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دينار، وانخفض سهمه 30 فلسا.
عل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
الضعيف��ة عل��ى س��هم التمويل 
الكويتي األس��بوع املاضي إال انه 
تراجع ألول مرة منذ اكثر من عام 
دون حاجز الدينار، حيث انخفض 
الس��هم من دنيار و20 فلسا إلى 
999 فلسا مسجال انخفاضا نسبته 
2.9% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
ويأتي هذا التراجع في إطار املخاوف 
التي تسود أوساط املتداولني جتاه 
السوق بشكل عام رغم كون »بيتك« 
من املؤسسات املالية الضخمة التي 
يتوق��ع ان تلع��ب دورا كبيرا في 
مشاريع خطة التنمية على املديني 

املتوسط والبعيد.

»التمويل الخليجي«.. 
استقرار

جاء بيت التمويل اخلليجي في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 131.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 1114 صفقة قيمتها 5.3 
ماليني دينار وانخفض س���همه 

فلسني.
الرغم م���ن االنخفاض  على 
التمويل  احملدود لسعر س���هم 
اخلليج���ي األس���بوع املاض���ي 
قياسا باألسبوع قبل املاضي إال 
ان السهم شهد تداوالت مرتفعة 
استمرارا لعمليات البيع القوية 
التي شهدها منذ أكثر من ثالثة 
أس���ابيع نتيجة خروج بعض 
املالك والصناديق من الس���هم. 
ولكن في ظل احلركة السعرية 
التي حترك فيها الس���هم بني 39 
و41 فلسا، فإنه ميكن التأكيد على 
انه مير مبرحلة متاسك عند هذه 
املس���تويات، وكلما شهد السهم 
استقرارا عند هذه األسعار، فإنه 
س���يكون مغريا لدخول بعض 
املجاميع املضاربية عليه من وقت 
الى آخر. اما على مستوى عمليات 
إعادة الهيكلة وسداد االلتزامات 
املالية فإن »التمويل اخلليجي« 
يقوم بجهود كبيرة إلعادة هيكلة 
أصوله والت���ي آخرها بيع مرفأ 
البحرين، رغم انه يتمتع بجودة 
جيدة في أغلب أصوله، وسوف 
يس���تمر في عمليات بيع بعض 
األصول خللق توازن في قدراته 

املالية والتزاماته.

»أجيليتي«.. 
انخفاض

جاءت شركة أجيليتي في املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 

»الوطني«.. 
ثقة

تصدر س����هم البن����ك الوطني 
النش����اط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 9.7 ماليني سهم نفذت من 
خ����الل 334 صفقة قيمته����ا 11.4 
مليون دينار، وارتفع س����همه 20 
فلسا على الرغم من تراجع حدة 
هبوط الس����وق األسبوع املاضي 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، إال ان 
ذلك يعود الى متاسك معظم أسهم 
قطاع البنوك بقيادة س����هم البنك 
الوطني الذي بات السهم الوحيد 
فوق مستوى الدينار، وهذا يعود 
الى أسباب عديدة: أوال: رغم عمليات 
»التكييش« التي شهدتها العديد من 
األسهم القيادية إال ان سهم البنك 
الوطني اتسمت تداوالته بعمليات 
الشراء رغم الضعف الواضح في 

مجمل تداوالته.
ثانيا: التفاؤل بأن يحقق البنك 
منوا في أرباح الربع الثاني من العام 
احلالي، خاصة انه حقق منوا جيدا 
في الرب����ع األول من العام احلالي 
مقارنة بالفترة نفس����ها من العام 

املاضي.
ثالثا: في ظل التوقعات بأن يتم 
حتويل قيمة صفقة »زين � افريقيا« 
األسبوع اجلاري، فإن البنك الوطني 
س����يكون أكثر املستفيدين، وذلك 
من خالل س����داد بعض املساهمني 
لقروض حصلوا عليها مقابل رهن 
أسهم زين، خاصة الذين اكتتبوا 
في زيادة رأسمال الشركة في العام 
2008 كذلك سداد بعض القروض 
اخلاصة بالشركة والتي ساهم فيها 
البنك ضمن قرض مشترك، األمر 
الذي سيخفض من ضغوط احملفظة 
البن����ك وأيضا  االئتماني����ة لدى 

تخفيض بعض املخصصات.
رابعا: الثق����ة التي يحظى بها 
البنك الوطني والتي بدت واضحة 
خالل األزمة التي مرت بالعالم والتي 
متكن البنك من جتاوزها دون ان 
تؤثر على أرباحه في الوقت الذي 
البنوك  أرباح  اثرت بش����دة على 
األخرى. لذلك فإن آلية التداول على 
السهم يغلب عليها طابع الضعف 
الشديد في املعروض مقابل االقبال 

على الشراء.

»بيتك«.. 
تداوالت ضعيفة

جاء بي��ت التمويل الكويتي في 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 6.3 ماليني س��هم نفذت من 
خالل 412 صفقة قيمتها 6.2 ماليني 

املالية الت���ي يتوقع ان حتققها 
الشركة نهاية العام، بدأ االجتاه 
الصعودي للس���هم ليغلق على 
196 فلسا مع توقعات بأن يواصل 
السهم االرتفاع، خاصة انه شهد 
تراجعا كبيرا من أعلى مستوى 
السهم في بدايات  سعري بلغه 
الربع الثاني والبالغ 420 فلسا. 
وكانت الشركة قد حققت أرباحا 
في الربع األول من العام احلالي 
تقدر بنحو 1.9 مليون دينار ما 
يعادل 7.2 فلوس للسهم، والتي 
تعتبر أرباحا تش���غيلية، ومن 
املتوقع أال تقل أرباح الشركة في 
الربع الثاني عن نفس مستوى 
أرباح الربع األول، لذلك فإن سهم 
الرابطة وأسهم الشركات املرتبطة 
بها مدعومة بالتحسن املتوقع في 
األداء التشغيلي لهذه الشركات 
خالل العام احلالي في ظل التوقع 
بأن تفوز هذه الشركات بعقود.

»الصناعات«.. 
انخفاض

احتل��ت مجموع��ة الصناعات 
الوطنية املركز العاش��ر من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 9.2 ماليني سهم 
نفذت من خالل 293 صفقة قيمتها 
2.9 مليون دينار، وانخفض سهمها 

20 فلسا.
على الرغم من التداوالت املتدنية 
الصناعات  على س��هم مجموع��ة 
الوطني��ة األس��بوع املاضي إال انه 
س��جل انخفاضا سعريا بنسبة %6 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، حيث 
انخفض السهم من 335 فلسا الى 
305 فل��وس خالل مراحل التداول 
ليغلق في النهاية على 315 فلس��ا 
في نهاية االسبوع. وقد تأثر السهم 
مبوجة الهبوط التي شهدها السوق 
بشكل عام وأسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي بش��كل خاص، 
ونظرا لضخامة احملفظة االستثمارية 
ملجموعة الصناعات في السوق، فإن 
هناك مخاوف من ان تتأثر بالهبوط 
الكبير ألسعار األسهم، األمر الذي 
س��ينعكس سلبا على مجمل األداء 
املالي للش��ركة في الربع الثاني من 
العام احلالي، خاصة ان سهم التمويل 
الكويتي الذي ُيعد أحد أهم املراكز 
املالية للمحفظة االستثمارية اخلاصة 
بالشركة شهد تراجعا ملحوظا مقارنة 
بإغالقه في نهاية الربع األول من العام 
احلالي، إال انه اليزال هناك أكثر من 3 
أسابيع تداول على نهاية الربع الثاني، 
وفي حال حدوث انتعاش للس��وق 
خ��الل تلك الفترة فإن��ه يتوقع ان 
ينعكس ذلك ايجابا على قيمة احملفظة 
االس��تثمارية ملجموعة الصناعات 

الوطنية.

يحد من دخول املضاربني على هذه 
األسهم لدعم عمليات تصعيدها، 
إال انه في حال انتعاش السوق، 
فإن وصول هذه األسهم ملستويات 
سعرية كبيرة ميثل عامال مغريا 
للمضارب���ة عليها وتش���جيع 
املضاربني على الدخول عليها إال 
انه مرتبط بعاملني أساسيني، األول 
انتعاش السوق والذي يتوقف 
على اإلعالن عن االنتهاء من صفقة 
»زين« وحتويل األموال، والعامل 
الثاني قيام احملافظ املالية التابعة 
للشركات اخلاصة بهذه املجموعة 

بالتحرك عليها.

»بوبيان«.. 
استقرار

بوبي��ان  ش��ركة  احتل��ت 
الثامن  املرك��ز  للبتروكيماوي��ات 
من حي��ث القيمة، اذ مت تداول 7.1 
ماليني سهم نفذت من خالل 204 
صفقات قيمتها 3.6 ماليني دينار، 

وظل سهمها ثابتا.
ألول م��رة تدخ��ل بوبي��ان 
للبتروكيماويات قائمة الش��ركات 
العشر األكثر نشاطا منذ أكثر من 
عام تقريبا، وهذا يعود الى تراجع 
حركة النشاط على األسهم األكثر 
حيوية من جهة، ومن جهة أخرى 
عمليات الدع��م التي حصل عليها 
الس��هم من قبل بع��ض احملافظ 
والصنادي��ق االس��تثمارية ملن��ع 
الس��هم من التأثر مبوجة الهبوط 
التي عمت السوق األسبوع املاضي 
خاصة اس��هم الش��ركات التي لها 
ارتباط بسهم زين، فرغم التداوالت 
الضعيفة التي شهدها السهم إال انه 
شهد تذبذبا محدودا بني 530 فلسا 
و500 فلس إال انه أغلق على سعر 

510 فلوس.

»الرابطة«.. 
صعود

جاءت شركة الرابطة للنقل في 
املركز التاسع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 16.5 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 579 صفقة قيمتها 3 
ماليني دينار، وارتفع سهمها 8 

فلوس.
في بدايات تعامالت األسبوع 
واص���ل س���هم الرابط���ة للنقل 
تراجعه من 188 فلس���ا الى 172 
فلسا إال انه في أعقاب اجلمعية 
العمومية للشركة والكشف عن 
مؤشرات ايجابية سواء ما يتعلق 
بالعقود اخلاصة بالش���ركة أو 
الشركات التابعة لها أو النتائج 

»الصفاة«.. 
بيع

احتل���ت ش���ركة الصف���اة 
لالس���تثمار املركز الس���ابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 38.8 
مليون سهم نفذت من خالل 585 
صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 6 فلوس.
ازدادت عملي���ات البيع على 
سهم الصفاة لالستثمار االسبوع 
املاضي، ما أدى الى تراجع ملحوظ 
للسهم رغم احملاوالت للحد من 
تراجعه، فقد انخفض السهم من 
108 فلوس الى 94 فلسا للسهم 
إال ان���ه اغل���ق عل���ى 102 فلس 
مس���جال انخفاضا بنسبة %5.6 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
ويأتي التراجع املتواصل لسهم 
الصفاة وأسهم الشركات التابعة 
لها في ظل افتقار هذه األس���هم 
إلى الدعم، بل ان هذه املجموعة 
ش���هدت منذ فترة عمليات بيع 
متواصلة لتوفير سيولة مالية 
لسداد التزامات مالية مستحقة، 
إال انه حت���ى تعدل من نتائجها 
املالية ف���ي الربع الثاني البد ان 
تعمل هذه املجموعة على تعديل 
اسهم شركاتها في الفترة القادمة، 
األمر الذي يتطلب سيولة مالية، 
باإلضافة الى ان ضعف السوق 

ملعاجلة انعكاسات تداعيات األزمة 
املالية.

بنك برقان.. 
تراجع

ج��اء بن��ك برقان ف��ي املركز 
الس��ادس من حيث القيمة، اذ مت 
ت��داول 13.5 مليون س��هم نفذت 
من خالل 352 صفقة قيمتها 4.2 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 20 

فلسا.
عل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
الضعيفة على السهم الذي يدخل 
ألول مرة ضمن قائمة الش��ركات 
العش��ر األكثر نش��اطا األسبوع 
املاضي منذ بداية العام إال ان سعره 
السوقي س��جل انخفاضا بنسبة 
6.1% والتي تُعد نسبة كبيرة، وهذا 
يعكس األجواء النفسية غير املريحة 
التي تسود أوساط املتداولني والتي 
تدفعهم للحصول على سيولة مالية 
أفضل من االحتفاظ باألسهم. فقد 
انخفض سهم بنك برقان من 330 
فلسا الى 320 فلسا، ولكن في ظل 
سيطرة مشاريع الكويت واملؤسسة 
العامة للتأمين��ات على 61.5% من 
أس��هم البنك البالغة حوالي مليار 
سهم، فإن املعروض من السهم للبيع 
يعتبر محدودا، كما انه يحظى بدعم 
قوي من كب��ار املالك فيه خاصة 

مشاريع الكويت وشركاتها.

بنك الخليج.. 
انخفاض محدود

احتل بنك اخلليج املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 11.7 
مليون سهم نفذت من خالل 322 
صفق����ة قيمتها 4.9 ماليني دينار، 

وانخفض سعره خمسة فلوس.
اتسمت حركة التداول على سهم 
بنك اخلليج بالضعف مع حترك 
سعره في نطاق محدود بني 425 
و415 فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 
1.2% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
فمن املالحظ ان املضاربات التي كان 
يشهدها السهم في فترات سابقة 
قد خفت واملدعوم����ة باملعلومات 
التي ترّوج حول س����عي أطراف 
لالستحواذ على حصة مؤثرة من 
اسهم البنك. ورغم ان هناك أطرافا 
تقوم بعمليات شراء استراتيجي 
إال ان هذه األطراف اليزال أمامها 
وقت طويل، وان األوضاع احلالية 
للسوق متثل فرصة جيدة للشراء 
بأقل األسعار، لذلك فإن مع حالة 
الرواج التي يشهدها السوق تزداد 
عمليات املضاربة على سهم بنك 
اخلليج مع االرتكاز على ان هناك 
اطرافا تسعى لش����راء حصة من 
أسهم البنك. اما على جانب األداء 
املالي للبنك، فإنه يتوقع االستمرار 
ف����ي أخذ املزيد م����ن املخصصات 

11.1 مليون سهم نفذت من خالل 397 
صفقة قيمته��ا 5.2 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 35 فلسا.
عل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
احملدودة لسهم اجيليتي االسبوع 
املاضي اال ان سعره السوقي سجل 
انخفاض��ا ملحوظا نس��بته %7.1 
مقارنة باألس��بوع قب��ل املاضي، 
وهذا يظه��ر اإلقبال عل��ى البيع 
أكثر من الشراء ألسباب أبرزها: 
التغيرات املتوقعة في النتائج املالية 
للشركة خالل العام احلالي والتي 
ستش��هد تراجعا ملحوظا قياسا 
بالعام املاضي، لذلك من الطبيعي 
ان يكون هناك توازن بني السعر 
السوقي للسهم واألرباح املتوقعة. 
ورغم ذلك، فإن ش��ركة اجيليتي 
يتميز أداؤها باألرباح التشغيلية، 
فه��ي التزال من أكبر الش��ركات 
اللوجستية في املنطقة، ومع تزايد 
وتيرة املشاريع التنموية في املنطقة، 
فإنه من الطبيعي ان تزداد احلاجة 
اللوجستية، ومتثل  الى اخلدمات 
األس��عار احلالية لسهم اجيليتي 
املس��تويات الت��ي كان عليها في 
عام 2002 رغم التطورات الكبيرة 
التي ش��هدتها الشركة خالل هذه 
الفت��رة والتي أهمها تواجدها في 
العديد من دول العالم عبر شركاتها 
التابعة في آسيا وأوروبا وأميركا. 
لذلك فإن الشركة لديها قدرات في 
املستقبل على حتقيق منو في أدائها 

التشغيلي.

السوق عند مفترق طرق.. وسط مخاوف من انسحاب السيولة 
وافتقادالثقة بسبب إحجام الجهات الحكومية عن ضخّ األموال

139.7 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 1.1% والوزني %0.3

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

%)+ أو -(23 حتى 27 مايو30 مايو حتى 3 يونيومؤشر%)+ أو -(23 حتى 27 مايو30 مايو حتى 3 يونيومؤشر

-18.4-3.0073.684677املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-1.0-4.576.14.624.548.4مؤشر NIC50 )نقطة(

-42.1-20.822.01135.988.80615.166.795املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-1.1-6.733.56.810.376.8السوق السعري )نقطة(

-62.9-650.0001.750.0001.100.000كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-0.3-411.4412.71.3السوق الوزني )نقطة(

-68.4-61913عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(-16.6-820.967.500983.722.500162.915.000كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-65.3-194.275560.408366.133قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(-18.4-15.03318.4203.387عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-0.4-32.285.382.22632.425.120.433139.738.207القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(-42.1-104.110.055179.936.43075.833.975قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(-16.6-164.193.500196.744.50032.583.000املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
تأثرت مجريات التداول في سوق الكويت لألوراق املالية األسبوع املاضي 
بالتوقف املفاجئ لتداول س�هم »زين« األمر الذي أدى الى موجة إشاعات 
س�لبية اثرت بشدة على السوق بشكل عام والش�ركات املرتبطة بسهم 
»زين« بشكل خاص، واستمرت موجة االشاعات حتى نهاية االسبوع املاضي 
نتيجة االجتماع املفاجئ للجنة السوق لبحث مجموعة من التساؤالت التي 
وجهتها الهيئة العامة لالس�تثمار حيث طلبت من جلنة الس�وق ان يجيب 
املسؤولون في ادارة »زين« عنها، والتي يتوقع ان تناقش في اجتماع للجنة 
اليوم االحد والتي ابرزها ما جاء في االعتراض الذي تقدمت به الهيئة العامة 
لالس�تثمار في اجتماع عمومية »زين«. ورغم ان ه�ذه األحداث اثرت على 
جميع مؤشرات التداول إال ان املعدل اليومي لقيمة التداول سجل تراجعا 
ملحوظا بلغت نسبته 42.1% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، األمر الذي يشير 
الى انسحاب السيولة املالية خوفا من حدوث مفاجآت سلبية تتعلق بصفقة 
»زين � افريقيا« وافتقاد الثقة في السوق وإحجام اجلهات احلكومية عن ضخ 

أموال في البورصة.

فقد انخفض املؤش�ر العام للبورصة 76.8 نقطة ليغلق على 6733.5 
نقطة بانخفاض نس�بته 1.1% مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره 

منذ بداية العام إلى 271.8 نقطة بانخفاض نسبته %3.9.
وسجل املؤشر الوزني انخفاضا محدودا نتيجة متاسك اسهم البنوك، 
حيث انخفض مبقدار 1.3 نقطة ليغلق على 411.4 نقطة بانخفاض نسبته 
0.3% مقارنة باالس�بوع قبل املاضي، لتصل مكاس�به منذ بداية العام الى 

25.6 نقطة.
وباعتبار قلة عدد الش�ركات التي شملها التداول وتركز التراجعات في 
أسهم الش�ركات الرخيصة، فقد سجلت القيمة الس�وقية للسوق خسائر 
محدودة بلغت 139.7 مليون دينار لتصل القيمة الس�وقية االجمالية الى 
32 مليار دينار و285 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي لتصل املكاس�ب السوقية اإلجمالية منذ بداية العام الى 1.6 

مليار دينار بارتفاع نسبته %5.2.
وقد س�جلت املتغيرات الثالثة انخفاضا ملحوظا مقارنة باألسبوع قبل 

املاضي.

فقد تراجعت كمية األس�هم املتداولة بنس�بة 16.6% والقيمة بنسبة 
42.1% والصفقات بنسبة %18.4.

واألس�بوع اجلاري اما ان يكون من أصعب األسابيع التي متر بها البورصة 
أو أفضلها منذ بداية العام احلالي.

ومؤشرات ان يكون األسبوع اجلاري أفضل األسابيع أكثر من املؤشرات 
التي جتعله اصعبها، وأبرز هذه املؤشرات التي نشرتها »األنباء« أواخر األسبوع 

املاضي تأتي في مقدمتها:
أوال: ان إجراءات إمتام صفقة »زين« وحتويل قيمتها سيكون يومي االثنني 
أو الثالثاء القادمني. فوفق�ا لقول مصادر، فإنه س�يتم حتويل قيمة الصفقة 
االجمالية البالغ�ة نحو 7.9 مليارات دوالر، وذل�ك بعد خصم 400 مليون 
دوالر قيمة رخصة »زين � الكونغو« التي لم يتم حتويلها حتى اآلن ألس�باب 
معينة، باإلضافة الى مبلغ ال� 700 مليون دوالر الذي مت تأجيل سداده إلى 

آخر العام احلالي.
ثانيا: إجابات اإلدارة التنفيذية عن عدد من االستفسارات والتي ستناقشها 

جلنة السوق في اجتماعها اليوم، حيث يتوقع ان تكون ايجابية.

ثالثا: مع حتويل قيمة الصفقة حسب ما هو متوقع، فإن توزيعات األرباح 
على املساهمني ستتم في موعدها يوم اخلميس القادم، األمر الذي سيجعل 

السوق يشهد نقلة نوعية في تداوالته األسبوع القادم.
أما السيناريو األصعب والذي نتمنى عدم حدوثه، فهو أال تتحقق العوامل 
السابقة، األمر الذي سيدفع السوق ملستويات من النزول لم يشهدها في أسوأ 
مراحل األزمة املالية العاملية، وذلك نتيجة تفشي األمراض التي ظهرت على 
الشركات عقب األزمة ودخول عدد من الشركات حيز اإلفالس وفقا لقانون 
الشركات التجارية بعد ان خسرت أكثر من 75% من رأسمالها، باإلضافة الى 
تزايد عدد الشركات التي تواجه صعوبات في إعادة هيكلة مديونيتها، فضال عن 
ان النتائج املالية للربع الثاني ستكون سيئة جدا، واألسوأ في كل ذلك تأثر 
البنوك والتي قد تشهد اسعارها هبوطا حادا ألسباب أبرزها: ان هناك بنوكا 
تعول على استرداد مس�تحقات لها من توزيعات أرباح صفقة زين والقروض 
التي ستسددها، باإلضافة الى ان ذلك سيؤدي الى تزايد حجم املخصصات 
لدى البنوك. لذلك فإن األوساط االستثمارية واالقتصادية محليا واقليميا بل 

وعامليا ايضا تترقب التطورات اخلاصة بصفقة زين االسبوع اجلاري.
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بقي�ادة  الس�وق  تماس�ك  عل�ى  حافظ�ت  البن�وك   أس�هم 
»الوطني«.. ولكن المسؤولين فيها  هم األكثر ترقبًا وقلقًا لصفقة »زين«

ع�دم  يعك�س   %42 بنس�بة  المالي�ة  الس�يولة  انخف�اض 
الثق�ة ف�ي الس�وق وإحج�ام الجه�ات الحكومي�ة عن ض�خ األموال
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الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي
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