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31.5% نمو تدفقات االستثمارات األجنبية إلى دول »التعاون«
أوضح تقرير صادر عن شركة 
العاملي »جلوبل«  بيت االستثمار 
حول االستثمار األجنبي املباشر في 
دول مجلس التعاون اخلليجي أن 
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
العاملية الواردة سجلت انخفاضا 
تاريخيا من أعلى مستوياتها على 
اإلطالق البالغة 1.979 مليار دوالر 
خالل2007 لتصل إلى 1.697 مليار 
دوالر خالل العام 2008 مس����جلة 

تراجعا بنسبة %14.2. 
ووفق����ا للبيانات األولية التي 
ج����اءت ف����ي تقرير االس����تثمار 
العاملي)WIR(، استمر هذا االجتاه 
الهبوطي خ����الل الربع األول من 
الع����ام 2009، حي����ث انخفضت 
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الواردة بنسبة 44% إضافية. كانت 
االستثمارات األجنبية املباشرة في 
فترة م����ا قبل األزمة املالية، تركز 
النامي����ة والقطاعات  الدول  على 
التي يس����هل فيها احلصول على 
االئتمان. وعقب تفشي أزمة االئتمان 
في جمي����ع أنحاء العالم، حتولت 
االستثمارات األجنبية املباشرة من 
الدول املتقدمة إلى الدول النامية 
والناشئة ومن ضمنها دول مجلس 

التعاون اخلليجي.  
وق����ال التقري����ر ان تدفق����ات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
إلى الدول النامية ارتفعت مبعدل 
18% في ح����ن ارتفع����ت تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
في أفريقيا بالغة 88 مليار دوالر 
خالل العام 2008، بزيادة مقدارها 
26% مقارنة بالعام األسبق. ومتثلت 
كبريات الدول املستفيدة من هذه 
التدفقات في دول أفريقيا، والدول 
الطبيعي����ة، والدول  املوارد  ذات 
الغنية بالس����لع األساسية. وفي 
جنوب آسيا، ارتفعت االستثمارات 
األجنبية املباشرة بنسبة 17% خالل 
العام 2008 لتبلغ 298 مليار دوالر، 
وتركزت تدفقات االس����تثمارات 
األجنبية املباش����رة الضخمة في 
الصن، والهن����د، وهونغ كونغ. 
وش����هدت جنوب ش����رق أوروبا، 
وأميركا الالتينية، والكاريبي منوا 
في تدفقات االس����تثمار األجنبي 
املباش����ر الواردة إليها بنسبة 17، 
و13% على التوالي وبلغت قيمتها 
114 و144 مليون دوالر على التوالي 
خالل العام 2008. ولكن، في املنطقة 
التي تضم دول مجلس التعاون، 
قال التقرير ان غرب آسيا شهدت 
س����ادس ارتفاع لها على التوالي 
في االستثمارات األجنبية املباشرة 

وحتولت االستثمارات األجنبية 
إلى  النامية  الدول  املباش����رة من 
الدول املتقدمة كما ظهرت صناديق 
الثروة الس����يادية والتي تتواجد 
بصفة أساس����ية في منطقة دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وتوقع التقرير أن تتأثر تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
إلى دول مجلس التعاون اخلليجي 
بش����كل طفيف خالل العام 2009، 
ولكن����ه م����ن املتوق����ع أن تعاود 
الظهور بقوة خ����الل العام 2010. 
وفي خالل الفترة املمتدة من يناير 
حتى سبتمبر من العام 2009، بلغ 
متوسط س����عر برميل النفط 55 
دوالرا ومن املتوقع أن يبلغ متوسط 
سعر برميل النفط 70 دوالرا في 
الرب����ع األخير من الع����ام 2009، 
وتعتزم حكوم����ات دول مجلس 
التعاون اخلليجي االستمرار في 
جتميع فوائضه����ا املالية الهائلة 
بفضل بلوغ متوسط سعر التعادل 
النفط قراب����ة 50 دوالرا  لبرميل 
للبرمي����ل، ومن ثم ف����إن اإلنفاق 
احلكومي على املشاريع سيستمر 
كما ستظل هناك حاجة إلى اخلبرات 
األجنبية في مجالي التقنية واإلدارة. 
ومن ناحية ثانية، من املتوقع أن 
ترتفع تدفقات االستثمار األجنبي 
العام 2009 نظرا  الصادرة خالل 
للس����يولة النقدي����ة الهائلة التي 
جمعته����ا دول مجل����س التعاون 
اخلليجي، والفرص االستثمارية 
القيمة املتنوعة املتوافرة في جميع 

أنحاء العالم.  
ويعك����س االجت����اه املتصاعد 
لالس����تثمارات األجنبية املباشرة 
التخفيف املس����تمر  إلى حد م����ا 
التنظيم����ي اخلاص  في اإلط����ار 
باالستثمارات األجنبية املباشرة. 
وفيما يتعلق باملبادرات السياسية، 
تواص����ل دول املنطقة تش����ريع 
قوان����ن ولوائح تنظيمية جديدة 
بغية جعل بيئتها االس����تثمارية 
مواتية أكثر للمس����تثمرين. وقد 
حررت معظم ال����دول في املنطقة 
قوان����ن االس����تثمار، خاصة في 
املتعلقة بالطاقة  الصناعات غير 
الس����يما في قطاع اخلدمات مثل 
التمويل، والعقارات، واالتصاالت. 
ومن املرجح أن تس����تمر تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
والصادرة ف����ي الزيادة، إذا كانت 
هناك جهود متواصلة مبذولة في 
سبيل اإلصالح االقتصادي ومزيد 
من التحسينات في مناخ األعمال 

يدعمهما منو اقتصادي واعد. 

إليها خالل العام 2008 ما قيمته 38.3 
مليار دوالر، بزيادة مقدارها %57.2. 
وعلى أساس معدل النمو السنوي 
املركب، ارتفعت تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة إلى اململكة 
العربية السعودية بنسبة %117.9 
خالل الفترة ما بن العامن 2003 
و2008، مما يبن اجلهود التي تبذلها 
اململكة العربية السعودية بهدف 

تنويع اقتصادها. 

المركز الثاني

ولفت التقرير الى أن اإلمارات 
العربية املتحدة احتلت املركز الثاني 
بن دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حيث تلقت من تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة ما قيمته 
13.7 ملي����ار دوالر أميركي خالل 
العام 2008، بانخفاض بلغ %3.4 
عن مستوى العام األسبق. وبذلك 
استحوذت السعودية واإلمارات 
مجتمعتن على 81.9% من إجمالي 
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الواردة إلى دول مجلس التعاون 
اخلليجي والبالغة 63.4 مليار دوالر 
أميركي. وسجلت قطر زيادة هائلة 
في تدفقات االس����تثمار األجنبي 
املباشر الواردة إليها خالل العام 
السياس����ات  2008، وذلك بفضل 
احلكومي����ة الرامية إلى تس����هيل 
اللوائ����ح التنظيمية املطبقة على 
املشاركن األجانب. وفي قطر مت 
توجي����ه االس����تثمارات األجنبية 
املباشرة إلى قطاعات الغاز الطبيعي 

املسال والطاقة واالتصاالت.  

تخفيف القيود

من جهة أخرى، قال التقرير 

حيث ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 
90 مليار دوالر خالل العام 2008، 
مت توجيه 63.4 مليار دوالر منها 
إلى دول مجلس التعاون اخلليجي. 
منت تدفقات االستثمار األجنبي 
املباش����ر الواردة إلى دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنسبة %31.5  
خالل العام 2008، كما منت مبعدل 
سنوي مركب مقداره 57.2% خالل 
الفترة ما بن العام 2003 والعام 

  .2008
منذ أوائل التس����عينيات، قال 
التقرير ان منطق����ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي، شهدت إصالحات 
مستمرة وجديدة تهدف إلى تشجيع 
االستثمارات األجنبية املباشرة، 
وخلق بيئة قانونية مواتية لصالح 
املستثمرين األجانب. وتشمل هذه 
التطورات املواتية حترير دخول 
املس����تثمرين، ومنحهم املزيد من 
احلوافز االس����تثمارية، وخفض 
الضرائ����ب، وتوفي����ر الضمانات 
واحلماية. وهن����اك حاليا العديد 
من الشركات األجنبية التي تعمل 
ومتتلك مكاتب تابعة لها في دول 
مجلس التع����اون اخلليجي ومن 
ضمنها مجموعة ش����ركات رويال 
داتش ش����ل، وش����ركة هيونداي 
للهندس����ة، وجن����رال إلكتري����ك، 

وبريتيش بيتروليوم.

 االستثمارات األجنبية

ومن بن كبريات الدول املستفيدة 
من االستثمارات األجنبية املباشرة 
في منطق����ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، قال التقرير ان اململكة 
العربية السعودية بلغت تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 

ان الكويت وسلطنة عمان شهدتا 
انخفاضا في تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة إليهما. 
وعلى الرغم من أن كال البلدين عمال 
على تخفيف القيود املفروضة على 
املشاركة األجنبية، فقد سجلت 
الكويت انخفاضا بنسبة %54.5 
في تدفقات االس���تثمار األجنبي 
املباش���ر الواردة إليها في حن 
س���جلت عمان انخفاضا بنسبة 
6.3 %. وفي إطار جهوده الرامية 
إلى زيادة املش���اركة األجنبية، 
أقر مجلس األمة الكويتي قانونا 
خلفض الضرائب املفروضة على 
الش���ركات األجنبية العاملة في 
الكويت م���ن 55% إلى 15 %، هذا 
إلغ���اء الضرائب  إلى  باإلضافة 
على األرباح الرأسمالية في سوق 

األوراق املالية الكويتية.  
وبلغت قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي الصادرة من دول مجلس 
التع���اون اخللي���ج 29.7 مليار 
دوالر، بانخفاض بلغت نسبته 
33.9%. ويعزى هذا االنخفاض إلى 
إستراتيجية االستثمار املتحفظة 
التي تتبناها دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فق���د حدت صناديق 
الثروة الس���يادية والتي تعتبر 
الكبرى  الصناديق االستثمارية 
الوحيدة التي متثل دول بعينها 
في مجلس التعاون اخلليجي، من 
استثماراتها إلى حن العثور على 

فرص استثمارية مغرية.
وكان ألزمة االئتمان التي ظهرت 
خالل العام 2008 تأثير سلبي على 
االس����تثمارات األجنبية املباشرة 
حيث تسببت في تراجع نشاطها 
بنسبة 14.2% على مستوى العالم. 

18٪ ارتفاعًا في تدفق االستثمارات األجنبية للدول النامية في 2008 رغم االنخفاض على المستوى العالمي

قاعة التداول وسيلة لنشر الشائعات

إدارة السوق لترشيح عضوين من شركات الوساطة 
في لجنة تطوير آليات التداول والرقابة

عمر راشد
كشفت مصادر ل� »األنباء« 
الس����وق طلبت من  ادارة  ان 
ش����ركات الوس����اطة املالي����ة 
ترشيح عضوين لتمثيلها في 
اللجنة االستشارية اخلاصة 
بتطوير آليات التداول والرقابة 
وذلك بعد توقيعها العقد مع 
مجموعة »ناسداك أوماكس« 
آليات  الس����ويدية لتطوي����ر 
التداول والرقابة في الس��وق 

االثن��ن املاض�ي.
ان  املص����ادر  واضاف����ت 
االجتم����اع الذي جم����ع ادارة 
الس����وق مبمثل����ي ش����ركات 
الوساطة، امس، مت فيه اختيار 
6 مكاتب لتدريب اخلريجن 
اجلدد على اعمال الوس����اطة، 
مس����تدركة بأن م����ن بن تلك 
الشركات »االحتاد« و»كيفك« 
و»كميفك« و»الشرق« و»املثن��ى 

للوساط��ة املالية«.
وفيما يتعلق ببند ما يستجد 
من اعمال، اوضحت املصادر ان 
شركات الوساطة املالية طلبت 
من ادارة السوق وضع ضوابط 

ظهرا بدال من مواعيد التداول 
احلالية وذلك ملجاراة مواعيد 
املتبعة في اس����واق  التداول 
املال اخلليجية واالس����تفادة 
التوقيت مع تلك  من توحيد 

االسواق.
وفي السياق ذاته، اشارت 
ال����ى ان اجتماع����ا  مص����ادر 
تنس����يقيا س����يعقده ممثلو 
شركات الوساطة األحد املقبل 
الختيار عضوين منها لتمثيلها 
في اللجنة االشرافية لتطوير 

آليات التداول والرقابة.

محددة للتعامل مع ش����ركات 
الوساطة، مطالبة بتقنن القاعة 
املخصصة الستقبال املتداولن 
وذلك منعا لالشاعات التي يتم 
تداولها في القاعة على بعض 
االسهم والتي تؤدي الى حدوث 
البلبلة في السوق، موضحة ان 
بورصة الكويت هي الوحيدة 

التي لديها قاعة تداول.
وقالت ان من بن املوضوعات 
االخرى التي مت طرحها تغيير 
التداول لتكون بن  س����اعات 
العاش����رة صباح����ا والثانية 

المقبل  األح�د  يجتمعون  »الوس�اطة«  ممثلو 
للتطوير اإلش�رافية  باللجن�ة  عضوي�ن  الختي�ار 

6 مكاتب لتدريب الخريجين وتعديل ساعات التداول

اجتماع مجالس إدارات 3 شركات
أفاد بي�ان صادر من البورصة بأن مجالس إدارة 
3 شركات ستجتمع ملناقشة البيانات املالية املرحلية 
للربع الثالث من العام احلالي وذكر البيان ان مجلس 
إدارة شركة اخلليج سيجتمع غدا، فيما سيجتمع 
مجلس إدارة شركة املستقبل العاملية في العشرين 
من الشهر اجلاري ومجلس إدارة شركة رأس اخليمة 

لصناعة االسمنت يوم 24 أكتوبر اجلاري.

وحقق سهم االهلية القابضة ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.

ويالح����ظ ان آلي����ة التداول على ش����ركات 
االس����تثمار تتس����م بالضعف الذي يظهر مدى 
احلذر في عمليات الشراء خاصة من املضاربن 
الذين يركزون على اسهم الشركات الرخيصة 
فيما انه في ظل الضبابية حول توقعات النتائج 
املالية لهذه الش����ركات، فإن هناك شبه احجام 
من اصحاب االجتاهات االس����تثمارية للدخول 
على اسهم الشركات االس����تثمارية في الوقت 

الراهن.
وحافظت اسهم اغلب الشركات العقارية على اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االس����هم. فرغم التداوالت الضعيفة نسبيا على 
س����هم عقارات الكويت اال انه تكبد خسائر كبيرة، فيما سجل سهم 
جيزان العقارية تداوالت قياسية مع ارتفاع نسبي في سعره السوقي. 
ورغم التداوالت النش����طة لس����هم ابيار العقارية اال انه حافظ على 
سعره ثابتا، فيما سجل س����هم منشآت ارتفاعا ملحوظا في سعره 
في تداوالت ضعيفة. واستمرت التداوالت مرتفعة نسبيا على سهم 

الوطنية العقارية الذي حافظ على سعره مستقرا.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع ارتفاع اس����عار بعض االس����هم خاصة س����هم اخلليج للكابالت 
والوطنية ملواد البناء، فيما حافظ س����هم الصناعات الوطنية على 
س����عره ثابتا، وقد واصل س����هم صناعات االنابيب االنخفاض في 

تداوالت ضعيفة.
وتراجعت اس����عار اسهم اغلب الشركات اخلدماتية في تداوالت 
مرتفعة نسبيا على بعض االسهم. فرغم التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم اجيليتي اال انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما 
ظلت تداوالت س����هم زين منخفضة مع انخفاض محدود لس����عره 
الس����وقي. وش����هدت بعض اسهم الش����ركات الرخيصة في القطاع 
ارتفاعا في تداوالتها خاصة صفاة طاقة وهيتس تلكوم وصفاتك. 
وسجل سهم السور للوقود انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت 

متواضعة.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة شركات االسمنت االماراتية، فيما 
تكبد س����هم التمويل اخلليجي خس����ائر في تداوالت ضعيفة. وقد 
استحوذت قيمة تداوالت اسهم 9 شركات على 51% من إجمالي القيمة 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 129 شركة

ل� »األنباء« اش����ارت في تصريحها الى انها لم 
تتلق أي معلومات حول هذا الشأن من التحالف 

الهندي � املاليزي.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهمي البنك الوطني وبنك 
اخلليج الذي حقق ارتفاعا محدودا، فيما سجل 
س����هم التمويل الكويتي انخفاضا محدودا في 
س����عره في تداوالت متواضع����ة، ويالحظ انه 

مضى نحو اس����بوعن من الفترة القانونية إلعالنات الشركات عن 
نتائجها املالية ولم يعلن اي بنك عن نتائجه لفترة التسعة اشهر، 
رغم ان بعض البنوك ارسلت ميزانيتها الى البنك املركزي االسبوع 
اجلاري، وهناك توقعات بأن تعلن بعض البنوك عن نتائجها خالل 
االسبوع املقبل اذا كانت مستوفية كل مطالب البنك املركزي، خاصة 

ان البنوك باتت على علم بكل مطالب البنك املركزي.
وتباين����ت اس����عار اس����هم 
الشركات االس����تثمارية ما بن 
صعود بعضها وانخفاض البعض 
اآلخر في تداوالت مرتفعة على 
بعض االسهم والتي غلب عليها 
عمليات البيع. فرغم ان تداوالت 
سهم ايفا تعتبر مرتفعة قياسا 
بتداوالت اغلب اس����هم شركات 
االس����تثمار، اال ان سهمها تكبد 
خسائر محدودة، فيما تكبد سهم 
القابضة خسائر كبيرة  الديرة 
في تداوالت مرتفعة ايضا، فيما 
انخفض سهم كويت انفست باحلد 
االدنى معروض����ا دون طلبات، 
فيما سجل سهم الدولية للتمويل 
ارتفاعا في س����عره في تداوالت 

ضعيفة.
وفي الوقت الذي سجل فيه 
الوطنية  س����هم االس����تثمارات 
انخفاضا في سعره، حافظ سهما 
الساحل للتنمية واملال لالستثمار 
عل����ى اس����عارهما دون تغيير، 

وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 87.6 مليون سهم نفذت من 

خالل 928 صفقة قيمتها 8 مالين دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 69.8 مليون سهم نفذت من 

خالل 1377 صفقة قيمتها 13.5 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 27.1 مليون سهم نفذت من خالل 

559 صفقة قيمتها 16.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 25.1 مليون سهم 

نفذت من خالل 483 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار.

تقليص الخسائر

ظلت حركة املؤشر العام تتحرك في نطاق من التذبذب احملدود 
هبوطا وصعودا، اال انه في الثواني االخيرة كان متراجعا مبقدار 23 
نقطة، ولكن هذه اخلسائر تالشت بصعوبة من خالل تصعيد بعض 

االسهم ليغلق املؤشر على ارتفاع 
ق����دره 2.3 نقطة، فيما تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 4.2 
نقاط الى نقطت����ن، ويأتي هذا 
التذبذب الواضح للس����وق منذ 
بداية تعامالت االسبوع في الوقت 
الذي تواصل فيه اغلب اسواق 
املال العاملية واخلليجية االرتفاع، 
حيث من الواضح ان ما أثير اخيرا 
ب����ن مجموعة  حول اخلالفات 
االوراق واالستثمارات الوطنية 
حول صفقة »زين« اليزال مخيما 
على البورصة، وتزامن تأكيد بيان 
صادر عن مجموعة االوراق املالية 
انها ملتزمة مبا لديها من اسهم 
الراغبن في االنضمام  عمالئها 
الى صفقة بي����ع 46% من زين، 
مع خبر عن تلفزيون بلومبرج 
يشير الى احتمال عدم انضمام 
الشركتن الهنديتن احلكوميتن 
الى الصفقة، وهو ما نفته مصادر 
مقربة من االستثمارات الوطنية 

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس بالتذبذب صعودا وهبوطا في نطاق 
سعري محدود مع تراجع في قيمة التداول مقارنة 
بأول من امس في ظل أجواء مشحونة أدت الى 

تراجع عمليات الشراء.
وف���ي الوقت الذي ه���دأت فيه اخلالفات بن 
مجموعة األوراق املالية واالستثمارات الوطنية، 
أكدت مجموعة اخلرافي أنها لم تتلق أي معلومات 
تؤكد عدم مشاركة الشركتن الهنديتن احلكوميتن 
في صفقة زين، نافيا بذل���ك معلومات أفاد بها 

تلفزيون بلومبرج بأن الشركتن الهنديتن التابعتن للحكومة الهندية 
من احملتمل عدم مشاركتهما في صفقة شراء 46% من أسهم زين.

ولكن في ظل االفتقار للعوامل اإليجابية وكثرة العوامل السلبية 
احمليطة بالسوق سواء جتاه املخاوف من أزمات سياسية أو املخاوف 
من النتائج املالية، فإن السوق سيمر بأزمة حادة ما لم تتحرك احلكومة 
بقوة من خالل ضخ سيولة مالية في السوق خاصة ان األموال التي 
ضختها احلكومة عبر محفظتها الوطني���ة في بدايات العام احلالي 

حققت منوا يقدر بنحو %30.
ويالحظ ان حركة تداوالت أمس س���يطرت عليها عمليات البيع 
جلني األرباح اثر املكاسب التي حققها السوق أول من امس وامتدت 
للساعة األولى من تداوالت امس، كما يالحظ ان هناك تراجعا واضحا 
في تداوالت أسهم الش���ركات القيادية التي تراجعت أسعار بعضها 
وان كان بوتيرة محدودة، كذلك األمر بالنسبة ملعظم اسهم الشركات 

الرخيصة التي تباينت أسعارها بشكل كبير.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة مبقدار 2.3 نقطة ليغلق على 7712.9 
نقطة بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 2.01 نقطة ليغلق على 450.95 نقطة بانخفاض نسبته 

0.44% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األس���هم املتداولة 319 مليون سهم نفذت من خالل 

6071 صفقة قيمتها 58 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 129 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت أسعار اسهم 44 شركة وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة وحافظت 

أسهم 39 شركة على أسعارها و74 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
95.5 مليون س���هم نفذت من خ���الل 2155 صفقة قيمتها 11.4 مليون 

دينار.

الس�وق سيم��ّر 
بأزم�ة ح�ادة م�ا ل�م 
تتح�رك الحكومة بقوة 
من خالل ض�خ السيولة

تذبذب األداء وترقب النتائج المالية 
واألوضاع السياسية تضغط

 على نفسيات المتداولين

  استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات البالغة 29.6 
مليون دينار على 51% من القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات 
هي: البنك الوطني، بنك اخلليج، جيزان، أجيليتي، زين 

هيتس، بنك بوبيان، أبيار، البنك الدولي.
 استحوذت قيمة تداول س��هم البنك الوطني البالغة 9.1 

ماليني دينار على 15.6% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤش���رات 4 قطاعات ارتفاع���ا أعالها قطاع 
الش���ركات غير الكويتية مبقدار 52.1 نقطة، تاله قطاع 
ش���ركات األغذية مبقدار 18.8 نقط���ة، تاله قطاع العقار 
مبقدار 7.6 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أعالها 
قطاع البنوك مبق���دار 44.6 نقطة، تاله قطاع اخلدمات 

مبقدار 17 نقطة.

ومؤشرات

ارتفاع المؤشر 2.3 نقطة وتداول 319 مليون سهم قيمتها 58 مليون دينار

قيمة  استحواذ 
ت�داول 9 ش�ركات 
عل���ى 51% م�ن 
اإلجمالي�ة القيم�ة 


