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جتاهال واضحا من اجلهات احلكومية املسؤولة عن السوق، هذا التجاهل 
يجعلها من قبل األوساط االستثمارية وصغار املتداولني مسؤولة او 
متورطة في الكارثة التي تتعرض لها البورصة، فهناك أموال لصغار 
املتداول���ني الذين ميثلون أكثر املواطنني قد تبخرت متاما، وبالتبعية 
مشاكل اجتماعية من طالق 
وخالفه وع���دم قدرة على 
املتطلبات احلياتية  تلبية 
اليومية خاصة ان البورصة 
كانت القناة شبه الوحيدة 
التي يستثمر فيها املواطنون 
أمواله���م، وإذا كانت هناك 
الس���وق  مجامي���ع تدفع 
لهذا االنهيار، فيجب على 
احلكومة ان تتحرك التخاذ 
اإلج���راءات ضده���ا وبكل 
حزم، فاحلكومة مسؤولة 
عن حماية البورصة التي 
ُتعد جزءا اساسيا من األمن 
االقتصادي القومي للبالد.

فحسب مجريات التداول 

حجمها 25.6 مليون س���هم نفذت من خ���الل 685 صفقة قيمتها 7.3 
ماليني دينار.

واحتل قطاع الش���ركات االستثمارية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 19 مليون سهم نفذت من خالل 424 صفقة قيمتها 1.8 مليون 

دينار.وحصل قطاع البنوك 
على املرك���ز الرابع بكمية 
تداول حجها 16.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 356 
صفقة قيمتها 6.4 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الشركات 
غي���ر الكويتية في املركز 
اخلام���س بكمي���ة تداول 
حجمها 8.5 ماليني س���هم 
نفذت من خالل 101 صفقة 

قيمتها 547 الف دينار.

كارثة

ماذا يحدث في السوق؟ 
كارثة، واألس���وأ أن هناك 

األسهم تنهار وتجاهل واضح من الجهات الحكومية المسؤولة 
والمؤشر يهوي دون المستوى الذي بلغه في بدايات األزمة العالمية!

امس، فإن العديد من االسهم اسعارها 
تراجعت بشدة في تداوالت متدنية 
جدا، فهناك اسهم شركات اسعارها 
اقل بكثير مما كانت عليه في االزمة 
التي تعرضت لها البورصة في عام 
1998، وفي ظ���ل هذا التدهور احلاد 
لالسهم، فإن البنوك سوف تتأثر بشدة 
والتي ُتعد القطاع األخير الذي اليزال 
متماسكا بفضل احلماية احلكومية، 
إال أن استمرار الوضع الراهن للسوق 
سيدفع العديد من الشركات لالفالس، 
ومن ثم  البنوك س���وف تتعرض الزمة حادة س���تتحمل احلكومة 

فاتورتها الضخمة.

آلية التداول

س����يطر االجتاه النزولي على معظم اسهم البنوك مع تزايد عمليات 
البيع على بعض االس����هم خاصة س����همي بنك اخلليج والبنك الدولي، 
فيما انخفض س����هم بنك بوبيان باحلد االدن����ى معروضا دون طلبات 
شراء ألول مرة منذ ان استحوذ البنك الوطني على 47% من اسهم بنك 
بوبيان، كذلك ازداد االجتاه النزولي على سهم بيتك الذي قد يشهد املزيد 
من الهبوط، كما واصل س����هم البنك الوطني الهبوط ايضا الذي سجل 
انخفاضا محدودا، حيث يعد معدل هبوط سهم البنك الوطني منذ بداية 
الربع الثاني محدودا قياسا بهبوط اسهم البنوك األخرى.وهوت اسهم 
الش����ركات االستثمارية بش����دة بفضل موجة البيع التي تركزت بشكل 
واضح على اسهم الش����ركات املرتبطة مبجموعة اخلرافي خاصة سهم 
الساحل للتنمية، ويتوقع ان يواصل قطاع االستثمار الهبوط باعتبار 
انه اكثر القطاعات التي تأثرت بهبوط الس����وق في الربع الثاني والذي 
سيوثر بش����دة على النتائج املالية للشركات االستثمارية في النصف 
األول من العام احلالي، وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية مع 

استمرار التداوالت النشطة على سهم »املستثمرون«.

الصناعة والخدمات

ازداد تدهور اسهم الشركات الصناعية خاصة اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلراف����ي التي تراجعت باحلد األدنى في تداوالت متواضعة، 
كأسهم صناعة االنابيب واصالح السفن واسمنت بورتالند، فيما انخفض 
س����هم الكابالت ثالث وحدات من خالل تداول خمس����ة آالف سهم فقط، 
وهوت اسهم الشركات اخلدماتية بشدة ايضا في تداوالت ضعيفة، فقد 
واصل سهم اجيليتي االنخفاض باحلد االدنى، فيما ان سهم زين متاسك 
بفعل عمليات الش����راء التي شهدها السهم، حيث تقدر قيمة تداوالته ب� 
24.6% من القيمة االجمالية. ورغم متاس����ك سعر سهم زين اال ان اسهم 

الشركات املرتبطة به شهدت تدهورا.
وتراجعت ايضا اسهم الشركات غير الكويتية في تداوالت ضعيفة، 
حيث انخفض بعضها باحلد األدنى دون طلبات شراء.وقد  استحوذت 
قيمة تداول اسهم 6 شركات على 61.3% من القيمة االجمالية للشركات 

التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات.

 هشام أبوشادي
انهارت اسعار االسهم في سوق 
الكويت ل���أوراق املالية يوم امس 
والذي يعد اليوم األول في تداوالت 
النصف الثاني من العام اجلاري، فقد 
هوى املؤشر العام للسوق ملستوى 
ادنى من املستوى الذي بلغه في بداية 
األزمة العاملية والبالغ 6443 نقطة 
فيما أغلق السوق أمس على 6431.7 
نقطة االمر الذي يطرح العديد من 
التساؤالت حول االنهيار املتواصل 

للس���وق الكويتي دون غيره من االسواق اخلليجية وحتى العاملية 
التي التزال محافظة على بعض مكاسبها.

 هناك من ارجع هذا االنهيار الى الرغبة في افالس بعض املجاميع 
االستثمارية، وهناك من ارجعه الى افتقاد الثقة في اي حترك حكومي، 
وهناك من ارجعه الى فشل كل االجراءات التي اتخذتها احلكومة منذ 
بدايات االزمة، كل هذه االسباب وغيرها حتدث فيها مسؤولون كبار 
في بعض الشركات مع »األنباء« امس كذلك طرحوا حلوال للخروج 
من هذه االزمة التي تعصف بأس���عار األسهم دون وجود اي بوادر 
لوقفها ، ورغم قناعة هؤالء املس���ؤولني بأن هذه احللول ليس فيها 
جديد إال أنهم أكدوا على أهمية التدخل العاجل والسريع من جانب 
احلكومة من خالل طريقتني، االولى ان تقوم الهيئات واملؤسس���ات 
االستثمارية احلكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة لالستثمار بضخ 
اموال في السوق واالعالن عن ذلك لطمأنة اوساط املتداولني، وقالوا 
ان الهيئة ستساهم في االكتتاب اخلاص للبنك الذراعي الصيني بنحو 
800 مليون دوالر، فلماذا ال تقوم بضخ اموال في الس���وق الكويتي 
النقاذه من االنهيار خاصة انه يعد الواجهة امام املستثمرين االجانب، 
اما الطريقة الثانية، فهي ان تقوم احلكومة بس���رعة تنفيذ مشاريع 
التنمية ومس���اعدة القطاع اخلاص في تنفيذها وتقدمي التمويالت 

الالزمة بفائدة متدنية باالتفاق مع البنوك حول آليات التمويل.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام 111.5 نقطة ليغلق على 6431.7 نقطة بانخفاض 
نس���بته 1.7% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر الوزني 
7.01 نقاط ليغلق على 390.40 نقطة بانخفاض نسبته 1.76% مقارنة 

بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 174 مليون سهم نفذت من خالل 

2436 صفقة قيمتها 20.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 5 ش���ركات وتراجعت اسعار اسهم 86 شركة 
وحافظت اس���هم 18شركة على اسعارها و103 ش���ركات لم يشملها 

التداول.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 98.9 

مليون سهم نفذت من خالل 663 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار.
وج���اء قطاع ش���ركات اخلدمات في املركز الثان���ي بكمية تداول 

تماسك سهم 
»زين« واألسهم 
المرتبطة به 
تتهاوى بشدة
 مع تراجع السوق

استحواذ قيمة
 تداول أسهم

 6 شركات
 على %61.3 

من القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر( مؤشرات السوق تتهاوى  

المؤشر 111.5 نقطة وتداول 
174 مليون سهم قيمتها 

20.7 مليون دينار

انخفاض

202 سهم شاركت في تداوالت النصف األول من أصل 212 وارتفاع 60 سهمًا وتراجع 134 سهمًا مقارنة بإقفاالت 2009

»بيان«: السوق فقد عوامل الدفع وثقة المتداولين في الربع الثاني
تقرير  ق����ال 
ص����ادر ع����ن 
ش����ركة بيان 
ر  س����تثما لال
تناول اداء النصف االول للبورصة، 
ان السوق لم يتمكن من احلفاظ 
على قوة الدفع التي اكتسبها خالل 
الربع األول من عام 2010، والذي 
أنهاه مس����جال ارتفاعا مبؤشراته 
وحتسنا في أدائه إذ تسببت جملة 
من العوامل الداخلية واخلارجية 
في فقدان السوق الجتاهه الصاعد 
ليتحول إلى تسجيل خسائر في 
مؤش����راته ل� 3 أشهر كانت كفيلة 
ألن يفقد خاللها مكاسبه احملققة 
من����ذ بداية الع����ام، ويتحول إلى 
تس����جيل اخلس����ائر التي دفعت 
مؤشره السعري لالقتراب مجددا 
من أدنى مستوى له منذ بداية األزمة 
املالية العاملية، فيما متكن املؤشر 
الوزني من احلفاظ على جزء بسيط 

من مكاسبه. 
أما بالنس����بة جلميع األسهم 
املدرجة في السوق الرسمي، فقد 
شارك 202 سهم في تداوالت النصف 
األول من أصل 212 سهما مدرجا، 
وارتفعت أس����عار 60 سهما منها، 
في حني تراجعت أسعار 134 سهما 
وذلك مقارنة بإقفاالت عام 2009.

وكان الرب����ع األول م����ن العام 
قد شهد مجموعة عوامل إيجابية 
دعمت وضع السوق، على رأسها 
إقرار مجلس األمة لقانوني اخلطة 
التنموية وهيئة أسواق املال وكذلك 
بداية ظهور األخبار عن صفقة بيع 
افريقية مملوكة لش����ركة  أصول 
االتص����االت املتنقلة »زين«، فيما 
الثاني عوامل سلبية  الربع  شهد 

خارجية وداخلية.
الداخلي، تأثر  وعلى الصعيد 
السوق سلبا بغياب عوامل الدعم 
فضال عن مروره بفترة ترقب طويلة 
نتيجة تأخر الشركات املدرجة في 
اإلعالن عن نتائجها للربع األول 
املنقضي من عام 2010، مما أسفر 
عن ظهور حالة عامة من التحفظ 
بني املتداولني عبرت عن نفس����ها 
في ش����كل معدالت سيولة يومية 

منخفضة بشكل واضح.
أما العوامل اخلارجية التي أثرت 
على السوق في الربع الثاني، فكان 
أهمها ظهور األزم����ة االقتصادية 
مبنطق����ة اليورو عل����ى إثر تعثر 
االقتص����اد اليوناني وإقرار خطة 
إنقاذ أوروبية له، وسط محاذير 
من امتداد تلك األزمة للدول التي 

األزمة املالية العاملية.

يونيو.. تراجع حاد

تكبد س���وق الكويت لأوراق 
املالية خس���ارة جديدة عن شهر 
يونيو بعد أن تراجع مؤش���راه 
عن مستويات إغالقهما في مايو، 
حيث تراجع املؤش���ر الس���عري 
بنسبة 2.34%، فيما تراجع املؤشر 
الوزني بنس���بة 2.31%. ولم يكن 
الوحيدين  الس���وق هما  مؤشرا 
اللذين تراجعا، إذ ترافق مع ذلك 
انخفاض نشاط التداول بشكل عام 
سواء على مستوى كمية التداول، 
أو قيمة التداول وعدد الصفقات 
املنفذة. فقد تسبب استمرار غياب 
عوامل الدعم الداخلية بالس���وق 
في سيادة حالة من التحفظ على 
أداء املتداولني والذي عكسته قيم 
التداول اليومية املنخفضة، إذ بلغ 
التداول  اليومي لقيمة  املتوسط 
26.55 ملي���ون دين���ار فيما كان 
التداول  اليومي لكمية  املتوسط 
166.88 مليون س���هم. وقد أسهم 
في تعزيز حال���ة التحفظ ترقب 
املتداولني لنتائج الشركات املدرجة 
عن الربع الثاني من العام 2010. 
ولم تكن العوامل الداخلية الوحيدة 
في التأثير على السوق، إذ لعبت 
األزمة االقتصادية مبنطقة اليورو 
وحترك أسعار النفط دورهما في 
التأثير على كافة أسواق األسهم 
اخلليجية مبا فيها السوق الكويتي 

وإن بنسب متفاوتة.
وقد مر السوق بتغيرات عدة 
في شكل أدائه خالل يونيو، فقد 
افتتح الش���هر ب���أداء غلب عليه 
التماسك في أسبوعه األول بفضل 
استقرار أداء األسهم القيادية. غير 
أن الس���وق ما لبث أن شرع في 
اتخاذ مسار هابط عبر تداوالت 
متذبذبة ليبلغ مؤشره السعري 
قاع أدائه خالل يونيو في منتصف 
أدنى مستوى  الشهر مقتربا من 
بلغه سابقا منذ بداية األزمة املالية 
التراجع  العاملية، وقد حدث هذا 
رغم األخب���ار اإليجابية املتعلقة 
ببيع صفقة أصول افريقية لشركة 
االتصاالت املتنقلة »زين«، والتي 
دعمت السوق بعض الشيء دون 
أن تتمكن من حتويل اجتاهه العام. 
ورغم أن السوق شهد بعدها حتوال 
في مساره إثر تسجيله ملكاسب 
متتالية خلمس جلسات، فقد عاود 
بعدها التراجع مجددا ليعمق من 

خسائره إلى نهاية الشهر.

تعتم����د على األنش����طة اخلدمية 
وخاصة السياحة، وهو األمر الذي 
أثار مخاوف حول جلوء إسبانيا 
إنقاذ  إلى طلب خطط  والبرتغال 
مماثلة. وقد س����جلت األس����واق 
العاملية تراجعات عند ظهور األزمة 
االقتصادية في أوروبا، استجابت 
لها أس����واق األس����هم اخلليجية 
بانخفاضات كانت في بعض األحيان 
عنيفة. وقد أسهم في تدعيم األجواء 
الس����لبية تراجع وتذبذب أسعار 
النف����ط، وهو األم����ر الذي حظي 
بنصيب في التأثير السلبي على 

سوق الكويت لأوراق املالية.

يناير.. ارتفاع محدود

أنهى س����وق الكويت لأوراق 
املالية أول أش����هر سنة 2010 على 
ارتفاع محدود في مؤشره السعري 
في حني س����جل املؤش����ر الوزني 
انخفاضا ملحوظا نتيجة الضغوط 
التي تعرضت له����ا مجموعة من 

األسهم القيادية. 
وقد جاءت محصلة شهر يناير 
بعد حترك شبه أفقي ملؤشر السوق 
الذي أمضى جلسات  الس����عري، 
الش����هر متأرجحا حول مستوى 
ال� 7 آالف نقطة النفس����ي ضمن 
نطاق ضيق نسبيا، إذ لم يتعد ال� 
200 نقطة. ويعود التباين في أداء 
املؤشرين الرئيسيني للسوق إلى 
تركز التداوالت خالل الشهر على 
األسهم الصغيرة بشكل عام فيما 
شهد النشاط على أسهم الشركات 
القيادية ضعف����ا ملحوظا. وكان 
نشاط سوق الكويت لأوراق املالية 
في يناير قد اتسم باحلذر والترقب 
عموم����ا، وهو ما يفس����ر عمليات 

الش����راء االنتقائية التي شهدتها 
جلسات الشهر من جهة، والسرعة 
في جني األرباح احملققة وإن كانت 
بسيطة من جهة أخرى، فقد وجد 
املتداولون خالل الشهر صعوبة في 
استشراف اجتاه السوق، خصوصا 
في ظل غياب محفزات قوية تطغى 
على مسببات حالة احلذر وتدفع 
باجت����اه االرتفاع وحتقيق النمو، 
وهو ما أدى إلى سيطرة املضاربات 

على مجريات التداول.

فبراير.. أداء استثنائي

الكويت لأوراق  قدم س����وق 
أداء استثنائيا خالل شهر  املالية 
فبراير مدفوعا بعمليات الشراء التي 
طالت أسهما من مختلف األوزان. 
غير أن التركيز كان واضحا على 
أسهم الش����ركات القيادية وهو ما 
انعكس على أداء مؤش����ر السوق 
الوزني الذي منا خالل الشهر بنسبة 
الفتة بلغت 13.5%، في الوقت الذي 
سجل فيه املؤشر السعري ارتفاعا 
شهريا بنسبة 5.03%. وقد ترافق 
منو املؤشرين الرئيسيني في فبراير 
مع حتسن ملحوظ في مستويات 
الت����داول، خصوصا م����ن ناحية 
إذ  إلى السوق،  السيولة املوجهة 
بلغ املتوسط اليومي لقيمة التداول 
خالل فبراير 92.22 مليون دينار 
مقارنة ب� 60.30 مليون دينار في 

شهر يناير.
ومن العوامل التي ساهمت في 
حتقيق الس����وق للمكاسب خالل 
أدائه  شهر فبراير، ثم اس����تقرار 
وحفاظ����ه على األرب����اح احملققة، 
اعتماد مجلس الوزراء مشروع خطة 
التنمية السنوية لعام 2011-2010 

بتكلفة إجمالي����ة تصل إلى 4.78 
مليارات دينار، وتبع اعتماد خطة 
التنمية السنوية إقرار مجلس األمة 
قانوني اخلط����ة التنموية وهيئة 
سوق املال في مداولتهما الثانية، 
بأغلبية مريح����ة لكليهما. ثم قام 
بنك الكويت املركزي بخفض سعر 
اخلصم مبقدار 50 نقطة أساس من 

3 إلى %2.5. 
من جهة أخ����رى، كان ألخبار 
الشركات املدرجة النصيب األكبر 
في التأثير اإليجابي على مجريات 
الت����داول، إذ مت اإلعالن عن نتائج 
سنوية جيدة ضمن قطاع البنوك 
املدرجة في السوق، ما ساهم في 
عودة األسهم القيادية إلى الواجهة 
بعض سيطرة شبه كاملة لأسهم 
الصغيرة على التداوالت في الشهر 
السابق. كما مت اإلعالن عن تلقي 
املتنقلة )زين(  شركة االتصاالت 
عرضا لشراء أصول لها في القارة 
األفريقية يقدر ب����� 10.7 مليارات 
دوالر، ما أشاع حالة من التفاؤل 
في الس����وق انعكست على حجم 

النشاط بشكل واضح.

تداوالت.. استقرار عام

الكويت لأوراق  حافظ سوق 
املالية خالل مارس على استقرار 
أدائه وأنه����ى تداوالت  ف����ي  عام 
الشهر على ارتفاع بعد أن تذبذبت 
مؤشراته متأثرة بعمليات البيع من 
جهة واألنشطة الشرائية من جهة 
أخرى. وقد أقفل املؤشر السعري 
بنهاية مارس مرتفعا بنسبة %2.1 
بعد أن متكن من جتاوز مستوى 
ال� 7.500 نقطة، فيما سجل املؤشر 
الوزني منوا شهريا بلغت نسبته 

3.73%. هذا وسيطرت عمليات جني 
األرباح على مجريات التداول في 

بعض جلسات الشهر.
في املقابل، س����اهمت عمليات 
الش����راء االنتقائي خالل الشهر، 
والت����ي كان جزء منه����ا ذا طابع 
مضاربي، في التخفيف من تأثير 
التوازن  جني األرباح وحتقي����ق 
ألداء الس����وق. من جه����ة أخرى، 
لعبت تعام����الت الدقائق األخيرة 
من فترات التداول دورا بارزا في 
دفع السوق لتحقيق مكاسب يومية 
في العديد من جلسات التعامل في 
مارس، وذلك بعد أن يكون قد أمضى 
اجلزء األكبر من تلك اجللسات في 
املنطقة احلمراء. وقد تأثر نشاط 
الشهر بحالة الترقب التي انتابت 
املتعاملني بالسوق لتطورات صفقة 
بيع أصول زين ف����ي أفريقيا من 
جهة والنتائج السنوية للشركات 
املدرجة التي لم يتم اإلفصاح عنها 

من جهة أخرى.

أبريل.. عمليات بيع

تراجع سوق الكويت لأوراق 
املالية في أبريل بس����بب عمليات 
البيع التي طالت الغالبية العظمى 
من األسهم التي مت التداول عليها 
خالل الش����هر، غير أن االستقرار 
في أسعار أسهم الشركات القيادية 
بشكل عام حافظ على توازن نسبي 
في أداء السوق، فقد تراجع مؤشر 
الس����وق الوزني مع نهاية الشهر 
بنسبة 1.22%، في الوقت الذي سجل 
فيه املؤشر السعري خسارة شهرية 
نسبتها 3.11%. وقد تزامن تراجع 
مؤشري الس����وق الرئيسيني في 
أبريل مع انخف����اض ملحوظ في 

مستويات التداول، إذ بلغ املتوسط 
اليومي لقيمة التداول خالل الشهر 
70.29 مليون دينار مقارنة ب� 76.82 
مليون دينار في شهر مارس، كما 
وتراجع متوس����ط عدد األس����هم 
املتداولة من 432.05 مليون سهم 

إلى 309.17 ماليني سهم.
وكان السوق قد حقق منوا في 
األسبوع األول من أبريل بعد أن شهد 
أداء متذبذبا خالل جلسات األسبوع 
على إثر توزع نشاط املتعاملني بني 
عمليات ش����راء انتقائية من جهة 
وعمليات بيع بهدف جني األرباح 
من جهة أخرى. إال أن عمليات البيع 
فرضت س����يطرتها على مجريات 
التداول في سوق الكويت لأوراق 
املالية خالل األسبوعني التاليني، ما 
أدى إلى تسجيل السوق خلسائر 
جعلت املؤشر السعري يتخلى عن 
ثالثة مستويات مئوية بعودته إلى 

نطاق ال� 200.7 نقطة.
وق����د زاد م����ن ح����دة عمليات 
الترق����ب إلعالنات  البيع حال����ة 
نتائج الشركات املدرجة عن فترة 
األشهر الثالثة املنتهية من العام 
احلالي وتأخر أغلب الشركات في 
اإلعالن عنها، ويضاف إلى ما سبق 
الضغوط التي تعرض لها س����هم 
شركة املخازن العمومية »أجيليتي«، 
متأثرا بأخبار قضية عقود الشركة 
مع اجليش األميركي. ثم عاد السوق 
ليتماسك في األسبوع األخير من 
أبريل وحقق بعض املكاسب التي 
ساهمت في التخفيف من خسارة 

السوق الشهرية.

مايو.. خسائر كبيرة

تكبد سوق الكويت لأوراق 

املالية خس���ائر كبيرة في شهر 
مايو أفقدته جميع مكاسب السنة 
احلالي���ة وأعادته إل���ى ما دون 
مستوى إغالق العام 2009، فقد 
طالت عملي���ات البيع ما يقارب 
80% من األسهم التي مت تداولها 
خالل الشهر. وعليه تكبد مؤشر 
السوق السعري خسارة شهرية 
نسبتها 8.22%، ليهبط دون إغالق 
العام املاضي مبا نسبته %4.36، 
الوزني في  فيما تراجع املؤشر 
نهاية مايو بنسبة 6.62% مقلصا 
من مكاسبه هذا العام لتصل إلى 
5.46%. وكان تأخ���ر العديد من 
الشركات املدرجة في اإلعالن عن 
نتائجها للرب���ع األول من العام 
احلالي أحد عوامل الضغط التي 
أثرت على حركة السوق، خصوصا 
في النصف األول من الشهر. كما 
ساهمت التراجعات املسجلة في 
أسواق األسهم العاملية واإلقليمية 
بس���بب أزمة ديون اليونان في 
تعميق خسائر السوق احمللي، 
وهو ما ترافق مع هبوط أسعار 
النفط إلى ما دون ال� 70 دوالرا 
خالل الشهر. ولكن من جهة أخرى، 
رغم التأثير السلبي ألداء أسواق 
األسهم في املنطقة والعالم على 
س���وق الكويت لأوراق املالية، 
فان افتقاد السوق احمللي لعوامل 
الدعم الداخلية كان له الدور األبرز 
في خسائر شهر مايو، فقد سادت 
حالة عامة من العزوف عن الشراء 
التي حتيط  بس���بب الضبابية 
بأوضاع السوق، وهو ما تزامن 
مع ضغوط بيعية شديدة، اقترب 
على أثرها مؤشر السوق الرئيسي 
إلى أدنى مس���توياته منذ بداية 

تقـرير

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات 
والبالغة 12.7 مليون دين���ار على 61.3% من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
بن���ك اخلليج، البن���ك الدولي، بيت���ك، زين، 

واملستثمرون.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.1 

ماليني دينار على 24.6% من القيمة اإلجمالية.
 تراجعت جميع مؤش���رات السوق أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 175 نقطة، تاله البنوك 
مبقدار 131 نقطة، ثم الصناعة 112.6 نقطة، تاله 

االستثمار 112.5 نقطة. ت
را
ش
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