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البورصة تمّر بأسبوع أكثر صعوبة بسبب األوضاع السياسية محليًا وإقليميًا.. 
وأزمة اليونان التي تعصف باألسواق العالمية

 ضخ س�يولة مالية حكومية األس�بوع الجاري بات ضروريًا للحد 
من الهبوط الحاد المتوقع في ظل إحجام المجاميع الكبيرة عن الشراء

القانوني�ة  الفت�رة  م�ن  األخي�ر  ُيع�د  الحال��ي  األس�ب�وع 
و163 ش�ركة ل�م تعل�ن نتائجه�ا المالي�ة لفت�رة الرب�ع األول

717 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 2.5% والوزني %2

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(25 حتى 29 أبريل2 حتى 6 مايومؤشر %)+ أو -(25 حتى 29 أبريل2 حتى 6 مايومؤشر 

-39.1-3.7626.1812.419املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-1.9-4.739.74.833.193.4مؤشر NIC50 )نقطة(

-43.8-33.656.20659.893.13226.236.926املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-2.5-7.114.47.299.4185.0السوق السعري )نقطة(

-6.8-4.250.0004.561.000311.000كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-2.0-427.1435.78.5السوق الوزني )نقطة(

-20.0-36459عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(-45.8-735.677.5001.357.130.000621.452.500كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-17.5-1.027.8951.245.656217.761قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(-39.1-18.81230.90712.095عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-2.1-33.599.785.56234.316.824.012717.038.450القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(-43.8-168.281.030299.465.660131.184.630قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(-45.8-147.135.500271.426.000124.290.500املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي

ُيعد األسبوع املاضي من أسوأ األسابيع التي شهدها سوق الكويت لألوراق 

املالية منذ بداية العام، بل ان األس�بوع اجلاري قد يكون األس�وأ واألصعب 

بسبب تأخر 163 شركة في اإلعالن عن نتائجها املالية لفترة الربع األول من 

العام احلالي، ففي الربع األول من العام املاضي والذي كان من أصعب مراحل 

األزمة العاملية كان عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها املالية أكثر مقارنة 

بالفترة احلالية األمر الذي أثر بشدة على حجم السيولة املالية التي شهدت 

أدنى مستوى لها يوم اخلميس املاضي منذ أكثر من عام، لذلك فقد سجلت 

جميع املؤشرات العامة أدنى معدل هبوط لها على اإلطالق منذ بداية العام. 

فقد انخفض املؤش�ر العام للبورصة 185 نقطة ليغلق على 7114.4 نقطة 

بانخفاض نس�بته 2.5% مقارنة باألس�بوع قبل املاضي، لتصل مكاسبه منذ 

بداية العام الى 109.1 نقاط بارتفاع نس�بته 1.6%، وفي ظل أجواء التشاؤم 

التي تسود املتداولني فإن السوق يتوقع ان يبدد هذه املكاسب أيضا خالل 

األسبوع اجلاري، كذلك انخفض املؤشر الوزني األسبوع املاضي 8.5 نقاط 

ليغلق على 427.1 نقطة بانخفاض نسبته 2% مقارنة باألسبوع قبل املاضي 

لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 41.4 نقطة بارتفاع نسبته %10.7.

وسجلت القيمة السوقية خس�ائر قدرها 717 مليون دينار لتصل القيمة 

السوقية اإلجمالية الى 33 مليارا و599 مليون دينار بانخفاض نسبته %2.1 

مقارنة باألسبوع قبل املاضي، لتصل املكاسب السوقية احملققة منذ بداية 

العام الى مليارين و914 مليون دينار.

هناك قواعد معروفة في األس�واق املالية، أوال: ان السوق يعكس الواقع 

السياسي احمللي واإلقليمي، وثانيا: سياسة القطيع.

وبالنس�بة للعامل األول، فإن ما يحدث في السوق الكويتي يعكس جملة 

من العوامل السياسية واالقتصادية واملالية:

1 – على املستوى السياسي احمللي، فإن هناك حديثا يدور بني أوساط 

املتداولني عن عدم رضا القيادات العليا عن الوضع السياسي خاصة في العالقة 

بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وقد عبر صاحب السمو األمير عن ذلك من 

خالل وصفه بأن هناك تداخال في السلطتني وتدخال من جانب السلطة التشريعية 

في صالحيات الس�لطة التنفيذية، األمر الذي أدى الى عدم تلبية طموحات 

املواطنني خاصة فيما يتعلق مبعاجلة الكثير من القضايا االقتصادية وزاد من 

تداعيات األزمة العاملية وبالتالي استمرار معاناة الشركات حتى اآلن. لذلك 

يحلو احلديث بني أوساط املتداولني عن احتماالت حل مجلس األمة.

2 – الوضع السياسي اإلقليمي، فقد بدأت التصريحات األميركية تزداد حدة 

جتاه امللف النووي اإليراني، وكذلك جتاه سورية وحزب اهلل األمر الذي زاد 

من سخونة الوضع السياسي اإلقليمي.

ثانيا: أما عن سياس�ة القطيع، فعندما توقفت السيولة املالية من جانب 

صناع السوق خاصة من جانب األذرع املالية للمؤسسات والهيئات احلكومية، 

بدأت الس�يولة املالية من املتداولني واألفراد في التراجع واالنسحاب من 

السوق األمر الذي دفع أسعار األسهم للتراجع بشدة.

وس�اعد في هذا األمر عدم إعالن نحو 163 ش�ركة ع�ن نتائجها املالية 

لفترة الربع األول من العام احلالي رغم انه لم يبق من الفترة القانونية س�وى 

جلس�ات تداول األس�بوع اجلاري فقط، وحتى قبل بدء تداوالت يوم األحد 

املقبل، وهذا يعني أنه من املفترض خالل جلسات التداول اخلمس ان تعلن 

نحو 33 ش�ركة يوميا نتائجها املالية، واألخطر ان شركات االستثمار التابعة 

لرقابة البنك املركزي لم يعلن منها سوى شركة واحدة، ومع األخذ في االعتبار 

ان 5 ش�ركات متوقفة عن التداول، فإن هناك 44 شركة استثمارية لم تعلن 

نتائجها، باالضافة الى البنك التجاري وبنك برقان، لذلك فإن الوضع سيزداد 

صعوبة على السوق األسبوع اجلاري.

وعامليا: فإنه في نهايات األسبوع املاضي شهدت األسواق العاملية تدهورا 

حادا قادته األسهم األميركية بسبب خطأ من موظف في سيتي جروب أدى 

الى تدهور الس�وق األميركي يوم اخلميس املاضي أكثر من 1000 نقطة اال 

ان السوق قلص خس�ائره في اليوم نفسه الى 450 نقطة، ومع ذلك واصلت 

االس�هم االميركية واالوروبية والعاملية تدهورها رغ�م خطط االنقاذ التي 

أقرتها الدول األوروبية إلنقاذ اليونان، اال ان اس�تمرار تدهور هذه األس�واق 

يعود الى مخاوف املس�تثمرين من انتقال عدوى اليون�ان الى بعض الدول 

األوروبية خاصة ايطاليا األمر الذي في حال حدوثه وإن كان ليس مس�تبعدا، 

س�يؤدي الى عودة االقتصاد العاملي الى أزمة حادة خاصة انه لم يتعاف من 

أزمته، لذلك بادر الكثير من املتداولني في السوق الكويتي بسحب سيولتهم 

املالية من البورصة، وتوقفت الصناديق واحملافظ املالية عن الشراء الى ان 

تتضح الصورة محليا وعامليا.

»أجيليتي«.. 
هبوط

احتلت شركة اجيليتي املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
7.2 ماليني سهم نفذت من خالل 471 
صفق����ة قيمتها 4.3 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 60 فلسا.
عل����ى الرغ����م من الت����داوالت 
الضعيفة لس����هم اجيليتي اال ان 
سعره سجل هبوطا ملحوظا نسبته 
9.5% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
حيث انخفض السهم من 630 فلسا 
الى 570 فلسا، ويأتي هذا التراجع 
ألس����باب: أوال: انتشار معلومات 
عن تأجيل تسوية قضية الشركة 
الى الش����هر القادم ورفض بعض 
املساهمني الكبار واملسؤولني إمتام 
هذه التسوية دون تعهد باحلصول 
على عقود من اجليش االميركي.

ثانيا: الوضع املتدهور للسوق، 
باالضافة الى الترقب للنتائج املالية 
للش����ركة للرب����ع األول من العام 
احلال����ي والتي يفت����رض اإلعالن 
عنها األسبوع اجلاري، حيث متثل 
أرباح الشركة مؤشرا أساسيا ملعرفة 
مدى تأثره����ا بحرمانها من عقود 
اجلي����ش األميركي من جهة، ومن 
جهة أخرى، فإن هذه األرباح متثل 
مؤشرا أساسيا لقياس أرباحها في 
الفترة املتبقية من العام وبالتالي 
الس����عر السوقي  امكانية تقييم 

للسهم.

»المشاريع«.. 
تماسك

احتلت شركة مشاريع الكويت 
القابضة املركز العاش��ر من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 10 ماليني سهم 
نفذت من خالل 173 صفقة قيمتها 
4.1 ماليني دينار، وانخفض سهمها 

10 فلوس.
على الرغم من التداوالت الضعيفة 
لسهم مشاريع الكويت اال انه أول 
مرة يدخل ضمن قائمة الش��ركات 
العشر األكثر نشاطا منذ بداية الربع 
الثاني، وقد سجل السهم انخفاضا 
سعريا محدودا بنسبة 2.4% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، ومن املفترض 
ان تعلن »مشاريع الكويت« نتائجها 
املالية خالل األسبوع اجلاري اال انها 
غير خاضعة لرقابة البنك املركزي 
باعتبار انها ش��ركة قابضة، ولكن 
تأخرها في اإلع��الن عن نتائجها 
يعود الى تأخر بعض شركاتها التابعة 
في اإلعالن عن نتائجها لفترة الربع 
األول من العام احلالي خاصة بنك 
برقان وبعض الش��ركات األخرى 

التابعة.

األول من العام احلالي قياسا بأرباح 
بن��وك أخرى اقل بكثير من بنك 
بوبيان األمر الذي يعطي مؤشرا 
على تعافي البنك من األزمة التي 
أثرت عليه العام املاضي، كما ان 
هذه األرباح تعطي مؤشرا أيضا 
على قدرة البنك على حتقيق منو 
في أرباحه في الفترة املتبقية من 
العام احلالي والتي يتوقع ان حتقق 
في نهايته أرباحا لن تقل عن 10 

ماليني دينار.

»الجزيرة«.. 
تداوالت ضعيفة

احتلت شركة طيران اجلزيرة 
املركز السابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 22.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 388 صفقة قيمتها 4.8 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

42 فلسا.
على الرغم م���ن التداوالت 
الضعيفة لسهم اجلزيرة مقارنة 
بتداوالته في األسابيع املاضية 
اال انه واصل أيضا هبوطه منذ 
3 أسابيع تقريبا ليتراجع السهم 
بنسبة 18.9% مقارنة باألسبوع 
املاض���ي، حيث انخفض  قبل 
الس���هم من 222 فلسا الى 180 
فلسا، رغم ما تبذله الشركة من 
جهود لتطوير وحتسني أدائها 

التشغيلي.

»لوجستيك«.. 
ترقب للنتائج

ج��اءت ش��ركة كي ج��ي ال 
لوجستيك في املركز الثامن من 
حيث القيم��ة، اذ مت تداول 16.5 
مليون سهم نفذت من خالل 789 
صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 38 فلسا.
عل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
الضعيفة نسبيا لسهم لوجستيك 
األس��بوع املاضي اال ان س��عره 
السوقي س��جل انخفاضا نسبته 
13.6% مقارن��ة باألس��بوع قب��ل 
املاضي، حيث ارتفع الس��هم في 
بدايات األس��بوع من 280 فلس��ا 
الى 300 فلس اال انه س��رعان ما 
شهد هبوطا ليصل الى 238 فلسا 
اال ان��ه أغلق على 242 فلس��ا في 
نهاية األس��بوع، ويترقب أوساط 
املتداولني النتائج املالية للش��ركة 
ف��ي الربع األول من العام احلالي، 
حيث سيعقد مجلس ادارة الشركة 
اجتماعا ملناقشة النتائج املالية بعد غد 
الثالثاء، وهناك معلومات تشير الى 
ان أرباح الشركة يتوقع ان تتراوح 

بني 1.6 و1.9 مليون دينار.

أسهم، األمر الذي سيؤدي الى 
حترير لبع���ض املخصصات 
الرهونات والتي  مقابل ه���ذه 

ستتحول الى أرباح.
ثاني���ا: صفقة زي���ن، فعند 
االنته���اء من حتوي���ل أصول 
الصفقة وحتويل قيمتها، فإن 
هناك قروض���ا حصلت عليها 
الشركة جزء منها من قبل البنك 
الوطني، وسداد هذه القروض 
سيكون له تأثير إيجابي أيضا 

على البنك.

»بوبيان«.. 
ارتفاع محدود

احت��ل بن��ك بوبي��ان املركز 
الس��ادس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 8.8 ماليني سهم نفذت من 
خالل 401 صفقة قيمتها 4.8 ماليني 
دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس.

اتس��مت حركة التداول على 
س��هم بن��ك بوبي��ان بالضعف 
النس��بي مع تذبذب محدود في 
سعره، حيث ش��هد ارتفاعا من 
530 فلسا الى 570 فلسا ليتراجع 
الى 530 فلسا تأثرا بالوضع العام 
للسوق اال ان السهم أغلق في نهاية 
تعامالت األسبوع على 540 فلسا 
مسجال ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، ويأتي ذلك 
بفعل النتائج املالية للبنك في الربع 

اإلطالق منذ بداية العام بسبب 
حال���ة اإلحج���ام الواضح عن 
الشراء من قبل احملافظ املالية 
والصناديق االستثمارية وكبار 
املس���تثمرين بسبب األوضاع 
السيئة التي مرت بها البورصة 
تأث���را بتدهور أس���واق املال 
العاملية. اال ان السعر السوقي 
للسهم سجل انخفاضا محدودا، 
ولوح���ظ انه رغ���م األوضاع 
السلبية للسوق اال ان عروض 
البيع على سهم البنك الوطني 
كانت متواضعة جدا األمر الذي 
يظهر ان السهم يحظى بالثقة 
لدى األوساط االستثمارية، بل 
انه يكاد يكون السهم الوحيد 
في السوق الذي ينظر اليه على 
أنه املالذ اآلم���ن وقت األزمات 
خاصة بعد ان متكن البنك من 
حتقيق أرباح ممتازة في الربع 
األول م���ن العام احلالي والتي 
سجلت منوا بنسبة 20% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي. 
وفي هذا السياق من الضروري 
االشارة الى ان البنك الوطني 
يحقق استفادة كبيرة من »زين« 
تتمثل في أوال: توزيعات األرباح 
البالغة 170% والتي تقدر بنحو 
650 مليون دينار، حيث سيقوم 
بعض املس���اهمني في »زين« 
بسداد قروض من التوزيعات 
التي سيحصلون عليها، وهذه 
الق���روض بعضها مقابل رهن 

ارتفاع��ا من 310 فل��وس الى 330 
فلسا اال انه ش��هد عمليات جني 
ارباح قوية ادت لتراجعه الى 300 
فلس، ولكنه عاد لالرتفاع الى 325 
فلسا ليشهد عمليات بيع قوية ادت 
لتراجعه ليتراجع الى 265 فلس��ا، 
ولكنه في نهاية تعامالت االسبوع 
اغل��ق على 285 فلس��ا مس��جال 
انخفاض��ا بنس��بة 8.1%، ويترقب 
اوس��اط املتداول��ني النتائج املالية 
للش��ركة في الربع االول من العام 
احلالي، والتي يتوقع ان تكون جيدة، 
فيما ان هناك معلومات من مصادر 
مطلعة افادت بأن ثالث شركات تابعة 
للوطنية للتنظيف يتوقع ان تفوز 
بعقود قيمته��ا حوالي 100 مليون 
دين��ار، األمر الذي ميثل قوة دعم 
للس��هم الذي أصبح من األس��هم 

اجلاذبة ألوساط املتداولني.

»الوطني«.. 
تداوالت محدودة

جاء بن���ك الكويت الوطني 
في املرك���ز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 5.8 ماليني 
س���هم نف���ذت من خ���الل 140 
صفقة قيمتها 7.1 ماليني دينار، 

وانخفض سهمه 20 فلسا.
وتعتب���ر الت���داوالت التي 
الوطني  البنك  شهدها س���هم 
األس���بوع املاضي األدنى على 

في الربع االول من العام احلالي 
والتي بلغت 7.2 فلوس للسهم 
تعتبر ارباحا تشغيلية، بل انه 
عند مقارنة ه���ذه االرباح بأداء 
شركات اخرى والسعر السوقي 
احلالي لسهم الرابطة، فإنه يعد 
اكثر من جيد للشراء خاصة اذا 
أخذنا في االعتبار قدرة الشركة 
ارباحها  ف���ي  على حتقيق منو 
التوقعات  املس���تقبلية في ظل 
بزيادة حج���م العقود التي لدى 
الشركة والتي تقدر قيمتها احلالية 
بنحو 60 مليون دينار، لذلك فان 
هناك مجموعة م���ن املضاربني 
الذين يستغلون الوضع الراهن 
للسوق للضغط بقوة على سهم 
الرابطة الذي يتوقع ان يستعيد 

نشاطه مرة اخرى.

»التنظيف«.. 
مضاربات

احتلت شركة الوطنية للتنظيف 
املركز الراب��ع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 32.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1585 صفقة قيمتها 9.7 
ماليني دينار، وانخفض س��همها 

25 فلسا.
تعرض سهم التنظيف لعمليات 
مضاربة قوية وجن��ي ارباح ادت 
الى تذبذب سعره بشدة، ففي بداية 
تعامالت االس��بوع ش��هد السهم 

»األنباء« بأنها ستتراوح ما بني 12 
و13 فلسا، تبددت موجة االشاعات 
السلبية التي انتشرت حول ارباح 
»بيتك« قبل االعالن عنها رس��ميا 
االمر الذي دفع لعمليات بيع قوية، 
ولكن مع ه��ذه االرباح التي اعلن 
عنها، فقد السهم نوعا من االستقرار 
السعري عند مستوى دينار و40 
فلسا بعد ان ارتفع الى دينار و80 

فلسا عقب االعالن مباشرة.
ورغم الوضع املتدهور للسوق 
اال ان عملي��ات البيع على س��هم 
»بيتك« تراجعت بشكل كبير بل ان 
طابع الشراء ساد حركة التداول على 
السهم، ومن ابرز املؤشرات املالية 
في نتائج »بيتك« والتي ينظر البعض 
اليها على انها مؤش��ر غير مريح، 
حجم املخصصات التي بلغت نحو 
497 ملي��ون دينار وفقا لتصريح 
املدي��ر العام محم��د العمر، فهذه 
املخصصات في وقت ما سيتحول 
اغلبها الى ارباح، فضال عن انها تدعم 
م��ن القوة املالية لبيتك على الرغم 
من ان هذه املخصصات قللت من 
حجم االرب��اح في الربع االول من 
العام احلالي، وفي ظل ندرة الفرص 
االستثمارية في البورصة ومحدودية 
الشركات ذات االرباح التشغيلية، 
فان السعر احلالي لسهم بيتك يعد 
فرصة جيدة للشراء خاصة اذا اخذنا 
في االعتبار انه يعد من مؤسسات 
التمويل التي س��تلعب دورا مهما 
في متويل مشاريع التنمية فضال 
عن مشاريع التطوير العقاري حيث 
قام البنك مؤخرا بتمويل احد ابرز 
هذه املشاريع، وهو املرحلة الرابعة 
من مش��روع األڤنيوز بقيمة 100 

مليون دينار.

»الرابطة«.. 
ضغط

جاءت شركة الرابطة للنقل في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 47.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1560 صفقة قيمتها 12.1 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

28 فلسا.
في بدايات تداوالت االسبوع 
ارتفع سهم الرابطة من 260 فلسا 
الى 280 فلسا اال انه سرعان ما 
شهد تراجعا متواصال باحلد االدنى 
وبشكل يومي ليغلق في نهاية 
تعامالت االسبوع على 232 فلسا 
متأثرا مبوجة الهبوط امللحوظة 
للسوق بشكل عام، ولكن يالحظ 
ان السهم يتعرض لعمليات ضغط 
متعمدة لدفع السهم للتراجع الى 
اقصى درج���ة وبالتالي العودة 
بتجميعه مرة اخرى بأقل االسعار 
املمكنة خاصة ان النتائج املالية 
اجليدة التي اعلنت عنها الشركة 

»زين«.. 
استقرار

تصدرت شركة زين النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 15.6 
مليون سهم نفذت من خالل 677 
صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار، 

وظل سهمها ثابتا.
اتس���مت حركة التداول على 
س���هم زين األس���بوع املاضي 
بالضعف مع تذبذب محدود بني 
دينار و300 فلس الى دينار و380 
فلس���ا ليغلق على دينار و320 
فلسا، ورغم استقرار سهم زين 
اال ان أس���هم الشركات املرتبطة 
بها شهدت هبوطا ملحوظا بفعل 
عمليات البيع من املتداولني خوفا 
من ان تواصل الهبوط األسبوع 
اجلاري خاص���ة ان األداء العام 
للسوق األسبوع املاضي أصاب 

املتداولني باإلحباط.
ويعلق أوساط املتداولني آماال 
عريضة عل���ى ان تعلن »زين« 
عن انته���اء عملية نقل األصول 
وحتويل األموال منتصف الشهر 
اجلاري اال ان هذه اآلمال لن حتد 
التي تسود  التشاؤم  من أجواء 
أوساط املتداولني والتي يتوقع 
ان يكون لها تأثير س���لبي على 
مجريات التداول خالل األسبوع 
اجلاري والذي يفترض ان تعلن 
فيه »زي���ن« عن نتائجها املالية 
لفترة الربع األول والتي يعول 
عليها لقياس مجمل األداء العام 
للشركة خالل العام احلالي كله، 
وأمام الش���ركة إلعالن نتائجها 
لفترة الربع األول مجال قبل بدء 

تداوالت يوم األحد املقبل.
ونظرا لكون سهم زين ميثل 
ثقال كبيرا في الس���وق باعتبار 
انه أحد املراكز املالية األساسية 
لدى الصناديق واحملافظ املالية، 
فإن حالة الهدوء التي يش���هدها 
السهم تؤثر سلبا على السوق، 
فيما انه في حال حدوث نشاط 
على السهم فان ذلك سيؤدي الى 

نشاط عام للسوق.

»التمويل الكويتي«.. 
ثبات سعري

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الثان��ي من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 17.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 860 صفقة قيمتها 18.3 

مليون دينار، وظل سهمه ثابتا.
مع اعالن بيت التمويل الكويتي 
عن ارباحه في الربع االول من العام 
احلالي والتي بلغت 12.6 فلسا للسهم 
لتؤك��د املعلوم��ات التي نش��رتها 
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