
14
االثنني ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥٨٢ مليون دينار صافي مشتريات األجانب باألسهم الكويتية في ٨ أشهر

١٤٫٧٢ مليــون دينــار وبلغــت 
محافظ العمالء بصافي تعامالت 
بيعية ٤٫٢٤ مليون دينار بينما 
اجته صافي تعامــالت محافظ 
صناديق االستثمار الى الشراء 
بصافي بلغت قيمته ١٫٨٦ مليون 

دينار.
مبيعات خليجية

خالفت تعامالت اخلليجيني 
نهج االجانب في  األشــهر الـ ٨

االولى من العام احلالي فقد بلغ 
االســتثمار البيعي لهــم ١٠٫٧٠
ماليني دينار بدعم من مبيعات 
املؤسســات والشــركات حيث 
وصل صافــي بيعهم منذ بداية 

العام الى ١٢٫٤٠ مليون دينار.
كمــا بلــغ صافــي تعامالت 
محافــظ األفــراد البيعية ٣٫٧٥

ماليــني دينــار بينمــا حققــت 
صناديق االســتثمار اخلليجية 
صافي شراء بقيمة ٥٫٤٣ ماليني 
دينــار ومحافظ العمالء حققت 
ايضا صافي تعامالت شــرائية 
٢٦٫١٦ ألف دينار خالل  األشهر 

الـ ٨  املاضية.
وخــالل تعامالتهــم بشــهر 
أغسطس املاضي حقق االستثمار 
اخلليجــي صافي شــراء بلغت 
قيمته ٢٫٥٥ مليون دينار حيث 
تركزت مشــتريات اخلليجيني 
في هذا الشهر من خالل محافظ 
املؤسســات والشــركات والتي 
حققت فائض شراء بقيمة ٢٫٣٦

مليون دينار.
كما حققت محافظ صناديق 
االســتثمار صافــي مشــتريات 
بقيمة ٥٩٣٫٢٦ ألف دينار بينما 
حققت محافظ العمالء اخلليجيني 
صافي تعامــالت بيعية بقيمة 
١٧٫٦٥ الف دينار وحققت ايضا 
محافظ األفراد صافي تعامالت 
بيعية بقيمة ٣٨٣٫٦٤ ألف دينار.

وخالل تعامالت شهر أغسطس 
بلــغ صافي تعامالت الكويتيني 
البيعية ٤٨٫٨ مليون دينار، حيث 
تركزت مبيعات املواطنني خالل 
هــذا الشــهر من خــالل محافظ 
املؤسســات والشــركات بقيمة 

٣١٫٧٠ مليون دينار.
كما بلغــت محافــظ األفراد 
صافي تعامــالت بيعية بقيمة 

كما حققت تعامالت األفراد 
صافــي تعامالت بيعيــة بلغ 
١٤٧٫٧٩ مليــون دينار وبلغت 
تعامــالت محافــظ صناديــق 
االســتثمار صافــي تعامــالت 
بيعيــة بقيمــة ٦٠٫٨٤ مليون 
دينار كما حققت محافظ العمالء 
صافــي تعامالت بيعية بقيمة 

١٢٧٫٨٩ مليون دينار.

الكويتيــني فــي  املســتثمرين 
البورصة الكويتية فقد بلغ صافي 
تعامالتهــم خالل  األشــهر الـ ٨
األولــى من العام احلالي بالبيع 
بقيمة ٥٧١٫٣٤ مليون دينار حيث 
تركزت مبيعــات املواطنني منذ 
بدايــة العام من خــالل محافظ 
املؤسســات والشــركات بقيمة 

٢٣٤٫٨١ مليون دينار.

شراء بقيمة ٤٣٫٩٧ مليون دينار 
كما حققت صناديق االستثمار 
صافي تعامالت شــرائية بقيمة 
١٫٢٣ مليون دينار واجته ايضا 
صافي تعامالت األفراد الى الشراء 

بقيمة ١٫٠٣ مليون دينار.
مبيعات كويتية

تعامــالت  وعلــى صعيــد 

االستثمار صافي بيع بلغ ٥٫٥٨
ماليني دينار.

وخــالل تعامالتهــم بشــهر 
أغسطس املاضي حقق االستثمار 
االجنبي صافي شراء بلغ ٤٦٫٢٤
مليــون دينــار حيــث تركــزت 
مشــتريات االجانــب فــي هــذا 
الشــهر من خــالل املؤسســات 
والشركات والتي حققت فائض 

عالء مجيد

شهدت بورصة الكويت خالل  
األشهر الثمانية األولى من العام 
احلالي تعامالت شرائية مكثفة 
من جانب املستثمرين األجانب، 
حيث جاء ذلك في ظل األداء القوي 
الذي ســجلته بورصة الكويت 
خــالل  األشــهر الـــ ٨ املاضيــة 
باإلضافة الى بعض املؤشــرات 
اإليجابية األخــرى التي دعمت 
النشاط الشرائي بالسوق وفي 

مقدمتها ارتفاع أسعار النفط.
كما شــهدت القيمة السوقية 
للبورصــة الكويتيــة ارتفاعــا 
ملحوظــا منذ بداية العام حيث 
بلغت ٤٫٣ مليارات دينار بنسبة 
ارتفــاع ١٠٫٤٪ وذلــك بنهايــة 
تعامالت اغسطس ببلوغ القيمة 
٤٥٫٧ مليار دينار ارتفاعا من ٤١٫٤

مليارات دينار بنهاية ديسمبر من 
العام املاضي، األمر الذي يعكس 
مدى االقبــال الكبير من جانب 
املستثمرين األجانب على األسهم 

الكويتية منذ بداية العام.
وفي هذا الســياق، كشــفت 
حلجــم  الرســمية  البيانــات 
التداول في السوق الرسمي طبقا 
للجنســية وفئة التداول خالل  
األشهر الثمانية املاضية من العام 
احلالي عن مواصلة املستثمرين 
األجانب تعزيز ثقتهم في بورصة 
الكويت من خالل قيامهم بعمليات 
شراء مكثفة باألسهم الكويتية 
وذلك بصافي شراء بلغ ٥٨٢٫٠٥

مليون دينار.
وتركــزت مشــترياتهم عن 
املؤسســات  محافــظ  طريــق 
والشركات والتي حققت صافي 
شراء بلغ ٥٨٥٫٤٠ مليون دينار، 
كما اجتهت صافي تعامالت األفراد 
الى الشــراء بقيمة ٢٫٢٣ مليون 
دينــار بينما حققــت صناديق 

في ظل األداء القوي للبورصة واملؤشرات اإليجابية الداعمة للنشاط الشرائي بالسوق وفي مقدمتها ارتفاع النفط

٥٧١ مليون دينار استثمارات كويتية و١٠٫٧ ماليني خليجية غادرت البورصة منذ بداية العام احلاليارتفاع القيمة السوقية للبورصة ١٠٫٤٪ منذ بداية ٢٠٢٢.. عزز إقبال األجانب الكبير على األسهم 

٢٠٫٢ ألف حساب نشط بالبورصة بنهاية أغسطس.. ونسبة «اخلاملة» ٩٥٫٢٪
شريف حمدي

استمر تراجع حسابات التداول النشطة 
بالبورصة الكويتية بنهاية تعامالت شــهر 
اغسطس ولكن بقدر اقل من الشهر قبل املاضي، 
اذ انخفضت نســبة احلســابات النشطة مع 
اقفاالت شهر اغسطس بنسبة ٠٫٠٤٪ مقارنة 

بـ ١٫٦٪ مع اقفاالت يوليو املاضي.
وجاء تراجع احلسابات النشطة متماشيا 
مع انخفاض مؤشــرات الســوق بشكل عام 
في اغســطس املاضي الذي تأثرت تعامالته 

بعمليات البيع بهدف جني االرباح.
وانخفضت عدد احلسابات النشطة خالل 
الشهر املاضي بنحو ٩ حسابات فقط، حيث 
بلغ عدد احلسابات النشطة في الشهر املاضي 

٢٠٫٢٧٣ حساب مقارنة مع ٢٠٫٢٨٢ حساب.
وانخفضت نسبة احلسابات النشطة بنهاية 
اغسطس املاضي الى ٤٫٨٪ من إجمالي احلسابات 
التي لها احلق في التداول بأسهم البورصة طبقا 
الحصائيات البورصة بنهاية شــهر اغسطس 
املاضي والتي تقدر بـ ٤١٤٫٧٨١ حســابا، لتبلغ 
نسبة احلسابات اخلاملة والتي لم يجر التداول 
عليها إلى ٩٥٫٢٪ من اجمالي حسابات التداول.

وارتفعت بشكل منفرد حسابات الكويتيني 
خالل تعامالت الشهر املاضي بنسبة ٠٫٠٤٪، 
إذ بلــغ العدد ١٨٫٣٩٧ حســابا نشــطا ارتفاعا 
من ١٨٫٣٩٠ حســابا في الشــهر الذي ســبقه، 
فيما بلغت احلسابات غير النشطة للكويتيني 

٣٧٤٫٠٨ حسابا.
في املقابل انخفض عدد حسابات اخلليجيني 

النشــطة بنسبة ٣٫٤٪ في اغســطس الفائت 
مقارنة بشــهر يوليو، ليصل عدد احلسابات 
إلى ٣١١ حسابا، وذلك انخفاضا من ٣٢٢ حسابا 
الشهر قبل املاضي، ويقدر عدد احلسابات غير 

النشطة للخليجيني ٤١٩١ حسابا.
كما تراجعت حســابات األجانب النشطة 
بنسبة ٠٫٤٪ في الشهر املاضي مقارنة بالذي 
سبقه، حيث بلغ عدد حسابات األجانب النشطة 
١٥٦٥ حسابا مقارنة بـ ١٥٧٠ حسابا، ويقدر عدد 
احلسابات غير النشطة لألجانب ١٦٫٢٠٧ حسابا.

أداء السوق 

إلى ذلك، شهدت تعامالت بداية االسبوع 
تراجعا جماعيا على مستوى مؤشرات بورصة 
الكويت مع استمرار عمليات البيع التي باتت 

السمة الغالبة في اجللسات االخيرة، وخسرت 
البورصــة بنهاية تعامالت امس ٢٦١ مليون 
دينار بنسبة ٠٫٥٪ لتتراجع القيمة السوقية 
إلى ٤٥٫١٣ مليار دينار من ٤٥٫٣٩ مليار دينار 

بنهاية جلسة ختام األسبوع.
وتراجعت الســيولة امس بنسبة الفتة، 
وصلت الى ٢٩٪ مبحصلة بلغت ٣٤٫٨ مليون 
دينار انخفاضا من ٤٩٫٢ مليون دينار، واستمر 
تركز السيولة حول األسهم القيادية تصدرها 
اجيليتي وبيتك وصناعات والوطني واخلليج 
بإجمالي ١٨٫٥ مليون دينار تشــكل ٥٣٪ من 

االجمالي.
كما انخفضت كميات االسهم املتداولة بشكل 
الفت بنسبة ٣٢٪ بتداول ١٤٠٫٢ مليون سهم 
انخفاضا من ٢٠٥٫٦ ماليني ســهم في جلسة 

اخلميس املاضي، تصدرها سهم جي اف اتش 
بتداول ١٤ مليون سهم.

وتراجع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٦٪ 
بخسارة ٥٠٫٢ نقطة ليصل إلى ٨٤٧٦ نقطة، 
كما تراجع مؤشــر السوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٥٪ بخسارته ٣٠٫٣ نقطة ليصل إلى ٥٧٧٧

نقطة، وتراجع مؤشــر السوق العام بنسبة 
٠٫٦٪ بخسارته ٤٣٫٩ نقطة ليصل إلى ٧٦٠٠

نقطة.
وانخفضت املؤشرات الوزنية لـ ١١ قطاعا 
امس، تصدرهــا التكنولوجيا بـ ٤٫٦٪، ومن 
ثم انخفضت القيمة الســعرية لـ ٨١ ســهما، 
وارتفعت لـ ٣٤ ســهما، واســتقرت قيمة ١٧
ســهما، فيما لم يجر التداول على اســهم ٢٥

شركة مدرجة.

سيولة أمس هبطت ٢٩٪ إلى ٣٤٫٨ مليون دينار.. و٢٦١ مليونًا خسائر السوق 

١٢٫٥ ٪ مكاسب السوق األول في «البورصة» منذ بداية ٢٠٢٢
قــال تقريــر صــادر عــن 
شركة كامكو إنفست، إن أداء 
مؤشر األسواق اخلليجية كان 
ثابتا خالل أغسطس املاضي، 
بتســجيله مكاســب هامشية 
بنســبة ٠٫٣٪ فقــط، بعد أن 
أدت التراجعات املتتالية التي 
شهدها خالل النصف الثاني من 
الشــهر إلى محو كل املكاسب 
األولية التي مت تسجيلها خالل 

النصف األول من الشهر. 
وظلت معظم أسواق املنطقة 
تتحرك في نطاق محدود خالل 
الشهر وأنهت تداوالتها بأداء 
إيجابي في الغالب. ومن حيث 
األداء منــذ بدايــة العام ٢٠٢٢

حتــى تاريخــه، كان مؤشــر 
مورجــان ســتانلي اخلليجي 
ضمــن أفضل املؤشــرات اداء 
مقارنــة باألســواق العامليــة 
األخرى بتســجيله ملكاســب 

بنسبة ٧٫٧٪.
وجاءت بورصــة دبي في 
الصــدارة كأفضــل األســواق 
اخلليجية أداء بتسجيل منوا 
بنســبة ٣٫٢٪، تليها أبوظبي 
وعمان بنمو بلغت نسبته ٢٫٢٪ 
و١٫٢٪ على التوالي. ومن حيث 
األداء منــذ بدايــة العام ٢٠٢٢

حتى تاريخه، واصلت أبوظبي 

ومؤشر السوق العام تراجعا 
شهريا بنسبة ٠٫١٪ في أغسطس 
٢٠٢٢، وأثر هذا التراجع على 
أداء الســوق منذ بداية ٢٠٢٢

حتى تاريخه، إذ سجل مؤشر 
الســوق العــام منوا بنســبة 
٩٫٥٪، وبلغت مكاسب مؤشر 
الســوق األول ١٢٫٥٪ وارتفع 
الرئيسي ٥٠ الســوق  مؤشر 

هامشيا بنسبة ٠٫٦٪، في حني 
سجل مؤشر السوق الرئيسي 
تراجعا هامشيا بنسبة ٠٫٣٪.  
وانتعشت أنشطة التداول في 
أغسطس ٢٠٢٢ بعد االنخفاض 
احلاد الذي شهدته في يوليو 

النصف الثاني. وأنهى مؤشر 
الســوق تداوالت الشهر عند 
نقطــة   ١٢٫٢٨٣٫٣ مســتوى 
بتســجيله مكاســب شــهرية 
بنسبة ٠٫٧٪. كما شهد الشهر 
أيضا إدراج شركة نقي للمياه 
ضمن قطاع إنتاج األغذية في 
الســوق الرئيسية للبورصة 

السعودية.
فيما كانت بورصة أبوظبي 
ثاني أفضل األسواق أداء على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل أغسطس ٢٠٢٢

بدعم من املعنويات اإليجابية 
للمستثمرين وأنشطة األعمال. 

مغلقا عند مســتوى ٣٫٤٤٣٫١
نقطة. وشهد املؤشر مكاسب 
متتالية خــالل النصف األول 
من الشهر وظل يتداول ضمن 
نطــاق محدود إلــى حد كبير 
خالل النصف الثاني من الشهر. 
إال انه على الرغم من تسجيله 
ملكاســب علــى مدار شــهرين 
متتاليني، ظل أداء املؤشر منذ 
بداية العام احلالي حتى تاريخه 
محدودا في خانة اآلحاد بنمو 
بلغت نسبته ٧٫٧٪، فيما يعد 
ثاني أضعف املؤشرات أداء على 
مستوى دول مجلس التعاون 

اخلليجي بعد البحرين.
وعلــى صعيــد بورصــة 
قطر، فقد شهد مؤشر بورصة 
قطر ٢٠ مكاســب هامشية في 
ارتفــع  إذ  أغســطس ٢٠٢٢، 
بنسبة ٠٫٤٪ فقط خالل الشهر 
مغلقا عند مستوى ١٣٫٤٢٥٫٦

نقطة، في حني كان أداء مؤشر 
بورصة قطر جلميع األســهم 
أفضل قليال، بتسجيله مكاسب 
بنســبة ٠٫٧٪ خالل الشــهر. 
وبإضافة املكاسب التي سجلتها 
البورصة في أغسطس ٢٠٢٢

وصــل معدل النمو منذ بداية 
العام ٢٠٢٢ ملؤشر بورصة قطر 
٢٠ نســبة ٧٫٤٪، بينما سجل 

٢٠٢٢، وكان إجمالــي كميــة 
األسهم املتداولة في أغسطس 
٢٠٢٢ هو األعلى منذ ديسمبر 
٢٠٢١ بنمو نسبته ٨٠٫٣٪ على 
أساس شهري ليصل إلى ٦٫٢
مليارات ســهم، كمــا ارتفعت 
قيمة األسهم املتداولة بنسبة 
٩٫١٪ لتصــل إلــى ١٫٢٤ مليار 

دينار في أغسطس ٢٠٢٢. 
الســوق  مؤشــر  شــهد 
الســعودية (تــداول) منــوا 
هامشــيا في أغســطس ٢٠٢٢
بعد املكاســب التي حققها في 
النصف األول من الشهر والتي 
قابلها بعــض التراجعات في 

وارتفع مؤشر فوتسي سوق 
أبوظبي العام للشــهر الثاني 
على التوالي مبكاســب بلغت 
نســبتها ٢٫٢٪ خــالل شــهر 
أغسطس ٢٠٢٢ لينهي تداوالت 
الشــهر مغلقا عند مســتوى 

٩٫٨٧٤٫٥ نقاط.
كما ســجل املؤشــر العام 
لســوق دبــي املالي مكاســب 
للشهر الثاني على التوالي في 
أغسطس ٢٠٢٢. وشهد املؤشر 
أفضل أداء شهري على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بوصول مكاســبه إلى نسبة 
٣٫٢٪، لينهي تداوالت الشــهر 

مؤشر قطر جلميع األسهم منوا 
بنسبة أعلى وصلت إلى ١٥٫١٪.

وفــي البحريــن، شــهدت 
بورصــة البحريــن مكاســب 
للشــهر الثاني على التوالي، 
وإن كان بشكل هامشي مقارنة 
باملكاســب املســجلة ســابقا. 
وأنهى املؤشر تداوالت الشهر 
مغلقا عند مســتوى ١٫٩١٨٫٠١

نقطة بنهاية شــهر أغسطس 
٢٠٢٢ مسجال مكاسب بنسبة 
٠٫٧٪. وســاهمت املكاســب 
احملققة في أغسطس ٢٠٢٢ في 
تعزيــز معدل النمو املســجل 
منــذ بداية العــام ٢٠٢٢ حتى 
تاريخه، لتصل بذلك مكاسب 

املؤشر إلى ٦٫٧٪.
أما الســوق العماني، فقد 
العمانية  البورصــة  واصلت 
مكاسبها للشــهر الثالث على 
التوالي في أغســطس ٢٠٢٢. 
إذ ارتفع مؤشر سوق مسقط 
٣٠ بنســبة ١٫٢٪ خالل الشهر 
لينهــي تداوالت الشــهر عند 
مســتوى ٤٫٥٨٥٫٣ نقاط. من 
جهة أخرى، سجل مؤشر سوق 
مسقط املتوافق مع الشريعة 
اإلســالمية مكاســب شهرية 
أقوى نســبيا بنســبة ٥٫٠٣٪ 

خالل أغسطس ٢٠٢٢. 

«كامكو إنفست»: مؤشر السوق العام حقق منواً بـ ٩٫٥٪.. وسوق أبوظبي األفضل أداًء عاملياً بالعام احلالي بـ ١٦٫٣٪

ريادتها ضمن أفضل البورصات 
أداء على مستوى العالم بنمو 
بلغت نسبته ١٦٫٣٪، تليها قطر 
بنســبة ١٥٫٥٪ وعمان بنسبة 

 .٪١١٫٠
كما شــهد نشــاط التداول 
في املنطقة حتســنا ملحوظا 
مقارنة بالشهر املاضي، إذ بلغ 
إجمالي قيمة األسهم املتداولة 
٦٠٫٤ مليار دوالر، مقابل ٣٨٫٤
مليار دوالر في يوليو ٢٠٢٢، 
كمــا ارتفعــت كمية األســهم 
املتداولة ووصلــت إلى أعلى 
مستوياتها املسجلة في ٤ أشهر 
في أغسطس ٢٠٢٢ بوصولها 
إلــى ٢٣٫٨ مليار ســهم مقابل 
١٣٫٢ مليــار ســهم مت تداولها 

في يوليو ٢٠٢٢.
الكويتية  أنهت املؤشرات 
تداوالت شهر أغسطس ٢٠٢٢

بأداء ســلبي بعد تســجيلها 
لتراجع واسع النطاق أثر على 
معظم قطاعات السوق. أما من 
حيــث أداء قطاعات الســوق، 
فتراجع مؤشر السوق الرئيسي 
٥٠ هامشــيا بنسبة ٠٫٨٪ في 
ظل ميل أداء األســهم املكونة 

للمؤشر نحو االنخفاض.
وســجل مؤشــر الســوق 
األول ومؤشر السوق الرئيسي 


