
 68  اقتصاد  االحد  ٢٠  فبراير  ٢٠١١   

ــبة ٣٫٣٪  ــجال انخفاضا بنس مس
املاضي،  ــبوع قبل  مقارنة باالس
ــاط االستثمارية  ورغم ان االوس
فوجئت بالنتائج املالية لبيتك خاصة 
في جانب التوزيعات التي جاءت 
ــا  اقل من التوقعات اال انه قياس
بالسعر السوقي للسهم، فان العائد 
اجلاري يعتبر اكثر من ممتاز اذا 
اخذنا بعني االعتبار ندرة الفرص 
االستثمارية في السوق، باالضافة 
الى ان املخصصات التي مت اخذها 
تأتي في االطار االحترازي خاصة 
ان الوضع االقتصادي للعديد من 
القطاعات اليزال يعاني من تداعيات 
االزمة خاصة القطاع العقاري، لذلك 
يجب اال ينظر الى ان التراجع في 
ارباح بيتك في الربع االخير يعد 
مؤشرا غير مريح، بل ان ذلك جاء 
ــن اجراءات  ــن منطلق املزيد م م

التحوط.
  «الدولي»..  

   بيع

  احتل بنــــك الكويت الدولي 
املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٩٫٧ مليون سهم 
نفذت من خالل ٨٨٨ صفقة قيمتها 
١٢٫٥ مليــــون دينار، وانخفض 

سهمه ٤٠ فلسا.
  شهد سهم بنك الكويت الدولي 
عمليات بيع بشكل تدريجي منذ 
بداية تداوالت االسبوع اال انه 
خالل تعامالت يوم الثالثاء شهد 
بيعا قويا من قبل احد املضاربني 
الذي باع في هذا نحو ٨ ماليني 
سهم االمر الذي دفع بعض حملة 
السهم من صغار املضاربني الى 
البيع ما دفع الســــهم للتراجع 
في نفس اليــــوم باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات، ليواصل 
السهم اجتاهه النزولي في بدايات 
تعامالت يــــوم االربعاء ليصل 
الى ٣٩٠ فلســــا اال ان الســــهم 
شــــهد عمليات شراء قوية ادت 
لتقليص خســــائره ليغلق في 
نهاية تعامالت االسبوع على ٣١٠ 
فلوس مسجال انخفاضا بنسبة 
١١٫٤٪ مقارنة باالســــبوع قبل 
املاضي، وقد اعلن البنك في نهاية 
ارباحه  تعامالت االسبوع عن 
التي بلغت ١٧٫٩ فلســــا للسهم 
والتــــي تعتبر اكثر من ممتازة 
قياسا بالسعر السوقي للسهم 
ومقارنة باالســــعار السوقية 
السهم بنوك اخرى اعلنت عن 
ارباح اقل من ارباح البنك الدولي 
االمر الذي جعل ســــهم الدولي 
اكثر من مغر للشراء االستثماري 
وفي ظل حترير البنك لبعض 
املخصصات االمر الذي ادى لنمو 
ارباحه، فان الكثير من اوساط 

 «الوطني».. 
  انخفاض

  تصدر بنك الكويت الوطني 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٤٫٨ مليون سهم نفذت 
من خالل ٣٤٧ صفقة قيمتها ٢٠٫٤ 
مليون دينار، وانخفض سهمه 

٢٠ فلسا.
  اتسمت احلركة السعرية على 
ســــهم البنك الوطني بالتذبذب 
السعري امللحوظ بفعل عمليات 
البيع القوية التي شهدتها معظم 
اسهم الشركات القيادية خاصة 
اســــهم البنوك، وذلك في اطار 
الهبوط احلاد الذي شهده السوق 
االسبوع املاضي، فقد شهد سهم 
البنك الوطني انخفاضا من دينار 
و٤٢٠ فلسا الى دينار و٣٦٠ فلسا 
ليغلق على دينار و٣٨٠ فلسا.

  وفي الوقت الــــذي قام فيه 
البعض ببيع سهم البنك الوطني 
هناك من قام بعمليات شــــراء 
لقناعته باالسعار التي وصل لها 
السهم القتراب انعقاد اجلمعية 
العمومية للبنك في االســــبوع 
االول من الشهر املقبل، فحسب 
التوزيعات التي اعلن عنها البنك 
الوطني البالغة نحو ٤٠٪ نقدا 
و١٠٪ منحة والســــعر احلالي 
للسهم، فان العائد اجلاري على 
السهم يقدر بأكثر من ١١٪، والذي 
يعد اكثر من ممتاز قياسا بالعائد 
الثابت على الودائع والذي يقدر 
بنحو ٢٪ فــــي افضل االحوال، 
لذلك فانه مع اقتراب اجلمعية 
العمومية للبنك، يتوقع ان تزداد 
عمليات الشــــراء على الســــهم 
بأقل االســــعار احلالية خاصة 
انه سرعان ما يعود السهم الى 
االرتفاع بعد ان يتم تداوله من 

دون ارباح.
  «بيتك»..   

  هبوط

ــت التمويل الكويتي    احتل بي
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١٥٫٥ مليون سهم نفذت 
من خالل ٧٢٢ صفقة قيمتها ١٨٫٤ 
ــهمه  مليون دينار، وانخفض س

٤٠ فلسا.
  في بداية تداوالت االسبوع شهد 
سهم «بيتك» ارتفاعا من دينار و٢٠٠ 
فلس الى دينار و٢٤٠ فلسا اال انه 
ــع تزايد وتيرة االجتاه النزولي  م
ــوق خاصة في اعقاب اعالن  للس
ــهد  «بيتك» عن نتائجه املالية ش
سهمه هبوطا ملحوظا الى دينار 
و١٤٠ فلسا اال انه اغلق في نهاية 
ــبوع على دينار و١٦٠ فلسا  االس

ــة، فإن عدم امتامها  امتام الصفق
سيؤثر بشدة على سهم الشركة، 
أما في حال امتامها، فإنه سيشهد 
ارتفاعا ملحوظا، وفي ظل األوضاع 
ــر بها االجراءات  احلالية التي مت
والشروط اخلاصة بالصفقة، فإن 
نسبة املخاطر تعتبر مرتفعة على 
سهم االستثمارات الوطنية واسهم 
الشركات األخرى املرتبطة بسهم 
زين وبعيدا عن صفقة زين، فإن 
شركة االستثمارات الوطنية حققت 
أرباحا في االشهر التسعة األولى 
ــن ٢٠١٠ تقدر بنحو ٦٫٢ ماليني  م
ــو ٧ فلوس  ــار ما يعادل نح دين
ــهم، ومع حالة الضعف التي  للس
شهدها السوق في الربع األخير من 
العام املاضي، فإن مجمل األرباح 
املتوقعة يتوقع ان تشهد حتسنا 

ملموسا.
  «برقان»..  

   انخفاض

  احتل بنك برقان املركز السابع 
من حيــــث القيمة، اذ مت تداول 
١٠ ماليني سهم نفذت من خالل 
١٤٤ صفقــــة قيمتها ٥٫٣ ماليني 
دينــــار، وانخفض ســــهمه ٢٠ 
فلسا، على الرغم من التداوالت 
الضعيفة لسهم بنك برقان اال 
ان سعره السوقي شهد تذبذبا 
ملحوظا األسبوع املاضي، فقد 
الســــهم من ٥٥٠ فلسا  تراجع 
الى ٥١٠ فلوس اال انه اســــتعاد 
بعض خسائره ليغلق في نهاية 
تعامالت األسبوع على ٥٣٠ فلسا 
مســــجال تراجعا بنسبة ٣٫٦٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
ويأتي هذا االنخفاض في اطار 

انه لألسبوع  فلوس، ويالحظ 
الثاني على التوالي حتافظ شركة 
االمناء العقارية على ان تكون 
ضمن قائمة الشــــركات العشر 
األكثر نشاطا، وذلك يعود الى ان 
هناك محافظ مالية تابعة إلحدى 
املالية اإلسالمية  املؤسســــات 
تركز نشاطها على سهم االمناء 
العقارية الــــذي يتوقع ان مير 
مبرحلة من التأسيس استعدادا 
ملرحلة أخرى من النشاط خاصة 
انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة 

خالل فترة زمنية محدودة.
  «االستثمارات»..  

   هبوط

ــتثمارات  ــركة االس   جاءت ش
ــادس من  الوطنية في املركز الس
ــداول ١٤٫٧  ــث القيمة، اذ مت ت حي
مليون سهم نفذت من خالل ٥٢٩ 
ــا ٦ ماليني دينار،  ــة قيمته صفق

وانخفض سهمها ٣٥ فلسا.
ــيطرت عمليات البيع على    س
سهم االستثمارات الوطنية بسبب 
شائعات انتشرت تفيد بأن صفقة 
اتصاالت – زين لن تكتمل األمر 
الذي دفع بعض املضاربني الذين 
يراهنون على امتام الصفقة الى 
البيع ما دفع السهم للتراجع من 
ــا الى ٣٨٥ فلسا اال انه  ٤٣٥ فلس
استعاد بعض خسائره ليغلق على 
٤٠٠ فلس للسهم مسجال انخفاضا 
بنسبة ٨٪ مقارنة باألسبوع قبل 
ــهدت  املاضي، في الوقت الذي ش
ــركات املرتبطة  ــهم الش ــه أس في
بسهم زين هبوطا ملحوظا أيضا، 
وباعتبار ان شركة االستثمارات 
ــتفيدين من  ــة أكثر املس الوطني

ــيكون مفتوحا على مصراعيه  س
ــة قبل نهاية الربع  إلمتام الصفق
األول من العام احلالي والتي من 
شأن امتامها ان يعمل على عودة 
السوق الكويتي للنشاط بقوة مرة 

أخرى.
  رابعا: ومع الدخول في شهر 
ــرض ان تعلن  ــارس، فإنه يفت م
ــركة عن نتائجها املالية لعام  الش
٢٠١٠ والتي يتوقع ان تعلن الشركة 
عن أرباح تقدر بحوالي مليار و٧٥ 
مليون دينار اال انه يفترض حسم 
الصفقة حتى ميكن حسم توزيعات 
األرباح، مبعنى انه في حال عدم 
ــل االعالن عن  امتام الصفقة قب
األرباح والتوزيعات، فإنه يتوقع 
ان يعلن عن توزيع أرباح بنسب 
كبيرة مع األخذ في عني االعتبار 
ان األرباح املوجودة لدى الشركة 
تعتبر جزءا من تقييم سعر الشراء 

في صفقة زين – اتصاالت.
  «اإلنماء»..  

   ارتفاع

  احتلت شركة االمناء العقارية 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٦٤٫٩ مليون سهم 
نفذت من خالل ٩١٤ صفقة قيمتها 
٧ ماليني دينار، وارتفع سهمها 

٦ فلوس.
العقارية    شهد سهم االمناء 
تداوالت قياســــية غلبت عليها 
عمليات املضاربة، فخالل تداوالت 
السهم  ارتفع  األسبوع املاضي 
من ١٠٢ فلس الى ١١٢ فلســــا اال 
انه شــــهد عمليات بيع جلني 
األربــــاح أدت لتراجعه الى ١٠٨ 
فلوس مسجال ارتفاعا بنسبة ٥٫٦ 

املســــتثمرين يراقبون نتائجه 
املالية لفتــــرة الربع االول من 
العام احلالي والتي ســــتكون 
البنك في  ارباح  مؤشرا ملجمل 

عام ٢٠١١.
  «زين»..  

   تراجع

  احتلت شركة زين املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٫٨ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٢٤١ 
صفقة قيمتها ٩٫٥ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ٦٠ فلسا.
ــداوالت  ــم من الت ــى الرغ   عل
الضعيفة على سهم زين االسبوع 
املاضي اال انه تكبد خسائر ملحوظة 
املاضي، حيث انخفض  االسبوع 
سعر السهم من دينار و٤٤٠ فلسا 
ــجال  ــا مس الى دينار و٣٨٠ فلس
ــبة ٤٫٢٪ مقارنة  ــا بنس انخفاض
املاضي، ويعود  ــبوع قبل  باالس
ــهم الى  االنخفاض امللحوظ للس
اسباب، اوال: انتشار اشاعات عن ان 
صفقة زين قد ال تتم االمر الذي اثر 
بشكل ملحوظ على السوق بشكل 
ــركات املرتبطة  ــهم الش عام واس

بسهم زين بشكل خاص.
  ثانيا: االعالن عن تغرمي احلكومة 
العراقية شركة «زين العراق» نحو 
٢٦٢ مليون دوالر ملخالفة الشركة 

قوانني االتصاالت في العراق.
ــاط  األوس ــب  ترق ــا:    ثالث
ــج اجتماعات  ــتثمارية لنتائ االس
مجلس ادارة زين للموافقة على 
أي من العروض الثالثة التي تقدمت 
لشراء حصة الشركة البالغة ٢٥٪ في 
زين السعودية، وفي ضوء املوافقة 
على أحد هذه العروض، فإن الباب 

٢٠ فلسا.
التداوالت  مــــن  الرغم    على 
الضعيفة لسهم بنك اخلليج اال 
انه كان ضمن قائمة الشركات 
العشر األكثر نشاطا ألول مرة 
األسبوع املاضي منذ بداية العام، 
وذلك جراء عمليات البيع التي 
قــــام بها البعض من أوســــاط 
املتداولني خاصة الذين اشتروا 
السهم في السوق اآلجل، األمر 
الذي أدى لتراجع سعر السهم 
من ٥٤٠ فلســــا الى ٥١٠ فلوس 
ليغلق على ٥٢٠ فلسا مسجال 
انخفاضا بنسبة ٣٫٧٪ مقارنة 

باألسبوع قبل املاضي.
  وفي ضــــوء النتائج املالية 
للبنك لعام ٢٠١٠ والتي أظهرت 
حتقيق أرباح تقــــدر بنحو ١٩ 
مليون دينار، فإنها تشير الى 
تعاف واضح للبنك من تداعيات 
األزمة العاملية، ولكن حتى تتضح 
هذه الصورة بشكل كامل، فإن 
أوساط املتداولني يترقبون نتائج 
البنك في الربع األول من العام 
احلالي والتي ستكون مؤشرا 
أساسيا في لقياس أرباح البنك 

لعام ٢٠١١.
  «أجيليتي»..  

   هبوط

ــركة اجيليتي في  ــاءت ش   ج
ــر من حيث القيمة،  املركز العاش
اذ مت تداول ٦ ماليني سهم نفذت 
من خالل ١٧٦ صفقة قيمتها ٢٫٦ 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

٤٥ فلسا.
  رغم التداوالت الضعيفة لسهم 
ــجل هبوطا  ــي اال انه س اجيليت
ملحوظا في سعره، حيث تراجع 
ــا الى ٤١٠  ــهم من ٤٥٥ فلس الس
انخفاضا بنسبة  فلوس مسجال 
٩٫٩٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
العوامل  ــن  ــاك مجموعة م وهن
وراء الهبوط الذي شهده السهم 
أبرزها املخاوف من النتائج املالية 
السنوية للشركة، فمن املفترض 
ــات ملواجهة أي  ــذ مخصص أخ
ــات للقضية املرفوعة ضد  تداعي
الشركة في أميركا وبالتالي، فإن 
ــى مجمل أرباح  ــيؤثر عل ذلك س
الشركة، وبالتبعية هناك احتماالت 
قوية بأال يتم توزيع أرباح للسنة 
الثالثة على التوالي، على الرغم من 
االستراتيجية التي وضعتها الشركة 
ــى القطاع التجاري،  بالتركيز عل
باالضافة الى ذلك، فإنه حتى اآلن 
لم يعرف حجة اخلسائر الناجتة عن 
حريق املخازن التابعة للشركة في 
الصليبخات، ويتوقع ان يستمر 
األداء املتذبذب للشركة الى ان تعلن 

عن نتائجها املالية لعام ٢٠١٠. 

الهبوط امللحوظ ألسهم البنوك 
بشــــكل خاص والتي تراجعت 
بشــــكل مفاجئ أصاب أوساط 
املتداولني باإلحباط، باالضافة 
الى األرباح الضعيفة التي حققها 
البنك من منطلق أرباح البنوك 
التي حقق معظمها منوا مقارنة 
بالعام ٢٠٠٩، ولكن قياسا بأداء 
البنك في الربــــع األخير فإنها 

تعتبر أكثر من جيدة.
التسعة أشهر من عام    ففي 
٢٠١٠ تكبد البنك خسائر قدرها ٣ 
ماليني دينار ما يعادل ٢٫٤ فلس 
للسهم اال انها في الربع األخير 
تقــــدر بنحو ٧٫٦ ماليني دينار، 
وبعد خصم اخلسائر احملققة 
في التسعة أشهر، فإن األرباح 
الصافية للبنك بلغت نحو ٤٫٦ 
ماليني دينار ما يعادل نحو ٣٫٦ 
فلوس للسهم مع توزيع البنك 
أسهم منحة بنســــبة ٥٪ األمر 
الذي يشــــير الى تعافي البنك 

مع تداعيات األزمة.
  «االفكو»..  

   انخفاض

  جاءت شركة االفكو في املركز 
الثامن من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١٢٫١ مليون سهم نفذت من خالل 
١٩٧ صفقة قيمتها ٤٫٤ ماليني دينار، 

وانخفض سهمها ٤٠ فلسا.
  تأثر سهم االفكو بشدة بالهبوط 
امللحوظ والقوي للسوق األمر الذي 
ــهم االفكو  ــض حملة س دفع بع
ــدة على  ــات بيع أثرت بش لعملي
ــوقي الذي تراجع من  سعره الس
٤٠٠ فلس الى ٣٦٠ فلسا مسجال 
انخفاضا بنسبة ١٠٪ رغم محدودية 
تداوالت السهم مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، ومن الواضح انه كان 
ــيئ  ــتغالل للوضع الس هناك اس
الذي مر به السوق للضغط على 
السهم الذي يعد من أسهم الشركات 
القادرة على حتقيق منو في األرباح 
التوزيعات  ــغيلية وبالتالي  التش
ــركة متكنت من  ــة ان الش خاص
حتقيق أرباح في الربع األول من 
سنتها املالية لعام ٢٠١١ تقدر بنحو 
ــار والتي تعادل  ٢١٫٨ مليون دين
اجمالي أرباحها احملققة في سنتها 
املالية لعام ٢٠١٠ والتي تنتهي في 

شهر سبتمبر من كل عام.
  «الخليج»..   

  تراجع

  جاء بنك اخلليج في املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٧٫٤ ماليني ســــهم نفذت 
من خالل ١٣٠ صفقة قيمتها ٣٫٨ 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 

 استمرار تفاقم األوضاع السياسية اإلقليمية سيدفع السوق لمواصلة الهبوط
  ما لم تتحرك الحكومة عبر أذرعها االستثمارية لوقف نزيف الخسائر

 ١٫٢ مليار دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري ٢٫٧٪ والوزني ٣٫٤٪

  هشام أبوشادي
  تكبد سوق الكويت لألوراق املالية األسبوع املاضي خسائر ضخمة تعد األسوأ منذ 
بداية العام بفعل عوامل عدة داخلية وخارجية، األمر الذي دفع أوسـاط املتداولني 
لعمليات بيع خاصة على أسهم الشركات القيادية خوفا من استمرار االجتاه النزولي 
للسوق تأثرا باألحداث السياسية اإلقليمية التي دفعت أسعار النفط لالرتفاع لتزداد 
الفوائض املالية لدى الدول املصدرة للنفط مقابل ارتفاع اخلسائر في األسواق املالية 

والتي يتحملها األفراد.
  فقد انخفض املؤشر السعري ١٧٩٫٤ نقطة ليغلق على ٦٥٥٩٫٥ نقطة بانخفاض 
نسبته ٢٫٧٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام ٣٩٦ نقطة 

بانخفاض نسبته ٥٫٧٪.
  كذلك انخفض املؤشـر الوزني ١٦٫٢ نقطة ليغلق على ٤٥٨٫٧ نقطة بانخفاض 
نسبته ٣٫٤٪مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام ٢٥٫٥ نقطة 

بانخفاض نسبته ٥٫٣٪.

  ونظرا للخسـائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الشـركات القيادية خاصة البنوك، 
فقد تراجعت القيمة السوقية مبقدار مليار و٢٢٩ مليون دينار لتصل القيمة السوقية 
االجمالية الى ٣٤ مليارا و٥٧٥ مليون دينار بانخفاض نسـبته ٣٫٤٪ مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي لتصل اخلسائر السـوقية منذ بداية العام الى مليار و٧٨٦ مليون دينار، 
وقد تباينت املتغيرات الثالثة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه كمية األسهم املتداولة 

بنسبة ١٫٥٪ والصفقات بنسبة ١٫٢٪، سجلت القيمة املتداولة ارتفاعا بنسبة ٨٪.
  وهناك مجموعة من العوامل وراء الهبوط امللحوظ للسوق تتمثل في التالي:

  أوال: انه مع بداية تعامالت األسبوع استغلت بعض املجاميع األحداث السياسية في 
البحرين للضغط بقوة على السوق عبر عمليات بيع ملحوظة على بعض أسهم البنوك 
مع ترويج شـائعات بأن ذلك يهدف الى ارسال رسالة الى اجلهات احلكومية ذات 
شقني، الشق األول يتمثل في ان استمرار السياسة احلكومية في الوضع االقتصادي 
خاصة ما يتعلق ببطء املشاريع التنموية املطروحة وعدم وجود آلية واضحة لتمويل 
مشـاريع التنمية سـيؤثر بقوة على القطاع اخلاص الذي يعاني من وطأة االلتزامات 

املالية وعدم وجود فرص استثمارية تساعده على اخلروج من تداعيات األزمة التي مر 
عليها أكثر من عامني دون ان حترز العديد من الشركات تقدما ملموسا للخروج منها، 
أما الشق الثاني، فإنه يعود الى ان هذه املجاميع أرادت ان تؤكد عمليا اعتراضها على 
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال التي ترى الشركات االستثمارية فيها انها 
تفرض عليها ضوابط ستؤثر على عملها بشدة، فضال عن انه لم يؤخذ برأيها في اعدادها 

خاصة انها تعد أبرز القطاعات املعنية بالبورصة.
  ثانيـا: مع اعالن أغلب البنوك عن نتائجها املالية باسـتثناء البنك التجاري، فقد 
أظهرت ان النمو في أرباح أغلب البنوك جاء نتيجة حترير في بعض املخصصات وليس 
ناجتا عن منو في األداء التشغيلي، وفي هذا الصدد، فإن هذا أمر طبيعي إذا أخذنا في 
عني االعتبار ان حجم التسهيالت االئتمانية للبنوك في عام ٢٠١٠ حقق منوا محدودا 
بنسبة تصل الى ١٫٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩، علما بأن معظم النمو في التسهيالت جاء 
في النصف الثاني من العام املاضي، وفي ظل استمرار بطء تنفيذ املشاريع التنموية 
واخلالفات بني السلطتني على آلية التمويل رغم ما يعلن على ان البنوك سيكون لها 

دور أساسي في التمويل، فإن هناك مخاوف من انعكاس ذلك على األرباح التشغيلية 
للبنوك في العـام احلالي، لذلك فإن هناك ترقبا ألرباحها فـي الربع األول من العام 

احلالي والتي ستكون مؤشرا ملجمل أرباحها في عام ٢٠١١.
  ثالثا: مع اقتراب عقد أغلب البنوك جلمعياتها العمومية في الشـهر القادم، فإن 
أسهم البنوك تعرضت لضغوط ملحوظة لتجميعها بأقل األسعار املمكنة لالستفادة 
من توزيعات األرباح، فمعروف انه كلما انخفض سعر االستثمار في األسهم كان العائد 

اجلاري أعلى، وهذا يأتي في ظل محدودية الفرص االستثمارية اجليدة في السوق.
  رابعا: تزامن مع هذه األوضاع حلول عقود اآلجل ألسـهم البنوك األمر الذي دفع 

أصحابها للبيع ما شكل ضغوطا سلبية على أسهم البنوك.
  وفي ضوء هذه األحداث السياسـية احمليطة باملنطقة، ومع الدخول في عطلة 
األعياد الوطنية، فإنه يتوقع ان تشهد السيولة املالية املزيد من االنكماش  األسبوع 
اجلاري، ما يدفع السـوق ملزيد من التذبذب مع اجتاه نحـو الهبوط، ما لم تتحرك 

احلكومة عبر أذرعها االستثمارية لوقف النزيف املتواصل للسوق.
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  جاءت شركة االفكو في املركز 
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 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية  
 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة  من  البيان 

 ٪  (+ أو -)  ٦ حتى ١٠ فبراير  ١٣ حتى ١٦ فبراير  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 -٤٫١  -٢٢٣٫٣  ٥٫٤٠٧٫٩  ٥٫١٨٤٫٦  السوق السعري (نقطة) 
 -٢٫٧  -١٧٩٫٤  ٦٫٧٣٨٫٩  ٦٫٥٥٩٫٥  السوق الوزني (نقطة) 

 -٣٫٤  -١٦٫٢  ٤٧٤٫٩  ٤٫٥٨٫٧  كمية األسهم املتداولة (سهم) 
 -١٫٥  -٩٫٠٧٥٫٠٠٠  ٥٩٢٫٧٤٢٫٥٠٠  ٥٨٣٫٦٦٧٫٥٠٠  عدد الصفقات املتداولة (صفقة) 

 -١٫٢  -١٣٢  ١١٫٣٦٥  ١١٫٢٣٣  قيمة األسهم املتداولة (د.ك) 
 ٨٫٠  ٩٫٥٣١٫٩٩٠  ١١٨٫٨٥٥٫٨٣٠  ١٢٨٫٣٨٧٫٨٢٠  املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم / يوم) 

 ٢٣٫١  ٢٧٫٣٦٨٫٣٧٥  ١١٨٫٥٤٨٫٥٠٠  ١٤٥٫٩١٦٫٨٧٥  املعدل اليومي لعدد الصفقات املتداولة (صفقة / يوم) 
 ٢٣٫٥  ٥٣٥  ٢٫٢٧٣  ٢٫٨٠٨  املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك / يوم) 

 ٣٥٫٠  ٨٫٣٢٥٫٧٨٩  ٢٣٫٧٧١٫١٦٦  ٣٢٫٠٩٦٫٩٥٥  عدد األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 
 -٨٤٫٣  -٨٠٥٫٠٠٠  ٩٥٥٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 

 -٦٦٫٧  -١٨  ٢٧  ٩  قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 
 -٧٣٫٨  -٣٨٣٫٤٠٠  ٥١٩٫٥٤٠  ١٣٦٫١٤٠  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 

 -٣٫٤  -١٫٢٢٩٫٦٦٠٫٦٠٣  ٣٥٫٨٠٤٫٧٥٢٫٧٦٠  ٣٤٫٥٧٥٫٠٩٢٫١٥٧  عدد أيام التداول (يوم) 
 -٢٠٫٠  -١  ٥  ٤  عدد أيام التداول (يوم) 

 الدخول في عطلة األعياد الوطنية سـيدفع السـيولة لمزيد من االنكماش

 الشـائعات السـلبية العديدة لعبت دورًا كبيرًا في الضغط على السوق

 مؤشر السوق السعري األسبوع الماضي 

 الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  الخميس 

 مؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي 

 الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  الخميس 


