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)أحمد باكير(املؤشر العام فقد 40 نقطة جديدة وفي االطار متداول يحصي قيمة خسائره

انخفاض المؤشر العام 40.6 نقطة وتداول 379.2 مليون سهم قيمتها 75.3 مليون دينار

هدوء »زين« والشركات المرتبطة بها يدفع بعض األسهم الرخيصة للنشاط
ضعف عام في شراء أسهم الشركات القيادية و »بوبيان« يرتفع بالحد األعلىنشاط قوي على أغلب أسهم الشركات التابعة لـ »إيفا« بفعل االندماج

هشام أبوشادي
س����يطر االجتاه النزولي على 
الكويت  التداول في سوق  حركة 
لالوراق املالية في بداية التعامالت 
من جراء انخفاض سهم زين، االمر 
الذي دفع اغلب اس����هم الشركات 
املرتبطة بشركة زين الى االنخفاض. 
ويأتي االجت����اه النزولي احملدود 
لس����هم زين ج����راء تبديد رئيس 
مجلس ادارة الشركة أسعد البنوان 
انتش����رت لفترة  التي  االشاعات 
طويلة حول صفقة تتعلق بشراء 
حصة مؤثرة في زين األم، وذلك من 
خالل تأكيده في اجلمعية العمومية 
للش����ركة اول من امس انه ليس 
هناك طلب رس����مي لشراء حصة 
في الشركة. ورغم االنخفاض الذي 
شهده سهم زين في بدايات التداول 
املرتبطة بسهم  وأسهم الشركات 
زين، اال انه كان واضحا ان هناك 
ضعفا ملحوظا في حجم املعروض 
من اس����هم زين واسهم الشركات 
االخرى، االمر الذي يشير الى ان 
هناك قناعة بجدوى االستثمار في 
هذه االس����هم، وانه حتى لو مرت 
بحالة من الهدوء لبعض الوقت، 
فإن اجتاهها العام نحو الصعود 
خاصة ان املعلومات االيجابية حول 
زين مازالت متثل نقطة أساسية 
في استمرار اجتاهها الصعودي، 
خاصة ما يتعلق باملفاوضات حول 

بيع اصولها في افريقيا.
وبعد مرور نصف س����اعة من 
فترة التداول، كان املؤش����ر العام 
للس����وق متراجعا مبق����دار 44.9 
نقطة ليص����ل الى 7865.5 نقطة، 
كما ان املؤشر الوزني كان متراجعا 
مبقدار 4.64 نقاط ليصل الى 461.67 

نقطة.
وقد بلغت كمية االسهم املتداولة 
128.4 مليون س����هم قيمتها 34.6 
ملي����ون دين����ار. وخ����الل نصف 

الس����اعة االولى من فترة التداول 
س����ادت عمليات البيع على اسهم 
الشركات التشغيلية، رغم محدودية 
تداوالتها، اال ان اسعارها السوقية 
س����جلت انخفاضا ج����راء ضعف 
عمليات الشراء وانتظار أوساط 
املتداولني معرفة االجتاه العام لسهم 

زين في الفترة املقبلة.
إيفا وشركاتها

في مقابل تراجع اسعار اغلب 
اس����هم الش����ركات القيادية خالل 
تلك الفترة، ش����هدت بعض اسهم 
الشركات الرخيصة نشاطا مضاربيا 
سريعا، خاصة اسهم الشركات التي 
تش����هد عمليات اندماج والتابعة 
او املرتبطة بش����ركة ايفا، خاصة 
س����هم جيزان الذي حقق مكاسب 
س����وقية كبيرة خاصة في فترة 
نصف الساعة الثانية من التداول، 
كذلك س����هم الدولية للمنتجعات 
وعقارات الكويت، فيما كان سهما 
ايفا االم والديرة متراجعني بشكل 

محدود.

ضعف الشراء

على الرغم من ان قيمة التداول 
في اول نصف س����اعة بلغت نحو 
34 مليون دين����ار، اال انها بلغت 
في نهاية الساعة االولى من فترة 
التداول حوالي 44 مليون دينار، 
وهذا يعني ان قيمة ما مت تداوله 
من اسهم في نصف الساعة الثانية 
من فترة الت����داول بلغ حوالي 10 
ماليني دينار، االمر الذي يش����ير 
الى ان هناك احجاما واضحا عن 
الشراء باستثناء عمليات املضاربة 
امللحوظة نسبيا على بعض اسهم 

الشركات الرخيصة.
ورغم الضعف امللحوظ لقيمة 
التداول خالل نصف الساعة الثانية 
من فترة التداول، اال انه كان هناك 

كما انه خالل تلك الفترة ايضا شهد 
س����هم الوطنية العقارية تداوالت 
نشطة ادت الى ارتفاع السهم من 
310 فلوس الى 320 فلس����ا، لكن 
سرعان ما شهد بعض عمليات جني 
االرباح ما ادى الى تراجعه الى 315 
فلس����ا، في الوقت الذي كانت فيه 
حركة التداول على سهم اجيليتي 
تتسم بالضعف الشديد مع انخفاض 

في السعر السوقي للسهم.
الس����اعة ونصف  مع نهاي����ة 
الس����اعة من فترة الت����داول، كان 
املؤشر السعري متراجعا مبقدار 
37.3 نقطة ليصل الى 7876.6 نقطة 
والوزني مبقدار 4.15 نقاط، ليصل 

الى 462.13 نقطة.
وقد بلغت كمية التداول خالل 
تلك الفترة نحو 274.7 مليون سهم 
قيمتها نح����و 57.4 مليون دينار، 
وهذا يظهر ان قيمة ما مت تداوله 
في نصف الساعة الثالثة من فترة 
التداول بلغ نحو 13 مليون دينار، 
ما يشير الى ان هذه الفترة شهدت 
ارتفاعا في قيمة التداول مبقدار 3 
ماليني دينار مقارنة بقيمة التداول 
في نصف الساعة الثانية من فترة 
التداول، وقد ازدادت عمليات الشراء 
على اغلب اسهم الشركات التابعة 
لش����ركة ايفا، التي عوض سهمها 
اخلسائر التي تكبدها في بدايات 
التداول، كما انه في نصف الساعة 
الثالثة من فترة التداول شهد سهم 
الدولية للمنتجعات ارتفاعا باحلد 
األعلى مطلوبا دون عروض، األمر 
الذي دفع اوساط املتداولني للدخول 
بقوة على سهم الديرة الذي شهد 
تداوالت قياس����ية ايض����ا، كذلك 
التي ش����هدت نشاطا  من األسهم 
ملحوظا ايضا اسهم املستثمرون 
وجراند وبترو جلف، فيما ان سهم 
بنك بوبيان سجل ارتفاعا باحلد 

األعل����ى مطلوبا دون عروض من 
خالل تداول 2.5 مليون سهم، وقد 
جاء ارتفاع السهم بدعم من عملية 
زيادة رأسمال البنك، وبعد ان كان 
السهم مطلوبا بأكثر من مليوني 
سهم دون عروض بيع مع صعوده 
باحلد األعلى، ش����هد عمليات بيع 
من خالل صفقة واحدة تقدر بنحو 
2.6 مليون سهم لتستمر عمليات 
البيع والشراء القوي على سهم بنك 
بوبيان الذي أغلق مرتفعا باحلد 
األعلى. ويالحظ ان هدوء س����هم 
الش����ركات املرتبطة  زين واسهم 
بها أعطى فرصة ألسهم الشركات 
الرخيصة ألن حتقق مكاسب، حيث 
جاء في مقدمة هذه األس����هم ايفا 

وأغلب شركاتها.

المؤشرات العامة

أغلق املؤشر العام على انخفاض 
قدره 40.6 نقطة ليغلق على 7873.7 

نقطة.
كذلك أغلق املؤشر الوزني على 
460.80 نقطة بانخفاض قدره 5.53 

نقاط ما نسبته %1.1.
وبلغت كمية األسهم املتداولة 
379.2 مليون سهم نفذت من خالل 
5678 صفقة قيمتها 75.3 مليون 
دينار. وقد تصدر قطاع الشركات 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجها 174.6 مليون سهم نفذت من 
خالل 2204 صفقات قيمتها 20.6 
مليون دينار. وجاء قطاع العقار في 
املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
121 مليون سهم نفذت من خالل 1152 
صفقة قيمتها 10.8 ماليني دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 44.9 
ملي����ون س����هم نفذت م����ن خالل 
1156 صفق����ة قيمتها 27.4 مليون 

دينار.

استقرار نسبي في حركة مؤشري 
السوق، حيث كان املؤشر السعري 
يتحرك في اجتاه نزولي ما بني 44 
و52 نقطة، كذلك االمر بالنس����بة 

للمؤشر الوزني الذي كان يتحرك 
في اجتاه نزولي ما بني 3.5 نقاط 
و4.3 نقاط. فيم����ا ازدادت القوة 
الش����رائية على اسهم جيزان في 

نصف الس����اعة الثانية من فترة 
التداول، االمر الذي ادى الى ارتفاع 
السهم باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض بيع ليصل اجمالي تداوالته 

الى 18.1 مليون سهم، وقد دفع ذلك 
اوساط املتداولني الى الدخول على 
س����هم الدولية الذي شهد ارتفاعا 
ملحوظا ايضا في تداوالت محدودة، 

ومؤشراتأرقام

اس����تحوذت »زين« على 21.4 مليون دينار من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسهم بنسبة 28.4% من اإلجمالي. 

اس��تحوذت أس��هم »زين« و»الديرة« و»بيت��ك« و»بوبيان« 
و»املس��تثمرون« و»إيف��ا« عل��ى 52.9% م��ن إجمال��ي القيمة 

املتداولة. 
تصدر مؤشر قطاع غير الكويتي تراجعات قطاعات السوق 
الثمانية ب� 181.2 نقطة فيما جاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني 
في قائمة التراجعات ب� 132.2 نقطة واحتل قطاع الصناعة 

املركز الثالث في قائمة التراجعات ب� 43.7 نقطة. 

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية ان اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات ستنعقد 
يوم اخلميس املوافق 17 اجلاري، حيث سيتم خاللها مناقشة 
توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2009/6/30 
بتوزيع اس���هم منحة بنس���بة 10% من رأس املال املدفوع )10 
اس���هم لكل 100 سهم( وذلك للمس���اهمني املسجلني بسجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، كما سيتم مناقشة 
بنود اخرى على جدول االعمال، علما ان هذه التوصية تخضع 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.

 »إيفا« تناقش توزيع 10% أسهم منحة

أرجع الصعود إلى تحسن األوضاع االقتصادية وارتفاع أسعار النفط 

»األمان«: السوق عاودت االتجاه التصاعدي الذي بدأته منذ شهر أبريل

الشعار التجاري لبنك بوبيانإبراهيم القاضي

عصام الطواري

كواالملب���ور � رويترز: قال 
املنتدب لشركة  أمس العضو 
التي  املالية  رساميل للهيكلة 
تتخ���ذ من الكوي���ت مقرا لها 
عصام الطواري انه من املتوقع 
ان يس���تفيد سوق االستثمار 
اخلاص اإلسالمي من البائعني 
املتعثري���ن الذين يتخلصون 
من االصول بأسعار منخفضة 
للغاية، وكذلك من ارتفاع نشاط 

عمليات الدمج واالستحواذ.
وقالت ش���ركة رساميل ان 
معظ���م عمليات االس���تثمار 
اخلاص االسالمي ستتركز في 
الشرق االوسط وشمال افريقيا 

وخاصة في منطقة اخلليج.
وقال الطواري ل� »رويترز« 
خالل مقابلة معه عبر الهاتف 
»االستثمار اخلاص أحد أنقى 
أشكال التمويل اإلسالمي ألن 
التمويل االسالمي يؤكد على 
املش���اركة في حتمل املخاطر 
وعلى النش���اط الذي يتس���م 

باملشاركة«.
وتابع »س���يكون االجتاه 
الصعودي كبيرا، خاصة في 
االسواق الناشئة ألن األسواق 

اس���واق رأس املال في مراكز 
املعامالت املصرفية االسالمية 
غير عميقة وال تتمتع بالسيولة 

بدرجة كافية.
القطاع  وتش���ير تقديرات 
ال���ى ان قيمة االس���تثمارات 
التي جتري  العاملية  اخلاصة 
إدارتها جت���اوزت تريليوني 
دوالر ف���ي نهاية ع���ام 2008 
اال انه يصعب حتديد األرقام 
اخلاصة باالستثمار اخلاص 
االس���المي. وم���ن املتوقع ان 
تتسارع وتيرة عمليات الدمج 
واالستحواذ االسالمية خالل 
الس���نوات املقبلة، خاصة في 
القطاع املالي اذ انه من املتوقع 
البن���وك الصغيرة  ان تتحد 

لتكون كيانات اكبر.
وق���ال الطواري ان من بني 
اكبر العقبات امام منو االستثمار 
اخلاص االسالمي تنوع معايير 
االستثمار ونقص املعلومات 
املتاحة للمستثمرين، وتابع 
»قد تختلف معايير االستثمار 
من املنظور االسالمي من بنك 
آلخر على الرغم من كون املبادئ 

العامة واحدة«.

ادارة  صرح رئيس مجلس 
القاضي  ابراهيم  بنك بوبي���ان 
بان مجلس ادارة البنك قرر في 
اجتماع���ه االخير رفع توصية 
العمومي���ة للبنك  للجمعي���ة 
تتضمن زيادة رأس���مال البنك 
بنس���بة 50% وذلك بقيمة 250 
فلسا للسهم الواحد )100 فلس 
القيمة االسمية للسهم و150 فلسا 
عالوة اصدار( وستخصص تلك 

الزيادة للمساهمني املسجلني في 
سجالت البنك في اليوم السابق 
الستدعاء مجلس االدارة لتلك 

الزيادة.
واضاف القاضي في تصريحه 
انه مت احلص���ول على موافقة 
البن���ك املركزي اليوم على تلك 
التوصية حيث ستتم املباشرة 
باتخاذ االجراءات املطلوبة في 

هذا الشأن.

واختت���م القاضي تصريحه 
قائال: ان توصية مجلس االدارة 
بزيادة رأسمال البنك اتت بناء 
التي مت اجراؤها  الدراسة  على 
بهذا الش���أن والتي انتهت الى 
اهمية هذه اخلطوة لتعزيز املركز 
املالي للبنك في ضوء النمو الذي 
شهده البنك في السنوات االخيرة 
والذي من املتوقع استمراره في 

السنوات املقبلة.

ش���هدت انخفاض���ا كبيرا في 
االسعار«. وتوسعت صناعة 
التموي���ل االس���المي البالغة 
قيمتها تريليون دوالر بنسبة 
تراوحت بني 15 و20% سنويا، 
اال ان عمليات االستثمار اخلاص 
االسالمي لم تساهم بدور كبير 

في ذلك.
وألقى املمارس���ون باللوم 
ف���ي ذلك على ندرة ش���ركات 
املالية االس���المية  احملاف���ظ 
ونقص خيارات اخلروج من 
السوق اذ من املعتقد ان معظم 

في خطوة مهمة لتعزيز المركز المالي للبنك

القاضي: »بوبيان« يوصي بزيادة  رأسماله 
بنسبة 50% بواقع 250 فلساً للسهم

الطواري: عمليات الدمج واالستحواذ 
ستدعم سوق االستثمار الخاص

 »فيفندي«: ألغينا صفقة »زين« 
وال نعتزم دفع أكثر من القيمة المستحقة

باريس � رويترز: س���جلت مجموعة فيفندي أكبر مجموعة 
ألنشطة الترفيه في أوروبا خالل الربع الثاني أرباحا أساسية 
فاقت التوقعات على الرغم م���ن األزمة املالية العاملية، وقالت 
الشركة إنها صرفت النظر عن إبرام صفقة مع شركة االتصاالت 

املتنقلة الكويتية )زين(.
 وقال الرئي���س التنفيذي لفيفندي جان برنار ليفي، أمس، 
ان شركته انتهجت سياسة حذرة بشأن عمليات االستحواذ من 

شأنها أن تؤدي إلى انخفاض حاد في ديونها عام 2009.
 وجاءت تعليقات ليفي بعد أن اتفقت ش���ركة والت ديزني 
االثنني املاضي على شراء شركة مارفل انترتنمنت مقابل أربعة 

مليارات دوالر في أكبر صفقة إعالمية خالل العام.
 وقالت فيفندي إنها الت���زال تتوقع ارتفاعا كبيرا في دخل 
التشغيل املعدل في 2009 وأكدت أن معدل توزيعات األرباح لن 

تقل عن 50% من الربح الصافي املعدل.
 وقال ليفي خالل اتصال هاتفي مع محللني »نحن واثقون من 
قدرتن���ا على حتقيق منو في األرباح على املدى الطويل ونؤكد 
التزامن���ا بتوزيعات أرباح مرتفعة لع���ام 2009 واألعوام التي 
تليه«. ومنا إجمالي إي���رادات املجموعة 11% إلى 6.65 مليارات 
يورو مدفوعا بعمليات االستحواذ خالل الفترة املاضية وخاصة 
في مجال ألعاب الڤيديو. وبلغ متوسط التوقعات في استطالع 
أجرته »رويترز« شمل عشرة محللني 1.42 مليار يورو لألرباح 
بعد خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين و6.69 

مليارات يورو لإليرادات.
 وقد ارتفع سهم فيفندي 1.5% إلى 20.18 يورو ليخالف أداؤه 

أداء املؤشر األوروبي للشركات اإلعالمية الذي انخفض. 
 وقالت فيفندي التي أنهت في يوليو مفاوضات لشراء حصة 

أغلبية في عمليات زين االفريقية ان املسألة قد انتهت اآلن. 

رقم 
النسبةاسم الشركةالتداول

35%شركة االتصاالت املتنقلة )زين(605
8%شركة املخازن العمومية )أجيليتي(603
6%بيت التمويل الكويتي108
5%مجموعة الصناعات الوطنية القابضة501
4%بنك الكويت الوطني101
3%شركة االستشارات املالية الدولية )إيفا(203
2%شركة عقارات الكويت401
2%شركة الديرة القابضة234
2%مجموعة املستثمرون القابضة416
2%شركة االستثمارات الوطنية204
2%بيت التمويل اخلليجي813
2%هيتس تيليكوم القابضة621
2%الشركة الوطنية العقارية403
2%شركة حياة لالتصاالت649

1%شركة املدينة للتمويل واالستثمار240

رقم 
النسبةاسم الشركةالتداول

1%شركة بوبيان للبتروكيماويات514
1%شركة منا القابضة523
1%بنك اخلليج102
1%شركة املال لالستثمار220
1%شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية505
1%مجموعة الصفوة القابضة622
1%شركة السكب الكويتية511
1%شركة اكتتاب القابضة237
1%شركة الصفاة للطاقة القابضة606
1%الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة613
1%شركة الصفاة لالستثمار235
1%شركة الساحل للتنمية واالستثمار207
1%الكويتية لصناعة االنابيب واخلدمات النفطية502

86%االجمالي الى السوق

 في حتليله الشهري ألداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، أشار تقرير شركة األمان لالستثمار الى أن 
املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية أقفل 
يوم االثنني املوافق 2009/08/31 عند 7.914.3 نقطة 
بارتفاع مقداره 234.8 نقطة ونسبته 3.06% عن إقفال 
2009/07/30 البالغ 7.679.5 نقطة وارتفاع مقداره 
131.7 نقطة ونس���بته 1.69% عن إقفال 2008/12/31 

البالغ 7.782.6 نقطة.
 وأقفل مؤشر السوق الوزني يوم االثنني املوافق 
2009/08/31 عند 466.33 نقطة بارتفاع مقداره 29.13 
نقطة ونسبته 6.66% عن إقفال 2009/07/30 البالغ 
437.2 نقطة وارتفاع مقداره 59.6 نقطة ونس���بته 

14.66% عن إقفال 2008/12/31 البالغ 406.7 نقاط.
 وأقفل مؤش���ر األمان العام يوم االثنني املوافق 
2009/08/31 عن���د 5930.9 نقط���ة بارتفاع مقداره 
292.27 نقطة ونسبته 5.18% عن إقفال 2009/07/30 
البالغ 5.638.6 نقطة وارتفاع مقداره 920.2 نقطة 
ونسبته 18.36% عن إقفال 2008/12/31 البالغ 5.010.7 

نقاط.
 وبذلك تكون السوق قد عاودت االجتاه التصاعدي 
الذي بدأته منذ ش���هر إبريل والذي كان قد ش���هد 

تصحيحا قصير األجل خالل يوليو.
 ولعل الظروف العاملية من حتسن في أداء أسواق 
املال العاملية، واالنتعاش الذي بدأت تشهده سوق 

العقار األميركية إضافة إلى بقاء أسعار النفط فوق 
مس���توى ال� 70 دوالر أمور من الطبيعي أن نشير 
إليها عند حتليل أداء الس���وق، إال أن الواقع هو أن 
احملرك الرئيسي لالنتعاش الذي تشهده سوق الكويت 
لألوراق املالية هو احلركة التي يشهدها سهم »زين«. 
ويتضح من اجلدول التالي أن التداول على زين قد 
شكل 35% من إجمالي قيمة التداول في السوق، وأن 
29 شركة بلغت قيمة التداول عليها 86% من إجمالي 

قيمة التداول في السوق.
 فالواقع أنه منذ بداية األزمة املالية التي عصفت 
بالس���وق لم يجد جديد على مستوى اإلصالحات 
االقتصادية ولم تتخذ أي قرارات أو تصدر تشريعات 
من شأنها أن تؤثر إيجابا على السوق املالي. فالتحسن 
الذي تشهده السوق ليست له مبررات أساسية على 
مس���توى االقتصاد الكلي إمنا يستفيد من خاصية 
يتصف بها الس���وق الكويتي وهي االرتباط القوي 
بني األسهم املدرجة فيه والتشابك الكبير في امللكيات 
بحيث ان صفقة باحلجم الذي يتم احلديث عنه في 
زين تؤثر بالتبعية على مجموعة الش���ركات التي 
متتلك ف���ي زين ثم على مجموعة الش���ركات التي 
ترتبط مبجموعة اخلرافي ثم يؤدي االنتعاش إلى 
إعادة تسعير الشركات الكبرى األخرى في السوق 
مثل بيت التموي���ل الكويتي وأجيليتي ومجموعة 

الصناعات الوطنية والشركات املرتبطة بهما. 


