
االثنين 7 سبتمبر 2009   37اقتصاد
صعود المؤشر 41.3 نقطة وتداول 321.8 مليون سهم قيمتها 110.6 ماليين دينار

شركات الخرافي بقيادة »زين« تدفع السوق لالرتفاع القوي
هشام أبوشادي

التداول في  اتس���مت حركة 
س���وق الكويت لالوراق املالية 
في تعامالت بداية االسبوع امس 
بالقوة الشرائية املتنوعة ما بني 
القيادية  بعض اسهم الشركات 
والرخيصة، اال ان القوة الشرائية 
على س���هم زين وصعوده دفعا 
السوق نحو االرتفاع، ويالحظ 
من خالل تداوالت امس ان بعض 
املجاميع االستثمارية بدأت في 
التحرك على اسهمها لرفع اسعار 
اصولها لتحسني النتائج املالية 
في نهاية الربع الثالث، فقد أشرنا 
في تقرير »األنباء« االس���بوعي 
امس الى ان االس���بوع اجلاري 
سيكون بداية للتحرك امللحوظ 
ملعظم املجاميع االستثمارية على 

اسهمها.
وسيس���اعد ذلك املضاربني 
على الدخول بقوة على اس���هم 
الشركات التي ستشهد حتركا قويا 

من محافظها وصناديقها.

زين واتجاهات السوق

أدت القوة الشرائية التي شهدها 
سهم زين والصعود امللحوظ له 
الى دفع السوق للصعود، بدعم 
من معلومات عن اتفاق صندوق 
ابو ظبي الس���يادي لشراء 51 ٪ 
من زين األم بس���عر دينارين. 
االمر الذي يشير الى مدى قدرة 
سهم زين على حتديد اجتاهات 
السوق، وكذلك اسهم الشركات 
املرتبطة بش���ركة زين خاصة 

معظم اس���هم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي والتي سجلت 
اغلبها امس ارتفاعا في اسعارها 
باحلد االعلى مطلوبا دون عروض 
مثل سهم االستثمارات الوطنية 
والس���احل للتنمية واالستثمار 
وامل���ال لالس���تثمار وصناعات 

االنابيب.
وهذا النش���اط القوي لسهم 
زين واغلب اس���هم الش���ركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي يتوقع 
ان يستمر مما سيؤدي الى دفع 
الس���وق ألن يواص���ل اجتاهه 
الصعودي خالل الفترة املتبقية 

من نهاية الربع الثالث.
كما لوحظ التحرك امللحوظ 
ألسهم مجموعتي »ايفا« والصفاة 
لالس���تثمار. فقد شهدت اغلب 
اس���هم ايفا والدي���رة القابضة 
وجيزان تداوالت نشطة نسبيا 
وارتفاعا في اسعارها، وذلك بدعم 
من عمليات االندماج التي حتدث 
ب���ني معظم الش���ركات التابعة 
ملجموع���ة »ايفا« باالضافة الى 
ذلك السعي لرفع اسعار اسهم 
هذه الشركات لتحسني النتائج 
املالية في الربع الثالث من العام 

احلالي.
كذلك بدأت اس���هم مجموعة 
الصف���وة والش���ركات التابعة 
لها في التحرك امللحوظ، حيث 
حققت اغلب اسهم هذه الشركات 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة، وهذا يعود في جزء منه 
الى ان التراجع الكبير ألسعار 

هذه االسهم في الفترة املاضية 
كبد الكثير من اوساط املتداولني 
خسائر، االمر الذي دفعهم لبيعها 
منذ فت���رة، وبالتالي، اصبحت 
هذه االس���هم حتتاج الى فترة 
من الوقت تش���هد فيه صعودا 
املتداولني  حتى جتذب اوساط 

مرة اخرى للمضاربة عليها.
خاصة ان االسعار السوقية 
لهذه االسهم س���جلت انخفاضا 
كبيرا في اسعارها، وحالها في 
ذلك حال اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة التي يتوقع ان تشهد 
حتركا في الفترة املقبلة، خصوصا 
قبل اجازة عيد الفطر املبارك، وقد 
بدأت مالمح هذا التحرك واضحة 

القوي  الت���داول  على مجريات 
القوة  للس���وق امس من خالل 
الشرائية التي شملت العديد من 

االسهم القيادية والرخيصة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
41.3 نقطة ليغلق على 7829.5 

نقطة.
كذلك ارتفع املؤش���ر الوزني 
8.83 نق���اط ليغلق على 467.11 

نقطة.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 
321.8 مليون سهم نفذت من خالل 
5931 صفقة قيمتها 110.6 ماليني 

دينار.

الش���ركات  تص���در قط���اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 119.1 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 2149 صفقة قيمتها 
20 مليون دين���ار، وجاء قطاع 
العقار ف���ي املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 85.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 754 صفقة قيمتها 
8.3 ماليني دينار، واحتل قطاع 
الثالث بكمية  اخلدمات املرك���ز 
تداول حجمها 61.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 1514 صفقة قيمتها 
50.6 مليون دينار، واحتل قطاع 
البنوك املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 20.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 582 صفقة قيمتها 18.6 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 20.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 472 صفقة قيمتها 9.2 

ماليني دينار.

آلية التداول

ش����هدت اغلب اس����هم البنوك 
عمليات شراء مع صعود بعضها 
الذي  الوطني  البنك  خاصة سهم 
شهد عمليات شراء ملحوظة وان 
سهمه حقق ارتفاعا نسبيا، كذلك 
حقق سهم التمويل الكويتي ارتفاعا 
محدودا في س����عره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، فيما تكبد سهم بنك 

بوبيان خسائر سوقية كبيرة بفعل 
عمليات البيع جلني االرباح.

وحققت اغلب اسهم الشركات 
التابعة لقطاع االستثمار ارتفاعا 
في اس����عارها في تداوالت نشطة 
على بعضها خاصة اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع 
االستثمار كأس����هم االستثمارات 
الوطني����ة والس����احل للتنمي����ة 
واالس����تثمار واملال لالس����تثمار، 
حيث حققت اسهم هذه الشركات 
ارتفاعا في اسعارها باحلد األعلى 
مطلوبة دون عروض بيع، وذلك 
بفعل عمليات الش����راء امللحوظة 
على سهم زين، كذلك شهدت باقي 
اسهم الشركات الرخيصة في قطاع 
االستثمار ارتفاعا في اسعارها مبا 
يتراوح ما بني وحدة سعرية وثالثة 

وحدات سعرية.
وحقق����ت ايضا اغلب اس����هم 
الش����ركات العقاري����ة ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت نشطة خاصة 
على اسهم جيزان و»املستثمرون« 
وعقارات الكويت، فيما اتس����مت 
تداوالت باقي اسهم القطاع بالضعف 
ولكن من الواضح ان اغلب اسهم 
الشركات العقارية يتوقع ان تشهد 

املزيد من االرتفاع.

الصناعة والخدمات

عل���ى الرغم م���ن التداوالت 
الضعيف���ة عل���ى اس���هم قطاع 
الصناع���ة باس���تثناء س���همي 
الوطني���ة وبوبيان  الصناعات 
للبتروكيماوات اال ان اغلب اسهم 

هذا القط���اع حققت ارتفاعا في 
اس���عارها خاصة سهم اخلليج 
للكابالت وصناع���ات االنابيب 
والصناعات الوطنية حيث يالحظ 
ان اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في قطاع الصناعة حققت 
ارتفاعا كبيرا في اسعارها، وذلك 
بفضل الزخم الذي يوفره صعود 
سهم زين، باالضافة الى الرغبة 
الواضحة ف���ي رفع اصول هذه 

الشركات.
وفي قط���اع اخلدمات حققت 
اغلب اسهم الشركات اخلدماتية 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
نشطة خاصة على سهم زين الذي 
حقق مكاسب سوقية ملحوظة 
وذلك بفعل استمرار املعلومات 
التي تدور حول بيع اصول الشركة 
في افريقيا وكذلك رغبة الصندوق 
السيادي في االمارات في شراء 
حصة في »زين األم«، كذلك شهد 
سهم اجيلتي نشاطا ملحوظا في 
تداوالته وسعره السوقي وذلك 
بدعم من التحرك الواضح على 
القيادية  بعض اسهم الشركات 
فضال عن ان اجيليتي يتوقع ان 
ارباحا ممتازة في نهاية  حتقق 
الع���ام احلالي مب���ا ال يقل عن 
150 مليون دينار. كذلك حققت 
معظم اسهم الشركات في قطاع 
اخلدمات ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام اال انه 
من الواضح ان اسهم الشركات 
الرخيصة في القطاع يتوقع ان 

تواصل االرتفاع.

تن�وع ف�ي عملي�ات الش�راء م�ا بي�ن األس�هم القيادي�ة والش�ركات الرخيصةتح�رك ملح�وظ عل�ى أس�هم بع�ض المجامي�ع االس�تثمارية لرفع قي�م أصولها

)سعود سالم(ارتفاع ملحوظ للمؤشر العام في بداية جلسات االسبوع بفضل تداوالت »زين«

وقف التداول بأسهم »أدنك« اعتبارا من اليوم
ذكر سوق الكويت لالوراق املالية انه قد 
مت وقف التداول باسهم شركة الدار   الوطنية 
للعقارات )ادنك( اعتبارا من اليوم وذلك نظرا 
لعدم قيام الشركة   بتسليم البيانات املالية 
املرحلية للفت���رة املنتهية في 2009/06/30 

خالل املهلة احملددة. 
من جهة اخرى، أفاد سوق الكويت لألوراق 
املالية بأن اجلمعية العمومية العادية لشركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت سوف تعقد يوم 
الثالثاء املوافق 20-10-2009  في متام الساعة 

12 ظهرا في وزارة التجارة والصناعة حيث 
سيتم خاللها مناقشة استقالة عضو مجلس 
ادارة وانتخاب عضو اخر مكمل علما بأن هذه 
التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

»كفيك« ترفض
صفقة شراء حصتها

في »الصلبوخ« 

استقالة وتعيين
عضو مجلس إدارة

في »الخليجية البترولية«

لجنة المناقصات تعلن 
طرح 28 مناقصة جديدة

»أبوظبي الوطني« يعتزم 
إصدار مزيد من السندات

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن ش���ركة الصلب���وخ 
التجارية، تفيد الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( بأنه 
املهل���ة املمنوحة  نظرا النتهاء 
للمشتري يوم اخلميس املوافق 
2009/09/03 وحيث انه لم يتم 
االتفاق على طريقة السداد ووقت 
التنفيذ الصفقة وكامل شروط 
  عملية البيع ول���م يتم توقيع 
عقد البي���ع النهائي وبناء عليه 
فقد مت رفض العرض املقدم من 

املشتري. 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
الش���ركة اخلليجية  املالية بأن 
افادته  البترول���ي  لالس���تثمار 
الدولية  بقيام شركة املجموعة 
لالستثمار بتعيني براء عبدالعزيز 
القناعي بدال من زيد فؤاد البدر 
كممثل له���ا في مجل���س ادارة 

الشركة.

املناقصات  أعلن���ت جلن���ة 
املركزية التابعة ملجلس الوزراء 
ع���ن 28 مناقصة لع���دة جهات 
حكومي���ة تضمنت 3 مناقصات 
لوزارة األشغال العامة ومناقصة 
جلامعة الكويت ومناقصة لوزارة 
التج���ارة والصناعة ومناقصة 
الداخلي���ة ومناقصة  ل���وزارة 
الدف���اع و15 مناقصة  ل���وزارة 
لوزارة التربية ومناقصة لوزارة 
اإلعالم و3 مناقصات لشركة نفط 

الكويت.

أبوظبي � رويترز: قال املدير 
العام ورئي���س العمليات ببنك 
أبوظبي الوطني عبداهلل صالح 
عبدالرحيم أمس ان البنك يعتزم 
بيع املزيد من السندات بعد ان 
جمع 850 مليون دوالر االسبوع 
املاضي. وقال: »انه لدينا موافقة 
من مجل���س اإلدارة على اصدار 
كبي���ر م���ا قيمت���ه 850 مليون 
دوالر، وأض���اف ان املبلغ الذي 
جمع األسبوع املاضي سيستخدم 
في متويل مش���اريع جديدة في 

اإلمارات العربية املتحدة.


