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على توقعات احملللني واملتداولني في السوق للمسار اإليجابي، فبعد زوال 
التخوفات من مخصصات البنوك احمللية مع توالي اإلعالنات اإليجابية 
ألرباح البنوك والتوقعات بعودة ش���ركات كثيرة ال تقل نس���بتها عن 
40% من الشركات املدرجة 
إلى األرباح مرة أخرى، باتت 
تلك النتائج أحد عوامل الدفع 
الس���وق في املرحلة  ألداء 

املقبلة.
وواكب اإلعالن عن تلك 
التوقعات ما ينتظره السوق 
من قرارات إيجابية قد تغير 
مسار الس���وق بشكل عام 
والتي من املتوقع أن تعرضها 
اللجنة املشكلة لدعم السوق 
على رئيس مجلس الوزراء 
بعد عودته من رحلته ألميركا 

الالتينية.
وبالرغ���م م���ن تباين 
آراء احملللني بش���أن قدرة 
إدارة السوق على التغيير 
والتطوير إال أن اإليحاءات 

سهم نفذت من خالل 644 صفقة قيمتها 3.12 ماليني دينار. وجاء قطاع 
اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 77.71 مليون سهم نفذت 

من خالل 1583 صفقة قيمتها 15.51 مليون دينار.
وحصل قط���اع البنوك 
الرابع بكمية  املرك���ز  على 
تداول حجمها 31.2 مليون 
س���هم نفذت من خالل 770 
صفقة قيمتها 16.38 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الصناعة في 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 18.68 مليون سهم 
نفذت من خالل 641 صفقة 
قيمتها 5.20 ماليني دينار.

نتائج الشركات
 في الربع الثاني

القطاع  جاءت نتائ���ج 
املصرف���ي للنص���ف األول 
لتصح���ح م���ن األج���واء 
التش���اؤمية التي سيطرت 

أرباح قطاع البنوك تقود السوق لتصحيح المسار
وتوقعات بتحقيق مستوى 6600 نقطة خالل أسبوع

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
24.22 مليون دينار على 46.9% من إجمالي القيمة 
املتداولة وهذه األس����هم هي: زين والوطني وبيتك 

والدولي والسالم وشركة مشاريع الكويت.
تص��درت »زين« األس��هم املتداول��ة وفقا ملعيار 
القيم��ة، حيث بلغت قيمة تداوالتها 8.66 ماليني دينار 

بنسبة 16.76% من اإلجمالي.

تصدر مؤشر قطاع اخلدمات ارتفاعات قطاعات 
السوق بواقع 84.2 نقطة، تاله قطاع األغذية بواقع 
26.6 نقطة. وجاء قطاع الصناعة في املركز الثالث 
بواقع 8.9 نقاط. وتصدر قطاع البنوك مؤش����رات 
قطاعات السوق من حيث التراجع بواقع 1.8 نقطة 

تاله قطاع غير الكويتي بواقع 20.8 نقطة.
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اإليجابية لتدخل احلكومة في السوق 
فيما يبدو ستحسم أداءه خالل الربع 

الثالث.

آلية التداول

استهلت مؤشرات السوق جلستها 
األخيرة على اللون األخضر، معززة 
بذلك اجتاه السوق اإليجابي في معظم 
جلسات تداول األسبوع، فقد جتاوز 
سهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
مستوى الدينار عند دينار و40 فلسا 
للس���هم بعد إعالن نتائج النصف 
األول للبن���ك والتي جاءت إيجابية 

رغم املخاوف من حجم املخصصات.
وش���هد سهما »األهلي« و»األهلي املتحد« ارتفاعات بواقع 10 فلوس 

للسهم ليستقر السهم عند 510 فلوس و540 فلسا على التوالي.
وفيما تراجع س���هم الوطني بواقع 20 فلسا في عمليات جني أرباح 
محدودة في نطاق س���عري تراوح بني دينار و220 فلس���ا للسهم كحد 
أعلى ودينار و180 فلس���ا كحد أدنى، هبط س���عر سهم البنك التجاري 
بواقع 30 فلس���ا ليستقر عند 900 فلس���ا للسهم وذلك مع ترقب أرباح 

البنك خالل األسبوع املقبل.
وقادت التوقعات املتفائلة بتحقيق نتائج جيدة للشركات االستثمارية 
في النصف األول أداء الشركات بشكل جيد، حيث حققت االستثمارات 
الوطنية ارتفاعا بواقع 5 فلوس للسهم لتستقر عند 335 فلسا للسهم، 
فيما استقر سهم »الساحل« عند نفس مستواه في اجللسة السابقة بالغا 

130 فلسا للسهم، كما استقر سهم املال عند مستوى 76 فلسا للسهم.
وصعد سهم جلوبل ملستوى 65 فلسا رابحا 4 فلوس مع التوقعات 

بتحقيق نتائج مالية إيجابية عن النصف األول.
وتصدر سهم »السالم« نشاط الش���ركات االستثمارية وفقا لكمية 

التداول التي بلغت 25.52 مليون سهم بقيمة 2.34 مليون دينار.
واحتل سهم »املستثمرون« صدارة السوق وفقا ملعيار النشاط على 
مستوى الس���وق، حيث بلغت كمية التداول على السهم 46.88 مليون 
س���هم بقيمة 1.02 مليون دينار وذلك في إطار املضاربات العنيفة التي 
يش���هدها السهم منذ بداية األسبوع، ليغلق السهم على انخفاض قدره 

فلس واحد، مستقرا عند 21.5 فلسا للسهم.

الصناعة والخدمات

وقد استقر سهم »مجموعة الصناعات« عند مستوى 275 فلسا للسهم 
في حدود سعرية تراوحت بني 270 فلسا للسهم كحد أدنى و275 فلسا 
كحد أعلى، بكمية تداول حجمها 4.4 ماليني س���هم قيمتها 1.22 مليون 
دينار.وفيما حقق س���هم »منا القابضة« ارتفاعا قدره 4 فلوس للسهم 
مس���تقرا عند 216 فلسا للس���هم بكمية تداول حجمها 5.5 ماليني سهم 

قيمتها 1.17 مليون دينار.
وشهد س���هم »زين« تداوالت نشطة بلغت 7.34 ماليني سهم بقيمة 
8.66 مالي���ني دينار في حدود س���عرية تراوحت بني دينار و200 فلس 

للسهم كحد أعلى ودينار و180 فلسا كحد أدنى.

 عمر راشد
النصف األول  حس���مت نتائج 
اإليجابي���ة لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( تداوالت السوق باالستقرار 
في املنطق���ة اخلض���راء مدعومة 
بتوقع���ات حتقيق املؤش���ر العام 
مستوى 6600 نقطة خالل األسبوع 
املقبل، مدعوما باألجواء التفاؤلية 
التي سيطرت على نفسية املتداولني 
طوال جلس���ات األسبوع على وقع 
التصريحات احلكومية بشأن تنفيذ 
التنموية وارتفاع  مشاريع اخلطة 
النصف  الثقة بشأن نتائج  مؤشر 

األول للشركات بعد أن دعمتها نتائج النصف األول ألداء معظم البنوك 
احمللية والتي افتتحها البنك الوطني بأرباح قياسية صافية في النصف 

األول بلغت 145.2 مليون دينار.
وعلى الرغم من تراجع املؤشرات الرئيسية في تداوالت نهاية األسبوع 
املاضي، إذ تراجعت الكميات املتداولة بنحو 11.2% والقيمة بنسبة %1.63 
مقارنة بتداوالت اجللسة السابقة، إال أن السوق استطاع أن ينهي تداوالته 
مس���تقرا في املنطقة اخلضراء بارتفاع مؤشره العام بواقع قدره 15.6 
نقطة ليستقر عند 6582 نقطة فيما استقر املؤشر الوزني بواقع 0.03 
نقطة ليستقر عند 411.15 نقطة بنمو 0.01%، مع توقعات باجتاه املؤشر 

نحو 6600 نقطة خالل األسبوع املقبل.
وش���هدت تداوالت اجللس���ة األخيرة تبادل مراكز بني أسهم البنوك 
واخلدمات، ففيما شهدت أسهم بعض البنوك عمليات جني أرباح، عاد 
التركيز مرة أخرى على قطاع اخلدمات بقيادة »زين« التي استحوذت 
تداوالتها على 16.7% من إجمالي القيمة، فيما عادت أسهم مجموعة الرابطة 
لالرتفاع مرة أخرى ولو بشكل طفيف تفاعال مع إيضاح الشركة حول 
قبول مكتب احملاسبة تظلمها بش���أن اعتراضها على ترسية مناقصة 
املورد الرئيس���ي والذي، ووفقا لإلعالن، س���تتضح نتائجه والتي قد 
تؤول إلى ترس���ية املناقصة عليها أو إلغائها أو استمرار الوضع على 

ما هو عليه.

المؤشرات العامة

نهاية خضراء ملؤشرات السوق الرئيسية في نهاية تداوالته األسبوعية، 
حيث أغلق املؤش���ر الس���عري مرتفعا بواقع 15.6 نقطة ليستقر عند 
6582.6 نقطة، كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 0.03 نقطة ليغلق على 

411.15 نقطة بارتفاع نسبته %0.01.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 322.11 مليون سهم نفذت من خالل 

5480 صفقة قيمتها 51.64 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 122 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أس���عار أس���هم 50 شركة وتراجعت أس���عار أسهم 35 شركة، 

وحافظت أسهم 37 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 93.34 مليون 

سهم نفذت من خالل 1522 صفقة قيمتها 9.76 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 81.40 مليون 

المتداولون في 
انتظار إجراءات عالج 

البورصة وتصريحات 
الحكومة بشأن تنفيذ 
الخطة تعزز الثقة في 

أداء السوق

)سعود سالم( السوق »أخضر« وسط احتماالت قوية مبواصلة طريق الصعود وتصحيح املسار  

المؤشر 15.6 نقطة وتداول 
322.11 مليون سهم 

بقيمة 51.64 مليون دينار

ارتفاع

»وضوح«: 63% ارتفاعًا في قيم التداول األسبوعية بدعم 
من »زين« و»الوطني« والتصريحات اإليجابية للفهد

تقرير  ذك���ر 
شركة وضوح 
لالستشارات 
االقتصادي���ة 
أداء  ش���هدت  البورص���ة  أن 
الثالث  إيجابيا وذلك لألسبوع 
على التوالي من تداوالت شهر 
يوليو وذلك على صعيد معظم 
املؤشرات حيث بلغ إجمالي قيمة 
التداول األسبوعية 193.8 مليون 
ارتفاع بلغت  دينار أي بنسبة 
63.35% باملقارن���ة مع إجمالي 
قيمة تداوالت األسبوع السابق 
والتي بلغت 118.6 مليون دينار، 
كما ش���مل التحسن أيضا كمية 
التداول األسبوعية التي بلغت 
1.510 مليون س���هم أي بنسبة 
ارتفاع بلغت 27.71% باملقارنة مع 
إجمالي كمية تداوالت األسبوع 
السابق والتي بلغت 1.183 مليون 

سهم.
ويأتي ه���ذا األداء اإليجابي 
بدعم من التصريحات االيجابية 
التي أدلى بها نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزي���ر الدولة للتنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد حول 
اتخاذ حزمة من اإلجراءات التي 
من شأنها دعم االقتصاد الوطني 
والسوق بشكل خاص، ومن جهة 
أخرى ساهم تثبيت التصنيف 
االئتماني للبنك الوطني عند درجة 
Aa2 وموافقة مجلس الوزراء على 
زيادة رأسمال البنك في تعزيز 
حالة الثقة واالطمئنان بالنسبة 
ملستقبل البنك، كما ساهمت أيضا 
موجة الشراء التي شهدتها أسهم 
مجموعة االستثمارات الوطنية 
في حتسني مؤش���رات السوق 

بشكل عام. 
 كم���ا أنهى س���وق الكويت 
لألوراق املالية تداوالت األسبوع 
الثالث من شهر يوليو على ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مستوى 6.582.6 نقطة مرتفعا 
بنحو 1.07% عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ 6.512.7 نقطة، 
في حني أنهى املؤش���ر الوزني 
تداوالت هذا األس���بوع ليغلق 
عند مستوى 411.15 نقطة مرتفعا 
بواق���ع 1.91% مقارن���ة بإغالق 
األسبوع الس���ابق عند 403.43 

نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
القيمة  الس���ابق بلغ إجمال���ي 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
ال���� 193 مليون دين���ار مقارنة 
بنحو 118.7 مليون دينار خالل 
األسبوع السابق مرتفعة بنحو 

63.35%، فيم���ا ارتفع���ت كمية 
املتداولة لهذا األسبوع  األسهم 
بنحو 27.7% لتبلغ بنهاية هذا 
األسبوع 1.510 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 24.617 صفقة. هذا 
وقد بلغ متوسط قيمة التداول 
اليوم���ي 38.7 مليون دينار من 
خالل متوسطات كمية متداولة 
تعادل 301.9 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 4.923.4 صفقة 

يوميا.
وعلى صعيد القطاعات شهدت 
تداوالت السوق أداء متباينا حيث 
تصدر االرتفاعات قطاع البنوك 
والذي أغلق مؤشره السعري عند 
مستوى 9347.5 نقطة، مرتفعا 
بواقع 2.58% مقارنة باألسبوع 
السابق مس���تحوذا على قيمة 
تداول تعادل 27.13% من قيمة 
تداوالت السوق اإلجمالية، يليه 

قطاع األغذية بواقع ارتفاع مقداره 
1.9% في مؤشره السعري.

ومن حي���ث التراجعات فقد 
تصدرها قط���اع التأمني ليغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
2.295.7 نقطة متخليا عن %0.38 
وبقيمة تداول تعادل 0.10% من 

إجمالي القيمة السوقية.
أما من حيث نشاط القطاعات 
البنوك  فق���د تصدرها قط���اع 
مستحوذا على 27.1% من قيمة 
تداوالت السوق، يليه في النشاط 
قطاع اخلدمات حيث حقق قيمة 
تداول تعادل 26.9% من إجمالي 
قيمة تداوالت الس���وق وأغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
14.483 نقط���ة مرتفع���ا بواقع 
1.2% مقارنة بإغالق األس���بوع 

السابق.
وعلى صعيد األسهم تصدر 
سهم الصلبوخ قائمة االرتفاعات 
بواقع 33.3% ليغلق عند 84 فلسا، 
يليه سهم جلوبل مرتفعا بواقع 
25% ليغلق عند مس���توى 65 
فلسا، فيما جاء سهم اإلمناء في 
املرتبة الثالث���ة مرتفعا %24.5 
ليغلق عند 66 فلسا، وفي املقابل 
تصدر التراجعات سهم السالم 
بنحو 213.2% حيث أغلق عند 92 
فلسا، يليه سهم إسكان متخليا 
ع���ن 12% ثم س���هم بتروجلف 

بخسارة مقداره %11.5 .
أما من حيث نشاط األسهم فقد 
حقق سهم زين أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األسبوع بلغت 17.9 
مليون دينار وأغلق عند 1.180 
فلسا، يليه سهم »الوطني« بقيمة 
تداول مقدارها 15.3 مليون دينار، 

حيث أغلق عند 1.200 فلس.

تقـرير

استحواذ قيمة 
تداوالت أسهم 6 
شركات والبالغة 
24.22 مليون 
دينار على %46.9 
من إجمالي القيمة


