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٤١٦ صفقة قيمتها ١٩٫٤ مليون دينار، 
وارتفع سهمه ٦٠ فلسا.

  هناك مجموعة من العوامل دفعت 
سهم البنك الوطني الن يحقق ارتفاعا 
في تداوالته وسعره السوقي بشكل 
ملحوظ مقارنة باالسبوع قبل املاضي. 
ويأتي في مقدمة هذه العوامل، أوال: 
قيام بعض احملافظ املالية والصناديق 
وكبار املستثمرين ببناء مراكز مالية 
ــراب نهاية العام،  ــهم القت على الس
واحلصول على توزيعات البنك التي 
يتوقع ان تشهد منوا مقارنة بالعام 
املاضي خاصة انه معروف ان البنك 
دائما يعقد جمعيته العمومية في آخر 
ــهر فبراير، وبالتالي،  ١٠ أيام من ش
فإن فترة االستثمار تعتبر محدودة، 
في اطار االرباح التي حققها البنك في 
التسعة اشهر، فإنه يتوقع ان تتجاوز 
ارباح البنك نهاية العام احلالي حاجز 

الـ ٣٠٠ مليون دينار.
  ثالثا: في ظل التطورات االيجابية 
حول صفقة «زين» فإن امتامها حسب 
املوعد املتفق عليه في منتصف الشهر 
القادم، سيمكن بعض املساهمني الذين 
قاموا برهن اسهمهم لدى البنك من 
ــداد التزاماتهم املالية للبنك االمر  س
الذي سيكون له مردود ايجابي خاصة 
على قدرة البنك على اعادة اقراض 

السيولة املالية مرة أخرى.
ــل التوقعات بأن  ــي ظ   رابعا: ف
ــاريع التنمية طفرة في  تشهد مش
العام املقبل، فإنه يتوقع أن يقوم البنك 
الوطني بتمويل جزء رئيسي منها، 
األمر الذي سيكون له تأثير ايجابي 
ــعر  على نتائج البنك، لذلك فإن الس
السوقي لسهم البنك يعتبر اكثر من 
فرصة ممتازة للشراء االستثماري 

باالسعار احلالية.
   «االستثمارات»..   

  نشاط قياسي

  احتلت شــــركة االستثمارات 
الوطنيــــة املركز الثالث من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٢٤٫٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٨٧٣ صفقة 
قيمتها ١١٫٧ مليون دينار، وارتفع 

سهمها ٥٠ فلسا.
  شهد سهم االستثمارات الوطنية 
تداوالت قياسية االسبوع املاضي 
اال ان ما نسبته ٥٤٫٢٪ من اجمالي 
هذه التداوالت شهدها السهم يوم 
اخلميس املاضي، وقد ارتفع السهم 
من ٤٤٥ فلسا إلى ٥٠٠ فلس مرتفعا 
بنسبة ١١٫١.٪ مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي. وُيعد العامل األساسي في 
نشاط السهم وصعوده القوي هو 
التطورات اإليجابية حول صفقة 

 «زين».. 

  صعود

  تصدرت زين النشاط من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٤٠٫٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٨٨٠ صفقة 
قيمتها ٦١٫٧ مليون دينار، وارتفع 

سهمها ١٠٠ فلس.
  شــــهد ســــهم زين االســــبوع 
املاضي تداوالت قياسية مقارنة 
باألســــبوع قبل املاضي اال ان ما 
نسبته ٥٦٫٥٪ من اجمالي تداوالت 
السهم االســــبوع املاضي شهدها 
السهم يوم اخلميس املاضي األمر 
الذي دفع السهم لالرتفاع بنسبة 
٧٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي. 
وقد لعبت مجموعة من العوامل 
دورا اساسيا في التداوالت القياسية 

التي شهدها السهم، منها:
  أوال: هناك بعض احملافظ املالية 
التي تقوم بشراء السهم للدخول 
ضمن صفقة بيع ٤٦٪ من اسهم 

الشركة الى اتصاالت االماراتية.
  ثانيا: في مقابل قيام محافظ 
للشــــراء للدخول ضمن الصفقة، 
هناك محافظ مالية قامت بتصعيد 
السهم لتحفيز بعض املساهمني 
الدخول  للبيع في السوق وعدم 
في الصفقة، وقد بدا ذلك واضحا 
من خالل تداوالت يومي الثالثاء 
واالربعاء املاضيــــني، اال ان هذه 
احملــــاوالت لتصعيد الســــهم لم 
تنجــــح من خالل تــــداوالت يوم 
التي شهد فيها  اخلميس املاضي 
السهم تداوالت قياسية مع انخفاض 

محدود في سعره.
  ثالثا: في ظل اقتراب موعد امتام 
الصفقة في منتصف الشهر القادم، 
فإنه يتوقع ان تزداد وتيرة التداول 
على السهم اال ان سعره السوقي 
يتوقع ان يشهد ضغوطا ملحوظة 
لتجميع السهم بأقل األسعار املمكنة 
من قبل احملافظ املالية التي تقوم 
بالشراء للدخول ضمن الصفقة.

  وقد ادى ارتفاع ســــهم «زين» 
مبقدار ١٠٠ فلس الى ارتفاع القيمة 
السوقية للشركة االسبوع املاضي 
مبقدار ٤٣١٫٥ مليون دينار تصل إلى 

٦ مليارات و٥٥٨ مليون دينار.
  الوطني..  

   ارتفاع

  جاء بنك الكويت الوطني في املركز 
الثاني من حيث القيمة، إذ مت تداول 
ــهم نفذت من خالل  ١٤٫٧ مليون س

الى ٥١٠ فلوس، وذلك بفعل عمليات 
الضغط على السهم من قبل أحد كبار 
املضاربني الذي قام بعملية حتويل 
ــهم من الكاش الى  نحو ٥ ماليني س
اآلجل وذلك خالل تعامالت يوم الثالثاء 
املاضي، ومع تركز القوة الشرائية على 
أسهم البنوك في اليومني األخيرين 
من تداوالت األسبوع املاضي، ارتفع 
السهم الى ٥٤٠ فلسا محققا ارتفاعا 
ــبة ١٫٩٪ مقارنة باالسبوع قبل  بنس
ــأن يواصل  ــي، مع توقعات ب املاض
السهم االرتفاع السباب ابرزها سعي 
كبار املالك لتصعيد السهم لتحسني 
ميزانياتها باعتبار ان بنك برقان ُيعد 
ــول لديهم، باإلضافة الى  أبرز األص
ــهد ارباح البنك  ــات بأن تش التوقع
ــام املقبل في  منوا ملحوظا في الع
ظل الزيادة املتوقعة لتمويل مشاريع 
التنمية، باالضافة الى ان شبكة البنوك 
اخلارجية التابعة له يتوقع ان تساهم 
ــكل كبير في مجمل اداء البنك  بش
ــتحواذ عليها  بعد ان جنح في االس

وإعادة هيكلتها.
  الخليج»..  

   ارتفاع

املركز    جاء بنك اخلليــــج في 
الســــابع من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٩٫٩ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٢١١ صفقة قيمتها ٥٫٢ ماليني 

دينار، وارتفع سهمه ٢٠ فلسا.
التــــداوالت  الرغــــم من    على 
الضعيفة لســــهم بنك اخلليج اال 
ان سعره السوقي سجل ارتفاعا 
بنســــبة ٣٫٨٪ مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، حيث ارتفع من ٥٢٠ 

  اتســــمت حركة تداوالت سهم 
البنــــك الدولي في بداية تعامالت 
األسبوع بالتذبذب، حيث انخفض 
الســــهم من ٣٢٥ فلســــا الى ٣١٥ 
فلســــا إال ان السهم شهد عمليات 
جتميــــع ملحوظة في آخر يومني 
أدت الرتفاعه في نهاية تعامالت 
األســــبوع الى ٣٣٥ فلسا مسجال 
ارتفاعــــا بنســــبة ٣٫١٪ مقارنــــة 
باألسبوع قبل املاضي، وفي ظل 
تركيز القوة الشرائية على اسهم 
البنوك، فإنه يتوقع ان يواصل سهم 
البنك الدولي االرتفاع خاصة انه 
يعد ارخص أسهم البنوك، باإلضافة 
الى ان األرباح اجليدة التي حققها 
البنك في األشهر التسعة أظهرت 
تعافي البنك من تداعيات األزمة 
العاملية، األمر الذي يعطي مؤشرا 
قويا بأنه سيحقق نتائج مالية في 
العام املقبل أفضل مقارنة باألرباح 
العام  املتوقع حتقيقها في نهاية 
احلالي، لذلك ليس مســــتبعدا ان 
يصل الســــعر الســــوقي للسهم 
في نهاية العــــام احلالي الى ٣٨٠ 

فلسا.
  «برقان»..  

   ارتفاع محدود

  احتل بنك برقان املركز السادس 
ــث القيمة، إذ مت تداول ١٢٫٥  من حي
ــهم نفذت من خالل ١٨٥  مليون س
ــا ٦٫٥ ماليني دينار،  ــة قيمته صفق

وارتفع سهمه ١٠ فلوس.
ــداول على  ــة الت ــمت حرك   اتس
سهم بنك برقان بالتذبذب السعري، 
ــهم من ٥٣٠ فلسا  حيث تراجع الس

فيما انه أغلق على سعر دينار و١٨٠ 
ــجال ارتفاعا بنسبة ١٫٧٪  فلسا مس
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، ومن 
ــتدفع السهم  أبرز العوامل التي س
لالرتفاع الثقة التي يحظى بها بيتك 
لدى األوساط االستثمارية، وقدرته 
على معاجلة الثغرات اخلاصة بتداعيات 
ــهد  األزمة، كذلك التوقعات بأن تش
النتائج املالية في العام املقبل قفزة 
ــة في العام  ــا بالنتائج املتوقع قياس
احلالي ألسباب أبرزها انه يتوقع ان 
يساهم في مشاريع التنمية من خالل 
املساهمة املباشرة في التمويل او من 
خالل الشركات التابعة التي يتوقع ان 
يكون لها دور مهم ايضا في بعض 
املشاريع التنموية، باإلضافة الى ذلك، 
فإن هناك اجتاها لدى مجلس اإلدارة 
نحو زيادة رأسمال بيتك، لذلك فإن 
هناك إقباال ملحوظا من الصناديق 
املالية وكبار املستثمرين  واحملافظ 
لبناء مراكز مالية على السهم باألسعار 
ــول على التوزيعات  احلالية للحص
املتوقعة من جهة، ومن جهة اخرى 
املساهمة في زيادة رأس املال املتوقعة 
بتكلفة قدرها ٦٠٠ فلس، باإلضافة الى 
املكاسب السوقية املتوقعة حتى موعد 

اجتماع اجلمعية العمومية.
  «الدولي»..   

  تجميع

  جاء بنــــك الكويت الدولي في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٢٠٫٥ مليون سهم نفذت 
من خالل ٣٧٣ صفقة قيمتها ٦٫٦ 
ماليني دينار، وارتفع ســــهمه ١٠ 

فلوس.

زين، فمعروف ان امتام هذه الصفقة 
سيمكن الشركة من حتقيق ارباح 
تتراوح بني ٩٠ و١٠٠ مليون دينار، 
األمر الذي سيمكنها من سداد بعض 
التزاماتها املالية وفي الوقت نفسه 
الدخول في عمليات اســــتثمارية 
جديدة متكن الشركة من حتقيق 
عوائد تشغيلية مستقبلية جيدة 
خاصة ان هناك فرصا استثمارية 
جيدة في السوق، لذلك فإن السهم 
مرشح ألن يشهد املزيد من االرتفاع 
في ظل القوة الشرائية التي يتوقع 

ان يشهدها السهم.
  «بيتك»..  

   ارتفاع محدود

  احتل بيت التمويل الكويتي املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٦ ماليني سهم نفذت من خالل ٣٤١ 
صفقة قيمتها ٧ ماليني دينار، وارتفع 

سهمه ٢٠ فلسا.
  على الرغم من التداوالت الضعيفة 
نسبيا لسهم بيتك األسبوع املاضي 
إال انها أعلى بكثير مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وقد اتسمت حركة تداول 
السهم بعمليات الشراء اكثر من البيع، 
وذلك رغبة من بعض احملافظ املالية 
والصناديق في شراء السهم بأسعاره 
احلالية والتي تعتبر اكثر من ممتازة، 
حيث ان السهم مر بعمليات تأسيس 
ــعر دينار و١٦٠ فلسا،  قوية على س
ومع اقتراب نهاية العام احلالي فإن 
ــهم يتوقع ان يشهد املزيد من  الس
النشاط واالرتفاع، وانه ليس مستبعدا 
ان يحقق ارتفاعا مبقدار ١٠٠ فلس 
على األقل خالل األسبوعني املقبلني، 

وارتفع ســـهمه ٢٠ فلسا قياسا 
مبعدل دوران سهم بنك بوبيان 
الضعيف نتيجة استحواذ بنكني 
على نحو ٦٦٫٤٪ من اسهم البنك، 
الســـهم االسبوع  فإن تداوالت 
املاضي تعتبر جيدة، فقد ارتفع 
سعر الســـهم من ٦٢٠ الى ٦٤٠ 
فلسا مسجال ارتفاعا بنسبة ٣٫٢٪ 

مقارنة باالسبوع قبل املاضي.
  وعلى الرغم من ان مؤشـــر 
ربحية السهم قياسا الى السعر 
السوقي يعتبر منخفضا اال انه من 
املنظور املستقبلي، يعتبر السهم 
فرصة جيدة للشراء االستثماري 
بعيد املدى السباب ابرزها الدعم 
القوي الذي يحصـــل عليه من 
قبل البنك الوطني، النمو القوي 
املتوقع الربـــاح البنك في العام 
القادم في ظل التطور االيجابي 
ألرباحه في التســـعة اشهر من 
العام احلالي، وذلك بعد ان قام 
البنك بعمليات تنظيف شاملة 
مليزانيته لعام ٢٠٠٩. ومن ابرز 
العوامل التي ستساعد في منو 
االرباح املستقبلية للبنك التراجع 
القروض  فـــي حجم  التدريجي 
إلى  الذي يؤدي  املتعثرة، االمر 
تقليل في حجـــم املخصصات، 
وبالتالي الى حتسن في البيانات 
املالية للبنك واالرباح الصافية.

  «األفكو»..  

   ارتفاع

  جاءت شركة االفكو في املركز 
العاشر من حيث القيمة، إذ مت تداول 
١٥٫٢ مليون سهم نفذت من خالل 
ــات قيمتها ٣٫٧ ماليني  ٢٠٨ صفق

دينار، وارتفع سهمها ١٥ فلسا.
ــهم االفكو تداوالت  ــهد س   ش
نشطة االسبوع املاضي أدت الرتفاع 
سعره بنسبة ٦٫٣٪ مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، وجاءت هذه التداوالت 
في اطار رغبة اوساط املتداولني في 
ــركة  احلصول على توزيعات الش
ــو ٥٪ نقدا و٥٪ منحة،  البالغة نح
ــركات  ــل ندرة الش ــك في ظ وذل
ــى توزيع ارباح، حيث  القادرة عل
تظهر بعض املؤشرات ان الشركات 
القادرة على توزيع ارباح لن تتجاوز 
ــن اجمالي عدد  ــبته ٢٠٪ م ما نس
ــركات املدرجة، فضال عن ان  الش
ــد الثابت من الودائع  ضعف العائ
يدفع اوساط املتداولني لشراء اسهم 
الشركات القادرة على توزيع ارباح. 
وتُعد شركة االفكو من الشركات 
القادرة على حتقيق منو في ارباحها 

التشغيلية. 

فلسا الى ٥٤٠ فلسا، ويالحظ ان 
ســـهم بنك اخلليج مر بعمليات 
تأسيس قوية على سعر ما بني 
٥٢٠ و٥٣٠ فلســـا، وبالتالي فإن 
االســـعار احلالية تعتبر مغرية 
لبناء مراكز ماليـــة من منظور 
التطور الكبير الداء البنك في العام 
املقبل، وذلك بعد ان تعافى البنك 
من تداعيات االزمة، حيث يتوقع 
ان تشـــهد ارباح البنك الصافية 
في الربع االخير من العام احلالي 
منوا افضل من الربع الثالث، حيث 
ينظر الرباح الربع االخير على انها 
مؤشر كبير لقياس االداء املتوقع 
في العام املقبل، وفي الوقت نفسه 
التعافي التام من تداعيات االزمة، 
وفي ظل وجود ٢٦٪ من اســـهم 
مالك كبار في البنك مرهونة، فإنه 
يتوقع ان يتم تصعيد السهم في 

الفترة املقبلة.
  «المباني»..  

   صعود

  جاءت شركة املباني في املركز 
الثامن من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٦ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٥٦ 
ــا ٤٫٩ ماليني دينار،  صفقة قيمته

وارتفع سهمها ٣٠ فلسا.
  على الرغم من التداوالت الضعيفة 
نسبيا التي شهدها سهم املباني اال 
انه حقق مكاسب سعرية جيدة، ففي 
ــبوع انخفض  بداية تداوالت االس
السهم من ٨٠٠ فلس إلى ٧٩٠ فلسا 
اال انه مع تزايد القوة الشرائية للسهم 
التدريجي ليصل  بدأ في الصعود 
الى ٨٥٠ فلسا ولكنه اغلق في نهاية 
تعامالت االسبوع على ٨٣٠ فلسا 
مرتفعا بنسبة ٣٫٨٪ مقارنة باالسبوع 
ــم ان هناك ٣  ــل املاضي، وبحك قب
ــى ٦٣٫٣٪ من  ــيطر عل اطراف تس
ــهم الشركة، فإن معدل  اجمالي اس
دوران السهم تاريخيا يعتبر ضعيفا 
اال ان شركة املباني تعد من أفضل 
الشركات العقارية بحكم ما لديها من 
اصول ضخمة وحيوية مدرة للدخل، 
ــركات القادرة  لذلك فإنها من الش
على حتقيق منو ثابت ومستقر في 

ارباحها التشغيلية.
  «بوبيان»..  

   تداول ضعيف

  احتل بنك بوبيان املركز التاسع 
من حيث القيمة، إذ مت تداول ٧٫٣ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٢٢٩ 
صفقة قيمتها ٤٫٦ ماليني دينار، 

 ٥ عوامل دفعت «زين» لقيادة نشاط السوق
  وانتشاله من الهبوط ودفع السيولة لمستويات قياسية

 مليار دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري ٠٫٥٪ والوزني ٢٫٨٪

 هشام أبوشادي
  حفل األسبوع املاضي بالعديد من األحداث السياسية واالقتصادية التي أثرت 
على مجريات التداول في سوق الكويت لألوراق املالية، فمع بدايات تعامالت األسبوع 
تأثرت القوة الشـرائية بشدة لتسجل قيمة التداول أدنى مستوى لها على اإلطالق 
منذ ٨ أعوام لكنها شـهدت ارتفاعا ملحوظا في اليوم الثاني متأثرة بشكل إيجابي 
بتصريحات صاحب السمو األمير وتأكيده على انه لن يكون هناك حل ملجلس األمة، 
كما أكد على أهمية التعاون بني السـلطتني التشريعية والتنفيذية إلجناز مشاريع، 
حيث قوبلت هذه التصريحات بارتياح نفسي وأعطت جرعة قوية من الثقة في السوق 
الذي واصل االرتفاع دون أن يتأثر باالستجواب الذي قدمه بعض أعضاء مجلس األمة 
ضد رئيس احلكومة، إال ان النقلة النوعية ملجريات التداول جاءت بفعل املعلومات 
اإليجابية حول صفقة زين، األمر الذي دفع قيمة التداول يوم اخلميس املاضي ألن 
تسجل أعلى مستوى لها على اإلطالق منذ بداية الربع األخير من العام احلالي، األمر 

الذي دفع مؤشرات السوق كافة لالرتفاع خاصة املتغيرات الثالثة.
  فقد ارتفع املؤشر السعري مبقدار ٣١٫٨ نقطة ليغلق على ٦٨٥٣٫٢ نقطة بارتفاع 

نسبته ٠٫٥٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى ١٥٢٫١ 
نقطة بانخفاض نسبته ٢٫٢٪ ونظرا لتركز السيولة املالية بشكل رئيسي على أسهم 

الشركات القيادية، فقد سجل املؤشر السعري ارتفاعا أفضل من املؤشر الوزني.
  فقد ارتفع املؤشـر الوزني مبقدار ١٣ نقطة ليغلق على ٤٧٧٫٥ نقطة بارتفاع 
نسبته ٢٫٨٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى ٩١٫٨ 

نقطة بارتفاع نسبته ٢٣٫٨٪.
  وقد حققت القيمة السوقية ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو مليار و٣١ مليون دنيار منها 
مكاسب سوقية لشركة زين وحدها والتي بلغت نحو ٤٣١٫٥ مليون دينار والتي متثل 
نحو ٤١٫٨٪ من إجمالي املكاسب السوقية التي مت حتقيقها األسبوع املاضي لتصل 
القيمة السوقية اإلجمالية الى ٣٥ مليارا و٨٠٦ ماليني دينار بارتفاع نسبته ٣٪ مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، لترتفع املكاسـب السوقية منذ بداية العام الى ٥ مليارات 

و١٢١ مليون دينار بارتفاع نسبته ١٦٫٧٪.
  وقد شهدت املتغيرات الثالثة قفزة قياسية مقارنة باألسبوع قبل املاضي خاصة 
قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة ١١٧٫٣٪ والكمية بنسبة ٥٢٫٣٪ والقيمة بنسبة 

.٪٤٥٫٨
  ورغم أهمية األحداث السياسية وانعكاساتها على مجريات التداول في السوق 
إال ان التطورات التي شهدتها صفقة «زينـ  اتصاالت» كانت األكثر تأثيرا على السوق، 
وذلك من منطلق العوامل التالية والتي يتوقع ان تسـتمر في دفع السوق ملواصلة 

االرتفاع:
  أوال: في منتصف تداوالت األسـبوع بدأ سهم زين يشهد عمليات شراء من قبل 
بعض املجاميع االستثمارية وتصعيده بشكل كبير لتشجيع الراغبني من املساهمني 
خاصة الصغار على االنضمام لصفقة بيع ٤٦٪ للبيع في السوق، إال ان املعروض للبيع 
كان محدودا، األمر الذي ساهم في تصعيد السهم، ولكن تدخل بعض املجاميع ادى 

الى احلد من االجتاه الصعودي للسهم.
  ثانيا: مع الكشـف عن ان شركة االتصاالت اإلماراتية ليس لديها مانع من شراء 
٤٠٪ من أسهم زين، وفي الوقت نفسه الكشف عن ان االستثمارات الوطنية لديها 
اكثر من ٤١٪ شهد سهم زين في تعامالت يوم اخلميس املاضي تداوالت قياسية 
إال ان السهم شهد انخفاضا محدودا في سعره في ذلك اليوم، وذلك نتيجة الضغوط 

التي مارستها بعض املجاميع للحد من صعود السهم وجتميعه في الوقت نفسه بأقل 
األسعار املمكنة ثالثا: يوم االربعاء املاضي وخالل مراحل التداول، انتشرت اشاعات 
بأن احملكمة قد قررت بعدم االختصاص في القضية املرفوعة من شركة الفوارس، 
األمر الذي أدى إلى دخول ملحوظ على أسـهم زين والشركات املرتبطة بها إال أنه 
قبل اإلغالق بنصف سـاعة تأكد عدم صحة هذه االشاعات وان احملكمة قد أجلت 
النظر في القضية الـى يوم االربعاء القادم، األمر الذي أدى الى تقليص املكاسـب 

التي حققها السوق.
  رابعا: مـع اقتراب املوعد املتفق عليه لالنتهاء من صفقة زين منتصف الشـهر 
املقبل والتوقعات بالكشف عن املزيد من املعلومات االيجابية حول الصفقة، فإن 

ذلك سيدفع ملزيد من االرتفاع.
  خامسـا: مع اقتراب نهاية العام، فإنه يتوقع ان تـزداد وتيرة حترك املجاميع 
االستثمارية لتصعيد اسـهمها لتحسني ميزانيات شركاتها. خالصة التطورات التي 
شهدها السـوق، فإنه ميكن التأكيد على أن هناك وفرة في السيولة املالية ولكنها 

كانت في حاجة للمحفزات اإليجابية.
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 ٤٣١٫٥ مليـون دينـار المكاسـب السـوقية لــ «زين» تمثـل ٤١٫٨٪ مـن إجمالي المكاسـب

 تحرك ملحوظ للمجاميع االسـتثمارية لتصعيد أسهمها وتحسـين ميزانياتها القتراب نهاية العام
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 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية
  أوالً: مقارنة مؤشرات التداول 

 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 

 ٪  (+ أو -)  ٥ حتى ٩ ديسمبر  ١٢ حتى ١٦ ديسمبر  مؤشر 
 ٤٫٠  ٢٠٧٫٨  ٥٫٢٠٨٫٥  ٥٫٤١٦٫٣  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 

 ٠٫٥  ٣١٫٨  ٦٫٨٢١٫٤  ٦٫٨٥٣٫٢  السوق السعري (نقطة) 
 ٢٫٨  ١٣٫٠  ٤٦٤٫٥  ٤٧٧٫٥  السوق الوزني (نقطة) 

 ٥٢٫٣  ٢٨٠٫٣٤٢٫٥٠٠  ٥٣٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٨١٦٫٠٨٠٫٠٠٠  كمية األسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
 ٤٥٫٨  ٤٫٦٢٢  ١٠٫٠٩٨  ١٤٫٧٢٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق (صفقة) 

 ١١٧٫٣  ١٠٦٫٦٦٥٫٣٠٠  ٩٠٫٩٥١٫٠٠٠  ١٩٧٫٦١٦٫٣٠٠  قيمة األسهم املتداولة بالسوق (د.ك) 
 ٢١٫٩  ٢٩٫٢٨١٫٦٢٥  ١٣٣٫٩٣٤٫٣٧٥  ١٦٣٫٢١٦٫٠٠٠  املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم / يوم) 

 ١٦٫٦  ٤٢٠  ٢٫٥٢٥  ٢٫٩٤٤  املعدل اليومي لعدد الصفقات (صفقة / يوم) 
 ٧٣٫٨  ١٦٫٧٨٥٫٥١٠  ٢٢٫٧٣٧٫٧٥٠  ٣٩٫٥٢٣٫٢٦٠  املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك / يوم) 

 -٨٣٫٣  -٧٤٩٫٧٢٥  ٩٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٢٧٥  كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 -٦٦٫٧  -٢٠  ٣٠  ١٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 -٤٥٫٨  -٢٦٦٫٥٦٣  ٥٨٢٫٢٠٠  ٣١٥٫٦٣٨  قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 ٣٫٠  ١٫٠٣١٫٦٨١٫٥٢٠  ٣٤٫٧٧٤٫٦٢٥٫٢٠٧  ٣٥٫٨٠٦٫٧٢٧  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 ٢٥٫٠  ١  ٤  ٥  عدد أيام التداول (يوم) 
 


