
االثنين 27 يوليو 2009   31اقتصاد
ارتفاع المؤشر 68.4 نقطة بكمية تداول 452.3 مليون سهم بقيمة 107 ماليين دينار

تنوع الشراء بين الشركات القيادية والرخيصة 
يدفع السوق لمواصلة الصعود و»بيتك« يقود البنوك

وفق ما اشارت اليه بعض التقارير 
الدولي����ة لتحقيق منو اقتصادي 

خالل عام 2010.

آلية التداول

ارتفع مؤشر قطاع البنوك بدعم 
من االرتفاعات التي شهدتها اسهم 4 
بنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي 
الذي اغلق على ارتفاع باحلد األعلى 
ليس����تقر عند دينار و240 فلسا 
للسهم وذلك على خلفية حصول 
البنك على حكم في االستش����كال 
املقدم من احلكومة في قانوني 8 
و9 بشأن الرهن والتمويل العقاري 
باالضافة الى ارباح النصف األول 
التي دعمت اداء السهم ومن املقرر 
الى  ان يؤدي حكم االس����تئناف 
انتعاش تداوالت السكن اخلاص 
التي ستؤثر ايجابا على ايرادات 
البنك التش����غيلية خالل املرحلة 

املقبلة.
وقد استقر سهم بوبيان عند 
495 فلسا، بتراجع 25 فلسا، وذلك 
بعد انتهاء مزاد بوبيان األربعاء 
املاضي، ورغم التراجع فان السهم 
اليزال عند مستويات جيدة تعكس 
قيمته السوقية ويعد من األسهم 
اجلاذبة لالستثمار بعد استحواذ 
الوطني على 27.5% من رأسمال 
البنك م����ا يعطي دعما للس����هم 
ويجعله من األس����هم اجليدة في 

السوق.

من املتداولني عن احلذر في الشراء 
باالجتاه الى األسهم ذات األسعار 
املتوسطة والرخيصة وهو ما دفع 
الى ترك املجاميع االس����تثمارية 
بشكل نشط على أسهم شركاتها 
التابعة وبشكل ملحوظ من بدء 
جلس����ة التداول حتى نهايتها ما 
دفع اسهم بعض تلك الشركات الى 
االرتفاع باحلد األعلى، وكان اجلزء 
األكبر من حترك تل����ك املجاميع 
بنسبة كبيرة استثماريا مع وجود 
هام����ش مضاربي وكان ابرز تلك 
التحركات على مجموعة الصفاة 
التي شهدت حتركا من بدء التداول 
ومن بني العوام����ل التي ادت الى 
نشاط حركة التداول على جميع 
التركز  انتقال  الس����وق  قطاعات 
من الشركات القيادية الى التنوع 
على جميع قطاعات السوق خاصة 
»االستثماري« الذي أدت اسعاره 
املنخفضة ال����ى جذب الكثير من 
املتداولني واحملافظ للش����راء مع 
انخفاض بعض األسعار الى %30 

من قيمتها.
وجاءت ارتفاعات اسواق املال 
العاملي����ة واخلليجية واالقليمية 
املصحوب����ة بارتفاع ملحوظ في 
النفط لتعطي انطباعات  اسعار 
ايجابية في نفسية املتداولني، مع 
توقع خروج االقتصاد العاملي من 
دائرة الركود التي يعاني منها منذ 
حدوث األزمة املالية العاملية، وذلك 

دينار.
الت����داول على 131  وقد جرى 
ش����ركة من اصل 203 ش����ركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار 81 شركة 
وتراجعت 28 شركة وحافظت 22 
شركة على اسعارها و72 شركة 

لم يشملها التداول.
وقد تصدر قط����اع اخلدمات 
النشاط بكمية تداول حجمها 148.2 
مليون سهم نفذت من خالل 3233 
صفقة بقيمة 45.8 مليون دينار، 
وجاء قطاع االستثمار في املركز 
الثاني من حيث حجم النش����اط 
بكمية تداول 130.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 2328 صفقة بقيمة 

اجمالية 12.93 مليون دينار.
واحتل قطاع العقارات املرتبة 
الثالثة بكمية تداول بلغت 88.7 
مليون سهم نفذت من خالل 1492 
صفقة بقيمة 7.98 ماليني دينار، 
فيما جاء قطاع البنوك في املرتبة 
الرابعة بكمية تداول 34.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 1156 صفقة 
بلغت قيمتها 26.7 مليون دينار.

محفزات إيجابية

وجاءت ارتفاعات السوق امس، 
على جميع مؤشراته الفنية انعكاسا 
الكثير من املس����تثمرين  لتوقع 
بنتائج ايجابية لبيانات النصف 
األول لعدد من الشركات القيادية 
والرخيصة التي ادت الى تخلي عدد 

عمر راشد
سيطر اللون االخضر على اداء 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
اولى جلس����ات تداول االس����بوع 
اجلاري بارتفاع املؤشر السعري 
68.4 نقط����ة ليغلق على 7743.4 
نقطة،كما ارتفع املؤشر الوزني 7.4 

نقاط ليغلق على 440.5 نقطة.
وق����د ج����اء االداء االيجاب����ي 
للسوق استمرارا ملواصلة اجتاهه 
الصعودي مع استمرار تنوع الشراء 
على اسهم الش����ركات الرخيصة 
والقيادية مدعوم����ة بالتوقعات 
االيجابية للبيانات املالية للنصف 
االول للكثير من الشركات خاصة 

قطاع البنوك وقطاع اخلدمات.
وقد تفاعلت س����يولة السوق 
مع االرتفاعات التي شهدتها معظم 
القطاعات لتستقر عند مستوى 
107 ماليني دينار بعد ان تراوحت 
وعلى مدى االسبوعني املاضيني 

دون ال� 100 مليون.
وقد دعم قطاع اخلدمات االداء 
العام للس����وق بدع����م من قطاع 
البنوك حيث  اخلدمات وقط����اع 
القيادية  الش����ركات  قادت اسهم 

السوق لالرتفاع.
وم����ع ازدياد عدد الش����ركات 
املالية ومعرفة  املعلنة لنتائجها 
القطاع املصرفي  درجة انكشاف 
عل����ى ق����روض مجموعة س����عد 
والقصيبي فإن املستثمر يستطيع 
اتخاذ قراراته االستثمارية بشكل 
جيد وهو م����ا يعني توقع زيادة 

السيولة خالل املرحلة املقبلة.
وقد دعمت العوامل اخلارجية 
مستوى الثقة لدى املتداولني والتي 
عززها ارتفاع اس����عار النفط مع 
ارتفاعات االسواق املالية العاملية 
واالقليمية والت����ي تعني اجتاه 
السوق الى مرحلة االستقرار خالل 

الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املوشر العام للبورصة 
68.4 نقط����ة ليغلق على 7743.4 
نقطة،كما ارتفع املؤشر الوزني 7.4 

نقاط ليغلق على 440.5 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
452.3 مليون سهم نفذت من خالل 
9402 صفقة قيمتها 107.15 ماليني 

)سعود سالم(اداء السوق االيجابي سيطر على نفسية املتداولني وأعاد الثقة للسوق

»عقار« تخسر 9 ماليين دينار

عمومية »مدينة األعمال« أغسطس المقبل

»الرابطة« تنفي تخارجها من شركة مقاوالت

شركة مملوكة لـ »حيات كوم« توقّع عقداً

اعتمد مجلس إدارة ش����ركة عقار لالستثمارات العقارية البيانات 
املالية املرحلية للش����ركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الش����ركة لتحقق خسارة بلغت 9 ماليني دينار ما 
يعادل خسارة للسهم بلغت 0.04 فلس للسهم، مقارنة مع ربح 277 ألف 

دينار ما يعادل 1.18 فلس للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية لش���ركة مدينة األعمال الكويتية العقارية ستعقد 
في 6 أغس���طس املقبل في وزارة التجارة والصناعة، حيث سيتم 
خاللها مناقش���ة توصية مجلس االدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 
16 يوليو 2009   باملوافقة على استحواذ الشركة على عدد 299.6 
مليون سهم من اسهم شركة الزمرة للتجزئة واخلدمات القابضة 
من املالك احلالي )شركة القرين القابضة( وذلك في مقابل اصدار 

االسهم املذكورة أدناه.

نفت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل »الرابطة« في بيان 
نش���ر أمس على موقع البورصة تخارجها من خالل حصتها في 

شركة مقاوالت سعودية.

أعلنت شركة حيات لالتصاالت ان شركة حياة لالتصاالت في 
البحرين وهي شركة مملوكة لش���ركة حيات  لالتصاالت )حيات 
كوم( بنس���بة 70% قامت بتوقيع عقد مع شركة هواوي الصينية 
لتركيب شبكة االتصاالت اخلاصة بالرخصة الثالثة في البحرين 

 بقيمة 12 مليون دوالر، ومدة تنفيذ العقد هي 6 أشهر.

الموافقة لـ »المركز« على شراء 10% من أسهمه
وافق بنك الكويت املركزي على طلب جتديد سريان املوافقة لشركة 
املركز املالي الكويتي بش����راء   ما ال يتجاوز 10% من أس����هم الش����ركة 
املصدرة ملدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء   املوافقة احلالية في 
23 يوليو 2009 لتنتهي في 23 ابريل 2010، وذلك مع ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة 
املساهمة ألسهمها، إضافة إلى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر 
من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 
وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 11 لس����نة 1988 ورقم 273 
لس����نة 1999. من جهة أخرى أعلن بنك الكويت املركزي عدم املوافقة 
على طلب جتديد سريان املوافقة لشركة متويل اإلسكان بشراء ما ال 
يتجاوز 10%  من أسهمها املصدرة، حيث ان ذلك األمر يتطلب ضرورة 
االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك 
الشركة املساهمة ألسهمها، إضافة إلى ضرورة االلتزام بأحكام املادة 
115 مكرر من قانون الش����ركات التجارية  وأحكام القرار الوزاري رقم 
10 لس����نة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني   رقم 11 لسنة 

1988 ورقم 273 لسنة 1999.


