجليد من 
الرديء والتي متاثل ما يتم تعليمه 
في هون����غ كونغ التي تعد قلعة 
تلك التجارة، موضحا أن املتدربني 
القدرة على معرفة  لديهم حاليا 
نوعية الف����ص من املاس وكذلك 

مصدر استيراده من اخلارج. 
وأضاف أن هناك كثيرين من 
األفراد ال يقومون مبراجعة وفحص 
ما ميتلكون من أملاس لدى إدارة 
اخلتم بوزارة التجارة والصناعة، 
مؤكدا أن الكويت تتمتع مبصداقية 
عالية فيما يتم شراؤه وبيعه من 

تلك التجارة. 
الرئي����س  وب����دوره، أش����ار 
التنفيذي في ش����ركة مجوهرات 
الزمردة التي قامت بتنظيم الدورة 
الى أن النجاح الذي صاحب دورة 
موعد مع امل����اس لتعليم مبادئ 
وأسس املاس يأتي في ظل االهتمام 
بنشر الوعي التقني للعاملني في 
قطاع املاس ألنه أصبح ضرورة 
حتمية في ظل اتس����اع أس����واق 
املجوه����رات بالكويت في الوقت 
احلال����ي بصورة كبي����رة، حيث 
أصبحت أس����واق املاس تشكل 
25% من إجمالي أسواق املشغوالت 
الذهبية واملجوهرات على مستوى 
العالم وذلك بعد أن كانت ال تتجاوز 

10% من بضع سنوات. 
وقال: استفاد املاس من تداعيات 

العاملية بصورة  املالي����ة  األزمة 
كبيرة وخصوصا في ظل االرتفاع 
اجلنوني ألسعار الذهب مما دفع 
الكثير لإلقبال على شراء املاس، 
الفتا أنه ل����م يقتصر املاس على 

شريحة معينة من األفراد. 
وبني أن حق اقتناء املاس بات 
مكفوال للجميع دون استثناء في 
املنافسة الشديدة وتصارع  ظل 
جميع األس����واق املالية العاملية 
على تغطية كل احتياجات راغبي 
الكرمية  اقتناء املاس واألحجار 
بكل األنواع واألشكال ومختلف 

درجات النقاوة. 
وعن دور ش����ركة مجوهرات 
املس����ؤولية  الزم����ردة جت����اه 
االجتماعية، أعرب مدير قس����م 
السبائك رجب حامد أن الشركة 
ملتزمة بسلس����لة من األنشطة 
الهادفة منها تثقيف املشتري ونشر 
الوعي التقني للعاملني في قطاع 
املشغوالت الذهبية واملجوهرات، 
الفتا أن تلك السلسلة من التثقيف 
بدأت الشهر املاضي مبحاضرات 
للجمهور بعنوان »كيف نشتري 
املجوهرات« وكيفية االستثمار 

في الذهب. 
ومت توزي����ع ش����هادات على 
خريج����ي الدورة من الش����ركات 
الكويتية واإليرانية والسورية 
والتركية بحضور عدد من اخلبراء 
واملهتمني بتجارة األملاس داخل 

وخارج الكويت.

»غلف إنفست«: التشاؤم بعودة التأزيم السياسي يؤثر على السوق
قال تقرير الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار »غلف انفست« 
ان مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في جميع 
مؤش��راته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 22.4 
نقطة وبنس��بة 0.30% كما ارتفع املؤش��ر الوزني بواقع 0.60 
نقطة وبنسبة 0.14%. وعزا التقرير هذا االرتفاع إلى عدة عوامل 
أهمها، النشاط املكثف وامللحوظ على معظم املجاميع االستثمارية 
بقيادة مجموعة ايفا، باإلضافة إلى عودة النش��اط على أسهم 
مجموعة اخلرافي وزين وخصوصا في نهاية تداوالت األسبوع 

مما كان له األثر اإليجابي على السوق بشكل عام.
وأوضح التقرير ان السوق تذبذب خالل األسبوع بسبب 
أنباء عن استجواب وزير األعالم وتشاؤم املستثمرين بعودة 

التأزمي السياسي بني مجلس األمة واحلكومة، كما تذبذب السوق 
بسبب عمليات جني األرباح على أسهم البنوك واألسهم القيادية، 
مع ترقب إعالنات أرباح الس��نة املالية 2009 لباقي الش��ركات 
القيادية والتش��غيلية. وأشار التقرير إلى أن قطاع االستثمار 
تصدر أعلى تداول بنس��بة 27.8% من إجمالي القيمة املتداولة 
لألسبوع حيث شهد س��هم ايفا تداوال ب� 401.5 مليون سهم 
بقيمة 44.3 مليون دينار، وأيضا شهد سهم السالم تداوال ب� 
76.6 مليون سهم بقيمة 9.4 ماليني دينار، وحل قطاع اخلدمات 
ثانيا بنسبة 25.9% وذلك بسبب التداول على سهم زين حيث 

تداول ب� 18.6 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار.
وذكر التقرير ان سهم هيتس تيليكوم شهد تداوال ملحوظا 

حي��ث تداول ب� 161.6 مليون س��هم بقيمة 17.9 مليون دينار، 
ولقد حل قطاع البنوك ثالثا بنسبة 15.8% وذلك بسبب التداول 
على سهم بيتك حيث مت تداوله ب� 16.8 مليون سهم بقيمة 19.7 
مليون دينار، وشهد سهم وطني تداوال ملحوظا حيث تداول 

ب� 14.3 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار.
وبني التقرير انه ذكر في حتليل فني سابق لسوق الكويت 
لألوراق املالية ان املؤشر يجب عليه ان يتجاوز االجتاه التنازلي 
ليتمكن من الوصول إلى نقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة 

ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.650 نقطة.
وبالفعل فقد عجز املؤشر عن جتاوز نقطة املقاومة األولى 

عند 7.500 نقطة خالل األسبوع ليقفل عند 7.457.9 نقطة.
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