
اقتصادالجمعة  10  سبتمبر  2010   20
صندوق األسهم األوروبية التابع لـ »الكويتية لالستثمار« األكثر انخفاضًا

55 صندوقًا ارتفعت أسعارها خالل أغسطس.. و»ثروة االستثماري« األكثر ارتفاعًا
 شهدت الصناديق الكويتية االستثمارية التي مت حصرها 
خالل شهر أغسطس املاضي وفقا آلخر حتديث لها تذبذبا 

في أدائها. 
 ووفقا ملا ذكره موقع »مباشر« االلكـــتروني ارتفــــعت 
أســـعار وثائق 55 صـــندوقا اســـتثماريا مـــن اجمالي 
الصــــناديق التي مت حصرهـــا، وكان في املرتبة األولى 
صندوق ثروة االســـتثماري بنســـبة منو بلغت %7.39 
ليرتفع سعر الوثيقة من 0.9959 دينار نهاية يوليو 2010 
إلى 1.0695 دينار في 26 أغســـطس 2010، وهو صندوق 
مفتوح مت تأسيسه في مايو 2007 بهدف حتقيق االرتفاع 
في رأس املـــال للمدى الطويل من خالل االســـتثمار في 
أسهم الشركات املدرجة على سوق الكويت لألسهم، كما 
يجوز للصندوق االستثمار في أسواق األجل وأي أدوات 
جديدة يطرحها الســـوق واملال الفائض سيتم استثماره 

في إيداعات قصيرة األمد. 

صندوق بنك مصر

 بينما ارتفع صندوق بنك مسقط msci الكويتي بنسبة 
4.76% ليغلق سعر الوثيقة نهاية الفترة على 0.577 دوالر 

مقارنة بإغالق يوليو 2010 على 0.5508 دوالر، يليه في 
املرتبة الثالثة صندوق جلوبل ألكبر عشر شركات التابع 
لبيت االستثمار العاملي مرتفعا بنسبة 4.72% ليصل سعر 
الوثيقة في 26 أغســـطس 2010 إلـــى 1.354 دينار مقابل 
1.293 دينـــار نهاية يوليو املاضـــي، تاله صندوق ممتاز 
لالستثمار التابع للمركز املالي بنسبة منو 4.63% حيث 
ارتفع سعر الوثيقة من 4.14 دنانير إلى 4.33 دنانير في 

نهاية الشهر. 
واحتل صندوق الوطنـــي لألســـهـــم الكويتية التابع 
للبـــنك الوطــــني الكويتي املــــرتبة اخلامســـة بنسبة 
ارتـــفاع بلغت 4.40% ليغلق سعر الوثيقة نهاية الشهر 
علـــى 0.61605 دينار مقابـــل 0.5901 دينار في 31 يوليو 
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صندوق األسهم األوروبية 

 وعلـــى صعيد الصناديق املنخفضـــة تراجع أداء 15 
صندوقا استثماريا، تصدرها صندوق األسهم األوروبية 
التابع للشركة الكويتية لالستثمار بنسبة انخفاض بلغت 
3.19% حيث انخفض سعر الوثيقة من 15.07 يورو في 31 

يوليو 2010 إلى 14.59 يورو في 31 أغسطس 2010، بنسبة 
تراجع 2.45%، تاله صندوق الوطني لألســـهم اخلليجية 
التابع لبنك الكويت الوطني ليغلق سعر الوثيقة نهاية 
الشهر على 0.91516 دوالر مقارنة بـ 0.9381 دوالر الشهر 

السابق له. 

المرتبة الثالثة

 وجاء في املرتبة الثالثة صندوق أسهم أميركا الشمالية 
التابع للشركة الكويتية لالستثمار بنسبة بلغت %2.30 
ليغلق سعر الوثيقة على 10.19 دوالرات في 31 أغسطس 
2010 مقابـــل 10.43 دوالرات في 31 يوليـــو 2010. بينما 
انخفض صندوق اخلليج اإلسالمي بنسبة بلغت %2.04 
حيث تراجع سعر الوثيقة من 5.8228 دوالرات إلى 5.704 

دوالرات نهاية أغسطس املاضي. 
وكـــان في املـــرتبة الـــخامســـة صـــندوق الـــوسم 
التابع للشــركة الكويتية للتــــمويل واالستثمار محــــققا 
خســــائر بلغت خالل الشهر 2.02% ليــغلق سعر الوثيقة 
علـــى 0.3581 دينار مقابل 0.3655 دينـــار في 31 يوليو 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت
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�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

مطلوب مندوب مبيعات
راتــب + عمــولــة

پ لديه اجازة قيادة و�سيارة.

پ معرفة تامة جلميع مناطق الكويت.

پ يجيد اللغة االجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة.

پ يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر. 

پ دوامني �سباحًا وم�ساًء.

ار�ســال ال�سيـــرة الــذاتــيـــة فــاكــــ�س

22428864 - 22407910

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

2.8 مليار دينار قيمة التداول تمثل 31.6% من إجمالي القيمة

قطاع »الخدمات« يستحوذ على 25% من نشاط السوق منذ بداية العام
أما املؤشــــر الوزني فقد بلغت 
مكاسبه خالل العام احلالي حوالي 
16.76%، بإضافة 64.65 نقطة إلى 
رصيده، وصل بها إلى مســــتوى 
450.4 بنهاية جلسة أول من أمس، 
في حني كان إغالقه بنهاية العام 
املاضي عند مستوى 385.75 نقطة. 
جتدر اإلشــــارة الى أن أداء قطاع 
اخلدمات خالل الشهر اجلاري جاء 
إيجابيا، وذلك مبكاســــب نسبتها 
0.7% تقريبا، احتل بها املركز األخير 
بني 6 قطاعات رابحة خالل سبتمبر، 
حيث أضاف مؤشر القطاع 104 نقاط 
إلى رصيده خالل تلك الفترة، وذلك 
مقارنة مبســــتوى إغالقه بنهاية 
الشــــهر املاضي والــــذي كان عند 

مستوى 14.676.5 نقطة.
أما عن أداء مؤشــــرات السوق 
خالل الشــــهر اجلاري فقد جاءت 
إيجابية كذلك، حيث أضاف املؤشر 
الســــعري 1% تقريبا إلى رصيده 
خالل تلك الفترة مبكاسب بلغت 
68.5 نقطة، وذلك مقارنة مبستوى 
إغالقه بنهاية شــــهر أغســــطس 

املاضي.

وقــــد ســــاهم ارتفــــاع قطاع 
اخلدمات في آخر جلســــة تداول 
مع باقي القطاعــــات املرتفعة في 
إغالق مؤشــــرات السوق باللون 
األخضــــر، حيــــث أنهى املؤشــــر 
السعري التداوالت بارتفاع طفيف 
بلغــــت نســــبته 0.05% تقريبا، 
مبكاســــب بلغت 3.7 نقاط وصل 
بها إلى مستوى 6.757 نقطة، في 
حني أغلق املؤشر الوزني مرتفعا 
بنسبة 0.13% مضيفا 0.57 نقطة 
إلى رصيده ليصل إلى مســــتوى 

450.4 نقطة عند اإلغالق.
أما عن أداء مؤشــــرات السوق 
خالل العام احلالي فقد جاء متباينا، 
حيث جاء أداء املؤشــــر السعري 
ســــلبيا، في الوقت الذي ظل فيه 
أداء املؤشر الوزني إيجابيا، وبلغت 
خسائر املؤشر السعري منذ بداية 
العام احلالي وحتى نهاية جلسة 
أمس 3.5% تقريبــــا، فاقدا 248.2 
نقطة من رصيده خالل تلك الفترة، 
وذلــــك مقارنة مبســــتوى إغالقه 
بنهاية العــــام املاضي والذي كان 

عند 7.005.3 نقطة.

الفترة، ليصل إلى مستوى 14.780.5 
نقاط بنهاية جلسة أمس، وكان قد 
أنهى آخر جلســــات العام املاضي 
عند مستوى 14.688.1 نقطة. وقد 
ساهم في مكاسب قطاع اخلدمات 
خالل العام احلالي إغالقه باللون 
األخضر بارتفاع نسبته %0.27، 
مبكاسب بلغت 39.4 نقطة، ليكون 
ثانيا بني 4 قطاعــــات أغلقت في 

املنطقة اخلضراء.

جلســــات العام احلالــــي فقد بلغ 
287.011 صفقة متثل 30.6% تقريبا 
من إجمالي صفقات السوق والتي 
بلغت 938.198 صفقة خالل نفس 
الفترة. وأوضح موقع »مباشــــر« 
أن قطاع اخلدمــــات احتل املرتبة 
األخيــــرة بني 3 قطاعــــات حققت 
مكاســــب خــــالل العــــام احلالي، 
بارتفاع نســــبته 0.63%، بإضافة 
92.4 نقطة إلى رصيده خالل تلك 

حل قطاع اخلدمات في سوق 
الكويت لألوراق املالية في املرتبة 
الثانية بني قطاعات السوق الـ 4 
التي أغلقــــت على اللون األخضر 
من بــــني قطاعات الســــوق الـ 8، 
القطاع على %25  حيث استحوذ 
من الكميات املتداولة في السوق 

خالل العام احلالي.
فقد بلغ إجمالي كميات التداول 
على أسهم قطاع اخلدمات منذ بداية 
العام احلالي وحتى نهاية جلسة 
اليوم 14.13 مليار سهم تقريبا متثل 
25% تقريبا مــــن إجمالي كميات 
التداول على مستوى السوق والتي 
بلغت 56.27 مليار ســــهم تقريبا 

خالل الفترة نفسها.
وفي حــــني بلــــغ إجمالي قيم 
التداول على أســــهم القطاع خالل 
العام احلالــــي حوالي 2.88 مليار 
دينار تصل نســــبتها إلى %31.6 
تقريبا من إجمالي قيم التداول في 
السوق الكويتي خالل تلك الفترة 

والبالغة 9.11 مليارات دينار.
أما إجمالي عدد الصفقات املنفذة 
على مستوى قطاع اخلدمات خالل 

تداوالت قطاع الخدمات ونسبتها من تداوالت قطاعات السوق خالل العام الحالي

الصفقات القيمة الكمية آخر الشهر 
40.317 359.308.230 2.996.035.000 15.113.80 يناير 
45.218 576.981.800 3.022.805.000 16.032.30 فبراير 
52.503 558.030.750 2.225.517.500 16.478.30 مارس 
56.459 560.201.660 2.116.820.000 16.062.50 أبريل 
25.700 236.908.500 882.135.000 14.723.10 مايو 

17.490 160.665.440 685.402.500 14.296.60 يونيو 
26.578 194.710.900 1.255.250.000 14.563.70 يوليو 

17.750 162.505.250 744.302.500 14.676.50 أغسطس 
4.996 68.030.050 202.432.500 14.780.50 سبتمبر 

287.011 2.877.342.580 14.130.700.000 إجمالي القطاع 
938.198 9.110.185.025 56.267.555.000 إجمالي السوق 

30.59 31.58 25.11 نسبة القطاع من السوق 


