
 36  اقتصاد  االحد  ٢٣  يناير  ٢٠١١   

   «بيتك»..
   ارتفاع

  جاء بيت التمويل الكويتي في 
ــز الثاني من حيث القيمة، إذ  املرك
مت تداول ١٠ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٥٢٦ صفقة قيمتها ١٢٫٣ مليون 

دينار وارتفع سهمه ٤٠ فلسا.
ــداوالت  ــم من الت ــى الرغ   عل
ــهم بيتك، اال  ــى س ــة عل الضعيف
ــوقية جيدة  ــب س انه حقق مكاس
ــبتها ٣٫٣٪  ــبوع املاضي نس االس
ــل املاضي،  ــبوع قب مقارنة باالس
حيث ارتفع السهم من دينار و٢٢٠ 
فلسا الى دينار و٢٦٠ فلسا، وهذا 
يأتي رغم الضغوط الشديدة على 
ــهم البنك لتجميعه بأقل  سعر س
ــعار املمكنة السباب ابرزها:  االس
اوال: قناعة االوساط االستثمارية 
ان السعر احلالي لـ «بيتك» اكثر من 
مغر للشراء االستثماري متوسط 

وبعيد املدى.
ــات بأنه لن تقل  ــا: التوقع   ثاني
ــغيلية عن عام ٢٠١٠  االرباح التش
عن ١٤٦ مليون دينار مع توزيعات 
ــون اكثر من جيدة،  يتوقع ان تك
ــى التوقعات بأن تتم  باالضافة ال
زيادة رأسماله مبا ال يقل عن ١٢٪ 
ــدر بحوالي ٦٠٠ فلس،  بتكلفة تق
االمر الذي يحفز بقوة على شراء 

السهم.
  ثالثا: ما يتردد من معلومات عن 
ان البنك املركزي يتوقع ان يفرج 
عن مخصصات تتراوح ما بني ٨٠ 
و٩٠ مليون دينار والتي ستضاف 
الى ارباح البنك، وفي حال حدوث 
ذلك فإن سهم بيتك سيشهد قفزة 

في سعره السوقي.
ــتغالل    رابعا: قيام «بيتك» باس
هبوط االصول العقارية في بعض 
الدول االوروبية واميركا واقتناء 
ــذه االصول التي  بعض افضل ه
ــوقية كبيرة  ــجلت مكاسب س س
ستنعكس بشكل كبير على نتائجه 
املالية خالل العام احلالي في حال 

بيعها.
ــا: في حال االفراج عن    خامس
بعض املخصصات كما يتردد، فإن 
ــيعود الى  ذلك يعني ان «بيتك» س
ــية املعتادة له قبل  االرباح القياس
االزمة العاملية ويدعم ذلك االستفادة 
ــكل ملحوظ من  ــة له بش املتوقع
املشاريع التنموية سواء عن طريق 
ــاهمة  ــل او عن طريق مس التموي
بعض شركاته في بعض املشاريع 

التنموية.
  «أالفكو»..   

  استقرار

  جاءت شركة االفكو في املركز 

 «الوطني»..
   ارتفاع

  تصدر بنـــك الكويت الوطني 
النشـــاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ١١٫٢ مليون سهم نفذت من 
خالل ٢٣٣ صفقة قيمتها ١٦٫١ مليون 

دينار، وارتفع سهمه ٤٠ فلسا.
  تظهر آلية تداوالت سهم البنك 
الوطني األسبوع املاضي ان هناك 
جهة واحدة كانت األكثر تداوال على 
السهم الذي حقق مكاسب سوقية 
نسبتها ٢٫٨٪ مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، فقد ارتفع الســـهم 
من دينار و٤٢٠ فلســـا الى دينار 

و٤٦٠ فلسا.
التي حققها  املكاســـب    ورغم 
الســـهم إال انها جاءت في الوقت 
الذي كان يشـــهد فيـــه ضغوطا 
لتجميعه بأقل األســـعار املمكنة 
وذلك ألسباب عديدة أبرزها أوال: 
ثقة األوساط االستثمارية في البنك 
خاصة بعد ان أظهرت اختبارات 
الضغط التي قامت بها شركة بوز 
اند كو بتكليف من البنك املركزي 
بإعطاء البنك تصنيفا قويا والذي 
يعد أعلى تصنيـــف بني البنوك 
في هذا الشأن، وتأتي أهمية هذا 
التصنيف في انه يؤكد على سالمة 
ومتانة وقوة املالءة املالية للبنك 
وقدرته على ان يلعب دورا كبيرا 

في متويل املشاريع التنموية.
األوســـاط  رغبـــة    ثانيـــا: 
االســـتثمارية في شـــراء السهم 
للحصول على توزيعات أرباحه 
خاصـــة ان الســـهم ســـرعان ما 
يعود بعد تداوله دون أرباح الى 
املســـتويات الســـعرية السابقة 

لتوزيعات األرباح.
  فخالفا للتوزيعات التي حصل 
عليها املساهمون في العام املاضي 
متكن ســـهم البنك مـــن حتقيق 
مكاسب ســـوقية منذ بداية عام 
٢٠١٠ وحتـــى نهايته تقدر بنحو 
٤٠٪ وهذه املكاســـب كانت وراء 
قيام بعض املستثمرين ببيع بعض 
األسهم منها سهم زين لشراء سهم 

البنك الوطني.
  ثالثا: نظـــرا القتراب موافقة 
البنـــك املركزي علـــى البيانات 
املالية للبنـــك وانعقاد اجلمعية 
العمومية له أواخر الشهر املقبل، 
فإن فترة احلصول على توزيعات 
وأرباح تعتبر محدودة، األمر الذي 
يدفع املستثمرين لشراء السهم 
لالســـتفادة من التوزيعات التي 
يتوقع ان تتراوح بني ٤٠٪ و٤٥٪ 
نقدا و١٠٪ أســـهم منحـــة، لذلك 
فإنه يتوقع ان يســـتمر االجتاه 
الصعودي التدريجي للسهم في 

الفترة املقبلة.

احلالي حترير بعض املخصصات 
في ظل التفاؤل بتحســـن بعض 
األصول وســـداد قروض بعض 
الشـــركات التـــي مت مقابلها أخذ 

مخصصات.
  «الصفاة»..   

  مضاربات

  احتلت شركة الصفاة لالستثمار 
املركز السادس من القيمة، إذ مت 
ــهم نفذت  تداول ٥٠٫٤ مليون س
من خالل ٥١٠ صفقات قيمتها ٣٫٥ 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

٤ فلوس.
ــيطرت عمليات املضاربة    س
على حركة تداوالت سهم الصفاة 
لالستثمار التي قادتها محافظ مالية 
تابعة لها او للشركات املرتبطة بها، 
ــبوع،  ففي بدايات تداوالت األس
ــهم تداوالت مضاربية  شهد الس
نشطة ليشهد بعدها عمليات جني 
أرباح ادت الى تراجع سعر السهم 
بنسبة ٥٫٦٪ مقارنة باألسبوع قبل 
ــات تداوالت  ــي، ففي بداي املاض
األسبوع ارتفع السهم من ٧٢ فلسا 
ــود بعدها الى  ــا ليع إلى ٧٤ فلس
التراجع بفعل عمليات جني األرباح 
ليغلق في نهاية تداوالت األسبوع 
ــا، ومن املتوقع ان  على ٦٨ فلس
تعود احلركة املضاربية النشطة 
على السهم مرة اخرى، وتسعى 
ــركة ملعاجلة أوضاعها  إدارة الش
املالية خالل العام احلالي، وكانت 
ــركة قد تكبدت خسائر في  الش
ــعة املاضية قدرها  األشهر التس
٥ ماليني دينار، وتترقب أوساط 
السوق النتائج املالية للشركة التي 
ــهر  ــع اإلعالن عنها في ش يتوق

   «برقان»..
   استقرار

  احتل بنك برقان املركز اخلامس 
من حيث القيمة، إذ مت تداول ٨٫٩ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٢٤ 
صفقة قيمتها ٤٫٧ ماليني دينار، 
وظل سهمه ثابتا. واتسمت حركة 
التـــداول على ســـهم بنك برقان 
األســـبوع املاضي بالضعف مع 
تذبذب محدود في سعره، حيث 
انخفض السهم من ٥٥٠ فلسا الى 
٥٣٠ فلســـا جـــراء ضعف حركة 
التداول على أسهم البنوك بشكل 
عام إال انه عاد ليغلق على نفس 
مستوى إغالقه في األسبوع قبل 
املاضي البالغ ٥٥٠ فلسا، وتترقب 
النتائج  األوساط االســـتثمارية 
املالية للبنك لعـــام ٢٠١٠، حيث 
تفيد معلومات بأن البنك يتوقع 
ان يعلن عن حتقيق ارباح صافية 
علما انه تكبد خسائر في األشهر 
التسعة تقدر بنحو ٣ ماليني دينار، 
ما يعني ان نتائج الربع األخير من 
عـــام ٢٠١٠ للبنك تعتبر اكثر من 
جيدة، وفي كل األحوال فإن البنك 
ســـيدخل عام ٢٠١١ وهو متعاف 
من اثار األزمة ليحقق منوا جيدا 
مدعومـــا بالنمو اجليد في حجم 
التســـهيالت املالية التي يقدمها 
للشركات، حيث شهد التسهيالت 
الثاني  النصف  املالية للبنك في 
من العام املاضي ارتفاعا مقارنة 
بالنصـــف االول من نفس العام، 
مع توقعات بأن تشهد منوا أفضل 
خالل العام احلالـــي، األمر الذي 
سيؤدي الى منو في أرباح البنك، 
كما انه يتوقع ايضا خالل العام 

خمسة فلوس.
  اتسمت حركة تداول سهم البنك 
الوطني االسبوع املاضي باالرتفاع 
ــعرية  مع تذبذب في احلركة الس
ــهم ما بني ٣٧٠ و٣٥٥ فلسا  للس
ليستقر على ٣٦٠ فلسا، ما يعني 
ان السهم مير بحالة من التأسيس 
على سعر ما بني ٣٥٥ و٣٦٠ فلسا 
متهيدا ملرحلة اخرى من االرتفاع 
ــع حدوثها عند االعالن عن  يتوق

النتائج املالية للبنك.
ــبوع املاضي، انهى    ففي االس
ــي ميزانية البنك  املدقق اخلارج
ــة تقدر بحوالي ١٨  بأرباح صافي
فلسا للسهم وفقا لقول مصادر 
لـ «األنباء»، فيما تتردد معلومات 
بأن هناك توقعات ان يتم توزيع 
ارباح نقدية بنسبة ٥٪، وفي حال 
تأكيد ذلك فإن السهم مرشح ألن 
يشهد ارتفاعا وصوال ملستوى الـ 
٤٠٠ فلس، لكن االهم من ذلك انه 
ــهم وبعد أن  البيانات املالية للس
يقرها البنك املركزي، فإنها تعطي 
ــرات إيجابية جتاه الوضع  مؤش
املالي املستقبلي للسهم وسعره 
السوقي، وأبرز هذه املؤشرات ان 
ارباح العام ٢٠١٠ متثل مؤشرا على 
التعافي القوي للبنك من تداعيات 
األزمة ودخوله عام ٢٠١١ بوضع 
ــح لتحقيق منو ملحوظ في  مري
ــتقبلية، كذلك قياسا  أرباحه املس
ــة للبنك وأرباح  باألرباح املتوقع
بنوك اخرى وأسعارها السوقية، 
ــك الدولي تعتبر  فإن أرباح البن
األفضل وسعره السوقي يعتبر 
ــهم  األدنى، األمر الذي يوفر لس
البنك الدولي هامشا كبيرا لالرتفاع 
ــام احلالي، األمر الذي يجعله  الع
أكثر من جيد للشراء االستثماري 

طويل املدى أو متوسط املدى.

الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢٩٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٩٧ صفقة قيمتهـــا ١١٫٤ مليون 

دينار وظل سهمها ثابتا.
  قبل ان تعلن شركة االفكو عن 
نتائجها املالية لفترة الربع االول 
من ســـنتها املالية، شهد سهمها 
تراجعا محدودا في سعره من ٣٨٥ 
الى ٣٧٥ فلسا، اال انه قبل االعالم 
بيوم واحد شهد السهم تداوالت 
نشـــطة وارتفاعا في سعره الى 
٣٩٥ فلسا، لكن مع اعالن الشركة 
عن ارباحها عاد السهم لالنخفاض 
احملدود ليستقر في نهاية تعامالت 
االسبوع على ٣٨٥ فلسا للسهم، 
وكانت الشـــركة قـــد اعلنت انها 
الربع  ارباحا قياسية في  حققت 
االول بلغت نحو ٢٨ فلسا للسهم 
والتي تعادل نحـــو ٢٨٫١ مليون 
دينار بنســـبة منو قدرها ٨٨١٪ 
مقارنة بنحـــو ٢٫٢ مليون دينار 
والتي تعادل ٢٫٩ فلس للسهم في 
الفترة نفسها من العام السابق، 
وبعد ان اعلنت الشركة عن نتائجها 
املالية فإن السهم قد فقد ابرز عوامل 
الزخم التي كانت وراء نشاطه في 
الفترة املاضية، لذلك فإن حركة 
تداوالت السهم في الفترة املقبلة 
يتوقع ان يغلب عليها طابع الهدوء 

واالستقرار السعري.
  «الدولي»..   

  تأسيس

ــك الكويت الدولي في    جاء بن
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
ــهم نفذت  مت تداول ٣١ مليون س
من خالل ٥٨٠ صفقة قيمتها ١١٫٢ 
ــهمه  مليون دينار وانخفض س

ــص النافي للجهالة،  انتهاء الفح
ــس مجموعة اخلرافي  ولكن رئي
ــبوع املاضي في  اكد نهاية االس
ــه أن عمليات الفحص  تصريح ل
ــوف تنتهي  للجهالة س ــي  الناف
نهاية الشهر اجلاري األمر الذي 
بدد الشائعات التي ترددت حول 
عدم انتهاء الصفقة التي ستعود 
ــة مرة أخرى خاصة انها  للواجه
اثرت سلبا على مجريات التداول 
بشكل واضح االسبوع املاضي.

  «بوبيان»..   
  استقرار

بوبيـــان  شـــركة    جـــاءت 
للبتروكيماويات في املركز التاسع 
من حيث القيمة، إذ مت تداول ٥٫٦ 
ماليني ســـهم نفذت من خالل ٧٦ 
صفقـــة قيمتها ٣٫١ ماليني دينار، 

وظل سهمها ثابتا.
التداول على    واتسمت حركة 
ســـهم بوبيان للبتروكيماويات 
بالضعف مع اســـتقرار ســـعره 
الســـوقي، حيث يشـــهد  السهم 
عمليـــات جتميع على اســـعاره 
احلالية القتراب نهاية فترة التسعة 
اشـــهر من السنة املالية للشركة 
بنهاية الشـــهر اجلاري، فيما ان 
سنتها املالية تنتهي بنهاية شهر 
ابريل املقبل.. ويتمثل اهم استثمار 
للشـــركة في امتالكها حصة في 
شركة ايكويت التي حتقق ارباحا 

سنوية كبيرة.
    «أجيليتي»..   

    ضعف

  احتلت شركة اجيليتي املركز 
ــر من حيث القيمة، إذ مت  العاش
ــهم نفذت  ــداول ٦٫١ ماليني س ت
من خالل ١٦٩ صفقة قيمتها ٢٫٩ 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

١٠ فلوس.
  وعلى الرغم من احلريق الضخم 
ــد اكبر املخازن  ــهده أح الذي ش
ــركة اجيليتي والذي  التابعة لش
سيكون له تأثير على االيرادات 
التشغيلية للشركة، اال ان ذلك لم 
ــلبا بشكل كبير على  ينعكس س
السعر السوقي للسهم الذي شهد 
انخفاضا محدودا من ٤٩٠ فلسا 
الى ٤٨٠ فلسا في نهاية تعامالت 
االسبوع املاضي مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، وهذا يعود إلى ضعف 
عمليات البيع من جهة، ومن جهة 
أخرى الى عدم معرفة حجم االثار 
الناجتة عن هذا احلريق وانعكاسها 
على الشركة، ولكن من الواضح ان 
احلركة السعرية للسهم استوعبت 

االثار السلبية للحريق. 

مارس املقبل، حيث بات واضحا 
ان الشركات االستثمارية وأغلب 
القطاعات األخرى  الشركات في 
ــالن عن نتائجها  تتأخر في اإلع
املالية حتى نهاية الفترة القانونية 
ــواء ان كانت نتائج فصلية أو  س

سنوية.
  «رمال»..  

   استحواذ

  جاءت شركة رمال العقارية في 
املركز السابع من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ١٠٫٩ ماليني سهم نفذت 
من خـــالل ١٧١ صفقة قيمتها ٣٫٣ 
ماليني دينار، وارتفع سهمها ٤٥ 

فلسا.
التـــداوالت  الرغـــم من    على 
الضعيفة التي شهدها سهم رمال 
ان  اال  العقارية االسبوع املاضي 
ســـعره السوقي ســـجل ارتفاعا 
ملحوظـــا نســـبته ١٥٪ مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، ففي بدايات 
تداول االسبوع انخفض السهم من 
٣٠٠ فلس الى ٢٧٥ فلسا اال انه عاد 
لالرتفاع بقـــوة ليغلق في نهاية 
تعامالت االسبوع على ٣٤٥ فلسا، 
وارجعت مصادر هذا االرتفاع إلى 
قيام الشركة الكويتية لالستثمار 
باالستحواذ على نحو ٥٪ من أسهم 
الشركة والتي يتوقع اإلعالن عنها 
خالل االســـبوع اجلاري، ويقدر 
رأسمال الشركة بنحو ٢٠ مليون 
دينار ما يعادل ٢٠٠ مليون سهم، 
وهناك نحو اربع جهات تستحوذ 
على نحو ٧٤٫٥٪ من اسهم الشركة 
األمر الذي يؤدي إلى القدرة على 
تصعيد السهم، ومع اضافة نسبة 
الـ ٥٪ التي مت االستحواذ عليها 
الى نســـبة ٧٤٫٥٪ التي متتلكها 
اربع جهات، يقدر اجمالي االسهم 
املســـتحوذ عليها بنحو ٧٩٫٥٪، 
ما يعنـــي ان االســـهم املتداولة 
للشركة تقدر بنحو ٢٠٫٥ مليون 

سهم فقط.
  «زين»..  

   انخفاض

  احتلت شركة زين املركز الثامن 
من حيث القيمة، إذ مت تداول ٢٫٢ 
مليون سهم نفذت من خالل ١٥٠ 
صفقة قيمتها ٣٫٢ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ٢٠ فلسا.
التي شهدها  التداوالت    وتعد 
ــبوع املاضي  ــن االس ــهم زي س
األدنى على اإلطالق منذ أكثر من 
ــود الى املعلومات  عام، وهذا يع
ــول صفقة زينـ   ــة ح املتضارب
ــد ان اعلن  اتصاالت، خاصة بع
ــبوع املاضي عن  في بداية االس
متديد موعد الصفقة بسبب عدم 

 ٤ عوامل وراء التراجع القوي للسيولة المالية
  الموجهة للبورصة.. ولكن بعضها وقتي

 ١٢٦٫٨ مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري بنسبة ٠٫٦٪ وارتفاع الوزني ٠٫٢٪

  هشام أبوشادي
  اتسمت حركة التداول في سوق الكويت لألوراق املالية األسبوع املاضي بالفتور 
نتيجة القراءات املتباينة ألوساط املتداولني جتاه إعالن شركة االتصاالت االماراتية 
عن عدم امتام صفقة زين في موعدها الذي كان مقررا منتصف الشهر اجلاري بسبب 
عدم اكتمال عمليات الفحص النافي للجهالة، األمر الذي ولد شعورا لدى أوساط 
املتداولني بأن الصفقة لن تتم، وقد أدى ذلك إلى ضعف واضح في السيولة املالية 
املوجهة للسوق سواء التي كانت مركزة على األسهم القيادية أو األسهم املضاربية، 
وتزامن ذلك مع اجواء الترقب وإعالنات البنوك عن نتائجها املالية وتوزيعاتها لعام 
٢٠١٠ خاصة ان السـوق يفتقد  للمحفزات سـواء الذاتية أو على مستوى الوضع 
االقتصادي العام باستثناء احلديث املتواصل عن مشاريع التنمية وشعور القطاع 
اخلـاص بأن الفوائض املالية املتراكمة لدى الدولـة ليس لها تأثير على حتريك 

االقتصاد احمللي في ظل استمرار معاناة الشركات من اعبائها املالية.
  وقد انعكست هذه االجواء على اغلب مؤشرات السوق بالتراجع خاصة املتغيرات 

الثالثة التي سجلت انخفاضا ملحوظا.
  فقد انخفض املؤشر العام ٤٠٫١ نقطة ليغلق على ٦٨٩٦٫٢ نقطة بانخفاض 
نسبته ٠٫٦٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى ٥٩٫٣ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٩٪. وسـجل املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره ١٫١ 
نقطة ليغلق على ٤٨٤٫٨ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٢٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي 

مسجال ارتفاعا منذ بداية العام ٠٫٦ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫١٪.
  وحققت املكاسب السوقية ارتفاعا محدودا قدره ١٢٦٫٨ مليون دينار لتصل 
القيمة السوقية اإلجمالية إلى ٣٦ مليارا و٥١٤ مليون دينار بارتفاع نسبته ٠٫٣٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل املكاسب السوقية احملققة منذ بداية العام 

إلى ١٥٢٫٩ مليون دينار بارتفاع نسبته ٠٫٤٪.
  وسجلت املتغيرات الثالثة هبوطا ملحوظا، فقد تراجعت كمية االسهم املتداولة 

بنسبة ٥٣٫٦٪ والقيمة بنسبة ٤١٫٦٪ والصفقات بنسبة ٤٣٫١٪.
  ويظهر الهبوط احلـاد للمتغيرات الثالثة مدى التراجع في السـيولة املالية 

املوجهة للسـوق اال انه رغم ذلك، فإن هناك متاسكا في األسعار، وذلك نتيجة 
عدم رغبة اوساط املتداولني في البيع لقناعتهم بأن االسعار احلالية سواء السهم 
الشـركات القيادية الكبيرة او اسهم الشـركات الرخيصة خاصة الشركات التي 
متكنت من إعادة هيكلة ديونها بأنها مغرية للشـراء وليس للبيع، ولكن ما يحول 
دون ضخ السيولة املالية بقوة على هذه االسهم وتراجعها االسبوع املاضي يقود 

إلى مجموعة من العوامل:
  أوال: انه معروف ان الفترة التي يكون فيها فتور في التداول هي افضل الفترات 
لتجميع االسـهم بأقل االسعار املمكنة سـواء الهداف استثمارية بعيدة املدى 
على االسهم القيادية او الهداف مضاربية على االسهم الرخيصة التي حقق اغلبها 
مكاسب ملحوظة في االسبوع قبل املاضي وكان من الطبيعي ان تشهد حالة من 

الهدوء لتؤسس على مستويات سعرية جديدة.
  ثانيا: حالة الاليقني التي انتابت أوساط املتداولني جتاه صفقة زين ـ اتصاالت 
والتي بررها رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي في تصريح له نهاية االسـبوع 

املاضي اكد فيه على ان الصفقة تسير بشكل سلس، وانه مع نهاية الشهر اجلاري 
ستنتهي عمليات الفحص النافي للجهالة.

  ثالثا: رغم املعلومات التي يتم تسـريبها حول االرباح املتوقعة للبنوك اال ان 
االوساط االستثمارية تترقب االعالنات الرسمية للبنوك والتي يتوقع ان تبدأ أواخر 

الشهر اجلاري او بدايات الشهر القادم من قبل البنك الوطني.
  رابعا: ضعف السـيولة املالية لدى صناع السوق األمر الذي يؤثر على قدرتهم 
فـي التعامالت خاصة ان املتداولني األفراد ال ميلكـون القدرة على املبادرة، بل 

االنسياق وراء حتركات صناع السوق.
  ورغم ان أغلب العوامل السـابقة وقتية إال ان ما يطمئن الوضع جتاه السـوق 
يكمن في ان هناك شـبه استقرار في أسعار األسهم خاصة القيادية، باإلضافة الى 
ان نطاق التذبذب ألسعار األسهم الرخيصة التي أصبحت مغرية للمضاربات بات 
أيضـا محدودا، لذلك فإن االجتاه الصعودي للسـوق في الفتـرة املقبلة أكثر من 

االجتاه النزولي. 
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  احتلت شركة زين املركز الثامن 
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 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية  
 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة   البيان 

 ٪  (+ أو -)  من ٩ حتى ١٣ يناير  من ١٦ حتى ٢٠ يناير  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 ٠٫٥  ٢٩٫٠  ٥٫٤٧٥٫٨  ٥٫٥٠٤٫٩  السوق السعري (نقطة) 
 -٠٫٦  -٤٠٫١  ٦٫٩٣٦٫٣  ٦٫٨٩٦٫٢  السوق الوزني (نقطة) 

 ٠٫٢  ١٫١  ٤٨٣٫٦  ٤٨٤٫٨  كمية االسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
 -٥٣٫٦  -٨٦٤٫١٦٥٫٠٠٠  ١٫٦١٢٫٣٢٥٫٠٠٠  ٧٤٨٫١٦٠٫٠٠٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق (صفقة) 

 -٤٣٫١  -٩٫٢٦١  ٢١٫٤٨٣  ١٢٫٢٢٢  قيمة االسهم املتداولة بالسوق (د.ك) 
 -٤١٫٦  -٩١٫٤٥٤٫٦٦٠  ٢١٩٫٨٧٠٫٩٨٠  ١٢٨٫٤١٦٫٣٢٠  املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة (سهم/يوم) 

 -٥٣٫٦  -١٧٢٫٨٣٣٫٠٠٠  ٣٢٢٫٤٦٥٫٠٠٠  ١٤٩٫٦٣٢٫٠٠٠  املعدل اليومي لعدد الصفقات (صفقة/يوم) 
 -٤٣٫١  -١٫٨٥٢  ٤٫٢٩٧  ٢٫٤٤٤  املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة (د.ك/يوم) 

 -٤١٫٦  -١٨٫٢٩٠٫٩٣٢  ٤٣٫٩٧٤٫١٩٦  ٢٥٫٦٨٣٫٢٦٤  كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 ٧٫٣  ٩٢٫٥٠٠  ١٫٢٦٢٫٥٠٠  ١٫٣٥٥٫٠٠٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 ٥٥٫٦  ١٠  ١٨  ٢٨  قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 ٣٥٫٠  ١٥١٫٨٥٩  ٤٣٤٫٢٦٣  ٥٨٦٫١٢١  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 ٠٫٣  ١٢٦٫٨٥٧٫٦٦٠  ٣٦٫٣٨٨٫١٤١٫٣٤٣  ٣٦٫٥١٤٫٩٩٩٫٠٠٣  عدد أيام التداول (يوم) 
 ٠  ٠  ٥  ٥  عدد أيام التداول (يوم) 

 سـهم «زيـن» يسـجل أدنى تـداول لـه في أسـبوع منـذ أكثر مـن عام 

 أفضـل فتـرات تجميـع األسـهم أثنـاء حالـة الفتـور فـي التـداوالت

 موشر السوق السعري األسبوع الماضي 
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