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ــي والتي  ــبوع املاض امللحوظ االس
معظمها مت في تداوالت نهاية االسبوع 
اال ان سعر السهم سجل انخفاضا 
بنسبة ٣٫١٪ ورغم املناخ غير الصحي 
ــوق اال انه يالحظ  الذي مير به الس
ان انعكاسه على سهم البنك الوطني 
محدود جدا، وهذا يظهر من خالل 
محدودية املعروض من السهم للبيع 
ــاط االستثمارية بأنه  لقناعة االوس
افضل االسهم املوجودة في السوق، 
وقد بدا ذلك واضحا من خالل حرص 
ــد  ــك على توزيع ارباح في أش البن
ــة، فضال عن حتقيقه  مرحلة االزم
ــتقرا في ارباحه منذ بداية  منوا مس
االزمة وحتى نهاية العام احلالي، وهذا 
يعطي مؤشرا على ان ارباح البنك في 
العام القادم ستشهد ارتفاعا ملحوظا 
نتيجة التعافي املتوقع بشكل قوي 
للوضع االقتصادي في البالد، وزيادة 
حجم املشاريع اخلاصة بخطة التنمية 
االقتصادية والتي يتوقع ان يستحوذ 
على نصيب االسد من متويلها، ففي 
ضوء النتائج املالية للبنك في التسعة 
اشهر األولى من العام احلالي والتي 
بلغت ٢٢٤٫٥ مليون دينار منها ٧٩٫٢ 
ــإن األرباح املتوقعة  مليون دينار ف
للبنك في نهاية العام لن تقل عن ٣٠٦ 
ماليني دينار االمر، الذي يعطي مؤشرا 
ــاح القوية التي يتوقع ان  على االرب

يحققها البنك في العام القادم.
  الدولي..   

  نشاط

  جاء بنــــك الكويت الدولي في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٣٠٫٤ مليون سهم نفذت 
من خالل ٦٣٥ صفقة قيمتها ٩٫٨ 
ماليني دينار وانخفض سهمه ٢٠ 

فلسا.
  شهد سهم البنك الدولي عمليات 
بيع ملحوظة نتيجة االجواء غير 
املريحــــة التي مير بها الســــوق 
لألسبوع الثاني على التوالي بسبب 
ما يدور من جدال حول صفقة زين، 
الذي دفع بعض املضاربني  األمر 
لعمليات بيع ملحوظة على السهم 
الذي تكبد خسائر نسبتها ٥٫٩٪ من 
قيمته السوقية مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، ورغم األجواء الراهنة 
في السوق، اال ان سهم البنك الدولي 
شهد عمليات شــــراء على اسعار 
ما بني ٣١٠ و٣٢٠ فلسا خاصة من 
قبل املضاربني الذين قاموا ببيع 
السهم على اسعار مرتفعة تراوحت 
بني ٣٤٠ و٣٥٠ فلسا، فمع جتاوز 
التي يعيشها  النفسية  الضغوط 
اوساط املتداولني في الفترة احلالية، 
فإن الســــهم مرشــــحا ألن يشهد 

 زين.. 

  انخفاض

النشاط    تصدرت شركة زين 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٣٫٤ 
مليون سهم نفذت من خالل ٤٢١ 
صفقة قيمتها ١٤٫٩ مليون دينار 

وانخفض سهمها ٨٠ فلسا.
التــــداوالت  الرغــــم من    على 
الضعيفة التي شهدها سهم زين 
اال ان سعره  االســــبوع املاضي، 
السوقي شــــهد انخفاضا بنسبة 
٥٫٦٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وهذا يعود الى اجلدل الدائر حول 
صفقة «زين ـ اتصاالت»، والذي 
يتوقع حسمه في حال امتام الصفقة 
في موعدها املقرر منتصف الشهر 
املقبل. اما على املســــتوى املالي 
للشركة، فإن ما حققته من ارباح 
في التسعة اشهر ميثل حافزا قويا 
لشراء السهم، فقد بلغت ارباحها 
فــــي تلك الفترة نحو ٩٧٥ مليون 
دينار منها ٨٠٫٣ مليون دينار ارباح 

تشغيلية عن الربع الثالث.
  وفي حال حتقيق الشركة نفس 
هذه االرباح في الربع االخير فإن 
العام  فــــي نهاية  ارباحها  مجمل 
يتوقع ان يكون بحدود مليار و٥٥ 
مليون دينار، يتوقع ان يوزع منها 
ما ال يقل عن ٧٥٪، وبالتالي فإن 
السهم لديه محفزات مالية قوية 
من املفترض ان تدفعه لالرتفاع، 
لكن الواضــــح ان هناك ضغوطا 
من بعض املجاميع على الســــهم 
لتجميعه بأقل االســــعار املمكنة، 
اال انــــه رغم هــــذه الضغوط فإن 
املعــــروض مــــن الســــهم يعتبر 
ابرزها دخول  متواضعا السباب 
العديد من صغار املســــاهمني في 
صفقة بيع ٤٦٪ من اسهم الشركة 
الى اتصاالت االماراتية، باالضافة 
الى سعي بعض املالك لشراء السهم 
خاصة انهم فضلوا عدم رغبتهم 
في الدخول في الصفقة، لكن في 
ظل املناخ الراهن في السوق فإن 
الســــهم قد مييل نحو املزيد من 

االنخفاض.
  الوطني..  

   تراجع

  احتل بنك الكويت الوطني املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١١٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٤٤٢ 
ــا ١٤٫٩ مليون دينار،  صفقة قيمته

وانخفض سهمه ٤٠ فلسا.
  اتسمت تداوالت سهمه بالضعف 

قيمتها ٤٫٤ ماليني دينار، وانخفض 
سهمه ٥ فلوس.

ــداوالت  ــم من الت ــى الرغ   وعل
ــهدها سهم بنك  املتواضعة التي ش
بوبيان، إال ان طابع البيع سيطر عليه، 
األمر الذي كبد سعر السهم خسائر 
ــبة ٣٫١٪، حيث تراجع من ٦٤٠  بنس
فلسا الى ٦١٠ فلوس ليغلق على ٦٢٠ 
ــا في نهاية تعامالت األسبوع،  فلس
ورغم ان السعر السوقي لسهم البنك 
ــا باألرباح التي  يعتبر مرتفعا قياس
حققها في األشهر التسعة من العام 
احلالي والبالغة نحو ٤٫٥ ماليني دينار 
إال ان محافظة السهم على سعره تعود 
الى استحواذ البنك الوطني والبنك 
ــهم  التجاري على ٦٦٫٤٨٦٪ من أس
ــهم،  البنك البالغة نحو ١٫٧ مليار س
ــهم  ــة الى انه يعد من األس باإلضاف
ــني في الوقت  غير احملفزة ملضارب
ــا باألرباح املتوقعة  الراهن، وقياس
ــك في نهاية العام احلالي بني ٦  للبن
ــه يتوقع ان  ــني دينار، فإن و٧ مالي
تشهد أرباح البنك العام املقبل نقلة 
نوعية ناجتة عن استراتيجية البنك 
التي بدأ تطبيقها منذ بداية النصف 
الثاني من العام احلالي والتي تعتمد 
زيادة قاعدة العمالء عبر التنوع في 
اخلدمات ومتويل املشاريع التنموية 

متوسطة احلجم.
  االستثمارات..  

   هبوط

  جاءت شــــركة االســــتثمارات 
الســــابع من  املركز  الوطنية في 
حيث القيمــــة، إذ مت تداول ١٠٫٥ 

من شهر إال ان سهم بنك اخلليج 
حافظ على مســــتويات ســــعره 
الراهنة، وهذا يعود الى أســــباب 
أبرزها استحواذ نحو ٥ جهات على 
نحو ٥٦٫٧٦٩٪ من اجمالي أسهم 
البنك البالغة ٢ مليار و٥٠٧ ماليني 
سهم، باإلضافة الى التعافي السريع 
وامللحوظ للبنك من تداعيات األزمة 
العاملية التي عصفت به ودفعت 
احلكومة إلنقــــاذه، وقد ظهر ذلك 
من خــــالل النتائج املالية اجليدة 
في الربع الثالث من العام احلالي، 
والتي بلغت نحو ٨٫٣ ماليني دينار 
لتصل أرباحه في األشهر التسعة 
الى ١٠٫٣ ماليني دينار، وهذا يعني 
ان ارباحه املتوقعة في نهاية العام 
ستتراوح بني ١٨ و٢١ مليون دينار، 
األمر الذي يعطي مؤشرا على ان 
أرباح البنك العام املقبل يتوقع ان 
تشهد قفزة، ورغم التوقعات بعدم 
توزيــــع ارباح إال ان هناك أطرافا 
قامت ببناء مراكــــز مالية آلجال 
بعيدة املدى على الســــهم نتيجة 
ندرة الفرص االستثمارية البديلة 
في ظل املعاناة املتوقع استمرارها 
لدى العديد من الشركات، باإلضافة 
الى ان متتع البنك بإدارة محترفة 
كان من أبرز العوامل وراء حتفيز 

املستثمرين لشراء السهم.
  بوبيان..  

   ضعف

  احتل بنك بوبيان املركز السادس 
من حيث القيمة، إذ مت تداول ٧٫١ ماليني 
ــهم نفذت من خالل ٢٤٠ صفقة  س

ــع االقتصادي، فضال عن ان  للوض
هناك استراتيجية واضحة لدى ادارة 
بيتك حول حتقيق اكبر استفادة من 
التنمية االقتصادية سواء  مشاريع 
بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل 
ــتثمارية التي تعمل في  أذرعه االس
مختلف القطاعات االقتصادية خاصة 
ــاريع اإلسكانية التي  في قطاع املش
متثل جزءا أساسيا في خطة التنمية 
مبا ميتلكه «بيتك» من خبرات كبيرة 
في االستثمارات العقارية، فضال عن 
ذلك فإن أذرعه االستثمارية اخلارجية 
ــق نتائج جيدة العام  يتوقع ان حتق
املقبل خاصة املتواجدة في دول آسيا 
نتيجة النمو االقتصادي اجليد لهذه 

الدول.
  الخليج..  

   شراء

املركز    جاء بنك اخلليــــج في 
اخلامس مــــن حيث القيمة، إذ مت 
تداول ١٥٫٤ مليون ســــهم نفذت 
مــــن خالل ١٥٤ صفقة قيمتها ٧٫٩ 
ماليني دينار، وانخفض سهمه ١٠ 

فلوس.
  ومنذ اكثر من شهرين واحلركة 
السعرية لسهم بنك اخلليج تتحرك 
في نطاق سعري محدود بني ٥١٠ 
و٥٢٠ فلسا في تداوالت ضعيفة 
إال ان السهم شهد األسبوع املاضي 
عمليات بيع نسبية، إال انها أدت الى 
خسائر محدودة في سعر السهم، 
ورغم تكبد معظم البنوك خسائر 
ملحوظــــة من أعلى املســــتويات 
السعرية التي بلغتها على مدى أكثر 

ارتفاعا في سعره ألسباب ابرزها 
رخص سعر السهم مقارنة بأسعار 
اسهم البنوك االخرى التي تعتبر 
اسعارها مرتفعة وال تتناسب مع 
ارباحها التي حققتها في التسعة 
اشــــهر في الوقت الذي حقق فيه 
البنك الدولي منــــوا ملحوظا في 
أرباحه، ورغم ان اغلبها جاء نتيجة 
حترير مخصصات فإن ذلك يعتبر 
مؤشرا جيدا جتاه االصول املرهونة 
لدى البنك، فضــــال عن ان هناك 
تطورا ملحوظا في اخلدمات التي 
يقدمها البنك ضمن االستراتيجية 
التي تطبقهــــا ادارة البنك لزيادة 
قاعدة عمالئه ولعب دور مهم في 

متويل املشاريع التنموية.
  بيتك..  

   ضعف

  احتل بيت التمويل املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٧ ماليني 
نفذت من خالل ٣٤٧ صفقة قيمتها 
ــهمه  ٨٫١ ماليني دينار، وانخفض س

٢٠ فلسا.
ــهم  ــمت حركة تداوالت س   اتس
ــبوع املاضي بالضعف  «بيتك» االس
امللحوظ مع انخفاض محدود في سعره 
السوقي بنسبة ١٫٧٪ ويعود الضعف 
في تداوالت السهم الى عدم الرغبة 
في بيعه لقناعة االوساط االستثمارية 
بجدوى االستثمار في السهم في ظل 
الندرة الواضحة للفرص االستثمارية 
في السوق، باالضافة الى القناعة بأن 
بيتك يتوقع ان يحقق قفزة في ارباحه 
في العام املقبل في ظل التعافي املتوقع 

  بوبيان   

  للبتروكيماويات

بوبيـــان  شـــركة    جـــاءت 
للبتروكيماويات في املركز التاسع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٫٤ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٠٥ 
صفقات قيمتها ٣٫٤ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ٢٠ فلسا.
البيـــع    ســـيطرت عمليـــات 
على حركة تداول ســـهم بوبيان 
للبتروكيماويات االسبوع املاضي 
رغم ضعفها ما ادى الى انخفاض 
الســـعر السوقي للسهم من ٥٤٠ 
الى ٥٢٠ فلسا بانخفاض نسبته 
٣٫٧٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وجاء هذا التراجع في ظل املخاوف 
التي تسود أوساط املتداولني من 
استمرار االجتاه النزولي للسوق، 
رغم النتائج املالية اجليدة املتوقعة 
للشركة لسنتها املالية التي تنتهي 

ابريل القادم.
  المال..   

  هبوط

ــركة املال لالستثمار    احتلت ش
ــر من حيث القيمة، اذ  املركز العاش
ــهم نفذت  مت تداول ٢٧٫٧ مليون س
ــالل ٥٢٤ صفقة قيمتها ٣٫٤  من خ
ماليني دينار، وانخفض سهمها ١٢ 

فلسا.
ــتثمار  ــهم املال لالس ــهد س   ش
ــة املناخ  ــع قوية نتيج عمليات بي
النفسي السيئ الذي يسود أوساط 
ــية  ــني رغم األرباح القياس املتداول
املتوقعة للشركة نهاية العام احلالي، 
ــد ادت عمليات البيع القوية الى  فق
تراجع السهم من ١٣٢ الى ١١٦ فلسا 
ــهم اغلق على ١٢٠ فلسا  اال ان الس
في نهاية التعامل بانخفاض نسبته 
٩٫١٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي. 
ــود الى اجلدل الذي يدور  وهذا يع
ــركة  حول صفقة زين رغم ان الش
لن تستفيد من هذه الصفقة أو ان 
استفادتها محدودة جدا. فقد حققت 
الشركة خسائر في األشهر التسعة 
ــني دينار ما يعادل  بلغت ٣٫٩ مالي
٧٫٥ فلوس للسهم، فيما انها حققت 
أرباحا قدرها ٢٠٫٥ مليون دينار من 
بيع حصة نسبتها ٤٠٪ تقريبا من 
ــركة صناعات الفحم البترولي،  ش
وسوف تظل حركة السهم مرتبطة 
ــهم  بالتطورات اخلاصة بحركة اس
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
ــكل عام والتي بدورها مرتبطة  بش

بتطورات صفقة زين. 

ماليني سهم نفذت من خالل ٤٨١ 
صفقة قيمتها ٤٫٤ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ٢٠ فلسا.
  وعلــــى الرغم مــــن التداوالت 
الضعيفة على ســــهم الشركة إال 
ان سعره السوقي انخفض بنسبة 
٤٫٧٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
حيث انخفض السهم من ٤٣٠ إلى 
٤١٠ فلوس، وهذا يعود الى اجلدل 
الدائر حول صفقة «زينـ  اتصاالت» 
واملخاوف املترتبة على عدم إمتامها 
والتي ستؤثر على السوق بشكل 
عام والشــــركات املرتبطة بسهم 
شركة زين بشكل خاص، خصوصا 
االستثمارات الوطنية باعتبار انها 
ارباحا ضخمة كونها  ســــتحقق 
تقوم بترتيب الصفقة باإلضافة 
الى املكاســــب التي ستحققها من 
ملكيتها في اسهم «زين». وكانت 
الشركة قد حققت أرباحا في األشهر 
التسعة من العام احلالي تقدر بنحو 
٦٫٢ ماليــــني دينار، ورغم ضعف 
هذه األرباح اال انه قياســــا بأداء 
الشركات االســــتثمارية األخرى، 
فإنها تعتبر أكثر من ممتازة، بل انها 
تعطي مؤشرا على تطور ادائها في 
العام القادم من املنظور التشغيلي 
للشركة، اما في حال إمتام الصفقة، 
فإن أداء الشركة سوف يشهد قفزة 
خاصة وان السيولة التي ستحصل 
عليها ستمكنها من التحرك بقوة 

في السوق.
  
  مبرد..   

  مضاربات

  جاءت شركة مبرد للنقل في املركز 
الثامن من حيث القيمة، اذ مت تداول 
ــهم نفذت من خالل  ٤١٫٨ مليون س
٧٠٨ صفقات قيمتها ٤ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ١٥ فلسا.
ــرد» عمليات  ــهم «مب ــهد س   ش
ــعر السوقي له  بيع قوية كبدت الس
ــائر كبيرة بلغت ١٤٫٧٪ مقارنة  خس
ــبوع قبل املاضي، ففي بداية  باألس
ــهم  ــهد الس ــبوع ش تعامالت االس
مضاربات أدت الى ارتفاعه من ١٠٢ 
ــوس إال ان موجة البيع  إلى ١٠٦ فل
القوية التي شهدها أدت الى تراجعه 
الى ٨٧ فلسا، وهناك ارتباط نفسي 
حلركة سهم مبرد مع اسهم الرابطة 
وشركاتها، وكانت الشركة قد حققت 
ــا في الربع الثالث تقدر بنحو  أرباح
٤١ ألف دينار فيما بلغت خسائرها 
ــهر التسعة نحو ٧١ ألف  لفترة األش
دينار وتستحوذ شركة اعيان لالجارة 
وشركاتها األخرى على نحو ٤٨٫٧٥٪ 

من اسهم الرابطة.

 خسائر ضخمة تلحق بالمتداولين بسبب تفاقم الوضع السياسي 
والمخاوف من تعثر صفقة «زين ـ اتصاالت»

 ٩٨١٫٨ مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام بنسبة ١٫٦٪ والوزني ٢٫٧٪

 هشام أبوشادي
  تكبدت كافة مؤشرات سوق الكويت لألوراق املالية خسائر كبيرة االسبوع املاضي 
خاصة في القيمة السوقية التي تعتبر أعلى خسائر للسوق في اسبوع واحد منذ بداية 

الربع األخير.
  وهذا يعود الى مجموعة من العوامل السلبية أبرزها:

  أوال: رفع شركة الفوارس قضية لوقف عمليات الفحص النافي للجهالة في صفقة 
زين والتي سينظر فيها األربعاء املقبل.

  ثانيـا: تصاعد وتيـرة اخلالفات السياسـية بني احلكومة وبعـض اعضاء مجلس 
األمة.

  ثالثا: عدم امتام بيع حصة شـركة التمدين االستثمارية في البنك األهلي املتحد 
بعد انتهـاء املهلة احملددة المتام هـذه الصفقة يوم اخلميـس املاضي، وقد أدى 
ذلك الى انكماش كبير في حجم السـيولة املالية املوجهة للسوق في تراجع كبير 

للمؤشرات.
  فقد انخفض املؤشـر العام للبورصة ١٠٩٫٧ نقاط ليغلـق على ٦٨١٨٫٣ نقطة 

بانخفاض نسـبته ١٫٦٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام 
الى ١٨٧ نقطة بانخفاض نسبته ٢٫٧٪.

  كذلك انخفض املؤشـر الوزني ١٢٫٨ نقطة ليغلق على ٤٥٨٫٦ نقطة بانخفاض 
نسبته ٢٫٧٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي، فيما ان مكاسبه بلغت منذ بداية العام نحو 

٧٢٫٩ نقطة بارتفاع نسبته ١٨٫٩٪.
  وقد شـهدت القيمة السوقية هبوطا كبيرا بلغ ٩٨١٫٨ مليون دينار لتصل القيمة 
السوقية االجمالية الى ٣٤ مليارا و٣١٣ مليون دينار محققة مكاسب قدرها ٣ مليارات 

و٦٢٨ مليون دينار بارتفاع نسبته ١١٫٨٪ منذ بداية العام.
  كما سجلت املتغيرات الثالثة تراجعا كبيرا، فقد انخفضت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة ٢١٫٨٪ والقيمة بنسبة ١٤٫٥٪ والصفقات بنسبة ١٩٫٤٪ مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي. والتراجع الواضح ملؤشرات السـوق يعكس الواقع السياسي واالقتصادي 
واملالي الصعب الذي متر به البالد في الوقت الذي تشهد فيه الدول اخلليجية األخرى 

تعافيا حقيقيا في اقتصاداتها.
  فعلى مستوى الوضع السياسـي، فإن األجواء تزداد سخونة ورغم ان السوق في 

العادة ما يشهد نشـاطا عندما يزداد الشعور بحل مجلس األمة اال ان ذلك ينعكس 
على برامج مشاريع التنمية التي تشهد خالفات عديدة سواء على مستوى التمويل او 
على مستوى جدوى الشركات التي سيتم تأسيسها لتنفيذ مشاريع التنمية في الوقت 
الذي يعاني فيه القطاع اخلاص من محدودية الفرص االسـتثمارية النقاذه من االزمة 
التي يعاني منها في ظل الصعوبة التي يواجهها للوفاء بالتزاماته املالية، فالعديد من 
الشركات املدرجة تسخر مواردها املالية التي تعتبر محدودة لسداد التزاماتها املالية 
ورواتب موظفيها، وليس للدخول في مشاريع جديدة االمر الذي ينعكس على قدراتها 
املستقبلية. وعلى مستوى الوضع االقتصادي، فإن املناخ االستثماري في الكويت غير 
مشجع ألصحاب رؤوس األموال الوطنية بسبب التدخالت السياسية التي كانت وراء 
معاناة القطاع خاصة على مدى سنوات عديدة لتأتي االزمة االقتصادية لتزيد من حجم 
مشاكله، فعلى الرغم من الوفرة املالية الناجتة عن ارتفاع اسعار النفط اال ان االقتصاد 
الكويتي يعاني من ضعف االنفاق الرأسمالي، ومع ذلك فإن هناك تفاؤال بتحسن الوضع 
االقتصادي بوتيرة افضل في العام املقبل، اال ان ذلك يتطلب االنتهاء من اخلالفات حول 
آلية متويل مشاريع التنمية، وكذلك االنتهاء من مشاريع القوانني الهادفة الستكمال 

البنية التشريعية حول خطة التنمية.
  اما على مسـتوى الوضع املالي، فإن هناك حكومة غنيـة تتمتع بالوفرة املالية، 
مقابل وضع مالي صعب الغلب الشـركات املدرجة التي تعاني من قروض تقدر بأكثر 
من ١٧ مليار دينار، في الوقت الذي تتوافر فيه قدرة متويلية لدى البنوك تقدر بحوالي 
١١ مليار دينار، اال ان ضعف املراكز املالية لدى اغلب الشركات وعدم مالءتها املالية 
وكذلك ضعف االصول يحد من متويل البنوك لهذه الشركات في الوقت الذي تزداد 
فيه اجراءات البنك املركزي نحو املزيد من التشدد في عمليات التمويل، خاصة جتاه 
الشركات االسـتثمارية، التي اتخذ في شأنها العديد من اجراءات الضوابط العمالها 
وميزانياتها، ورغم ان اآلثار االيجابية لهذه االجراءات ستكون بعيدة املدى اال انها تزيد 

من صعوبة خروجها من االزمة في الوقت الراهن، بل على مدى العامني املقبلني.
  وفي ظل الواقع االقتصادي والسياسـي واملالي الصعب، فإن ذلك ينعكس على 
االداء العام للبورصة سلبا وتكبد صغار املتداولني خسائر ضخمة، خاصة انهم يجاهدون 
للحفاظ على ما تبقى من رؤوس اموالهم والتي تقدر بحوالي ٢٠٪ في افضل االحوال 

مقارنة مبا كانت عليه قبل االزمة.
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 استمرار انكماش السيولة المالية الموجهة للسوق سيدفع األسعار لمزيد من التراجع

 حكومة غنيـة بالفوائـض المالية.. والقطـاع الخاص يجاهد لسـداد 
التزاماتـه ورواتب موظفيه وغير قـادر على الدخول في مشـاريع جديدة

 1 

 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية
  أوال: مقارنة مؤشرات التداول 

 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 

 ٪  (+ أو -)  ٢١ حتى ٢٥ نوفمبر  ٢٨ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر  مؤشر 
 -٣٫٢  -١٦٨٫٤  ٥٫٢٨٦٫٤  ٥٫١١٨٫٠  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 

 -١٫٦  -١٠٩٫٧  ٦٫٩٢٨٫٠  ٦٫٨١٨٫٣  السوق السعري (نقطة) 
 -٢٫٧  -١٢٫٨  ٤٧١٫٤  ٤٥٨٫٦  السوق الوزني (نقطة) 

 -٢١٫٨  -١٦٢٫٥٧٢٫٥٠٠  ٧٤٦٫٥٦٧٫٥٠٠  ٥٨٣٫٩٩٥٫٠٠٠  كمية االسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
 -١٩٫٤  -٣٫٠٣٨  ١٥٫٧٠٠  ١٢٫٦٦٢  عدد الصفقات املتداولة بالسوق (صفقة) 

 -١٤٫٥  -٢٢٫٣٧٥٫٠٨٨  ١٥٣٫٨٠٩٫٨٩٨  ١٣١٫٤٣٤٫٨١٠  قيمة االسهم املتداولة بالسوق (د.ك) 
 -٢١٫٨  -٣٢٫٥١٤٫٥٠٠  ١٤٩٫٣١٣٫٥٠٠  ١١٦٫٧٩٩٫٠٠٠  املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة (سهم/يوم) 

 -١٩٫٤  -٦٠٨  ٣٫١٤٠  ٢٫٥٣٢  املعدل اليومي لعدد الصفقات (صفقة/يوم) 
 -١٤٫٥  -٤٫٤٧٥٫٠١٨  ٣٠٫٧٦١٫٩٨٠  ٢٦٫٢٨٦٫٩٦٢  املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة (د.ك/يوم) 

 -٤٢٫٩  -١٥٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 ٣٣٫٣  ١  ٣  ٤  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 ١١١٫٢  ٥٦٫١٩٥  ٥٠٫٥٢٥  ١٠٦٫٧٢٠  قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 -٢٫٨  -٩٨١٫٨٦٠٫٧٨٩  ٣٥٫٢٩٥٫٢٢٣٫٠١٤  ٣٤٫٣١٣٫٣٦٢٫٢٢٥  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 ٠  ٠  ٥  ٥  عدد أيام التداول (يوم) 
 


