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اجلانب الفني السوق مؤهل ألن يشهد املزيد من االرتفاع ألسباب أبرزها 
قــــرب إعالن البنوك عن نتائجها املالية والتي يتوقع ان تكون اكثر من 
جيدة، كذلك بدأت بعض الشركات في اإلعالن عن نتائجها والتي أظهرت 
تطورا جيدا، باإلضافة الى ان متكن بعض الشركات من التوصل التفاقيات 
مع البنوك الدائنة إلعادة جدولة ديونها يوفر ألســــهم هذه الشــــركات 
عوامل زخم لشــــرائها، كما 
انها تعتبر مؤشــــرا ايضا 
على ان هناك شركات اخرى 
يتوقع ان تتوصل التفاقيات 
مشابهة مع البنوك التي ليس 
امامها سوى ان تتبع سياسة 
مرنة ملساعدة الشركات في 
اعادة جدولة ديونها بعد ان 
تأكد متاما ان احلكومة لن 
تقدم اي مساعدة للشركات 
املتعثرة لذلك فإنه يتوقع 
ان تشهد االســــهم مكاسب 
سوقية ملحوظة خالل العام 

احلالي.

  آلية التداول
  حققـــت اغلب اســـهم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها 

  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٨٩٫٦ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٢٨١ صفقة قيمتها ٧٫٣ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، إذ مت تداول 

٩٤٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٧٧٩ صفقة قيمتها ٤ ماليني دينار.
الشــــركات    وجاء قطاع 
الصناعية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٩٫٩ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٣١٧ صفقة قيمتها ٢٫٤ 

مليون دينار.

  عودة السيولة

املالية  الســــيولة    عودة 
أمس للســــوق جاءت بدعم 
من عودة األخبار اإليجابية 
لصفقة زين التي وفرت حافزا 
التي  قويا للقوة الشرائية 
العديد من األسهم،  شملت 
األمر الــــذي يظهر ان هناك 
وفرة في السيولة ولكنها في 
حاجة الى محفزات حقيقية 
لدخول السوق خاصة انه من 

 مؤشرا السوق يعوضان خسائر إجمالي األسبوع الماضي
  بفعل صعود «زين» وأسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي 

استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات والبالغة   
١٩٫٤ مليون دينار على ٥٤٫٤٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشــــركات هي: الدولي، بيتــــك، بنك بوبيان، 
االســــتثمارات الوطنية، املستثمرون، زين، ميادين، 

االفكو، الصفاة لالستثمار.
استحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل الكويتي    
ــة  ــن القيم ــى ١٨٫٢٪ م ــار عل ــني دين ــة ٦٫٥ مالي البالغ

االجمالية.
حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها    
قطاع اخلدمات مبقدار ١٤٦٫٦ نقطة، تاله قطاع البنوك 
مبقدار ١١٦٫٥ نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار ٥٢٫١ 
نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقــــدار ٤١ نقطة تــــاله قطاع االغذية مبقــــدار ١٩٫٢ 

نقطة. 

فـــي تـــداوالت ضعيفة باســـتثناء 
التداوالت املرتفعة على اسهم البنك 
الكويتي  التمويـــل  الدولـــي وبيت 
انه رغم  واألهلي املتحد ويالحـــظ 
عمليات الشراء امللحوظة على سهم 
بيتك اال انه حقق مكاســـب سوقية 
محدودة االمر الذي يشـــير الى ان 
الســـهم  هناك عمليات ضغط على 
لتجميعه بأقل االســـعار املمكنة ما 
يعطي مؤشرات على أن هناك مفاجآت 
ايجابية ستدفع السهم لالرتفاع بشكل 

ملحوظ في الفترة القادمة.
  حققت اغلب اســـهم الشـــركات 
االســـتثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما ان 
الشـــركات التابعة ملجموعة اخلرافي في القطاع اكثر الشركات التي 
حققت مكاسب ســـوقية ملحوظة مع توقعات بأن تواصل االرتفاع 
خاصـــة في ظل التطورات االيجابية حـــول صفقة زين ـ اتصاالت، 
حيث يالحظ انه رغم التداوالت الضعيفة على اســـهم االستثمارات 
الوطنية والساحل واملال لالستثمار، إال انها حققت ارتفاعا ملحوظا في 
اسعارها كما حقق سهم الصفاة لالستثمار مكاسب سوقية جيدة في 
تداوالت مرتفعة في اطار االرتفاع الذي حققته اغلب اسهم الشركات 

التابعة ملجموعة الصفوة.
  وحققت اغلب اســـهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم املستثمرون الذي 
شهد تداوالت قياسية غلبت عليها عمليات املضاربة، وواصل سهم 

رمال العقارية االرتفاع باحلد األعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا.

  الصناعة والخدمات

  شهدت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة اسهم الشركات التابعة 
ملجموعـــة اخلرافي في القطاع في مقدمتها ســـهم اخلليج للكابالت 
الذي شهد عمليات شراء ملحوظة ادت الرتفاعه ملستوى قريب من 

الدينارين.
  وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نســـبيا على بعض االسهم خاصة اسهم الشركات 
الرخيصة فقد شـــهد سهم زين عمليات شراء وارتفاعا ملحوظا في 
سعره، كذلك حقق ســـهم الوطنية لالتصاالت ارتفاعا ملحوظا في 
سعره بدعم من املعلومات التي تتردد حول توقعات بأن توزع الشركة 
ارباحا تقدر بنحو ٧٠٪ نقدا وشـــهد سهم ميادين تداوالت قياسية 

دفعته لالرتفاع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٥٤٫٤٪ من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  عوض مؤشرا سوق الكويت لألوراق 
املالية في تعامالت بداية األسبوع امس 
مجمل اخلسائر التي تكبدها األسبوع 
املاضي، بل وحققا مكاســــب ملحوظة 
خاصة املؤشــــر الوزني، وذلك بدعم 
من عمليات الشراء التي شملت معظم 
األسهم ســــواء الرخيصة أو القيادية 
بدعم من أجواء التفاؤل التي ســــادت 
أوساط املتداولني جراء التصريح الذي 
كشــــف فيه رئيس مجموعة اخلرافي 
ناصر اخلرافي نهاية األسبوع املاضي 
ان عمليات الفحــــص النافي للجهالة 
لصفقة بيع ٤٦٪ من زين ســــتنتهي 
نهاية الشهر اجلاري، وتزامن ذلك مع 

تصريح للرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت اإلماراتية عن انها وقعت 
اتفاقــــا مع ١٨ بنكا للحصول على قــــروض بقيمة ١٢ مليار دوالر، األمر 
الذي جدد اآلمال لدى أوساط السوق بأن الصفقة أوشكت على االنتهاء، 
وقد انعكس ذلك بشــــكل إيجابي على سهم زين وجميع األسهم التابعة 
ملجموعة اخلرافي التي حققت ارتفاعات ســــعرية كبيرة، وقد انعكس 
ذلك على مجمل أســــهم السوق بشكل عام بتزايد القوة الشرائية سواء 
ألهداف استثمارية متوسطة املدى أو مضاربية سريعة لالستفادة من 
عودة الزخــــم املصاحب للتطورات اإليجابية لصفقة زين، وهذا يعطي 
مؤشرا على ان السوق سيواصل اجتاهه الصعودي في الفترة املقبلة، 
خاصة ان امتام صفقة زين سيعمل على توفير سيولة لألفراد والشركات 
ميكن إعادة استثمارها في الســــوق مرة اخرى، باإلضافة الى انتعاش 
الســــيولة لدى البنوك، األمر الذي ميكنها من إعادة إقراضها مرة اخرى 
وفي الوقت نفســــه تخفيض املخصصات التي أخذتها مقابل القروض 

اخلاصة برهونات أسهم زين وأسهم شركات اخرى.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٤٣٫٩ نقطة ليغلق على ٦٩٤٠٫١ نقطة 
بارتفاع نســــبته ٠٫٦٤٪، كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٥٫٣٣ نقاط ليغلق 

على ٤٩٠٫١٠ نقطة بارتفاع نسبته ١٫١٪.
  وبلغ إجمالي األســــهم املتداولة ٣٠٦٫٣ ماليني ســــهم نفذت من خالل 

٣٩٧٠ صفقة قيمتها ٣٥٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســــهم ١٢٣ شركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٦٨ شركة وتراجعت أسعار أسهم ١٨ شركة وحافظت 

أسهم ٣٧ شركة على أسعارها و٩٣ شركة لم يشملها النشاط.
  وتصدر قطاع البنوك النشــــاط من حيــــث القيمة، إذ مت تداول ١٥٫٩ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٢٢ صفقة قيمتها ١٢٫٢ مليون دينار.
  واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني من حيث القيمة، إذ مت تداول ٨٦٫٧ 

مليون سهم نفذت من خالل ٩٠٠ صفقة قيمتها ٨٫١ ماليني دينار.

 شراء ملحوظ
  على «بيتك» 
وتحرك على 
أغلب أسهم 
الشركات 
الرخيصة 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

  ٩ شركات
  على ٥٤٫٤٪

  من القيمة 
اإلجمالية 

(سعود سالم)   حتسن ملحوظ ملؤشرات السوق 

 المؤشر ٤٣٫٩ نقطة وتداول 
٣٠٦٫٣ ماليين سهم قيمتها 

٣٥٫٧ مليون دينار 

 ارتفاع 

 «بلومبرج»: «اتصاالت» ترتب تمويًال بنكيًا
  ثالثي المراحل لتغطية صفقة «زين» 

 اقتصاديان: توقعات بإدراج المزيد من الشركات
  الكويتية والخليجية في البورصة خالل ٢٠١١ 

 طالبا بمزيد من االستقرار وتخفيف بعض شروط اإلدراج 

 توّقع اقتصاديان أن يشهد 
عـــام ٢٠١١ ادراج املزيـــد من 
الشركات الكويتية واخلليجية 
الكويت  والعربية في سوق 
لألوراق املالية باعتبارها ثاني 

أنشط األسواق العربية.
  وقـــال االقتصاديـــان في 
لقاءيـــن متفرقني مع «كونا» 
ان بورصة الكويت تضم ٢١٤ 
شركة بقيمة سوقية تتخطى 
٣٤ مليار دينار وتعتبر أحد أهم 
أضالع حلم حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري اقليمي، 
مضيفني انها حتتاج الى مزيد 
من االستقرار وتخفيف بعض 
شروط االدراج جلذب الشركات 

الكويتية واألجنبية.
التي  الشـــركات    ونصحا 
ترغب فـــي االدراج بأن تأخد 
في االعتبار ان يكون وضعها 
املالي جيدا وأن يكون السوق 
في أفضل حاالته قبل التهافت 
على االدراج من أجل التواجد 
فقط بل ان تكون هناك قيمة 
مضافة لذلك تنعكس ايجابا 
على مساهمي الشركات ومن ثم 

على السوق بصفة عامة.

  فـــي البدايـــة قـــال نائب 
الرئيـــس الدارة األصول في 
شركة مرابحات االستثمارية 
مهند املسباح ان عددا كبيرا 
من الشركات ترغب في االدراج 
في البورصة لكن عدم اتضاح 
الرؤية حول الالئحة التنفيذية 
لهيئة أسواق املال جعل بعضها 
في حالة ترقب وحيرة وتردد 

في االدراج من عدمه.
  وأضاف ان ادراج الكثير من 
الشركات التي تعثرت بفعل 
االزمة ميثل فرصة للتوسع من 

أجل تنويع مصادر الدخل.
  من جهته، قال رئيس فريق 
الفني محمد  دريال للتحليل 
الهاجري ان الشـــركات التي 
تطرح في الســـوق الرسمي 
تعاني حاليا من مشـــكالت 
ماليـــة كما أنهـــا تعاني من 
اخفاقات كبيرة في موازناتها 
لعام ٢٠١٠ مضيفا انه اذا كان 
االدراج وجهتهـــا فالبـــد ان 
تعيد حســـاباتها على أسس 
استثمارية وليست مضاربية 
الســـوق  حتـــى ال يتضخم 

بشركات ورقية.

  وأضاف الهاجري انه مقارنة 
بثالث سنوات مضت جند ان 
االقبال علـــى االدراجات في 
انحدار تـــام جراء التداعيات 
املالية  التي خلفتها األزمـــة 
العامليـــة وما عكســـته على 
شروط االدراج حيث ان هذه 
الضغوطات ساهمت كثيرا في 

احلد من دخول السوق.
  وقـــال ان الوضعية التي 
مير بها السوق تدل على ان 
كثيرا من الشـــركات مازالت 
تعاني ماليا بدليل انخفاض 
السيولة بشكل عام، مضيفا 
ان اللجوء الى االستحواذ او 
االندماج بني الشركات افضل 
بكثير للشركات التي تدخل في 
رحلة التأسيس ومن ثم تبحث 

عن االدراج في السوق.
  وكان تقرير شـــركة بيت 
العاملي (جلوبل)  االستثمار 
قد ذكر انه مت ادراج ١١ شركة 
في الســـوق الرســـمي خالل 
٢٠١٠ ليصل اجمالي الشركات 
املدرجة ٢١٤ شركة منها ثالث 
شـــركات ادرجت في السوق 

املوازي. 

 عبر قروض بقيمة ١٢ مليار دوالر بمدد تتراوح بين ١٨ شهراً و٥ سنوات 

أربعة بنوك إقليمية هي: بنك 
الكويت الوطني، وبنك أبوظبي 
الوطنـــي، ومجموعة ســـامبا 
الســـعودية للتمويـــل، وبنك 
الى  الوطني، مشيرا  اإلمارات 
ان «هناك فرصـــة كبيرة بأن 
يشـــارك الـ ١٨ بنكا في متويل 
الصفقة، ومع ذلك فإن هذا العدد 

قابل للتغير».
الشـــرهان في ختام    وبني 
املقابلة قائال: «اخلطوة القادمة 
ستتضمن التفاوض مع البنوك 
بشأن األمور التفصيلية املتعلقة 
بالتمويل واألســـعار، مشددا 
بالقول: «إننا نحاول جاهدين 
أن يكون التمويل جاهزا في حال 

متت عملية االستحواذ». 

عبر سندات وصكوك مملوكة 
للمجموعة.

أن  الشـــرهان    وأضـــاف 
«اتصاالت» ستقترض ٣ مليارات 
دوالر أخرى في شـــكل قرض 
مستحق الســـداد خالل ثالث 
الى قرض  سنوات، باإلضافة 
ثالث بقيمة ٣ مليارات دوالر 
الوفاء في غضون  مســـتحق 

خمس سنوات.
  وذكر أن «اتصاالت» كانت 
قد أعلنت األسبوع املاضي عن 
حصولها على موافقة ١٨ بنكا 
إقليميا وعامليا لتمويل صفقة 
االستحواذ على ٤٦٪ من أسهم 
شـــركة «زين»، وغالبية هذه 
البنوك مقرضون عامليون مع 

 إعداد: محمد البدري 
التنفيذي  الرئيـــس    قـــال 
املالية في مجموعة  للشؤون 
اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) 
سالم الشـــرهان ان املجموعة 
تخطط لتمويـــل كلفة صفقة 
االســـتحواذ على نسبة ٤٦٪ 
من أسهم شركة زين، والبالغة 
قيمتها ١٢ مليـــار دوالر، عبر 

قروض مصرفية.
  وأوضح الشرهان في مقابلة 
مع وكالة «بلومبرج» اإلخبارية 
ان الـ ٦ مليارات دوالر األولى 
ســـتكون على هيئـــة «قرض 
الدفع في  معـــزز» يســـتحق 
غضون ١٨ شهرا، مبينا أن هذا 
القرض ســـتتم إعادة متويله 

 «البناء» تقترح توزيع ١٠٪ منحة 

 ..و«الوطنية للمسالخ لتوزيع ٨٪ نقداً 

 أفادت الشــــركة الكويتية لصناعة مواد البناء بأن مجلس االدارة 
اعتمد البيانات املالية السنوية للسنة املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 
حيث حققت الشركة ارباحا قدرت بنحو ١٩٣٫٩ ألف دينار بواقع ٧٫٤ 
فلوس للسهم مقارنة مع ارباح بلغت ٥٦٣٫٩ ألف دينار بواقع ٢١٫٥ فلسا 
للسهم عن ٢٠٠٩، واشارت الشركة في بيان على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية الــــى ان اجمالي املوجودات املتداولة بلغت ٣٫١ ماليني 
دينار وإجمالي املطلوبات املتداولة بلغت ٨٤٩٫٩ ألف دينار واجمالي 
حقوق املساهمني بلغ ٤٫٥ ماليني دينار، وأوصى مجلس ادارة الشركة 
بتوزيع اسهم منحة ١٠٪ من رأس املال املدفوع ١٠ أسهم لكل ١٠٠ سهم 

علما أن مصادر التوزيعات من ارباح السنة واألرباح املرحلة. 

 ذكرت الشركة الوطنية للمســـالخ ان مجلس ادارتها اعتمد البيانات 
املالية الســـنوية للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ حيث حققت 
ارباحا بلغت ٢٤٧٫٣ ألف دينار بواقع ٨٫٥٦ فلوس للسهم مقارنة مع ارباح 

بلغت ٢٧٫٥ ألف دينار بواقع ٠٫٩٥ فلس للسهم.
  كما اوصى مجلس ادارة الشـــركة بتوزيع ارباح نقدية بواقع ٨٪ من 
القيمة االسمية مبا يعادل ٨ فلوس لكل سهم علما أن هذه التوصية تخضع 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

 «بيان»: أسواق األسهم الخليجية
  تمنى بخسائر في جميع مؤشراتها الرئيسية 

 قال التقرير األسبوعي 
لشركة بيان لالستثمار 
ان جميع أسواق األسهم 
اخلليجية أنهت تداوالت األسبوع 
املاضي مسجلة خسائر ملؤشراتها 
الرئيسية، بالتوازي مع تراجع 
نشاط التداول في أغلبها، وهو ما 
انعكس بدوره سلبا على مجموع 
أحجام وقيم التداول لألســـواق 

ككل بنهاية األسبوع.
  وعلى صعيد األداء األسبوعي، 
كان سوق أبوظبي لألوراق املالية 
األكثر تكبدا للخسائر، حيث شهد 
السوق ضغوطا بيعية قوية شارك 
فيها املستثمرون األجانب وتناولت 
العديد من األسهم، السيما القيادية 
منها، في قطاعات العقار والبنوك 

واالتصاالت.
املالي،    أما نظيره سوق دبي 

فقد شغل املرتبة الثالثة، حيث 
شهد الســـوق استقرارا عاما في 
التي  الترقب  أدائه نتيجة حالة 
انتظارا  املتداولني  تسيطر على 
الشـــركات املدرجة عن  لنتائج 

عام ٢٠١٠.
  بورصة قطر بدورها، شغلت 
املرتبة الثانية من جهة نســـبة 
التراجع، حيث شهدت عمليات 
بيع تناولت جميع قطاعات السوق 
وتركزت على األســـهم القيادية 
البنوك، كما  خاصة في قطـــاع 
ساهم ترقب املستثمرين لنتائج 
الشركات املدرجة في السوق عن 
العام املاضي وعزوفهم عن الشراء 

في زيادة خسائر املؤشر.
املالي السعودي،    أما السوق 
فقد انخفض مؤشـــره لتشـــغل 
املرتبـــة الرابعة، وذلك وســـط 

الشـــركات  أرباح بعض  تراجع 
املدرجة بالسوق، وبخاصة في 
قطاع البنوك الذي تأثرت نتائجه 
التي مت جتنيبها،  باملخصصات 
القيام  إلى  مما دفع املستثمرين 
بعمليات بيعية متجاهلني النتائج 
القطاعات  اإليجابيـــة لبعـــض 
القيادية األخرى السيما في قطاعي 

البتروكيماويات واالتصاالت.
   أما ســـوق الكويت لألوراق 
املاليـــة، فقد كان أقل األســـواق 
تسجيال للخسائر بنهاية األسبوع 
املاضي، إذ شهد السوق تراجعا 
قويا في الشراء وعزوفا من قبل 
املتداولني، مما انعكس سلبا على 
قيمة التداول التي شهدت تراجعا 
ملحوظا خالل األسبوع، وهو األمر 
الذي يعكس حالة عدم الثقة التي 

تنتاب املتداولني في السوق. 

 «المثنى»: االرتياب مازال مسيطرًا على البورصة
في احلفاظ على مركــــزه كأكثر القطاعات 
نشاطا على الرغم من انخفاض نشاطه بنسبة 
٥٦٫٥٪ وليسجل نسبة ٣٤٫٢٧٪ من السقف 
الكلي للســــوق مقارنة بنسبة ٣٨٫٣٢٪ في 
األســــبوع املاضي، وتبعه قطاع اخلدمات 
كثاني أكثر القطاعات نشاطا ويسجل زيادة 
في نسبة تأثيره في السوق من ٢٢٫١٢٪ إلى 
٣٢٫٦٤٪، وجاءت هذه الزيادة على حساب 
قطاع العقار والذي سجل نسبة ١٧٫٠٢٪ من 
احلجم الكلي للسوق. وبلغت نسبة نشاط

القطاعات مجتمعة ٨٣٫٩٣٪ من احلجم الكلي 
للسوق.

  احتل سهم شركة الوطنية للميادين مركز 
السهم األكثر نشاطا مبعدل تداول أسبوعي 
بلغ ٦٣٫٣٦ مليون سهم مقارنة مع ٧٢٫٨ مليون 
سهم في األسبوع املاضي، وتبعه سهم شركة 
الصفاة لالستثمار ومبعدل تداول أسبوعي 

بلغ ٥٠٫٤٤ مليون سهم.
  على صعيد متصل، مازال ســــهم شركة 
رمال الكويت العقارية في مرتبة السهم األكثر 
ربحا ولألسبوع الثاني على التوالي مسجال 
زيادة في الربح بنســــبة ١٥٪، وتبعه سهم 
الشركة الوطنية للميادين مسجال زيادة في 
الربح بنسبة ١٣٫٥١٪ مدعوما بحجم تداوالت 
جيدة. من ناحية أخرى، تابع ســــهم شركة 
مراكز التجــــارة العقارية والذي مت إدراجه 
في السوق مؤخرا تدهور قيمته بنسبة ٨٪ 
ليترأس قائمة األسهم األكثر خسارة لألسبوع 
املاضي ويســــجل انكماشا في قيمة السهم 

بلغت ٤٠٫٥١٪ منذ بداية عام٢٠١١. 

سجلت ٤٩ شركة، متثل نسبة ١٨٫٥٢٪ من 
احلجم الكلي للسوق ارتفاعا، بينما سجلت 
٧٩ شركة، متثل نسبة ٣٦٫٥٧٪ من احلجم 
الكلي للسوق انخفاضا، ويعد ذلك مؤشرا 
على ضغط بيعي له األثر في انخفاض سقف 
السوق خالل األسبوع، بلغ عدد الشركات 
التي لم تشهد تغيرا ٦١ شركة، متثل نسبة 

٢٨٫٢٤٪ من احلجم الكلي للسوق.
  وقــــد أحرزت ١١ شــــركة من مجموع ٦٤ 
شركة اسالمية تقدما خالل األسبوع، بينما 
سجلت ٢٢ شركة إسالمية تراجعا في املدة 

نفسها.
  من جانب آخر، استمر قطاع االستثمار 

بنسبة ٧٢٫٢٪.
  وأشار التقرير الى تأثر السوق من إحجام 
املستثمرين عن التداول مما أدى إلى انخفاض 
قيمة السوق بنســــبة ٤١٫٦٪، وكان لقطاع 
اخلدمات األثر األكبر في هذا االنخفاض حيث 
سجل انخفاضا بنسبة -٤٤٫٩٨٪، شهد قطاع 
البنوك والذي يعتبر من القطاعات الداعمة 

للسوق انخفاضا بنسبة ١٣٫٩٢٪.
  شــــهد السقف الكلي لرأســــمال السوق 
انخفاضا طفيفا بنســــبة ٠٫٣٪ بينما سجل 
عدد الصفقات انخفاضا مؤثرا وبنسبة ٤٣٫١٪ 

خالل األسبوع.
  أما من ناحية اتساع واجهة السوق فقد 

 قال التقرير األسبوعي 
لشركة املثنى لالستثمار 
إن األداء اجليد لألسهم 
الرخيصة أكد عودة املؤشر الوزني ملستواه 
في األســــبوع املاضي بينما انزلق املؤشر 
السعري إلى األسفل بعد أن فقد ٤٠٫١٠ نقطة 
مسجال خسارة لألسبوع الثاني على التوالي 
ليستقر حتت مســــتوى ٦٩٠٠ نقطة، وفي 
الوقت نفسه ارتفع أداء الشركات اإلسالمية 
في سوق الكويت لألوراق املالية وانعكس 
هذا االرتفاع على مؤشر املثنى MUDX والذي 

ارتفع بنسبة ١٫٤٩٪.
  وشـــهد مؤشـــر املثنى MUDX أكبر 
نســـبة ارتفاع في معدل التقلب بلغت 
١٣٫٤١٪ خالل األسبوع، واستمر املؤشر 
السعري للسوق في االحتفاظ مبركزه 
كأقل املؤشرات تقلبا بنسبة ٢٫٠١٪، بينما 
ارتفعت نسبة تقلب املؤشر الوزني إلى 
٦٫٠٣٪ مقارنة مع نسبة ٣٫٨١٪ املسجلة 

في األسبوع املاضي.
التداول بنسبة    وانخفضت مؤشــــرات 
٥٣٫٦٪ على وقع نقص حجم كمية األسهم 
املتداولة ومقارنة مع ارتفاع مؤشرات التداول 
بنسبة ٥٦٪ املسجلة خالل األسبوع املاضي، 
ولم يسجل أي من مؤشرات القطاعات ارتفاعا 
في حجم التداول حيث شهد قطاع االستثمار 
كأكثر القطاعات نشاطا في األسبوع املاضي 
انخفاضا في حجم التداول بنسبة ٥٨٫٥٪، 
وكذلك فقد عانى قطــــاع العقار من إحجام 
عن التداول مما أدى إلى انخفاض في احلجم 

 في تقريرها األسبوعي الخاص لـ «األنباء»
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