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انخفاض المؤشر العام 56.8 نقطة وتداول 316.4 مليون سهم قيمتها 95.4 مليون دينار

شراء ملحوظ على »زين« يقلص خسائ ر مؤشري السوق في الثواني األخيرة
هشام أبوشادي

منيت العديد من االسهم في 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
بخس����ائر كبيرة في تعامالت 
ام����س وذلك بفعل اس����تمرار 
عملي����ات جني االرب����اح على 
العديد من االسهم التي حققت 
مكاسب سوقية ملحوظة في 
الفترة املاضية خاصة سهم زين 
واسهم الشركات املرتبطة بحركة 
سهم زين، االمر الذي ادى الى 
تزايد االجتاه النزولي على أغلب 
االسهم، خاصة اسهم الشركات 
القيادية مع ضعف واضح في 
عمليات الشراء خاصة في قطاع 
البنوك باس����تثناء سهم بنك 
بوبيان ال����ذي واصل االرتفاع 
في تداوالت نشطة نسبيا غلب 
عليها عمليات املضاربة املدعومة 
مبوافقة البن����ك املركزي على 
زيادة رأس املال بنس����بة %50 
بتكلف��ة قدره���ا 250 فلس��ا.

كما شهدت اسهم الشركات 
الرخيصة تراجع����ا ايضا في 
اسعارها، خاصة اسهم الشركات 
التي شهدت  ل� »ايفا«  التابعة 
نشاطا صعوديا ملحوظا امس 
بفع����ل عملي����ات البيع جلني 

االرباح.
وقد ادى ذل����ك الى تراجع 
ملحوظ في املؤشرات كافة لسوق 
الكويت لالوراق املالية، حيث 
انخفض املؤشر العام للبورصة 
دون حاجز 7800 نقطة، االمر 
الذي ولد مخاوف لدى اوساط 
املتداولني من استمرار االجتاه 

النزولي للسوق.

السيولة المالية

مع افتقار السوق حملفزات 
املالية  ايجابية، فإن السيولة 
املوجه����ة للس����وق تب����دأ في 
االنخف����اض، فقب����ل اجلمعية 
العمومية لشركة زين واالعالن 
عن عدم وجود طلب رس����مي 
لشراء حصة في الشركة كان 

معدل السيولة اليومي للسوق 
في حدود 100 مليون دينار اكثر 
من 30% من هذه السيولة كانت 
موجهة الى سهم زين، ولك����ن 
مع افتق����ار زين حملفز نشاطها 
التي  اخل���اص باالش����اع��ات 
كانت ت����دور حولها، تراجعت 
معدالت السيول���ة في الس���وق 
خاص����ة ان االسهم القيادي����ة 
االخرى غير قادرة على ج����ذب 
السيولة املالية لضعف احملفزات 
حولها وان كان���ت هذه االسه����م 
الت��زال االفضل في ظل االوضاع 
الراهن����ة خاصة اسهم البن���وك 
القيادي���ة في قط���اع البن���وك 
ال���ذي ي�واص�ل فيه سهم بن����ك 
بوبيان نشاط���ه القوي للي����وم 

الثاني على التوال��ي.

األسهم الرخيصة

ومن جهة اخرى استمرت 
بعض االس����هم الرخيصة في 
النش����اط رغم عمليات جني 
االرباح التي ش����هدتها خاصة 
اسهم الديرة وجيزان واملجموعة 
الدولية لالستثمار واملستثمرون 
وهيتس تلكوم، فيما اتسمت 
حركة التداول على باقي اسهم 
الشركات الرخيصة بالضعف 
ج����راء افتق����ار هذه األس����هم 
حملفزات تدفع جلذب املتداولني 

عليه��ا.
وهناك اسهم تظهر تداوالتها 
امس بأن تشهد ارتفاعا ابرزها 
اسهم الديرة وجيزان والدولية 
للمنتجعات واملس����تثمرون، 
حيث يالحظ انه رغم عمليات 
جني األرباح التي شهدتها هذه 
االسهم في بدايات التداول اال ان 
القوة التي شهدتها خالل مراحل 
التداول قللت من حدة عمليات 
جني األرباح، ستدفعها لالرتفاع 

في املدى القريب.

المؤشرات العامة

تقلصت خسائر املؤشر العام 

تداول حجمه����ا 122.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 1821 صفقة 

قيمتها 18.3 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 70.8 
مليون س����هم نفذت من خالل 
818 صفقة قيمتها 5.7 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمي����ة تداول حجمها 
62.7 مليون س����هم نفذت من 
خالل 1442 صفقة قيمتها 41.6 

مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 26.3 
مليون س����هم نفذت من خالل 
964 صفقة قيمتها 18.4 مليون 

دينار.

آلية التداول

جاء تقليص خسائر مؤشري 
الس����وق في الثواني االخيرة 
بفعل عمليات الش����راء القوي 
التي شهدها سهم زين في اخر 
دقيقتني من فترة التداول والتي 
شهد فيها السهم عمليات شراء 
تقدر باكث����ر من اربعة ماليني 
س����هم منها صفقتان حجم كل 
منهم����ا ملي����ون و250 مليون 
س����هم، األمر الذي خلق اجواء 
من االرتياح لدى اوس�������اط 

املتداول��ني.
وهذا يعطي مؤشرات بان 
سهم زين استقر على مستويات 
اسعاره احلالية اال انه يتوقع 
ان يش����هد حتركا على اسعار 
محدود لفترة م���ن الوق����ت ما 
بني دينار و460 فلس���ا ودينار 
و520 فلسا الى ان تظه���ر اي 
تط���ورات ايجابي���ة في ش����أن 
صفق���ة بي����ع اصوله����ا في 

افريقي���ا.
وفي قطاع البنوك تراجعت 
اسعار اغلب اسهم القطاع في 
تداوالت ضعيفة باس����تثناء 
التداوالت النشطة نسبيا على 

س����هم بيت التمويل الكويتي 
الذي سجل انخفاضا محدودا 
في سعره، ولكن من الواضح 
ان عمليات البيع التي شهدها 
الس����هم امس قابلها عمليات 
شراء قوي ايضا، األم���ر الذي 
يشير الى ان السه���م بالسعر 
احلالي ميث����ل فرصة جي���دة 

للش���راء.
الت����داوالت  واس����تم��رت 
القياسية على سهم بنك بوبيان 
الذي حقق مكاسب كبيرة اال ان 
طابع املضاربات س����يطر على 

حركة التداول.
وفي قطاع االستثمار تكبدت 
القطاع خسائر  اغلب اس����هم 
بفعل س����يطرة عمليات البيع 
على حركة تداوالت اغلب اسهم 

القطاع.
فقد تراجعت حركة تداوالت 
سهم ايفا مقارنة باول من امس 
مع انخفاض محدود في سعره، 
فيما ش����هد سهم االستثمارات 
الوطنية عمليات شراء ملحوظة 
وارتفاعا محدودا في س����عره، 
وسجل سهم الساحل للتنمية 
انخفاض����ا باحلد االدنى بفعل 
عملي����ات البيع التي ش����هدها 
السهم متأثرا بانخفاض سهم 

زين.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات العقارية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء بعض االسهم 
التي ش����هدت نشاطا ملحوظا 
كسهم املستثمرون الذي يبدو 
انه مرشح الرتفاع في الفترة 
املقبلة، كذلك استمرت التداوالت 
املرتفعة على  س����هم جيزان 
والتي سيطرت عليها عمليات 

البيع جلني االرباح.
وف����ي قط����اع اخلدم����ات 
استمرت اغلب اسهم القطاع في 
التراجع في ضع���ف عام على 
الت���داول باستثناء التداوالت 
املرتفع���ة على سهمي زي���ن 

واجيليت��ي.

للبورصة في الثواني األخيرة 
من نحو 85 نقط����ة الى 56.8 
نقطة ليغلق على 7816.9 نقطة، 

كذلك تقلصت خسائر املؤشر 
الوزني من نحو 4.5 نقاط الى 
2.15 نقطة ليغلق على 458.65 

نقط����ة وبلغت كمية االس����هم 
املتداولة 316.4 مليون س����هم 
نفذت م����ن خالل 5960 صفقة 

قيمتها 95.4 مليون دينار.
الش����ركات  تص����در قطاع 
النشاط بكمية  االس����تثمارية 

استمرار التركيز على أسهم »المجموعة الدولية« وبعض أسهم شركات »إيفا«انخفاض أس�عار معظم أس�هم البنوك و»بوبيان« يواصل تداوالته النشطة

ومؤشراتأرقام

استحوذت تداوالت زين على 27.7 مليون دينار من 
إجمالي القيمة املتداولة بنسبة بلغت 29% من اإلجمالي.

استحوذت اسهم 6 شركات على 64.6% من اجمالي القيمة 
املتداولة وشملت تلك الشركات »زين« و»بوبيان« و»أجيليتي« 

و»بيتك« و»الديرة« و»االستثمارات الوطنية«.
استحوذت »الديرة« و»املستثمرون« على 25.5% من 
اجمالي النشاط، بحجم تداول بلغ 80.8 مليون سهم وبلغ 

اجمالي الكمية املتداولة 316.4 مليون سهم.
تصدر مؤشر قطاع الصناعة قائمة التراجعات بني قطاعات 
الس��وق الثمانية بتراجع قدره 100.8 نقطة، فيما احتل قطاع 
االستثمار املركز الثاني بتراجع 81 نقطة، وجاء قطاع البنوك 
ف��ي املرتبة الثالثة في قائمة التراجعات حيث فقد املؤش��ر ما 
يقارب 79.2 نقطة، واحتل قطاع التأمني املرتبة الرابعة بتراجع 

34.7 نقطة.

عموميتها انتخبت أعضاء مكملين لمجلس اإلدارة

حجم المش�اريع الراهنة للشركة داخل السوق الكويتي يبلغ 25 مليون دينار

المرشد: »أمالك« تدرس فرصًا استثمارية عقارية
في السوق المحلي وبعض األسواق اإلقليمية

أحمد يوسف
أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
شركة أمالك كابيتال القابضة فالح 
املرشد أن الشركة تدرس الدخول 
في اس���تثمارات خارج السوق 
احمللي، منها الس���وق املصري، 
واألردني، باإلضافة إلى عدد من 
الفرص املتفرقة في دول اخلليج، 
حيث تدرس الشركة الدخول في 
مشروع مدينة متكاملة باألردن 
)عمان(، باإلضافة إلى الدخول 
في منتجع س���ياحي في البحر 
املي���ت، فضال عن أن الش���ركة 
ت���درس الدخول في مش���روع 
س���كنى في مصر تق�در قيمت�ه 
ب� 400 ملي���ون جنيه مصري، 
وأشار خالل اجلمعية العمومية 
العادية للشركة املنعقدة بنصاب 
بلغ 96.6%، الى أن حجم املشاريع 
احلالية للشركة داخل السوق 

احمللي يبلغ 25 مليون دينار.
وأكد املرشد على سالمة وقوة 

املركز املالي للشركة، مشيرا إلى 
أن الشركة ال تواجه أي مشاكل 
في عمليات التمويل، غير انه لفت 
إلى عملية التباطؤ االقتصادية 
نتيجة لالزم���ة املالية العاملية 

وأثرها على االقتصاد احمللي.

ه���ذا، وكان���ت اجلمعي���ة 
العمومية العادية للش���ركة قد 
وافق���ت على عدم توزيع ارباح 
عن أداء العام 2008، كما وافقت 
على إدراج الش���ركة في سوق 

الكويت لألوراق املالية.

ومت انتخاب أعضاء مكملني 
ملجلس اإلدارة، ويتكون من شركة 
املدينة  املدينة، ش���ركة  صرح 
للتطوير العقاري، ناصر املسيلم، 
فالح ناصر املرشد، مبارك فهد 

الدويلة.

فنية البورصة تناقش اليوم جلسات حتول الشركات من »املوازي« إلى »الرسمي«

»فنية« البورصة تنعقد اليوم الستكمال طلبات تحّول
الشركات من السوق الموازي للسوق الرسمي

محمود فاروق
تعقد اليوم اللجن����ة الفنية اجتماعها 
الثاني خالل شهر رمضان الستكمال مناقشة 
طلبات حتول الشركات من السوق املوازي 
للسوق الرسمي، بعد أن قامت بتوفير جميع 
املعلومات اخلاصة بالشركات الراغبة من 

خالل اللجان املنبثقة من جلنة السوق.
العديد  اللجنة مبراجعة  هذا وستقوم 
من املسائل الفنية السيما عمليات تخفيض 
رؤوس ام����وال الش����ركات وأثر ذلك على 
ادراجها في السوق الرسمي، حيث سيتم 
االنتهاء منها وإصدار قرار بش����أنها خالل 
االجتماع الذي سيترأسه مدير عام سوق 
الكويت لألوراق املالية صالح الفالح، وسيتم 
عرض ملف الشركات الراغبة في التحول 
من املوازي للرسمي والعكس نهاية الشهر 
اجلاري خالل اجتماع جلنة الس����وق األم 
برئاس����ة وزير التجارة والصناعة أحمد 

الهارون.

)أحمد باكير(فالح املرشد في جانب من عمومية الشركة

)سعود سالم(تقليص محدود خلسائر السوق في الثواني األخيرة


