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1.12% تراجع القيمة الرأسمالية للسوق خالل األسبوع الماضي

تفاؤل بتوزيعات »زين« وانتعاش البورصات العالمية وارتفاع النفط

» ڤيڤا« تطلق باقة متميزة من الخدمات
»بيان«: عوامل الضغط الداخلية والخارجية تلقي بظاللها  عن نهائيات كأس العالم 

والسوق يقترب من القاع الذي بلغه منذ بداية األزمة 

التقري����ر  ذك����ر 
األسبوعي لشركة 
املشورة والراية 
اداء سوق  حول 
الكويت لالوراق املالية أن السوق 
استمر ومعظم مؤشراته الرئيسية 
تشهد نزيفا في النقاط والتي بلغت 
معظمها مستويات هي األدنى منذ 
أكثر من عام، حيث فقد املؤش����ر 
الوزنى األسبوع املاضي 5 نقاط 
متراجعا بنسبة 1.2% ليقفل عند 
مستوى 406.5 نقاط، بينما تباين 
أداء مؤشرات املشورة اإلسالمية 
من حيث اخلسائر، وكانت خسارة 
مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الش����ريعة هي األشد وبنسبة 
5.6% بعد أن حذف 29 نقطة إعادته 
إلى مستوى 485.9 نقطة، في حني 
س����جل مؤشر املش����ورة لألسهم 
وفق الش����ريعة خسارة محدودة 
لم تتج����اوز 0.7% تعادل 3 نقاط 
ليستقر على مستوى 416.9 نقطة.
وبينما ش����هدت السيولة ارتفاعا 
كبيرا على مس����توى املؤش����رات 
الثالثة السابقة وبنسب بني %20.7 
و45.6% قياس����ا على األس����بوع 
الس����ابق، تراجعت كمية األسهم 
املتداولة على مستوى املؤشرين 
اإلسالميني ب� 9.5% و14.5% املتوافق 
مع الشريعة ووفق الشريعة على 
التوالي، وارتفعت على مستوى 

السوق العام بنسبة %7.
ولف����ت التقرير ال����ى ان هذا 
التباين بني نسب تغير السيولة 
املتداولة يرجع  وكمية األس����هم 
إلى تركيز التداوالت على األسهم 

القيادية الكب����رى وتراجع قيمة 
املضاربات التي تستهدف األسهم 
الصغرى.وبعد إيقاف سهم شركة 
زين ودخول السوق في حالة من 
القلق عاد السهم إلى التداول بعد 
حتويل أم����وال الصفقة اجلامبو 
والتي بلغت 7.8 مليارات دوالر، 
ومن املرجح أن يدخل جزء كبير 
منها في حسابات مساهمي زين مع 
نهاية األسبوع وهى أموال توزيعات 
أرباح زين السنوية االستثنائية 
والتي يبل����غ حجمها 650 مليون 
دينار تقريبا، وكان يؤمل ان تدعم 
مثل هذه التوزيعات السوق وحتلق 
به إلى مستويات جديدة، غير ان 
ما حدث في األسواق املالية العاملية 
من اضطراب وخوف حتول إلى هلع 
بعد أزمة ديون اليونان قلص من 

حجم هذه التوقعات، وعلى مدى 
شهرين تقريبا استمرت األسواق 
العاملية في التراجع وباجتاه هابط 
لم يتغير حتى األسبوع املاضي 
والذي شهد حتسنا نسبيا من أدائها 
وأعطى لسعر النفط استقرارا حول 
مستوى 74 دوالرا لعله يتماسك 

عليه خالل هذا األسبوع أيضا.
أداء  ارتب���اط  إل���ى  وإضافة 
بأداء أسعار  األسواق اخلليجية 
النفط واألسواق العاملية خالل هذه 
الفترة، فإن قرب انتهاء فترة الربع 
الثاني سيجعل األنظار تتجه إلى 
إعالنات النتائج الفصلية، والتي 
سيكون لها أثر بالغ في توجيه 
املؤشرات، وتنقسم الشركات في 
السوق الكويتي إلى عدة أقسام 
خالل هذا الربع، فبعضها سيتأثر 

س���لبا بتراجع مؤش���ر السوق 
وتراجع أسهم كتلته وبالتالي من 
املقدر أن يحقق خس���ائر بعد أن 
منت مؤشراته خالل الربع األول، 
بل هناك من س���تتفاقم الفجوة 
لديه بني مطلوباته وموجوداته 
بش���كل سلبي وس���يعاني أكثر 
مما سيسرع في عملية خروجه 
من السوق، بينما البعض اآلخر 
واملرتبط بس���هم زين من املقدر 
أن يستفيد من انتهاء صفقة زين 
إيجابا على بياناته  وستنعكس 
املالية لهذا الربع بعد أن تس���لم 
توزيعات س���خية من خالل هذا 
االستثمار، وهناك جزء ثالث من 
الش���ركات ذات األداء التشغيلي 
التي ستستمر وتيرة منو أرباحها 
مرتبطة مببيعات منتجاتها في 

سوق املستهلك احمللي والذي لم 
يتأثر بشكل مباشر خالل فترة 
الربع الثان���ي مبا يحصل عامليا 
وبالتالي من املمكن أن يس���تمر 

منو أرباح معظمها.
وخلص التقرير الى أنه إذا ما 
شهد املش����هد االقتصادي العاملي 
اس����تقرارا فاألسواق ستعود إلى 
التأث����ر بعواملها احمللية س����واء 
بيانات شركاتها املدرجة أو بعض 
الق����رارات املهمة على مس����توى 
االقتص����اد احمللى، وستس����تمر 
حالة الف����رز والغربلة والتي من 
احملتمل أن تخرج بعض الشركات 
من السوق لتحل محلها شركات 
جديدة، كإحدى النتائج االيجابية 
التي أفرزته����ا األزمة االقتصادية 

العاملية.

ق����ال تقري����ر 
بيان  ش����ركة 
ر  س����تثما لال
حول أداء سوق 
الكويت لألوراق املالية لألسبوع 
املنتهي ف����ي 10 يونيو اجلاري ان 
السوق واصل تراجعه لألسبوع 
الرابع على التوالي مقتربا أكثر فأكثر 
من القاع الذي بلغه منذ بداية األزمة 
املالية العاملية، حيث أقفل مؤشر 
السوق السعري بنهاية األسبوع 
عند 6.639.8 نقطة مقلصا ما يفصله 
عن أدنى مستوى وصل إليه خالل 
األزمة إلى ما يقارب ال� 250 نقطة، 

أي ما نسبته 4% تقريبا.
وعلى الرغم من حتقيق السوق 
لبعض املكاس����ب ف����ي منتصف 
األسبوع على وقع أخبار حتويل 
مبلغ صفق����ة بيع أصول أفريقية 
لشركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
إلى حسابات الشركة، إال أن اجتاه 
السوق العام كان سلبيا في جلسات 
التداول األخرى، إذ التزال عوامل 
الضغط نفسها تلقي بظاللها على 

مجريات التداول.
وأوض����ح التقرير أن����ه على 
الصعيد الداخلي، التزال احلكومة 
مستمرة في سياسة »الالمباالة« 
جتاه استمرار االنحدارات املتواصلة 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
لي����س فق����ط من حيث خس����ائر 
املؤشرات املستمرة منذ ما يقارب 
العام����ني على بدء األزمة، بل ومن 
جهة شح السيولة املتزايد، على 
عكس م����ا قامت ب����ه معظم دول 
العالم األخرى من اتخاذ إجراءات 
كثيرة ورصد ميزانيات حتفيزية 
ضخمة ملعاجل����ة تداعيات األزمة 
وتأثيراتها الداخلية واخلارجية، 
مشيرا الى ان »الدول املتحضرة، 
تعطي األم����ور االقتصادية أهمية 
قصوى في سياستها الداخلية، إال 
أننا، ولألسف الشديد، نشهد إهماال 
كبيرا لتداعيات هذه األزمة، التي 
يزداد تفاقمها وتش����تد خسائرها 
يوم����ا بعد ي����وم. ونتيجة لذلك، 
تعاني معظم الشركات احمللية من 
االنخفاض املستمر في قيم أصولها«، 
وبالتالي صعوبة حصولها على أي 
متويالت جديدة. بل على العكس 
متام����ا، تضطر إلى تس����ييل تلك 
األصول بأسعار متدنية جدا خلدمة 
ديونها ومواجهة التزاماتها، وهكذا 
مزيد من التسييل يتبعه مزيد من 
االنخفاض، ومع اخلسائر املسجلة 
في سوق األسهم، يتوقع أن تواجه 
العديد من الشركات املدرجة تراجعا 
في نتائجها للربع الثاني من العام 
احلالي.وعلى الصعيد اخلارجي، 
تواصل أزمة ديون منطقة اليورو 
الضغط على أسواق املال العاملية 
ملا تسببت به من شكوك جتاه مدى 
تعافي اقتصاديات الدول من آثار 
األزمة املالية. فقد عمت االنخفاضات 

في معظم أسواق األسهم العاملية 
خالل أيام العمل األولى من األسبوع 
املاضي، وهو ما انعكس على أداء 
أسواق اخلليج، إذ سجلت خمسة 
منها خس����ائر أسبوعية، في حني 
أنه����ت كل م����ن الس����وق املالية 
السعودية وبورصة قطر األسبوع 
على ارتفاع شابه تذبذب على صعيد 

األداء اليومي.
وأش����ار التقرير الى أنه على 
الرغم من ان الس����وق شهد منوا 
نسبيا في مؤشرات التداول خالل 
األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
السابق، إال أنه اليزال يعتبر ضمن 
مستويات ضعيفة. إذ بلغ املتوسط 
اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع 
املاضي 27.18 مليون دينار بارتفاع 
نسبته 30.53% عن معدل القيمة 
في األسبوع السابق، في حني زاد 
متوسط عدد األسهم املتداولة بنسبة 
7.13% ليص����ل إلى 175.90 مليون 

سهم.

وعلى صعي����د أداء الس����وق 
اليومي، وفي جلس����ة غلب عليها 
الطاب����ع النزولي، أقفل الس����وق 
بنهاية تداوالت يوم األحد املاضي 
على خس����ائر متقاربة ملؤشريه 
السعري والوزني، حيث انخفض 
األول بنسبة 0.37% بينما نقص 
الثان����ي بنس����بة بلغ����ت %0.35، 
وس����ط تراجع ملح����وظ لكل من 
الكمية والقيمة وعدد الصفقات، 
وبدأ السوق تداوالت اليوم الثاني 
على تراجع طفيف خالل الساعة 
األولى قب����ل أن يصبح أكثر حدة 
وينهي اجللسة على خسارة طالت 
املؤشر الوزني بنسبة 0.86%، كما 
مني السعري بتراجع بلغت نسبته 
0.65% وذلك نتيجة لعمليات البيع 
التي تناولت الغالبية العظمى من 

األسهم املتداولة.
والحظ التقرير انه في جلسة 
يوم الثالثاء، بدأ السوق التداوالت 
على صع����ود ملحوظ ث����م أكمل 

ارتفاع����ه تدريجيا ف����ي ظل منو 
كبير ملتغيرات الت����داول الثالثة، 
فأغلق على مكاسب الفتة ملؤشريه 
الرئيسيني، حيث ارتفع السعري 
بنسبة 0.88% في حني متكن الوزني 
من حتقيق زيادة بلغت نس����بتها 
1.15% نتيجة عمليات الشراء التي 
تناولت أسهما من مختلف األوزان 
وإن كان لألسهم القيادية النصيب 
األوفر.أما في جلسة يوم األربعاء، 
فقد ارتفع السوق لدقائق معدودة 
قبل أن يعود مرة أخرى إلى ما دون 
مستوى إقفاله في اليوم السابق، 
وسط تداوالت كانت عمليات البيع 
هي احملرك الرئيسي فيها، فأغلق 
على خسارة يومية ملؤشره الوزني 
بنسبة 1.09%، بينما تراجع السعري 
بنسبة بلغت 0.81%، واستمر السوق 
بالتراجع في آخر جلسات األسبوع، 
إال أن اخلسائر اليومية كانت أخف 
حدة من اليوم السابق، إذ تراجع 
املؤشر السعري بنسبة 0.44%، فيما 

أقفل املؤش����ر الوزني دون تغيير 
تقريبا، إذ خسر 0.01 نقطة فقط.

وبذلك أنهى املؤش����ر السعري 
تداوالت األسبوع منخفضا بنسبة 
1.39% بعد أن أغلق عند 6.639.8 
نقطة، بينما أقفل املؤشر الوزني 
يوم اخلميس عند 406.57 نقطة، 
بخسارة نسبتها 1.17% عن إغالق 
األسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد 
األداء منذ بداية العام، يكون املؤشر 
السعري تراجع دون مستوى إقفال 
العام املاضي بنسبة 5.22%، فيما 
تقلصت نسبة منو املؤشر الوزني 

من بداية العام إلى %5.40.

تداوالت القطاعات

ش����غل قطاع االستثمار املركز 
األول جلهة حج����م التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم 
املتداول����ة للقطاع 258.30 مليون 
سهم ش����كلت 29.37% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
العقار املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة حجم تداوالته 23.45% من 
إجمالي السوق، إذ مت تداول 206.24 

مليون سهم للقطاع.
 أما من جهة قيمة التداول، فقد 
شغل قطاع البنوك املرتبة األولى، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
الس����وق 26.16% بقيمة إجمالية 
بلغت 35.55 مليون دينار، وجاء 
قطاع اخلدمات في املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 24.80% وبقيمة إجمالية 

33.71 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

وتراجعت القيمة الرأسمالية 
لس����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
بنسبة 1.12% خالل األسبوع املاضي 
لتصل إلى 30.20 مليار دينار بنهاية 
تداوالت األسبوع، حيث انخفضت 
القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات 
السوق باستثناء قطاع البنوك الذي 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغت 0.04% لتصل إلى 11.19 مليار 

دينار.
من جه����ة أخرى، تصدر قطاع 
اخلدمات الئحة القطاعات اخلاسرة، 
إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغت 2.68% بعد أن وصلت إلى 8.09 
مليار دينار جاء بعده قطاع العقار 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 
1.68 مليار دينار مسجال تراجعا 
بنسبة 2.38%، وحل قطاع األغذية 
في املرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 
2.12% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 
704.71 مليون دينار هذا وحافظ 
قطاع الشركات غير الكويتية تقريبا 
على قيمته الرأس����مالية باملقارنة 
مع األس����بوع ما قبل السابق، إذ 
انخفضت بنسبة ضئيلة جدا ليكون 
بذلك هو األقل تراجعا بني قطاعات 

السوق. 

»دار الخبير«: السوق يقاوم الضغوط السلبية 
 والتحفظ االستثماري للهيئة

ق����ال تقري����ر دار 
للتدريب  اخلبير 
واالستشارات عن 
أداء سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية خالل األس����بوع 
املنتهي في 10 يونيو اجلاري، ان 
األزمة السياسية املتمثلة باستجواب 
سمو رئيس الوزراء ألقت بظاللها 
على أداء س����وق الكويت لألوراق 
املالية، باإلضافة إلى استمرار وقف 
سهم شركة زين عن التداول، قبل 
عودته للتداول يوم اخلميس، حيث 
تراجع املؤشر السعري 93 نقطة 
بنس����بة 1.39% وصوال إلى 6.639 

نقطة.
أما مستوى النشاط في السوق 
فقد شهد ارتفاعا ملحوظا إذ ارتفعت 
الكمي����ة املتداولة بنس����بة %7.13 
عن األس����بوع املاضي، وارتفعت 
القيمة املتداول����ة إلى 135 مليون 
دينار وبنسبة 3.6%، وارتفع عدد 
الصفقات بنسبة 13.7% عن األسبوع 
املاضي، وشهد قطاع البنوك ارتفاعا 
محدودا واحتل املركز األول بحجم 
التداول وبنس����بة 26% ثم قطاع 
اخلدم����ات بنس����بة 24%، وقطاع 
االس����تثمار بنس����بة 19%. واشار 

التقرير الى أن األسواق العاملية شهدت هذا األسبوع 
تعافيا وارتفاعا في مؤشرات أسواقها على مستوى 
األسواق األميركية واألوروبية واآلسيوية، كما عاد 
النف����ط إلى االرتفاع مجددا فوق 70 دوالرا للبرميل، 
وأعلنت احلكومة األميركية عن بوادر انفراج األزمة 
املالية من خالل حتقيقها ألرباح في الش����ركات التي 
ساهمت فيها.وأشار التقرير الى ان اخلميس املاضي 
شهد األمر الذي طال انتظاره وهو توزيعات شركة زين 
النقدية بنسبة 170 فلسا على السهم ودخلت األموال 
النقدية في حسابات املساهمني، حيث ينتظر أن يكون 
لهذه التوزيعات النقدية أثر كبير على السوق بسبب 
توافر السيولة وبانتظار إعالن أرباح بعض الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي وأيضا توزيعات احملافظ 
في الشركات االس����تثمارية، كما أعلنت الشركة عن 
قيامها بتوزيعات نقدية مجزية جدا لعام 2011-2010 
وبقيمة 200-240 فلسا للسهم، وأيضا أعلنت دراسة 
عن معدل قيمة االستخدام الشهري للهواتف النقالة 
حي����ث احتلت الكويت أعلى القائمة في دول اخلليج 
بقيمة 52 دوالرا للفرد ش����هريا مما يجعل ش����ركات 
االتصاالت في الكويت أمام مس����تقبل وأرباح واعدة 

في سوق الكويت بالرغم من املنافسة.
ولفت التقرير الى ان إحصائية محلية ذكرت أن 
استثمارات أربع جهات حكومية في سوق األوراق املالية 
حققت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام احلالي، بلغ 
3.348 مليارات دينار، بنسبة 24.14% ليصل إجماليها 

الى 16.109 مليار دين����ار، مقارنة ب� 12.76 مليارا في 
يناير املاضي، وارتفعت أصول الهيئة العامة لالستثمار 
خالل األش����هر اخلمسة املاضية بقيمة 3.39 مليارات 
دينار، بسبب ارتفاع قيمة حصتها في شركة زين من 

10 ماليني إلى 13.96 مليار دينار.
واعتبر التقرير ان هناك عدة حوافز ايجابية متوقعة 
للسوق، تتمثل في: توزيعات شركة زين، واالنتعاش 
العاملي للبورصات الرئيسية، وارتفاع أسعار البترول، 
والبدء في تنفيذ برنامج احلكومة واخلطة اخلمسية 
من خالل توقيعات لعقود تفوق املليار دينار، واستفادة 
ش����ركات مدرجة بالبورصة من هذه العقود، وإقرار 
قوانني الشركات املساهمة من مجلس األمة، وفي حالة 
اإلسراع في تأسيس����ها منتظر أن تكون أحد عوامل 
التف����اؤل واالنتعاش لالقتص����اد الكويتي بقطاعاته 
املختلفة.وفي املقابل، هناك عدد من العوامل السلبية 
التي من املمكن أن تؤثر على أداء الس����وق، ابرزها: 
استجواب الرياضة املزمع تقدميه لسمو رئيس الوزراء 
واستمرار الشحن السياسي، وعدم استيعاب السوق 
والشركات االستثمارية لتوزيعات »زين« النقدية، في 
التخفيف من ديون الشركات االستثمارية ومساعدتها 
لعودتها إلى نشاطها االستثماري في السوق، واستمرار 
أزمة شركة أجيليتي وتأثيرها السلبي على السوق 
وعدم تدخل احلكومة الكويتية لصالح الشركة لدى 
احلكومة األميركية كشركة وطنية لها دورها الفاعل 

في االقتصاد الكويتي.

إرضاء لعمالئها من عش���اق 
الساحرة املستديرة، وتزامنا مع 
انطالق نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم في جنوب أفريقيا، أطلقت 
شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« 
باقة شاملة ومتنوعة من اخلدمات، 
تبقيه���م على اط���الع دائم على 
مباريات ونشاطات ونتائج هذه 
البطولة.فمع هذه الباقة اجلديدة، 

يس���تطيع العميل من خالل إرسال رسائل نصية 
قصيرة، احلصول على جدول املباريات ونتائجها 
وخدمة األخبار العاجلة عما يدور في املالعب، كما 
باستطاعته عبر خدمات رسائل الوسائط املتعددة أن 
يحصل على العد التنازلي للبطولة وخلفيات لهاتفه 
النقال، ميكنه أن يصممها بنفسه بكتابة اسمه على 

قميص منتخبه املفضل مع الرقم الذي يريده.
كما تتضمن هذه الباقة خدمات اإلنترنت كخدمة 
»ڤيڤا مونديال« التي تبقيه على تواصل مستمر مع 

كافة األحداث، وخدمة »قروبي« التي تخول العمالء 
التواصل مع مشجعي جميع املنتخبات، فضال عن 

حتميل النغمات اخلاصة بكأس العالم.
وس���تواكب »ڤيڤا« أح���داث كأس العالم حلظة 
بلحظة، فمع باقة اخلدمات وال�USB اجلديدة )على 
ش���كل كرة قدم(، التي مت إطالقه���ا مؤخرا ولفترة 
محدودة والتي تصل سرعتها إلى 7.2 ميغابايت، 
سيتمتع العمالء بأجواء كأس العالم بجو حماسي 

فريد. 

اقتراح بتشكيل
 »جهاز إدارة األزمات المالية«

لفت التقرير الى ان احد العوامل السلبية التي قد تؤثر على 
اداء السوق خالل املرحلة املقبلة استمرار سياسة احلكومة 
في عدم اس��تخدام محفظتها الوطنية، والتي لم تنفق منها 
إال 30% وعدم استغالل الفرص الذهبية املتاحة اآلن بالسوق، 
واإلصرار على أن الس��وق غير واعد اس��تثماريا، وجتاهل 
هدف احملفظة األساس��ي، وهو ع��ودة االنتعاش لالقتصاد 
الكويت��ي، وما موقف الهيئة العامة لالس��تثمار من التحفظ 
على توزيعات شركة زين في جمعيتها العمومية والذي أثار 
سخط اجلمعية العمومية والتي صوتت باإلجماع ضد اقتراح 
الهيئة، هذا املوقف ميثل استمرارها لسياستها املتحفظة في 

إدارتها احملفظة الوطنية واستثمارات الهيئة احمللية.
واقترح التقرير في هذا السياق سحب احملفظة الوطنية من 
الهيئة وتشكيل فريق عمل من االقتصاديني واالستثماريني 
والقانونيني لوضع سياس��ة احملفظ��ة ودورها االقتصادي 
واالستثماري، والعمل على تنفيذها حتت إشراف وزير املالية 
حتت مسمى »جهاز إدارة األزمات املالية«، مبررا ذلك »ألنه ثبت 
بشكل ال ميت إلى الشك فشل إدارة الهيئة حلل األزمة املالية 

التي يواجهها االقتصاد احمللي وسوق األوراق املالية«.

أعلى خمسة أسهم إسالمية من حيث القيمة خالل األسبوع المنتهي في 2010/6/10

تغير اسبوعي  االقفال االخيرالسهمالترتيب
)فلس(

تغير 
اسبوعي 

)نسبة(

الكمية 
المتداولة خالل 
االسبوع )سهم(

القيمة 
المتداولة 

خالل االسبوع 
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة القيمة 
المتداولة الى 
اجمالي قيم 

السوق
24.9%09.650.0009.484.200477%9900بيتك1
14.9%25.880.0005.661.600434-0.9%-2222الدولي2
9.8%5.117.400.0003.750.200673%20610منا القابضة3
7.5%20.980.0002.859.480594-4.1%-1426دانة4
7.4%2.467.520.0002.810.080564%421متويل خليج5

-141.430.00024.565.5602.742---املجموع
-46.9%64.5%40%نسبة مجموع الشركات اخلمس من اجمالي السوق

تقـرير

تراجع 6 قطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت لألوراق 
املالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 
فيما منا مؤش��را القطاعني الباقيني، وجاء قطاع 
اخلدمات في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضا، 
حيث أقفل مؤش��ره عند 14.453.5 نقطة خاسرا 
بنس��بة 2.49%، تبعه قطاع االستثمار في املركز 
الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.86% بعد أن أغلق 
عند 4.894.8 نقطة، ث��م قطاع العقار في املرتبة 
الثالثة، والذي انخفض مؤشره بنسبة 1.68%، مقفال 

عند 2.419.8 نقطة. 
أما أقل القطاعات خسارة فكان قطاع الصناعة، 
والذي أغلق مؤشره عند 5.356.7 نقطة مسجال 
تراجعا بلغت نسبته 0.81%. من ناحية أخرى، أغلق 
مؤش��ر قطاع الش��ركات غير الكويتية مع نهاية 
األسبوع عند مستوى 6.867.1 نقطة مرتفعا بنسبة 
0.65%، فيما سجل مؤشر قطاع البنوك منوا نسبته 

0.28% مع إغالقه عند 9.075.1 نقطة.

وقد ارتفعت مؤش��رات التداول الثالثة خالل 
األسبوع املاضي، حيث منت كمية األسهم املتداولة 
في السوق بنسبة 7.13% عن األسبوع السابق لتصل 
إلى 879.52 مليون سهم، بينما زادت قيمة األسهم 
املتداولة خالل األس��بوع بنس��بة بلغت %30.53 
لتص��ل إلى 135.89 مليون دينار، كما ارتفع عدد 
الصفقات املنفذة، حيث ش��هد األسبوع املاضي 
إب��رام 17.095 صفقة بنمو نس��بته 13.72% عن 

األسبوع الذي سبقه. 
أما جلهة املتوس��طات اليومية، فقد بلغ معدل 
قيمة التداول اليومي خالل األسبوع املاضي 27.18 
مليون دينار مرتفعا من 20.82 مليون دينار في 
األسبوع ما قبل الس��ابق، في حني زاد متوسط 
حجم التداول من 164.19 مليون سهم ليصل إلى 
175.90 مليون س��هم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لع��دد الصف��قات املنفذة 3.419 صفقة م��قارنة 

ب� 3.007 صفقات في األسبوع قبل املاضي.

ترتيب قطاعات السوق وفقا لقيمة السهم المتداولة

»المشورة«: سيولة توزيعات »زين«
 تحتاج  إلى استقرار السوق 

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق

البنوك
الخدمات%36

%27

الصناعة %9
العقار %6 التأمين %1

االستثمار
%9

األغذية 2%غير الكويتي %10


