
الجمعة  14  أغسطس  2009   19اقتصاد
ارتفاع المؤشر 64.1 نقطة وتداول 468.2 مليون سهم بقيمة 115.5 مليون دينار

نهاية خضراء للسوق مدعومًا بتنوع الشراء بين »القيادية« و»الرخيصة«
الس�وق تفاعل إيجابًا مع ارتفاع مؤش�رات معظم األسواق الخليجيةس�هم»زين« يس�تحوذ على 28.9% من إجمالي القيمة المتداولة

 )محمد ماهر(إغالقات الثواني األخيرة دفعت أحد املتداولني للوقوف ال إراديا

»التجاري الدولي« يربح 
47.8 مليون دينار

اعتمد مجلس ادارة البنك 
التج���اري الدول���ي -مصر 
املالي���ة املرحلية   البيانات 
للبنك للفت���رة املنتهية في 
30 يونيو 2009 حيث جاءت 
البنك ليحقق  نتائج أعمال 
ربحا بلغ 47.8 مليون دينار 
ما يعادل ربحية للسهم بلغت 
145.09 فلسا للسهم مقارنة 
مع ربح بلغ 48 مليون دينار 
ما يعادل 145.46 فلسا للسهم 
للفت���رة املقارن���ة من العام 

املاضي.

»التمدين العقارية« 
تربح 1.9 مليون دينار

ادارة  اعتم���د مجل���س 
ش���ركة التمدي���ن العقارية 
املالي���ة املرحلية  البيانات 
املنتهية  للش���ركة للفترات 
في 30 يوني���و 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا 1.9 مليون دينار 
ما يعادل 5.3 فلوس للسهم 
مقارنة مع رب���ح بلغ 35.2 
مليون دينار ما يعادل 94.5 
فلسا للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

»الشامل« تربح
 11.9 فلسًا للسهم

اعتم���د مجل���س ادارة 
ش���ركة الش���امل الدولية 
القابض���ة البيانات  املالية 
املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 30 يونيو 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق ربحا بلغ 
806 آالف دينار ما يعادل 
11.9 فلسا للسهم، مقارنة مع 
ربح بلغ 775.5 الف دينار 
ما يعادل 11.5 فلسا للسهم 
للفت���رة املقارنة من العام 

املاضي.

»صفوان« تربح
11 فلسًا للسهم 

أعتمد مجلس ادارة شركة 
صف����وان للتجارة واملقاوالت 
املالي����ة املرحلية  البيان����ات 
للشركة للفترات املنتهية في 30 
يونيو 2009 حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 
543.2 الف دينار ما يعادل 11 
فلسا للسهم مقارنة مع ربح 

بلغ 808.9 آالف دينار.

مجلس إدارة »آبار« 
يجتمع غدًا السبت

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس إدارة شركة 
االبار  والتجارة  برقان حلفر 
والصيان����ة »آب����ار« س����وف 
يجتمع غدا السبت وذلك من 
البيانات املالية  أجل مناقشة 
املرحلية للربع االول للفترة 
املنتهية في 30 يونيو 2009.

7.7 ماليين دينار خسائر 
»المستثمر الدولي«

أفادت ش����ركة املس����تثمر 
الدول����ي بأنه����ا حصلت على 
املركزي  الكويت  موافقة بنك 
على بياناتها املالية   املرحلية 
للفترة املنتهية في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق خسارة بلغت 

7.7 ماليني دينار.

1.5 مليون دينار 
خسارة »وثاق«

أعتمد مجلس ادارة شركة 
وثاق للتأمني التكافلي   البيانات 
املالي����ة املرحلي����ة للش����ركة 
للفترات املنتهية في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج اعمال 
الشركة لتحقق خسارة بلغت 

1.5 مليون دينار .

1.4 مليون دينار خسائر »االستثمارات الصناعية«

مليون دينار خسائر »الصلبوخ«

أفادت شركة االستثمارات 
الصناعية واملالية بأنها حصلت 
على موافقة بنك الكويت املركزي 
املالية املرحلية  على بياناتها 
للفترة املنتهية في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق خسارة بلغت 
1.4 مليون دينار ما يعادل 3.67 
فلوس للسهم مقارنة مع ربح 
بلغ 6.6 ماليني دينار ما يعادل 

16.45 فلسا للفترة املقارنة من 
العام املاضي.  علما بان تقرير 
مراقب احلسابات يحتوي على 
أس���اس االس���تنتاج املتحفظ 
التالي:  كما هو مبني في اإليضاح 
رقم )1( من اإليضاحات املرفقة 
املالي���ة  املرحلية  للمعلومات 
املجمعة املكثفة مت االعتماد على 
املالية املستخرجة  املعلومات 
من  دفاتر الشركات التابعة عند 

إعداد البيانات املالية املرحلية 
املجمعة املكثفة للمجموعة وذلك 
بدون ان يتم مراجعتها من قبل 
مراقبي حسابات  مستقلني، وقد 
بلغت إجمالي موجوداتهم كما 
في 30 يونيو 2009 ما يعادل 
 مبلغ 27.2 ملي���ون دينار كما 
بلغت صافي خسائرهم ما يعادل 
مبلغ 301.2 الف دينار عن الفترة 

املنتهية في ذلك التاريخ. 

ادارة ش���ركة الصلبوخ  اعتمد مجل���س 
التجارية البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفت���رات املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق خسارة 
بلغت مليون دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت 5.13 فلوس للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
917.3 الف دينار ما يعادل 8.96 فلوس للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.
 وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس أن تقرير مراقبي احلسابات 
يحتوي على الفقرة التوضيحية التاليه:  قروض 
ممنوحة للغير: إن القروض املمنوحة للغير 
تتمثل في مبالغ ممنوحة كقرض حسن، إن 

النظام األساسي للشركة ال يسمح بذلك.

84 ألف دينار
 أرباح »فلكس«

اعتمد مجلس ادارة ش����ركة 
فلكس ريزورتس للمنتجعات 
البيانات  والعقارات )فلك����س( 
املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث 
ج����اءت نتائج أعمال الش����ركة 
لتحقق ربحا بلغ 84.7 الف دينار 
ما يعادل 1.35 فلس للسهم مقارنة 
مع ربح 321.5 الف دينار ما يعادل 
5.10 فلوس للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

»المساكن الدولية« 
تربح  172 ألف دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة 
الدولي���ة للتطوير  املس���اكن 
البيانات  العقاري )املساكن( 
املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية ف���ي 30 يونيو 2009 
حيث ج���اءت نتائ���ج أعمال 
الشركة لتحقق ربحا بلغ 172 
الف دينار ما يعادل 0.86 فلس 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 931 

الف دينار.

»منشآت« تربح
 243 ألف دينار

أعلن���ت ش���ركة منش���آت 
للمشاريع  العقارية ان مجلس 
البيانات  ادارة الشركة اعتمد 
املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية ف���ي 30 يونيو 2009 
حيث ج���اءت نتائ���ج أعمال 
ارباحا بلغت  الشركة لتحقق 
243 الف دينار ما يعادل 0.76 
فلس للسهم مقارنة مع ربح بلغ 
1.6 مليون دينار ما يعادل 5.26 
فلوس للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

3.2 ماليين دينار 
أرباح »السفن«

اعتمد مجلس ادارة ش����ركة 
الصناعات الهندسية  الثقيلة وبناء 
السفن )السفن( البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 30 يونيو 2009 حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا 
بلغ 3.2 ماليني دينار ما يعادل 22 
فلسا للسهم مقارنة مع خسارة 

بلغت 1.8 مليون دينار.

»الوطنية لالتصاالت« تربح 78.8 مليون دينار
 في النصف األول بواقع  157.2 فلسًا للسهم

5.5 ماليين دينار أرباح »منا القابضة«

»الكوت« تربح 1.7 مليون دينار

اعلنت الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة أن مجلس 
ادارة الشركة اعتمد البيانات 
املالي����ة املرحلية للش����ركة 

للفترات املنتهية في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج اعمال 
الشركة لتحقق ربحا بلغ 78.8 
مليون دينار ما يعادل 157.28 

فلسا للسهم مقارنة مع ربح 
بلغ 42.5 مليون دينار ما يعادل 
84.97 فلس����ا للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية البيانات املالية املرحلية للش����ركة 
للفترات املنتهية ف����ي 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج اعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 
1.7 مليون دينار ما يعادل 20.11 فلسا للسهم 
مقارنة مع ربح بلغ 1.8 مليون دينار ما يعادل 
20.75 فلس����ا للسهم للفترة املقارنة من العام 

املاضي. من جهة اخرى اعتمد مجلس ادارة شركة 
منا القابضة البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية ف����ي 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج اعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 
5.5 ماليني دينار ما يعادل 13.1فلسا مقارنة مع 
ربح بلغ 10.8 ماليني دينار ما يعادل 32.17 فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

بيع 8.33% من أسهم »الخليج لصناعة الزجاج«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأنه سوف يتم عقد 
مزاد بيع عدد 3.2 ماليني س����هم من أس����هم شركة اخلليج 
لصناعة الزجاج متثل نسبتها 8.33% من رأسمال الشركة 
بسعر ابتدائي قدره 660 فلس����ا بقيمة إجمالية قدرها 2.1 

مليون دينار وذلك يوم االربعاء املقبل.
 وذكر البيان أنه مت االتفاق بني كل من شركة مجموعة 
االوراق املالية )عمالء( طرف بائع وشركة الشرق القابضة 
طرف مش����تر مبدئي علم����ا بأن املزاد يخضع للش����روط 
التالية: أوال- على من يرغب في دخول املزاد أن يودع لدى 
وسيطه في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحا من يوم 
االربعاء املوافق 19 اغس����طس اجلاري شيكا مصدقا بقيمة 
10% من الثمن اإلجمالي املشار إليه أعاله.   ثانيا- يفتح باب 
املزايده في متام الساعة الثانية عشرة من يوم   التنفيذ في 
قاعة عبداهلل السديراوي في الدور الثامن من   مبنى سوق 
الكويت لألوراق املالية وسوف يرسي املزاد في متام   الساعة 
الثانية عش����رة والربع ظهرا من نفس اليوم على املشتري 

االبتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى.  
ثالثا- تراعى الوحدات السعرية املعمول بها بالسوق 
في املزاد ويجوز ألي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة 
سعرية، رابعا- إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر 
االبتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم 

مزايد آخر بسعر أعلى يرسي  عليه املزاد.  
خامسا- من يرسي عليه املزاد يودع باقي مبلغ الصفقة 
والعمولة املستحقة قبل الساعة احلادية عشرة من صباح 
يوم اخلميس املوافق 20 اغس����طس   في حس����اب الشركة 
الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي دفعه إذا 
لم يقم بسداد ثمن الصفقة كامال في الوقت والتاريخ املشار 
اليهما، سادسا- يقتصر حضور املزاد على وسيط البائع 
ومن ميثل البائع ووسيط املش����تري ومن ميثل املشتري 

املستوفني للشروط املوضحة في هذا االعالن.  

4.1 ماليين دينار خسائر »داماك الكويت«

2.8 مليون دينار أرباح »كويت إنفست«

1.5 مليون دينار أرباح »األرجان«

عتمد مجلس ادارة شركة داماك الكويتية القابضة 
البيان���ات املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية 
في 30 يونيو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق خسارة بلغت 4.1 ماليني دينار ما يعادل 23.3 
فلسا للس���هم مقارنة مع ربح بلغ 5.6 مالي��ني دينار 
ما يعادل 31.2 فلسا للسهم للفترة املق��ارنة من العام 

املاضي.

اعتمد مجلس ادارة شركة كويت انفست القابضة البيانات 
املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 
2.8 مليون دينار ما يعادل 9.1 فلوس للس���هم مقارنة مع 
خسارة بلغت 2.4 مليون دينار ما يعادل 7.6 فلوس للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة األرجان العاملية  العقارية 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 
يوني���و 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الش���ركة لتحقق 
ربحا بلغ 1.5 مليون دينار ما يعادل 6.20 فلوس للس���هم 
مقارن���ة مع ربح 4.8 ماليني دينار ما يعادل 18.16 فلس���ا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

ومؤشراتأرقام

بلغ إجمالي نشاط »الديرة« و»املستثمرون« و»ايفا« 151.9 
مليون سهم مثلت 32.4% من إجمالي النشاط.

استحوذت أسهم 6 ش��ركات على 53.9% من إجمالي قيمة 
التداوالت التي بلغت 115.5 مليون دينار.

تصدر س����هم »زين« قيمة التداوالت ب����� 33.38 مليون 
دينار وأغلق مرتفعا بوحدتني سعريتني بالغا دينارا و320 

فلسا للسهم.
تصدر قطاع اخلدمات ارتفاعات مؤشر قطاعات الس�وق ب� 
164.5 نقطة، فيما جاء قطاع األغذية في املرتبة الثانية بارتفاع 
113.4 نقطة، وجاء قطاع الصناعة في املرتبة الثالثة بارتفاع في 
املؤشر 87.8 نقطة فيما جاء قطاع االستثمار في املرتبة الرابعة 

ب� 71.7 نقطة.
وأنه��ى قطاع البنوك تداوالت��ه بانخفاض 73.8 نقطة، فيما 

تراجع التأمني 32.1 نقطة.

عمر راشد
انهى س����وق الكويت لالوراق 
املالية تداوالته االس����بوعية على 
اللون االخضر وسط عمليات شراء 
القيادية  الش����ركات  متنوعة بني 
والرخيصة مدعومة بتحرك مجاميع 
استثمارية على اسهمها بشكل تنوع 
بني االستثمار واملضاربة، ما ادى 

الى تعزيز السيولة والنشاط.
وعكست التداوالت الثقة التي 
تولدت لدى املتداولني بعد االنتهاء 
من اعالنات الش����ركات لبياناتها 
عن النصف االول والتي ادت الى 
تقليص حالة احلذر في الش����راء 
مع وضوح الرؤي����ة لدى غالبية 

املستثمرين واملتداولني.
ومع ارتفاع مؤش����ري السوق 
اللون االخضر،  واغالقهما عل����ى 
الس����يولة بشكل  تراجعت قيمة 
قوي ومبا نس����بته 60% مقارنة 
باالغالق السابق، مع تراجع محدود 
في النشاط، غير ان اغالق السوق 
عند س����يولة معقولة دون وجود 
تذبذبات حادة في ادائها ولد الثقة 
لدى غالبية املتداولني في السوق 
الذي تنوعت فيه عمليات الشراء 
بني االس����هم القيادية التي شهدت 
املراكز وكذلك االسهم  تدويرا في 
الرخيصة التي شهدت هي االخرى 
تداوالت نشطة بقيادة مجاميعها 

االستثمارية.
ايجابا  الس����وق  وقد تفاع����ل 
م����ع النهاية اخلضراء لالس����واق 
اخلليجية باس����تثناء السعودية 
والبحرين ليحتل السوق الكويتي 
املرتبة الثالثة في قائمة االرتفاعات، 
ومن بني العوامل االيجابية االخرى 
استقرار اسعار النفط فوق ال� 70 
دوالرا للبرمي����ل وارتفاع معظم 

االسواق العاملية واالقليمية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
64.1 نقطة ليغل����ق على 7920.8 
نقطة، فيما ارتف����ع الوزني 2.02 
نقطة ليستقر عند 451.44 نقطة.

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
468.29 مليون سهم نفذت من خالل 
9070 صفقة بقيمة اجمالية 115.5 

مليون دينار. وجرى التداول على 
اسهم 144 شركة من اجمالي 203 
ارتفعت  ش����ركات مدرجة، حيث 
اس����عار 70 شركة فيما انخفضت 
اسعار 41 شركة وحافظت 33 شركة 

على اسعارها دون تغيير.
تصدر قطاع االستثمار النشاط 
بكمية تداول 155.5 مليون س����هم 
بقيمة 18.8 مليون دينار نفذت من 
خالل 2088 صفقة. واحتل قطاع 
الثانية بكمية  العقارات املرتب����ة 
تداول 143.3 مليون س����هم بقيمة 
ت����داول 13.06 مليون دينار نفذت 
من خالل 1779 صفقة. وجاء قطاع 
اخلدمات في املرتبة الثالثة بكمية 
تداول 99.7 مليون س����هم نفذت 
من خالل 2621 صفقة بقيمة 50.8 

مليون دينار.
الرابع����ة، جاء  املرتب����ة  وفي 
قطاع الصناعة ال����ذي بلغ حجم 
تداوالته 29.5 مليون سهم بقيمة 
15.5 مليون دينار نفذت من خالل 
1308 صفقات. واحتل قطاع غير 
املرتبة اخلامسة بكمية  الكويتي 
تداول 25.4 مليون س����هم بقيمة 
اجمالي����ة 4.6 ماليني دينار نفذت 

من خالل 619 صفقة.
وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
ت����داول 11.3  السادس����ة بكمي����ة 
مليون سهم بقيمة اجمالية 10.7 
ماليني دينار نفذت من خالل 546 

صفقة.

نتائج الشركات

جاء االعالن عن نتائج بيانات 
النصف االول للش����ركات التي لم 
تعلن في نهاية تداوالت االسبوع 
ليعطي نوعا من االستقرار النفسي 
للمتداولني وش����كل للكثير حافزا 
قويا للشراء املتنوع بني الشركات 
القيادية والرخيصة، مع االجتاه 
لتأس����يس مراكز جديدة لصناع 

السوق من احملافظ والصناديق.
وباستثناء 8 شركات لم تعلن 
عن ارباحها، جاءت جميع االعالنات 
لتعطي وضوحا في الصورة امام 
اجلميع لتحديد سلوك املتداولني 
في الفترة املقبلة، والتي وان جاءت 
في نسبة كبيرة منها خاسرة، اال 

خس����ائرها في النصف األول مع 
توقع معاودة التعافي خالل النصف 
الثاني من العام. وقد استحوذت 
»ايفا« و»الديرة« و»عقارات الكويت« 

على 23% من إجمالي النشاط.
وقد شهد سهم »املستثمرون« 
تداوالت قياسية في نهاية تداوالت 
األسبوع التي بلغت 65.8 مليون 
سهم ليستقر عند 59 فلسا للسهم، 
مدعوما باألداء اجليد للشركة عن 
بياناتها في النص����ف األول التي 
حققت أرباح����ا بلغت 847.2 ألف 
دينار، وم����ع ان هناك تراجعا في 
الفترة نفسها  األرباح مقارنة مع 
من العام املاضي، اال ان السهم شهد 
تداوال نشطا تصدر به قائمة األسهم 
املتداولة. عززت العوامل اإليجابية 
اخلارجية أداء السوق في نهاية أيام 
تداول األسبوع، فقد استقرت أسعار 
النفط عند 71 دوالرا وارتفعت معظم 
أسواق املال اخلليجية والعربية، 
حيث تصدرت األسواق اخلليجية 
االرتفاع����ات بقيادة س����وق دبي 
الذي ارتفع وبش����كل ملحوظ عن 
اإلغالق الس����ابق له بنسبة %2.1 
وجاءت الكويت في املرتبة الرابعة 
من حيث االرتفاع على مس����توى 
األسواق اخلليجية بنسبة %0.82 
وذلك بعد الس����وق القطري الذي 
أغلق مرتفعا بنسبة 1.23% مقارنة 
باإلغالق السابق. وأدت تلك العوامل 
اإليجابية الى إضافة مزيد من الثقة 
للسوق والذي يتعزز أداؤه باألخبار 
النفط وأسواق  اخلاصة بأسعار 

املال اإلقليمية والعاملية.

مرحلة التذبذب وفجوة الثقة

مع االنتهاء من إعالن البيانات 
املالي����ة للنص����ف األول جلمي����ع 
الشركات باستثناء 8 منها، أصبحت 
صورة الس����وق اكث����ر وضوحا، 
وان كان غياب احملفزات للش����راء 
اليزال قائما، األمر الذي قد يغلف 
أداء السوق باالستمرار في حالة 
التذبذب الصعودي وذلك في إطار 
املرحلة الثالثة التي تعيشها معظم 
أسواق املال العاملية والتي تتجه 
للصعود ارتفاعا وانخفاضا حادا 
إال ان احملصل����ة النهائي����ة تتجه 

للصعود. ومن املتوقع اس����تمرار 
تلك احلالة في السوق خالل املرحلة 
املقبلة مع غياب احملفزات األخرى 
املتمثلة في االنفاق احلكومي وكذلك 
اإلس����راع بصدور تشريع قانون 
هيئة س����وق امل����ال وفتح قنوات 
متويل أمام الشركات التي تعاني 

شح السيولة .

آلية التداول

ش����هدت 3 من أس����هم البنوك 
تراجعا واضحا في عمليات جني 
أرباح ملحوظ����ة وذلك في نهاية 
تداوالت األسبوع، وقد تصدر سهم 
»وطن����ي« التراجع����ات بوحدتني 
سعريتني ليستقر عند دينار و180 
فلسا للسهم، كما تراجع »بيتك« 
بوحدة سعرية ليستقر عند دينار 
و240 فلسا للس����هم وأغلق سهم 
»التجاري« متراجعا دون مستوى 
الدينار ليغلق عند 990 فلسا للسهم، 
وفيما حافظ »برقان« و»بوبيان« 
و»الدولي« و»األوسط« واخلليج 
على األسعار دون تغيير، لم يشهد 
األهلي اي تداوالت عليه في نهاية 
األس����بوع.  وتأتي عمليات جني 
األرباح التي يشهدها قطاع البنوك 
استمرارا حلالة تدوير املراكز بني 
األسهم القيادية، حيث يقوم صناع 
السوق واملتداولون بتدوير بعض 
األس����هم في عمليات جني أرباح 

سريعة وخاطفة خالل التداول.
وقد شهد قطاع االستثمار تنوعا 
بني عمليات الشراء وجني األرباح 
على معظم أسهمه، وكان لتحرك 
»ايفا« وش����ركاتها التابعة وكذلك 
املجموعة الدولية األثر في ارتفاع 
قيم وتداوالت أس����هم ش����ركاتها، 
حيث شهد سهم »الديرة« تداوالت 
قياسية لم يشهدها منذ اكثر من 
شهرين ونصف الشهر وكذلك سهم 
املستثمرون وقد أغلقت تداوالتهما 

مرتفعة باحلد األعلى.
وفي قطاع اخلدمات، تراجع أداء 
»اجيليتي« بواقع 20 فلسا للسهم 
ليستقر عند دينار و200 فلس بعد 
ضغوط بيعية على السهم في إطار 
عمليات تدوير املراكز بني األسهم 

القيادية.

االستثمارات الوطنية تداوالتها عند 
490 فلس����ا للسهم وذلك للجلسة 
الثامنة على التوالي، كما ارتفعت 
»أغذية« و»الكابالت والسفن« كذلك 
باحلد األعلى للجلسة الرابعة على 
التوالي. وفي حترك نشط وملحوظ، 
جاءت »الديرة« في املرتبة الثانية 
من حيث أنش����ط التداوالت على 
مستوى السوق حيث بلغت 58.1 
مليون سهم، منهية تداوالتها عند 
114 فلسا للسهم مبكاسب سوقية 
10 فل����وس للس����هم، وجاءت تلك 
االرتفاعات النش����طة على خلفية 
توقع حتقيق الشركة ارباحا جيدة 

في النصف األول.
كم����ا تفاعلت ايف����ا وعقارات 
الكويت ايجابا مع حتركات الديرة، 
ايفا تداوالت نشطة  ليشهد سهم 
بلغت 28.02 مليون سهم وأغلقت 
مطلوبة عند 150 فلسا للسهم، كما 
شهد سهم عقارات الكويت ارتفاعا 
قدره فلس����ان في تداوالت نشطة 
بلغت 22.2 مليون سهم وأغلقت 
عند 102 فلس للس����هم بقيمة 2.2 

مليون دينار.
النش����طة  التحركات  وجاءت 
على معظم اسهم مجموعة البحر 
بعد اعالنات النصف األول اجليدة 
للشركات التي استطاعت تقليص 

انها استطاعت تقليص خسائرها 
في الربع الثاني واطفأ عدد كبير 
منها خسائر الربع األول وهو ما 
يعني اجتاه تلك الش����ركات نحو 
التعافي في الفترة املقبلة وهو ما 
سينعكس ايجابا على حركة التداول 

في اجللسات املقبلة.

فلترة السيولة

ارتفاع السيولة بشكل قوي في 
السابق، تراجع  تداوالت اإلغالق 
مبا نسبته 60% في تداوالت اليوم 
األخير ليستقر عند 115.5 مليون 
دينار، وذلك من خالل تنوع الشراء 
بني الشركات القيادية والرخيصة، 
مع حترك املجاميع االس����تثمارية 
على أس����همها، خاصة مجموعات 
اخلرافي والبحر واملجموعة الدولية 
وهو ما عزز تنوع الشراء وأعطى 
ثقة لدى املتداولني انعكست على 
التوازن بني الكميات والقيمة في 

نهاية التداول.
وما ساعد على فلترة السيولة 
ووضعها في اطارها الطبيعي انها 
التي  عكست حركة واداء االسهم 
شهدت تداوالت قياسية سواء في 

احلجم او القيمة.
النش����ط على سهم  فالتحرك 
»زين« منذ ب����دء التداوالت جعل 

السهم يرتفع وحدتني سعريتني 
ليس����تقر عند دينار و320 فلسا 
للس����هم، مع وصول����ه الى دينار 
و340 فلس����ا كح����د أعل����ى خالل 
اجللسة، مدعوما باألخبار اخلاصة 
بعمومية الشركة غير العادية التي 
قد تسفر عن نتائج تتعلق بزيادة 
متلك األجانب في الش����ركة وهي 

األخبار التي التزال تتردد وبقوة في 
السوق، األمر الذي أدى الى قيادة 
»زين« قيمة التداول على مستوى 
األس����هم التي مت الت����داول عليها 
بنسبة 28.9% من اإلجمالي، وقد 
حتركت الشركات املرتبطة بشركة 
»زين« ليغل����ق معظمها مرتفعا 
باحلد األعلى، حيث أغلقت شركة 


