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نفذت من خالل 484 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 26.03 
مليون سهم نفذت من خالل 574 صفقة قيمتها 9.2 ماليني دينار.  
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثالث بكمية تداول بلغت 24.1 
مليون س���هم نفذت من 
خالل 497 صفقة قيمتها 

3.4 ماليني دينار. 
 وج���اء قط���اع غير 
الكويتي في املركز الرابع 
بكمية تداول بلغ حجمها 
23.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 185 صفقة قيمتها 

1.07 مليون دينار.
واحتل قطاع العقارات 
املركز اخلام���س بكمية 
تداول حجمها 17.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 231 
صفقة قيمتها 1.3 مليون 

دينار.
وحل قطاع الصناعة 
في املركز الس���ادس من 
12.1 مليون  خالل تداول 
سهم نفذت من 339 صفقة 

ارتفاع نسبته 0.38% بإقفاله عند مستوى 6703.2 نقطة مرتفعا 
25.3 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 1.03%، بإقفاله عند 

مستوى 441.21 نقطة مرتفعا 4.49 نقطة. 
وشهدت جلسة األمس ارتفاع قيمة االسهم املتداولة بنسبة %33.6 

حيث بلغت 38.307 مليون 
دينار، في حني ارتفعت 
املتداولة  كمية االس���هم 
بنسبة 1.7% حيث بلغت 
134.845 مليون سهم، أما 
الصفقات فارتفعت بنسبة 
9.9% حيث بلغت 2354 

صفقة.
وج���رى التداول على 
أسهم 112 سهما من أصل 
212 سهم شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 40 
شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 31 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 41 شركة عند 
معدالت االقفال السابقة. 
وتصدر قطاع البنوك 
النش���اط بكمي���ة تداول 
حجمها 26.7 مليون سهم 

األسهم القيادية خاصة البنوك تقود السوق للصعود 
والمؤشر العام يتجاوز 6700 نقطة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
25.8 ملي���ون دينار على 67.5% من إجمالي القيمة 
وهي: بيتك وزين وبرقان والوطني والدولي واخلليج 

للتأمني. 
تصدرت قيمة تداول بيتك األس��هم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 7.9 ماليني دين��ار متثل 20.6% من 

إجمالي القيمة. 
تصدر مؤش����ر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 92.5 نقطة، تاله مؤشر قطاع التأمني 
بواقع 57.2 نقطة، وجاء مؤشر قطاع االستثمار في 
املرتبة الثالثة مسجال ارتفاعا مبقدار 36.7 نقطة، 
وتاله مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 23 نقطة، اما قطاع 
األغذية فكان األكثر تراجعا بواقع 34.8 نقطة، فيما 

انخفض مؤشر قطاع العقارات بواقع 9.6 نقاط.

قيمتها 3.4 ماليني دينار.

آلية التداول

عاود قطاع البنوك قيادة الس����وق 
في االجت����اه التصاعدي من جديد في 
جلسة األمس حيث شهد سهم الوطني 
ارتفاعا كبيرا بلغ 40 فلسا استقر على 
إثرها السهم عند مستوى دينار و420 
فلسا من خالل تداول 2.3 مليون سهم 
بلغت قيمتها 3.2 ماليني دينار، اما سهم 
التجاري فشهد نشاطا محدودا ارتفع 
على إثره السهم مبقدار 20 فلسا استقر 
على إثرها عند مستوى 900 فلس من 
خالل تداول 100 الف سهم بلغت قيمتها 87.9 الف دينار، كما ارتفع سهم 
برقان الذي يشهد نشاطا مضاربيا منذ فترة وذلك بواقع 15 فلسا استقر 
على اثرها عند مستوى 460 فلس����ا من خالل تداول 9.04 ماليني سهم 
بلغت قيمتها 4.08 ماليني دينار، فيما تعرض س����هم املتحد خلسارة 10 
فلوس استقر على اثرها عند مستوى 520 فلسا بعد تداوالت محدودة 
بلغت 490 الف س����هم بلغت قيمتها 255 الف دينار، اما س����هم الدولي 
فاس����تقر عند مستوى اغالقه الس����ابق 270 فلسا بعد ان شهد تداوالت 
مضاربية نش����طة من خالل 6.4 ماليني سهم بلغت قيمتها 1.751 مليون 
دينار، وفي املقابل استقر سهم بيتك عند معدله الثابت منذ فترة دينار 
و100 فلس بعد تداوالت نش����طة بلغت كمياتها 7.2 ماليني سهم بقيمة 

7.9 ماليني دينار.
 وشهدت تداوالت األمس حتسنا ملحوظا في أداء املجاميع االستثمارية، 
حيث شهد سهم املشاريع ارتفاعا بلغ 15 فلسا بعد تداوالت نشطة بلغت 
كمياتها 3 ماليني سهم وقيمتها 1.2 مليون دينار، اما سهم االستثمارات 
الوطني����ة فواصل ارتفاعه مبقدار 5 فلوس بعد تداوالت محدودة وذلك 
من خالل تداول 490 الف سهم بقيمة 169.7 االف دينار أدت الى ارتفاع 
السهم الى مستوى 350 فلسا، كما شهد عدد من اسهم قطاع االستثمار 
ارتفاعات متفاوتة منها اسهم الساحل واملركز واألمان واخلليجي وبيان 

وجلوبل.

الصناعة والخدمات

 ارتفع سهم »مجموعة الصناعات« على اثر تداوالت نشطة في جلسة 
االمس وذلك من خالل تداول 3.8 ماليني س����هم بلغت قيمتها 1.3 مليون 
دينار واس����تقر السهم عند مس����توى 350 فلسا وجاء هذا االرتفاع بعد 
تباين في اداء الس����هم في اجللسات األخيرة، اما سهم »الكابالت« فشهد 
ارتفاعا بلغ 20 فلسا رغم محدودية كمية األسهم املتداولة والتي بلغت 
12.5 الف س����هم بقيمة 22.9 الف دينار واقفل السهم عند مستوى دينار 

و840 فلسا للسهم.
وشهد س����هم »زين« استمرار النش����اط امللحوظ في جلسة األمس 
مبقدار 20 فلس����ا مما أدى الى ارتفاع سعر السهم الى دينار و240 فلسا 
بعد تداول 6 ماليني س����هم بقيمة 7.3 ماليني دينار، اما سهم »اجيليتي« 
فاستقر عند مستوى االغالق السابق 445 فلسا بعد ان كان متراجعا 5 
فلوس نتيجة عمليات تصريف قبل ان يقلص السهم هذه اخلسائر رغم 
ان النش����اط كان محدودا الى حد ما على السهم، حيث لم تتجاوز كمية 

االسهم املتداولة 370 الف سهم بلغت قيمتها 164 الف دينار.

شريف حمدي
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت االسبوع على ارتفاع ملحوظ 
نتيجة عمليات شراء مكثفة شهدتها 
الدقائق األخيرة من عمر جلسة التداول، 
حيت تركزت عمليات الشراء على األسهم 
القيادية وذلك بعد فترة من العزوف 
النسبي عن هذه األسهم في اجللسات 

السابقة.
وظهر جليا ان هناك نشاطا ملحوظا 
على اسهم القطاع البنكي الذي استحوذ 
على 46% م����ن اجمالي قيمة تداوالت 
الس����وق، وكان التركيز منصبا على 

اس����هم القطاع منذ اللحظات األولى وان كان البيع هو الس����مة الغالبة 
خاصة ألسهم »الدولي« و»بيتك« الذي كان متراجعا في بداية تعامالت 
األمس مبقدار 20 فلسا، اال ان نشاط الدقائق األخيرة على اسهم القطاع 
وخاصة س����هم البنك الوطني وس����هم التجاري وكذلك سهم برقان أدت 
الى ان القطاع حقق ارتفاعا كبيرا كان له دور في قيادة الس����وق بشكل 

عام لالرتفاع.
ويبدو ان النتائج املالية التي حققتها مؤش����رات الس����وق في شهر 
أغسطس املاضي والتي تتمثل في ارتفاع املؤشر السعري بنسبة %0.51 
وكذلك الوزني بنسبة 3.9% فضال عن ارتفاع اجمالي قيمة التداول الى 
795.6 مليون دينار كانت لها انعكاس����ات ايجابية على جلسة تداوالت 
نهاية االسبوع، حيث شهدت تركيزا ملحوظا على االسهم القيادية الى 
جانب االسهم املضاربية التي تشهد نشاطا خالل الفترة األخيرة وعلى 

رأسها سهم البنك الدولي.
ورغم النشاط امللحوظ الذي ش����هده السوق خالل الدقائق األخيرة 
اال ان معظم فترات التداول ش����هدت تذبذب����ا ملحوظا بني االرتفاع تارة 
واالنخفاض تارة اخرى ملؤش����ري السوق وخاصة املؤشر الوزني الذي 
تأثر كثيرا جراء عمليات البيع التي شهدتها اسهم بيتك والدولي في قطاع 
البنوك والصناعات واألنابيب واس����منت بورتالند في قطاع الصناعة، 
فضال عن سهم اجيليتي في قطاع اخلدمات، واستمر األداء املتباين في 
أداء مؤشرات السوق الى ان اقتربت اجللسة من خط النهاية وهي الفترة 
التي شهدت نشاطا مكثفا على االسهم القيادية خاصة سهم الوطني الذي 

ارتفع مبقدار 40 فلسا، وكذلك سهم زين الذي ارتفع 20 فلسا.
ومع عودة قطاع البنوك الى قيادة السوق استطاع املؤشر السعري 
في جلس����ة األمس جتاوز مس����توى 6700 نقطة، ومن املتوقع ان يعزز 
السوق مكاسبه في ظل دخول االسهم القيادية في دائرة اهتمام األوساط 

االستثمارية.
ومن العوامل االيجابية في جلسة األمس استمرار عودة الثقة تدريجيا 
لقطاع االستثمار التي بدأت في استقطاب السيولة بشكل الفت في اجللسات 
األخيرة من خالل عمليات شراء محمومة على الكثير من اسهم القطاع 
الذي اس����تحوذ على نحو 8.9% من السيولة التي جنحت بعد فترة في 

تخطي حاجز ال� 30 مليون دينار ببلوغها 38.3 مليون دينار. 

مؤشرات السوق

 وانعكس النش���اط الذي شهد السوق في جلسة االمس على 
اداء مؤشريه الس���عري والوزني، حيث أغلق املؤشر العام على 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
25.8 مليون 
دينار تمثل 
67.5% من 
إجمالي القيمة

شراء انتقائي 
على الشركات 
التشغيلية مع 

تحركات مضاربية 
سريعة على 

األسهم الرخيصة

)سعود سالم(السوق ينهي تعامالت األسبوع بنشاط ملحوظ

المؤشر العام 25.3 نقطة 
وتداول 134.8 مليون سهم 

قيمتها 38.3 مليون دينار
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استمرار الشراء المكثف والتداول النشط على أسهم البنوك

»غلف انفست«: السوق يشهد ارتفاعًا
في جميع مؤشراته مع تذبذب محدود 

قال التقرير األسبوعي للشركة اخلليجية 
الدولية لالس����تثمار »غلف انفس����ت« عن 
س����وق الكويت لألوراق املالية، ان السوق 
ش����هد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
ارتفع املؤش����ر السعري بواقع 57.6 نقطة وبنسبة 
0.87% أما املؤشر الوزني فقد ارتفع بواقع 7.5 نقاط 

وبنسبة %1.73.
 وعزا الت��قرير ذلك لعدة عوامل أهمها: استمرار 
الشراء املكثف والتداول النشط على أسهم البنوك 
وخصوصا في اواخر أيام تداوالت األسبوع مع توقع 
املستثمرين حتسن نتائج البنوك في الفترة املقبلة، 
باإلضافة لتحرك املجاميع االستثمارية وباألخص 
مجموعة شركات اخلرافي بقيادة »زين« ما أدى إلى 
ارتفاع التداوالت على أس����هم الشركة وساعد على 
ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية، كما تذبذب السوق 
نسبيا خالل األسبوع بسبب عمليات جني األرباح 

واملضاربات التي طالت معظم قطاعات السوق.
 وقد تصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنس����بة 
35.7% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع حيث 

شهد سهم »الدولي« تداوال ب� 51.4 مليون سهم بقيمة 
13.6 مليون دينار، وشهد سهم »برقان« تداوال ب� 28.1 
مليون س����هم بقيمة 12.6 مليون دينار، وحل قطاع 
اخلدمات ثانيا بنسبة 29.4% وذلك بسبب التداول على 
سهم »زين« حيث تداول ب� 25.1 مليون سهم بقيمة 
30.4 مليون دينار، وشهد سهم »أجيليتي« تداوال ب� 

5.4 ماليني سهم بقيمة 2.4 مليون دينار.
وحل قطاع االس����تثمار ثالثا بنس����بة 11% وذلك 
بس����بب التداول على سهم »ساحل« حيث تداول ب� 
28.1 مليون س����هم بقيمة 3.3 ماليني دينار ، وشهد 
سهم »مشاريع« تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 7.5 

مليون سهم بقيمة 3 ماليني دينار.
وبالنسبة للفترة املقبلة، قال التقرير أن املؤشر 
يجب عليه أن يتخطى نقط����ة املقاومة األولى عند 
6.734 نقطة ليستمر في االرتفاع وليتجه نحو نقطة 
املقاومة الثانية عن����د 6.810 نقطة مع ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 6.682 نقطة 

ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.642 نقطة.

إقبال الفت على الشركات القيادية وتباطؤ حركة التداول

»وضوح«: االستقرار يترسخ في السوق والفرز اليزال مستمرًا

قال التقرير 
األسبوع��ي 
لش����رك���ة 
ح  ض���و و
لالستشارات املالية واالقتصادية 
عن س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية، ان املستثمرين مازالوا 
يتحركون بحذر انتظارا لوضوح 
الصورة اإلجمالية للتحركات 
السعرية سواء لألسهم أو ملؤشر 
السوق ككل، مش���يرا الى انه 
على الرغم من احلركة األفقية 
ملؤشر السوق استمرت عملية 
الفرز واالنتقائية في التداوالت، 
ويتضح ذلك من خالل اإلقبال 
الذي تشهده الشركات الرئيسية 
الس���وق والع���زوف عن  في 
الشركات األخرى وهو ما ميكن 
مالحظته من خالل األداء اجليد 
للمؤشر الوزني مقارنة باملؤشر 
السعري منذ بداية العام احلالي 
مما يعد مؤشرا إيجابيا حلركة 
التداول وخصوصا في الفترة 

القادمة. 
وفيم���ا يت��عل���ق بالرؤية 
الفنية قصيرة األج���ل، ق��ال 
التقرير إنها ل���م تتغير حيث 
إلى  الفنية  ت����شير املعطيات 
أن حتركات املؤش���ر احلالية، 
العزم  تس���تهدف اس���تجماع 
والتقاط األنفاس بغية استئناف 
املوجات التصاعدية مرة أخرى، 
مستهدفة في ذلك الوصول إلى 
منطق���ة املقاومة 6715 � 6745 
نقط���ة وصوال إلى مس���توى 
6840 نقطة، في حال االختراق 
واإلغالق أعلى املنطقة األولى 

بصورة صحيحة. 
وق���د أنهى س���وق الكويت 
ت���داوالت هذا  املالية  لألوراق 
األس���بوع على ارتفاع طفيف 
حيث أغلق املؤش���ر السعري 
عند مس���توى 6.703.2 نقاط 
بزي���ادة مقداره���ا 0.87% عن 
إغالق األس���بوع السابق الذي 
بل���غ 6.645.6 نقطة، في حني 

مستوى 2.490.9 نقطة، مرتفعا 
بواقع 5.56%مقارنة باألسبوع 
السابق مس���تحوذا على قيمة 
تداول تع���ادل 2.15% من قيمة 
تداوالت الس���وق اإلجمالية، 
يليه قطاع غير الكويتي بواقع 
ارتفاع مقداره 1.35% في مؤشره 
السعري الذي أغلق عند مستوى 

6.951.5 نقطة.
ومن حيث التراجعات، تراجع 
قطاع األغذي���ة وحيدا ليغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
4.690.2 نقطة متخليا عن %0.40 
وبقيمة تداول تعادل 0.25% من 

إجمالي القيمة السوقية.
أما من حيث نشاط القطاعات، 
فق���د تصدرها قط���اع البنوك 
باستحواذه على 35.65% من 
الس���وق حيث  قيمة تداوالت 
الس���عري عند  أغلق مؤشره 
مس���توى 10.368.3 بزي���ادة 
مقدارها 1.28% عن األس���بوع 
الس���ابق، يلي��ه في النش���اط 
قط������اع اخلدمات حيث حقق 
قيمة تداول تع���ادل 29.38%من 
إجمالي قيمة تداوالت السوق 
حيث أغلق مؤش���ره السعري 
عن���د 14.685.5 نقطة مرتفعا 
0.35% ع���ن إغالق األس���بوع 
الس���ابق وحقق قطاع األغذية 
أقل قيمة تداول لهذا األسبوع 
حيث بلغت 0.25% من إجمالي 

القيمة السوقية.
وعلى صعيد األسهم، تصدر 
سهم »خليج ت« قائمة االرتفاعات 
بواقع 19.1% ليغلق عند 530 فلسا، 
يليه سهم »خليج متحد« مرتفعا 
بواق���ع 12.1%، فيما جاء س���هم 
»حيات كوم« في املرتبة الثالثة 
مرتفعا 12.0%، وفي املقابل تصدر 
التراجعات س���هم »د للتمويل« 
بنحو 10.7%حيث أغلق عند 250 
فلسا، يليه سهم »اإلعادة« متخليا 
عن 8.3%، ثم س���هم »متدين أ« 

بخسارة مقدارها %7.1.
أما من حيث نشاط األسهم، 
فقد حقق سهم »زين« أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
30.39 مليون دينار وأغلق عند 
1.240 فلس���ا، يليه »الدولي« 
ت���داول مقدارها 13.60  بقيمة 
مليون دينار حيث أغلق عند 

270 فلسا.

الوزني تداوالت  أنهى املؤشر 
هذا األسبوع مغلقا عند مستوى 
441.31 نقط���ة بزيادة مقدارها 
1.73% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 433.71 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
القيمة  الس���ابق، بلغ إجمالي 
املتداول���ة لهذا األس���بوع ما 
ال� 145.8 مليون دينار  يقارب 

مقارنة بنحو 173.0 مليون دينار 
خالل األسبوع السابق بتراجع 
مق���داره 15.7%، فيما تراجعت 
كمي���ة األس���هم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو 18% لتبلغ بنهاية 
األس���بوع 693.5 مليون سهم 
من خالل تنفيذ 11.845 صفقة، 
وبلغ متوس���ط قيمة التداول 
اليومي 29.1 مليون دينار من 

خالل متوسطات كمية متداولة 
تعادل 138.7 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 2.368 صفقة 

يوميا.
القطاعات،  وعلى صعي���د 
الس���وق  ش���هدت ت���داوالت 
تباين���ا في أدائها حيث تصدر 
االرتفاعات قطاع التأمني الذي 
الس���عري عند  أغلق مؤشره 

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
التغيراألسبوع السابقاألسبوع الجاريالسوق

8.718.45%3.1
5.8%15.0714.24قطاع البنوك

9.8%12.0610.98قطاع االستثمار
6.9%13.412.53قطاع التأمني
0.0%8.118.11قطاع العقار

-1.7%13.3413.57قطاع الصناعة
2.3%5.775.64قطاع اخلدمات
1.9%13.2112.96قطاع األغذية

0.9%12.5612.45قطاع غير الكويتي مؤشرات األسواق العربية

آخر إقفالسوق
إقفال 

سابق

حركة المؤشر 52 اسبوعااألداء %
2009

ادنى قراءةأعلى قراءةبداية العام3 شهورالشهرياسبوعي

-10.0%7902.06280.3-4.3%-0.1%1.2%0.9%6703.26645.6الكويت
27.5%0.66939.35530.8%2.6%-2.7%2.6%6159.06001.2السعودية

10.2%2408.91455.0-17.0%-3.4%-0.8%0.0%1497.81497.5دبي
14.8%3269.92430.0-9.1%-2.2%-1.7%-0.2%2494.52500.6ابوظبي
1.1%5.07812.26472.3%8.4%3.9%2.0%7306.07160.6الدوحة
-19.2%1614.31360.5-2.6%0.3%1.8%-0.9%1420.11433.3البحرين
17.0%6959.05905.2-1.7%1.2%-1.1%-0.2%6260.06272.9مسقط
35.1%5.27693.55814.2%1.6%3.6%0.9%6530.56474.5مصر

 MSCI
17.3%2.4538.7452.1%2.8%-0.3%1.4%482.2475.4العربي

تقـرير

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

االستثمارالعقاراخلدماتغير الكويتي
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