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عماد الهارون

»المركز«: التداوالت اليومية تركزت على األسهم القيادية
والبورصة مازالت تعاني من غياب المحفزات الجديدة

نسبيا، واليزال السوق يعاني 
من غياب محفزات جديدة وعدم 
وجود تطورات بشأن صفقة زين 
والتي كان لها تأثير على السوق 
في األسابيع املاضية إضافة إلى 
أن نتائج الشركات وخصوصا 
البنوك كانت متوقعة ومسعرة 
في الس���وق ما أدى إلى ضيق 

نطاق التداوالت. وعلى الرغم 
من ذلك التزال أسواق املنطقة 
والكوي���ت خصوصا متأخرة 
من حيث األداء مقارنة بالسلع 
وأسواق األسهم العاملية والتي 
حققت جميعها عوائد جيدة في 

الفترة املاضية.
واش���ار التقري���ر ال���ى أن 

اكتمال  األسبوع املاضى شهد 
إعالنات البنوك وأجيليتي عن 
أرباحهما، فأعلن بنك برقان عن 
أرباح بلغت 12.5 مليون دينار 
للنصف األول بانخفاض قدره 
73% وبربحية سهم بلغت 12.3 
فلسا مقابل 45.1 فلسا للسنة 
املاضية لتنخفض بالتالي األرباح 

ذكر تقرير املركز املالي أن 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
ش���هد حتس���نا في املؤشرين 
على الرغم من ش���ح السيولة 
التي استمرت في التراجع في 
األسابيع املاضية، فبلغ املؤشر 
الوزني 444.62 نقطة بارتفاع 
قدره 1.7% بينما شهد املؤشر 
ارتفاعا طفيفا بلغ  الس���عري 
0.9% ببلوغ���ه 7748.3 نقطة، 
لتبلغ أرباح املؤشر الوزني منذ 
بداية السنة 9.3% بينما بلغت 
خسائر املؤشر السعري %0.4، 
وانخفضت قيمة التداول بشكل 
ملحوظ بنسبة 25% لتبلغ 287.8 
مليون دينار، كما بلغت كمية 
التداول 996.9 مليون س���هم 

بانخفاض بلغ %36.2.
وأضاف التقرير أن التداوالت 
كانت ش���حيحة لهذا األسبوع 
وكانت تتم في نطاقات ضيقة 
وتركزت على بعض األس���هم 
القيادية والتي استحوذت على 
أكثر من نصف تداوالت السوق 
إضاف���ة إلى بع���ض املجاميع 
االستثمارية التي شهدت نشاطا 

املجمعة للبنوك بنس���بة %64 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، فيما حققت أجيليتي 
منوا في أرباحها بنسبة %3.2 
لتبلغ 74.9 مليونا مقابل 72.7 
وبربحية سهم بلغت 74.9 مقابل 

69.9 فلسا لنفس الفترة.
القطاعات ذكر  أداء  وحول 
التقرير أن قطاع اخلدمات احتل 
املرتبة األولى لهذا األسبوع من 
حيث قيمة التداول األسبوعية 
بنسبة 47.5% مدفوعا بارتفاع 
التداول على أسهم زين وأجيليتي 
بنسبة 34% من إجمالي تداوالت 
الس���وق، وجاء قطاع البنوك 
في املركز الثاني بنسبة %17.4 
التداول على  مدفوعا بارتفاع 
بن���ك الكوي���ت الوطني، ومن 
الناحية الفنية، يحظى املؤشر 
الس���عري بدعم عند مستوى 
7650 بينما يواجه مقاومة عند 
مستوى 7850 و7900 نقطة، 
بينما يحظى املؤش���ر الوزني 
بدعم عند مس���توى 440 فيما 
يواجه مقاومة عند مستوى 455 

و465 نقطة.

أكد أن أسواق المنطقة والكويت خصوصًا متأخرة من حيث األداء مقارنة باألسواق العالمية

املتدربون في صورة جماعية

»الوطني« يختتم الدورة التدريبية الرابعة واألخيرة لبرنامجه الصيفي
اختتمت مؤخرا في املقر الرئيس����ي لبنك الكويت 
الوطني انش����طة الدورة التدريبية الرابعة واألخيرة 
لبرنام����ج الوطني للتدريب الصيف����ي لطلبة املرحلة 

الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عاما. 
ومتيزت هذه ال����دورة برحلة ميدانية إلى الزميلة 
جري����دة القبس هدفت إلى إعط����اء الطلبة خلفية عن 
العمل الصحافي، وقد قام باستقبالهم كل من مسؤول 
اإلنتاج عيسى الياس موسى ومسؤول العالقات العامة 
محمد عبداحلافظ في جريدة القبس واللذان أعربا عن 

سعادتهما بهذه الزيارة وأثنيا على جهود البنك الوطني 
في تدريب الشباب في فترة اإلجازة الصيفية مشيرين 
إلى الدور االجتماعي امللحوظ الذي يقوم به البنك، كما 
قام العاملون في اجلريدة بتعريف الطلبة على طبيعة 
العمل في أقسام وإدارات اجلريدة املختلفة، واإلجابة 

عن جميع تساؤالت الطلبة حول العمل الصحافي. 
وقال مسؤول العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
واملشرف على الدورة أحمد احملميد ان تنظيم برنامج 
الوطني للتدري����ب الصيفي يأتي في إطار التزام بنك 

الكويت الوطني مبس����ؤوليته االجتماعية والوطنية، 
الس����يما جتاه فئة الشباب التي تشكل جزءا مهما من 
املجتمع الكويتي وترتبط ارتباطا وثيقا مبس����تقبل 
البالد، عالوة على حرص البنك على تأهيل مخرجات 
املؤسسات التعليمية التي تش����كل النواة الرئيسية 
للكوادر الوطنية املستقبلية وإتاحة الفرصة أمامهم 
للتدرب والتعرف عن كثب على واقع العمل املصرفي 
بغية تشجيعهم على االلتحاق مستقبال بالقطاع اخلاص 

عامة والقطاع املصرفي بشكل خاص.

إلتاحة الفرصة أمام الشباب للتدرب والتعرف عن كثب على واقع العمل المصرفي

»االستثمارات الوطنية«: شح السيولة وضبابية الرؤية
يسلطان الضوء على سلبية السوق وتفاعله مع أرباح الشركات

قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية 
ان مؤش���ر NIC50 أقفل بنهاية تداول 
االسبوع املاضي املوافق يوم اخلميس 
6 اغسطس 2009 عند مستوى 5.080.0 
نقطة بارتفاع قدره 93.1 نقطة وما نسبته 
1.9% مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
املوافق 30 يوليو 2009 والبالغ 4.986.9 
نقط���ة وارتفاع قدره 784.6 نقطة وما 
نسبته 18.3% عن نهاية عام 2008 وقد 
استحوذت اسهم املؤشر على 81.6% من 
اجمالي قيمة االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
واقفل املؤشر السعري للسوق عند 
مستوى 7.748.3 نقطة بارتفاع قدره 
68.8 نقطة وما نس���بته 0.9% مقارنة 
بإقفال االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
7.679.5 نقط���ة وانخفاض قدره 34.3 
نقطة وما نسبته 0.4% عن نهاية عام 

.2008
اما املؤشر الوزني للسوق فقد اقفل 
عند مستوى 444.6 نقطة بارتفاع قدره 
7.4 نقاط وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال 

االسبوع قبل املاضي والبالغ 437.2 نقطة 
وارتفاع قدره 37.9 نقطة وما نسبته 

9.3% عن نهاية عام 2008.

القيمة السوقية

وذك���ر التقرير ان���ه بنهاية تداول 
االسب��وع املاضي بلغت القيمة السوقية 
الرأسمالي��ة للشركات املدرجة في السوق 
الرسم��ي 35.5 مليار دينار بارتفاع قدره 
570.4 مليون دينار وما نس���بته %1.7 
مقارنة مع نهاية االسبوع قبل املاضي 
والبالغة 34.546.2 مليون دينار وارتفاع 
قدره 1.317.7 مليون دينار وما نسبته 

3.9% عن نهاية عام 2008.
ونوه التقرير الى ان سوق الكويت 
لألوراق املالية انهى تعامالته لألسبوع 
على ارتفاع طفيف في مؤشراته العامة 
)الس���عري � الوزني � NIC50( بنسب 
بلغت 0.9% و1.7% و1.9% على التوالي، 
اما بالنسبة إلى اداء املتغيرات العامة 
)املتوس���ط اليومي للقيم���ة املتداولة 
والكمي���ة املتداولة وع���دد صفقاتها(، 

فقد انخفضت بنسب اكبر بلغت %25 
و36% و30% على التوالي، هذا وقد بلغ 
املتوس���ط اليومي للقيمة املتداولة 57 
مليون دين���ار باملقارنة مع 76 مليون 

دينار لألسبوع قبله.

ركود في اداء السوق

هذا، واليزال الهدوء والركود يخيم 
على اداء الس���وق احمللي وبالرغم من 
تفاعل االسواق العاملية مبعدالت قياسية 
مع مؤشرات حتس���ن اقتصادي عاملي 
بالنس���بة ألس���واق الواليات املتحدة 
واوروبا ما انعكس بشكل مباشر على 
اسعار النفط واسعار صرف العمالت 
الرئيسية، اال ان السوق احمللي واالسواق 
اخلليجية لم تتفاعل بصورة ايجابية 
رمبا لشح السيولة املتوافرة لسوق رأس 
املال او قد تكون ألسباب حتفظية حول 
اداء الشركات املدرجة ليس لواقع النظرة 
لألرباح املعلنة حتى النصف األول من 
العام 2009 وامنا متتد وتنسحب على 
االداء املتوقع حتى نهاية العام احلالي 

نظرا لضبابية الرؤية فيما يتعلق بهذا 
اخلصوص، وبالرغ���م من وجود ذلك 
التحفظ فاليزال تركز الس���يولة رغم 
ش���حها على اسهم ش���ركات محدودة 
تستحوذ عل��ى النسب��ة الكبرى منها، 
تتميز بكبر حج��م قيمته��ا الرأسمالي��ة 
وف�����ي غالبه��ا ش���ركات اعلنت عن 
ارباحها للنصف األول من العام احلالي 
وهو مؤشر يلقي الضوء على سلبية 
السوق في تعاطيه وتفاعله مع توقعات 
وتس���ريبات ارباح الشركات عن فترة 
الستة اشهر املاضية التي لرمبا تعبر 
عن ظروف استثنائية ومن الالمنطقي 
التعام���ل مع نتائج الش���ركات خاللها 
وقياسها على األداء املتوقع خالل املرحلة 
املقبلة، اذن فإن قياس االمور مختلف 
خالل هذه املرحلة االستثنائية، هذا وقد 
شهدت تعامالت السوق مزيدا من اعالنات 
االرباح للنصف األول بلغت حتى نهاية 
االسبوع 49 شركة عن ارباحها والتي 
انخفضت بنسبة تبلغ 67% عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

35.5 مليار دينار القيمة الس�وقية للشركات المدرجة بنهاية األسبوع الماضي بارتفاع %1.7

49 شركة أفصحت عن بيانات النصف األول بانخفاض أرباحها بنسبة %67

الهارون: 100 شركة محلية ودولية أكدت 
مشاركتها في معرض الغذاء الرمضاني 2009 

تشهد أرض املعارض الدولية 
مبشرف انطالق دورة جديدة 
ف���ي سلس���لة دورات معرض 
الرمضاني حتت رعاية  الغذاء 
وبحضور وكيل الوزارة املساعد 
لش���ؤون التج���ارة اخلارجية 
عبدالعزيز مشعان اخلالدي الذي 
اعتادت على تنظيمه وإقامته 
سنويا شركة معرض الكويت 

الدولي. 
وبهذه املناسبة صرح مدير 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي عماد الهارون بأن 
نحو 100 شركة جتارية محلية 
ودولية قد أكدت مشاركتها في 
املعرض واس���تعدت النطالق 
انشطته يوم االثنني املقبل حيث 
تضم قائمة الشركات املشاركة من 
خارج الكويت شركات جاءت من 
كل من سورية وباكستان وايران 
الس���عودية  العربية  واململكة 
ودب���ي واليم���ن وجمهوري���ة 
مصر العربية واململكة االردنية 
الهاش���مية وفلسطني ومملكة 
البحري���ن باالضافة الى قائمة 
طويلة تضم العديد من املنتجات 

االوروبية.
ويتابع الهارون تصريحاته 
مش���يرا الى أن معرض الغذاء 
الرمضاني م���ن املعارض التي 
حترص الش���ركة على اقامتها 

البالد على املشاركة والتواجد 
بكل ما هو جديد لديها أمام زوار 
املعرض الذين يتوافدون على 
اللحظات االولى  متابعته منذ 

الفتتاحه.
الش���ركات  وتس���تعرض 
الغذائية  املش���اركة املنتجات 
املصنعة محليا ب���كل انواعها 
وكذلك املواد الغذائية املستوردة 
ويتم كذلك استعراض مكائن 
التغليف ولوازمه���ا ومعدات 
جتهيز وتصنيع املواد الغذائية 
كما تضم قائم���ة املعروضات 
السلع الرمضانية الشهيرة التي 
اعتاد املواطنون على تناولها 

خالل ايام الشهر الفضيل.
اله���ارون أن يزور  وتوقع 
املعرض خ���الل إقامت���ه ما ال 
يقل عن 40 الف زائر الس���يما 
أن كثيرا من العائالت املسافرة 
قد ب���دأت العودة ال���ى الديرة 
استعدادا وترقبا حللول الشهر 
الفضيل. وتستقبل الصالة رقم 
6 حيث يق���ام املعرض زواره 
عقب االفتتاح مباش���رة وعلى 
مدى فترتني يوميا، صباحية 
من الس���اعة 10 الى الس���اعة 1 
ظهرا ومس���ائية من الساعة 5 
الى الس���اعة 10 ويوم اجلمعة 
فترة واحدة من الساعة 5 الى 

الساعة 10.30.

في هذا التوقي���ت من كل عام 
اي قبيل حلول ش���هر رمضان 
الفضيل وذلك لتوفير مستلزمات 
الشهر لرواد ارض املعارض وكل 
املواطنني واملقيمني، وقد أصبح 
املعرض احدى املناسبات املهمة 
الت���ي يترقبها املواطنون على 
الصعيد احمللي والتي تترقبها 
التي  الش���ركات املعنية  ايضا 
حترص على التواجد في املعرض 
ويعكس ذلك حجم املشاركة التي 
ارتفعت الى 100 شركة محلية 

ودولية.
الغ���ذاء  ويع���د مع���رض 
الرمضاني اكبر جتمع لشركات 
الغذاء في الكويت حيث حترص 
الكبرى في  الغذائية  الشركات 

تنطلق أنشطته في 10 أغسطس الجاري بأرض المعارض

»غلف إنفست«: تعديالت السوق الجديدة 
وراء انخفاض القيم والكميات المتداولة
إعالن�ات البن�وك لبيان�ات النص�ف األول
 ع�ززت مؤش�رات الس�وق وأدت لتماسكه�ا

ذكر تقرير شركة غلف انفست أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية ش����هد ارتفاعا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 50.8 نقطة وبنسبة 0.90% وارتفع املؤشر 

الوزني بواقع 7.42 نقاط وبنسبة %1.7.
وذلك لعدة عوامل أهمها، اس����تمرار انخفاض 
القيم والكميات املتداولة وش����ح السيولة خالل 
األس����بوع وذلك بسبب التعديالت اجلديدة التي 
أقرتها إدارة البورصة في أوائل يوليو على خدمة 
اآلجل والبيوع املستقبلية، والتي أدت بالسلب 
على استمرار شح السيولة وتوقف معظم صناع 

السوق لهذه اخلدمة.

ارباح اجيليتي

باإلضافة إلى إعالنات أرب����اح النصف األول 
من العام لباقي البنوك التي أتت متفاوتة ولكن 
متوقعة بنفس الوقت فقد كان لها األثر الواضح 

بتماسك مؤشرات السوق الرئيسية.
كما كان إلعالن أرباح شركة املخازن العمومية 
)أجيليتي( للنصف األول والتي أتت باإليجاب في 
ظل األزمة املالية حيث حققت الشركة 75 مليون 
دينار بربحية 75 فلسا للسهم األثر اإليجابي على 

سهم الشركة وعلى شركاتها التابعة والزميلة.
باإلضافة إلى حترك بعض املجاميع وخصوصا 
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركاتها 
التابعة والزميلة بسبب توقع املستثمرين بتحقيق 

الشركة نتائج جيدة خالل النصف األول.

مخاوف المستثمرين

كما تذبذب املؤشر خالل األسبوع وذلك بسبب 
تخوف املستثمرين بإيقاف بعض الشركات عن 
التداول القت����راب انتهاء املهلة احملددة إلعالنات 

أرباح الشركات للربع الثاني من العام.
 واضاف أن قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول 
بنسبة 47.3% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع 

حيث شهد سهم زين تداوال ب� 45.2 مليون سهم 
بقيمة 57 مليون دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي 
تداوال ب� 34 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار، 
وحل قطاع البنوك ثانيا بنسبة 17.3% وذلك بسبب 
التداول على سهم وطني حيث تداول ب� 14 مليون 

سهم بقيمة 17.2 مليون دينار.
وشهد سهم بيتك تداوال ملحوظا حيث تداول 
ب� 10.9 ماليني سهم بقيمة 13.7 مليون دينار، ولقد 
حل قطاع الصناعة ثالثا بنسبة 13% وذلك بسبب 
التداول على سهم صناعات حيث تداول ب� 62.8 
مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار وشهد سهم 
بوبيان تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 6.6 ماليني 

سهم بقيمة 2.9 مليون دينار.

توقعات األسبوع المقبل

وقد توقع التقرير في حتليله الفني السابق 
لس����وق الكويت لألوراق املالية أن املؤشر يجب 
عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة األولى عند 7.768 
نقطة ليستمر باالرتفاع متجها نحو نقطة املقاومة 

الثانية والنفسية عند 8.000 نقطة.
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
عن نقطة الدعم األولى عند 7.500 نقطة ومن ثم 

نقطة الدعم الثانية 7.358 نقطة.
وبالفعل فقد عجز املؤش����ر عن جتاوز نقطة 
املقاومة األولى مما أدى إلى تذبذب املؤش����ر بني 
نقطتي الدع����م األولى واملقاوم����ة األولى خالل 

األسبوع.
أما بالنسبة لتوقع الفترة املقبلة، فذكر التقرير 
أن املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة 
األولى عند 7.768 نقطة ليستمر باالرتفاع متجها 
نحو نقطة املقاومة الثانية والنفسية عند 8.000 
نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن 
نقطة الدعم األولى عند 7.500 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.538 نقطة.

استمرار تخوف المستثمرين من إيقاف تداول بعض الشركات


