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ارتفاع قدرها %2.6. 
وجاءت ارتفاعات البنك على وقع 
استمرار النشاط امللحوظ على أدائه 
والتي عززت املضاربات التي شهدها 
األسبوع املاضي لعوامل عديدة أبرزها 
حتقيق البنك أرباحا صافية بلغت 
5.03 مالي���ن دينار بنهاية النصف 
األول بنم���و ق���دره 244%، مقارنة 
بخسائر قدرها 3.49 مالين دينار في 

الفترة املماثلة من العام املاضي. 
كما أدى الدخول النشط على السهم 
من قب���ل بعض كبار املالك في عملية 
تبديل للمراكز جلاذبية سعره الذي يعد 
متدنيا للغاية مع دخول البنك حتت 
قيادة جديدة الى حتقيق أرباح جيدة 
خالل الرب���ع الثالث بعد أن متكن من 
حتقيق أرباح في النصف األول وهو 
ما سيعزز اس���تراتيجية وأداء البنك 

التشغيلية في املرحلة املقبلة. 

» الخليج«.. 
ارتفاع ملحوظ

احتل بنك اخلليج املرتبة الرابعة، 
إذ مت تداول 28.07 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 452 صفقة بقيمة 12.88 
ملي���ون دينار وأغلق الس���هم على 
ارتفاع قدره 15 فلسا للسهم مع نهاية 
األسبوع املاضي ليستقر عند 465 

فلسا للسهم. 
ومت تداول السهم في نطاق سعري 
تراوح بن 470 فلسا كحد أعلى و440 
فلس���ا كحد أدنى وذلك في عمليات 

تنوعت بن املضاربة والشراء. 
وعلى الرغم من أنه ما من أخبار 
إيجابية شهدها السهم خالل األسبوع 
املاضي إال أن التوقعات بقيام البنك 
بتمويل عدد من املشروعات في إطار 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
سيسهم كثيرا في ارتفاع وتعزيز أداء 
السهم خالل الربع الثالث، ناهيك عن 
اس���تمرار البنك في انتهاج سياسة 
الشفافية بشأن بيان أوضاعه املالية 

»الوطني«.. 
ارتفاع ملحوظ

تصدر بنك الكويت الوطني نشاط 
السوق من حيث القيمة املتداولة، إذ 
مت تداول 23.6 مليون سهم نفذت من 
خالل 405 صفقات بقيمة 29.7 مليون 
دينار، حيث أغلق الس���هم مرتفعا 
بواقع 80 فلسا مستقرا عند دينار 
و300 فلس للسهم في حدود سعرية 
تراوحت بن دينار و200 فلس كحد 

أدنى ودينار و300 فلس. 
وجاء تصدر »الوطني« ألكثر 10 
شركات في السوق من حيث القيمة 
في ضوء ما تردد عن بدء االكتتاب 
في رأسمال البنك بعد شهر رمضان 
والذي واكب رف���ع وكالة »موديز« 
من تصنيفه���ا االئتماني ونظرتها 
املستقبلية للبنك وتأكيد تصنيفها 
 )Aa2( طويل املدى للبنك عند مستوى
والذي عكس املتان���ة املالية للبنك 
وموقعه الري���ادي الذي يتبوأه في 
الصناعة املصرفية محليا واقليميا. 
كما جاء التصني���ف بعد أن رفعت 
»موديز« نظرتها للتصنيف السيادي 
لدولة الكويت باعتبار ان تصنيف 
البنك الوطني وغي���ره من البنوك 

مقيد بالتصنيف السيادي.

»زين«..
أرباح قياسية

احتل س���هم ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« املركز الثاني بن أكبر 
10 شركات من حيث القيمة، إذ مت تداول 
11.8 مليون سهم نفذت من خالل 489 
صفقة بقيمة 14.2 مليون دينار، حيث 
أغلق السهم عند مستواه األسبوع قبل 
املاضي بالغا  دينارا و200 فلس للسهم 
في حدود سعرية تراوحت بن دينار 
و220 فلس���ا كحد أعلى ودينار و180 

فلسا كحد أدنى. 
وسيطرت األرباح القياسية خالل 
جلسات األسبوع املاضي على أداء السهم 
والشركات املرتبطة به، بعد أن متكنت 
الشركة من جتاوز حاجز 3 مليارات 
دوالر كأرباح نصف س���نوية نتيجة 
إضافة أرباحها من صفقة بيع أصولها 
في أفريقيا إلى شركة بهارتي الهندية 
وكذلك الرتفاع أرباحها التشغيلية في 
النصف األول مقارنة بالفترة املماثلة 
من العام املاضي وهو ما انعكس إيجابا 
على قدرة السهم على مواصلة االرتفاع 
خالل اجللسة متخطيا حاجز الدينار 

و200 فلس للسهم. 
وباإلضافة إلى األرباح القياسية 
التزال ش���ائعة بيع حصة اخلرافي 
لش���ركة االتص���االت اإلماراتي���ة 
تسيطر بقوة على سلوك املتداولن 
واملستثمرين جتاه السهم مع عدم 
تأكيد أو نفي تلك األخبار بش���كل 
واضح كما يتوقع البعض أن يكون 
لتلك األخبار تأثير إيجابي قوي على 
سلوك أسهم مجموعة اخلرافي خالل 

شهر رمضان. 

»الكويت الدولي«.. 
ارتفاع النشاط

حل س���هم بنك الكويت الدولي 
في املركز الثالث، إذ مت تداول 54.7 
مليون س���هم نفذت من خالل 852 
صفقة بقيم���ة 12.98 مليون دينار، 
وارتفع السهم بواقع 6 فلوس للسهم 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي وبنسبة 

»مجموعة الصناعات«.. 
جاذبية الشراء

احتل سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية املركز السابع، إذ مت تداول 
26.2 مليون سهم نفذت من خالل 654 
صفقة بقيمة 8 مالين دينار، وارتفع 
الس���هم في نهاية األسبوع املاضي 
بواقع 25 فلسا مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي ليستقر عند 325 فلسا في 
حدود سعرية تراوحت بن 325 فلسا 

كحد أعلى و295 فلسا كحد أدنى. 
ومن املتوقع أن تعلن الشركة عن 
أرباح جيدة في الربع الثاني خالل 
اجتماع مجلس إدارتها اليوم العتماد 
نتائجها املالية وفق ما أعلنه موقع 
السوق اخلميس املاضي، والتوقعات 
بتحقي���ق أرباح جيدة تأتي في ظل 
سداد املجموعة لكافة التزاماتها عن 
عام 2009 وقيامه���ا بإعادة هيكلة 
ملديونياتها املتبقية بشكل يعزز من 
استراتيجيتها التشغيلية في اجتاه 
حتقيق نفس مستوى الربحية الذي 
حققته في الربع األول والبالغ 4.7 
مالين دينار األمر الذي يعني أنه من 
املتوقع أن تعلن الشركة عن ربحية 
تصل ملستوى 8 فلوس للسهم عن 

النصف الثاني.

»الديرة«.. 
استقرار

احتل سهم الديرة القابضة املرتبة 
الثامنة، إذ مت تداول 99.3 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 750 صفقة بقيمة 
5.7 مالين دينار، واس���تقر السهم 
عند نفس مس���توى اإلغالق خالل 
األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي مستقرا عند 54 فلسا. 
وجاء النشاط امللحوظ على السهم 
في حركة مضاربية بسبب التحرك 

»المستثمرون«.. 
ارتفاعات مضاربية

احتل سهم مجموعة املستثمرون 
املرتبة السادسة وسط  القابضة 
أكثر 10 ش����ركات تداوال من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 315.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 1196 صفقة 
بقيمة 8.3 مالين دينار، واستقر 
السهم في نهاية األسبوع عند نفس 
مستواه األسبوع قبل املاضي بالغا 
26 فلسا في حدود سعرية تراوحت 
بن 28 فلسا كحد أعلى و26 فلسا 

كحد أدنى.

ونشاطا ملحوظا حيث أشارت 
بلومبيرغ وهي الوحدة االسالمية 
اململوكة لبيت التمويل الكويتي 
بأنها تعتزم خالل الشهر اجلاري 
إصدار صكوك بقيمة 100 مليون 
دوالر والذي صنفته فيتش عند 

 .BBB مستوى
ومع التوقع���ات بتحقيق البنك 
منوا في الربحية خالل الربع الثالث 
عل���ى خلفية تصمي���م اإلدارة على 
تنويع مصادر إيرادات البنك ودعم 
التابعة له خالل املرحلة  الشركات 
املقبلة، يستمر السهم األكثر جاذبية 
بن األسهم املتداولة في السوق لدى 

املتداولن واملستثمرين.

األس���بوعية عند دينار و80 فلسا 
للسهم وبارتفاع نسبته %1.9.

واليزال س���هم بيت التمويل 
الكويتي األكثر جاذبية لدخول 
صناع السوق واحملفظة الوطنية 
خالل األسبوع املاضي وذلك ملا 
يتمتع به السهم من أداء تشغيلي 
قوي عكسته األرباح اجليدة التي 
متكن من حتقيقها خالل النصف 
األول. وباإلضاف���ة للتوقع���ات 
بإسهام بيتك بنصيب األسد في 
متويل املشاريع التنموية املدرجة 
التنمي���ة االقتصادية  في خطة 
واالجتماعية، حقق���ت وحدته 
االستثمارية خارج الكويت تطورا 

أوال ب���أول أمام املالك واملس���اهمن 
مما كان له أثر إيجابي على نفسية 

املتداولن. 

»بيتك«..
نشاط قوي

حل سهم بيت التمويل الكويتي 
في املرتبة اخلامس���ة، إذ مت تداول 
10.5 مالين س���هم نفذت من خالل 
526 صفق���ة قيمته���ا 11.3 مليون 
دينار، وأغلق السهم مرتفعا بواقع 
20 فلسا ليستقر في نهاية التداوالت 

أسبوع »حاسم« ألداء السوق خالل الربع الثالث بانتظار آليات الحكومة 
لتمويل المشاريع التنموية وقراراتها »المفصلية« لدعم االقتصاد

462 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام 0.1% والوزني %1.5

عمر راشد
أثبتت حصيلة التداوالت األسبوعية للسوق أن احملفزات وتعزيز الثقة املعيار احلقيقي الذي تستند 
اليه سلوكيات املتداولني وليس فترات التداول، فقد شهدت سيولة السوق أعلى مستوياتها منذ أبريل 
املاضي في أولى جلسات التداوالت الرمضانية على وقع األخبار اإليجابية على سهم بنك الكويت الوطني، 
فيما اس�تمرت تداوالت السوق في االرتفاع نهاية األس�بوع على الرغم من تقليص ساعات التداول إلى 
ساعتني فقط.  وجاء أداء قطاع املصارف ليثبت أنه وحده القادر على رفع أداء السوق، حيث تصدر القطاع 
ارتفاعات قطاعات السوق مدعوما بأرباحه نصف الس�نوية التي حققت منوا بلغ 16.5% مقارنة بالفترة 
املماثلة من العام املاضي، حيث بلغت األرباح املجمعة للقطاع 259.08 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت 
222.5 مليون دينار في الفترة املماثلة من العام املاضي. ومع تصدر قطاع البنوك باقي قطاعات السوق 
من حيث القيمة الرأسمالية والربحية خالل النصف األول، أصبحت أسهم القطاع املالذ اآلمن للكثير من 
املتداولني واملستثمرين.  ومع األخبار اإليجابية على سهم بنك الكويت الوطني التي عززت من أداء السوق 
 خالل جلستي األربعاء واخلميس املاضيني، ساهمت األرباح القياسية لسهم »زين« والتي جتاوزت حاجز

ال� 3 مليارات دوالر وعودة سهم »أجيليتي« للتداول مرة أخرى وتداول أخبار بتجديد عقد املورد الرئيسي 
لها ملدة 6 أش�هر أخرى في ارتفاعات السوق والتي قادته الرتفاع ملحوظ في القيمة بلغ 47.7% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي. فقد بلغت قيمة التداوالت 200.2 مليون دينار مقارنة بقيمة 135.5 مليون دينار 
في األسبوع قبل املاضي. واستطاعت احملفزات اإليجابية وبفضل دعم األسهم القيادية للسوق لقيادة 
السوق الختراق حاجز ال� 6700 نقطة للمرة األولى منذ شهرين، مع التوقع أن حتمل القرارات احلكومية 
املصيرية دعما ألداء السوق خالل األس�بوع اجلاري السوق لالستقرار فوق مستوى 6700 نقطة والتي 
تذبذب السوق حولها خالل جلسات التداول ارتفاعا وانخفاضا. ويضاف لقرارات مجلس الوزراء الداعمة 
ألداء السوق توقعات متزايدة باعتماد تشكيلة مفوضية هيئة أسواق املال خالل شهر رمضان.  وفي مواجهة 
تلك احملفزات اليزال السوق يعاني من 5 معوقات رئيسية والتي قد تدفع به مجددا إلى مربع التراجعات 

»احلادة« والتي عاني منها أوائل شهر يوليو املاضي واملتمثلة في: 
تمويل الخطة

أوال: اجلدل الدائر حاليا بني آليات متويل خطة التنمي�ة االقتصادية واالجتماعية والتي تفاعلت معها اجلهات 
التش�ريعية والتنفيذية واملصرفية ومنظمات املجتمع املدني كاجلمعية االقتصادية وجمعية احملاس�بني، ففي 
حني يؤيد البعض مقترح القانون الرامي لتأس�يس الصندوق الوطني للتنمية لتمويل املشاريع املدرجة في خطة 
التنمية، يصر آخرون وعلى رأس�هم بنك الكويت املركزي على انه ال متويل خارج إط�ار البنوك احمللية باعتبارها 
األكثر قدرة ومهنية على اإلقراض والقادرة كذلك على حماية املال العام.ومع استمرار اجلدل حول اجلهة املمولة 
خلطة التنمية بني السلطتني التشريعية والتنفيذية تتخوف العديد من الفعاليات االقتصادية أن تضيع مالمح اخلطة 
ويصيب النشاط والعزمية احلكومية الفتور جتاه تنفيذ املشاريع التنموية وهو ما قد يؤدي إلى ضياع مالمح اخلطة 
خالل املرحلة املقبلة. ومع تأخر خطة احلكومة لتمويل خطة التنمية وفي ظل العراك الدائر حاليا حول تأسيس 
شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع اخلطة تزداد حالة الترقب في السوق ملا سيسفر عنه السجال النيابي � احلكومي 

بشأن آلية متويل اخلطة خالل الفترة املقبلة.
ثانيا: التوقعات بعزم بنك الكويت املركزي إلخضاع الشركات االستثمارية الختبارات الضغط مثلها مثل البنوك 
احمللية باعتبارها جزءا هاما من األداء االقتصادي وهو ما يزيد من تخوفات البعض بقدرة تلك الشركات على االستمرار 
خاصة أن صندوق النقد الدولي بني عددا من الس�يناريوهات واألول يتعلق بأنه بافتراض خس�ارة أصول ش�ركات 
االس�تثمار لنسبة تتراوح بني 15 و33% من أصولها فإن 3 شركات من أصل 11 ضمن االختبار ستفقد كامل رؤوس 
أموالها فيما ينخفض معدل رأس املال الى األصول لدى 7 شركات أخرى دون 10% مع احتفاظ شركة استثمارية 
بواحدة مبعدل رفع مالي فوق 10% ومع حدوث هذا األمر فإن عددا ال بأس به من الش�ركات االستثمارية سيكون 

معرضا للخروج من السوق لعدم قدرته على إجراء مثل هذا االختبار.
ثالثا: مع بقاء 39 شركة خارج دائرة اإلعالن عن نتائج بياناتها املالية نصف السنوية واحتماالت رفع عدد الشركات 
التي من املتوقع أن تواجه حاالت اإليقاف عن التداول إلى 57 شركة متثل 27% من إجمالي عدد الشركات املدرجة، 

من املتوقع أن تستمر حالة الترقب واحلذر هي املسيطرة على أداء السوق خالل املرحلة املقبلة حلني االنتهاء من 
اإلعالن عن نتائج تلك الشركات خصوصا أن أداء بعضها يصارع من أجل البقاء في السوق.

رابعا: تصميم اجلهات الرقابية املمثلة في بنك الكويت املركزي وإدارة الشركات املساهمة في وزارة التجارة 
والصناعة وإدارة الس�وق على مواجهة الش�ركات التي أضرت بحقوق مساهميها والتش�ديد عليها لتطبيق املواد 
املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية واملتعلقة بتقدمي البيانات املالية في موعدها، يجعل عددا ال بأس به 
من الشركات عرضة لتطبيق املادة 178 والتي شهدت بعض اجلمعيات العمومية تطبيقا لها خالل األسبوع املاضي. 
ومع تأكيدات من مسؤولي التجارة بوجود ما ال يقل عن 50 شركة معظمها مدرج تستحق تطبيق تلك املادة عليها، 

من املتوقع أن تشهد سلوكيات املتداولني على هذه الشركات عزوفا عن الشراء عليها خالل املرحلة املقبلة.
خامس�ا: عامليا، ومع عدم التأكد من حالة تعافي االقتصاد األميركي من تداعيات األزمة وتقلبات أسعار النفط 
وأس�واق املال العاملية، من املتوقع أن تتذبذب أسواق املال العاملية صعودا وهبوطا خالل املرحلة املقبلة وهو 
ما سيؤثر سلبا على أداء السوق خالل املرحلة املقبلة على اعتبار أن السوق يتفاعل مع تلك األحداث بشكل سريع 

رغم أن االرتباط بينهما في غالبية األحيان ليس متكامال. 
وقد جاءت نهاية تداوالت األس�بوع املاضي لتثبت مرة أخرى خصوصية السوق في تفاعله مع العوامل احمللية 
متجاهال العوامل اخلارجية، حيث ارتفع املؤش�ر العام بواقع 5.1 نقاط مس�تقرا عند 6671.2 وما نس�بته %0.1 
مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي والبالغ 6666.1 نقطة وبانخفاض قدره 334.1 نقطة وما نسبته 4.8% عن نهاية 
2009.  كما أغلق املؤش�ر الوزني على ارتفاع قدره 6.2 نقاط وما نسبته 1.5% مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 

والبالغ 420.3 نقطة وارتفاع قدره 40.7 نقطة وما نسبته 10.6% عن نهاية 2009. 
وحققت القيمة السوقية الرأسمالية مكاسب بلغت 462 مليون دينار بالغة 32.7 مليار دينار بنمو نسبته %1.4 
مقارنة بنهاية األسبوع قبل املاضي والبالغة 32.3 مليار دينار وبارتفاع قدره  مليارا دينار بنمو نسبته 6.7% عن نهاية 
2009.  وحققت مؤش�رات السوق الرئيسية ارتفاعات متوازية على مستوى املعدل اليومي لقيمة التداول وكمية 

األسهم وعدد الصفقات بنسب 48% و42% و20% على التوالي. 

5 معوقات لمواصلة الس�وق ارتفاعاته أبرزها الج�دل الدائر حول تمويل 
مشاريع الخطة التنموية والحديث عن اختبارات الضغط على شركات االستثمار

نتائج الشركات في النصف األول تقود السوق لمرحلة غربلة حقيقية 
للش�ركات الورقية مع تصميم الجه�ات الرقابية على تنظيف الس�وق
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على سهم إيفا والتي شهدت نشاطا 
ملحوظا حتركت مبوجبه ش���ركتا 
الديرة وعقارات الكويت خالل جلسات 
التداول في نشاط مضاربي يهدف 
لتحري���ك أرباح س���ريعة. كما جاء 
النشاط على سهم »الديرة« في ظل ما 
تشهده األسهم الرخيصة من جاذبية 
وتفضيل لدى بعض املتداولن أمال 
في حتقيق أرباح سريعة واالنتقال 
في املراكز بينها وبن األسهم القيادية 
خالل جلسات التداول والتي يتحرك 
عليها صناع السوق من مدراء احملافظ 

والصناديق االستثمارية.

»أجيليتي«..
ارتفاع ملحوظ

املركز  احتل سهم »أجيليتي« 
التاسع من حيث القيمة، إذ مت تداول 
12 مليون سهم نفذت من خالل 511 
صفقة بقيم���ة 5.6 مالين دينار، 
وارتفع السهم بواقع 45 فلسا مقارنة 
باألس���بوع قبل املاضي ليستقر 
عند 475 فلسا للس���هم وبنسبة 
منو 10.5%. ودفعت عودة س����هم 
»أجيليتي« وشركاته التابعة بداية 
جلسات األسبوع املاضي السوق 
لتخطي حاجز ال� 52 مليون دينار 
ليستقر فوق ال� 53 مليونا بعد أن 
أرسلت الش����ركة إيضاحها بشأن 
ما نش����ر في مجلة »ميد« والتي 
كانت إدارة الس����وق ق����د أوقفته 
الستيضاح ما كتب حول إسقاط 
التهم من قبل االدعاء األميركي على 
الش����ركة األم بعد أن مت إسقاطها 
على إحدى الشركات التابعة. وعلى 
الرغم من ان إيضاح الشركة حمل 
نفيا غير مباش����ر ملا مت ذكره، إال 
السهم  املتداولن جتاه  أن سلوك 
ازداد ضراوة لالستحواذ عليه مع 
األخبار غير املؤكدة بأن ملف نزاع 
الشركة مع اجليش األميركي في 
اجتاهه للتسوية دون دفع مبالغ 
مالية كبيرة بشأن األسعار الواردة 
في تعاقداتها م����ع اجليش، األمر 
الذي دفع السهم ملواصلة االرتفاع 

مستقرا عند مستوى 475 فلسا.
ومع نهاية األس����بوع املاضي، 
مت تداول أخبار لم تؤكدها الشركة 
تقضي بأن عقد املورد الرئيسي مت 
متديده 6 شهور أخرى مع حتقيق 
الشركة أرباحا عن النصف األول 
بلغت 35 ملي����ون دينار وهو ما 
سيعزز وضع السهم خالل جلسات 
األسبوع والتوقع أن يغلق السهم 
فوق حاجز ال� 500 فلس مع نهاية 

األسبوع اجلاري.

»بوبيان«..
تبديل للمراكز

احتل س���هم بنك بوبيان املركز 
العاشر من حيث القيمة، إذ مت تداول 
10 مالين سهم نفذت من خالل 515 
صفقة بقيمة 5.6 مالين دينار، وارتفع 
الس���هم مع نهاية األسبوع املاضي 
بواقع 20 فلس���ا مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي ليستقر عند 550 فلسا 
للسهم وبنسبة منو 3.8% في حدود 
سعرية تراوحت بن 580 فلسا كحد 

أعلى و520 فلسا كحد أدنى. 
وجاء التحرك على سهم »بوبيان« 
مع عمليات تبديل املراكز التي شهدها 
القطاع املصرفي على أسهمه خالل 
جلسات األسبوع وكذلك في عملية 
تبديل مراكز بينه وبن س���هم بنك 

الكويت الوطني.
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مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي باألسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
%)+ أو -(1 حتى 5 أغسطس8 حتى 12 أغسطسمؤشر

4.741.54.635.7105.92.3مؤشر NIC50 )نقطة(
6.671.26.666.15.10.1السوق السعري )نقطة(
426.5420.36.21.5السوق الوزني )نقطة(

1.496.072.5001.057.662.500438.410.00041.5كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(
20.49917.1573.34219.5عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

200.165.990135.542.67064.623.32047.7قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(
299.214.500211.532.50087.682.00041.5املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم / يوم(

4.1003.43166819.5املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة / يوم(
40.033.19827.108.53412.924.66447.7املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك / يوم(

-27.0-1.757.5002.407.500650.000كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(
-3.0-32331عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(

-23.4-582.571760.509177.938قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(
32.747.489.31132.285.504.269461.985.0431.4القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(

مقارنة مؤشرات التداول مع نهاية عام 2009
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
%)+ أو -(2010/8/122009/12/31مؤشر

4.741.54.171.6569.913.7مؤشر NIC50 )نقطة(
-4.8-6.671.27.005.3334.1السوق السعري )نقطة(
426.5385.840.710.6السوق الوزني )نقطة(

32.747.489.31130.684.814.1062.062.675.2056.7القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(


