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نجاح متميز لحملة »الكويت الدولي«

في الخيمة مول »من التأسيس.. إلى التأثيث«
اعلن بن���ك الكوي���ت الدولي أن 
املعرض التسويقي الذي نظمه البنك 
في مجمع »اخليمة مول« خالل الفترة 
من 10 الى 12 يونيو اجلاري للترويج 
حلملة »من التأسيس... إلى التأثيث 
»والتي أطلقه���ا البنك مؤخرا، حقق 
جناحا متميزا وإقباال كبيرا من قبل 
اجلمهور.  وقال البنك في بيان صحافي 
ان اإلقبال على احلملة فاق التوقعات، 
وذلك رغبة من العمالء في االستفادة 
من الع���روض املتميزة التي تقدمها 
احلملة، مشيرا إلى أن التواجد املستمر 
بالقرب من العميل والتواصل الدائم 

مع اجلمهور كانا السبب الرئيسي في 
اإلقبال املتميز الذي شهده املعرض، 
خصوصا أن حملة »من التأسيس.. 
إلى التأثيث« تقدم أحد أفضل حلول 
التمويل الشخصي امليسرة واملوافقة 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
واضاف البنك أن���ه يقدم العديد 
من اخلدمات املصرفية اإلس���المية 
واخلدمات التمويلية لألفراد من خالل 
منتجاته املتنوعة كاملرابحة واإلجارة، 
سواء كانت السلع استهالكية أو معمرة 
باإلضافة إلى متوي���ل العقار ضمن 

سياسة ائتمانية مرنة.

»جلوبل«: قطاع الشركات والمؤسسات استحوذ 
على 25.7%  من إجمالي األسهم المشتراة خالل مايو

قال تقرير بيت االستثمار العاملي )جلوبل( ان شهر 
مايو شهد انخفاضا كبيرا في نشاط التداول في 
س���وق الكويت لألوراق املالية، فقد شهدت قيمة 
األسهم املتداولة في السوق تراجعا بلغت نسبته 
48.3% في حني انخفض إجمالي الكمية املتداولة بنس���بة 36.5%، كما 

تقلص عدد الصفقات بنسبة %38.8.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة األس���هم املتداولة في يوم واحد 
خالل ش���هر  مايو ارتفع ليصل إلى 52.8 ملي���ون دينار في اخلامس 
والعشرين من شهر مايو، كما ارتفعت الكمية املتداولة لتبلغ 302.6 
مليون س���هم في التاسع عشر من مايو من العام احلالي، وباملقارنة 
مع الش���هر السابق، انخفضت قيمة األس���هم املتداولة بنسبة %48.3 
خالل شهر مايو لتبلغ 769.5 مليون دينار من 1.487.5 مليون دينار 
املس���جلة خالل شهر أبريل. وأبرم املس���تثمرون 93.895 صفقة في 
مقابل 153.352 صفقة خالل ش���هر أبريل بانخفاض بلغت نس���بته 
38.8% في كمية الصفقات. وانخفض عدد األس���هم املتداولة بنس���بة 
36.5% ليصل إلى 4.2 مليارات س���هم باملقارنة مع 6.6 مليارات سهم 

خالل شهر أبريل.
وأشار التقرير الى أن األفراد اليزالون هم أكبر املتعاملني في سوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث استحوذوا على 48.1% من  من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة و53.7% من إجمالي قيمة األسهم املبيعة. ومقارنة 
بالشهر السابق، انخفضت حصة املستثمرين األفراد من إجمالي قيمة 
األسهم املشتراة بنسبة 49.7% خالل شهر مايو كما انخفضت  حصتهم 
من إجمالي قيمة األسهم املبيعة بنسبة 48.9%. واشترى املستثمرون 
األفراد أسهما بقيمة 370.3 مليون دينار خالل شهر مايو في حني باعوا 
أس���هما تقدر بقيمة 412.9 مليون دينار، ليصبحوا بذلك املستثمرين 

األكثر بيعا، حيث باعوا أسهما بلغت قيمتها 42.7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات واملؤسسات، فقد استحوذ على %25.7 
من إجمالي األس���هم املشتراة و19.3% من إجمالي األسهم املبيعة، هذا 
وقد اش���ترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها  197.9 مليون دينار في حني 
باع أسهما تبلغ قيمتها  148.2 مليون دينار، وكان أكثر شراء لألسهم، 
حيث اشترى ما تبلغ قيمته 49.7 مليون دينار.  وعموما، تراجع نشاط 
التداول في قطاع الشركات واملؤسسات بنسبة 33.8% خالل شهر مايو 
بينما تراجع نشاط الش���راء بنسبة 44.1%.  وقد كان قطاع الشركات 

واملؤسسات أكثر شراء لألسهم  للشهر الرابع عشر على التوالي.
وجلهة صناديق االستثمار وحسابات العمالء، فقد استحوذا على 
7.6% و18.6% على التوالي من إجمالي األس���هم املشتراة و8.1% و%19 
على التوالي من إجمالي األسهم املبيعة خالل شهر مايو. هذا وأصبح 
قطاع صناديق االستثمار أكثر بيعا لألسهم بعد أن كان أكثر شراء ملدة 
خمسة شهور متتاليات، حيث اشترى أسهما تقدر بقيمة 58.4 مليون 
دينار في حني باع أسهما تقدر بقيمة 62.4 مليون دينار ليصبح بذلك 

األكثر بيعا، ببيعه أسهما تقدر بقيمة 4 ماليني دينار.
وفيما يتعلق بقطاع حس���ابات العمالء، فقد مثل أكثر القطاعات 
بيعا، حيث شهد تراجعا في نشاط الشراء بنسبة 55.8% خالل شهر 
مايو فيما شهد تراجعا في نشاط البيع بنسبة 52.5%. واشترى قطاع 
حسابات العمالء أسهما بقيمة 142.9 مليون دينار وباعوا أسهما تقدر 

بقيمة 146 مليون دينار، ليصبحوا بذلك املستثمرين األكثر بيعا، حيث 
باعوا أسهما بلغت قيمتها 3 ماليني دينار.

وبني التقرير ان املس���تثمرين الكويتيني كانوا أكبر املتعاملني في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل شهر مايو حيث استحوذوا على %91 
من إجمالي األسهم املشتراة، و88.9 من إجمالي األسهم املبيعة، وكانوا 
املس���تثمرين األكثر شراء  خالل شهر مايو، حيث بلغت قيمة األسهم 
التي اش���تروها 700.6 مليون دينار في حني بلغت قيمة األسهم التي 
باعوها 683.9 مليون دينار، ليصبحوا أكثر شراء بشرائهم أسهما بقيمة 
16.7 مليون دينار. وانخفضت قيمة األسهم التي اشتراها املستثمرون 
الكويتيون خالل شهر مايو بنس���بة 49% عن القيمة املسجلة خالل 
ش���هر أبريل والبالغة 1.372.5 مليون دينار أما من جهة األسهم التي 
باعوها، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 50% على أساس شهري لتصل 

إلى 683.9 مليون دينار.
وأش���ار التقرير الى أن حصة مس���تثمري دول مجلس التعاون 
اخلليجي من إجمالي قيمة األسهم املشتراة ارتفعت إلى 2.3% من %2.0 
املسجلة خالل الش���هر السابق، في حني انخفضت قيمة األسهم التي 
بنسبة 41.1% لتصل إلى 17.7 مليون دينار، وفي مقابل ذلك، انخفضت 
قيمة األسهم التي باعوها بنسبة 23.1% لتصل إلى 35.4 مليون دينار 
وكانوا أكثر بيعا لألس���هم، حيث باعوا ما يق���در بقيمة  17.7 مليون 
دينار. أصبح قطاع مس���تثمري دول مجلس التعاون اخلليجي أكثر 

بيعا لألسهم خالل شهر مايو.
وأصبح املس���تثمرون من اجلنس���يات األخرى أكثر شراء للشهر 
التاس���ع على التوالي خالل ش���هر مايو، حيث اشتروا 260.2 مليون 
س���هم بقيمة 51.2 مليون دينار كما باعوا 252.80 مليون سهم بقيمة 
50.2 مليون دينار، ليصبحوا األكثر شراء بشرائهم أسهما بقيمة 1.0 

مليون دينار. 
وأشار التقرير الى أن جميع املؤشرات في سوق الكويت لألوراق 
املالية ش���هدت انخفاضا حادا خالل شهر مايو من العام احلالي 2010 
متأثرة باحلالة املعنوية السلبية نتيجة ألزمة اليونان، رغم تدابير 
اإلنقاذ املالي التي اتخذت في هذا الشأن، إضافة إلى أن النزاع النووي 

اإليراني مازال ميثل عامال مؤثرا في االستثمارات األجنبية.
وتأثرت أيضا الس���يولة النقدية في الس���وق خالل شهر مايو 
بس���بب ارتفاع مستوى الرقابة على التداوالت اليومية في السوق 
بهدف احلد من التداوالت الوهمية. ويرى املس���تثمرون أن درجة 
الرقابة العالية التي فرضها السوق متثل عقبة تؤدي إلى انخفاض 
الكمية املتداولة لألس���هم في الس���وق، في حني أنه يقصد بها دفع 
احملاف���ظ إلى إعادة النظر في تداوالته���ا من أجل حتقيق قدر أكبر 
من الشفافية في السوق واحتساب العدد احلقيقي للتداوالت التي 

جرت في السوق.
 وذكر التقرير أن مؤشر جلوبل العام انخفض بنسبة 6.87% خالل 
ش���هر مايو من العام 2010 احلالي وأنهى الشهر مغلقا عند مستوى 
193.10 نقطة. ويأتي ذلك في أعقاب االنخفاض البالغ نسبته 1.71% خالل 
أبريل 2010. ومن جانب آخر، بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت 
لألوراق املالية ما قيمته 31.90 مليار دينار بنهاية الش���هر، مسجلة 

انخفاضا بنسبة 6.78% مقارنة مبستواها في الشهر السابق.

األفراد استحوذوا على 53.7% من إجمالي قيمة األسهم المبيعة 
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نصيب املستثمرين في قيمة األسهم املبيعة حسب اجلنسية )مايو(

نشاط الشراء حسب نوع المستثمر )لشهر مايو(
بالمليون دينار

التغير )في المائة(مايوأبريلمارسالشراء
-49.7%855.3736.3370.3األفراد

-33.8%362.6298.9197.9الشركات واملؤسسات
-54.8%140.0129.158.4صناديق االستثمار
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المصدر: سوق الكويت لألوراق المالية

نشاط البيع حسب نوع المستثمر )لشهر مايو(
بالمليون دينار

التغير )في المائة(مايوأبريلمارسالبيع
-48.9%870.4808.4412.9األفراد
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