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قياسية تعد األعلى في قطاع البنوك، 
ففي بداية تداوالت األسبوع انخفض 
السهم من ٢٨٠ فلسا الى ٢٦٥ فلسا اال 
انه بدأ رحلة الصعود التدريجي ليغلق 
في نهاية تعامالت األسبوع على ٣٠٥ 
فلوس مسجال ارتفاعا بنسبة ٨٫٩٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، ويالحظ 
ان احلركة السعرية للسهم منذ بداية 
العام شهدت تذبذبا حادا، فقد ارتفع 
في شهر يناير ألعلى مستوى والبالغ 
٣٨٠ فلسا اال انه بدأ يشهد انخفاضا 
تدريجيا منذ بداية شهر فبراير ليصل 
ذروة هبوطه األسبوع املاضي والبالغ 
٢٦٥ فلسا، وهذا التدرج الصعودي 
ــعرية للسهم يشير  في احلركة الس
الى انه في نهاية العام احلالي يتوقع 
ان يصل السهم ملستوى ٤٨٠ فلسا 
خاصة إذا أخذ في االعتبار ان سعره 
ــوقي في بداية العام ٢٠١٠ كان  الس
بحدود ١٨٠ فلسا، وفي ظل األرباح 
اجليدة التي حققها البنك في ٢٠١٠، 
فإنها تعطي مؤشرات على ان أرباحه 
في العام احلالي يتوقع ان تتراوح بني 
٢٥ و٣٠ فلسا مع احتماالت قوية بأن 
يكون هناك توزيع أرباح، لذلك فإن 
ــعر احلالي للسهم يعد أكثر من  الس
ــتثماري متوسط  جيد للشراء االس
ــدى خاصة إذا أخذنا في  وطويل امل
االعتبار ان السهم يعد األرخص بني 

البنوك.
  «الوطني»..   

  شراء

الوطني في  الكويت    جاء بنك 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١٢٫٢ مليون سهم نفذت 
من خالل ٦٢٨ صفقة قيمتها ١٤٫٨ 
مليون دينار، وارتفع ســــهمه ١٨ 

فلسا.
  يعد البنك الوطني الوحيد الذي 
عقد جمعيته العمومية بني البنوك 
األسبوع املاضي حتى اآلن، وذلك 
يوم األحد املاضي، ومن اشــــترى 
الســــهم يــــوم انعقــــاد اجلمعية 
العمومية بســــعر دينــــار و٣٦٠ 
فلسا، فإنه بعد خصم توزيعات 
األربــــاح البالغة نحو ٤٠ فلســــا 
البالغة نحو ١٠٪،  وأسهم املنحة 
فإنه بعد خصم هذه التوزيعات من 
سعر السهم وقت انعقاد اجلمعية 
العمومية، يصبح ســــعره دينارا 
و١٨٢ فلســــا، ومع اغالق الســــهم 
في نهاية األســــبوع املاضي على 
دينار و٢٠٠ فلس، فإن من اشترى 
الســــهم وحصل علــــى توزيعات 
األربــــاح، فإنه قد حقــــق أرباحا 
سوقية األســــبوع املاضي مبقدار 
١٨ فلسا، وهذا ما مييز سهم البنك 
الوطني، حيث يحقق للمستثمرين 
فيه مكاسب سوقية اضافية بعد 
احلصول علــــى التوزيعات، وفي 

  «زين».. 

  ارتفاع

  تصدرت شــــركة زين النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١١٫٧ 
مليون سهم نفذت من خالل ٦٥٩ 
صفقة قيمتها ١٥٫٧ مليون دينار، 

وارتفع سهمها ٢٠ فلسا.
  في الوقت الذي أعلنت فيه زين 
في نهاية األسبوع املاضي عن أرباح 
وتوزيعات قياسية وحتقيق أغلب 
أسهم الشــــركات القيادية ارتفاعا 
في أسعارها خاصة في آخر يومني 
من تــــداوالت األســــبوع املاضي، 
حقق ســــهم زين ارتفاعا محدودا 
في ســــعره في تداوالت ضعيفة. 
ففي بداية تعامالت األسبوع شهد 
سهم زين انخفاضا في سعره من 
دينار و٣٤٠ فلسا الى دينار و٣٠٠ 
فلس بفعل الهبوط القوي للسوق 
متأثرا بتدهور األسواق اخلليجية 
في األســــبوع قبل املاضي اال انه 
النشاط امللحوظ للسوق في  مع 
آخر يومني من تداوالت األسبوع 
استعاد السهم خسائره ليرتفع الى 
دينار و٣٨٠ فلسا اال انه أغلق في 
نهاية األسبوع على دينار و٣٦٠ 
فلسا مرتفعا بنسبة ١٫٥٪ مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، وقد أعلنت 
الشركة عن أرباح قياسية بلغت 
نحو مليار و٦٢ مليون دينار منها 
أرباح تقدر بنحو ٧٧٧ مليون دينار 
من أرباح بيع أصول افريقيا في 
العام املاضي، كما أوصى مجلس 
االدارة بتوزيع أرباح نقدية تقدر 
بنحــــو ٢٠٠ فلس للســــهم اال ان 
تأثيرها على السهم كان محدودا 
رغم انها تعد األعلى بني الشركات 
املدرجة، وعلى الرغم من فشــــل 
صفقة «زين – اتصاالت» وتداعيات 
ذلك على السوق في األسبوع قبل 
املاضي اال ان الشركة في حد ذاتها 
تعد من الشركات التي لديها قدرات 
على حتقيق منو جيد في أرباحها 
التشغيلية املستقبلية خاصة انها 
تتواجد في أفضل األســــواق التي 
يتوقع ان تشهد منوا وفي مقدمتها 
العراق والسعودية والسودان وإن 
كان معظم أرباحهــــا التزال تأتي 

من الكويت.
  «الدولي»..   

  صعود

  جاء بنك الكويت الدولي في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
ــهم نفذت من خالل  ٥٢٫١ مليون س
١٠٩٠ صفقة قيمتها ١٥ مليون دينار 

وارتفع سهمه ٢٥ فلسا.
  شهد سهم البنك الدولي تداوالت 

السادس من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١٥٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٦٠ صفقة قيمتها ٥٫٣ ماليني دينار 

وارتفع سهمها ٢٥ فلسا.
ــداوالت  الت ــن  الرغم م ــى    عل
الضعيفة لسهم االفكو اال انه حقق 
مكاسب سوقية ملحوظة وذلك نتيجة 
عمليات الشراء امللحوظ على السهم 
الذي ميتلك محفزات ذاتية إيجابية 
ــجعة على الشراء في مقدمتها  مش
ــهم ملستويات سعرية  وصول الس
مغرية، ففي بداية تداوالت األسبوع 
انخفض السهم من ٣٣٠ فلسا الى 
ــا اال انه سرعان ما عاد  ٣٢٠ فلس
لالرتفاع التدريجي ليصل في نهاية 
ــبوع الى ٣٥٥ فلسا  تعامالت األس
مسجال ارتفاعا بنسبة ٢٥٪ مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، كما ان من 
العوامل اإليجابية احملفزة على شراء 
ــهم األرباح القياسية املتوقعة  الس
ــركة خالل العام احلالي حيث  للش
ــركة عن  يتوقع أال تقل أرباح الش
٥٠ فلسا علما بأن أرباحها في الربع 
األول لسنتها املالية بلغت نحو ٢٨ 
فلسا، واألهم ان الشركة قادرة على 
حتقيق منو في أرباحها التشغيلية 

املستقبلية بشكل مستقر.
   «رمال»..   

  ضعف

  احتلت شركة رمال العقارية 
املركز السابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١١٫٩ مليون سهم نفذت 

اال انه مع االجتاه النزولي للسوق 
منذ بداية شهر فبراير بدأ السهم في 
التراجع تدريجيا ليصل الى ذروة 
تراجعه في األسبوع قبل املاضي 
والبالــــغ ٤٣٥ فلســــا، ومع بداية 
تعامالت األسبوع املاضي تراجع 
الى ٤٢٥ فلسا األمر الذي يعد سعرا 
متدنيا جدا، حيث خسر السهم نحو 
١٥٥ فلسا في أقل من شهر ونصف 
ما جعله أكثر اغراء للشراء األمر 
الذي يبرر املكاسب السوقية التي 
حققها األسبوع املاضي والتي بلغت 
نحو ٥٥ فلســــا، حيث ارتفع من 
٤٣٥ فلسا الى ٤٩٠ فلسا في نهاية 
تعامالت األسبوع مسجال ارتفاعا 
بنسبة ١٢٫٦٪ مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي. وجاء صعود السهم متزامنا 
مع عمليات تصعيد واضحة ألغلب 
التابعة ملجموعة  أسهم الشركات 
التي  القابضة  الكويت  مشــــاريع 
متتلك نحو ٤١٪ في بنك برقان وبنك 
اخلليج املتحد نحو ١٧٪ واملؤسسة 
العامة للتأمينات نحو ٩٫٨٤٪، وفي 
ظل التوقعات باســــتمرار االجتاه 
الصعودي للسوق، فإن سهم بنك 
برقان يتوقع ان يواصل االرتفاع 
خاصة ان هناك توقعات بأن يحقق 
أرباحــــا جيدة في الربع األول من 

العام احلالي.
  «االفكو»..   

  صعود

ــركة االفكو في املركز    جاءت ش

ــراء، فقد ارتفع السهم  جاذبية للش
من دينار و٦٠ فلسا الى دينار و١٢٠ 
ــجال ارتفاعا بنسبة ١١٫٣٪  فلسا مس
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، حيث 
يالحظ انه في الوقت الذي تراجعت 
فيه أسعار العديد من األسهم خاصة 
البنوك في بدايات تعامالت األسبوع 
ــل انه حقق  ــهم بيتك، ب لم يتأثر س
ــب كبيرة، حيث وصل سعر  مكاس
ــتوى محفز لالستثمار  السهم ملس
ــى التوزيعات البالغة  واحلصول عل
٢٠٪ نقدا و٨٪ منحة، ومع التوقعات 
باستمرار تصعيد السوق أغلب مراحل 
ــهر اجلاري، فان  التداول خالل الش
سهم بيتك يتوقع ان يواصل االرتفاع 
خاصة انه يعد أحد املراكز املالية الهامة 

لدى احملافظ والصناديق.
  «برقان»..   

  ارتفاع

فــــي املركز    جاء بنــــك برقان 
اخلامس من حيــــث القيمة، اذ مت 
تداول ١٩٫٦ مليون سهم نفذت من 
خالل ٣٧٨ صفقة قيمتها ٨٫٩ ماليني 

دينار، وارتفع سهمه ٥٥ فلسا.
  من أبرز العوامل التي ساهمت 
التي حققها  الكبيرة  املكاسب  في 
سهم بنك برقان األسبوع املاضي، 
اخلسائر التي تكبدها في األسبوع 
قبل املاضي ما جعل السهم يصل 
ملستويات متدنية جدا، فخالل شهر 
يناير املاضي وصل سعر السهم 
ألعلى مستوى له والبالغ ٥٨٠ فلسا 

ظل التركيز الواضح على أســــهم 
البنوك، فإنــــه يتوقع ان يواصل 
االرتفاع خاصــــة انه يتمتع بثقة 
األوساط االستثمارية، فمع حتقيق 
البنك أرباحا في العام ٢٠١٠ تعادل 
نحو مليار و٧٥ مليون دوالر، وفي 
ظل التوقعات بأن يحقق منوا في 
أرباحه خالل العام احلالي لن تقل 
عن ١٠٪، فإن مجمل أرباح البنك لن 
تقل عن مليار و١٨٠ مليون دوالر، 
وفي ظل حــــرص احملافظ املالية 
الكبيرة والصناديق االستثمارية 
برفع األسهم التي متثل مراكز مالية 
أساســــية لديها مع اقتراب نهاية 
الربع األول من العام احلالي، فإن 
سهم البنك الوطني الذي يأتي في 
مقدمة هذه املراكز يتوقع ان يواصل 

االرتفاع.
  «بيتك»..   

  صعود قوي

ــل الكويتي في    جاء بيت التموي
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
ــهم نفذت من  تداول ١٢٫٣ مليون س
خالل ٦٢٦ صفقة قيمتها ١٣٫٨ مليون 
دينار، وارتفع سهمه ١٢٠ فلسا، على 
الرغم من التداوالت الضعيفة لسهم 
ــل الكويتي اال انه حقق  بيت التموي
مكاسب سوقية كبيرة األسبوع تعد 
األعلى على اإلطالق األسبوع املاضي، 
وذلك يعود الى ان السهم قد تراجع 
سعره األسبوع قبل املاضي ملستويات 
متدنية األمر الذي جعل السهم أكثر 

التاســــع من حيث  املركز  في 
القيمة، اذ مت تداول ٢٫٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٣٩٥ صفقة 
قيمتها ٣٫٩ ماليني دينار، وارتفع 

سهمها ٤٠ فلسا.
  ألول مرة تدخل «اســــمنت 
بورتالند» ضمن قائمة الشركات 
العشــــر األكثر نشــــاطا وذلك 
نتيجة القيمة السوقية املرتفعة 
الذي تباينت حركة  للســــهم 
تداوله األسبوع املاضي، ففي 
بداية تعامالت األسبوع شهد 
السهم عمليات بيع ملحوظة أدت 
النخفاض سعر السهم من دينار 
و٥٨٠ فلسا الى دينار و٥٠٠ فلس 
وبعد ان انتهت احدى احملافظ 
املالية من عمليات البيع التي 
السهم لالنخفاض، بدأ  دفعت 
االجتاه الصعودي للسهم بشكل 
تدريجــــي ومن خالل تداوالت 
محدودة مدعومــــا بالصعود 
القوي للسوق في آخر يومني 
من تداوالت األســــبوع ليغلق 
السهم على دينار و٦٢٠ فلسا 
مســــجال ارتفاعا بنسبة ٢٫٥٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
وكانت الشركة قد حققت أرباحا 
قدرهــــا ٢٢٫٢ مليون دينار ما 
يعادل نحو ٢٦٩٫٧ فلســــا مع 
توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٠٪ 

وأسهم منحة بنسبة ١٠٪.
  «الصناعات»..  

   تداوالت ضعيفة

ــة الصناعات    احتلت مجموع
الوطنية املركز العاشر من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٥٫٤ مليون 
سهم نفذت من خالل ٤٢٩ صفقة 
قيمتها ٣٫٨ ماليني دينار، وارتفع 

سهمها ١٢ فلسا.
ــة  مجموع ــهم  س ــع    تراج
ــي بداية  ــات الوطنية ف الصناع
تداوالت األسبوع في اطار التراجع 
العام الذي شهده السوق بشكل 
ــركات املرتبطة  عام واسهم الش
مبجموعة اخلرافي بشكل خاص، 
ــهــم الصناعات  حيث تراجع س
من ٢٤٨ فلسا الى ٢٤٠ فلسا اال 
ــوق للصعود  انه مع عودة الس
مرة أخرى ارتفع السهم الى ٢٦٠ 
فلسا مسجال ارتفاعا بنسبة ٤٫٨٪ 
مقارنة باألسبوع قبل املاضــــي، 
ويترقب أوساط املراقبني النتائج 
ــركة لعام ٢٠١٠ والتي  املالية للش
ــهد مفاجأة نتيجة  يتوقع أال تش
األداء النزولي للسوق في الربع 
األخير من العام املاضـــي خاصة 
ان مجموعة الصناعات الوطنية 
ــة كبيرة في  ــا محافظ مالي لديه
البورصة يتأثر أداؤها وفقا ألداء 

السوق. 

من خالل ٤٤٩ صفقة قيمتها ٥٫١ 
ماليني دينار، وارتفع سهمها ١٠ 

فلوس.
  ألول مرة تدخل شركة رمال 
العقارية ضمن قائمة الشركات 
العشر األكثر نشاطا رغم التداوالت 
الضعيفة للشركة اال ان السعر 
السوقي املرتفع للسهم كان املبرر 
لدخول الشـــركة ضمن القائمة، 
ففي بدايات تداوالت األســـبوع 
انخفض الســـهم من ٤٢٥ فلسا 

الى ٤١٠ فلوس،
  ولكن مع صعود السوق ارتفع 
السهم بشكل تدريجي ليصل الى 
٤٥٠ فلسا اال انه تراجع ليغلق 
في نهاية األسبوع على ٤٣٥ فلسا 
مســـجال ارتفاعا بنســـبة ٢٫٤٪ 
مقارنة باألســـبوع قبل املاضي، 
وتستحوذ ٤ جهات على ٧٤٫٥٪ 
من أســـهم الشركة البالغ عددها 
نحو ٢٠٠ مليون سهم ما يعني ان 
هناك محدودية في أسهم الشركة 

املعروضة للتداول.
  «الخليج»..   

  صعود

  جاء بنك اخلليج في املركز الثامن 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٫٦ 
ــهم نفذت من خالل ٢٥١  ماليني س
ــا ٥٫١ ماليني دينار،  صفقة قيمته

وارتفع سهمه ٥٥ فلسا.
  على الرغم من التداوالت احملدودة 
ــعره  ــهم بنك اخلليج اال ان س لس
ــجل ارتفاعا ملحوظا،  السوقي س
فقد ارتفع السهم من ٤٦٥ فلسا الى 
٥٢٠ فلسا مسجال ارتفاعا بنسبة 
١١٫٨٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
ــة اجليدة التي  ورغم النتائج املالي
حققها البنك في العام ٢٠١٠ والتي 
ــرات قوية على تعافي  تعطي مؤش
ــه اال ان أداء البنك  البنك من أزمت
ــن العام احلالي  في الربع األول م
ميثل نقطة جوهرية لقياس التعافي 
ــام ومجمل األداء املتوقع خالل  الت

العام احلالي.
ــب    أما العامل األهم في املكاس
ــهم، فإنه  الكبيرة التي حققها الس
ــود الى ان هناك نحو ٥ أطراف  يع
تستحوذ على ما نسبته ٥٦٫٧٦٪ من 
أسهم البنك، ومن هذه النسبة نحو 
٢٦٫٥٩٪ أسهما مرهونة األمر الذي 
يدفع أصحابها الى رفع سعر السهم 
لتقليل الضغوط عليهم وعدم الطلب 
برفع قيم الضمانات لعدم حتميل 

البنك املزيد من املخصصات.
  «بورتالند»..  

   بيع

  جاءت شركة اسمنت بورتالند 

 وصول األسهم لمستويات فنية خاصة البنوك حّفز على الشراء
   واقتراب نهاية الربع األول يدفع أغلب المجاميع لتصعيد أسهم شركاتها

 ٨٠٨ ماليين دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري بنسبة ٢٫٣٪ والوزني ٤٫٢٪

 هشام أبوشادي
  لعب العامل الفني الدور األساسي في املكاسب التي حققها سوق الكويت 
لألوراق املالية خاصة في اليومني األخيرين من تداوالت األسبوع املاضي متغلبا 
على كل العوامل التي دفعت البورصة للهبوط بشـدة سـواء كانت سياسية او 
إقليمية أو محلية، فقد أدى انخفاض أسـعار العديد من األسهم خاصة البنوك 
الى املستويات الفنية املشجعة للشراء الى دخول سيولة جديدة للسوق والتي 
تركزت على أغلب أسهم الشركات القيادية التشغيلية خاصة البنوك األمر الذي 
أدى الى تعويض مؤشرات السوق جلزء كبير من اخلسائر التي تكبدها األسبوع 
قبل املاضي. فقد ارتفع املؤشر العام مبقدار ١٣٨٫٩ نقطة ليغلق على ٦٢٨٦٫٦ 
نقطة بارتفاع نسبته ٢٫٣٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية 

العام الى ٦٦٨٫٩ نقطة بانخفاض نسبته ٩٫٦٪.
  وارتفع املؤشر الوزني ١٨٫٢ نقطة ليغلق على ٤٤٥٫٧ نقطة بارتفاع نسبته 
٤٫٢٪ مقارنة باألسـبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى ٣٨٫٤ 

نقطة بانخفاض نسـبته ٧٫٩٪. وسجلت القيمة السـوقية ارتفاعا مبقدار ٨٠٨ 
ماليني دينار لتصل القيمة السـوقية اإلجمالية الى ٣٣ مليارا و٣٥ مليون دينار 
بارتفاع نسبته ٢٫٥٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فيما بلغت اخلسائر السوقية 

منذ بداية العام ٣ مليارات و٣٢٧ مليون دينار بانخفاض نسبته ٩٫١٪.
  وسجلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا كبيرا مقارنة باألسبوع قبل املاضي الذي 
اقتصرت فيه التداوالت على ٣ أيام فقط، فقد ارتفعت كمية األسهم املتداولة 

بنسبة ١٠٠٫٣٪ والقيمة بنسبة ٢٨٫٩٪ والصفقات بنسبة ٧٢٫٦٪.
  ومن خالل هذه األرقام يالحظ ان هناك قفزة شهدتها البورصة التي اتسمت 
فيها حركة التـداوالت مبرحلتني، املرحلة األولى والتـي بدأت من يوم األحد 
حتى يوم االثنني، حيث شـهد السوق هبوطا في مؤشراته مع تراجع في حجم 
السيولة املالية بشكل كبير، وذلك نتيجة استمرار االنعكاسات السلبية لألوضاع 
السياسية واإلقليمية على املنطقة والتي أثرت على األسواق اخلليجية بشكل 
خاص األمر الذي دفع أوسـاط املتداولني لعمليات بيـع ملحوظة خاصة على 

أسـهم البنوك للحد من اخلسائر وفي الوقت نفسـه توفير سيولة مالية ميكن 
استغاللها عندما يتوقف االجتاه النزولي للسوق، ففي اليوم األول من تداوالت 
األسبوع املاضي شهد السوق ارتفاعا اال انه في اليوم التالي شهد هبوطا ملحوظا 
خاصة على أسهم شركات اخلرافي التي تراجع أغلبها باحلد األعلى األمر الذي 
ولـد مخاوف كبيرة لدى أوسـاط املتداولني، ولكن فـي تعامالت يوم االثنني 
بدأ السوق يسـتعيد توازنه ويتوقف االجتاه النزولي القوي وتدخل األسعار في 

املستويات الفنية املشجعة للشراء.
  املرحلة الثانية: شملت هذه املرحلة تداوالت السوق يومي األربعاء واخلميس 
اللذين شهد فيهما السوق عمليات شراء قوية خاصة في اليوم األخير من تداوالت 
األسبوع والذي شهد فيه السوق دخول سـيولة مالية ملحوظة لالستفادة من 
املستويات املتدنية التي وصلت اليها أسعار األسهم خاصة البنوك األمر الذي 
يبرز انه عندما وصلت األسهم ملستويات فنية مشجعة للشراء ظهرت السيولة 

املالية وإن كان جزء منها يطلق عليه األموال الساخنة.

  وهناك بعض العوامل التي يتوقع ان تدفع السوق ألن يغلب عليه طابع الصعود 
في الفترة القادمة أبرزها اقتراب الربع األول من العام احلالي من نهايته، فرغم 
انه اليزال هناك أكثر من ١٠٠ شركة لم تعلن نتائجها املالية حتى اآلن معظمها 
في قطاعات االسـتثمار والعقار واخلدمات، إال أن بعض املجاميع االستثمارية 
تعمل على تصعيد أسهم شركات لتجميل ميزانية الربع األول من العام احلالي، 
وقد بدت مالمح هذا االجتاه واضحة من خالل تداوالت األسبوع املاضي، كذلك 
التركيز الواضح على أسـهم البنوك يظهر انها األكثر جاذبية في نظر أوسـاط 

املتداولني في ظل استمرار معاناة العديد من الشركات األخرى.
  على الرغم من ان بيئة األعمال احمللية الصعبة التزال تشكل ضغوطا سلبية 
على منو التسـهيالت االئتمانية للبنوك، وبالتالي فإن تعويل البنوك على لعب 
دور أساسي في متويل املشاريع التنموية يعد عامال جوهريا لزيادة تسهيالتها 
االئتمانية وبالتالي زيادة أرباحها التشغيلية التي لم تسجل منوا في العام ٢٠١٠ 

األمر الذي يشير الى ان أغلب أرباح البنوك جاءت من حترير مخصصات. 
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 أكثـر مــن ١٠٠ شـركة لـم تعلـن عـن نتائجهــا الماليــة 
والخدمـات والعقـار  االسـتثمار  قطاعــات  فــي  معظمهـا 

 بيئــة األعمــال المحلية الصعبة تشـّكل ضغوطًا على نمو التسـهيالت 
االئتمانيـة للبنـوك وهـو ما قـد ينعكس علـى األربـاح التشـغيلية لها

 مؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي  مؤشر السوق السعري األسبوع الماضي 

 الخميس  الخميس  االربعاء  االربعاء  الثالثاء  الثالثاء  االثنين  االثنين  االحد  االحد  الخميس  الخميس 

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

 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 
 ٪  (+ أو -)  ١ حتى ٣ مارس  ٦ حتى ١٠ مارس  مؤشر 

 ٥٫٤  ٢٥٩٫٤  ٤٫٧٩٢٫٧  ٥٫٠٥٢٫٠  مؤشر NIC٥٠ (نقطة) 
 ٢٫٣  ١٣٨٫٩  ٦٫١٤٧٫٧  ٦٫٢٨٦٫٦  مؤشر السوق السعري (نقطة) 
 ٤٫٢  ١٨٫٢  ٤٢٧٫٦  ٤٤٥٫٧  مؤشر السوق الوزني (نقطة) 
 ١٠٠٫٣  ٤٠١٫٠٤٥٫٠٠٠  ٣٩٩٫٧٢٧٫٥٠٠  ٨٠٠٫٧٧٢٫٥٠٠  كمية األسهم املتداولة (سهم) 

 ٧٢٫٦  ٦٫٥٦٤  ٩٫٠٣٩  ١٥٫٦٠٣  عدد الصفقات املتداولة (صفقة) 
 ٢٨٫٩  ٣٢٫٨٨٧٫٠٧٠  ١١٣٫٩٦١٫٧٩٠  ١٤٦٫٨٤٨٫٨٦٠  قيمة األسهم املتداولة (د.ك) 

 ٢٠٫٢  ٢٦٫٩١٢٫٠٠٠  ١٣٣٫٢٤٢٫٥٠٠  ١٦٠٫١٥٤٫٥٠٠  املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة (سهم / يوم) 
 ٣٫٦  ١٠٨  ٣٫٠١٣  ٣٫١٢١  املعدل اليومي لعدد الصفقات املتداولة (صفقة / يوم) 

 -٢٢٫٧  -٨٫٦١٧٫٤٩١  ٣٧٫٩٨٧٫٢٦٣  ٢٩٫٣٦٩٫٧٧٢  املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة (د.ك / يوم) 
 ٨٣٫٦  ٥٦٠٫٠٠٠  ٦٧٠٫٠٠٠  ١٫٢٣٠٫٠٠٠  عدد األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (سهم) 

 ٠  ٠  ٨  ٨  عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل (صفقة) 
 ١١٣٫٧  ١٧٨٫٧١٨  ١٥٧٫٢٠٠  ٣٣٥٫٩١٨  قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل (د.ك) 

 ٢٫٥  ٨٠٨٫٨٥١٫٩١٠  ٣٢٫٢٢٦٫١٥٠٫٧١٥  ٣٣٫٠٣٥٫٠٠٢٫٦٢٤  القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق (د.ك) 
 ٦٦٫٧  ٢  ٣  ٥  عدد أيام التداول (يوم) 


