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حجم التداوالت تجاوز  105ماليين سهم

مؤشرات بورصة الكويت باألحمر وسط ارتفاع السيولة
انهت بور�صة الكويت تعامالتها
اال�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  2.06نقطة ليبلغ
م�ستوى  5302.5نقطة بن�سبة
انخفا�ض بلغت  .%0.04وبلغت
كمية ت����داوالت امل���ؤ��شر 105.6
ماليني �سهم متت من خالل 4633
�صفقة نقدية بقيمة  23.7مليون
دينار كويتي «نحو  78.21مليون
دوالر �أم�يرك��ي» .وانخف�ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  2.5نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4747.12نقطة وبن�سبة
 %0.05من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 58.6مليون �سهم متت عرب 2329
�صفقة نقدية بقيمة  4.5ماليني
دينار «نحو  14.85مليون دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 1.8
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5599.9
نقطة وبن�سبة انخفا�ض  %0.03من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  74مليون
�سهم متت عرب � 2304صفقات بقيمة

 19.12مليون دينار «نحو 63.09
مليون دوالر».
وكانت �رشكات «عقار» و«وطنية د ق»
و«�سنام» و«�سند» و«من�ش�آت» الأكرث
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «خليج
ب» و«جياد» و«لوج�ستيك» و«اهلي
متحد» و«عقارات ك» الأكرث تداو ًال
�أما الأكرث انخفا�ضا فكانت «وربة
كبيتل» و«امل�صالح ع» و«ال�سورية»
و«ا�سمنت خ» و«امل�شرتكة».
وتابع املتعاملون اي�ضاحا من �رشكة
«جياد القاب�ضة» يف �ش�أن �إبرام �صفقة
�رشاء �رشكة كويتية متتلك غالبية
�أ�سهم «كلية جمان اجلامعية» وهي
مدرجة يف �سوق عمان ف�ضال عن
اعالن «بور�صة الكويت» تنفيذ بيع
اوراق مالية «مدرجة وغري مدرجة»
ل�صالح ح�ساب وزارة العدل �-إدارة
التنفيذ.
وه��ب��ط��ت م����ؤ��ش�رات  5قطاعات
يت�صدرها االت�صاالت بانخفا�ض

ن�سبته  ،%0.62فيما �سجلت
م�ؤ�رشات  5قطاعات �أخرى ارتفاع ًا
�أم�س ب�صدارة الت�أمني بنمو معدله
 %0.56وجاء �سهم «ورب��ة كبيتل»
على ر�أ�س القائمة احلمراء للأ�سهم
ُ
املدرجة ُمرتاجع ًا بنحو ،%12.7
فيما ت�صدر �سهم «عقــار» القائمة
اخل�رضاء بنمو ن�سبته .%7.23
وارتفعت �سيولة البور�صة �أم�س
� %1.2إل��ى  23.72مليون دينار
مقابل  23.43مليون دينار بالأول
�أم�����س ،فيما ت��راج��ع��ت �أح��ج��ام
التداول � %15.1إلى  105.7ماليني
�سهم مقابل  124.5مليون �سهم
بجل�سة ال��ث�لاث��اء .وح��ق��ق �سهم
«الكويت الوطني» �أن�شط �سيولة
بالبور�صة بقيمة  4.57ماليني
دينار ُمرتاجع ًا  ،%0.11فيما ت�صدر
�سهم «بنك اخلليج» ن�شاط الكميات
بتداول  12.4مليون �سهم ُمرتاجع ًا
.%0.69

• تراجع السوق الرئيسي  2.5نقطة

أكثر األسهم من حيث الكمية

المؤشرات العامة
لسوق البورصة

أكثر األسهم من حيث القيمة

المؤشر العام

األكثر انخفاض ًا

المؤشرات العامة
للسوق األول

األكثر من حيث عدد الصفقات

األكثر ارتفاع ًا

أكثر األسهم من حيث الكمية

أكثر األسهم من حيث القيمة

مؤشر السوق

األكثر انخفاض ًا

األكثر من حيث عدد الصفقات

«المركزي» 60 :مليار دوالر صافي
الموجودات األجنبية للقطاع المصرفي
ارتفع �صايف املوجودات الأجنبية يف
القطاع امل�رصيف الكويتي خالل يناير
املا�ضي بن�سبة  %12.5على �أ�سا�س
�سنوي ،ح�سب الإح�صائية النقدية
ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي
�أم�س.
وبلغ �صايف الأ�صول الأجنبية للقطاع
امل�رصيف  18.06مليار دينار « 60مليار
دوالر» يف يناير املا�ضي ،مقابل 16.05

مليار دينار « 52.89مليار دوالر» يف
ال�شهر املناظر من .2018
وعلى �أ�سا�س �شهري ،تراجع �صايف
الأ�صول الأجنبية بن�سبة  ،%0.33علم ًا
ب�أنها كانت تبلغ  18.12مليار دينار يف
دي�سمرب .2018
و�أ���ش��ارت البيانات �إل��ى �أن جمموع
�أ�صول املركزي الكويتي ارتفع %12.4
�إل��ى  10.86مليارات دينار يف يناير

املا�ضي ،مقابل  9.66مليارات دينار
بنف�س ال�شهر من  ،2018ومنو �شهري
.%0.65
و�سجلت املوجودات الأجنبية للمركزي
يف يناير ال�سابق  10.69مليارات
دينار ،بنمو  %11.35عن قيمتها يف
ال�شهر ذاته من العام املا�ضي والبالغة
 9.60مليارات دينار ،وارتفاع �شهري
.%1.14

األكثر ارتفاع ًا

الخالد« :تطوير البورصة» يعد األكبر
في المنطقة
�ضمن �إطار جهودها الرامية �إلى دعم �سوق
ر�أ�س املال الكويتي نظمت بور�صة الكويت
جولة ترويجية موجهة مل��ق��رات كربى
�رشكات �إدارة الأ���ص��ول املالية يف لندن
باململكة املتحدة ،وذلك بالتعاون مع هيئة
�أ�سواق املال ومب�شاركة ال�رشكة الكويتية
للمقا�صة.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة بور�صة
الكويت ،خالد اخلالد« :مما ال �شك فيه �أن

عملية التطوير التي ت�شهدها بور�صة الكويت
تعد �إح��دى �أك�بر العمليات من نوعها يف
املنطقة ب�شكل عام ،ويعود الف�ضل يف ذلك
�إلى اجلهود الد�ؤوبة املبذولة منذ انطالقها
يف متكني و�إع��داد ال�سوق امل��ايل الكويتي
ب��الأدوات واخلدمات و�أنظمة التداول التي
ترقى للم�ستويات العاملية ،وقد مت حتقيق
العديد من الإجن��ازات التي جعلتها حتتل
مكانة مرموقة على خارطة الدول اجلاذبة

لال�ستثمارات ،ومن �أهمها تو�سيع نطاق
املنتجات واخلدمات التي تقدمها ،وتوفري
من�صة ا�ستثمار جاذبة لل�رشكات ،وكذلك
تو�سيع قاعدة امل�ستثمرين ،وتطوير العديد
من القواعد واللوائح خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية بناء على التغريات واالحتياجات
التي ط��ر�أت على ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى
تطوير البنية التحتية لل�سوق وخلق بيئة
جاذبة لل�سيولة».

