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انخفاض في المؤشر 12.3 نقطة وتداول 311.2 مليون سهم قيمتها 93.4 مليون دينار

عمليات الشراء على البنوك و»أجيليتي« تحّد من االتجاه النزولي للسوق
تحركات سريعة على أسهم بعض الشركات الرخيصة بقيادة »السالم القابضة«»زين« يتراجع بالحد األعلى ويتماسك عند اإلغالق وارتفاع أغلب أسهم الخرافي

)محمد ماهر(تداوالت ضعيفة انعكست على وجوه املتداوليني وساهمت في استمرار اللون األحمر بالبورصة

ومؤشراتأرقام
استحوذت تداوالت »زين« على 21.5 مليون دينار بنسبة 

23% من إجمالي قيمة األسهم املتداولة. 
تصدر مؤش��ر قطاع غير الكويتي تراجعات قطاعات الس��وق 
الثمانية بتراج��ع 76.4 نقطة وجاء قطاع األغذية في املركز الثاني 
بتراجع 65.5 نقطة، وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة الثالثة بتراجع 
62.7 نقط��ة، وجاء قطاع العقارات ف��ي املرتبة الرابعة بتراجع 6.3 
نق��اط، فيما احتل قطاع الصناعة املرتبة اخلامس��ة في التراجع ب� 
4.1 نقاط، واحتل مؤش��ر قطاع البنوك املرتبة األولى في االرتفاع 
بواقع 79.9 نقطة، فيما جاء قطاع االستثمار في املرتبة الثانية في 

االرتفاعات بواقع 29.8 نقطة.

هشام أبوشادي
واصل سهم زين قيادة سوق 
املالية لليوم  الكويت لألوراق 
الثالث على التوالي رغم اعالن 
مجموعة اخلرافي عن االطراف 
التي قامت باالس���تحواذ على 
نسبة 46% من اسهم الشركة.

ورغم ان ذلك حس���م حالة 
اللغط التي ش���هدتها الساحة 
االقتصادية اال ان ذلك احلسم 
لم يؤثر على سهم زين ايجابا، 
وذلك يعود الى انه من الواضح 
ان اي عمليات شراء يقوم بها 
اي مت���داول حالي���ا لن يدخل 
ضمن املستفيدين من الصفقة 
باالضافة الى ان صانع السوق 
الرئيسي على سهم زين اصبح 
غير معني بالسهم على األقل 
في الفت���رة الراهنة، لذلك فإن 
الكثير من أوس���اط املتداولني 
يقومون بعمليات بناء مراكز 
مالية على اسهم البنوك خاصة 
التمويل  الوطني وبيت  البنك 
الكويتي باالضافة الى اجيليتي 
الذي وصل سعر سهمها امس 
الى مستوى سعر زين، وهناك 

توقعات بأن يتجاوزه.

الشركات الرخيصة

وم���ن الواضح ان االرتباط 
النفس���ي لتأثير س���هم زين 
عل���ى مجريات التداول يتوقع 
ان يتراج���ع تدريجيا، لتدخل 
اسهم اخرى في قيادة النشاط 
على املديني املتوسط والبعيد، 
أو عل���ى املدى القصير وخالل 
تداوالت امس، فقد بدأت اسهم 
بعض الشركات الرخيصة في 
التحرك خاصة اسهم مجموعة 
الصفوة واغلب الشركات التابعة 
لها، كما اس���تمر سهم السالم 
القابضة في االرتفاع ايضا اال 
ان انخفاض اسعار اغلب األسهم 
سواء الرخيصة او املتوسطة 
والقيادي���ة أدى الى انخفاض 

مؤشري السوق.
فحتى الساعة الثانية عشرة 

كان املؤشر السعري متراجعا 
مبقدار 46.5 نقطة ليصل الى 
7748.9 نقطة، كما كان املؤشر 
الوزني متراجع���ا 3.27 نقاط 

ليصل الى 453.47 نقطة.
كم���ا بلغت كمية األس���هم 
املتداولة 200 مليون سهم قيمتها 

63.9 مليون دينار.
وعلى الرغم م���ن ان قيمة 
التداول تعتبر في معدل جيد 
قياس���ا بفترة الت���داول اال ان 
الس���يولة املالية في الس���وق 
يغلب عليه���ا طابع احلذر في 
ظل اس���تمرار أجواء ضبابية 
مسيطرة على السوق، وان كان 
املتداولني  من األفضل لصغار 
االبتعاد عن املضاربات وانتقاء 
املالية اجليدة س���واء  املراكز 
في قطاع البنوك او الشركات 
التي لديها قدرات كامنة تدفعها 

للتطور في الفترة املقبلة.
فالس���وق يفتق���ر لألجواء 
املضاربية االيجابية باستثناء 
التي تش���هد  بعض األس���هم 

حتركات
مضاربية س���ريعة. ولكن 
اغل���ب املجاميع  ان  يالح���ظ 
االستثمارية لم تبدأ بعد التحرك 
على اس���همها، وذلك قد يعود 
في الغالب الى ضعف السيولة 
املالية لدى هذه املجاميع، خاصة 
في ظل االلتزامات املالية الكبيرة 
لهذه املجاميع. فهناك الكثير من 
االسهم تراجعت اسعارها نتيجة 
عدم قدرة املجاميع التابعة لها 
على حتريكها من جهة ومن جهة 
اخرى افتقاد اوساط املتداولني 

الثقة في هذه االسهم.

المؤشرات العامة

تقلصت خس���ائر املؤش���ر 
السعري في الدقائق االخيرة من 
33 نقطة الى 12.3 نقطة ليغلق 
عل���ى 7783.1 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.16% مقارنة بأول من 

امس.
كما تالشت خسائر املؤشر 

من خ���الل 698 صفقة قيمتها 
20.6 مليون دينار.

الش���ركات غير  وج���اءت 
الكويتية ف���ي املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 19.4 مليونا 
نفذت من خ���الل 446 صفقة 

قيمتها 3.4 ماليني دينار.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على اس���هم البنوك مع ارتفاع 
اس���عار بعضها، خاصة سهم 
الذي يشهد  الكويتي  التمويل 
عمليات شراء ملحوظة، فيما ان 
سهم البنك الوطني حقق ارتفاعا 
محدودا في سعره وتداوالته.

وحصل قطاع البنوك على 
جرعة منشطة من صفقة زين، 
حيث ان الكثير من البنوك لديها 
اس���هم زين مرهونة من قبل 
بعض الشركات واملستثمرين 
الكبار، وبالتالي دخول هؤالء 
ضمن صفقة زين سيؤدي الى 
س���داد قروض للبنوك، االمر 
الذي س���يؤدي ال���ى تخفيض 
املخصصات، وبالتالي منو في 
االرباح، لذلك فإن البنوك تعتبر 
فرصة جيدة لبناء مراكز مالية 
آلجال متوسطة وطويلة املدى 
رغم ما يدور عن االنكش���افات 
اخلاص���ة ببعض البنوك على 

شركات االستثمار والعقار.
وتباينت حركة اسعار اسهم 
الشركات االستثمارية صعودا 
وهبوطا مع تداوالت نشطة على 
بعض االس���هم، فقد استمرت 
التداوالت املرتفعة على سهم 
االستثمارات الوطنية الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره، اال 
انه بحكم االرباح القياسية التي 
ستحققها الشركة من بيع زين 
والتي تقدر بحوالي 200 مليون 
دينار ستدفع السهم ملستويات 
قياسية، خاصة انه يتوقع ان 
تقوم الش���ركة بتوزيع اغلب 
االرباح التي س���تحققها خالل 
العام احلالي، كذلك شهد سهم 

الس���احل للتنمية واالستثمار 
ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت 
نشطة، فيما حافظ سهم املال 
لالستثمار على سعره ثابتا في 
تداوالت ضعيفة، كما شهد سهم 
السالم القابضة تداوالت قياسية 
ادت الرتفاع السهم باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض، اال ان طابع 
التداوالت على الس���هم يغلب 

عليه عمليات املضاربة.
استمر ايضا االجتاه النزولي 
الغلب اسهم الشركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة نس���بيا 
باس���تثناء بعض االسهم التي 
شهدت تداوالت مرتفعة، اال انها 

اقل مقارنة بأول من امس.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على 
الش���ركات الصناعية  اس���هم 
ارتفاع اس���عار  بالضعف مع 
بعض االس���هم بشكل محدود 
خاص���ة الش���ركات التابع���ة 
ملجموعة اخلرافي مثل صناعات 
االنابي���ب واخلدمات البحرية 
واس���منت بورتالند وبوبيان 

للبتروكيماويات.
وفي قطاع اخلدمات، تراجعت 
اسعار اغلب اسهم القطاع في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، فخالل 
التداول انخفض سهم  مراحل 
زي����ن باحلد االدنى ليصل الى 
دينار و280 فلس����ا، اال انه بدأ 
يستعيد خسائره في آخر 45 
دقيقة من فترة التداول ليغلق 
على سعره السابق البالغ دينار 
و380 فلس����ا، فيما ان س����هم 
اجيليتي حقق مكاسب جيدة 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، اال 
انه من الواضح ان السهم مرشح 
ألن يش����هد ارتفاعا في الفترة 
املقبلة، وش����هدت اغلب اسهم 
الشركات الرخيصة في القطاع 
ارتفاعا نسبيا في تداوالتها مع 
ارتفاع اسعار بعضها، خاصة 
الشركات املرتبطة مبجموعة 

الصفوة.

من خالل 2123 صفقة قيمتها 35 
مليون دينار.

املركز  العقار  واحتل قطاع 

الثالث بكمية تداول حجمها 63.8 
مليون سهم نفذت من خالل 869 
صفقة قيمتها 8 ماليني دينار.

وحصل قطاع البنوك على 
املرك���ز الرابع بكمي���ة تداول 
حجمها 25.5 مليون سهم نفذت 

الوزني التي بلغت نحو خمس 
نق���اط خالل مراح���ل التداول 
ليرتفع الى 2.21 نقطة ويغلق 
على 458.95 نقط���ة بارتفاع 
نس���بته 48% مقارنة بأول من 

امس.
وبلغت كمية االسهم املتداولة 
311.2 مليون س���هم نفذت من 
خالل 6661 صفقة قيمتها 93.4 

مليون دينار.
الش���ركات  تصدر قط���اع 
النشاط بكمية  االس���تثمارية 
تداول حجمه���ا 120.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 1917 صفقة 

قيمتها 21 مليون دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في 
املرك���ز الثاني بكمي���ة تداول 
حجمها 98.7 مليون سهم نفذت 

في تحليله ألسواق المال الخليجية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009

»الجمان«: 641 مليار دوالر إجمالي القيمة الرأسمالية
ألسواق المال الخليجية في نهاية أغسطس الماضي

أكد مركز اجلمان لالستش���ارات االقتصادية في 
حتليله ألسواق املال اخلليجية منذ بداية العام حتى 
نهاية أغسطس 2009 أن إجمالي القيمة الرأسمالية 
ألسواق املال اخلليجية يبلغ نحو 641 مليار دوالر في 
نهاية أغسطس 2009، مشيرا إلى أن السوق السعودي 
يس���تأثر ب� 46% منها بقيمة 293 مليار دوالر، يليه 
السوق الكويتي بفارق كبير مببلغ 115 مليار دوالر 
ما يعادل 18% من اإلجمالي، ثم سوق الدوحة مببلغ 
84 مليار دوالر بحصة تبلغ 13% من اإلجمالي، يليه 
مباش���رة سوق أبوظبي بحصة تبلغ 12% مبا يعادل 

75 مليار دوالر.
أما عن أصغر األسواق اخلليجية فذكر »اجلمان« 
أنه يتصدرها سوقا البحرين ومسقط بقيمة رأسمالية 
تبلغ 17 مليار دوالر، وبحصة تبلغ 3% من اإلجمالي 
لكل منهما، يليهما سوق دبي مبقدار 39 مليار دوالر 
بحصة تبلغ 6% من إجمالي القيمة الرأسمالية ألسواق 

املال اخلليجية كما في 31 أغسطس 2009.
وأشار »اجلمان« إلى أن املؤشر املوزون للبورصات 
اخلليجية ارتفع مبعدل 15% منذ بداية العام حتى نهاية 
أغس���طس 2009، حيث حققت جميعها مكاسب ولو 
بشكل متفاوت عدا بورصة البحرين التي خسرت %16 
خالل الفترة املذكورة، وقد تصدرت بورصة أبوظبي 
أعلى املكاسب مبعدل 21%، تلتها بورصة السعودية 
مبكاسب بلغت 18%، ثم بورصتا مسقط ودبي مبعدل 
17% لكل منهما، أما أقل املكاسب فقد كان من نصيب 

بورصة قطر مبعدل 2% تلتها � وبفارق كبير � بورصة 
الكويت بأداء إيجابي بلغ 14%، علما ان قياس بورصة 
الكويت كان على أس���اس املؤش���ر الوزني، في حني 
أن مؤش���رها السعري حقق مكاسب مبعدل 2% فقط 
خالل الفترة املذكورة. واشار »اجلمان« إلى أن سوق 
املال السعودي احتل مركز الصدارة في األداء ما بني 
أسواق اخلليج األخرى خالل معظم الفترة منذ بداية 
العام 2009 حتى نهاية األس���بوع الثالث من ش���هر 
أغسطس املاضي، إال أنه تراجع إلى املركز الثاني حتى 
نهاية الشهر املاضي، حيث تقدم عليه باألداء سوق 
أبوظبي، ويرجع االنخفاض احملدود ألداء الس���وق 
الس���عودي في اآلونة األخيرة لعدة أس���باب، منها، 
التداعيات السلبية احملتملة ألزمة قروض مجموعتي 
سعد والقصيبي املتعثرتني، وأيضا إجراءات احلماية 
التي فرضتها أو التي ستفرضها الصني والهند على 
املنتجات البتروكيميائية السعودية بدعوى اإلغراق، 
كما حد من نش���اط السوق السعودي مؤخرا أحكام 
السجن والغرامة على أحد املتداولني الذي مت إدانته 
بالتربح غير املش���روع على حس���اب الغير، والذي 
أدى إلى احلد من نش���اط املضاربني وغيرهم خشية 

التعرض لعقوبات مماثلة.
أما توقعات أداء األسواق اخلليجية للثلث األخير 
من العام احلالي، فأشار »اجلمان« إلى إنها تصب في 
مصلحة بورصتي السعودية وقطر بالدرجة األولى 
نظرا للعوامل األساسية اإليجابية املرتبطة بهما، حيث 

مت إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الس���عودية، والتي 
من شأنها تعزيز اإلنفاق االستثماري، مما سينعكس 
إيجابا على س���وق املال ولو بشكل غير مباشر، أما 
الس���وق القطري، فإنه مدعوم بشكل مباشر وغير 
مباشر من جانب الدولة، حيث إن املشاريع الطموح 
والكبرى مازالت مستمرة بالرغم من األزمة، كما قامت 
الدولة بدعم البنوك بشكل كبير ومباشر، وذلك بشراء 
محافظها العقارية واالستثمارية لتخليصها من أي 
مخصصات خاصة بها ولرفع مالءتها املالية، أما سوقا 
مس���قط وأبوظبي فهما مرشحان لتحقيق املزيد من 
املكاسب ولو بدرجة أقل من سوقي السعودية وقطر، 
ويبرر استمرار أدائهما اإليجابي عدم وجود مشاكل 
أساسية وهيكلية على منط األسواق األخرى خاصة 
الكويت ودبي، حيث إن سوق الكويت � بالكاد � يستحق 
املكاسب التي حققها حتى اآلن، ويعتبر االحتفاظ بها 
حتى نهاية العام مؤش���را جيدا للغاية، وذلك نظرا 
للوضع املتخلف الذي تش���هده الساحة االقتصادية 
من جميع احملاور، كم���ا أن توقعاتنا متحفظة ألداء 
سوق دبي حتى نهاية العام نظرا لعدم وضوح أبعاد 
األزمة االقتصادية هناك بش���كل كامل حتى اآلن، في 
حني نتوقع لسوق البحرين أن يظل أداؤه سالبا حتى 
نهاية العام والذي يبلغ حاليا 16% كما أسلفنا، لكن ذلك 
ال مينع من تقليص الهبوط حتى نهاية العام ليكون 
مبس���توى 10% أو أقل، وذلك نظرا ملؤشرات تعافي 

االقتصاد هناك ولو بدرجة خجولة حتى اآلن.

د.محمود اجلمعة

أعلنت شركة منا القابضة أنها 
تس����تعد لعرض مشروع املجمع 
التج����اري الذي تعتزم الش����ركة 
تنفي����ذه عب����ر ش����ركتها التابعة 
»الش����ركة املصرية لالس����تثمار 
العقاري« في مصر على ارض تابعة 
ل� »املجموعة« مبس����احة 73 ألف 
متر مربع في الكيلو 22 من طريق 
القاهرة اإلسكندرية الصحراوي 
على جهة استثمارية عاملية بهدف 
إدخالها كمستثمر استراتيجي يوفر 
املناس����ب لهذا املشروع  التمويل 
املنتدب  الضخم.  وأشار العضو 
لش����ركة منا القابضة د. محمود 
اجلمعة في بيان صحافي إلى أن 
الشركة بصدد االنتهاء من اجناز 
الدراس����ة االقتصادي����ة املتكاملة 
للمش����روع والتي تش����تمل على 
مجموعة من الدراس����ات األخرى 
ومنها دراسة فنية توضح املساحات 
املخطط عرضها للبيع واملساحات 
املخط����ط تأجيرها س����واء كانت 
ألغراض جتارية أو أغراض إدارية 
أو فندقية، وثانيا دراسة تسويقية 
توضح العوائد املتوقعة سواء من 
البيع أو اإليجار والتواريخ املتوقعة 
لتحقيقها، إضافة إلى دراسة مالية 
توضح العوائد املالية الس����نوية 

هذا املشروع يأتي في سياق اخلطة 
اإلستراتيجية اجلديدة التي سبق 
ان أعلنت عنها »منا القابضة« والتي 
تس����تهدف تعزيز ربحية الشركة 
وحتقيق املزيد من التنوع القطاعي 
واجلغراف����ي واقتناص املزيد من 
الفرص الواعدة في مختلف األسواق 
في املنطق����ة. وأوضح أن املجمع 
التجاري س����يتضمن إنشاء مول 
جتاري على مس����توى السردابني 
األول والثان����ي ومواقف النتظار 
السيارات واخلدمات في السرداب 
الثال����ث ومبنى جتاري في نطاق 
ال����� 100 متر األول����ى من الطريق 
الصحراوي بارتفاع ارضي وثالثة 
ادوار. وأضاف أن املجمع سيتضمن 
أيضا فندق 5 جنوم وأنشطة فندقية 
مبساحة 74460 مترا مربعا تشكل 
ما ال يزيد على 85% من املسطحات 
املتبقية املس����موح بها،  البنائية 
وذلك خلدمة احلركة الس����ياحية 
املتوقع����ة في املنطقة بعد افتتاح 
املتحف املصري الكبير سنة 2012 
مبتوسط 20 ألف زائر يوميا، إلى 
جانب مسطحات إدارية مبساحة 
9855 مترا مربعا مبا ال يزيد على 
15% من املسطحات البنائية املتبقية 

املسموح به.

املتوقعة للمش����روع واملؤشرات 
املرتبط����ة به مثل مع����دل العائد 
على االستثمار والتدفقات النقدية 
وصافي ربح السهم.  وذكر اجلمعة 
أن املجموعة تبنت إنشاء عدد من 
املجمعات التجارية في مصر في 
إطار خطتها اإلس����تراتيجية التي 
تهدف إلى التوس����ع في األنشطة 
التابع����ة للمجموع����ة، مبا ينمي 
أرب����اح املس����اهمني عل����ى املديني 
القصي����ر والطويل، خصوصا أن 
الدراسات تشير إلى استمرار النمو 
االقتص����ادي والتجاري في مصر 
خالل الفترة املقبلة. وأكد اجلمعة أن 

بصدد االنتهاء من إنجاز الدراسة االقتصادية المتكاملة للمشروع

»منا القابضة« تستعد لعرض مشروع مجمعها
التجاري في مصر على مستثمر إستراتيجي عالمي

»جلوبل«: 27.3% زيادة في نشاط التداول   
بالبورصة خالل أغسطس الماضي

أكدت شركة بيت االس����تثمار العاملي )جلوبل( 
أن شهر أغس����طس ش����هد زيادة طفيفة في نشاط 
التداول في سوق الكويت لألوراق املالية، مشيرا إلى 
أن س����وق الكويت لألوراق املالية شهد زيادة بلغت 
نسبتها 27.3% في قيمة األسهم املتداولة وزيادة في 
عدد األسهم املتداولة بلغت 12%، وذلك بفضل احلالة 
النفسية اإليجابية للمستثمرين عقب ارتفاع أسعار 
سلة »أوپيك« لتستقر فوق مستوى 70 دوالرا للبرميل 
بنهاية شهر أغسطس. وأضافت »جلوبل« أن القيمة 
املتداولة خالل شهر أغسطس ارتفعت بالغة 283.6 
مليون دينار كما ارتفعت الكمية املتداولة لتصل إلى 
620.3 مليون س����هم. وعلى أساس املقارنة بالشهر 
السابق، ارتفعت قيمة األسهم املتداولة بنسبة %27.3 
خالل شهر أغسطس لتصل إلى 2.297 مليون دينار 
من مس����تواه البالغ 1.805 مليون دينار خالل شهر 
يوليو. ولفتت إلى أنه أبرم املس����تثمرون 165.834 

صفقة في مقابل 167.068 صفقة خالل شهر يوليو 
بانخفاض بلغت نس����بته 0.7% في كمية الصفقات، 
في حني انخفض عدد األس����هم املتداولة بنسبة %12 

ليصل إلى 8.08 مليارات سهم.
  وأش����ارت إلى أنه مازال األف����راد ميثلون أكبر 
املتعاملني في س����وق الكويت لألوراق املالية، حيث 
استحوذوا على 40.1% من   إجمالي األسهم املشتراة 
و40.1% من إجمالي األسهم املبيعة. ومقارنة بالشهر 
السابق، انخفضت حصة املس����تثمرين األفراد من 
إجمالي األسهم املش����تراة بنسبة 23.1% خالل شهر 
أغسطس في حني ارتفعت  حصتهم من إجمالي األسهم 
املبيعة بنسبة 6%. واش����ترى املستثمرون األفراد 
أس����هما بقيمة 920.5 مليون دينار وباعوا أس����هما 
تق����در بقيمة 921.7 مليون دين����ار، ليصبحوا بذلك 
املس����تثمرين األكثر بيعا، حيث باعوا أسهما بلغت 

قيمتها 1.2 مليون دينار.

مقارنة أداء البورصات الخليجية منذ بداية العام 2009 حتى 2009/8/31
التغير %الفرق )نقطة(2008/12/312009/8/31السوق

املؤشراملؤشر

18%4.803.05.660.2857.18السعودية

17%1.636.31.914.3277.99دبي

21%2.390.02.897.2507.17أبوظبي

14%406.7464.157.38الكويت

3%6.886.17.117.3231.13الدوحة

17%5.441.16.345.1903.94مسقط

-16%)287.05(1.804.11.517.0البحرين

11%املتوسط املطلق **

15%املتوسط املوزون **

** املتوسط املطلق هو املتوسط بافتراض تكافؤ أسواق اخلليج من حيث القيمة، أما املتوسط املوزون، فهو يراعي التفاوت ما بني أحجام أسواق اخلليج، وهو األدق

استدعاء عضو لمجلس 
إدارة »بوبيان«

قال بيان صادر عن سوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية ان 
بنك بوبيان افاده بأن مجلس 
االدارة قد قرر استدعاء العضو 
االحتياط األول يوسف عبداهلل 
يوسف القطامي لشغل عضوية 
مجلس االدارة بدال من العضو 
املستقيل ممثل الهيئة العامة 

لالستثمار.


