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 وجرى التداول على أس���هم 126 سهما من أصل 211 اسهم شركة 
مدرجة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة وتراجعت أسعار أسهم 36 
شركة واستقرت قيمة أسهم 32 شركة عند معدالت االقفال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وواصل قطاع االستثمار 
تصدره النشاط في جلسة 
تداوالت االمس للجلس���ة 
اخلامسة على التوالي بكمية 
تداول حجمها 166.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 2736 
صفقة قيمتها 18.6 مليون 

دينار. 
وجاء قطاع العقارات في 
املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 80.8 مليون سهم 
نفذت من خالل 850 صفقة 

قيمتها 5.2 ماليني دينار.
وحل قطاع اخلدمات في 
املركز الثالث بكمية تداول 

الرابطة.
مع اس���تمرار التراجع في الس���وق امس أغلق املؤشر العام على 
ارتفاع 0.58% بإقفاله عند مستوى 6.995 نقطة مرتفعا 40 نقطة، فيما 

ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 
1.18%، بإقفاله عند مستوى 
472.76 نقطة مرتفعا 5.51 

نقاط. 
ومع حتسن اداء السوق 
الثالث  املتغيرات  ارتفعت 
في جلسة تعامالت امس، 
حيث ارتفعت قيمة االسهم 
املتداول���ة بنس���بة %12.8 
ببلوغها 64.7 مليون دينار، 
في ح���ني ارتفع���ت كمية 
املتداولة بنسبة  االس���هم 
9.09% حيث بلغت 370.4 
مليون سهم، أما الصفقات 
فارتفعت بنسبة 8.3% حيث 

بلغت 6920 صفقة.

أسهم قطاع البنوك تواصل قيادتها السوق لالرتفاع 
والمؤشر العام يقترب من مالمسة 7000 نقطة

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 29.6 
مليون دينار على 45.6% من إجمالي القيمة وهي الدولي 

وبيتك واالستثمارات واملال والوطني وزين واخلليج.
تصدرت قيمة تداول اسهم بيتك املتداولة 12.4 مليون 

دينار متثل 19.1% من إجمالي القيمة.  
تصدر مؤش���ر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 151.4 نقطة، تاله مؤشر قطاع اخلدمات 
بواقع 88.8 نقطة، تاله مؤشر قطاع الصناعة بواقع 
34 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع األغذية انخفاضا 

بواقع 58 نقطة. ت
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حجمها 48.3 مليون سهم نفذت من 
خالل 1011 صفقة قيمتها 8.4 مليون 

دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 31.7 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 1195 صفقة بقيمة 

24.2 ماليني دينار. 

آلية التداول

عاود قطاع البنوك تصدر قطاعات 
السوق من حيث القيمة، حيث استحوذ 
في جلس���ة امس على 37.4% من السيولة، وارتفع سهم الوطني الى 
مستوى دينار و420 فلسا، بعد تداوالت نشطة نسبيا مقارنة باداء 
البنك في اجللس���ة قبل االخيرة، اذ بلغت كميات تداوله 2.1 مليون 
سهم بقيمة 3.06 ماليني دينار، اما سهم بيتك فارتفع مبقدار 40 فلسا 
ارتفع على أثرها الى مس���توى دينار و220 فلس���ا، وذلك بعد تداول 
10.2 ماليني سهم بقيمة 12.4 مليون دينار، فيما ارتفع سهم اخلليج 
بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 540 فلسا بعد تداول 4.9 ماليني 
س���هم بقيمة 2.6 مليون دينار، اما اس���هم التجاري واألهلي واملتحد 
وبوبيان فارتفعت بواقع 10 فلوس، اما س���هم الدولي فاس���تقر عند 
مس���توى اغالقه السابق بعد تداوالت نشطة بلغت 6.9 ماليني سهم 
بقيمة 2.03 مليون دينار، اما س���هم برقان فكان الوحيد الذي سجل 
خس���ائر بني اسهم القطاع املصرفي وذلك بواقع 5 فلوس بعد تداول 

3.9 ماليني سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.
واستمر قطاع االستثمار في تصدره للقطاعات من حيث الكميات 
والقيمة املتداولة، حيث اس���تحوذ على 31.2% من اجمالي السيولة 
في جلس���ة تعامالت امس، وعاود سهم االستثمارات االرتفاع باحلد 
األعلى بواقع 25 فلسا بعد تداول 9.4 ماليني سهم بقيمة 4.4 ماليينن 
دينار، فيما ارتفع س���هم الس���احل الى احلد األعلى مبقدار 10 فلوس 
بعد تداول 11.1 مليون س���هم بقيمة 1.5 مليون دينار، اما سهم عارف 
فارتفع مبقدار 3 فلوس بعد أن استمر في تداوالته النشطة بكميات 

بلغت 6.3 ماليني سهم بقيمة 427 الف دينار.

الصناعة والخدمات

 واستقر س���هم مجموعة الصناعات عند مستوى 390 فلسا بعد 
تداوالت متوسطة بلغت كمياتها 1.2 مليون سهم بقيمة 487 الف دينار، 
اما سهم أنابيب فتراجع مبقدار 10 فلوس وصل على أثرها الى مستوى 
330 فلس���ا بعد تداول 3.8 ماليني سهم بقيمة 1.2 مليون دينار، فيما 
ارتفع سهم الكابالت بواقع 20 فلسا ليصل الى مستوى 2.040 دينار 

وذلك بعد تداول 200 الف سهم بقيمة 403 االف دينار. 
وارتفع سهم زين بواقع 20 فلسا ليصل الى مستوى دينار و360 
فلسا بعد تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار، فيما استقر 
س���هم اجيليتي عند مستوى 530 فلسا وهو مستوى اغالقه السابق 

بعد تداول2.6 مليون دينار بقيمة 1.3 مليون دينار.

شريف حمدي
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت االس���بوع االول في الربع 
األخير من العام احلالي على حتسن 
ملحوظ في األداء، حيث شهدت جلسة 
االمس نشاطا ايجابيا انعكس على 
مؤشريه السعري والوزني بعد اداء 
اتسم بالتذبذب خاصة في النصف 
االول من اجللسة، فيما شهد النصف 
الثاني منها تداوالت نشطة على كثير 
من االسهم القيادية فضال عن االسهم 

الرخيصة، وهو ما انعكس على اداء املؤشرات بشكل ايجابي، فاملؤشر 
العام اقترب من مالمسة حاجز ال� 7000 نقطة، حيث لم يعد يفصله 
عن كس���ر هذا احلاجز القوي سوى 5 نقاط فقط، اما املؤشر الوزني 
فحقق ارتفاعات قوية على اثر النش���اط امللحوظ لعدد من االس���هم 
الثقيلة في مقدمتها بيتك والوطني في قطاع البنوك وزين في قطاع 

اخلدمات.
وظهر منذ بداية تعامالت االمس ان التذبذب السائد حاليا متواصل 
من خالل استمرار عمليات بيع جلني االرباح في مقابل عمليات الشراء 
التي يق���وم بها متداولون آخرون خاصة على اس���هم قطاع البنوك 
بعد التصريحات التي أدلى بها الشيخ احمد الفهد والتي اكد فيها ان 
متويل مشروعات خطة التنمية في مرحلة اللمسات النهائية، وهو ما 
انعكس بجالء على اغلب اسهم القطاع الذي شهد نشاطا ايجابيا منذ 
بداية اجللس���ة وحتى نهايتها مما كان له األثر األكبر في االرتفاعات 

التي حققتها مؤشرات السوق.
ومع استمرار النشاط على األس���هم املرتبطة بسهم زين شهدت 
اجللس���ة امس تباينا في اداء هذه االسهم، حيث استمر االقبال على 
سهم االستثمارات الوطنية بش���كل الفت ليواصل ارتفاعاته القوية 
باحلد األعلى ليصل السهم مع اقفاالت االمس الى مستوى 500 فلس، 
كما ارتفع سهم املال مبقدار فلسني بعد تداوالت قوية تصدر بها كافة 
االس���هم في جلس���ة األمس، اذ جتاوزت كمياتها 26.8 مليون سهم، 
وارتفع س���هم الكابالت بواقع 20 فلسا، وارتفع سهم السفن بواقع 5 
فلوس، فيما انخفض س���هم أنابيب بواقع 10 فلوس وسهم االغذية 
بواقع 40 فلس���ا، اما س���هم زين فشهد نش���اطا محدودا في الثواني 
األخيرة من عمر اجللسة ليرتفع مبقدار 20 فلسا ليصل الى مستوى 

دينار و360 فلسا.
وعلى مس���توى االسهم الرخيصة ش���هدت مجموعة ايفا نشاطا 
مضاربيا قويا خالل تعامالت االمس ليقفل السهم على ارتفاع فلسني 
وهو ما انعكس على بعض االس���هم املرتبط���ة منها جيزان والديرة 
وعقارات الكويت، فيما انعكس االرتفاع املتواصل لس���هم بيتك على 
االس���هم املرتبطة حيث استمر سهم عارف في االرتفاع وكذلك سهم 
صكوك وس���هم منش���آت، فيما هدأت االوضاع نسبيا على مستوى 
االسهم اللوجستية، حيث استقر سهم اجيليتي عند مستوى اغالقه 
السابق وهو االمر نفسه بالنسبة للمجموعة املوازية وهي مجموعة 

استحواذ أسهم
6 شركات على 
29.6 مليون دينار 
تمثل 45.6% من 
إجمالي القيمة

تباين في أداء األسهم 
المرتبطة بـ »زين« 

وسهم االستثمارات 
يصل إلى مستوى 

500 فلس

)محمد ماهر(ارتياح القتراب مؤشر السوق من مستوى 7 آالف نقطة

المؤشر العام 40 نقطة 
وتداول 370.4 مليون سهم 

قيمتها 64.7 مليون دينار

ارتفاع

ذكر تقرير الش���ركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار »غلف انفست« أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 10 نقاط وبنسبة 0.14% كما ارتفع املؤشر 

الوزني بواقع 6.75 نقاط وبنسبة %1.45. 
وعزا التقرير هذا االرتفاع الى عدة عوامل أهمها، 
الشراء املكثف على أسهم مجموعة االستثمارات 
الوطنية التي قادت الس���وق الى الصعود خالل 
األسبوع على أثر صفقة زين وتأثيرها اإليجابي 
على شركات املجموعة، كما ساد السوق تداوالت 
نشطة على أسهم قطاع البنوك مع توقع انتعاشها 
بس���بب صفقة زين واستفادة البنوك من ناحية 
األسهم املرهونة، باالضافة الى تصريح احلكومة 
بأن متويل اخلطة التنموية في مرحلة اللمسات 

األخيرة. 
كما كان لترقب إعالنات أرباح البنوك والشركات 
القيادية والتشغيلية للربع الثالث من العام األثر 
اإليجابي على السوق، والتحركات النشطة على 
بع���ض املجاميع االس���تثمارية منه���ا اجيليتي، 
والرابطة، ومتدين، وعارف أدت الى ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة للسوق. وعلى الرغم من ارتفاع 
مؤشرات السوق الرئيسية إال أن السوق تذبذب 
في بداية األس���بوع بسبب عمليات جني األرباح 

املكثفة التي طالت معظم قطاعات السوق. 
وقال التقرير ان قط���اع البنوك تصدر أعلى 
تداول بنسبة 33.1% من إجمالي القيمة املتداولة 
لألسبوع حيث شهد سهم بيتك تداوال ب�  29 مليون 
سهم بقيمة 34.2 مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
وطني تداوال ب�  20.2 مليون س���هم بقيمة 29.6 

مليون دينار، وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 
23.2% وذلك بسبب التداول على سهم استثمارات 
حيث تداول ب�  50 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون 
دينار، وشهد س���هم املال تداوال ب�  102.4 مليون 
س���هم بقيمة 11.5 مليون دينار، ولقد حل قطاع 
اخلدمات ثالثا بنسبة 23.2% وذلك بسبب التداول 
على سهم زين حيث تداول ب�  32.6 مليون سهم 
بقيمة 44.1 مليون دينار، وش���هد سهم أجيليتي 
تداوال ملحوظا حيث تداول ب�  17 مليون س���هم 

بقيمة 8.8 ماليني دينار.
وذكر التقرير ان���ه توقع في حتليله الفني 
السابق لسوق الكويت لألوراق املالية أن يتخطى 
املؤش���ر نقطة املقاومة األولى والنفسية عند 
7.000 نقطة ليس���تمر باالرتفاع وليتجه نحو 
نقطة املقاومة الثانية عند 7.100 نقطة مع ارتفاع 
القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى 
عند 6.930 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.810 نقاط. 
وبالفعل فقد تذبذب املؤشر بني نقطة املقاومة 
االولى ونقطة الدعم األولى خالل األسبوع حيث 
أقفل املؤش���ر عند 6.995 نقطة. أما بالنس���بة 
لتحليلنا للفترة املقبلة، فاننا نتوقع أن املؤشر 
سيتخطى نقطة املقاومة األولى والنفسية عند 
7.000 نقطة ليس���تمر باالرتفاع وليتجه نحو 
نقطة املقاومة الثانية عند 7.100 نقطة مع ارتفاع 
القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى 
عند 6.930 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.810 نقاط. 

ترقب إعالنات أرباح البنوك والشركات القيادية للربع الثالث كان له األثر اإليجابي 

»غلف إنفست«: الشراء المكثف على أسهم 
»االستثمارات الوطنية« وراء االرتفاع 

قال التقري���ر 
األس����بوعي 
لش����رك������ة 
وض���������وح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
ان تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة متي����زت هذا األس����بوع 
بالتذبذب، حيث كان ذلك واضحا 
من خالل جلسات التداول التي ميكن 
مالحظتها بوضوح من الفروقات 
السعرية الكبيرة لألسهم صعودا 

وهبوطا في اجللسة الواحدة.
التقرير أن ما يشهده  واعتبر 
السوق من مضاربات وتذبذب في 
الوق����ت الراهن يعد أمرا طبيعيا، 
خصوص����ا ف����ي ظ����ل التحوالت 
اإلستراتيجية واملتغيرات اجلوهرية 
التي من املتوقع أن مير بها السوق 

الكويتي في املرحلة املقبلة.
وأشار التقرير الى أنه يأتي في 
مقدمة هذه التحوالت واملتغيرات 
التي شهدها السوق صفقة زين التي 
إذا ما متت فسيكون لها أثر إيجابي 
عل����ى القطاع اخل����اص الكويتي، 
حيث ستساهم بش����كل كبير في 
دعم القطاع املصرفي، وس����تعزز 
املركز املالي للكتل االس����تثمارية 
الرئيسية التي طاملا كانت محركا 
أو  أساسيا وفاعال سواء للسوق 

االقتصاد بشكل عام.
وتوقع أن يكون حلدث بهذا 
احلجم دور رئيس���ي في إشعال 
فتيل املضاربات في السوق سواء 
على األسهم التي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بتلك الصفقة أو 

»وضوح«: السوق يمر بتحوالت إستراتيجية

البورصة بصدد إجراء تطهير للشركات المتعثرة
اجلزيرة.نت: بعد عامني من األزمة املالية في الكويت قررت 
أخي���را وزارة التجارة والصناعة أن جتد حلوال للش���ركات 

املتعثرة واخلاسرة ل� 75% من رأسمالها.
هذه الشركات ظلت حتى فترة قريبة مثار جدل في سوق 
الكويت لألوراق املالية بعد أن مت توقيف معظمها عن التداول 
لعدم استطاعتها إعالن ميزانيتها العمومية في املدة احملددة 
قانونيا، وهو ما عده املس���اهمون فيها واملستثمرون مكافأة 
مجانية إلدارات الش���ركات لكي تعالج نفسها ببطء وخارج 
محاسبة املساهمني، بينما طالب فنيون ومختصون بضرورة 
تصفيتها، حسب ما تنص عليه املادة 178 من قانون الشركات 

التجارية.
 ورغم مرور 24 شهرا على األزمة، وأكثر من سنة ونصف 
السنة على توقيف ش���ركات عن التداول، قال وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون إن وزارته تتجه إلى تصفية الشركات 
اخلاسرة ل� 75% من رأسمالها أو أن جتد األخيرة مخرجا في 

الدمج.
وفسر هذا في السوق بأنه حترك في وقت يتم فيه إنشاء 

هيئة أسواق املال واختيار أعضائها ورئيسها، في مشهد يوحي 
بوجود حملة تنظيف وإصالح ملا خلفه أكثر من عقدين من عدم 
تنظيم سوق األوراق املالية ومراقبته من جهة حيادية كالهيئة 

التي خرجت أخيرا بقانون خاص من مجلس األمة.
ومع أن احلملة جاءت بعد التصحيح اجلذري لألس���عار 
في البورصة، وهي مؤشر قد يؤثر على التداوالت ونفسيات 
املس���تثمرين، هناك إجماع على ضرورة فلترة الس���وق بني 
شركات قادرة على االس���تمرار وأخرى انتهى دورها وعليها 

اخلروج كليا.
 والهدف هو أن يتمكن املستثمرون من اتخاذ قرار استثماري 
صحيح أوال، ولكي تصبح البورصة مركزا الدخار الثروة ثانيا، 

بعد أن ظلت سنوات مركزا للمضاربة والربح السريع.
لكن البعض يرى أن ثمة تنس���يقا خفيا بني بنك الكويت 
املركزي املسؤول عن مراقبة البنوك وشركات االستثمار وبني 
وزارة التجارة املسؤولة عن مراقبة الشركات األخرى املدرجة 

في قطاعات العقار والصناعة والتأمني واألغذية واخلدمات.
إذ في الوقت الذي يجري فيه »املركزي« حملته »التصحيحية« 

التي متثلت في معايير ثالثة، هي الرفع املالي والسيولة السريعة 
واالقتراض اخلارجي على شركات االستثمار وتشكيل احتياطي 
إضافي ملواجهة أي أزمة مالية، كما هي احلال في البنوك التي 
يفت���رض أن تطبق معايير »بازل 3« اجلديدة، تعمل الوزارة 

على إيجاد حلول للشركات اخلاسرة لرأسمالها.
 لكن في كلتا احلالتني هن���اك أزمة تطبخ على نار هادئة 
في البورصة عندما تقرر اجلهات الرقابية في وزارة التجارة 
والبنك املرك���زي املضي قدما في اجتاهها لتعزيز مراكز املال 
في الشركات، حيث ستكون احللول األولية في رفع رأس املال 
من املساهمني، أي مبعنى آخر إنقاذها من جيوب من تضرروا 

أصال من سياسة الشركات في حرق رأس املال.
واملشكلة الكبرى أن معظم أسهم هذه الشركات دون القيمة 
االس���مية عند 100 فلس التي يفترض أن يدفعها املساهمون 
إلعادة شركاتهم إلى احلياة، وهو ما يراه معظمهم غير منطقي، 
إضافة إلى وجود شبه قناعة سائدة بأن املساهمني لن يلدغوا 
من اجلحر مرتني في اس���تثمار في ش���ركات أسماها الوزير 

الهارون نفسه ب� »العفنة«.

مع الكتل االستثمارية، وبالتالي 
فكلما استغرق حسم هذا امللف 
وقتا أطول سيكون املجال مفتوحا 
أمام اإلشاعات والتكهنات مما يعني 
املزيد من املضاربات والتذبذب في 
السوق، فعلى الرغم من اجلهود 
املبذول���ة لتس���ريع اإلجراءات 
املتعلقة بالصفقة إال أننا نتوقع 
أن تستغرق تلك اإلجراءات فترة 
زمنية ليست بالقليلة سواء فيما 
يتعلق بالفحص النافي للجهالة 
أو في جمع األسهم، وبالتالي ال 
شك أن امللف يتطلب حسمه املزيد 

من الوقت.
ولفت التقرير الى انه من بني 
التحوالت اإلستراتيجية املرتقبة 
خالل األيام املقبلة إعالنات نتائج 
أعمال الش����ركات للرب����ع الثالث، 
السيما قطاع البنوك، إذ سيكون 
لنتائج القطاع دور أساسي في رسم 
مالمح املرحلة القادمة، فمن األسباب 
الرئيسية وراء النشاط الذي شهده 

السوق واألداء اإليجابي ملؤشراته 
خالل الربع الثالث هو قطاع البنوك، 
فقد كان مح����ل اهتمام املتعاملني 
بامتياز، حيث بلغت القيمة املتداولة 
للقطاع في الربع الثالث 878 مليون 
دينار مستحوذا بذلك على ما نسبته 
املتداولة  القيمة  35% من إجمالي 
والتي بلغت 2.5 مليار دينار عن 
تلك الفترة، وانعكس هذا االهتمام 
بشكل واضح على مؤشرات القطاع 
والتي حققت ارتفاعات قياس����ية 
حيث ارتفع مؤشره الوزني بنسبة 
22% وذلك في الربع الثالث، في حني 
ارتفع بنسبة 34% منذ بداية العام، 
وبالتالي فإن هذا الزخم الذي رافق 
القطاع في الربع املاضي ما هو إال 
انعكاس حلالة التفاؤل التي سادت 
أوساط املتعاملني جتاه البنوك، لذا 
يجب أن يقابل هذا التفاؤل والنمو 
في أسعار أس����هم الشركات، منو 
وتغير مماثل بالنسبة للمركز املالي 
لهذه الشركات وهو ما ستكشف 

عنه األيام القادمة.
وخلص التقرير للقول ان تلك 
العوامل املذكورة كان لها دور بارز 
في إيجاد بيئة خصبة للمضاربة 
في السوق وحدوث تلك التذبذبات 
التي شهدناها خالل جلسات التداول 

اخلمس التي مضت.
أما بالنس����بة للرؤي����ة الفنية 
قصيرة األجل، فتشير املعطيات 
الفنية احلالية إلى ارجحية استمرار 
موجات املؤشر التصاعدية خالل 
الفترة القادمة، مستهدفا الوصول 
إلى منطقة املقاومة املهمة 7.095 
نقطة والتي من املتوقع أن يكون 
عند هذه النقطة مستوى مقاومة 

يصعب اختراقه.

مجريات التداول

أنهى س����وق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األسبوع األول من 
أكتوبر اجلاري على ارتفاع، حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى 

6.995 نقطة مرتفعا بنحو %0.14 
عن إغالق األسبوع السابق الذي بلغ 
6.985 نقطة، في حني أنهى املؤشر 
الوزني تداوالت هذا األسبوع ليغلق 
عند مستوى 472.8 نقطة مرتفعا 
بواقع 1.45% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 466.01 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األس����بوع 
الس����ابق، فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
336 ملي����ون دينار مقارنة بنحو 
329 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعة بنحو 2.22%، فيما 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو 7.2% لتبلغ بنهاية 
هذا األسبوع 1.581 مليون سهم من 

خالل تنفيذ 30.727 صفقة.
وقد بلغ متوسط قيمة التداول 
اليومي 67.3 مليون دينار من خالل 
متوس����طات كمية متداولة تعادل 
316.2 مليون سهم يوميا تقريبا 

على معدل 6.144 صفقة يوميا.

تقـرير


