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36.9 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة بارتفاع 1.1 مليون دينار

»االستثمارات الوطنية«:  األسهم القيادية قادت انتعاش السوق في األسبوع الماضي
قال تقرير ش����ركة االس����تثمارات الوطنية 
ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول األسبوع 
املاضي عند مستوى 5.331.4 نقطة بارتفاع قدره 
223.2 نقطة وما نس����بته 4.4% مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي املوافق 23 أغسطس 2009 
والبالغ 5.108.2 نق����اط وارتفاع قدره 1.038.1 
نقطة وما نس����بته 24.1% عن نهاية عام 2008 
وقد اس����تحوذت أسهم املؤشر على 86.8% من 
اجمالي قيمة األسهم املتداولة في السوق خالل 

األسبوع املاضي.
وذكر التقرير ان املؤشر السعري للسوق 
أقفل عند مستوى 7.964.3 نقطة بارتفاع قدره 
119.9 نقط����ة وما نس����بته 1.5% مقارنة بإقفال 
األس����بوع قبل املاضي والبالغ 7.844.4 نقطة 
وارتفاع قدره 181.7 نقطة وما نسبته 2.3% عن 

نهاية عام 2008.
أما املؤشر الوزني للس����وق فقد أقفل عند 
مستوى 467.9 نقطة بارتفاع قدره 14.7 نقطة 
وما نسبته 3024% مقارنة باقفال األسبوع قبل 
املاضي والبالغ 453.2 نقطة وارتفاع قدره 61.2 

نقطة وما نسبته 15.1% عن نهاية عام 2008.

مؤشرات التداول

واشار التقرير الى انه خالل تداوالت األسبوع 

املاضي انخفض مؤش����ر املعدل اليومي لكمية 
األسهم املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 
32% و27% و11.3% على التوالي، ومن أصل ال� 
203 شركات مدرجة بالسوق مت تداول أسهم 152 
شركة بنسبة 74.9% من إجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 
66 شركة بنسبة 43.4%، فيما انخفضت اسعار 
أسهم 66 شركة بنسبة 43.4% واستقرت اسعار 
اسهم 20 شركة بنسبة 13.2% من اجمالي اسهم 
الش����ركات املتداولة بالسوق ولم يتم التداول 
على اسهم 51 شركة بنسبة 25.1% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق الرسمي علما 
بأنه التزال هناك 6 شركات موقوفة عن التداول 
استنادا الى قرار جلنة السوق رقم 4/97، والذي 
يلزم جميع الشركات والصناديق املدرجة بتقدمي 
البيانات املالية ربع السنوية في موعد أقصاه 

45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.

القيمة السوقية

وذكر التقرير انه بنهاية تداول االس����بوع 
املاضي بلغت القيمة الس����وقية الرأس����مالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي 36.908.8 
مليارات دينار بارتفاع قدره 1.181.7 مليون دينار 
وما نسبته 3.3% مقارنة مع نهاية األسبوع قبل 

املاضي والبالغة 35.727.1 مليون دينار وارتفاع 
قدره 3.109.9 ماليني دينار وما نس����بته %9.2 

عن نهاية عام 2008.

األداء العام للسوق

وأشار التقرير الى ان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تعامالته لالسبوع على ارتفاع في 
مؤشراته العامة )السعري � NIC50 � الوزني( 

بنس����ب بلغت 1.5% و4.4% و3.2% وفي املقابل 
انخفض����ت املتغيرات العام����ة حيث )القيمة � 
الصفق����ات � الكمية( بنس����ب 11% و275 و%32 
وانخفض املع����دل اليومي للتداول من 118 الى 

104 ماليني دينار.
وشهد سوق الكويت لألوراق املالية انتعاشا 
جزئيا مع النشاط الذي ساد بعض الشركات 
التشغيلية كبيت التمويل وأجيليتي وزين مما 

ساهم في نشاط األسهم األخرى التابعة لتلك 
الش����ركات مع تواتر األنب����اء عن حتقيق تلك 
الشركات ألرباح تش����غيلية جيدة من املؤمل 
اإلعالن عنها في الربع الثالث أو عمليات تخارج 
قد تطول تلك الشركات والتي يتم تداول اخبارها 

من خالل اإلعالم.
عل����ى الرغم من تناق����ص القيمة اال ان هذا 
املس����توى من القيمة يعتبر جيدا خالل فترة 
رمضان والتي تشهد عادة هدوءا نسبيا على 
مستوى التداول ويدل ذلك، كما أشرنا األسبوع 
املاضي على أن هناك مؤشرات ايجابية الزلنا 
نش����هدها مع توقع العديد م����ن االقتصاديني 
بانحسار آثار األزمة العاملية عام 2010 برؤية 

أوضح ملجال الوضع االقتصادي العاملي.

القطاعات األكثر نشاطا

وأشار التقرير الى ان قطاع شركات اخلدمات 
استمر باملرتبة األولى للتداول من حيث قيمة 
األسهم املتداولة بتداول 431.7 مليون سهم بنسبة 
25.8% موزعة على 9.418 صفقة بنسبة %29.8 
بلغت قيمتها 270.4 مليون دينار بنسبة %51.6 

من اجمالي قيمة األسهم املتداولة.
في حني تقدم قطاع البنوك الى املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة األسهم املتداولة بتداول 

80 مليون سهم بنسبة 4.8% موزعة على 2.941 
صفقة بنسبة 9.3% بلغت قيمتها 83.9 مليون 
دينار بنس����بة 16% من إجمالي قيمة األس����هم 
املتداولة.واستمر قطاع الشركات االستثمارية 
باملرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بتداول 574.8 مليون س����هم بنسبة 
34.4% موزعة على 8.652 صفقة بنسبة %27.4 
بلغت قيمتها 75.7 مليون دينار بنسبة %14.5 

من إجمالي قيمة األسهم املتداولة.

قيمة األسهم المتداولة

واستمرت شركة االتصاالت املتنقلة باملرتبة 
األولى للتداول من حيث قيمة األسهم املتداولة 
بتداول 142.5 مليون سهم موزعة على 3.708 

صفقات بلغت قيمتها 209.9 ماليني دينار.
في حني تقدم بي����ت التمويل الكويتي الى 
املرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداول����ة بتداول 37.8 مليون س����هم موزعة 
على 1.430 صفق����ة بلغت قيمتها 48.7 مليون 

دينار.
وتقدم بنك الكويت الوطني الى املرتبة الثالثة 
للتداول من حيث قيمة األسهم املتداولة بتداول 
21.8 مليون سهم موزعة على 597 صفقة بلغت 

قيمتها 27.3 مليون دينار.

»التجاري« نظم معرض »هواة التجاري« للسنة السادسة على التوالي
 دانيا شومان

افتتح البنك التجاري الكويتي معرضه السادس 
مس����اء اول من امس بعنوان »ه����واة التجاري« 
لألعمال اليدوية والفنية اخلاصة باملوظفني، وبهذه 
املناسبة قالت رئيس ادارة االعالن والعالقات العامة 
الشيخة نوف الصباح: »يعتبر هذا املعرض فرصة 
لعرض االعمال الفنية واليدوية اخلاصة باملوظفني 
واس����رهم والتي مت تنفيذها بدعم وتشجيع من 
البنك التجاري، حيث حتتوي على اعمال متميزة 
تضم مجموعة كبيرة من التصاميم مستوحاة من 
التراث الشعبي احمللي، باالضافة الى االكسسوارات 
املختلفة واالزياء والقطع املنزلية والتحف التي 
مت تنفيذها يدويا، وكذلك املجوهرات التقليدية، 
وهناك ايضا االعمال الفنية والتشكيلية من رسوم 
حديثة ولوحات مختلفة ترضي كل االذواق وتعكس 

االفكار والثقاف����ات واالذواق املختلفة للموظفني 
املشاركني في املعرض«. واضافت: ان البنك التجاري 
حريص على تنظيم هذا املعرض سنويا، معربة 
عن س����عادتها بتزايد عدد املشاركني من موظفي 
البنك هذا العام، مش����يرة ال����ى ان هذا املعرض 
مختلف عن املعارض السابقة، حيث سيستقبل 
املع����رض رواده في رمضان ليضم مجموعة من 
اعمال ومنتجات تتناسب مع املناسبة. واشارت 
الشيخة نوف في ختام حديثها الى ان املعرض 
اصبح فرصة ومناسبة خاصة يلتقي فيها موظفو 
البنك وعائالتهم للتعارف والتالقي، باالضافة الى 
دعم املواهب الفنية والثقافية والتراثية واالنطالق 
به����ذه املواهب الى آفاق جدي����دة، مؤكدة ان هذه 
اخلطوة تأتي من جانب البنك التجاري من باب 

لقطة جماعية في جناح »التجاري« تضم الشيخة نوف الصباح وأماني الورعاملسؤولية االجتماعية جتاه موظفيه. الشيخة نوف الصباح في جانب من افتتاح معرض البنك

ميركل تحث »جنرال موتورز« على سرعة البت في مستقبل »أوبل«

أسعار النفط فوق 73 دوالرًا عقب البيانات األميركية

انكماش األسعار باليابان وارتفاع كبير في البطالة

حث����ت  د.ب.أ:  دوس����لدورف 
املستش����ارة األملانية أجنيال ميركل 
مج����ددا مجموعة جن����رال موتورز 
األميركية املالكة لشركة أوبل األملانية 
للسيارات على سرعة البت في مستقبل 
الش����ركة األملانية املتعثرة. وقالت 
ميركل في مقابلة أجرتها مع صحيفة 
»هاندلسبالت« األملانية الصادرة امس 
إن عنصر الوقت ال يصب في صالح 
أملانيا، وطالبت املستشارة األملانية 
جنرال موت����ورز مبالحظة أن »كل 
تأخير في القرار اخلاص مبستقبل 
أوبل يضر بالشركة والعاملني بها«.

وأضافت ميركل أن كل يوم ميضي 
دون البت في مستقبل أوبل يعني عدم 
إحراز خطوة في طريق إعادة هيكلة 
أوبل. وشددت املستشارة األملانية 
على ضرورة »احلل السريع« قائلة 
»ليس بوسع جنرال موتورز إعادة 
فتح كل األبواب ومن ثم االستمرار 
في تأخير القضية«.وأعربت ميركل 
مجددا ع����ن تأييدها للعرض املقدم 
من شركة »ماجنا« قائلة: »ملا كانت 
احلكومة األملانية مطالبة باتخاذ قرار 
بشأن اجلهة التي ميكن أن نقدم لها 
ضمانات فأنا أقول إننا نستطيع أن 

نفعل ذلك مع ماجنا«. وقالت ميركل 
إن احلكومة األملانية تتحدث في هذه 
القضي����ة بصوت واحد في مواجهة 
جنرال موتورز واحلكومة األميركية 
رافضة االنتقادات التي أثيرت من داخل 
أروقة حتالفها املسيحي الدميوقراطي 
حول التش����بث بعرض ماجنا. من 
جهتها وصفت ميركل فكرة احتفاظ 
جنرال موت����ورز بأوبل بأنها »غير 
واقعية« قائلة: »احلكومة األميركية 
أوضحت حت����ى اآلن أنها ال تعتزم 
إنفاق أموال دافع الضرائب األميركي 

على إصالح أفرعها.

لندن � رويترز: ارتفع النفط فوق 73 دوالرا للبرميل 
ام����س مدعوما ببيانات أفض����ل بقليل للناجت احمللي 
والوظائف في الواليات املتحدة لكنه اليزال يتحرك 
في نطاق ضيق على مدار األس����بوع. وارتفع سعر 
اخلام األميركي تس����ليم أكتوبر 75 سنتا إلى 73.24 
دوالرا للبرميل، وزاد مزيج برنت في لندن 71 سنتا 
ليس����جل 73.22 دوالرا. وانكمش االقتصاد األميركي 
دون املتوقع بقليل في الرب����ع الثاني من العام رغم 
انخفاض قياس����ي في املخزونات في حني تقدم عدد 
أقل من العمال بطلبات جديدة للحصول على إعانات 
بطالة األسبوع املاضي في عالمة على أن االقتصاد بدأ 
يتعافى. وقال كريس����توفر بيلو الوسيط املالي لدى 
باشي للسلع لألولية »األمور حتسنت قليال اول من 
امس ألس����باب منها ضعف الدوالر وسوق األسهم، 
لكننا بلغنا هذه املستويات من قبل وال توجد مقاومة 

حقيقية سوى عند 75 دوالرا«. 
وارتفع الدوالر مقابل سلة عمالت معوضا بعض 
خسائر الليلة املاضية في حني ارتفع الدوالر األسترالي 

املرتبط بتجارة السلع األولية أمام الني. وقال بعض 
احملللني إن حتسن بيانات االقتصاد في األمد القصير 
ال ميكنه أن يبدد التوقع����ات القامتة لألمد الطويل. 
وكتب احملللون لدى جيه.بي مورجان في مذكرتهم 
عن أسواق النفط األسبوعية »رغم ثقتنا في عملية 
التحسن على مدى األشهر الستة القادمة ال يوجد مؤشر 
ذو بال في قطاع الطاقة على أن النش����اط الصناعي 
بالواليات املتحدة يتحس����ن. واليزال السوق متأثرا 
مبخزون اخلام غير املبي����ع في ناقالت بالبحر رغم 
تراجعه منذ الربيع«. وقالت فرونتالين النرويجية 
أكبر مجموعة مستقلة لشحن النفط في العالم إنها 
تقدر عدد ناقالت اخلام العمالقة املستخدمة في تخزين 
النفط اخلام بواقع 40 إلى 45 ناقلة أي نحو 10% من 

األسطول العاملي.
كانت فرونتالين أبلغت »رويترز« في السادس من 
أغسطس اجلاري بأن نحو 50 ناقلة عمالقة تستخدم 
لتخزين نح����و 100 مليون برميل م����ن النفط وذلك 

انخفاضا من ذروة بلغت نحو 60 ناقلة في ابريل.

طوكيو � رويترز: تراجعت 
أسعار المستهلكين األساسية في 
اليابان بأسرع إيقاع سنوي على 
اإلطالق في يوليو األمر الذي قد 
يفرض ضغوطا على بنك اليابان 
»المرك���زي« المتردد في كبح 

انكماش أسعار متفاقم.
كما ارتفعت نسبة البطالة 
� وهو مؤش���ر مهم سياسيا � 
إلى مستوى قياسي عند %7.5 
قبيل انتخابات األحد التي يبدو 
الحزب الديموقراطي المعارض 

مرشحا للفوز بها.
وال يتوقع المحللون تحركا 
جدي���دا من بن���ك اليابان عما 
قريب لك���ن البعض يقول إن 
الديموقراطيين قد يطلبون من 
البنك المركزي في حالة فوزهم 
أن يحافظ على أسعار الفائدة 
عند مستوياتها الحالية المتدنية 
جدا لدعم النمو أو حتى الدعوة 
إلى إجراءات جديدة في مرحلة 

الحقة.
وتظه���ر بيان���ات صدرت 

الجمعة تراجع أس���عار  أمس 
التي   � المستهلكين األساسية 
تستبعد أسعار المواد الغذائية 
الطازجة شديدة التقلب لكنها 
تش���مل تكاليف النفط � %2.2 
على أساس سنوي وهو نفس 
متوس���ط توقعات الس���وق 
ومستوى قياسي جديد للشهر 
الثالث على التوالي.وتراجع الين 
قليال إلى 93.61 مقابل الدوالر من 
حوالي 93.56 ينا قبل صدور 

البيانات.

أكثر من عرض لالستحواذ على »أوبل« األملانية            )د.ب.أ(

تذبذب في أسعار النفط فوق الـ 70 دوالرا للبرميل

»تويوتا« توقف إنتاج  السيارات 
في مصنع مشترك   مع »جنرال موتورز«

طوكيو � كونا: اعلنت ش����ركة »تويوتا موتورز« 
اليابانية امس عزمها وقف اإلنتاج في مصنع جتميع 
مش����ترك مع »جنرال موتورز« في والية كاليفورنيا 

األميركية ابتداء من شهر مارس املقبل.
واوض����ح نائب الرئيس التنفي����ذي ل� »تويوتا« 
آتسوشي نييمي في بيان ان وقف االنتاج في املصنع 
الذي اش����تركت فيه مع »جنرال موتورز« األميركية 
يرجع الى »حالة االنكماش التي يعاني منها السوق 
منذ الس����نة املاضية وتوقف »جنرال موتورز« عن 
إنتاج السيارات«.وأضاف نييمي ان »االستمرار في 
اتفاقية اإلنتاج لدى مصانع »نيو يونايتد موتور« يعد 

غير قابل للنمو اقتصاديا« معربا عن أسفه الشديد 
التخاذ مثل هذا القرار.

ووفقا للقرار ستقوم »تويوتا« بنقل صناعة سيارات 
»كوروال« الى مصانع في كندا واليابان ونقل صناعة 
ش����احنات »تاكوما« الصغيرة الى مصنع في والية 

تكساس األميركية.
يذكر ان »جنرال موتورز« التي تتعامل مع »تويوتا« 
منذ 25 سنة توقفت عن إنتاج السيارات لدى مصانع 
»نيو يونايتد موتور« في واليتي فيرمونت وكاليفورنيا 
خالل الشهر اجلاري بعد إعالنها االفالس في يونيو 

املاضي.
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