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ــهم نفذت من  تداول ١٥٫٢ مليون س
خالل ٨١٨ صفقة قيمتها ١٦٫٣ مليون 
ــهمه ١٠٠ فلس،  دينار، وانخفض س
تكبد سهم بيتك خسائر سوقية كبيرة 
االسبوع املاضي رغم عمليات الشراء 
ــائر السهم، فقد  التي حدت من خس
انخفض السهم من دينار و١٦٠ فلسا 
الى دينار و٤٠ فلسا ليغلق على دينار 
و٦٠ فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 
٨٫٦٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وجاء هذا الهبوط في اطار التدهور 
احلاد للسوق خاصة اسهم الشركات 
القيادية التي تراجعت بشدة نتيجة 
عمليات البيع التي شهدتها خاصة من 
جانب املتداولني الذين قاموا بشرائها 
عبر خدمة البيوع املستقبلية، ولكن 
دخول احملفظة الوطنية حد من هبوط 
هذه االسهم خاصة البنوك وحتديدا 
سهمي البنك الوطني وبيتك، فاالسعار 
ــهم بيتك تعتبر اكثر من  احلالية لس
مغرية للشراء اذا اخذنا في االعتبار 
الفرص  ــدة وندرة  التوزيعات اجلي
ــوق،  ــتثمارية البديلة في الس االس
باالضافة الى التوقعات بان تشهد ارباح 
بيتك منوا جيدا في العام احلالي بعد 
ان اخذ املخصصات الالزمة ملواجهة 

بعض التعثرات لعمالئه.
  «زين»..  

   ضعف

  احتلت مجموعة زين املركز 
الثالث من حيــــث القيمة، اذ مت 
تداول ١٠٫٣ ماليني ســــهم نفذت 
من خالل ٥٣١ صفقة قيمتها ١٣٫٥ 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

٤٠ فلسا.
  على الرغم ان هناك عوامل عدة 
ادت لتدهور البورصة االسبوع 
املاضــــي والتي يعــــود بعضها 
السياســــي االقليمي  للوضــــع 
والبعض اآلخر يعود لتطورات 
صفقة زين اال ان سهم الشركة 
سجل انخفاضا سعريا محدودا 
في تداوالت ضعيفة، وتكمن هذه 

العوامل في التالي:
  اوال:  بنهايــــة شــــهر فبراير 
املاضي والتي تزامنت مع اليوم 
االخير من عطلة االعياد الوطنية، 
انتهت الفترة احملددة لعمليات 
النافي للجهالة والتي  الفحص 
حددها رئيس مجموعة اخلرافي 
األمر الذي ولد انطباعات سلبية 
لــــدى أوســــاط املتداولني بعدم 
امتام صفقة زين، وقد انعكس 
ذلك في تعامالت البورصة يوم 
الثالثاء والتي شهدت فيها هبوطا 

حادا.
  ثانيا: مع نهاية تعامالت يوم 
الثالثاء املاضي، أعلنت شــــركة 
االستثمارات الوطنية عن انتهاء 
االلتزام اخلاص بشــــراء شركة 

 «الوطني»..

   انخفاض

  تصدر بنــــك الكويت الوطني 
النشــــاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٧٫١ مليون سهم نفذت من 
خالل ٥٤٢ صفقة قيمتها ٢٢٫١ مليون 
دينار، وانخفض سهمه ٦٠ فلسا.
  علــــى الرغم مــــن ان اجلمعية 
الوطني ستعقد  العمومية للبنك 
اليوم االحد اال ان الســــهم شــــهد 
يومي الثالثاء واالربعاء املاضيني 
عمليات بيع قويــــة ادت لتراجع 
الســــهم من دينار و٤٠٠ فلس الى 
دينار و٢٤٠ فلســــا اال ان عمليات 
الشراء التي شهدها السهم خاصة 
في منتصف تداوالت يوم االربعاء 
وتداوالت يــــوم اخلميس قلصت 
خسائر الســــهم ليغلق في نهاية 
تعامالت االسبوع على دينار و٣٤٠ 
فلسا مسجال انخفاضا بنسبة ٤٫٣٪ 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، ميكن 
القول ان املستثمرين الذين استغلوا 
الهبــــوط امللحوظ لســــهم البنك 
الوطني االسبوع املاضي وقاموا 
بالشــــراء، محترفون، فتاريخيا 
معروف ان الســــهم مهما تراجع، 
فانه يعود لالرتفــــاع مرة اخرى 
ملستويات اعلى من التي بلغها في 
اعلى مراحل الصعود وان من اتخذ 
خيار االستثمار في السهم منذ عام 
حقق مكاسب كبيرة، لذلك فانه في 
ظل االوضاع املتردية التي متر بها 
االسواق املالية اخلليجية بسبب 
االوضاع السياسية املتفاقمة، فاننا 
ننصح باالستثمار في سهم البنك 

الوطني السباب عديدة ابرزها:
املالية للبنك  النتائج  ان    اوال: 
في ٢٠١٠ والتي حقق فيها ارباحا 
جتاوزت حاجز املليار دوالر الول 
مرة تؤكــــد على خروج البنك من 
تداعيات االزمة العاملية اكثر قوة 

ومتانة مالية.
  ثانيا: في ضوء ميزانية البنك 
لعام ٢٠١٠، فانه ميكن التأكيد على 
ان البنك سيحقق منوا في ارباح 
٢٠١١ لن تقل عن ١٥٪ مقارنة بعام 
٢٠١٠، اي ان االرباح املتوقعة لن تقل 

عن مليار و٢٠٠ مليون دوالر.
  ثالثا: فــــي ضوء املتانة املالية 
للبنك، فانه ميكن التأكيد على انه 
ســــيكون في مقدمة البنوك التي 
ستلعب دورا اساسيا في متويل 

مشاريع التنمية.
  «بيتك»..  

   هبوط

ــل الكويتي في    جاء بيت التموي
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 

من حيث القيمة، اذ مت تداول ٧٫٤ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٣٧ 
ــة قيمتها ٣٫٧ ماليني دينار،  صفق

وانخفض سهمها ٤٠ فلسا.
  تكبد سهم بوبيان للبتروكيماويات 
خسائر ملحوظة األسبوع املاضي 
ــيطرت  ــداوالت ضعيفة س ت في 
ــع األمر الذي  ــا عمليات البي عليه
أدى لتراجع السهم من ٥٣٠ فلسا 
ــا مسجال انخفاضا  الى ٤٩٠ فلس
بنسبة ٧٫٥٪ مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي، وجاء هذا االنخفاض تأثرا 
بالتدهور احلاد للسوق اال ان السهم 
يتوقع ان يستعيد اخلسائر بشكل 
تدريجي في الفترة القادمة خاصة 
ــنتها املالية  ــركة تنتهي س ان الش
ــهر ابريل املقبل والتي  بنهاية ش
يتوقع ان حتقق فيها أرباحا أكثر 
ــدة، حيث بلغ نصيبها من  من جي
أرباح شركتي ايكويت واالولفينات 
ــار، كما ان  ــي ٢١ مليون دين حوال
الشركة حترص على توزيع أرباح 
ــنوية األمر الذي يدعم االجتاه  س
نحو استعادة السهم خسائره بشكل 

تدريجي.
  «الخليج»..  

   تراجع

  جاء بنــــك اخلليج في املركز 
الســــابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٧٫٦ ماليني ســــهم نفذت 
من خالل ١٨٧ صفقة قيمتها ٣٫٥ 

٤٥ فلسا.
  علــــى الرغم مــــن التداوالت 
الضعيفة نسبيا على سهم االفكو 
اال ان عمليات البيع سيطرت على 
تداوالت السهم الذي تراجع من 
٣٧٥ فلسا الى ٣١٠ فلوس وذلك في 
أول يومني من تداوالت األسبوع 
التي  نتيجة اخلسائر الضخمة 
تكبدتها البورصة والتي بلغت 
نحو ٣٢٣ نقطة، ولكن مع تخفيف 
حدة الهبوط استعاد السهم بعض 
خسائره ليغلق على ٣٣٠ فلسا 
في نهاية تعامالت األسبوع وذلك 
نتيجة عمليات الشراء النسبي 
املدعومة برخص ســــعر السهم 
مقارنة باألرباح القياسية التي 
حققتها الشركة في الربع األول 
من سنتها املالية التي تنتهي في 
شهر أكتوبر من كل عام، فمعروف 
ان الشركة حققت في الربع األول 
لها أرباحا تقدر بنحو ٢٨ فلسا 
للســــهم، وفي أسوأ االحتماالت 
يتوقع ان حتقق الشركة أرباحا 
في فترة التسعة أشهر املتبقية 
من ســــنتها املالية تقدر بنحو 
٢٢ فلســــا، ما يعني ان أرباحها 
فــــي نهاية العام لن تقل عن ٥٠ 

فلسا.
  «بوبيان»..   

  انخفاض

ــان  بوبي ــركة  ش ــت    احتل
ــادس  للبتروكيماويات املركز الس

ــا اال ان عمليات الشراء التي  فلس
شهدها السهم يوم اخلميس املاضي 
أدت لتقليص خسائر السهم ليغلق 
على ٢٨٠ فلسا مسجال انخفاضا 
بنسبة ٩٫٧٪ مقارنة باألسبوع قبل 

املاضي.
ــهم    وجاء الهبوط امللحوظ لس
ــار موجة  ــي في اط ــك الدول البن
الهبوط التي شملت السوق بشكل 
ــكل خاص اال ان  عام والبنوك بش
السهم ملستويات متدنية  وصول 
قياسا بالنمو اجليد ألرباحه شجع 
بعض احملافظ املالية في تعامالت 
ــوم اخلميس للدخول بقوة على  ي
ــتمر  ــهم مع توقعات بأن تس الس
التداوالت النشطة على السهم خالل 
تعامالت األسبوع اجلاري وإن كان 
طابع املضاربات والسرعة في جني 
ــيطغى عليها خاصة ان  األرباح س
هناك معلومات مبدئية تشير الى ان 
النتائج املالية للبنك ستظهر حتقيق 
أرباح جيدة في الربع األول من العام 
احلالي والتي سينظر لها على أنها 
مؤشر لقياس مجمل أرباح البنك 

خالل العام احلالي.
  «االفكو»..  

   هبوط

  احتلت شــــركة االفكو املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٧٫٨ مليون سهم نفذت من 
خالل ٣٠٤ صفقات قيمتها ٥٫٩ 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

االتصــــاالت االماراتية ٤٦٪ من 
زين، وبالتالي فقد تأكد لألوساط 
االستثمارية فشل الصفقة األمر 
الذي دفع السوق للتدهور بشدة 
في تعامالت يوم األربعاء خاصة 
أســــهم الشــــركات التــــي كانت 
ستستفيد من الصفقة، ورغم هذه 
األجواء  اال ان خسائر سهم زين 
كانت محدودة، فقد تراجع السهم 
من دينار و٣٨٠ فلسا الى دينار 
و٢٦٠ فلسا اال انه استعاد معظم 
خسائره خاصة في تعامالت يوم 
اخلميس ليغلق السهم على دينار 
و٣٤٠ فلســــا مســــجال تراجعا 
بنسبة ٢٫٩٪ مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وتعود اخلســــائر 
احملدودة للسهم الى التوزيعات 

اجليدة للشركة.
  «الدولي»..  

   نشاط

  احتل بنك الكويت الدولي املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٤٤٫٣ مليون سهم نفذت ٧٤٩ صفقة 
قيمتها ١٢٫١ مليون دينار، وانخفض 

سهمه ٣٠ فلسا.
  شهد سهم البنك الدولي تداوالت 
قياسية نسبيا اال ان حجم تداوالته 
يوم اخلميس املاضي ممثل نحو 
٥٥٪ من مجمل تداوالت األسبوع، 
ــيطرت عمليات البيع على  وقد س
ــهم األمر الذي أدى  تداوالت الس
ــه من ٣١٠ فلوس الى ٢٦٥  لتراجع

  رغم التداوالت الضعيفة جدا 
لســــهم بنك بوبيان اال انه تكبد 
خسائر ســــعرية ملحوظة، فقد 
انخفض السهم من ٦٠٠ فلس الى 
٥٦٠ فلسا اال ان السهم استعاد 
بعض خسائره في اليوم األخير 
من تداوالت األســــبوع املاضي 
ليغلق على ٥٧٠ فلســــا مسجال 
انخفاضــــا بنســــبة ٥٪ مقارنة 
باألســـبوع قبل املاضي، ورغم 
انه عند مقارنة أرباح البنك لعام 
٦٫١ ماليني دينار  ٢٠١٠ والبالغة 
بالسعر السوقي احلالي للسهم، 
فإن مضاعف السعر الى الربحية 
الـ P/E يعتبر مرتفعا جدا، ولكن ما 
يحافظ على السعر السوقي للسهم 
استحواذ بنكي الوطني والتجاري 
على نحو ٦٦٫٤٪ من أسهم البنك 
البالغة نحو ١٫٧ مليار سهم، ولكن 
عند النظر الى ميزانية البنك لعام 
٢٠١٠، فإنها تعتبر ميزانية نظيفة 
بدليل انـــه أول بنك يقوم البنك 
املركزي بإقرار ميزانيته، ووفقا 
خلطة االدارة التنفيذية للبنك فإنه 
يتوقـــع أال تقل أرباحه في العام 
احلالي عن ٢٠ مليون دينار على 
ان تشـــهد منوا سنويا جيدا في 

السنوات اخلمس القادمة.
  «برقان»..  

   تراجع

  جاء بنك برقان في املركز العاشر 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٫٩ 
ماليني سهم نفذت من خالل ١٦٩ 
ــة قيمتها ٢٫٥ مليون دينار،  صفق

وانخفض سعره ٥٥ فلسا.
  يعد سهم بنك برقان أكثر البنوك 
انخفاضا في سعره األسبوع املاضي 
رغم تداوالته الضعيفة، فقد انخفض 
سعر السهم من ٤٩٠ فلسا الى ٤١٥ 
فلسا اال انه في اليوم األخير من 
السهم  تداوالت األسبوع استعاد 
بعض خسائره ليغلق على ٤٣٥ فلسا 
مسجال انخفاضا بنسبة ١١٫٢٪ مقارنة 
ــبوع قبل املاضي، ويالحظ  باألس
ــوق  انه قبل الهبوط امللحوظ للس
ــبوع املاضي، كان سهم بنك  األس
برقان يشهد انخفاضا الفتا للنظر 
رغم النتائج املالية اجليدة للبنك في 
٢٠١٠ خاصة نتائجه في الربع األخير 
من العام املاضي والذي متكن فيه 
ــائر التي  البنك من تعويض اخلس
تكبدها في التسعة أشهر والبالغة 
ــار ليحقق في  نحو ٣ ماليني دين
ــا صافية بلغت  نهاية العام أرباح
نحو ٤٫٦ ماليني دينار األمر الذي 
يعطي مؤشرا قويا على ان أرباح 
البنك خالل العام احلالي ستشهد 
قفزة جيدة والتي سيكون مؤشرها 
أداء البنك في الربع األول من العام 

احلالي. 

ماليني دينار، وانخفض سهمه 
٣٥ فلسا.

  علــــى الرغم مــــن التداوالت 
الضعيفة لســــهم بنك اخلليج 
اال انه تكبد خســــائر ســــعرية 
ملحوظة، حيث انخفض السهم 
مــــن ٥٠٠ فلس الى ٤٣٠ فلســــا 
اال انه اســــتعاد بعض خسائره 
ليغلق في نهاية تداوالت األسبوع 
على ٤٦٥ فلسا مسجال انخفاضا 
بنسبة ٧٪ مقارنة باألسبوع قبل 
املاضــــي، وعند مقارنــــة أرباح 
البنك بالسعر السوقي احلالي 
للسهم، فإن مضاعف السعر الى 
الربحية الـ P/E يعتبر مرتفعا، 
ولكن هــــذه األرباح التي بلغت 
١٩ مليون دينار تظهر ان البنك 
يعانــــي من األزمة التي عصفت 
به في بداية األزمة العاملية، األمر 
الذي يشير الى ان النتائج املالية 
في العام احلالي ستكون أفضل 
بكثير مقارنــــة بالعام املاضي، 
ولكن عــــودة البنك الى أرباحه 
في فترة ما قبل األزمة ستحتاج 

فترة من الوقت.
  «لوجستيك»..  

   ارتفاع

  احتلت شركة كي جي لوجستيك 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٩٫٧ ماليني سهم نفذت من 
خالل ٤١٤ صفقة قيمتها ٣ ماليني 

دينار، وارتفع سهمها ١٠ فلوس.
ــتيك الوحيد    يعد سهم لوجس
ــر  العش ــركات  الش ضمن قائمة 
األكثر نشاطا الذي حقق ارتفاعا في 
سعره بنسبة ٣٪ وذلك ألسباب في 
مقدمتها اعالن الشركة عن فوزها 
بعقد من اجليش األميركي بقيمة 
١٥٦ مليون دوالر األمر الذي وفر 
دعما قويا للسهم في حالة االنهيار 
القوي للسوق، باالضافة الى األرباح 
ــدة التي أعلنت  والتوزيعات اجلي
عنها الشركة والبالغة ٧٫٤ ماليني 
دينار وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
٥٪ وأسهم منحة بنسبة ٢٠٪، لذلك 
فإن السهم يتوقع ان يشهد املزيد 
من االرتفاع في ظل التوقعات بأن 
ــوق األسبوع اجلاري  يشهد الس

صعودا.
  «بوبيان»..  

   انخفاض

  جاء بنــــك بوبيان في املركز 
التاســــع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٤٫٧ ماليني ســــهم نفذت 
من خالل ١٧٤ صفقة قيمتها ٢٫٦ 
مليون دينار، وانخفض سهمه 

٣٠ فلسا.

 تفاقم األوضاع السياسية سيظل.. ويشّكل ضغوطًا على السوق 
االرتفاع القياسي ألسعار النفط يحّد من تعافي االقتصاد العالمي

 ١٫٩ مليار دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري بنسبة ٥٫١٪ والوزني ٥٫٦٪

 هشام أبوشادي
  عكس التدهور احلاد لسوق الكويت لالوراق املالية االسبوع املاضي تفاقم 
االوضاع السياسية في املنطقة والذي عصف باالسواق املالية اخلليجية خاصة 
السوق السعودي خالل عطلة االعياد الوطنية االمر الذي دفع املؤشر العام للسوق 
للتراجع ملستوى ما كان عليه في السادس من شهر اكتوبر عام ٢٠٠٤ ما يعني 
ان مكاسب البورصة على مدى ستة اعوام قد تالشت، وان كانت البداية الفعلية 
خلسائر السوق في اغسـطس عام ٢٠٠٨ اال انها وصلت ذروتها يومي االربعاء 
والثالثاء املاضيني اللذين تكبد فيهما املؤشـر العام خسائر بلغت ٣٢٣ نقطة 
االمر الذي اصاب اوسـاط املتداولني بالهلع خاصة ان احلكومة لم تتدخل عبر 
اذرعها االستثمارية للحد من تدهور السوق اال انه في اليوم االخير من تداوالت 
االسبوع خفت حدة التراجعات مع تزايد في القوة الشرائية نتيجة استغالل بعض 
احملافظ والصناديق وكبار املتداولني تدنى اسـعار االسهم خاصة الشركات 
القيادية، باالضافة الى املعلومات التي انتشرت حول توزيعات ممتازة لشركة 

زين االمر الذي قلص بشكل ملحوظ خسائر املؤشر الوزني فيما واصل املؤشر 
السعري خسائره. فقد تكبد املؤشر السعري خسائر في ٣ ايام تداول فقط قدرها 
٣٣٣٫٤ نقطة ليغلق على ٦١٤٧٫٧ نقطة بانخفاض نسبته ٥٫١٪ مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى ٨٠٧٫٨ نقاط بانخفاض نسبته 
١١٫٦٪. كما تكبد املؤشر الوزني خسائر قدرها ٢٥٫٤ نقطة ليغلق على ٤٢٧٫٦ 
نقطة بانخفاض نسـبته ٥٫٦٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ 
بداية العام الى ٥٦٫٦ نقطة بانخفاض ١١٫٧٪ وتكبد السوق خسائر سوقية بالغة 
قدرها مليار و٩٣١ مليون دينار منها خسائر قدرها ٨٩٠٫٩ مليون دينار لنحو ٨ 
شركات من الشركات العشر االكثر نشـاطا االسبوع املاضي والتي متثل نحو 
٤٦٫١٪ من مجمل خسائر السـوق، وهذه الشركات هي: البنك الوطني وبيت 
التمويـل وزين والبنك الدولي وبنك اخلليج وبنك بوبيان وبنك برقان وشـركة 
بوبيان للبتروكيماويات، ومع اخلسـائر السـوقية الضخمة التي تكبدها السوق 
االسـبوع املاضي، فقد بلغت اخلسائر السوقية للسـوق منذ بداية العام نحو ٤ 

مليارات و١٣٥ مليون دينار لتصل القيمة السوقية االجمالية الى ٣٢ مليارا و٢٢٦ 
مليون دينار بانخفاض نسبته ١١٫٤٪ مقارنة باالسبوع قبل املاضي.

  ونظرا القتصار تداوالت االسـبوع املاضي على ٣ ايام تداول، فقد سـجلت 
املتغيرات الثالثة تراجعا ملحوظا، فقد تراجعت كمية االسهم املتداولة بنسبة 
٤٩٫٣٪ والقيمة بنسبة ٢٤٫٦٪ والصفقات بنسبة ٣٦٫٢٪ مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي، بالنظر الى مجمل االوضاع اخلارجية والداخلية احمليطة بالسوق، فانها 

على املدى املتوسط القصير تبعث على التشاؤم لالسباب التالية:
  اوال: على املسـتوى السياسـي االقليمي فان االوضاع تزداد تفاقما في ظل 
حتول االحتجاجات السياسية في ليبيا الى صراع مسلح االمر الذي ينذر بتدخالت 
خارجية لوقف احلرب التي يشـنها النظام الليبي ضد شعبه، وبالتالي ستزداد 
االمور سـوءا خاصة ان هذه االوضاع دفعت اسـعار النفط ملستويات قياسية 
ستؤدي الى انعكاسات سلبية على تعافي االقتصاد العاملي من تداعيات االزمة 
العاملية رغم ان ارتفاع اسعار النفط يحقق فوائض مالية للدول اخلليجية. ثانيا: 

هناك مخاوف من خروج احتجاجات في السعودية االمر الذي قد يكون له تأثير 
سلبي على االسواق اخلليجية ويدفع اسعار النفط ملزيد من االرتفاع، وبالتالي 
زيادة اآلثار اجلانبية على االقتصاد العاملي. ثالثا: حتى نهاية االسـبوع املاضي 
هناك اكثر من ١٣٠ شـركة لم تعلن نتائجها املالية السنوية حتى اآلن، ورغم 
ان اوساط املتداولني على قناعة بان هذه الشركات ستعلن عن خسائر، كما ان 
هذه اخلسائر لن تؤثر على اسعارها السوقية اال انها ستؤثر على نفسية اوساط 
املتداولني. رابعا: في ظل الهبوط احلاد للسـوق واخلسائر السوقية الضخمة 
للبورصة منذ بداية العام، فان النتائج املالية للشركات في الربع االول من العام 
احلالي يتوقع ان تكون سيئة باستثناء بعض البنوك والشركات التشغيلية االخرى. 
اما بالنسبة ملجريات التداول خالل االسبوع اجلاري، فانه في ظل الهبوط احلاد 
للسوق االسبوع املاضي، يتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا في اغلب مراحل تداوله 
بفعل عمليات املضاربة خاصة على البنوك وزين مع سرعة في جني االرباح حرصا 

من املتداولني على حتقيق اي مكاسب سوقية. 
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 توقعـات بعمليـات تصعيـد مضاربـي مـع سـرعة فـي جنـي األربـاح 
و«زيـن» البنـوك  خاصـة  للسـوق  الحـاد  الهبـوط  مـن  لالسـتفادة 

 ٨ شـركات تكبـدت خسـائر سـوقية بلغـت ٨٩٠٫٩ مليـون دينـار 
تمثـل نحـو ٤٦٫١٪ مـن مجمـل خسـائر السـوق األسـبوع الماضي

 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية
   مقارنة مؤشرات التداول 

 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 
 ٪  (+ أو -)  ٢٠ حتى ٢٤ فبراير  ١ حتى ٣ مارس  مؤشر 

 -٦٫٢  -٣١٨٫٠  ٥٫١١٠٫٧  ٤٫٧٩٢٫٧  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 -٥٫١  -٣٣٣٫٤  ٦٫٤٨١٫١  ٦٫١٤٧٫٧  مؤشر السوق السعري (نقطة) 
 -٥٫٦  -٢٥٫٤  ٤٥٣٫٠  ٤٢٧٫٦  مؤشر السوق الوزني (نقطة) 
 -٤٩٫٣  -٣٨٨٫٨٣٢٫٥٠٠  ٧٨٨٫٥٦٠٫٠٠٠  ٣٩٩٫٧٢٧٫٥٠٠  كمية األسهم املتداولة (سهم) 

 -٣٦٫٢  -٥٫١٣٧  ١٤٫١٧٦  ٩٫٠٣٩  عدد الصفقات املتداولة (صفقة) 
 -٢٤٫٦  -٣٧٫١٦٧٫١٠٠  ١٥١٫١٢٨٫٨٩٠  ١١٣٫٩٦١٫٧٩٠  قيمة األسهم املتداولة (د.ك) 

 -١٥٫٥  -٢٤٫٤٦٩٫٥٠٠  ١٥٧٫٧١٢٫٠٠٠  ١٣٣٫٢٤٢٫٥٠٠  املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم / يوم) 
 ٦٫٣  ١٧٨  ٢٫٨٣٥  ٣٫٠١٣  املعدل اليومي لعدد الصفقات املتداولة (صفقة / يوم) 

 ٢٥٫٧  ٧٫٧٦١٫٤٨٥  ٣٠٫٢٢٥٫٧٧٨  ٣٧٫٩٨٧٫٢٦٣  املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك / يوم) 
 -٣٧٫٤  -٤٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٧٠٫٠٠٠  ٦٧٠٫٠٠٠  عدد األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 

 -٣٣٫٣  -٤  ١٢  ٨  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 
 -٤٤٫٧  -١٢٦٫٨٩٠  ٢٨٤٫٠٩٠  ١٥٧٫٢٠٠  قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 

 -٥٫٧  -١٫٩٣١٫٢٨٦٫٤٦٧  ٣٤٫١٥٧٫٤٣٧٫١٨١  ٣٢٫٢٢٦٫١٥٠٫٧١٥  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 
 -٤٠٫٠  -٢  ٥  ٣  عدد أيام التداول (يوم) 


