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ارتفاع المؤشر 16.8 نقطة وتداول 293.7 مليون سهم بقيمة 108.2 ماليين دينار

السوق في اتجاه االستقرار مدعوماً بتنوع الشراء على األسهم القيادية
عمر راشد 

واصل سوق الكويت لألوراق 
املالية ارتفاعاته للجلسة الرابعة 
التوالي، مس���تعيدا جميع  على 
خسائره في األس���بوع املاضي، 
ليقترب من جتاوز احلاجز النفسي 
8000 نقطة، بدعم من تنوع الشراء 
القيادية والتي  الش���ركات  على 
ش���هدت تبديل في مراكز القيادة 

ألداء األسهم املتداولة. 
 فقد ارتفع املؤشر العام 16.8 
نقطة ليستقر عند 7924 نقطة، 
فيما واصل املؤشر الوزني ارتفاعه 
بواقع 2.14 نقطة ليس���تقر عند 
467.6 نقطة في إشارة واضحة 
الجتاه السوق ملرحلة االستقرار 
مدعوم���ا بالتحرك امللحوظ على 

الشركات القيادية. 
وشهدت فترة التداول، خاصة 
ف���ي اغالقات الثوان���ي األخيرة، 
عملي���ات تبدي���ل واضح���ة في 
القيادية بني  املراكز على األسهم 
املستثمرين وكبار املضاربني، من 
خالل تفضيل الدخول على أسهم 
قطاع البنوك الت���ي تتميز بقدر 
كبير من االستقرار مع التحرك على 
بقية األسهم ذات األداء التشغيلي 
اجليد خاصة اسهم زين وأجيليتي 

وصناعات. 
ومع اس���تقرار أداء الس���وق 
في اجتاه الصع���ود املتدرج فإن 
الس���وق في اجت���اه الدخول في 
مرحلة االس���تقرار والتي جاءت 
بعد فترة تذبذب عاشها السوق 
بني االنخفاض���ات احلادة والتي 
عادة ما تعقبها فترات حادة وهي 
املرحلة الثالثة التي تعيشها أسواق 

املال العاملية.
 ومن املتوقع أن تشهد تداوالت 
نهاية األسبوع اقتراب السوق من 
اختراق حاجز ال���� 8000 نقطة، 
مع تخلي املستثمرين عن حذرهم 
في الش���راء على أسهم رخيصة 
منتقاة، مع استمرار تركز الشراء 
على األس���هم القيادية ذات األداء 

التشغيلي اجليد. 

ومع اقت���راب انعقاد عمومية 
»زي���ن« التي من املق���رر إقامتها 
االثنني املقبل، جتاوز سعر السهم 
الدينار  الدينار ونص���ف  حاجز 
ليس���تقر عند دينار و540 فلسا 
للسهم، إال أن ضغوط بيعية قوية 
جعلت السهم يستقر عند نفس 
مستوى إغالقه السابق عند دينار 
و480 فلسا للسهم متصدرا بذلك 
األسهم املتداولة بقيمة 31.12 مليون 
دينار بلغت نس���بتها 28.7% من 

إجمالي القيمة. 

إقفاالت الثواني األخيرة

اس���تمر أداء املؤشر السعري 
متدرجا في األداء الصعودي بنقاط 
ضئيلة خالل فترة التداول مقارنة 
الثواني  الس���ابق، وفي  بإغالقه 
األخيرة ارتفع املؤش���ر من 3.5 
نقاط إلى 16.8 نقطة ليستقر عند 
7924 نقطة، وهو ما يعطي إيحاء 
بأن صانعي السوق يرغبون في 
تصعيد بعض األسهم استعدادا 
جلن���ي أرب���اح عليه���ا، والتزال 
االغالقات املتعمدة هي من تقود 
مزاجية صناع السوق إليهام صغار 
املتداولني بالشراء في اليوم التالي 
ليقوموا بعمليات جني أرباح على 
تلك األسهم خالل فترات التداول 
وهو ما يجعل احلذر في س���لوك 
املتداولني هو السائد لدى أوساط 

املستثمرين.
الس���وق،  إدارة  ومع غي���اب 
التالعبات قائمة  التزال بع���ض 
في الس���وق خاصة في الثواني 
األخيرة والقي���ام بالتحرك على 
بعض األس���هم لتحقيق مكاسب 
س���ريعة عند مستويات سعرية 
أعلى دون تفسير واضح لطبيعة 
تلك الت���داوالت حتى ولو كانت 
مضاربية، األمر الذي رآه البعض 
ضرورة واضحة لسرعة صدور 
قانون هيئة سوق املال الذي يعد 
صمام أمان لتحفيز املتداولني على 
تنوع الشراء بني الشركات القيادية 
والرخيصة وعدم اقتصار تداوالت 

احملافظ والصناديق االستثمارية، 
وقد اس���تحوذت تداوالت السهم 
القيمة  على 17.8% م���ن إجمالي 
املتداولة، واس���تحوذت تداوالت 
الوطني وبيت���ك على 25.8% من 

إجمالي القيمة املتداولة. 
 وفيما اس���تقر س���عر أسهم 
اخللي���ج والتج���اري وبوبيان 
واألوس���ط عند نفس مستويات 
اإلغالق السابق، شهد سهما الدولي 
وبرقان تراجعات متباينة بني 2 
فلس لسهم الدولي الذي استقر عند 
246 فلسا للسهم، و5 فلوس لسهم 
برقان الذي أغلق عند 370 فلسا 
للسهم.  وقد احتلت قيمة تداوالت 
قطاع البنوك املرتبة الثانية بني 
الثمانية بقيمة  قطاعات السوق 
29.9 مليون دينار بنسبة %27.6 

من اإلجمالي. 
وقد سيطر اللون األحمر على 
معظم تداوالت أسهم االستثمار 
الت���ي ش���هدت عملي���ات جني 
أرباح واضحة، فقد تراجع سهم 
»استثمارات« للمرة األولى ومنذ 
فترة طويلة مبقدار 20 فلسا للسهم 
ليستقر عند 620 فلسا للسهم، فيما 
استمر سهم الساحل في االرتفاع 
باحلد األعلى بالغا 168 فلسا للسهم، 
وقد شهدت أسهم الصفاة واملدينة 
عمليات جني أرباح محدودة أدت 
لتراجع أسعار أسهمها، استقر أداء 
سهم املجموعة الدولية عند حاله 

دون تغيير. 
وفي قطاع العقارات تصدر سهم 
النشاط على  املستثمرون حجم 
مستوى األسهم التي مت التداول 
بكمية بلغت 21.16 مليون س���هم 
ليغلق عند مس���توى 59 فلس���ا 
للس���هم، بتراجع فلس واحد عن 
اإلغ���الق الس���ابق وبلغت قيمة 

التداوالت 1.2 مليون دينار. 
وواص���ل س���هم مجموع���ة 
الصناعات الوطنية ارتفاعه لليوم 
الثاني على التوالي، محققا مكاسب 
س���وقية قدرها 10 فلوس للسهم 
الواحد، ليغلق عند 475 فلس���ا 

للس���هم بهامش حركة تراوحت 
بني 480 فلس���ا كحد أعلي و465 
فلسا كحد أدنى بكمية تداول بلغت 
12.7 مليون سهم، قيمتها اإلجمالية 
6 ماليني دينار، كما واصل سهم 
أنابي���ب ارتفاعه باحل���د األعلى 
مس���تقرا عند 250 فلسا للسهم 
ليحق���ق بذلك أعلى مس���توياته 

السعرية في 10 شهور. 
وقد أغلق سهم أجيليتي عند 
نفس مس���توى اإلغالق السابق 
بعد تراجعات شهدها سعر السهم 
خالل جلسة التداول بواقع وحدة 
سعرية ليستقر عند دينار و280 
فلسا للس���هم، بكمية تداول 5.6 
ماليني سهم بقيمة 7.1 ماليني دينار 
نفذت من خالل 200 صفقة، وجاءت 
حتركات السهم خالل التداول بعد 
عمليات تبديل في الشراء من قبل 
املضاربني واملس���تثمرين دفعت 
الس���هم للحفاظ على مستوياته 
السعرية في اإلغالق السابق بعد 
تراجع طوال فترة التداول، كما دعم 
سعر السهم ما أعلنته الشركة على 
موقع السوق بأنها وكالة الدفاع 
اللوجيستية قد قامت مبنح الشركة 
سنة اضافية جديدة لعقد خدمات 
التخزي���ن والتوزيع في »مجمع 
مستودعات التوزيع الدفاعي في 
الكويت وجنوب غرب آسيا. وقد 
حقق سهم زين مستويات سعرية 
جديدة بوصوله إلى مستوى دينار 
و540 فلسا للسهم كحد أعلى خالل 
التداول، حيث استقر السهم عند 
هذا املستوى ملدة كبيرة، بعدها 
تراجع الس���هم مبقدار 3 وحدات 
سعرية دفعة واحدة ليستقر عند 
دينار و480 فلس���ا للسهم وهذا 

التراجع مت آخر اجللسة. 
 وقد اس���تحوذت أسهم زين 
وبيت���ك ووطن���ي وأجيليت���ي 
وصناعات واستثمارات على 74.76 
مليون دينار بلغت نسبتها 69% من 
إجمالي قيمة األسهم املتداولة، كما 
استقر حجم النشاط على 293.7 

مليون سهم. 

السوق على مجموعة محددة من 
األسهم ال يزيد عددها عن 25 سهما 
من إجمالي 203 شركة مدرجة في 

السوق الرسمي.

نتائج الربع الثالث

من الثابت أن سلوك املستثمرين 
يبدأ في احلركة والنشاط بعد نهاية 
الربع الثاني وبدء الربع الثالث، ومع 
قرب انتهاء األزمة املالية العاملية 
على االنتهاء وتفاؤل األوس���اط 
االقتصادية باستمرار الشركات 
في حتقيق أرباح معقولة في الربع 
الثالث، بدأ العديد من املستثمرين 
في دراسة سلوك بعض األسهم 
القيادية وذلك للدخول عليها بعد 
أن أثبتت تلك الشركات قدرتها على 
جتاوز األزمة املالية وهو ما يؤهل 
السوق للدخول وبقوة في مرحلة 
االس���تقرار ألداء السوق باجتاه 
املتدرج، ومع استمرار  الصعود 
املؤشر الوزني للصعود وبوتيرة 
متدرجة، فإن السوق يتجه وبقوة 

فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 
6.8 ماليني سهم، وبقيمة إجمالية 
8.7 ماليني دينار نفذت من خالل 
157 صفق���ة، وقد حترك الس���هم 
بني دينار و280 فلسا كحد أعلى 
ودينار و240 فلسا كحد أدنى وقد 
بلغت نسبة تداوالت »الوطني« 
على 8% من إجمالي قيمة األسهم 

املتداولة. 
التي   وج���اءت االرتفاع���ات 
شهدها الس���هم، بسبب عمليات 
تبديل الشراء على األسهم القيادية 
التي شهدتها اجللسة خالل فترة 
التداول، مدعومة بتحرك احملافظ 

والصناديق بالشراء عليه. 
 واس���تمرارا الرتفاعه لليوم 
الثاني على التوالي، أغلق س���هم 
بيتك بارتفاع 20 نقطة ليستقر 
عند دينار و320 فلس���ا للسهم، 
بكمية تداول 14.7 مليون س���هم 
نف���ذت م���ن خ���الل 636 صفقة 
قيمته���ا اإلجمالي���ة 19.3 مليون 
دينار، مدعومة بالشراء القوي من 

الختراق حاجز ال� 8000 نقطة. 
للجلسة الثانية على التوالي، 
قادت تداوالت قطاع البنوك السوق 
نحو االرتفاع بقيادة واضحة من 

الكويتي والبنك  التموي���ل  بيت 
الوطني، حي���ث ارتفع كل منهما 
بواقع وحدة سعرية، حيث استقر 
البنك الوطن���ي عند دينار و280 

استحواذ »بيتك« و»وطني« و»أجيليتي« على 32.5% من إجمالي القيمة»زين« تتصدر األسهم المتداولة بقيمة 31.12 مليون دينار وبنسبة %28.7 

ومؤشراتأرقام

سهم زين أغلق عند دينار و480 فلسا للسهم، بقيمة 
تداول بلغت 31.12 مليون دينار مثلت 28.7% من إجمالي 

قيمة األسهم املتداولة. 
استحوذت أسهم 6 شركات على 74.76 مليون دينار بلغت 

نسبتها 69% من إجمالي القيمة. 
تصدر س���هم شركة املس���تثمرون القابضة نشاط 
األس���هم التي مت التداول عليها بكمية تداول بلغت 21.1 
مليون س���هم من إجمالي كمية األسهم املتداولة بنسبة 

7.2% من إجمالي النشاط. 
تصدر قطاع الصناعة ارتفاع مؤشرات قطاعات السوق 
الثمانية حيث حقق ارتفاعا مبقدار 89.9 نقطة، تاله في املركز 
الثان��ي قط��اع التأمني مبقدار 28.3 نقط��ة وجاء قطاع غير 

الكويتي في املركز الثالث بارتفاع 23.1 نقطة.

في انتظار إقرار مزيد من المحفزات لتحريك عجلة االقتصاد

دهداري لـ »األنباء«: »السيف القابضة« تترقب
تحسن األوضاع االقتصادية في السوق المحلي

أحمد يوسف
أكد نائب رئيس مجلس ادارة ش���ركة السيف 
الدولية القابضة احمد دهداري عدم اتضاح الرؤية 
االستثمارية سواء في السوق احمللي او اإلقليمي 
وحتى العاملي رغم تصريحات املسؤولني االقتصاديني 
بقرب انتهاء األزمة العاملية وتسجيل املؤشرات 

االقتصادية نتائج فيما يبدو انها ايجابية.
وقال دهداري في تصريحات خاصة ب� »األنباء« 
ان الشركة في الوقت الراهن مازالت تترقب األحداث 
عن كثب، مشيرا إلى ان األزمة االقتصادية الراهنة 
لم متر مثلها على جيل رجال األعمال واالقتصاديني 
املعاصرين، حيث ان مثيالتها كانت منذ العام 1929. 
وأشار الى ان الشركة تتلمس استقرار األوضاع 
االقتصادية خصوصا في السوق احمللي وما ينتظره 
من إقرار جملة مشاريع اقتصادية وقوانني مثل 

قانون تعزيز االستقرار املالي، األمر الذي يحرك 
عجلة االقتصاد لكل القطاعات.

وكشف عن ان اخلطة اإلستراتيجية للشركة 
تتمثل في مجال االستثمارات املختلفة والتي حتقق 
منها أفضل عوائد للمس���اهمني في إطار نوع من 
احلذر الشديد، الفتا الى ان حتفظ الشركة في أعمالها 

حاليا يأتي حلماية استثمارات املساهمني.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية للشركة كانت 
ق���د وافقت على انتخاب 5 أعضاء ملجلس اإلدارة 

ملدة ثالث سنوات وهم:
1 � الشركة الوطنية العقارية.

2 � السيف القابضة.
3 � السيف الوطنية العقارية.
4 � السيف املتحدة العقارية.

5 � شمال أفريقيا الستثمار الكمبيوتر.

61% هبوط أرباح 
المملكة الفندقية
في النصف األول

دب��ي � رويت��رز: أعلنت 
ش��ركة اململكة لالستثمارات 
الفندقي��ة ان صافي أرباحها 
خالل النصف األول من العام 
هب��ط 61%، وع��زت ذلك الى 
ضعف النتائج املسجلة بفندقي 
سيزونز في باريس والقاهرة 
وإلى تراجع املبيعات العقارية 

وخفض قيمة االستثمارات.
وقالت الشركة التي يسيطر 
الس��عودي  امللياردير  عليها 
األمي��ر الوليد ب��ن طالل ان 
اإلي��رادات انخفض��ت نحو 
11% لتص��ل الى 103.3 ماليني 

دوالر.
وبل��غ صاف��ي األرباح 8 
ماليني دوالر خالل تلك الفترة 
مقارنة مع 20.6 مليون دوالر 
في النص��ف األول من العام 

املاضي.
ومتتلك اململكة لالستثمارات 
الفندقي��ة التي تتخذ من دبي 
الفنادق  مقرا، مجموعة م��ن 
تديرها سالسل فنادق اخرى 
مثل فنادق فيرمونت، وركزت 
الشركة أعمالها على األسواق 
الناش��ئة مثل منطقة الشرق 

األوسط وآسيا وافريقيا.
وقالت الشركة ان مشروعات 
التنفيذ متضي  التطوير قيد 
قدما وفقا للميزانية احملددة.

أحمد دهداري

)سعود سالم(السوق يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي


