
اقتصاداالثنين   8   نوفمبر   2010   44

كش����ف مدير العالقات العامة 
واالعالم في شركة »نور كابيتال 
ماركت����س« ن����واف العجمي عن 
مشاركة الش����ركة في مؤمتر قمة 
الشرق االوسط للتداول االلكتروني 
الذي سيقام في دبي خالل الفترة 
من 9 ال����ى 10 اجلاري وذلك كراع 

بالتيني.
وق����ال العجمي ف����ي تصريح 
صحافي ان »نور كابيتال« تهتم 
التي  كثيرا مبثل هذه األنش����طة 
من ش����أنها ان تدعم قوام القطاع 
لدى األوساط املالية واالستثمارية 
على املستويات احمللية واالقليمية 

والعاملي����ة، ومن ثم تقرب وجهات النظر فيم����ا يخص مواكبة التطور 
والثورة االلكترونية التي غزت العالم.

وأوضح أن هذا احلدث يستقطب مشاركة واسعة تشتمل على شريحة 
من أبرز اخلبراء الدوليني املتخصصني في أس����واق املال العاملية، الفتا 
الى أن هناك اكثر من استفادة ستحققها الشركة من مثل هذه االنشطة 
خصوصا في ظل مشاركة حزمة من شركات التداول والوساطة املالية 
اضافة الى املصارف مبختلف نش����اطاتها وتوجهاته����ا. وأكد أن »نور 
كابيتال ماركتس« على قناعة تامة مبا تشهده الساحة من ثورة عالية 
التأثير في قطاعات االقتصاد العاملي مبا يعكس ما لديها من يقني يتطلب 
ضرورة التماش����ي مع االفرازات العاملية التي تنتج عن الثورة الرقمية 

االلكترونية لتحقيق األهداف املرجوة.
وبني العجمي ان الشركة بصدد دراسة طرح عدد من االدوات االستثمارية 
لعمالئها وفقا خلطتها االستراتيجية التي اعتمدت من قبل مجلس االدارة، 
مش����يرا الى أن »نور« لديها قاعدة كبيرة من العمالء سواء في السوق 
الكويتي او االسواق االقليمية، اال انها تستهدف زيادة تلك القاعدة مبا 

يعكس استراتيجيتها وتوجهاتها املستقبلية.

عن 50% االمر الذي يجعل السوق اكثر جاذبية مقارنة باالدوات االستثمارية 
االخرى سواء مستوى العائد احملقق من الودائع او االستثمار في السوق، 
بل انه في ظل التوقعات ان تش����هد العديد من الشركات خاصة البنوك 
والشركات ذات االداء التشغيلي حتسنا في ادائها العام املقبل، فان ذلك 
س����وف ينعكس ايجابا على مجمل األداء العام للسوق، وهذا يدفع الى 
ان بإمكان الكثير من أوس����اط املتداولني حتقيق مكاسب رأسمالية في 
السوق من اآلن وحتى عام قادم لن تقل عن 100%. سجلت أسهم 3 بنوك 
انخفاضا في أس����عارها فيما حافظت باقي أسهم القطاع على اسعارها 
في تداوالت محدودة نسبيا 
باستثناء التداوالت املرتفعة 
الوطني  البنك  على س����هم 
الذي يش����هد عمليات بيع 
الدخول في عمليات  مقابل 
شراء على س����هم زين من 
قب����ل بعض املس����تثمرين 
لالستفادة من صفقة زين 
� اتصاالت خاصة ان هناك 
معلومات تشير الى ان شركة 
الوطنية لم  االس����تثمارات 
يكتمل لديها نسبة ال� %46 
األمر الذي يفتح املجال أمام 
التوقعات بزيادة مدة حملة 
السهم للمشاركة في الصفقة 
والتي مت حتديدها بتاريخ 

واحتل قط����اع البنوك املركز الثالث من حي����ث القيمة، اذ مت تداول 
صفقات حجمها 11.2 مليون سهم نفذت من خالل 392 صفقة قيمتها 9.4 
ماليني دينار. وحصل قطاع الش����ركات العقارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 43 مليون س����هم نفذت من خالل 640 صفقة 

قيمتها 3.3 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 13 مليون سهم نفذت من خالل 423 صفقة قيمتها 3.1 ماليني 

دينار.
التداول  باستثناء قيمة 
التي ش����هدها س����هم زين 
والبالغة 15.6 مليون دينار 
والتي متثل نحو 29.3% من 
القيمة االجمالية للشركات 
التي شملها التداول والبالغ 
عددها 127 شركة، فان قيمة 
التداول تعتبر ضعيفة، ولكن 
هذا يعن����ي ان هناك ضعفا 
عام����ا في حجم الس����يولة 
املالي����ة املوجهة للس����وق، 
فمنذ بداي����ة تداوالت الربع 
الثالث، حقق املتداولون في 
السوق عائدا سوقيا ال يقل 
عن 20% وبعض الشركات 
حققت مكاسب سوقية تزيد 

شراء قوي على »زين« مقابل بيع على »الوطني«
االستثمار في بعض األسهم الرخيصة يحقق مكاسب أكثر من %100

 استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات البالغة 
30.7 مليون دينار على 57.8% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، االستثمارات 

الوطنية، املال لالستثمار، زين، واالفكو.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 15.6 مليون 

دينار على 29.3% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
االستثمار مبقدار 47.1 نقطة، تاله قطاع اخلدمات 
مبقدار 38.2 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات 
انخفاضا اعالها الصناعة مبقدار 86.5 نقطة، تاله 
البن����وك مبقدار 63.3 نقطة، ت����اله التأمني مبقدار 

50.5 نقطة. ت
را
ش

ؤ
م
و

2010/9/29، وه����ذا ما يبرر التداوالت 
املرتفعة التي ش����هدها سهم زين يوم 
اخلمي����س املاضي وأمس، فاألس����عار 
الراهنة للسهم ال يقوم بالشراء بها اال 

اطراف ستشارك في الصفقة.
الش����ركات  وحققت أغلب أس����هم 
االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم، فقد 
شهد سهم الساحل للتنمية ارتفاعا في 
سعره بفعل عمليات الشراء املدعومة 
بالنتائج املالي����ة اجليدة التي أعلنت 
عنها الش����ركة في الربع الثالث من الع����ام احلالي، حيث حققت أرباحا 
قدرها 6.1 ماليني دينار ما يعادل 11 فلسا للسهم مقارنة بخسائر قدرها 
853 ألف دينار ما يعادل فلس����ا، فيما بلغت أرباحها في التس����عة أشهر 
نحو 5.3 ماليني دينار ما يعادل 9 فلوس، ومع اس����تمرار حتس����ن قيم 
اس����تثماراتها في السوق، فانه يتوقع ان حتقق أرباحا في الربع الرابع 
أفضل من أرباح الربع الثالث، وحقق سهم التسهيالت التجارية ارتفاعا 
في سعره مدعوما باألرباح القوية التي حققتها الشركة في التسعة أشهر 
والبالغة 14.8 مليون دينار ما يعادل 14.8 فلس����ا للسهم منها نحو 4.8 
ماليني دينار، فيما كانت أرباحها في الستة أشهر نحو 9.9 ماليني دينار 
ما يعادل 19 فلسا للسهم، ومن الواضح ان أغلب الشركات االستثمارية 
التي أعلنت حتى اآلن حققت تطورا ايجابيا في نتائجها في الربع الثالث، 
واستمرار حتسن الس����وق حتى نهاية العام سيؤدي الى منو جيد في 
أرباحها األمر الذي يش����ير الى ان أداء الس����وق في الربع األول سيشهد 
نش����اطا ملحوظا. ورغم ضعف تداوالت اسهم الشركات العقارية اال ان 
معظمها حقق ارتفاعا في أسعارها، حيث واصل سهم العقارات املتحدة 
االرتف����اع باحلد األعلى في تداوالت ضعيف����ة، فيما تراجعت التداوالت 
على اسهم عقارات الكويت والدولية للمنتجعات وجيزان التي انخفض 

سهمها 3 فلوس للسهم.
الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
انخفاض أسعار أغلبها خاصة سهم اخلدمات البحرية الذي سجل انخفاضا 
باحلد األدنى معروضا دون طلبات بفعل عمليات البيع القوية، وواصل 

سهم منا القابضة االنخفاض وان كان بوتيرة محدودة.
وحققت أغلب أسهم الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم، خاصة سهم زين الذي يقترب من 
حاجز الدينار و500 فلس واستمرت التداوالت املرتفعة على سهم االفكو 
اذ ستحقق أرباحا قدرها 21 مليون دينار ناجتة من خفض صفقة شراء 
طائرات الى 20 طائرة بدال من 28 طائرة وفقا لعقود وقعتها الش����ركة 

في عام 2008.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات على 57.8% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 128 شركة.

هشام أبوشادي
اتس����مت حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية في بداية تعامالت 
االسبوع امس بالضعف نتيجة تزايد 
البي����ع مقاب����ل الضعف في  عمليات 
الشراء االمر الذي دفع اسعار العديد 
من االسهم للتراجع، وهذا التراجع في 
قيمة التداول ناجت كما سبق وان اشرنا 
في تقرير »األنباء« االسبوعي امس عن 
إقبال الكثير من املتداولني على تسييل 
اغلب مراكزهم املالية واالحتفاظ بنسب 

مرتفعة من السيولة املالية ملا بعد اجازة عيد االضحى، حيث يستحق 
من قام بعملي����ات بيع امس واليوم االثنني ان يحصل على ش����يك من 
املقاص����ة يوم االربعاء، وبالتالي فان اي عمليات بيع حتدث اعتبارا من 
يوم الثالثاء وحتى نهاية تعامالت االسبوع ال يحق للمتداولني وحتى 
نهاية تعامالت االسبوع ال يحق للمتداولني صرف شيكات اال بعد اجازة 
عيد االضحى اال ان الهدف من اي عمليات بيع خالل تلك االيام سيكون 
ناجتا عن املخاوف من حدوث انخفاض في االس����عار وبالتالي امكانية 
الشراء بأسعار متدنية عقب اجازة عيد االضحى، لذلك فان االجتاه العام 
للسوق خالل تداوالت االسبوع اجلاري سيميل الى التذبذب باستثناء 
اسهم الشركات التي متتلك محفزات ايجابية سواء التي ستستفيد من 
صفقة زين او التي يتوقع ان تعلن عن تطور ايجابي في نتائجها املالية 
لفترة الربع الثالث. ولكن على املدى املتوس����ط والطويل، فان االجتاه 
العام للسوق نحو الصعود، نتيجة قناعة االوساط االستثمارية بتجاوز 
العديد من الشركات لتداعيات االزمة رغم استمرار حتقيق بعض الشركات 
خسائر اال انها في تراجع مقارنة بالعام املاضي، كذلك التفاؤل بتحسن 
افضل في العام املقبل، لذلك فان هناك العديد من الش����ركات اس����عارها 
الس����وقية اقل بكثير من قيمتها االسمية والدفترية االمر الذي يجعلها 

جاذبة لالستثمار آلجال طويلة املدى.
المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 7.3 نقاط ليغلق على 7117.4 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.10%، فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 

0.43 نقطة ليغلق على 481.60 نقطة بارتفاع نسبته %0.09.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 269.5 مليون سهم نفذت من خالل 

4896 صفقة قيمتها 53.1 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 128 ش����ركة من اصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 51 شركة وتراجعت اسعار اسهم 38 شركة وحافظت 

اسهم 39 شركة على اسعارها و85 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
81.1 مليون سهم نفذت من خالل 1311 صفقة قيمتها 23.2 مليون دينار. 
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 109.4 

ماليني سهم نفذت من خالل 1860 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار.

تزايد وتيرة 
إعالنات الربع 
الثالث وبعض 
الشركات تحقق 
تطورًا إيجابيًا

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

6 شركات على 
57.8% من القيمة 

اإلجمالية

)سعود سالم(تباين في املؤشرات العامة للسوق

المؤشر 7.3 نقاط وتداول 
269.5 مليون سهم قيمتها 

53.1 مليون دينار

انخفاض

تشارك في قمة الشرق األوسط للتداول اإللكتروني

»نور كابيتال« تدرس إطالق 
أدوات استثمارية جديدة

1.2 مليون دينار أرباح »صفوان«  لـ9 أشهر
اعلنت  شركة صفوان للتجارة واملقاوالت البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث جاءت نتائج 
أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 1.2 ملي���ون دينار ما يعادل 24.9 
فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 966 ألف دينار ما يعادل 19.6 فلسا 

للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.
وذكرت الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة أمس انها 
حققت في فترة ال� 3 أش���هر املنتهية في 30 س���بتمبر 2010 أرباحا 
قدرها 272 ألف دينار ما يعادل 5.5 فلوس للسهم، مقارنة مع أرباح 
قدرها 422.9 ألف دينار ما يعادل 8.6 فلوس للسهم للفترة املناظرة 

من العام املاضي.

تبرئة خمسة متهمين
في قضية »جزر العالم« بدبي

دبي � رويترز: برأت محكمة جنائية في دبي امس خمسة متهمني 
في قضية فس���اد تتعلق مبشروع »جزر العالم« الذي تنفذه شركة 

نخيل في دبي وذلك دون ابداء سبب لقرارها.
وبرأت احملكمة كنديا وبريطانيا وبنغالدشيا وروسيا ووالد سمير 
شينوي استشاري املبيعات السابق في »نخيل« املتهم الرئيسي في 
القضية والذي جرت محاكمته بعد أن كش���فت »نخيل« عن تالعب 
قيمت���ه 22 مليون درهم )6 مالي���ني دوالر( في مبيعات عقارات في 

مشروع »جزر العالم« املصمم على شكل خريطة العالم.
وقضت احملكمة بانقضاء الدعوى القضائية بحق شينوي الذي 
لقي حتفه فيما بدا انه عملية انتحار، اذ س���قط من شرفة في فندق 
فخم في دبي في التاس���ع من يوليو من العام احلالي بعد شهر من 
االفراج عنه بكفالة. واتهمت »نخيل« ش���ينوي بقبول رشاوى من 
أربعة مش���تبه بهم واستغالل منصبه في الشركة واتهم والده بأنه 
شريك في اجلرمية. وش���نت دبي حملة واسعة ملكافحة الفساد في 
عام 2008 أسفرت عن القبض على العديد من الشخصيات املعروفة 

في عالم االعمال.

.. و671.3 ألف دينار أرباح »دواجن« 
اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتية املتحدة للدواجن البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا 671.3 ألف دينار ما يعادل 
6 فلوس للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 23.5 ألف دينار ما يعادل 

0.21 فلسا للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.
 وذكرت الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة أمس انها 
حققت في فترة ال� 3 أش���هر املنتهية في 30 س���بتمبر 2010 أرباحا 
قدرها 229.1 ألف دينار ما يعادل 2.05 فلس للسهم، مقارنة مع أرباح 
قدرها 285.6 ألف دينار ما يعادل 2.55 فلس للسهم للفترة املناظرة 

من العام املاضي.

»الكوت« تربح 2.6 مليون دينار
اعلنت  شركة الكوت للمشاريع الصناعية البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث جاءت نتائج 
أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 2.6 مليون دينار ما يعادل 29.88 
فلس���ا للسهم مقارنة مع ربح بلغ 2.4 مليون دينار ما يعادل 27.49 

فلسا للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.
وذكرت الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة أمس انها 
حققت في فترة ال� 3 أش���هر املنتهية في 30 س���بتمبر 2010 أرباحا 
قدرها مليون دينار ما يعادل 11.63 فلس���ا للسهم، مقارنة مع أرباح 
قدرها 650.2 ألف دينار ما يعادل 7.37 فلوس للسهم للفترة املناظرة 

من العام املاضي.

4.3 ماليين دينار أرباح »إيكاروس« 
اعتمد مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات  النفطية البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث 
جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 4.3 ماليني دينار ما 
يعادل 5.8 فلوس للس���هم، مقارنة مع خسائر قدرها 157 الف دينار 
ما يعادل خس���ائر قدرها 0.2 فلس للسهم للفترة املناظرة من العام 
املاضي. وذكرت الش���ركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس 
انها حققت في فترة ال� 3 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2010 أرباحا 
قدرها 1.05 مليون دينار ما يعادل 1.4 فلس للسهم، مقارنة مع أرباح 
قدرها 902.2 الف دينار ما يعادل 1.2 فلس للس���هم للفترة املناظرة 

من العام املاضي.

.. و»فيوتشر كيد« تربح 678.5 ألف دينار 
اعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية »فيوتشر كيد« البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث 
جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 678.5 الف دينار ما 
يعادل 6.16 فلوس للسهم مقارنة مع ربح بلغ 490.3 الف دينار ما 
يعادل 4.56 فلوس للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي. وذكرت 
الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة أمس انها حققت في 
فترة ال� 3 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2010 أرباحا قدرها 278.1 
الف دين���ار ما يعادل 2.41 فلس للس���هم، مقارنة مع أرباح قدرها 
289.4 الف دينار ما يعادل 2.69 فلس للس���هم للفترة املناظرة من 

العام املاضي.

11.2 مليون دينار أرباح »أسمنت« 
اعتمد مجلس ادارة شركة اسمنت الكويت البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 11.2 مليون دينار ما يعادل 19.16 
فلسا للس���هم، مقارنة مع ربح 14.9مليون دينار ما يعادل 25.35 

فلسا للسهم للفترة املناظرة من العام املاضي.
وذكرت الش���ركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس انها 
حققت في فترة ال� 3 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر 2010 أرباحا 
قدره���ا 1.05 مليون دينار ما يعادل 1.4 فلس للس���هم، مقارنة مع 
أرباح قدرها 2.6 مليون دينار ما يعادل 4.45 فلوس للسهم للفترة 

املناظرة من العام املاضي.

14.8 مليون دينار أرباح »التسهيالت«
 بواقع 9 فلوس للسهم

حصلت شركة التسهيالت التجارية على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املرحلية للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث سجلت 
الشركة أرباحا نحو 4.8 ماليني دينار خالل الربع الثالث من العام احلالي 
بواقع 9 فلوس للس��هم مقابل حتقيقها نحو 4.3 ماليني دينار بواقع 8 

فلوس للسهم خالل ذات الفترة من 2009.

14.7 مليون ريال القيمة المتوقعة
من تخارج »سنام« من محفظتها بالسعودية 

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن شركة سنام العقارية أفادت أنها 
بص��دد االنتهاء من التخارج من حصتها في محفظة عقارية لش��راء أراض 
باململكة العربية السعودية البالغ تكلفتها 12.7 مليون ريال سعودي، مشيرا 
إلى أن القيمة املتوقعة للتخارج 14.7 مليون ريال بنس��بة ربحية بلغت %15. 
وكشفت الشركة أنها وصلت إلى املراحل النهائية من االتفاق على التخارج.

363 ألف دينار أرباح »الدولية للتمويل«
قالت البورصة ان الشركة الدولية للتمويل حصلت على 
موافقة بنك الكوي���ت املركزي على بياناتها املرحلية للفترة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث سجلت الشركة في األشهر 
الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر من العام احلالي أرباحا نحو 
4 ماليني دينار أي ما يعادل 8.6 فلوس للسهم مقابل تكبدها 
خس���ارة مبا يقارب 1.5 مليون دين���ار خالل ذات الفترة من 

.2009
فيما حققت »الدولية للتمويل« نحو 363 ألف دينار أرباحا 
خالل األشهر التس���عة املنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقابل 

تسجيلها نحو 2.6 مليون دينار في ذات الفترة من 2009. 

نواف العجمي

في تقريرها األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

»المثنى لالستثمار«: قيمة السوق تحقق ارتفاعًا %11 
مدفوعة بنشاط قطاعي االستثمار والخدمات

التقري����ر  ق����ال 
األسبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار ان 
املؤش����ر السعري لسوق الكويت 
ل����أوراق املالية أنهى األس����بوع 
املاضي عل����ى ارتف����اع بلغ 57.1 
نقطة، بينما ارتفع كل من مؤشر 
الوزني للسوق  MUDX واملؤشر 
مبقدار 4.12 نق����اط و3.56 نقاط 

على التوالي.
واستمر املؤشر السعري في 
كونه األقل تذبذبا مسجال نسبة 
5.14% بانخفاض مقداره 106 نقاط 
مقارنة مع األسبوع قبل املاضي، 
الوزني األكثر  بينما كان املؤشر 
تقلب����ا بنس����بة 11.43% وبزيادة 
119 نقطة أساسية، وشهد مؤشر 
املثنى MUDX انخفاضا مؤثرا خالل 

األسبوع من 8.51% إلى %6.1.
وقد ارتفعت مؤشرات التداول 
جلميع القطاعات بنسبة 36%، ما 
عدا مؤشر قطاع البنوك والصناعة 
اللذين شهدا انخفاضا، فبينما قاد 
مؤشر قطاع التأمني هذه االرتفاعات، 
ش����هد قطاع البنوك انخفاضا في 
حجم التداول بل����غ 57.6% برغم 
التداول املكثف ألسهم بيت التمويل 
الوطني  الكويت  الكويتي، وبنك 
وبنك بوبي����ان والتي تعتبر من 
األسهم املؤثرة في قطاع البنوك، 

كما شهد قطاع اخلدمات ارتفاعا 
بلغ 113.44% تبعه قطاع االستثمار 
بارتفاع بلغ 49.7% خالل تداوالت 

األسبوع.
وشهدت قيمة السوق ارتفاعا 
بل����غ 11% مقارن����ة مع األس����بوع 
السابق، حيث كان قطاع البنوك 
من أكثر القطاعات انخفاضا مسجال 
خسارة في القيمة السوقية بلغت 
33.87%، أما قطاع اخلدمات فقد كان 
األكثر ربحا مسجال ارتفاعا بالقيمة 

السوقية بلغ %85.14.
وفي هذه االثناء ارتفع سقف 

رأسمال السوق بنسبة 0.8%، وارتفع 
معدل عدد الصفقات بنسبة %22.7. 
وحققت 85 شركات، متثل %40.09 
من الش����ركات املدرجة بالسوق، 
ارتفاعا، وتراجعت 66 شركة، متثل 
15.76% من الشركات املدرجة، بينما 
ظلت 61 شركة، متثل28.77% من 
املدرجة  الكلي للش����ركات  العدد 
بالسوق، دون تغيير. وبالنسبة 
للشركات اإلس����المية، حققت 21 
شركة من أصل 62 تقدما في أدائها 
بينما تراجع أداء 19 شركة خالل 
نفس الفترة. عل����ى صعيد آخر، 

اشار التقرير الى استمرار قطاع 
االستثمار في احتالل املركز األول 
القطاعات نشاطا مساهما  كأكثر 
بنسبة 34.83% من حجم السوق 
مسجال زيادة 318 نقطة أساسية 
مقارنة مع األسبوع السابق، تبعه 
قطاع اخلدمات بارتفاع بلغ %10.89 
لتصبح نسبة مساهمة هذا القطاع 
30.03% من حجم تداول السوق 

خالل نفس الفترة.
وشهد كل من سهمي شركتي 
القرين القابضة ومشاريع الكويت 
االس����تثمارية إلدارة األصول في 
قطاع االستثمار نشاطا متميزا، 
باالضافة إلى العديد من أسهم نفس 
القطاع، وشهد سهم شركة الوطنية 
للميادين حركة شراء مكثفة بلغت 
50.51 مليون سهم مقارنة مع 18.41 
مليون سهم خالل األسبوع املاضي 
الذي صاحبه ارتفاع في قيمة السهم 
بلغ 11.9%، تبعه سهم شركة جيزان 
القابضة مبعدل تداول أسبوعي بلغ 
30.32 مليون سهم مسجال ارتفاعا 
مقداره 41.8%، ولكن لم يصاحب 
هذا االرتفاع تغير في سعر السهم، 
فيما احتل سهم شركة دبي األولى 
للتطوير العقاري قائمة األس����هم 
األكثر ربحا خالل األسبوع مسجال 
ارتفاعا في سعر السهم بلغ %35.4 

مدعوما بحجم تداول قوي.

تقـرير


