
االثنين 10 أغسطس 2009  31اقتصاد
ارتفاع المؤشر 33.3 نقطة بكمية تداول 260.6 مليون سهم بقيمة 74.36 مليون دينار

تداوالت نشطة على مجاميع استثمارية تقود السوق نحو االستقرار
عمر راشد

اتسمت تداوالت سوق الكويت 
لالوراق املالي���ة امس بالتوازن 
في الشراء على االسهم القيادية 
والرخيصة مع حترك ملحوظ في 
سيولة السوق مقارنة باالغالق 
الس���ابق، وهو ما يشير إلى ان 
الس���وق يتجه نحو االستقرار 
والصعود ايجابا بشكل معتدل.

ومع تنوع عمليات الشراء، فإن 
املخاوف لدى املتداولني بدأت في 
التالشي مع ورود اعالنات النصف 
االول لباقي الشركات، االمر الذي 
يزيل ضبابية السوق ويرفع من 
وضوح القرار االستثماري لدى 

املتداولني.
وقد جاء االرتفاع في سيولة 
الس���وق بنس���بة 41% مقارن���ة 
باالغالق السابق ليعكس اهمية 
حت���رك املجاميع االس���تثمارية 
على اس���همها لتعزيز السيولة 
في السوق وازالة حالة الترقب 
التي تعانيها حركة التداول على 

االسهم الرخيصة.
ايفا وشركاتها  وكان لتحرك 
التابعة واسهم مجموعة اخلرافي 
اثر واضح في دفع السيولة الى 
الصعود وارتفاع مؤشري السوق 
رغم ان اقفاالت الثواني االخيرة 
كان لها اثر واض���ح في ارتفاع 
القيمة والكمي���ة، اال ان التوازن 
في الش���راء من املتوقع ان يقود 
السوق الى االرتفاع في املرحلة 

املقبلة.
وج���اء تفاع���ل الس���وق مع 
العوامل اخلارجية بااليجاب مع 
غلبة اللون االخضر على مؤشرات 
العربية،  اغالق معظم االسواق 
حيث ارتفع مؤشر خمسة اسواق 
عربية بصدارة س���وق فلسطني 
لالوراق املالي���ة، فيما تراجعت 
3 اسواق اخرى بصدارة االردن.
ومع تواصل اجتاه اس���عار 
النفط الى الصعود، فإن السوق قد 
يشهد تداوالت نشطة مع صعود 
متدرج يدعمه اعالنات الشركات 

عن نتائج النصف االول.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
33.3 نقط���ة ليغلق على 7781.6 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
2.75 نقطة ليغل���ق عند 447.3 
نقطة وذل���ك في اول ايام تداول 

االسبوع.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
260.6 مليون سهم بقيمة 74.36 
مليون دينار نفذت من خالل 6071 
صفقة، وجرى التداول على اسهم 
127 شركة من اجمالي 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 41 
شركة وانخفضت اسعار اسهم 
49 شركة، فيما لم يتغير سعر 
37 شركة ولم يتم التداول على 

اسهم 76 شركة.
تصدر قطاع االستثمار النشاط 
بكمية تداول حجمها 106.8 ماليني 
سهم بقيمة 15.1 ماليني دينار نفذت 

من خالل 1722 صفقة.
وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثانية بكمية تداول حجمها 71.8 
مليون سهم بلغت قيمتها 36.8 
مليون دينار. وجاء قطاع العقارات 
في املرتبة الثالثة بكمية نشاط 
35.77 مليون سهم بقيمة اجمالية 
3.8 ماليني دينار نفذت من خالل 
622 صفقة. وف���ي املركز الرابع 
جاء قط���اع غير الكويتي بكمية 
تداول 15.29 مليون سهم قيمتها 
االجمالية 2.68 مليون دينار نفذت 
من خالل 396 صفقة. واحتل قطاع 
املركز اخلامس بكمية  الصناعة 
تداول حجمها 15.24 مليون سهم 
قيمتها االجمالية 6.68 ماليني دينار 
نفذت من خالل 574 صفقة. وجاء 
قطاع البنوك في املركز السادس 
بكمية تداول 11.7 مليون س���هم 
نفذت من خالل 431 صفقة قيمتها 

االجمالية 8.4 ماليني دينار.
قط���اع االس���تثمار واملركز 
اخلامس ف���ي أعل���ى ارتفاعات 
ارتفع س���هم  الس���وق، وكذلك 

مؤشرا بأن السوق يتجه لالرتفاع 
خاصة مع وجود محفزات الشراء 
القيادية  وتنوعها بني االس���هم 

والرخيصة.

آلية التداول

تراجعت تداوالت قطاع البنوك 
وذلك بعد جلستني متتاليتني من 
االرتفاع، حي���ث تصدر  القطاع 
قائمة تراجعات القطاعات االربعة 
في السوق، امس، بنسبة %0.8 
ليصل الى مستوى 8926 نقطة.

وقد تصدر س���هم »اخلليج« 
قائمة التراجعات ليفقد 10 فلوس 
من مكاسبه ليغلق عند 330 فلسا 
للسهم بتداول 2.2 مليون سهم 
حقق���ت 744.5 ألف دينار نفذت 

من خالل 54 صفقة.
وفيما استقر س���هما وطني 
وبيت���ك عند مس���توى االغالق 
السابق، حيث اغلق الوطني عند 
دينار و240 فلسا للسهم وبيتك 
عند دينار و280 فلسا للسهم، أغلق 
س���هم برقان متراجعا 10 فلوس 
ليستقر عند 385 فلسا للسهم، 
البنوك  اداء قطاع  وجاء تراجع 
بعد قيام املتداولني بتوجيه حركة 
الش���راء على األسهم الرخيصة 
والتي حتقق لهم مكاسب سريعة 
بعد ان اعلنت البنوك عن نتائجها 
نص���ف الس���نوية وجاء حترك 
املتداولني واحملافظ على االسهم 
الرخيصة لتحقيق مكاسب سريعة 
واالبتعاد عن االسهم القيادية. وقد 
بلغت قيمة تداوالت البنوك 8.4 
ماليني دينار من اجمالي تداوالت 

السوق لتمثل %11.3.
وقد ش���هدت اسهم مجموعة 
البح���ر حتركات نش���طة خالل 
جلسة تداول امس حيث جاءت 
متصدرة كمية التداوالت بالغة 58 
مليون سهم بقيمة اجمالية 8.8 
ماليني دينار وهذا النشاط القوي 
للشركة دفع باقي اسهم املجموعة 
الى االرتفاع حيث اغلق الس���هم 
عند 154 فلسا محققا مكاسب ب� 6 

فلوس عن االغالق السابق.
ارتفع س���هم ش���ركة  كم���ا 
االستثمارات الوطنية باحلد األعلى 
محققا 25 فلسا للسهم ليستقر 
عند 390 فلسا ليكسب 100 فلس 
على مدى 4 جلسات متتالية، وجاء 
االرتفاع مدعوما بارتفاع سهم زين 
بوحدة سعرية خالل تداوالت امس 
م���ا ادى الى حترك ملحوظ على 
باقي اسهم مجموعة اخلرافي حيث 
ارتفعت اسهم شركات الساحل 
واملال وكذلك ارتفع سهم اغذية 
باحلد االعلى ليستقر عند دينار 

و340 فلسا للسهم.
وق���د تص���درت مجموع���ة 
الصناع���ات الوطنية قائمة اكثر 
اسهم 6 شركات وفقا للقيمة، حيث 
بلغت تداوالت السهم 6.8 ماليني 
سهم بقيمة 3.36 ماليني دينار وقد 
تذبذبت حركة السهم بني 500 فلس 
للسهم كحد اعلى و490 فلسا كحد 
ادنى ليستقر السهم عند 495 فلسا 
للسهم دون تغيير في سعر االغالق 
السابق. وفي قطاع اخلدمات جاء 
سهم اجيليتي ليتصدر تداوالت 
االس���هم التي مت عليها التداول، 
حيث شهد السهم نشاطا في كمية 
التداول بلغت 14.86 مليون سهم 
بقيمة 18.27 مليون دينار وذلك 
بعد االرباح اجليدة التي اعلنتها 
الشركة عن بيانات النصف االول، 
كما شهد سهم زين تداوالت نشطة 
الس���وقية للسهم  القيمة  رفعت 
بوحدة سعرية ارتفعت الى دينار 
و280 فلسا للسهم، بكمية تداول 
7.69 ماليني س���هم بلغت قيمتها 
9.6 ماليني دينار نفذت من خالل 

249 صفقة.
وجاء ارتفاع السهم رغم نفي 
الش���ركة علمها بقيام مجموعة 
آس���يوية مبفاوض���ات مع كبار 
الش���ركة وقد استحوذت  مالك 
اسهم اجيليتي وزين وايفا ووطني 
وحيات ك���وم والصناعات على 
65.9% من اجمالي قيمة التداول 

البالغة 74.36 مليون دينار.

الشركة الكويتية لالغذية )اغذية( 
التي تصدرت قائمة االرتفاعات 
باحلد االعلى بارتفاع 8% رابحا 
100 فلس ليصل الى دينار و340 
فلسا للسهم، وجاء سهم شركة 
االستشارات املالية الدولية )ايفا( 
ليحقق أعلى حج���م تداول من 
شهرين بكمية اسهم 58.06 مليون 
سهم ليتصدر انشط االسهم في 
السوق من حيث حجم التداول، 
مستحوذة على 22.3% من اجمالي 

حجم النشاط.
وقد تأثرت باقي أسهم شركات 
ايفا التابعة بالنش���اط امللحوظ 
عليها وكذلك حت���رك مجموعة 
اخلرافي على اسهمها اثر ايجابيا 

على اسهم شركاتها التابعة.
وجاءت حت����ركات املجاميع 
لتزيد نس����بة السيولة وتعطي 
السوق دفعة لالستقرار من خالل 
التخلي عن احلذر في الش����راء 
على األسهم الرخيصة والتنوع 
في الشراء بني الشركات القيادية 
خاصة س����هم »اجيليتي« الذي 

الشركات القيادية.

استقرار األداء

العام للس���وق  حافظ األداء 
على اجتاه صعودي مستقر  دون 
تقلبات خالل مراحل التداول، فقد 
حققت س���يولة السوق في اول 
س���اعة ونصف زيادة ملحوظة 
مقارنة باالغالق الس���ابق حيث 
بلغت 35 ملي���ون دينار، ورغم 
حترك املؤشر السعري ارتفاعا ب� 
19 نقطة حتى ربع الساعة االخير 
من التداول، اال ان اقفاالت الثواني 
االخيرة قادت املؤشرات الفنية الى 
ارتفعت  االرتفاع ليستقر حيث 
التداول بنس���ب  كمي���ة وقيمة 
ملحوظة مقارنة باالغالق السابق 
وارتفاع قيمة التداول امس بنسبة 
تقت���رب من 58% ومبا يقارب 31 
مليون دين���ار مقارنة باالغالق 
السابق متثل مؤش���را اساسيا 
في قياس االجتاه العام للسوق، 
فكلما ازدادت السيولة مع صعود 
محدود ملؤشري السوق يكون ذلك 

تفاعلت معه حركة املتداولني على 
الشراء بعد اعالن االرباح اجليدة 
عن بيانات النصف االول من العام 

احلالي، مع التوقع باس����تمرار 
التحرك على السهم خالل جلسات 
املقبل����ة وكذلك معظم  التداول 

»أجيليت�ي« تتص�در األس�هم المتداول�ة بقيم�ة 18.2 ملي�ون دين�ار»إيفا« تس�تحوذ على 22.3% من إجمالي النشاط بالغة 58 مليون سهم

497 ألف دينار أرباح »ميدان«
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة شركة 
عيادة امليدان خلدمات طب األسنان »ميدان« اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2009/6/30، 
امس. وقال الس���وق ان الش���ركة حققت أرباحا عن ال� 6 
ش���هور بلغت 497 الف دينار مقارنة بواقع 9.29 فلوس 
للسهم الواحد ب� 408.999  آالف دينار بواقع 256.5 فلسا 

للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام املاضي.

»أولى تكافل« تربح 399 ألف دينار
 

قال املوقع االلكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية 
ان مجلس ادارة الشركة األولى للتأمني التكافلي )أولى 
تكافل( اعتمد أمس البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفترات املنتهية في 2009/06/30، محققة أرباحا إجمالية 
بلغت 339.505 الف دينار بواقع 291.7 فلسا للسهم الواقع 
مقابل 1.366 مليون دينار بواقع 749.3 فلس���ا للس���هم 

الواحد لنفس الفترة من العام املاضي.

1.7 مليون دينار أرباح »أولى وقود«
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة 
الش���ركة األولى للتس���ويق احمللي »اولى وقود« اعتمد 
امس البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 2009/6/30. وقالت الشركة انها حققت 1.781 مليون 
دينار ارباحا بواقع 3.2 فلوس للس���هم الواحد مق�ارن�ة 
ب� 2.763 مليون دينار بواقع 4.36 فلوس للسهم الواحد 

عن نفس الفترة من العام املاضي.

1.3 مليون دينار خسائر »الثمار«
 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
الثمار الدولي����ة القابضة »الثمار« قد اجتمع امس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للش����ركة للفت����رات املنتهية في 
2009/6/30.  وقالت الشركة انها حققت 3.1 ماليني دينار خسائر 

عن الربع الثاني بواقع 3.12 فلوس للسهم الواحد.

»صفاة عالمي« توصي بعدم توزيع أرباح
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بان شركة الصفاة 
العاملية القابضة  »صفاة عاملي« افادت بأن مجلس االدارة 
قد اجتمع واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 2008/12/31. وقالت الشركة انها حققت 
17.738 مليون دينار خس���ائر عن السنة املالية املنتهية 
في 2008/12/31 بواقع 591.3 فلسا للسهم الواحد مقارنة 
بارباح 817.081 دينارا بواقع 27.24 فلسا للسهم الواحد 

عن نفس الفترة من العام الذي قبله.

توزيع الشيكات المرتجعة ل� »النخيل«
ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة النخيل 
لالنتاج الزراعي افادته بأنه سيتم البدء بتوزيع الشيكات 
املرجتعة نتيجة تخفيض رأس���مال الشركة للمساهمني 
املسجلني بتاريخ اجلمعية العمومية املنعقدة في 2009/7/28 

وذلك اعتبارا من امس لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

بسبب حالة الحذر والترقب التي تسيطر على المتداولين انتظاراً لنتائج الشركات

»بيان«: األسواق الخليجية أنهت تداوالت األسبوع الماضي
بمكاسب والسوق السعودي يتكبد خسائر طفيفة

ورد في تقرير ش����ركة بيان لالستثمار ان 
أسواق األس����هم اخلليجية مرت بأسبوع جيد 
على صعيد تداوالتها، ومتكن معظمها من إنهاء 
األس����بوع املاضي بتحقيق مكاسب. وأضاف 
التقرير ان الس����وق املالي السعودي لم ينجح 
في احملافظة على اجتاه����ه التصاعدي والذي 
الزمه على مدى عدة أسابيع سابقة، مشيرا إلى 

أن مؤشرها تكبد خسارة طفيفة. 
وبنينّ التقري����ر ان هذا األداء قد جاء نتيجة 
استمرار حتس����ن احلالة املعنوية للمتداولني 
والتي تدعمت مبواصلة أسعار النفط ارتفاعها 
وصعود بعض أسواق املال العاملية في أوائل 
األس����بوع، الفتا إل����ى أن بعضها وصل ألعلى 
مس����توياته خالل العام احلالي، هذا باإلضافة 
إلى تفاؤل املتداولني بأوضاع الشركات املدرجة 
في أسواقهم، خاصة بعد النتائج االيجابية التي 
أعلنت عنها العديد من الشركات وتعافيها بعض 

الشيء من تأثير األزمة العاملية. 
وأوضح التقرير أن بعض األسواق قد أظهرت 
أداء متذبذبا خالل األسبوع وهو األمر الذي يعود 
إلى حالة الترقب التي يعيشها املستثمرون ملا 
ستسفر عنه التطورات االقتصادية بشكل عام. 
وأضاف أن األس����هم القيادية لعبت في بعض 
األسواق دورا في ارتفاع مؤشراتها بالرغم من 
ظهور عمليات جني أرباح قلصت بدورها من 
مكاسب تلك األس����واق، فيما ساهمت عمليات 
مضاربة في أس����واق أخرى في دفع مؤشراتها 

لتحقيق املكاسب.
وكشف التقرير انه على صعيد أداء األسواق، 
متكن سوق الكويت لألوراق املالية من النمو 
في ظل أداء متذبذب ملؤشر السوق والذي تزامن 
مع انخفاض نش����اط التداول بشكل عام خالل 
األسبوع املاضي، مشيرا الى ان السبب الرئيسي 
وراء هذا التذبذب هو حالة احلذر والترقب التي 
مازالت تسيطر على املتداولني انتظارا لنتائج 
الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها نصف 
السنوية لهذا العام. هذا وقد لقي املؤشر دعما 
من األسهم القيادية والتي ساهمت في حتسن 

األداء العام للسوق خالل األسبوع املاضي.
وبنينّ التقرير ان سوق مسقط بدوره متكن 

من حتقيق املكاسب األسبوعية بعد أداء جيد 
من األسهم القيادية في السوق وظهور حركة 
شرائية انعكس����ت إيجابا على مؤشره، الفتا 
إلى أن تل����ك احلركة التي تعززت بعد اإلعالن 
عن النتائج املالية لش����ركات مدرجة عن فترة 
النصف األول م����ن العام احلالي والتي جاءت 

أفضل مما كان متوقعا.
وعلى صعيد السوق املالي السعودي، أوضح 
التقرير انه لم يفلح في حتقيق منو أسبوعي، 
إال أن تراجعه لم يكن كبيرا، الفتا الى ان السوق 
شهد في هذه الفترة حالة من االستقرار خاصة 
بعد انتهاء الغالبية العظمى من الشركات املدرجة 
فيه م����ن اإلعالن عن النتائ����ج املالية النصف 
سنوية. وكشف التقرير ان السوق قدم خالل 
تداوالت األسبوع املاضي أداء متذبذبا خاصة 
في األيام األخيرة من األس����بوع، وذلك وسط 
انخفاض واضح في مؤش����رات التداول، حيث 
سجل السوق في آخر أيام األسبوع أقل كمية 
وقيمة ت����داول يومية منذ بداية العام احلالي. 
هذا وأوضح التقرير ان السوق كان قد استهل 
أسبوعه على مكاس����ب بدعم من أسهم قطاع 
الصناع����ات البتروكيماوية، وذلك إثر ارتفاع 
أسعار البتروكيماويات، ولكن لم تتمكن السوق 
من احلفاظ على ارتفاعها بسبب عمليات بيع 
في أواخر األسبوع دفعت مبؤشر السوق إلى 

املنطقة احلمراء.
كش����ف التقرير ان جميع مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية أنهت تداوالت األسبوع املاضي 
مسجلة مكاسب أس����بوعية، باستثناء مؤشر 
السوق املالي السعودي والذي تراجع بنسبة 
طفيفة بلغت 0.14% وذل����ك بعد أن أغلق عند 
مس����توى 5.769.99 نقطة، حيث تأثر املؤشر 
بتراجع ثمانية قطاعات من مجموع خمسة عشر 
قطاعا في السوق، كان على رأسهم قطاعا الفنادق 

والسياحة واملصارف واخلدمات املالية.
وأضاف أن املرتبة الثانية، ش����غلها سوق 
مسقط لألوراق املالية، حيث منا مؤشره بنسبة 
4.64% حني أغلق عند مستوى 6.117.24 نقطة، 
ومتكن املؤش����ر من حتقيق هذا النمو بفضل 
ارتفاع قطاعات السوق الثالثة بقيادة قطاعي 

البنوك والصناعة.
وذكر التقرير ان املرتبة الثالثة ش����غلتها 
بورصة قطر، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها عند 
مستوى 6.872.77 نقطة مرتفعا بنسبة %2.46، 
ولقي املؤش����ر الدعم من من����و جميع قطاعات 

السوق وعلى رأسها قطاع اخلدمات.
أما على صعيد سوق الكويت لألوراق املالية، 
فكش����ف التقرير انه كان هو األقل مكسبا، إذ 
أنهى مؤشره تداوالت األسبوع املاضي مسجال 
منوا نسبته 0.90% مغلقا عند مستوى 7.748.3 
نقطة، متأثرا بنمو أربعة من قطاعات السوق 
الثمانية بقيادة قطاع البنوك. س����جل إجمالي 
الكمية املتداولة في أسواق األسهم اخلليجية 
خالل األسبوع املاضي انخفاضا نسبته %0.95 
بع����د أن بلغ 5.25 مليارات س����هم مقابل 5.30 

مليارات سهم في األسبوع قبل املاضي.
في حني سجل مجموع قيم التداول انخفاضا 
نسبته 17.73%، إذ بلغ 8.15 مليارات دوالر في 
األسبوع املاضي مقابل 9.91 مليارات دوالر في 

األسبوع الذي سبقه.
 وأضاف انه على صعيد الكمية املتداولة، 
ارتفع حجم التداول في أربعة أس����واق مقابل 
تراجعه في ثالثة أسواق، فمن ناحية األسواق 
التي حققت ارتفاعا، جاء سوق أبوظبي لألوراق 
املالية في املركز األول، إذ منا حجم التداول فيه 
بنسبة 81.11%. وبنينّ التقرير أن سوق البحرين 
لألوراق املالية جاء في املرتبة الثانية بنسبة 
منو بلغت 36.17%. وتابع ان األس����واق األقل 
ارتفاعا، سوق دبي املالي، إذ زاد حجم التداول 

فيه بنسبة %13.42.
وكشف التقرير أن سوق الكويت لألوراق 
املالية كان األكثر تراجعا، وذلك بعد أن سجل 
حجم التداول فيه انخفاضا نسبته 36.22%. وتابع 
»فيما كانت بورصة قطر هي األقل، إذ انخفض 

عدد األسهم املتداولة فيها بنسبة %11.34.
هذا وكان أكبر حجم تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية من نصيب سوق دبي املالي والذي 
بلغ 2.25 مليار سهم، في حني جاء نظيره سوق 
أبوظبي لألوراق املالية ثانيا بحجم تداول بلغ 

1.14 مليار سهم«.

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير االسبوعياالقفال االسبوعيالمؤشر

6-0.44%0.906%7.748.3الكويت السعري
20.131%7-0.14%5.769.99السعودية العام
7-15.39%1.624%1.526.50البحرين العام

5-0.19%2.463%6.872.77قطر
12.434%4.642%6.117.24مسقط 30

17.303%5.561%1.919.35دبي
19.012%1.565%2.844.46أبوظبي العام

ومؤشراتأرقام

تصدرت أس���هم مجموعة اخلرافي ومجموعة ايفا 
وشركاتها التابعة ارتفاعات االسهم املتداولة في السوق، 
وحصد سهم االستثمارات الوطنية 100 فلس بعد ارتفاعه 

باحلد األعلى للجلسة الرابعة على التوالي.
تصدرت »اجيليتي« قائمة اكثر االسهم استحواذا على 

القيمة بنسبة 24.5% من اجمالي القمية.
تصدرت »ايفا« اكثر 5 ش���ركات ت���داوال من حيث 
النشاط بكمية تداول بلغت 58 مليون سهم، كما احتلت 
اجيليتي املركز الثاني بكمية تداول 14.86 مليون س���هم 
واحتلت صف���اة طاقة املركز الثالث بكمي���ة تداول 11.1 

مليون سهم.
ارتفعت مؤش��رات 5 قطاعات من اجمالي القطاعات الثمانية 
في السوق، حيث تصدر قطاع االغذية االرتفاع محققا 144.2 
نقطة، وجاء قطاع الصناعة في املرتبة الثانية ب� 69.8 نقطة، 

وجاء قطاع غير الكويتي في املرتبة الثالثة ب� 60.6 نقطة.

توقع تحركات محددة لألسهم مع إعالن الشركات عن نتائجها

الياقوت عضواً بمجلس »دي إل إيه بيبر«

أسواق الخليج تتجه لالستقرار
بعد أدائها المختلط في يوليو الماضي

ذكر تقرير بيت االستثمار العاملي )جلوبل( عن أداء أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي لش���هر يوليو املاضي حيث كان 
أداء األسواق اخلليجية مختلطا خالل الشهر املاضي، حيث أنهى 
س���وقا الكويت والبحرين تعامالت الشهر على تراجع في حني 
شهدت األسواق األربعة الباقية ارتفاعا، وفي الواقع، شهدت معظم 
األسواق انخفاضا خالل النصف األول من شهر يوليو، غير أن 

أداءها قد أصبح إيجابيا خالل النصف الثاني من الشهر.

تحركات األسهم

وتوقع التقرير أن نش���هد حتركات محددة لألسهم مع إعالن 
الشركات عن نتائجها كذلك نتوقع أن تواصل عوامل مثل أسعار 
النفط والتحركات التي تشهدها األس���واق العاملية في التأثير 
على اجتاه البورصات في املنطقة، كما يتوقع أن يبقى نش���اط 
التداول منخفضا بسبب تزامنه مع شهور الصيف وحلول شهر 

رمضان املبارك.
 وأضاف أنه في ظل الوضع احلالي، يسير سوق األسهم في 
طريق االنتعاش، حيث أظهرت األرقام، منذ بداية العام وحتى 
تاريخه، تعافيا في أسواق األسهم، إال أنه وبالرغم من ذلك، فقد 
تراجع عدد املشاريع قيد التنفيذ حيث انخفض سوق املشاريع 
الذي بلغت قيمته 2.68 تريليون دوالر خالل ش���هر أبريل إلى 

2.2 تريليون دوالر خالل شهر مايو.
ويرجع االنخفاض الكبير في قيمة املشاريع غير املعلن عنها 
إلى الشركات اإلماراتية التي انخفض إجمال��ي حجم مشاريعها 
إلى 960 ملي���ار دوالر مقابل 1.32 تريلي�����ون دوالر في أبريل 
2009، من جهة أخرى، ش���هدت عمان ثان���ي أكبر انخفاض في 
املش���اريع قي���د التنفيذ حيث بلغ 96 مليار دوالر مقاب���ل 110 

ملي��ارات دوالر.

انتخ���اب عبدالعزي���ز  مت 
الياقوت عضوا مبجلس اإلدارة 
الدولي لشركة »دي إل إيه بيبر«، 
الذي حصل مؤخرا على منصب 
الش���ريك اإلداري للمكتب في 

الكويت. 
و سيمثل عبدالعزيز الياقوت 
بوصفه عضوا منتخبا مبجلس 
اإلدارة الدولي مصالح الشراكة 
على نطاق أوسع، كونه انضم إلى 
مجلس اإلدارة الذي ميثل شراكات 
املؤسسة مع األعضاء املنتخبني 
من أنحاء أوروبا واململكة املتحدة 
وهولندا وروسيا وحاليا الشرق 

األوسط. 
وتعليق���ا عل���ى ذل���ك قال 
الياقوت: »ش���رف  عبدالعزيز 
كبير ل���ي أن يتم انتخابي لهذا 
املنصب، وأنا أتطلع بكل الشغف 
إلى العم���ل جنبا إلى جنب مع 
بقية أعض���اء املجلس خلدمة 
االحتياج���ات األوس���ع نطاقا 
أنح���اء أوروبا  للش���راكة في 

والشرق األوسط وأفريقيا«.
وعلقت، الشريك األول بشركة 
دي إل إيه بيبر جانيت لوجراند 
بقولها: »أش����عر بسعادة كبيرة 
بالترحي����ب بعبدالعزيز في هذا 
املنص����ب. وتابع����ت »فخبراته 
اإلدارية ودرايته الواسعة بالشرق 
األوسط يؤكدان على أننا سنواصل 

متثيل الشراكة بأكملها«.

عبدالعزيز الياقوت

)أحمد باكير(ارتفاع السوق كما عكسته قاعة التداول


