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ــبوع املاضي  ــك االس ــهم بيت س
ــذب ملحوظ في  ــع مع تذب بالبي
سعره السوقي خاصة في بدايات 
تعامالت االسبوع التي شهد فيها 
ــوق هبوطا كبيرا إال أنه مع  الس
عودة االستقرار النسبي للسوق، 
تقلصت خسائر السهم عند نهاية 
تعامالت االسبوع ليغلق على دينار 
ــجال انخفاضا  ــا مس و٢٤٠ فلس
ــبة ١٫٦٪ مقارنة  ــعره بنس في س

باالسبوع قبل املاضي.
السعرية  تأثر احلركة    ورغم 
السياسية في  للسهم باالحداث 
ــرت على مجمل  مصر والتي اث
االداء العام للسوق، إال أن انتشار 
ــات حول احتماالت بعدم  معلوم
زيادة رأسماله اثرت سلبا على 
الربحية  السهم، وعلى مستوى 
ــاك معلومات  املتوقعة، فإن هن
ــأن ارباح بيتك في الربع  تفيد ب
ــام املاضي بلغت  االخير من الع
نحو ٥١ مليون دينار والتي تعد 
ارباحه  ــدالت  قفزة مقارنة مبع
ــهر التي بلغت  ــعة اش في التس
ــون دينار األمر  نحو ٩٧٫٣ ملي
الذي يشير إلى ان مجمل ارباح 
ــتكون بحدود  البنك املتوقعة س
١٤٨٫٣ مليون دينار، كما ان هناك 
معلومات تشير إلى أنه يتوقع ان 
يتم توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢٨٪ 
واسهم منحة بنسبة ٨٪ وفي ضوء 
ــدر من محكمة  احلكم الذي ص
للبنوك  ــماح  الس التمييز حول 
االسالمية بتمويل ورهن السكن 
اخلاص، فإن ذلك احلكم سوف 
يكون له تأثير إيجابي واضح على 
أداء البنوك االسالمية بشكل عام 
وبيتك بشكل خاص باعتباره اكبر 
العب في متويل السكن اخلاص 
في الكويت خاصة ان سوق متويل 
السكن اخلاص يشهد منوا سنويا 

جيدا.
  «الدولي»..  

   استقرار

  جاء بنك الكويت الدولي في 
املركز الثالث من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٢٦ مليون سهم نفذت 
من خالل ٦٥٤ صفقة قيمتها ٩ 
ماليني دينار، وحافظ على سعره 
مستقرا. وســـيطرت عمليات 
البيـــع على حركـــة تداوالت 
ســـهم البنك الدولي في بداية 
تعامالت االســـبوع االمر الذي 
أدى إلى انخفاض سعر السهم 
من ٣٥٥ فلسا الى ٣٣٥ فلسا إال 
أنه استعاد خسائره بفعل عودة 
عمليات الشراء على السهم مرة 
أخرى نتيجة وصوله السعار 
مغرية للشراء األمر الذي أدى 
الى تعويض السهم خسائره 

 «الوطني»..
  انخفاض

  تصدر بنك الكويت الوطني 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ١٧٫٩ مليون سهم نفذت 
من خالل ٥٠٧ صفقات قيمتها 
٢٥٫٣ مليون دينار، وانخفض 

سهمه ٢٠ فلسا.
  على الرغم مـــن التداوالت 
البنك  الضعيفة نسبيا لسهم 
الوطني االســـبوع املاضي اال 
ان سعره السوقي شهد تذبذبا 
ملحوظـــا بســـبب االحـــداث 
السياسية في مصر، فقد انخفض 
سعر الســـهم من دينار و٤٦٠ 
فلسا إلى دينار و٣٨٠ فلسا إال 
أن السهم استعاد بعض خسائره 
ليغلق في نهاية االسبوع على 
دينار و٤٤٠ فلســـا بانخفاض 
نسبته ١٫٤٪ مقارنة باالسبوع 
قبـــل املاضي، ونظـــرا ملعرفة 
األوساط االستثمارية بأرباح 
البنك وتوزيعاته قبل اإلعالن 
عنها رسميا، فلم تتفاعل أوساط 
املتداولني على هذه النتائج والتي 
اجمعت األوساط االستثمارية 
على انها أكثر من ممتازة، ولو 
مت االعالن عن هذه النتائج في 
أوقات طبيعية لشهد السوق 
تفاعال ايجابيا معها خاصة ان 
ارباح البنـــك جتاوزت حاجز 
املليـــار دوالر ألول مـــرة في 
تاريخه، ومـــع تأكيد الرئيس 
التنفيذي ملجموعة البنك الوطني 
ابراهيم دبدوب انه يتوقع منوا 
في ارباح البنك لعام ٢٠١١ بنسبة 
لن تقل عن ١٤٪، فإن ذلك يعني 
ان االرباح املتوقعة خالل العام 
احلالي ستكون بحدود مليار 
و٢١٥ مليون دوالر. وُيعد البنك 
الوطنـــي الوحيد تقريبا الذي 
يتميز بالنمو الثابت واملستقر 
في ارباحه وتوزيعاته األمر الذي 
ميكن االوساط االستثمارية من 
اتخاذ قراراتها االستثمارية في 
ضوء الشفافية الواضحة إلدارة 
التي تتميز باالستقرار  البنك 
ســـواء على مســـتوى االدارة 

التنفيذية او مجلس االدارة.
  «بيتك»..  

  تراجع

ــت التمويل الكويتي    احتل بي
املركز  الثاني من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ١٨٫٨ مليون سهم نفذت 
من خالل ٧٥٧ صفقة قيمتها ٢٣ 
ــهمه  مليون دينار، وانخفض س

٢٠ فلسا.
التداول على    واتسمت حركة 

احلالي تتراوح بني ١٨ و٢٠ مليون 
دينار كما انه يجب االشارة ايضا 
ــيحقق استفادة  الى ان البنك س
ــن احلكم الذي صدر  ملحوظة م
ــن محكمة  ــبوع املاضي م االس
بالسماح  التمييز والذي يقضي 
ــالمية بتمــــويل  للبنوك االس
ورهن الســكن اخلاص الذي يعد 
ــات التي يحتاج  من ابرز القطاع
للتمويل من قبل البنوك، وبالتالي 
ــيؤدي ذلك الى زيادة النشاط  س
التمويلي للبنك، باإلضافة الى ان 
البنك  التعاون االستراتيجي بني 
الوطني وبنك بوبيان في التمويل 
ــاريع التنموية  ــة في املش خاص
ــر إيجابي على  ــيكون له تأثي س

أداء البنك.
  «الميادين»..   

  مضاربات

  جـــاءت الشـــركة الوطنية 
للميادين في املركز السابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٠٣٫٥ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٠٤١ 
صفقة قيمتها ٥٫١ ماليني دينار، 
وانخفض سهمها فلسا واحدا.

التـــداوالت    اســـتحوذت 
التي شـــهدها سهم  القياسية 
ميادين االسبوع املاضي على 
نحو ٢٠٪ من اجمالي اســـهم 
التي يقـــدر عددها  الشـــركة 
بنحو مليار سهم، وقد سيطرت 
عمليات املضاربة القوية على 
حركة تداوالت السهم االمر الذي 
ادى لتذبذبه، حيث شهد ارتفاعا 
من ٢٦ فلســـا الى ٢٨ فلسا اال 
انه تراجع الى ٢٤ فلسا ليشهد 
عمليات شـــراء قويـــة دفعته 

ماليني دينار، وانخفض سهمها 
١٥ فلسا، سيطرت عمليات البيع 
على حركة التداوالت الضعيفة 
لسهم أالفكو االسبوع املاضي 
االمر الذي ادى النخفاض سعر 
السهم من ٤٠٥ فلوس الى ٣٩٠ 
فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 
٣٫٧٪ مقارنة باألســـبوع قبل 

املاضي.
  ويتوقع ان يشــــــهد سهم 
أالفـــــكو في الفــسترة املقبلة 
املزيد من التأسيس في سعره 
السوقي خاصة انه حقق مكاسب 
سوقية ملحوظة بفعل االرباح 
القياسية التي حققتها الشركة 
في الربـــع األول من ســـنتها 

املالية.
  «بوبيان»..  

  ضعف

ــان املركز  ــك بوبي ــل بن   احت
ــادس من حيث القيمة، اذ مت  الس
تداول ٩٫٦ ماليني سهم نفذت من 
ــة قيمتها ٥٫٩  ــالل ٣٥٧ صفق خ
ــهمه  ماليني دينار، وانخفض س

٣٠ فلسا.
ــداوالت  الت ــم من  الرغ   على 
الضعيفة التي شهدها سهم بنك 
ــبوع املاضي اال ان  بوبيان االس
ــيطرت على  ــع س ــات البي عملي
ــهم  تداوالته االمر الذي دفع الس
للتراجع من ٦٣٠ فلسا الى ٦٠٠ 
فلس بانخفاض نسبته ٤٫٨٪ مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي في الوقت 
ــه البنك عن ارباح  الذي اعلن في
جيدة بلغت ٦٫١ ماليني دينار، في 
الوقت الذي يتوقع فيه مصادر ان 
ــك ارباحا خالل العام  يحقق البن

ــموحة لإلعالن  انتهت املهلة املس
عن االنتهاء من عمليات الفحص 
ــة وبالتالي امتام  ــي للجهال الناف
ــه لم يعلن عن اي  الصفقة اال ان
ــوى اعالن  تطورات ملحوظة س
انهما مستمران  الصفقة  طرفي 
في االجراء اخلاص بالصفقة، كما 
انه مع نهاية شهر يناير اصبح من 
حق املساهمني الذين قاموا بفتح 
ــام الى الصفقة  محافظ لالنضم
ــهمهم وبالتالي، فإن  ــحب اس س
ــل كانت من  ــل هذه العوام مجم
ــهم لتكبد  املفترض ان تدفع الس
خسائر كبيرة اال ان خسائره كانت 
ــائر  محدودة مـــــقابل اخلس
الشـــــركات  ــهم  الكبيرة ألس
ــهم زين، ولكن في  املرتبطة بس
ــبوع اعلن تطور  منتصف االس
ــق بإعالن  ــي والذي يتعل ايجاب
شركة اململكة القابضة انها تقدمت 
بــــعرض لشراء زين السعودية، 
وان مدة صالحية العرض تنتهي 
ــوم االحد االمر الذي ادى الى  الي
ــهم زين  ــبي في س حتسن نس
وأسهم الشركات املرتبطة به كما 
انه ادى الى ارتفاع السوق ايضا 
ــوم، وفي ضوء ذلك  في هذا الي
فإنه من املفترض ان يتم االعالن 
ــركة زين على  ــوم عن رد ش الي
ــركة  العرض الذي تقدمت به ش

اململكة القابضة.
  «أالفكو»..   

  انخفاض

  جاءت شركة أالفكو في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٥٫٣ مليون سهم نفذت 
من خالل ٢٩٧ صفقة قيمتها ٥٫٩ 

ليغلق على نفس مستوى اغالق 
االسبوع قبل املاضي البالغ ٣٥٥ 

فلسا. 
  وتــــتـــرقـــب األوســـاط 
املالية  النتائج  االســـتثمارية 
للبنك والتي يتوقع ان يعلن عن 
حتــــقيق ارباح قدرها ١٨ فلسا 
للســــهم ولكن ليس واضحا ما 
اذا كانت هناك توزيعات ام ال 
وان كــــانت هــــناك معلومات 
تشير الــــى احتمال تــــوزيع 
٥٪ نقـــــسدا، وفي ظل احلكم 
الصادر عن محكمة التمييز حول 
متويل ورهن السكن اخلاص، 
فإن البنك الدولـــي يتوقع ان 
يستفيد من هذا احلكم كونه فتح 
التمويل  نافذة مهمة لعمليات 

امام البنك.
  «زين»..  

   انخفاض

  احتلت شركة زين املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٫٦ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٢٩٦ 
صفقة قيمتها ٨٫١ ماليني دينار، 
وانخفض سهمها ٤٠ فلسا على 
الرغم من اخلسائر التي شهدها 
سهم زين والتي بلغت ٢٫٧٪ مقارنة 
ــبوع قبل املاضي إال انها  باألس
تعتبر محدودة في ظل مجموعة 
ــلبية سواء التي  من العوامل الس
ــوق بشكل عام او  احاطت بالس
بالصفقة بشكل خاص وهي أوال: 
السياسية في  تطورات االحداث 
مصر وانعكاسها على مجمل اداء 
االسواق اخلليجية خاصة السوق 

الكويتي.
  ثانيا: مع نهاية الشهر املاضي 

٤٫٥ ماليـــني دينار، وانخفض 
سهمها ١٥ فلسا.

  علـــى الرغم من التداوالت 
الضــــعيفة التي شهدها سهم 
الــــوطنيـــة  الصــــناعـــات 
االسبوع املاضي إال أن عمليات 
البيع ســـيطرت على تداوالت 
السهم االمر الذي ادى لتراجعه 
من ٣٦٠ فلســـا الى ٣٤٥ فلسا 
مسجال انخفاضا بنسبة ٤٫٢٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي 
وبالنظـــر الى ارباح الشـــركة 
في التســـعة األشهر من العام 
املاضي والتي بلغت نحو ٥٧٠ 
الف دينار فإنها تعتبر ضعيفة 
ولكنها في نفس الوقت تعتبر 
مقبولة مقارنة باخلسائر التي 
العديد من الشركات،  تكبدتها 
ونظرا حملافظة معظم اســـهم 
الشركات التي تضمها احملفظة 
االستثمارية التابعة ملجموعة 
الوطنية خاصة  الصناعـــات 
اسهم البنك الوطني وبيتك على 
مستويات ســـعرية جيدة في 
الربع األخير من العام املاضي 
فإنه يتوقع ان حتقق الشركة 
اداء جيدا حيث حترص الشركة 
على الوفاء بالتزاماتها املالية في 
ظل األوضاع الراهنة التي تندر 

فيها الفرص االستثمارية.
  «بوبيان»..  

   ضعف

ــان  بوبي ــركة  ش ــت    احتل
ــر  للبتروكيماويات املركز العاش
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٨٫١ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٦٣ 
صفقة قيمتها ٤٫٥ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ١٠ فلوس.
ــن اعالن  ــى الرغم م   علــــ
ــركة بوبيان للبتروكيماويات  ش
انها ستــــحصل على نحو ٢١ 
مليون دينار اربـــاحـــا نظير 
مساهماتها في شركتي ايكويت 
واألوليفينات خالل سنتها املالية 
التي تنتهي في شهر ابريل املقبل 
اال ان سهم الشركة شهد انخفاضا 
ــبة ١٫٨٪ مقارنة  في سعره بنس
ــي ليغلق  ــبوع قبل املاض باألس
سهمها على ٥٥٠ فلسا، وفي ضوء 
هذه االرباح فإنه يتوقع ان تصل 
ــركة لنحو ٢٨ مليون  ارباح الش
دينار، ويذكر ان هناك ٣ جهات 
ــتحوذ على ١٨٫٥٪ من اسهم  تس
الشركة البالغ عددها ٤٨٥ مليون 
ــهم، فيما ان اغلب الصناديق  س
ــة الكبيرة متتلك  واحملافظ املالي
ــهم الشركة  نسبا جيدة من اس
ــغيلية التي  نتيجة االرباح التش
حتصل عليها من شركتي ايكويت 

واألوليفينات. 

لالرتفاع الى ٢٦ فلســـا، وذلك 
من قبل بعض احملافظ املالية 
التابعة لشركة استثمارية غير 
مدرجة ميتلكهـــا احد البنوك 
ونظرا لرخص سعر السهم، فإن 
املتداولني قاموا  الكثير مـــــن 
باملضاربة على ســـهم الشركة 
التي ترددت معــــلومات بأنها 
اوشكت عــــلى االنتــــهاء من 
مفاوضات لبيع احد اصــــولها  
العقارية لتوفير سيولة مالية 
ستســـاهم في ســـداد بعض 
التزاماتـــهـــا املالية ويذكر ان 
صندوق جلوبل ماكرو يعد اكبر 
مالك في الشركة ويستحوذ على 

١٣٫٥٥٪ من اسهمها.
  «منا»..  

   هبوط

  جاءت شركة منا القابضة في 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٣٩٫٥ مليون سهم نفذت 
ــالل ١٠٠٥ صفقات قيمتها  من خ
٥٫١ ماليني دينار، وانخفض سهمها 

٣٢ فلسا.
ــهم منا القابضة اكثر    يعد س
ــهدت خسائر  التي ش ــهم  االس
ــك نظرا  ــبوع املاضي وذل االس
الستثماراتها الضخمة في مصر، 
فقد تراجع السهم من ١٤٨ فلسا 
الى ١١٦ فلسا في نهاية تعامالت 
ــا  انخفاض ــجال  ــبوع مس االس
ــبة ٢١٫٦٪ مقارنة باألسبوع  بنس
ــيطرة ٦  ــل املاضي، ورغم س قب
ــو ٨١٪ من عدد  اطراف على نح
ــركة البالغ نحو ٦٦٠  اسهم الش
مليون سهم اال انه شهد هبوطا 
كبيرا جراء عمليات البيع القوية 
التي شهدها بسبب املخاوف من 
تطورات االوضاع السياسية في 
ــتثماراتها خاصة  مصر على اس
ــات حول االرض  ان هناك خالف
التي تسعى الشركة لتحويلها من 
اراض زراعية الى استثمار عقاري 
لذلك فإنه ليس مستبعدا استمرار 
االجتاه النزولي للسهم ما لم يبادر 
كبار املالك بعمليات شراء السهم 
لوقف تدهوره، وكانت الشركة قد 
حققت ارباحا في التسعة األشهر 
األولى من عام ٢٠١٠ تقدر بنحو 
ــني دينار ما يعادل ١١٫٣  ٧٫٤ مالي

فلسا للسهم.
  «الصناعات»..   

  انخفاض

  جـــاءت شـــركة مجموعة 
الصناعات الوطنية في املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٣٫١ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٢٩٤ صفقة قيمتها 

 األحداث السياسية في مصر تطغى على العوامل اإليجابية
  في السوق الكويتي وتدفعه لتكبد خسائر ضخمة

 ٨٥٦٫٤ مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري ٢٫٤٪ والوزني ٢٫٣٪

  هشام أبوشادي
  على الرغم من وجود بعض العوامل اإليجابية الذاتية التي قللت نسبيا من خسائر 
سوق الكويت لألوراق املالية األسبوع املاضي إال ان هيمنة األحداث السياسية في 
مصر طغت على التأثير االيجابي لهذه العوامل، األمر الذي كبد البورصة أعلى خسائر 
تسجلها في أسبوع واحد منذ بداية العام، والتي جاءت في إطار اخلسائر الضخمة 
التي تكبدتها األسواق املالية اخلليجية والتي بلغت نحو ٤٨ مليار دوالر منها ٣٫٤ 
مليارات دوالر خسائر السوق الكويتي، حيث يتوقع ان تستمر األحداث السياسية 

مبصر في التأثير السلبي على األسواق اخلليجية خاصة الكويتي.
  وقد تراجع املؤشر السعري ١٦٩٫٥ نقطة ليغلق على ٦٧٧٤٫٥ نقطة بانخفاض 
نسبته ٢٫٤٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره الى ١٨١ نقطة بانخفاض 

٢٫٦٪ منذ بداية العام.
  كذلك انخفض املؤشر الوزني ١١٫٤ نقطة ليغلق على ٤٧٦٫٦ نقطة بانخفاض 
نسبته ٢٫٣٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام إلى ٧٫٥ 

نقاط بانخفاض نسبته ١٫٦٪.
  وتكبدت القيمة السوقية خسائر ضخمة تعد األعلى في أسبوع واحد منذ بداية 
العام بلغت نحو ٨٥٦٫٤ مليون دينار لتصل القيمة السوقية اإلجمالية الى ٣٥ مليارا 
و٩٢٦ مليون دينار بانخفاض نسبته ٢٫٣٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فيما بلغت 

اخلسائر السوقية منذ بداية العام ٤٣٥٫٦ مليون دينار بانخفاض نسبته ١٫٢٪.
  وسـجلت املتغيرات الثالثة انخفاضا كبيرا نتيجة إحجام أوساط املتداولني 
عن الشراء مقابل اإلقبال على البيع خوفا من استمرار االجتاه النزولي للسوق، فقد 
سجلت كمية األسهم املتداولة األسبوع املاضي انخفاضا بنسبة ٤١٫٣٪ والقيمة 

بنسبة ٢٩٫١٪ والصفقات بنسبة ٢٤٫٤٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي.
  وهناك عوامل إيجابية قللت من حدة اخلسـائر التي تكبدها السوق األسبوع 
املاضي ابرزها، أوال: إعالن شـركة اململكة القابضة انها تقدمت بعرض إلى شركة 
زين لشراء حصتها في شركة زين السعودية، وان صالحية هذا العرض تنتهي اليوم 
االحد، وقد أدى ذلك اإلعالن الى ارتفاع السـوق في اليوم نفسه الذي  مت االعالن 

عنه خاصة اسهم الشـركات التابعة ملجموعة اخلرافي، وباعتبار ان صالحية هذا 
العرض تنتهي اليوم االحد فإنه من املفترض ان ترد مجموعة زين على هذا العرض 
الذي لم تتضح فيه قيمته، كما ان هناك معلومات تفيد بأن «زين» تدرس ايضا عرضا 
تقدمت به شركة «بتلكو» البحرينية ومع موافقة زين االم على اي من هذه العروض 
فإن ذلك ميهـد الطريق إلمتام الصفقة اخلاصة ببيـع ٤٦٪ من زين الى اتصاالت 

االماراتية التي ابدت استعدادها لشراء اي كمية يتم جتميعها.
  ثانيا: متثل العامل اإليجابي اآلخر االسـبوع املاضي في اعالن البنك الوطني 
والبنـك االهلي وبنك اخلليج عن منو ملحوظ في ارباحهـا، ومع ذلك لم يتفاعل 
السوق مع هذه األرباح التي اظهرت التعافي الكامل للبنوك من تداعيات األزمة، 
وبالتالي دخول البنوك في عام ٢٠١٠ في وضع مريح، حيث يتوقع اال يكون هناك 
مخصصات يتم اخذها، بل يتوقع ان يتم حترير بعض املخصصات االمر الذي سيدفع 

ارباح البنوك ألن تشهد منوا ملحوظا خالل العام احلالي.
  أما على مستوى العوامل السلبية التي اثرت على اداء السوق، فإن الوضع السياسي 

في مصر قد هيمن على االسـواق اخلليجية التي تكبدت خسائر ضخمة وان كانت 
اخلسائر تفاوتت من سـوق الى آخر، إال ان املظاهرات احلاشدة التي عمت مصر 
اول من امس اجلمعة مطالبة بتنحي الرئيس تظهر أن الوضع السياسـي في مصر 
سـيظل مؤثرا على االسـواق املالية اخلليجية الى ان تظهر بوادر ايجابية حتقق 
مطالب املتظاهرين في مصر، وحتى في حال حدوث ذلك، فإن الوضع السياسي 
واالقتصادي في مصر يتوقع ان يستمر في حالة من عدم االستقرار على مدى العام 
احلالي كله على االقل، وبالتالي، فإن ذلك سـيؤثر على االسواق اخلليجية ولكن 
بوتيرة اقل، فيما ان السـوق الكويتي حتى يتعافى من تداعيات األحداث في مصر 
فإنه من املفترض على احلكومة ان تزيد من وتيرة تنفيذ املشاريع التنموية خاصة 
ان االرتفاع امللحوظ ألسعار النفط سيزيد من حجم الفوائض املالية للدولة، بينما 
ميكن القول إن ارتفاع اسعار النفط يعوض اخلسائر التي تكبدتها األسواق املالية 
في املنطقة ولكن هذا التعويض يعود للحكومات فقط فيما ان املسـتثمرين هم 

من حتملوا خسائر األسواق اخلليجية.
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 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية  
 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة   البيان 

 ٪  (+ أو -)  ٢٣ حتى ٢٧ يناير  ٣٠ يناير حتى ٣ فبراير  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 -٢٫٦  -١٤٤٫٠  ٥٫٥٦١٫٥  ٥٫٤١٧٫٥  مؤشر السوق السعري (نقطة) 
 -٢٫٤  -١٦٩٫٥  ٦٫٩٤٤٫٠  ٦٫٧٧٤٫٥  مؤشر السوق الوزني (نقطة) 

 -٢٫٣  -١١٫٤  ٤٨٨٫١  ٤٧٦٫٦  كمية األسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
 -٤١٫٣  -٧٧٥٫٠٩٥٫٠٠٠  ١٫٨٧٥٫٨٣٠٫٠٠٠  ١٫١٠٠٫٧٣٥٫٠٠٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق (صفقة) 

 -٢٤٫٤  -٥٫٢٦٨  ٢١٫٥٥٥  ١٦٫٢٨٧  قيمة األسهم املتداولة بالسوق (د.ك) 
 ٢٩٫١  -٦٧٫٢٧٠٫٨٥٠  ٢٣٠٫٩١٨٫٣٠٠  ١٦٣٫٦٤٧٫٤٥٠  املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم/يوم) 

 -٤١٫٣  -١٥٥٫٠١٩٫٠٠٠  ٣٧٥٫١٦٦٫٠٠٠  ٢٢٠٫١٤٧٫٠٠٠  املعدل اليومي لعدد الصفقات (صفقة/يوم) 
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 -٢٩٫١  -١٣٫٤٥٤٫١٧٠  ٤٦٫١٨٣٫٦٦٠  ٣٢٫٧٢٩٫٤٩٠  عدد األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 ٧١٫٢  ٩٦٥٫٠٠٠  ١٫٣٥٥٫٠٠٠  ٢٫٣٢٠٫٠٠٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 ١٠٣٫٤  ٣٠  ٢٩  ٥٩  قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 ٨٨٫٦  ٤٦٦٫٩١١  ٥٢٧٫٢٦٩  ٩٩٤٫١٧٩  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 -٢٫٣  -٨٥٦٫٤٠٣٫٠٥٩  ٣٦٫٧٨٢٫٨٤٩٫٦٤٣  ٣٥٫٩٢٦٫٤٤٦٫٥٨٤  عدد أيام التداول (يوم) 
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