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حادا ادى لتراجعه بنسبة %13.5 
مقارنة بنهاية االس���بوع قبل 
املاضي، فقد انخفض الس���هم 
من 445 فلس���ا الى 385 فلسا 
بفعل ضغوط البيع امللحوظة 
من بعض املضاربني، باالضافة 
الى ان تدهور البورصة يتوقع 
ان ينعكس على رهونات االسهم 
لدى البنوك وبالتالي سينعكس 
ذلك على النتائج املالية في الربع 
الثاني خاصة انه البد ان يزيد 
من حجم املخصصات نتيجة 
تراجع قيم االصول االستثمارية 
املرهون���ة وصعوب���ة توفير 

املدينني ضمانات اضافية.
وكان البنك قد حقق ارباحا 
ف���ي الربع االول تق���در بنحو 
524 الف دين���ار، وقد ال تزيد 
ارباح البن���ك في الربع الثاني 
عن ارباح الربع االول في ظل 
استمرار سياسة البنك املعلنة 
بأخذ املزي���د من املخصصات، 
ولكن في ظل استمرار الوضع 
املتدهور للبورصة وعدم حتسن 
قيم االصول في النصف الثاني، 
فان ارباح البنك في نهاية العام 

ستكون متواضعة.

»الصناعات«.. 
هبوط

احتلت مجموعة الصناعات 
الوطنية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 29.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 639 صفقة 
قيمته���ا 7.2 مالي���ني دين���ار، 

وانخفض سهمها 29 فلسا.
س���يطرت عملي���ات البيع 
القوي���ة على تداوالت س���هم 
الصناعات الوطنية األمر الذي 
أدى النخفاض سعره بنسبة 
10.9% مقارنة باألس���بوع قبل 
املاضي، فقد انخفض السهم من 
265 فلسا الى 236 فلسا، ومع 
التدهور احلاد للسوق منذ بداية 
الربع الثاني خاصة في األسبوع 
املاضي، فإن ذلك سينعكس سلبا 
على النتائج املالية للشركة في 
النصف األول من العام احلالي، 
فقد حققت الشركة أرباحا في 
الرب���ع األول من العام احلالي 
بلغ���ت 4.7 مالي���ني دينار ما 
يعادل 4 فلوس للسهم، اال انه 
مع التدهور احلاد للسوق في 
الربع الثاني، فإن األرباح التي 
حققتها الشركة في الربع األول 
قد تتالشى لتعلن الشركة عن 
خسائر النصف األول من العام 
احلالي، وهذا يعود الى ضخامة 
احملفظة االستثمارية للشركة في 
السوق واملنتشرة في مختلف 
القطاع���ات خاص���ة في قطاع 
البنوك وحتديدا سهمي البنك 

»زين«..
 انخفاض محدود 
تص���درت مجموع���ة زين 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 11.3 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 553 صفقة قيمتها 
12.7 مليون دينار، وانخفض 

سهمها 20 فلسا.
على الرغم من الهبوط احلاد 
اال  للسوق االس���بوع املاضي 
ان س���هم زين سجل انخفاضا 
محدودا بنس���بة 1.8% مقارنة 
باالس���بوع قبل املاضي، حيث 
شهد السهم تذبذبا ما بني دينار 
و160 فلسا ودينار و100 فلس 
ليغلق في نهاية االسبوع على 
دينار و120 فلسا متراجعا مبقدار 
20 فلسا، ويعود عدم تأثر السهم 
بالهب���وط احلاد للس���وق الى 
عمليات الشراء امللحوظة التي 
شهدها السهم لدعمه خاصة من 
قبل بعض املجاميع االستثمارية 
في ظل وجود كميات ضخمة 
من اس���هم زين مرهونة سواء 
من قبل بع���ض كبار املالك او 
الصغار مقابل قروض، وهذا يعد 
العامل االساسي وراء متاسك 
السهم حتى اآلن، باالضافة الى 
الربحية الضخمة التي ستعلن 
عنها الشركة في النصف االول 
من العام احلالي والناجتة من 
صفقة بيع اصولها في افريقيا 
والبالغة نحو 2.7 مليار دوالر 
والتي سيضاف اليها نحو 100 
مليون دينار على االقل ارباحا 
تشغيلية صافية ما يعني ان 
ارباحه���ا في النصف االول لن 
تقل عن 3 مليارات دوالر، ورغم 
ضخامة هذه االرباح اال انها لم 
توقف تدهور اسهم الشركات 
املرتبطة بها والتي ستستفيد 
منها في نهاية العام االمر الذي 
يؤكد عل���ى ان هناك ضغوطا 
قوية على هذه االسهم لتجميعها 
بأدنى االس���عار وم���ن ثم بدء 
مرحلة اخرى من الصعود مع 
نهاية الربع الثالث وخالل الربع 

االخير من العام احلالي.

»الخليج«.. 
بيع

املركز  احتل بن���ك اخلليج 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 20.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 419 صفقة قيمتها 8.5 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 60 
فلسا، على الرغم من التداوالت 
الضعيفة لسهم بنك اخلليج اال 
ان سعره السوقي شهد هبوطا 

من خالل 489 صفقة قيمتها 4.2 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

80 فلسا.
هوى س����هم اجيليتي بشدة 
االس����بوع املاضي حتت وطأة 
عمليات البي����ع رغم ان مجمل 
تداوالت الس����هم ضعيفة اال ان 
السهم تكبد خس����ائر سوقية 
كبي����رة بلغت نس����بتها %21.6 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
حيث تراجع السهم من 370 فلسا 
الى 290 فلسا، ورغم الضبابية 
التي حتيط بالقضية املرفوعة 
ضدها في اميركا اال ان الهبوط 
احلاد للسهم يعود الى االجواء 
النفسية السيئة التي سيطرت 
على اوساط املتداولني فالسعر 
السوقي احلالي لسهم اجيليتي 
يعادل ما كان عليه في عام 2000 
رغم التطور الكبير الذي شهده 
العام للشركة وحجم  النشاط 
توسعاتها اخلارجية في نحو 
100 دولة حي����ث توفر لها اداء 
تشغيليا جيدا بعيدا عن العوائد 
التي فقدتها من سحب العقود 
االميركي����ة، وفي ضوء االرباح 
الناجتة من حجم اعمالها احلالية، 
فان السعر السوقي احلالي للسهم 
يعد مغريا للشراء، ولكن اجواء 
التش����اؤم السائدة حتول دون 
ذلك، فقد حققت الشركة ارباحا 
في الربع االول من العام احلالي 
تقدر بنحو 17.5 مليون دينار ما 
يعادل 17.4 فلس����ا للسهم وفي 
ضوء االرباح املتوقعة للشركة 
في الربع الثاني، فانها ستكون 

محفزة لشراء السهم.

       »المشاريع«..      
انخفاض

جاءت شركة مشاريع الكويت 
القابضة في املركز العاشر من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 10.4 
ماليني س���هم نفذت من خالل 
325 صفقة قيمتها 3.4 ماليني 
دينار، وانخفض سهمه 30 فلسا 
رغم التداوالت الضعيفة لسهم 
مشاريع الكويت اال انه سجل 
انخفاضا في سعره بنسبة %8.8 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
حيث تراجع الس���هم من 340 
فلس���ا الى 310 فلوس للسهم، 
ومعظم التداوالت التي شهدها 
السهم والتي غلب عليها البيع 
ج���اءت بفعل الهب���وط احلاد 
للسوق، ومتتلك شركة الفتوح 
القابض���ة 45.6% وبهاء الدين 
رفيق احلريري 5.08% والشركة 
االميركي���ة للخدمات العقارية 
11.6%، ونحو 88.5 مليون سهم 

خزينة والتي تعادل %7.3.

برق���ان ق���د حق���ق ارباحا في 
الربع االول م���ن العام احلالي 
تقدر بنحو 1.8 مليون دينار ما 
يعادل 1.9 فلس للسهم، وفي ظل 
استمرار سياسة البنك اخذ املزيد 
من املخصصات خاصة في ظل 
التراجع العام للسوق في الربع 
الثاني م���ن العام احلالي االمر 
الذي ادى الى تراجع ملحوظ في 
قيم االصول السائلة املرهونة 
لدى البنك، فانه يتوقع اال تشهد 
ارباحه في الربع الثاني تطورا 
مقارنة بالربع االول، وهذا يعني 
ان ارباح البنك في النصف االول 
يتوقع ان تتراوح بني 4 و4.5 

فلس للسهم.

»التجاري«.. 
ارتفاع

جاء البنك التجاري في املركز 
الثامن من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 4.8 ماليني س���هم نفذت 
من خالل 105 صفقات قيمتها 
4.3 ماليني دينار، وارتفع سهمه 

70 فلسا.
رغم التداوالت املتدنية لسهم 
البنك التجاري قياسا برأسماله اال 
انها تعتبر مرتفعة قياسا مبعدل 
دورانه الضعيف تاريخيا، وجاءت 
هذه التداوالت املرتفعة التي مت 
اغلبها يوم االربعاء املاضي من 
قبل بعض الصناديق واحملافظ 
البنك  التي ميثل س����هم  املالية 
مركزا ماليا اساسيا فيها لتصعد 
في نهاية الربع الثاني من اجل 
حتس����ني بياناتها املالية، حيث 
ارتفع سهم البنك من 860 فلسا 
الى 930 فلس����ا مسجال ارتفاعا 
بنس����بة 8.1% مقارنة باالسبوع 
املاض����ي، ومتثل ش����ركة  قبل 
الشرق القابضة نحو 23.1% من 
اسهم البنك التجاري، وقد تكبد 
البنك خسائر في الربع االول من 
الع����ام احلالي بلغت 1.4 مليون 
دينار، ومع تراجع السوق بشكل 
ح����اد في الربع الثاني، فان ذلك 
يتوقع ان ينعكس س����لبا على 
البنك التجاري، حيث س����يقوم 
ارباحه احملققة  بتحويل جميع 
في الربع الثاني الى مخصصات 
االمر الذي س����يؤدي الى زيادة 
اخلس����ائر املتوقعة في النصف 

االول من العام احلالي.

»أجيليتي«.. 
هبوط

احتلت شركة اجيليتي املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 12.9 مليون سهم نفذت 

للشركة في الربع الثاني، بل انها 
قد تعود الى اع���ادة هيكلة في 
امللكيات، خاصة انه السهم الوحيد 
ضمن أسهم الش���ركات التابعة 
للمجموعة الدولية لالس���تثمار 

الذي شهد تداوالت قياسية.

»برقان«.. 
انخفاض

احتل بنك برقان املركز السابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 13.8 
مليون سهم نفذت من خالل 196 
صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار، 

وانخفض سهمه 10 فلوس.
الت���داوالت الضعيفة  رغم 
لسهم بنك برقان االسبوع املاضي 
اال ان عمليات البيع طغت عليها 
االمر الذي دفع سعره للتراجع 
بنسبة 3.1% مقارنة باالسبوع 
املاض���ي، حي���ث تراجع  قبل 
الس���هم من 325 فلسا الى 310 
فلوس، وقد استكمل بنك برقان 
منظومة توسعاته اخلارجية بعد 
ان اس���تحوذ االسبوع املاضي 
على بنك في تونس ليعد ضمن 
البنوك احمللية التي لها تواجد 
خارجي، وهذه البنوك هي: البنك 
الوطن���ي، والتمويل الكويتي، 
واالهلي املتحد، والبنك التجاري، 
التوسع  وتأتي اس���تراتيجية 
اخلارجي لبنك برقان باعتبار 
الذراع املصرفية ملجموعة  انه 
مشاريع الكويت القابضة التي 
التابعة  تستحوذ وش���ركاتها 
عل���ى 55.47% باالضاف���ة الى 
متلك املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 8.26%، وكان بنك 

ومع التوقع���ات بأن يحرر 
البنك بعض املخصصات مقابل 
رهونات ألس���هم »زين«، فإنه 
يتوقع ان ينعكس ذلك بشكل 
إيجابي على أرباحه في الربع 
الثاني، وكانت أرباحه في الربع 
األول قد بلغت نحو 76.2 مليون 
دينار ما يعادل 24 فلسا للسهم، 
ويتوق���ع أال تق���ل أرباحه في 
النصف األول من العام احلالي 

عن 50 فلسا للسهم.

»المستثمرون«.. 
تداوالت قياسية

جاءت شركة املستثمرون في 
املركز السادس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 213.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 1124 صفقة قيمتها 4.8 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 4 
فل���وس. شهد سهم املستثمرون 
تداوالت قياسية األسبوع املاضي 
والتي متثل نحو 21.3% من اجمالي 
أسهم الشركة البالغة نحو مليار 
التداوالت  س���هم، ورغم ه���ذه 
القياسية اال ان سعر السهم سجل 
انخفاضا بنسبة 14.3% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي وذلك يعود 
الى عملي���ات البيع القوية التي 
يبدو انها من بعض املالك علما 
بأن ش���ركة املشروعات الكبرى 
العقارية متتلك نحو 66.65% من 
أسهم شركة املستثمرون. ورغم 
اخلسائر احملدودة للشركة في 
الرب���ع األول من الع���ام احلالي 
والبالغة 188 أل���ف دينار اال ان 
طبيعة التداوالت التي ش���هدها 
السهم األسبوع املاضي ليس لها 
املالية املتوقعة  عالقة بالنتائج 

العام احلالي نحو 497 مليون 
دينار، ورغم ان هذه املخصصات 
تؤثر على مجمل أرباحه اال انها 
تقوي املركز املالي للبنك كما انه 
مع تعافي الوضع االقتصادي 
وتالش���ي الغرض م���ن هذه 
املخصصات، فإنها س���تتحول 

الى أرباح.

»الوطني«.. 
تراجع

احتل بنك الكويت الوطني 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 4.4 ماليني سهم نفذت 
من خالل 202 صفقة قيمتها 5.1 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 

60 فلسا.
رغم التداوالت الضعيفة جدا 
لسهم البنك الوطني األسبوع 
املاضي اال ان س���عره السوقي 
تراج���ع بنس���بة 5% مقارنة 
باألس���بوع قبل املاضي والتي 
تعتبر خسائر مرتفعة للسهم 
بعد ان ظل محافظا على سعره 
الثاني، فقد  الربع  منذ بدايات 
الس���هم م���ن دينار  انخفض 
و200 فلس في االس���بوع قبل 
املاضي الى دينار و140 فلسا في 
نهاية األسبوع املاضي، ورغم 
ان الهبوط احلاد للس���وق في 
الربع الثاني لن يؤثر على النمو 
املتوق���ع ألرباح البنك في تلك 
الفترة اال ان اس���تمرار تراجع 
التداول  األصول أغلب مراحل 
في الربع الثالث سيدفع البنك 

لزيادة مخصصاته.

الكويتي،  الوطن���ي والتمويل 
ورغم تدهور السوق وانعكاسه 
عل���ى احملفظة االس���تثمارية 
الوطنية  ملجموعة الصناعات 
سلبا اال ان املركز املالي للشركة 
يعتبر جيدا، فقد قامت بسداد 
حوال���ي 180 مليون دينار من 
املالية، وااللتزامات  التزاماتها 
املالية األخرى مس���تحقة في 

العامني القادمني.

»بيتك«.. 
انخفاض محدود

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 6.1 ماليني سهم نفذت 
من خالل 266 صفقة قيمتها 6 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 

30 فلسا.
اتسمت حركة التداول على 
س���هم »بيتك« بالضعف اال ان 
طابع البيع سيطر عليها األمر 
الذي دفع السعر السوقي للسهم 
الى االنخفاض نسبة 3%، ففي 
السهم  بدايات األس���بوع كان 
عند سعر 990 فلسا وكان من 
املتوقع ان يتجاوز الدينار عند 
ي���وم األربعاء  نهاية اغالقات 
الهبوط احلاد  املاض���ي اال ان 
اليوم وأيضا  للسوق في ذلك 
في نهاية تعامالت السوق حال 
دون صعوده ليتراجع الى 960 
فلسا، وفي حال استمرار الوضع 
املتدهور للس���وق، فإنه ليس 
مستبعدا ان يتراجع سهم بيتك 
خاصة انه يتوقع ان يزيد من 
التي بلغت  حجم مخصصاته 
حت���ى نهاية الرب���ع األول من 

كل العوامل تدعو لإلفراط في التشاؤم 
ومع ذلك هل يصعد السوق؟
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التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(20 حتى 24 يونيو27 يونيو حتى 1 يوليومؤشر%)+ أو -(20 حتى 24 يونيو27 يونيو حتى 1 يوليومؤشر

-21.5-2.4383.107668املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-5.6-4.216.24.468.0251.8مؤشر NIC50 )نقطة(

-21.2-20.708.75826.284.8115.575.053املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-2.9-6.431.76.625.1193.4السوق السعري )نقطة(

-71.8-400.0001.417.0001.017.000كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-3.6-390.4405.014.6السوق الوزني )نقطة(

-64.3-5149عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(-4.4-725.160.000758.617.50033.457.500كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-61.3-100.935260.604159.669قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(-21.5-12.19215.5343.342عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-3.6-30.003.378.78531.125.502.7691.122.123.984القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(-21.2-103.548.790131.424.05527.875.265قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(-4.4-145.032.000151.723.5006.691.500املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

اجلداول والرسوم البيانية إعداد شركة االستثمارات الوطنية

هشام أبوشادي
على الرغم من االجتاه النزولي لسلوق الكويت للأوراق املالية منذ بداية 
الربع الثاني اال ان االنهيار احلاد ألسلعار األسهم األسبوع املاضي أثار العديد 
من التساؤالت لدى األوساط االستثمارية واالقتصادية حول مبررات هذا االنهيار 
الذي تزامن مع اغالقات النصف األول، وكأن هناك جهات كبيرة تعمدت الضغط 
بقوة وعنف على السوق، بل ان األمر وصل الى حد حتميل أوساط املتداولني 
احلكومة مسؤولية هذا التدهور بسبب عدم تعليق أي مسؤول فيها على مدى 
الشلهور املاضية على الوضع املتدهور في السوق وكأن ما يحدث من النزيف 

املتواصل ألموال املواطنني ال يهمها في شيء.
فهل احلكومة ومجلس األمة على علم بأن تدهور السوق سيزيد من اعداد 
املتعثرين، وانه مهما كان رأسمال صندوق املتعثرين، الذي مت اقراره فلن يكفي، 
وهل تدري السلطتان حجم املشاكل االجتماعية املترتبة عن تدهور السوق 
الذي خسر 1.1 مليار دينار في أسبوع واحد فقط؟ واألسوأ انه ال توجد أي بوادر 

حكومية لوقف تدهور السللوق.

ففي االسبوع املاضي خسر املؤشر السعري 193.4 نقطة ليغلق على 6431.7 
نقطة بانخفاض نسلبته 2.9% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ 

بداية العام الى 573.6 نقطة بانخفاض نسبته %8.2.
وانخفض املؤشلر الوزني 14.6 نقطة ليغلق على 390.4 نقطة بانخفاض 
نسبته 3.6% مقارنة باألسلبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 

4.6 نقاط بارتفاع نسبته %1.2.
وسجلت القيمة السوقية خسائر كبيرة قدرها مليار و122 مليون دينار لتصل 
القيمة السوقية االجمالية الى 30 مليار دينار مسجلة انخفاضا نسبته 3.6% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، فيما بلغت اخلسائر احملققة منذ بداية العام نحو 681 

مليون دينار بانخفاض نسبته %2.2.
وسلجلت املتغيرات الثالثة انخفاضا أيضا، حيث تراجعت كمية األسلهم 

املتداولة بنسبة 4.4% والقيمة بنسبة 21.2% والصفقات بنسبة %21.5.
في التقرير االسبوعي لل »األنباء« يوم األحد املاضي، ذكرنا ان األسوأ لم يأت 
بعد، وقد وجهت الينا انتقادات من االصدقاء القراء األعزاء اال ان جزءا من األسوأ 

الذي توقعناه قد حدث األسبوع املاضي، والتزال األجواء السيئة حتيط بالسوق 
ألسباب عديدة:

أوال: هناك قناعة راسخة لدى األوسلاط االستثمارية واملتداولني أصحاب 
االجتاهات قصيرة املدى بأنه ال توجد أي محفزات تدعو الى الشراء حتى ان هناك 

مخاوف جتاه أسهم الشركات القيادية من شرائها باألسعار احلالية.
ثانيا: رغم ان األوساط االستثمارية تتوقع نتائج مالية سلبية ملعظم الشركات 
في النصف األول اال ان عدم القدرة على حتديد خسائر كل شركة يدفع املتداولني 
لالحجام عن الشراء، فضال عن الدخول في فترة الصيف التي في العادة يشهد 

فيها التداول ضعفا شديدا.
ثالثا: مع الهبوط احلاد للسلوق، فإن هناك مخاوف جتاه نتائج البنوك في 
النصف األول من العام احلالي اذا أخذنا في االعتبار الزيادة امللحوظة املتوقعة 
في حجم املخصصات األمر الذي قد يؤدي انخفاض أرباح البنوك، بل قد تعلن 
بعض البنوك عن خسلائر في الربع الثاني بعد ان كانت محققة أرباحا في الربع 
األول، باالضافة الى انه يتوقع تأخر اعالنات البنوك األمر الذي سيزيد من االحجام 

عن الشراء.
رابعا: الشركات التي قامت بإعادة هيكلة مديونياتها مع بعض البنوك أصبح 
موقفها صعبا خاصة انها كانت تعول بشكل أساسي على حتسن السوق الكويتي 
واألسلواق اخلليجية لسلداد التزاماتها من خالل بيع أصولها السائلة، وبالتالي 
ازداد الوضع سلوءا، باالضافة الى ذلك، فإن هناك شلركات قد أوشكت على 
االتفاق مع البنوك الدائنة إلعادة هيكلة ديونها اال ان مع تدهور السلوق أصبح 

من الصعب امتام االتفاق.
خامسا: نظرة التشاؤم واالحباط من القطاع اخلاص جتاه املشاريع احلكومية 
اخلاصة بخطة التنمية نتيجلة العراقيل العديدة التي تواجه تنفيذها والتي في 

مقدمتها التمويل.
وفي ظل هذه العوامل التشلاؤمية وسليطرة اجواء االحباط على اوساط 
املتداولني، قد يشهد السوق صعودا وفقا للقاعدة التاريخية التي ينفرد بها السوق 
الكويتي، وهي عندما يكون هناك افراط في التشاؤم يصعد السوق، وعندما يكون 

هناك افراط في التفاؤل يتراجع السوق، وحاليا هناك افراط في التشاؤم.

تدهور األسعار متعمد وتجاهل الحكومة لمسؤوليتها دفع المستثمرين لتحميلها المسؤولية

اسلتمرار تدهور األسلهم سليزيد ملن أعلداد المنضميلن لصنلدوق المتعثرين

نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس
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