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وصل معدلها اليومي الى  13,612مليون دينار

البورصة
نقطة

سيولة البورصة قفزت %51,6
خالل األسبوع الماضي
كان �أداء بور�صة الكويت ،خالل
الأ�سبوع املا�ضي� ،أك�ثر ن�شاط ًا،
حيث ارت��ف��ع��ت م���ؤ��شرات ك��ل من
قيمة الأ�سهم امل��ت��داول��ة ،وكمية
الأ�سهم املتداولة ،وعدد ال�صفقات
امل�برم��ة ،وقيمة امل���ؤ��شر العام
وكانت قراءة م�ؤ�رش ال�شال م�ؤ�رش
قيمة يف نهاية تداول يوم اخلمي�س
املا�ضي ،ق��د بلغت نحو 402.2
نقطة ،وبارتفاع بلغت قيمته 9.9
نقاط ،ون�سبته  %2.5عن �إقفال
الأ�سبوع ال��ذي �سبقه ،وارتفعت
بنحو  39.2نقطة� ،أي ما يعادل
 %10.8عن �إقفال نهاية عام .2016
وارتفعت ال�سيولة يف البور�صة
بن�سبة  %51.6لت�صل الى 13.612
مليون دينار الأ�سبوع املا�ضي مقابل
 8.982ماليني دينار الأ�سبوع قبل
املا�ضي.

التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الفائت
البيان

الأ�سبوع الثاين والثالثون

عدد �أيام التداول
م�ؤ�رش ال�شال قيم �34رشكة
م�ؤ�رش ال�سوق �أ�سعار
قيمة الأ�سهم املتداولة د.ك
املعدل اليومي د.ك
كمية الأ�سهم املتداولة �أ�سهم
املعدل �إلى �أ�سهم
عدد ال�صفقات
معدل اليومي لعدد ال�صفقات

2017/08/10
5
402.2
6.845.0
68.064.639
13.612.928
353.456.610
70.691.322
14.878
2.976

الأ�سبوع احلادي
والثالثون
2017/08/03
5
392.3
6.825.7
44.910.102
8.982.020
303.760.082
60.752.016
12.129
2.426

-

-

0.079976

0.081026

0.081666

0.082724

0.803022

0.812102

التغري

0.082299

0.083549

%

0.783517

0.79249

%2.5
%0.3

0.001197

0.00123

0.426051

0.432599

%51.6

0.2160400

0.215190

%16.4

0.000197

0.000206

0.016761

0.017096

%22.7

النفط
48.23
دوالراً
الدوالر
301
فلس
اليورو
354
فلسا
ذهب
388.8
دينارًا لألوقية

خالل سفرهم على متن الخطوط القطرية

• �أكرب الباكر

عبدالغني  :فتح قطر أبوابها لـ  80دولة
ِّ
ينشط السياحة
من دون تأشيرة

قال �أكرب الباكر ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلطوط اجلوية
القطرية :فتح �أبواب قطر لـ  80دولة ي�ضع دولة قطر على ر�أ�س
الدول املنفتحة لل�سياحة يف املنطقة ،حيث �أن عدد اجلن�سيات
التي يحق لها الدخول �إلى قطر دون ت�أ�شرية �أ�صبح الآن هو الأعلى
يف املنطقة .
ور�أى الباكر �أن اخلطوط اجلوية القطرية �ست�ستفيد من هذا
الإجراء ،م�شريا الى �أنها توا�صل تو�سيع �شبكتها� ،إذ انها بد�أت
رحالت جوية �إلى  62وجهة جديدة هذا العام.
من جانبه يرى اخلبري االقت�صادي حممد العون� ،إن هذا القرار
يعترب خطوة جيدة و�أح��د البدائل املتاحة ملواجهة تداعيات

احل�صار الذي فر�ضته الدول املقاطعة على قطر.
وبني� ،أن القرار �سي�سهم ب�شكل كبري يف تن�شيط حركة ال�سياحة
والنقل اجلوي ،متوقعا تدفّ ق الآالف من الزائرين تباع ًا �إلى قطر
يف �أعقاب القرار.
و�أ�ضاف �أن هناك عدة عوامل من �ش�أنها امل�ساهمة يف منو قطاع
ال�سياحة املحلية ،من بينها ا�ستمرار ا�ستهداف اخلطوط اجلوية
القطرية خلطوط طريان جديدة� ،إلى جانب الت�سهيالت املمنوحة
للزوار.
من ناحيته قال طه عبدالغني ،اخلبري االقت�صادي واملدير العام
ل�رشكة مناء لال�ست�شارات املالية� ،إن قرار قطر ب�إعفاء مواطني

مع صياغة الوظيفة الجديدة لصندوق األجيال القادمة

تحرك المالية لوضع سقوف
للنفقات العامة توجه جيد
�صدر عن وزارة املالية موجز لأرق��ام �إجمالية
للح�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية ،2017/2016
و�أ�صبح تقليد ًا �أن ي�صدر احل�ساب اخلتامي يف يوليو،
�أو ال�شهر الرابع بعد انتهاء ال�سنة املالية ،ونحن
نعتقد �أن هناك �إمكانية كبرية ل�صدوره يف وقت �أبكر
يف زمن باتت فيه اقت�صادات كربى ت�صدر بيانات
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف حدود �أربع
�أ�سابيع من انتهاء كل ربع �سنة.
و�أ�شار تقرير �رشكة ال�شال لال�ست�شارات االقت�صادية
الى �أن جملة الإيرادات املحققة بلغت  13.099مليار
دينار كويتي ،بزيادة عن تلك املقدرة يف موازنة
نف�س ال�سنة املالية  2017/2016بنحو ،%27.9
�أو نحو  2.861مليار دينار كويتي� .ضمنها بلغت
الإيرادات النفطية نحو  11.688مليار دينار كويتي
بزيادة عن املقدر البالغ  8.623مليارات دينار
كويتي ،وعليه� ،ساهمت الإيرادات النفطية بن�سبة
 %89.23من جملة الإي���رادات املحققة� .صاحب
ارتفاع م�ساهمة النفط يف متويل املوازنة العامة،
انخفا�ض ن�سبي ومطلق يف الإيرادات غري النفطية،
فاملحقق فعلي ًا منها بلغ  1.41مليار دينار كويتي،
وبانخفا�ض بحدود  %12.6-عن املقدر� ،أي �أن
النتائج جاءت خمالفة لأهداف ال�سيا�سة املالية
و�أهداف ال�سيا�سة االقت�صادية.
و�أو�ضح انه ويف جانب امل�رصوفات ،حتققت نتائج
�إيجابية ،حيث انخف�ضت النفقات الفعلية عن تلك
املقدرة بنحو � ،%6.27أي �أن وفر ًا بحدود 1.184
مليار دينار كويتي كان ح�صيلة خف�ض متفاوت
مل�رصوفات الأب��واب ال�سبعة يف املوازنة� .أكرب
خف�ض مطلق ،وك��ان بحدود  541مليون دينار
كويتي ،كـان من ن�صيب باب �رشاء الأ�صول غري
املتداولة ،و�أعلى وفر ن�سبي وبحدود  %30.77كان
من ن�صيب باب الإعانات ،ولعله جاء بعد تدقيق

يف عدم ا�ستحقاقها .جملة امل�رصوفات املقدرة يف
املوازنة كان  18.892مليار دينار كويتي ،بينما
جملة الإنفاق الفعلي كانت بحدود  17.707مليار
دينار كويتي ،وم�ستوى الإنفاق الفعلي لي�س بعيد ًا
عن امل�ستوى الذي اقرتحناه ،وهو بحدود  16مليار
دينار كويتي �إن �أردنا تبني �سيا�سة مالية ح�صيفة
وا�ستباقية الجتناب حريق املالية العامة املقبل.
من جانب �آخر� ،أعلنت الهيئة العامة لال�ستثمار
حتقيقها عائد على ا�ستثماراتها لل�سنوات املالية
الأربع � 2014/2013-إلى  -2017/2016بنحو 32
مليار دينار كويتي� ،أي مبعدل  8مليارات دينار
كويتي �سنوي ًا� ،أي  ،%5.1وهو �أي�ض ًا بعيد عما
�إقرتحناه ب�رضورة �إعادة �صياغة وظيفة اال�ستثمار
وحتقيق معدل عائد �سنوي بحدود  %6واعتباره
الدخل الرئي�سي امل�ستدام �أو املتجدد لتمويل
املوازنة العامة.
و�أ�ضاف انه ويف خال�صة ،ميكن لأرق��ام احل�ساب
اخلتامي �أن ت�أتي مبكرة �أكرث ،ولكن البد من الثناء
على جهود بذلت بال �شك خلف�ض الإنفاق الفعلي عن
املقدر ،والبد من بذل جهد �أكرب خلف�ضه �أكرث ،لي�س
لأن ذلك خيار ي�أتي �أو ال ي�أتي ،ولكن ،لأنه مل يعد
هناك خيار �سوى خف�ض ملزم على ح�ساب نفقات
الهدر والف�ساد .من جانب �آخر ،ال معنى النخفا�ض
الإيرادات غري النفطية ،خ�صو�ص ًا والكويت دخلت
حقبة و�إن متوا�ضعة من خف�ض الدعم لبع�ض ال�سلع
واخلدمات العامة ،مثل ر�سوم ا�ستخدام �أرا�ضي
الدولة .و�أخري ًا ،هناك حترك ًا تبذله وزارة املالية
لو�ضع �سقوف للنفقات العامة لفرتة قد متتد �إلى
ثالث �سنوات ،ونعتقد �أنه توجه جيد ،مع �رضورة
ربطه باخلف�ض اجلوهري املقرتح مل�ستوى النفقات
العامة ،و�صياغة الوظيفة اجل��دي��دة ل�صندوق
الأجيال املقبلة.

 80دولة من ت�أ�شرية الدخول �إلى البالد خالل �سفرهم على منت
اخلطوط اجلوية القطرية ،اعتبارا من يوم الأربعاء � 9أغ�سط�س
احلايل يعترب �إيجابي ًا يف �ضوء امل�ستجدات والأو�ضاع الراهنة
على خلفية الأزمة اخلليجية.
و�أ�ضاف �أن ت�سهيل الإجراءات على الزائرين ب�شكل عام ،ي�صب يف
م�صلحة �أي بلد وي�ساهم يف تن�شيط حركة ال�سياحة والأعمال ،يف
املقابل ف�إن و�ضع �أية قيود ي�رض بحركة االقت�صاد.
و�أو�ضح �أن هناك جتارب ناجحة مماثلة يف دول مثل ماليزيا
وتركيا وهو ما يجعل الدوحة ت�ستفيد من القرار من خالل تن�شيط
حركة ال�سياحة وال�سفر و�ستعو�ض ما فقدته من الأ�سواق اخلليجية

• طه عبدالغني

املجاورة .وميثل العرب نحو  %8من �إجمايل ال��زوار بنهاية
الن�صف الأول من العام احلايل بواقع � 113.9ألف زائر.
وتنق�سم الدول املعفاة �إلى قائمتني ،القائمة الأولى تت�ضمن 47
دولة ،وب�إمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات
م�سبقة ،وميكنهم احل�صول على ت�أ�شرية �سارية املفعول لـ30
يوم ًا لدى و�صولهم قطر ،ميكن ا�ستخدمها لزيارات عدة.
�أما القائمة الثانية ،فتت�ضمن  33دولة ميكن ملواطنيها احل�صول
�أي�ض ًا على ت�أ�شرية لدى و�صولهم �إلى قطر ،تبلغ مدتها  180يوم ًا
ولعدة زي��ارات ،ومتنح حاملها احلق للبقاء يف قطر ملدة 90
يوما.

صافي تداوالتهم بيع ًا  65,467مليون ًا وهو مؤشر على انحسار الثقة

الكويتيون باعوا أسهم ًا بقيمة  3.547مليارات
دينار خالل  7أشهر
�أ�صدرت ال�رشكة الكويتية للمقا�صة
تقريرها حول حجم التداول يف ال�سوق
الر�سمي طبق ًا جلن�سية املتداولني،
ع��ن ال��ف�ترة م��ن � 2017/01/01إلى
 ،2017/07/31واملن�شور على املوقع
الإلكرتوين لبور�صة الكويت .و�أفاد
التقرير ب���أن الأف��راد ال يزالون �أكرب
املتعاملني ،ون�صيبهم �إلى ارتفاع،
�إذ ا�ستحوذوا على  %50.9من �إجمايل
قيمة الأ�سهم ُ
املباعة %47.7 ،لل�شهور
ال�سبعة الأولى من عام  ،2016و%50.3
من �إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
امل�شرتاة،
 %43.1لل�شهور ال�سبعة الأولى من عام
 .2016وباع املتعاملون الأفراد �أ�سهم ًا
بقيمة  2.030مليار دينار كويتي ،كما
ا�شرتوا �أ�سهم ًا بقيمة  2.005مليار دينار
كويتي ،لي�صبح �صايف تداوالتهم،
بيع ًا ،بنحو  24.580مليون دينار
كويتي.
وبني تقرير �رشكة ال�شال لال�ست�شارات
االقت�صادية ان ثاين �أكرب امل�ساهمني
يف �سيولة ال�سوق هو قطاع ح�سابات
ال��ع��م�لاء امل��ح��اف��ظ ،ف��ق��د ا�ستحوذ
على  %22.3من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل��ب��اع��ة %17.3 ،للفرتة نف�سها
 ،2016و %21.2م��ن �إج��م��ايل قيمة
الأ�سهم ُ
امل�����ش�تراة %15.5 ،للفرتة
نف�سها  ،2016وب��اع �أ�سهم ًا بقيمة
 889.944مليون دينار كويتي ،يف
حني ا�شرتى �أ�سهم ًا بقيمة 846.917
مليون دينار كويتي ،لي�صبح �صايف
تداوالته ،الأكرث بيع ًا ،بنحو 43.027

مؤشره الوزني حقق مكاسب % 8,7

مليون دينار كويتي.
ولفت الى ان ثالث امل�ساهمني هو قطاع
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،وا�ستحوذ
على  %20.4من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل�����ش�تراة %31.6 ،للفرتة نف�سها
 ،2016و %19.9م��ن �إج��م��ايل قيمة
الأ�سهم ُ
املباعة26.3%،للفرتة نف�سها
 ،2016وقد ا�شرتى هذا القطاع �أ�سهم ًا
بقيمة  815.294مليون دينار كويتي،
يف حني باع �أ�سهم ًا بقيمة 791.916
مليون دينار كويتي ،لي�صبح �صايف
�رشاء ،بنحو  23.378مليون
تداوالته،
ً
دينار كويتي.
و�آخ���ر امل�ساهمني يف ال�سيولة هو
ق��ط��اع ���ص��ن��ادي��ق اال���س��ت��ث��م��ار ،فقـد
ا�ستحـوذ على  %8من �إجمايل قيمة
الأ�سهم ُ
امل�شرتاة %9.8،للفرتة نف�سها
 ،2016و %6.9من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
املباعة %8.7 ،للفرتة نف�سها ،2016
وا�شرتى �أ�سهم ًا بقيمة  320.035مليون
دينار كويتـي ،يف حني ب��اع �أ�سهم ًا
بقيمة  275.807مليون دينار كويتي،
�رشاء،
لي�صبح �صايف تداوالته ،الأكرث
ً
بنحو  44.228مليون دينار كويتي.
و�أو���ض��ح التقرير ان م��ن خ�صائ�ص
ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت ا���س��ت��م��رار كونها
بور�صة حملية مع �إزدي��اد ن�صيبهم،
فقد كان امل�ستثمرون الكويتيون �أكرب
املتعاملني فيها� ،إذ باعوا �أ�سهم ًا
بقيمة  3.547مليارات دينار كويتي،
م�ستحوذين ،بذلك ،على  %89من
�إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
املباعة%86 ،

للفرتة نف�سها  ،2016يف حني ا�شرتوا
�أ�سهم ًا بقيمة  3.481مليارات دينار
كويتي ،م�ستحوذين ،ب��ذل��ك ،على
 ،%87.3م��ن �إج��م��ايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل�����ش�تراة %86.5 ،للفرتة نف�سها
 ،2016ليبلغ ���ص��ايف تداوالتهم،
الوحيدون بيع ًا ،بنحو  65.467مليون
دينار كويتي ،وهو م�ؤ�رش على �إنح�سار
يف ثقة املتعاملني املحليني.
وبلغت ح�صة امل�ستثمرين الآخرين،
من �إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
امل�شرتاة،
نحو  %9.8 ،%8.8للفرتة نف�سها
 ،2016وا�شرتوا ما قيمته 350.810
مليون دينار كويتي ،يف حني بلغت
قيمة �أ�سهمهم ُ
املباعة ،نحو 300.484
مليون دينار كويتي� ،أي ما ن�سبته
 %7.5م��ن �إج���م���ايل ق��ي��م��ة الأ�سهم
ُ
املباعة %11 ،للفرتة نف�سها ،2016
�رشاء،
ليبلغ �صايف تداوالتهم ،الأكرث
ً
بنحو  50.325مليون دينار كويتي.
و�أ���ش��ار التقرير ال��ى ان ن�سبة ح�صة
امل�ستثمرين من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل�شرتاة ،نحو  %3.6 ،%3.9للفرتة
نف�سها � ،2016أي ما قيمته 155.204
مليون دينار كويتي ،يف حني بلغت
قيمة �أ�سهمهم ُ
املباعة ،نحو ،%3.5
 %3للفرتة نف�سها � ،2016أي ما
قيمته  140.063مليون دينار كويتي،
�رشاء ،بنحو
ليبلغ �صايف تداوالتهم،
ً
 15.142مليون دينار كويتي.
وتغري التوزيع الن�سبي بني اجلن�سيات

عن �سابقه� ،إذ �أ�صبح نحو %88.1
للكويتيني و %8.2للمتداولني من
اجلن�سيات الأخرى و %3.7للمتداولني
من دول جمل�س التعاون اخلليجي،
م��ق��ارن��ة بنحو  %86.3للكويتيني
و %10.4للمتداولني من اجلن�سيات
الأخ��رى و %3.3للمتداولني من دول
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي للفرتة
نف�سها � .2016أي �إن بور�صة الكويت
ظلت بور�صة حملية وبارتفاع ن�صيبهم
م��ع ارت��ف��اع الن�شاط يف البور�صة،
ب�إقبال �أكرب من جانب م�ستثمرين ،من
خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي،
يفوق �إقبال نظرائهم ،من داخل دول
املجل�س ،وغلبة التداول فيها للأفراد،
الذين زادوا من ن�صيبهم �أي�ض ًا مع �إزدياد
ن�شاط البور�صة.
و�أ���ض��اف ان ع��دد ح�سابات التداول
الن�شطة ارتفع مبا ن�سبته ،%23.6
ما بني نهاية دي�سمرب  2016ونهاية
يوليو  ،2017مقارنة بانخفا�ض بلغت
ن�سبته  %29.5-ما بني نهاية دي�سمرب
 2015ونهاية يوليو  ،2016وبلغ عدد
ح�سابات التداول الن�شطة يف نهاية
يوليو  ،2017نحو  19,290ح�ساب ًا،
�أي ما ن�سبته نحو  %5.1من �إجمايل
احل�سابات ،مقارنة بنحو 19,590
ح�ساب ًا يف نهاية يونيو � ،2017أي
م��ا ن�سبته نحو  %5.2م��ن �إجمايل
احل�سابات لل�شهر نف�سه ،وبانخفا�ض
بلغت ن�سبته  %1.5-خالل �شهر يوليو
.2017

سوق الكويت رابع األسواق ارتفاع ًا منذ بداية العام
ك��ان �أداء �شهر يوليو مائ ً
ال �إلى
املوجب ،خالله حققت � 9أ�سواق
مكا�سب ،بينما حققت � 5أ�سواق
خ�����س��ائ��ر ،وع��ل��ي��ه ،ارت��ف��ع عدد
الأ�سواق الرابحة منذ بداية العام
�إل��ى � 11سوق ًا بعد �أن كانت 10
�أ���س��واق يف نهاية �شهر يونيو،
وانخف�ض عدد الأ�سواق اخلا�رسة منذ
بداية العام �إلى ثالثة .والأ�سواق
الثالثة اخلا�رسة كلها من �أ�سواق
�إقليم اخلليج ،ولكن ،حدث تبادل
يف بع�ض املواقع ،ففي نهاية �شهر
يونيو الفائت ،ك��ان �سوقا دبي
و�أبوظبي �ضمن الأ�سواق اخلا�رسة
منذ بداية العام ،بالإ�ضافة �إلى
�سوقي م�سقط وقطر ،ومع نهاية
�شهر يوليو ،ارت��ق��ى �سوقا دبي
و�أبوظبي �إلى املنطقة املوجبة،
وهبط �إليها ال�سوق ال�سعودي.
وذك�����ر ت��ق��ري��ر ��ش�رك���ة ال�����ش��ال
لال�ست�شارات االقت�صادية ان �أكرب
ال��راب��ح�ين يف �شهر يوليو كان

�سوق دب��ي ال��ذي �أ���ض��اف مكا�سب
بنحو  %7.1يف �شهر واح��د ،تلك
املكا�سب كانت كفيلة بالقفز به
من املنطقة ال�سالبة بخ�سائر يف
�ست �شهور بنحو  %3.9-يف نهاية
�شهر يونيو الفائت� ،إلى مكا�سب
بنحو  %2.9يف نهاية �شهر يوليو
مقارنة مع م�ستوى م�ؤ�رشه يف بداية
العام احلايل .ثاين �أكرب الرابحني
يف �شهر يوليو كان ال�سوق الهندي
الذي حقق مكا�سب بنحو  %5.2يف
�شهر واح��د ،تلك املكا�سب عززت
موقعه يف �صدارة ترتيب الأ�سواق
الرابحة منذ بداية العام م�ضيف ًا
نحو � %22.1إلى قيمته منذ بداية
العام .ثالث �أكرب الرابحني كان
ال�سوق القطري مبكا�سب يف �شهر
واحد بنحو  ،%4.2ولكنها مكا�سب
ا�ستطاعت فقط �أن تنقله من قاع
املنطقة ال�سالبة بخ�سائر بنحو
 %13.5يف نهاية �شهر يونيو� ،إلىثاين قاع املنطقة ال�سالبة بخ�سائر

بنحو  %9.9-يف ن��ه��اي��ة �شهر
يوليو .وجاء رابع الأ�سواق الأكرث
مكا�سب ،م�ؤ�رش بور�صة الكويت
ال��وزين مبكا�سب يف �شهر يوليو
بنحو  %3.5قفزت به �إل��ى رابع
�أف�ضل �أ�سواق العينة ربح ًا مبكا�سب
منذ بداية العام بنحو .%8.7
و�أو�ضح التقرير ان �أكرب اخلا�رسين
يف ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و ك���ان ال�سوق
ال�سعودي الذي كان �أكرب الرابحني
يف �شهر يونيو ،والذي فقد يف �شهر
واح��د نحو  %4.5-وكانت كفيلة
بعودته �إل��ى املنطقة ال�سالبة
بخ�سائر منذ بداية العام بنحو
 %1.6بعد �أن كانت مكا�سبه نحو %3يف نهاية �شهر يونيو .ثاين
�أك�بر اخلا�رسين يف �شهـر يوليـو
كـان �سوق م�سقط الذي فقد يف �شهر
واحد نحو  ،%1.8-وتلك اخل�سارة
ال��ت��ي ق��اب��ل��ه��ا م��ك��ا���س��ب ال�سوق
القطري� ،أدت �إلى تبادل مركزيهما
يف املنطقة ال�سالبة ،التي �إحتل

العمانــي بخ�سائــر
قاعهــا ال�ســوق ُ
منــذ بدايـة العـام بنحـو ،%13.1-
بينما �إرتقى ال�سوق القطري �إلى
ث��اين �أك�بر اخلا�رسين منذ بداية
ال��ع��ام .ث��ال��ث �أك�ب�ر اخلا�رسين
كان ال�سوق الأملاين بفقدانه نحو
 %1.7يف �شهر واحد ،ولكنه ظلخام�س الأف�ضل �أداء منذ بداية العام
مبكا�سب بنحو  ،%5.5والزال��ت
�أ�سواق رئي�سية يف �أوروبا بالإ�ضافة
�إلى ال�سوق الربيطاين مت�أرجحة
يف �أدائها مع ميل ل�ل�أداء ال�سالب
يف الأ�شهر الأخرية ت�أثر ًا ب�ضبابية
تكاليف خروج بريطانيا من الإحتاد
الأوروبي.
وا�ضاف انه الزال من ال�صعب جد ًا
التنب�ؤ ب���أداء �شهر �أغ�سط�س ،لأن
امل��ت��غ�يرات ال�سيا�سية وحركة
�أ�سعار النفط الزالت حاكمة حلركة
�أ�سواق الأ�سهم ،فالتذبذب احلاد يف
�أداء ال�سوق ال�سعودي ُيعزى لأثر
املتغريين املذكورين.

