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تراجع المؤشر العام 28.7 نقطة وتداول 335.4 مليون سهم قيمتها 67.2 مليون دينار

انخفاض محدود لمؤشري السوق وتراجع واضح في عمليات الشراء
 هشام أبوشادي

على الرغم م���ن التحرك النزولي 
احملدود ملؤشري سوق الكويت لألوراق 
املالية في ختام تعامالت األس���بوع 
امس اال ان القوة الش���رائية اتسمت 
بالضعف الش���ديد خاصة على سهم 
زين الذي رغم انخفاض تداوالته اال 
انه ظل محافظا على سعره مستقرا 
خالل اغلب مراحل التداول مقابل ان 
هناك بعض االسهم املرتبطة بسهم زين 
حققت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها 
خاصة سهم صناعات األنابيب الذي 
س���جل ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا 

دون عروض بيع.
وفي مقابل حركة التداول الضعيفة 
القيادية،  على اغلب اسهم الشركات 
حافظت بعض األسهم الرخيصة على 
وتيرة تداوالتها النش���طة منذ بداية 
األس���بوع كأس���هم جيزان والدولية 
للمنتجعات واملستثمرون واملجموعة 

الدولية.

إغالقات الربع الثالث

من املتوقع ان تقوم اغلب املجاميع 
االس���تثمارية بعمليات نشطة على 
اسهمها خالل الفترة املقبلة استعدادا 
لقرب نهاية الربع الثالث وسعي اغلب 
املجاميع لرفع قيم اصولها لتحسني 
النتائج املالية في الربع الثالث، ويالحظ 
التابعة  الش���ركات  ان اغلب اس���هم 
ملجموع���ة اخلرافي حققت مكاس���ب 
سوقية ملحوظة في الفترة السابقة 
بدعم من االرتفاع السعري الكبير الذي 
حققه سهم زين والذي بلغ نحو 85% من 
أدنى مستوى وصل له، فيما ان هناك 
مجاميع اس���تثمارية اخرى تراجعت 
اسعارها السوقية قياسا باملستويات 
السعرية التي وصلتها خالل مراحل 
نشاط السوق، لذلك فانه بحكم االرتباط 
الوثيق للنتائج املالية ألس���هم هذه 
الشركات تتطور اسعار اصولها في 
البورصة، حيث من املتوقع ان تشهد 
هذه االس���هم ارتفاعا في االسعار في 
هذه الفترة املقبلة، وهذا بطبيعة احلال 
سيعود الى التحركات التي ستقودها 
احملافظ املالية التابعة لهذه املجاميع 
في الفترة املقبلة، وفي الغالب يتوقع 
ان تتركز حركة النش���اط على اغلب 
اسهم الرخيصة، وتاريخيا املجاميع 
االستثمارية التي تتحرك على أسهمها 
مع نهاية الفترات الفصلية معروفة، 
وانه ف���ي امكان اوس���اط املتداولني 
االستفادة من التحركات املتوقعة لهذه 
األسهم مع اهمية احليطة وعدم املغامرة 

واالنس���ياق وراء الرغبة في حتقيق 
اكبر قدر من األرباح الذي يعد الوتر 
النفسي الذي يستغله كبار املضاربني 

الستغالل صغار املتداولني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام 28.7 نقطة 
ليغلق على 7788.2 نقطة بانخفاض 
نس���بته 0.37% مقارن���ة ب���أول من 

أمس.
كذل���ك انخفض املؤش���ر الوزني 
458.28 نقطة بانخفاض نسبته %0.08 

مقارنة بأول من امس.
وقد بلغت كمية االسهم املتداولة 
335.4 مليون س���هم نفذت من خالل 
5383 صفق���ة قيمته���ا 67.2 مليون 

دينار.
تصدر قطاع الش���ركات العقارية 
النش���اط بكمية تداول حجمها 120.7 
مليون س���هم نفذت م���ن خالل 1104 

صفقات قيمتها 9.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع االس���تثمار في املركز 
ت���داول حجمها 100.8  الثاني بكمية 

مليون سهم نفذت من خالل 1648 صفقة 
قيمتها 13.5 مليون دينار، وجاء قطاع 
اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 51.5 مليون س���هم نفذت من 

خالل 837 صفقة قيمتها 20.9 مليون 
دينار.

وحص���ل قط���اع الش���ركات غير 
الرابع بكمية  املرك���ز  الكويتية على 

تداول حجمها 26 مليون سهم نفذت 
من خالل 591 صفقة قيمتها 5 ماليني 

دينار.
وجاء قط���اع البنوك ف���ي املركز 

اخلامس بكمية ت���داول حجمها 655 
صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار.

آلية التداول

البنوك على  حافظت أغلب أسهم 
أسعارها ثابتة باستثناء أسهم 3 بنوك 
حققت ارتفاعا في أس���عارها، خاصة 
سهم بوبيان الذي سجل ارتفاعا كبيرا 
في سعره السوقي في تداوالت نشطة، 
ويالحظ ان سهم البنك التجاري يقاوم 
بشدة للحفاظ على مستوى الدينار، اال 
انه أغلق على سعر 990 فلسا، ورغم 
احملاوالت التي تبذل ألن يتماسك السهم 
على سعر الدينار عبر عمليات الشراء 
التي يقوم بها بعض احملافظ املالية 
والصناديق اال انه في نهاية املطاف 
البد ان يصل السهم السعار تتناسب 
مع األداء املالي للبنك، وتراجعت حركة 
التداول على سهم بيتك مقارنة باول 
من امس مع اس���تقرار سعر سهمه، 
وهوت اس���عار اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية في تداوالت نشطة على 
بعض اس���هم الشركات الرخيصة اال 

انه لوحظ انخفاض سهم االستثمارات 
الوطنية باحلد االدن���ى في تداوالت 

ضعيفة قياسا بأول من امس.
ومن الواضح ان هذا الهبوط يعود 
الى عمليات بيع ملحوظة من بعض 
املضاربني على السهم للخروج منه في 
الوقت الذي لم يحظ فيه السهم بأي 
دعم من مالكه للحد من نزوله احلاد، 
وقياسا باالس���عار السوقية الراهنة 
لسهم االستثمارات الوطنية والسعر 
السوقي عند اغالق نهاية الربع الثاني، 
فانه حقق ارتفاعا سعريا كبيرا، لذلك 
فانه ليس من الضروري ان يش���هد 
السهم املزيد من املكاسب في الفترة 
املقبلة، ولكن هناك مستويات سعرية 
محددة من قبل املالك سيغلق عليها 
السهم عند نهاية الربع الثالث، وحقق 
سهم املال لالستثمار ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت نشطة، فيما تكبد 
سهم الديرة خسائر سوقية كبيرة بفعل 
عمليات البيع القوية جلني االرباح.

وتراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم 
الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت النشطة على بعض 
الذي  العقارية  االسهم كسهم جيزان 
حق���ق ارتفاعا ملحوظا في س���عره، 
فيما تكبد سهم املستثمرون خسائر 
كبيرة في تداوالت مرتفعة، ويالحظ 
العقارية واملزايا  ان س���همي ارجان 
ارتفاعا باحلد االدنى  العقارية حققا 

في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

حافظت اغلب اس���هم الش���ركات 
الصناعية على اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة 
على سهم صناعات االنابيب الذي سجل 
ارتفاعا باحلد االدنى، فيما سجل سهم 
البحري���ة انخفاضا باحلد  اخلدمات 

االدنى في تداوالت ضعيفة جدا.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية في تداوالت ضعيفة بشكل 
عام، فرغم التداوالت الضعيفة لسهم 
اجيليتي اال انه سجل انخفاضا ملحوظا 
في سعره السوقي، فيما حافظ سهم 
زين على سعره مستقرا في تداوالت 
ضعيفة قياسا بأول من امس، ويالحظ 
ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة في 
قطاع اخلدمات سجلت انخفاضا في 
اسعارها، واستمرت التداوالت الضعيفة 
على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية 
باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 
التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا 

محدودا في سعره السوقي.  

س�هم بنك بوبي�ان يواص�ل االرتفاع واس�تقرار أغل�ب األس�هم القياديةاس�تقرار س�هم »زي�ن« وارتف�اع أس�هم بع�ض الش�ركات المرتبطة به

تبحثها مع الشركات المدرجة وترفعها للجنة السوق خالل األيام المقبلة توّقعت أن تحافظ الشركة على قيمتها السوقية ضمن سقف %25

»فنية البورصة« ناقشت »البوت والكول أوبشن« 
ومدى  مالءمتها لنظام التداول الجديد

»موديز« تثبّت التصنيف االئتماني Baa1 ل� »كيبكو«
محمود فاروق

صرح مدير عام سوق الكويت 
لالوراق املالية صالح الفالح ان 
اللجنة الفنية للسوق بصدد عقد 
عدة اجتماعات مع الشركات املدرجة 
للتواصل معها بش���أن »البوت 
اوبشن« و»الكول اوبشن« على 
ان تدرج حصيلة تلك االجتماعات 
في دراس���ة لعرضها على جلنة 

السوق في اقرب وقت.
وذكر الف���الح في تصريحات 
صحافي���ة عقب انعق���اد اللجنة 
الفنية امس ان االجتماعات التي 
س���تعقد مع الش���ركات املدرجة 
التواصل معها  س���تكون بهدف 
بخص���وص االدوات اجلدي���دة 
لالرتقاء بالبورصة وتزامنا مع 
نظام الت���داول اجلديد واالدوات 

االستثمارية املستحدثة.

واض���اف ان اللجن���ة اصبح 
لديها اآلن تص���ور واضح حول 
التركيز على سوق اخليارات، اذ 
ستس���تثمر خبرتها في »الكول 
اوبشن« للتوسع فيه مع شركات 

جديدة والبدء في نظام »البوت 
اوبشن«. وحول انتقال الشركات 
من السوق املوازي إلى الرسمي، 
الفنية  اللجنة  ان  الفالح  اوضح 
الس���وق  رفعت توصية للجنة 
تتضم���ن اقتراحا بآلي���ة انتقال 
الش���ركات الى السوق الرسمي، 
في حني تبقى آلية االنتقال منه الى 

السوق املوازي قيد الدراسة.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة 
خطة مواجهة الطوارئ والكوارث 
بش���أن امكانية ممارسة عمليات 
التداول بصورة تلقائية في حال 
حدوث مش���اكل في غضون يوم 
واحد فق���ط، اذ مت اختيار املبنى 
البدي���ل وجتهيزات���ه ف���ي حني 
تستغرق اخلطة 6 شهور حتى 
يت���م احلصول عل���ى املوافقات 

الالزمة.

ثبتت وكالة التصنيف االئتماني موديز تصنيف 
Baa1 طويل االمد وتصنيف االصدارات قصيرة االمد 
برمي � 2 لشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو(، 
لكنها بدلت تصنيف النظرة املس���تقبلية من مستقر 
الى سلبي وذلك في انعكاس للجودة االئتمانية لبعض 
شركاتها التابعة الرئيسية، واعطت الوكالة تصنيف 
برمي � Baa1 /2 لبرنامج السندات االوروبية متوسطة 
االجل البالغ ملياري دوالر، لكن بنظرة مس���تقبلية 

سلبية.
وقال مسؤول في الوكالة ان كيبكو استجابت بشكل 
جيد ملناخ الس���وق العاملي واحمللي الصعب عن طريق 
تعزيز السيولة وادارة الديون بشكل فعال، لكن كيبكو 
متتلك تركيزا عاليا لدخل ارباح االسهم من ثالث شركات 
تابعة تعمل في مج���ال املصارف والتأمني، واضاف ان 
النظرة املس���تقبلية السلبية تعكس ضعفا معتدال في 
االجتاه االئتماني في ش���ركتني تابعتني وبصفة خاصة 
بنك برقان الذي خفض تصنيفه اخيرا من قبل الوكالة 
بس���بب ضعف االئتمانات وظروف السوق في الكويت 

خالل االثني عشر شهرا املاضية.
واشارت الوكالة الى ان نسبة الدين الى القيمة السوقية 
لكيبكو كانت 16% بنهاية 2008، اي ضمن س���قف %25 
الذي حتدده الوكالة للتصني���ف، واعربت الوكالة عن 
ارتياحها الدارة الشركة للقيمة السوقية لديونها ببيعها 
ما قيمته نحو 200 مليون دوالر من االصول االساسية 
وغير االساسية في ظروف السوق املضطربة وذلك لدعم 

صورتها االئتمانية.
وعززت كيبكو سيولتها ايضا خالل االشهر االثني عشر 
املاضية من خالل تسديد الديون ومتديد استحقاقاتها.

واضاف التقرير ان االيرادات املجمعة للشركة تراجعت 
بحدة ومع ذلك بقي تدفق ارباح االسهم متينا، لكن من 
املرجح ان تكون االرباح املوزعة اقل من عام 2009 بعد 
ق���رار بنك برقان عدم دفع ارباح نقدية لهذا العام، ومع 
ذلك تتوق���ع موديز ان تكون التغطي���ة النقدية للعام 

احلالي اعلى من ثالثة اضعاف.
واشارت الوكالة الى تأثر التصنيف باجلودة االئتمانية 
لالصول نظرا ال���ى ان بنك برقان وبنك اخلليج املتحد 

 Ba1و Baa3 يحمالن تصنيفا للقوة املالية البنكية يعادل
على التوالي، مع نظرة مس���تقبلية سلبية لكليهما مما 
يعكس ظروفا غير مؤكدة حتى اآلن في القطاع املصرفي 
في املنطقة، واش���ارت الوكالة الى حدوث تراجع كبير 
آخر في اجلودة االئتمانية للشركات التابعة الرئيسية 
سيؤثر على االرجح على تصنيفات كيبكو، وعلى العكس 
من ذلك اذا ما استقر تصنيف بنك برقان او بنك اخلليج 
املتحد على املدى املتوسط فمن املرجح ان تعود نظرة 

كيبكو املستقبلية الى تصنيف مستقر.
وتتوقع موديز ان تقوم الشركة بتدعيم منوها املستقبلي 
من خالل احلفاظ على رافعة للقيمة الس����وقية حتت %25 
واحلفاظ على تيار ثابت من االرباح املوزعة من الشركات 
التابعة بحيث يتم ابقاء غطاء السيولة لديها اعلى من العادي 
مرتني في جميع االوقات، ونتيجة خلروج كيبكو من سوق 
االتصاالت فمن املتوقع لها ان تستمر في النمو في مجاالت 
جديدة، مثل مجال استمالك املشروعات الصغيرة، على ان 
موديز تتوقع ان يتم ذلك التوسع بشكل معتدل ودون ان 

يسبب تأثيرا كبيرا على اصول كيبكو.

صالح الفالح

الشركات الموقوفة عن التداول
 وفقًا لقرار لجنة السوق رقم 16 

وقف تداول 3 أسهم اعتبارًا من األحد 
بسبب عدم إرسال البيانات المالية

قال بيان للبورصة انه استنادا الى قرار جلنة السوق رقم 
16  لسنة 1987، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق املدرجة 
بتقدمي البيانات املالية السنوية في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
من تاريخ انتهاء الس���نة املالية، فإن الشركات املوقوفة عن 
التداول هي 3 شركات على النحو التالي: شركة الدار لالستثمار 
)الدار(، الش�ركة ال�دولية لالج�ارة واالستثم��ار )د لالجارة( 

 وشركة فيال مودا اليف ستايل )فيال مودا(.

أعلن س���وق الكويت ل���ألوراق املالية أن الش���ركات التالية: 
 بن���ك البحرين والكويت )بنك ب ب ك(  ، ش���ركة الدار الوطنية 
للعقارات  )ادنك(  وش���ركة هيتس تيليك���وم القابضة )هيتس 
تلكوم( ، قام���ت باالعالن عن نتائجها املالية للفتره املنتهيه في 
2009/6/30، إال انها لم تقم حتى اآلن بتس���ليم البيانات املالية 
عن تلك الفتره إلدارة الس���وق، وعليه فإنه سيتم وقف التداول 
بأس���هم تلك الشركات اعتبارا من يوم األحد  املقبل اذا لم تلتزم 

بتقدمي بياناتها املالية. 

 )أحمد باكير(تراجع واضح في عمليات الشراء يقود السوق لالنخفاض 28.7 نقطة

ومؤشرات أرقام

استحوذت تداوالت زين على 13.6 مليون دينار من إجمالي القيمة 
املتداولة بنسبة بلغت 20.2% من اإلجمالي.

استحوذت اسهم 6 ش��ركات على 51.4% من اجمالي القيمة املتداولة 
وش��ملت تلك الش��ركات »زين« و»بوبيان« و»جيزان« و»متويل اخلليج« 

و»هيتس تيليكوم« و»استثمارات«.

أنشط التداوالت تصدرها سهم »جيزان« ب� 56.84 مليون سهم 
مبا قيمته 5.205 ماليني دينار من خالل 330 صفقة ليرتفع بنس����بة 
3.33% في س����عره السوقي ليصل الى مس����توى ال� 93 فلسا، أما عن 
أعلى الصفقات فقد تصدرها سهم »متويل خليج« الذي بلغت أحجام 
التداول عليه 20.64 مليون سهم محققة ما قيمته 3.586 ماليني دينار 

بتنفيذ 403 صفقات.

»الزمردة« تغير اسمها إلى »الوطنية لإلجارة«

عمومية بنك بوبيان 17 الجاري

»أعيان« تعّين »روث سشيلد« مستشارًا ماليًا

البورصة تذكّر الشركات بااللتزام  بالقرار رقم 4 

 منى الدغيمي
أق����رت العمومية غير العادي����ة للزمردة لإلجارة 
والتمويل تعديل اسم الش����ركة من شركة »الزمردة 
لإلج����ارة والتمويل« إلى ش����ركة »الوطنية لإلجارة 
والتمويل«، وذلك بعد تعديل املادة 2 من عقد تأسيس 
واملادة رقم 1 من النظام األساسي. وعن سبب اتخاذ قرار 
التعديل على االسم، أفاد عضو مجلس ادارة الشركة 
بهاء صالح ظاهر ف����ي تصريح خاص بالصحافيني 

بأن االسم اجلديد مت اختياره بناء على عدة أسباب، 
مش����يرا إلى أن من أهمها انه يعكس البعد اجلغرافي 
واالجتماعي لنش����اطات الشركة باعتبار أن الشركة 
كويتية تعمل ضمن القطر اجلغرافي الكويتي وتخدم 
جميع الشرائح االجتماعية. وأضاف أن اسم »الوطنية« 
هو أكثر شمولية والزمردة كان اسما شائعا تبنته أكثر 
من ش����ركة في الكويت لذا كان االختيار على أساس 

منع أي اشتباه أو لبس في األسماء.
أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية لبنك بوبيان ستنعقد 
يوم اخلميس املوافق 2009/9/17 في متام الساعة  10:00 
صباحا في املبنى الرئيسي للبنك، حيث سيتم خاللها 
مناقشة توصية  مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال البنك 
من 116 مليون دينار إلى  174.9 مليون دينار بزيادة 
عدد من األسهم تعادل 583 مليون سهم  بقيمة اسمية 

100 فلس باإلضافة إلى عالوة إصدار قدرها 150 فلسا 
 وأتعاب اكتتاب بواقع 5 فلوس للسهم الواحد على أن 
تسدد نقدا ودفعة  واحدة، وذلك للمساهمني املسجلني 
في سجالت البنك في اليوم السابق على تاريخ  قيام 
مجلس اإلدارة بدعوة املس����اهمني لالكتتاب، على أن 
مينح املساهمون مدة خمسة عشر يوما ملمارسة حق 

األولوية تبدأ من تاريخ بدء االكتتاب.

قال بيان لسوق الكويت لألوراق المالية ان شركة 
اعيان لالجارة واالستثمار )اعيان(  قد قامت بتعيين 
شركة روث سشيلد مستشارا ماليا لها، وذلك لمساعدة 

الش����ركة في تحديد االختيارات المتاحة لها في ظل 
البيئة االقتصادية المتغيرة والعمل  على وضع خطة 

عمل تواكب الظروف الحالية. 

لفت سوق الكويت لألوراق املالية انتباه الشركات 
املدرجة   في السوق بضرورة التقيد مبا جاء في قرار 
جلنة الس����وق رقم 4 لسنة 2007 واملتعلق مبواعيد 
انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة وكذلك 
مواعيد توزيعات االرباح وعلي����ه فإنه وفقا للقرار 
املذكور فإن على كل شركة مدرجة في السوق االلتزام 

مبا يلي: 
1- عقد اجلمعية العمومية التالية النتهاء السنة 

املالية للش����ركات خالل 45 يوم����ا من تاريخ موافقة 
السوق على بياناتها املالية السنوية. 

2- توزيع األرباح النقدية والعينية املس����تحقة 
للمساهمني خالل عشرة ايام من تاريخ اقرارها واعتماد 

توزيعها من اجلمعية العامة للشركة. 
وبناء عليه فإن ادارة السوق ستقوم بوقف التعامل 
مع أس����هم الشركات املدرجة في السوق اذا لم تلتزم 

باملواعيد احملددة أعاله. 

استقالة طالل 
الخرافي من 

عضوية »األنابيب«
أعلن س���وق الكويت 
لألوراق المالية أن الشركة 
الكويتية لصناعة األنابيب 
والخدمات النفطية أفادته 
بقبول استقالة طالل جاسم 
الخراف���ي م���ن عضوية 

مجلس ادارة الشركة. 

»حيات كوم« توقّع عقداً مع »هواوي« الصينية 
اوضح بيان لسوق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة حيات لالتصاالت )حيات كوم( أفادت بتوقيع 
عقد مع ش���ركة هواوي الصينية لتركيب املرحلة 

الثانية من شبكة االتصاالت اخلاصة بشركة »ڤيڤا« 
بالكويت، بقيم���ة 3.839.444 دوالرا ومدة تنفيذ 

العقد هي ثمانية أشهر. 


