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انخفاض المؤشر 125 نقطة وتداول 230.1 مليون سهم قيمتها 81.4 مليون دينار

تدهور حاد ألسعار األسهم مع شبه إحجام عن الشراء
استحواذ قيمة تداول أسهم 7 ش�ركات على 73.2% من القيمة اإلجماليةاس�تمرار الش�راء عل�ى »زي�ن« وأس�هم البن�وك تق�ود الهب�وط

 هشام أبوشادي
هوت أسعار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية بشدة أمس 
متأثرة بالضع���ف امللحوظ في 
املالية وحالة االحجام  السيولة 
عن الش���راء خاصة جتاه اسهم 
التي يشهد  الرخيصة  الشركات 
اغلبه���ا هبوطا كبيرا وبش���كل 
متواصل في ظل توقف شبه تام 
من قبل املجاميع االستثمارية عن 

دعم أسهمها.
ورغم ان السوق يتأثر باألجواء 
الس���لبية اخلارجية سواء على 
مس���توى انخفاض اسواق املال 
اخلليجي���ة أو العاملية اال انه ال 
توج���د مب���ررات جوهرية لهذا 
الهبوط في ظل التفاؤل بالنتائج 
املالية اجليدة املتوقعة للشركات 
في الربع الثاني من العام احلالي، 
وهذا يعني ان الس���وق لم يتأثر 
ببعض القرارات التي اتخذتها ادارة 
السوق وأقرتها جلنة السوق التي 
البيوع  تتعلق بالتعديالت على 
املس���تقبلية والتسويات، بل ان 
األخطر ان هناك افتقادا واضحا 
للمبادرات، بل ان هناك احجاما 
من قبل املجاميع االس���تثمارية 
عن دعم اسهمها، وهذا قد يكون 
بشكل متعمد بعد ان قامت ببيع 
كميات كبيرة وبأسعار مرتفعة 
ما مكنها من توفير سيولة مالية 
غير مشتغلة وتنتظر املزيد من 
الهبوط للسوق للشراء مرة أخرى، 
وحتقيق املزيد من املكاسب على 
حساب صغار املتداولني، فاألسعار 
احلالية تراجعت مبا ال يقل عن 40 
و50% من أعلى املستويات التي 
وصلتها في بدايات الشهر املاضي، 
وهذا يظهر مدى األزمة التي ميكن 
ان يتعرض لها السوق في حال 
استمرار وتيرة الهبوط الراهنة. 
فحسب اغالق السوق امس، فإن 
املؤشر السعري قد انخفض 1012 
نقطة، وإذا لم يش���هد متاس���كا 
وارتفاعا في تداوالت اليوم، فإن 
الى  السوق سيش���هد انخفاضا 

التوقعات  الرغم من  الشراء على 
االيجابية اجليدة لنتائجها املالية 
في الربع الثاني من العام احلالي، 
ومن اصل 46 ش����ركة مدرجة في 
قطاع االستثمار، عرضت اسهم 11 
ش����ركة باحلد االدنى دون طلبات 
شراء، فضال عن ان اغلب الشركات 
تراجعت مبس����تويات قريبة من 

احلدود الدنيا.
فعلى الرغم من عمليات الدعم 
النسبي على سهم الصفاة، إال أنه 
انخفض خالل التداول الى 120 فلسا 
ولكنه اعلى على 124 فلسا متراجعا 
ثالث وحدات سعرية، فيما تراجع 
سهما ايفا والديرة باحلد األدنى دون 
طلبات في تداوالت متواضعة جدا، 
ويالحظ ان اسهم الشركات التي 
القيمة االسمية  اقل من  اسعارها 
يزداد عددها بش����كل يومي، كما 
يزداد عدد اس����هم الشركات التي 
وصلت اسعارها السوقية الى نصف 
قيمتها االسمية االمر الذي يزيد من 
اجواء الهلع لدى اوساط املتداولني 

ويدفعهم الى البيع.
وهوت ايضا اس����هم الشركات 
العقاري����ة بش����دة في ت����داوالت 
التداوالت  متواضعة باس����تثناء 
املرتفعة نس����بيا على سهم ابيار 
قياسا بالتداوالت املتواضعة بباقي 

اسهم القطاع.
فمن اجمالي اس����هم 36 شركة 
مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 6 
شركات دون طلبات شراء، فيما ان 
اغلب باقي اسهم القطاع تراجعت 
ملستويات سعرية قريبة من احلدود 
الدنيا، االمر الذي يكبد اوس����اط 

املتداولني خسائر كبيرة.

الصناعة والخدمات

تكبدت اغلب اس����هم الشركات 
الصناعي����ة انخفاض����ا كبيرا في 
اس����عارها في تداوالت متواضعة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم الصناعات الوطنية الذي 
تراجع مبقدار ثالث وحدات سعرية، 
ورغم التراجع امللحوظ للشركات 

حاجز ال� 7150 نقطة.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام 125 نقطة 
ليغلق على 7368.8 نقطة، كذلك 
انخفض املؤشر الوزني 4.74 نقاط 

ليغلق على 413.21 نقطة.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
230.1 مليون سهم نفذت من خالل 
5817 صفقة قيمتها 81.4 مليون 
دينار وجرى التداول على اسهم 
122 شركة من أصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 13 
شركة وتراجعت أسعار اسهم 96 
شركة وحافظت اسهم 13 شركة 
على اسعارها و81 شركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط 
بكمية تداول حجمها 72.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1980 صفقة 

قيمتها 44.2 مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 52.1 
مليون سهم نفذت من خالل 1245 

صفقة قيمتها 5.7 ماليني دينار.
املركز  البن����وك  واحتل قطاع 
الثالث بكمية تداول حجمها 39.8 
ملي����ون س����هم نفذت م����ن خالل 
1108 صفقات قيمتها 21.5 مليون 

دينار.
وجاء قط����اع العقار في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 34.7 
ملي����ون س����هم نفذت م����ن خالل 
610 صفقات قيمته����ا 2.9 مليون 

دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غير 
الكويتية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 12.3 مليون س����هم 
نفذت من خالل 295 صفقة قيمتها 

2.2 مليون دينار.

إحجام السيولة

الهبوط احلاد  تظهر وتي����رة 
ألس����عار العديد من االس����هم في 
تداوالت متواضعة ان هناك احجاما 
واضحا للسيولة املالية، وهذا يعود 

الصناعية اال ان س����هم اس����منت 
الكويت الوحي����د الذي  انخفض 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات 
من خالل تداول خمسة آالف سهم 
فقط، األمر الذي يشير إلى ان هناك 
اطرافا تقوم بالضغط على السوق 
لدفعه للهبوط بقوة، فهناك العديد 
من االسهم في مختلف القطاعات 
تراجعت اسعارها باحلد االدنى في 
تداوالت ضعيفة جدا، وشهد سهم 
بوبيان للبتروكيماويات انخفاضا 
باحلد االدنى بفعل عمليات البيع 

القوية على السهم.
وفي قطاع الشركات اخلدماتية، 
فقد اس����تمرت التداوالت النشطة 
على االسهم القيادية في القطاع، 
فقد واصل سهم زين االرتفاع بفعل 
استمرار عمليات الشراء األمر الذي 
رفع السهم لالرتفاع من دينار و120 
فلسا الى دينار و200 فلس اال انه 
تراجع بفعل عمليات جني االرباح 

ليغلق على دينار و160 فلسا.
كما ش���هد س���هم اجيليتي 
عمليات بيع ملحوظة ايضا ادت 
لتراجع الس���هم مبقدار وحدة 
سعرية رغم اعالن الشركة عن 
فوز احدى شركاتها بعقد ضخم 
قيمته 643 مليون دوالر وقد 
تراجعت اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة في القطاع في تداوالت 
ضعيفة، ويالحظ ان من اصل 
57 شركة في قطاع اخلدمات، 
عرضت اسهم 10 شركات باحلد 
االدنى دون طلبات شراء، فيما 
ان اغلب االس���هم ف���ي القطاع 
تراجعت ملستويات قريبة من 

احلدود الدنيا.
واستمرت ايضا اغلب اسهم 
الشركات غير الكويتية في التراجع 

في تداوالت ضعيفة.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول 
اسهم 7 ش����ركات على 73.2% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 122 
ش����ركة، فيما ان اسهم 32 شركة 

عرضت دون طلبات شراء.

الى اسباب بعضها يعود الى تعمد 
املجاميع االستثمارية دعم اسهمها، 
والبعض اآلخر يعود الى ان الكثير 
من اوساط املتداولني خاصة الصغار 
الذي����ن يعدون االكث����ر تداوال في 
السوق، تورطوا في اسهم بأسعار 
مرتفعة وليس امامهم سوى جترع 
اخلسائر مبرارة واالنتظار الى ان 
يتوقف النزيف املتواصل للسوق 
ففي الوقت الذي تشهد فيه اغلب 
اسهم الشركات القيادية خاصة زين 
نوعا من السيولة املالية املوجهة 
اليها وان كانت ضعيفة، جند ان 
هناك ضعفا كبيرا في الس����يولة 
املالية املوجهة نحو اسهم الشركات 
الرخيصة االمر الذي يدفعها للهبوط 
بشدة، وحتى تتماسك هذه االسهم 
وتعود ال����ى االرتفاع مرة اخرى، 
فإنها حتتاج الى سيولة مالية كبيرة 

وفترة من الوقت.

آلية التداول

تكب����دت اغلب اس����هم البنوك 
خس����ائر خاصة س����هم التمويل 
الكويتي، فيما واصل سهم البنك 
الدولي االنخف����اض باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات في تداوالت 

550 فلسا للس����هم، واذ حصلت 
مجموعة االوراق على نسبة %9.9 
من املزاد علما ان الشركة اعلنت انها 
ستنافس على شريحة نسبتها %5 
فإن البنك الوطني قد يفوز بباقي 
شرائح املزاد، وقد ازدادت عمليات 
البيع نسبيا على سهم بنك اخلليج 
الذي انخف����ض خالل التداول من 
325 فلس����ا الى 320 فلسا واغلق 

على 320 فلسا.
الوطني  البنك  وسجل س����هم 
انخفاضا محدودا في س����عره في 
تداوالت ضعيفة، كما انخفض سهم 
بنك برقان باحلد االدنى خالل مراحل 
التداول متراجعا من 325 فلسا إلى 
300 فلس، إال انه مت تصعيده مرة 
أخرى إلى 325 فلسا. ويالحظ ان 
اسهم البنوك التي تشهد تقلبات 
واضحة في اس����عارها السوقية 
تع����ود إلى املعلومات املنتش����رة 
الى شركتي سعد  حول قروضها 
والقصيبي واملخ����اوف من تأثر 

نتائجها املالية بهذه القروض.
وهوت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية بش����دة من تداوالت 
ضعيفة، وذلك جراء عمليات البيع 
القوية مقابل ش����به االحجام عن 

ضعيفة، وعلى الرغم من ان قطاع 
البنوك يعد االكثر امانا في الظروف 
االس����تثنائية اال ان املخاوف من 
اخ����ذ املزيد م����ن املخصصات في 
النتائج املالية ف����ي الربع الثاني 
ادى الى عملي����ات بيع خوفا من 
انخفاض اس����عار اس����هم البنوك 
ملستويات كبيرة خاصة ان هناك 
تراجعا كبيرا في اسعارها مقارنة 
بأعلى املستويات التي وصلت لها 

الشهر املاضي ويالحظ ان سهم بنك 
بوبيان شهد تداوالت نشطة نسبيا 
وارتفاعا محدودا في سعره ومع 
موافقة البن����ك املركزي ملجموعة 
األوراق املالية على متلك 9.9% من 
اسهم بنك بوبيان، فإن هذه املوافقة 
تؤهلها لدخول املزاد اخلاص ببيع 
هيئة االستثمار حصتها االمر الذي 
قد يؤدي الى منافسة وزيادة في 
سعر املزاد الذي حدد مبدئيا بنحو 

 )سعود سالم(قاعة التداول شبه خالية من املتعاملني

ومؤشراتأرقام

اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات البالغة 59.6 
مليون دينار على 73.2% من القيمة االجمالية، وهذه الشركات 
ه����ي البنك الوطني، بنك اخلليج، البنك التجاري، التمويل 

الكويتي، بنك بوبيان، اجيليتي، زين.

اس��تحوذت قيمة تداول س��هم زين البالغ��ة 31.2 مليون 
دينار على 38.3% من القيمة االجمالية.

تراجعت مؤشرات كل القطاعات اعالها قطاع اخلدمات 
مبقدار 213.1 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 149.3 نقطة، 

تاله قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 136.1 نقطة.

شركة مملوكة
 ل� »صفاة طاقة« توقع 

عقدًا بالبحرين

ذكر سوق الكويت 
ل����ألوراق املالي����ة ان 
شركة الصفاة للطاقة 
أفادته بان  القابض����ة 
إحدى الشركات التابعة 
واململوكة لها بنسبة 
البحري����ن  ف����ي   %75
قامت بتوقيع عقد مع 
شركة مصافي الشمال � 
مصفاة بيجي لتصنيع 
وتوريد خزائن حتكم 
مببلغ  الكت��روني����ة 
1.250 ملي����ون دوالر 

تقريبا.

الكويت  قال سوق 
المالية ان  ل����ألوراق 
مجلس إدارة ش����ركة 
آفاق التربوية  )آفاق( 
سيجتمع اليوم، وذلك 
م����ن أج����ل مناقش����ة 
المالي����ة  البيان����ات 
المرحلية للربع الثالث 
 للفت����رة المنتهية في 

.2009/5/31

»أغذية« تصّدرت القطاع بـ 91% منها

»الجمان«: 209 ماليين دينار قروض
 شركات األغذية المدرجة بنهاية  الربع األول

مختص����ر  حتلي����ل  ق����ال 
ملرك����ز اجلمان لالستش����ارات 
ان إجمالي قروض  االقتصادية 
 ش����ركات األغذي����ة املدرج����ة
في نهاية الربع األول من العام 
احلالي والبالغ عددها ست شركات 
يبلغ 209 ماليني دينار بتاريخ 
2009/3/31، وتشكل 1.6% فقط من 
إجمالي قروض جميع الشركات 
املدرجة البالغ 13.3 مليار دينار، 
ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد 
شركات القطاع بالنسبة للقطاعات 
األخرى، ناهيك عن صغر حجم 
ش����ركات األغذية عدا ش����ركة 
األغذية »أمريكانا« التي تعتبر 
من الش����ركات الكبيرة نسبيا، 
التي  إلى »مواش����ي«  باإلضافة 
تعتبر من الشركات املتوسطة.

وأك����د التقري����ر ان قروض 
»أغذية« تشكل 91% من إجمالي 
قروض قطاع األغذية برصيد يبلغ 
190.6 مليون دينار، تليها � بفارق 
شاسع � »كوت فود« مببلغ 11.8 
مليون دينار، ثم »دواجن« مببلغ 
4.2 مالي����ني دينار، بينما كانت 
»الغذائية« و»دانة« األقل اقتراضا 
مببلغ 1.0 و1.2 مليون دينار على 
التوالي، فيما لم تتحمل »مواشي« 
أي قروض، وذلك كما في نهاية 
الربع األول 2009.ووفقا ملعيار 
نسبة القروض إلى املوجودات 
لش����ركات األغذي����ة، فقد كانت 
»األغذية« األعلى مبعدل %34، 
تلتها »كوت فود« مبعدل 26%، ثم 
»دواجن« مبعدل 25%، أما »دانة« 
و»الغذائية« فكانت األقل بنسبة 
11 و3% على التوالي، بينما بلغ 
متوسط القطاع 17%، وذلك في 
الربع األول 2009.وفيما  نهاية 
القروض  يتعلق مبعيار نسبة 
إلى حقوق املساهمني قال التقرير 
كانت »األغذية« في املقدمة مبعدل 
88%، تلتها »كوت فود« مبعدل 
54%، ثم »دواجن« مبعدل %40، 
بينما كانت »دانة« و»الغذائية« 
األقل بنسبة 3 و17% على التوالي، 
في حني بلغ متوسط ذلك املعيار 
لقطاع األغذية ككل 34%، وذلك 

في 2009/3/31.
وبني ان قروض قطاع األغذية 
ارتفعت مبعدل 15.4% منذ نهاية 
الربع الثان���ي من 2008 حتى 
نهاية الربع األول 2009، وذلك 
مبا يعادل 28 مليون دينار، وقد 
كان أقص���ى ارتفاع خالل تلك 
الفترة أثن���اء الربع األول من 

2009، حيث ارتفعت القروض 
مبقدار 25 مليون دينار مبعدل 
منو بلغ 13.6%، كما كان النمو 
موجبا خالل الربع الثالث 2008 
مبعدل 7.8%، بينما كان سالبا 
مبعدل 5.7% خالل الربع الرابع 

.2008

وال ش����ك في أن املعلومات 
واإلحصائيات أعاله ال تش����مل 
الشركات الغذائية غير املدرجة، 
وبالرغم من أهمية املؤش����رات 
املستخلصة من التحليل أعاله، 
إال أنه ال ميك����ن االعتماد عليها 

قطعيا في كل احلاالت.

ترتيب القروض لقطاع األغذية وفقا لمعيار نسبتها
 إلى الموجودات كما في 2009/3/31

نسبة القروض إلى الشركةالترتيب
املوجودات

34%أغذية1
26%كوت فود2
25%دواجن 3
11%الغذائية4
3%دانة5
0%مواشي6

17%)املتوسط(

ترتيب القروض لقطاع األغذية وفقا لمعيار
القروض المطلقة كما في 2009/3/31

القروض املطلقة )ألف د.ك(الشركةالترتيب

190.584أغذية1
11.789كوت فود2
4.214دواجن 3
1.187دانة4
971الغذائية5
0مواشي6

208.745اإلجمالي

ترتيب القروض لقطاع األغذية وفقا لمعيار نسبتها
 إلى حقوق المساهمين كما في 2009/3/31

نسبة القروض إلى حقوق الشركةالترتيب
املساهمني

88%أغذية1
54%كوت فود2
40%دواجن 3
17%الغذائية4
3%دانة5
0%مواشي6

34%)املتوسط(

مجلس إدارة »آفاق« 
يجتمع اليوم لمناقشة 

البيانات المالية

»المركزي« يوافق 
لمجموعة األوراق على 

تملك 9.99% من بوبيان

الكويت  أفاد سوق 
ل����ألوراق المالية بأن 
مجموع����ة  ش����ركة 
األوراق  المالية أبلغته 
بحصولها على موافقة 
بنك الكويت المركزي 
على تملكها ما نسبة 
9.99% من رأس����مال 
بن����ك بوبي����ان وهذه 
الموافقة  صالحه لمدة 
3 أشهر اعتبارا من 12 

الجاري.


