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هبوط المؤشر 28.4 نقطة وتداول 226.1 مليون سهم قيمتها 38.4 مليون دينار

البورصة تواصل االنخفاض مع إحجام شبه واضح عن الشراء
تزايد األسهم التي أسعارها أقل من قيمتها السوقية خاصة في »االستثمار«»زين« تحقق ارتفاعًا محدودًا.. وضعف شديد على األسهم القيادية

)سعود سالم(مؤشرات البورصة تواصل االنخفاض وتراجع واضح عن الشراء

ومؤشراتأرقام

تصدر سهم »جيزان« قائمة أنشط تداوالت السوق من حيث 
الكميات للمرة اخلامس����ة هذا الشهر بتداول 27.66 مليون سهم 
نفذت عبر 179 صفقة بقيمة 2.68 مليون دينار تقريبا، وتراجع 
السهم في نهاية التعامالت 4.08% عند مستوى 94 فلسا خاسرا 

4 فلوس مقارنة مبستوى إغالقه السابق.
احتل س��هم »متويل خليج« صدارة قائمة أنشط تداوالت السوق 
من حيث القيم والصفقات، حيث بلغت قيم تداوالته عند اإلغالق 3.68 
ماليني دينار تقريبا بعد تنفيذ 432 صفقة على 22.76 مليون س��هم، 

وارتفع السهم بنسبة 3.8% عند مستوى 164 فلسا رابحا 6 فلوس.

تعيين رئيس تنفيذي لـ »طيران الجزيرة«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة طيران اجلزيرة 

أفادته بتعيني ستيفان بشلير رئيسا تنفيذيا للشركة.

إعالن عن بيع أسهم بالمزاد العلني اعتبارًا من اليوم
أفاد سوق الكويت لالوراق املالية بأنه سيتم اليوم بقاعة التداول 
في متام الساعة 12:45 ظهرا وحتى الساعة 1:15 تنفيذ عمليات بيع 
ألسهم  الشركة الكويتية � الصينية االستثمارية 109.747 سهما 
شركة مساهمة كويتية عامة )غير مدرجة(، علما أن املزاد سيتم 

في مكتب هيرميس ايفا للوساطة املالية كوسيط بائع.

 هشام أبوشادي
ازدادت حرك����ة التداول في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
ضعف����ا أمس ج����راء اإلحجام 
الواضح عن الش����راء س����واء 
القيادية  على أسهم الشركات 
التي تراجعت  الرخيص����ة  أو 

اسعار أغلبها.
الواض����ح عن  واإلحج����ام 
الش����راء يظهر م����دى اجواء 
االحباط التي تس����ود أوساط 
املتداولني في الوقت الذي تشهد 
فيه اس����واق الدول اخلليجية 
والعاملية نش����اطا، األمر الذي 
يش����ير الى مدى تأثير صفقة 
زين والضبابية التي تسودها 
حاليا عل����ى مجريات التداول 
في الس����وق، خاصة ان رغبة 
الكثير من أوساط السوق في 
االستفادة من صفقة زين أدت 
الى القيام بشراء السهم، األمر 
ال����ذي انعكس بالس����لب على 
حجم السيولة املالية املوجهة 
الى ذلك،  لألسواق، باإلضافة 
فإنه كلما اقتربنا من اجازة عيد 
الفط����ر ازدادت حالة االحجام 
عن الشراء واالقبال أكثر نحو 

البيع.

نتائج الربع الثالث

ف����ي ظل عدم ق����درة أغلب 
املجاميع االس����تثمارية على 
تصعيد أسعار استثماراتها في 
السوق، بل على العكس حيث 
إن اس����هم الكثير من املجاميع 
االستثمارية تشهد تراجعا كبيرا 
فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على 
املالية لهذه املجاميع  النتائج 
ف����ي الربع الثالث، ففي الوقت 
الذي كانت تتوقع فيه أوساط 
املتداولني قيام أغلب املجاميع 
االستثمارية برفع اسعار اسهمها 
الشهر اجلاري، قد بات  خالل 
واضح����ا ان معظ����م املجاميع 
االستثمارية تعاني من سيولة 

الى تأثر  مالية، وهذا يع����ود 
الشركات باألزمة املالية. وفي 
مقابل ذلك فإن شركات مجموعة 
اخلرافي يتوقع ان حتقق نتائج 
مالية أكثر من جيدة في الربع 
الثالث، فقد ش����هدت اسهمها 
حتس����نا كبيرا في اس����عارها  
مقابل ما كانت عليه في نهاية 
الربع الثاني، لذلك ميكن القول 
ان مجموعة اخلرافي تكاد تكون 
الت����ي حققت طفرة  الوحيدة 
في اسعارها في الربع الثالث، 
االمر الذي سينعكس بااليجاب 
على نتائجها املالية خالل تلك 

الفترة.

المؤشرات العامة

تقلصت خس����ائر املؤشر 
الثواني االخيرة  السعري في 
من 55.4 نقطة الى 28.4 نقطة 
ليغل����ق عل����ى 7651.7 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.37% مقارنة 

بأول من امس.
وحتولت خس����ائر املؤشر 
الوزني في الثواني االخيرة من 
2.8 نقطة الى مكاس����ب قدرها 
0.77 نقطة ليغلق على 448.65 

نقطة بارتفاع نسبته %0.17.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
226.1 مليون س����هم نفذت من 
خالل 4137 صفقة قيمتها 38.4 

مليون دينار.
الش����ركات  تص����در قطاع 
العقارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 91.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 877 صفقة قيمتها 7.3 

ماليني دينار.
وجاء قطاع االستثمار في 
املرك����ز الثاني بكمي����ة تداول 
حجمها 65.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1246 صفقة قيمتها 

9.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات غير 
الكويتية املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 31.8 مليون سهم 

ايجابيا  البنوك تطورا  حتقق 
في نتائجه����ا املالية في الربع 
الثالث قياس����ا بالربع الثاني، 
خاص����ة البنوك التي ليس����ت 
انكش����افات على شركات  لها 
االس����تثمار كالبن����ك الوطني 
فيم����ا ان البن����وك التي عليها 
انكشافات لشركات االستثمار 
والعقار يتوقع ان يكون منو 
ادائها في الربع الثالث محدودا، 
بل ان بعض البنوك قد ال حتقق 

منوا.
وسيطر االجتاه النزولي على 
اسهم الشركات االستثمارية مع 
تراج����ع ملحوظ في تداوالتها 
ج����راء اإلقبال عل����ى بيع هذه 
االس����هم مقابل االحجام شبه 

الواضح عن الشراء.
واستمرار االجتاه النزولي 
لقطاع االستثمار بنفس الوتيرة 
حتى نهاية الربع الثالث سيؤدي 
الى تزايد عدد كبير من الشركات 
اقل  التي اس����عارها السوقية 
من اس����عارها االسمية، وهذا 
بالتبعية س����ينعكس س����لبا 
على النتائج املالية للعديد من 
املجاميع االستثمارية باستثناء 
انه يالحظ ان اسهم الشركات 
االستثمارية التابعة ملجموعة 
اخلرافي اس����عارها السوقية 
اعلى بكثير من اس����عارها في 
الربع الثاني، لذلك فإنه سيكون 
له تأثير ايجابي على النتائج 
املالية لهذه الشركات في الربع 

الثالث.
وتراجعت اسعار العديد من 
اسهم الش����ركات العقارية مع 
ضعف واضح في تداوالت اغلب 
االسهم باستثناء بعض االسهم 
التي شهدت ارتفاعا في تداوالتها 
مثل عقارات الكويت وجيزان 
العقارية واملستثمرون، حيث 
شهدت هذه االسهم انخفاضا 
ملحوظا في اس����عارها بفعل 
عمليات البيع القوية، ويالحظ 
ايضا تزايد عدد اسهم الشركات 

العقارية التي اسعارها اقل من 
قيمتها االسمية.

تكبدت اس����عار العديد من 
اس����هم الش����ركات الصناعية 
خسائر ملحوظة في تداوالت 
ضعيف����ة جدا، خاصة اس����هم 
الشركات املرتبطة بسهم »زين« 
فقد اس����تمر االجتاه النزولي 
لسهم االنابيب املعدنية، كذلك 
تراجعت اسعار اسهم اسمنت 
بورتالند واخلدمات البحرية، 
فيما متاسك سهم الصناعات 
الوطني����ة الذي تأثر س����عره 
وتداوالته باألوضاع الصعبة 
التي متر بها البورصة، ولكن 
هناك الكثير من االصول التابعة 
لشركة الصناعات الوطنية في 
الس����وق حققت ارتفاعا كبيرا 
في قيمها السوقية، األمر الذي 
النتائج  س����يؤثر ايجابا على 
املالية لها في الربع الثالث من 

العام احلالي.
وتراجع����ت بش����دة حركة 
التداول على أس����هم الشركات 
اخلدماتية مع انخفاض اسعار 
اغلبها اال ان س����هم زين رغم 
تداوالته الضعيفة اال انه حقق 
مكاسب سوقية جيدة، فيما ان 
سهم اجيليتي حافظ على سعره 
في تداوالت ضعيفة، وسجل 
الوطني����ة لالتصاالت  س����هم 
ارتفاعا محدودا في سعره في 
تداوالت ضعيفة نسبيا اال انه 
من الواضح ان السهم كالعادة 
اقتراب  ارتفاعا مع  سيش����هد 
الثالث من نهايته، وقد  الربع 
واصلت اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة في القطاع االنخفاض 
في ت����داوالت ضعيفة خاصة 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
الصفوة التي تراجعت اسعار 
أغلبها. وفي قطاع الش����ركات 
الكويتية، شهدت بعض  غير 
األسهم ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت نش����طة خاصة سهم 

التمويل اخلليجي.

نفذت من خ����الل 658 صفقة 
قيمتها 6.9 ماليني دينار.

وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 9.4 
ماليني س����هم نفذت من خالل 

930 صفقة قيمتها 5.1 ماليني 
دينار. واحتل قطاع الصناعة 
املرك����ز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 8.2 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 282 صفقة قيمتها 

3.8 ماليني دينار. حافظت اغلب 
اس����هم البنوك على اسعارها 
ثابتة دون تغيير باس����تثناء 
انخفاض سهمي البنك االهلي 
وبنك بوبيان الذي شهد عمليات 

بيع جلني االرباح، فيما اتسمت 
آلية التداول على اسهم البنوك 
بش����كل عام بالضعف الشديد 
والتي قد تكون االدنى منذ فترة 
طويلة، وهن����اك توقعات بان 

السوق البحريني الوحيد بين أسواق المنطقة الذي تابع تراجعه من حيث العوائد

»المركز«: األسواق الخليجية تتابع اندفاعها اإليجابي
محققة عائدًا بلغ 2.3% خالل أغسطس الماضي

أشار تقرير شركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« عن اداء أسواق األسهم في املنطقة 
إلى أنها تابع���ت اندفاعها اإليجابي الذي 
حققت من ورائه عائدا بلغ 2.3% في أغسطس 
املاضي، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا وقدره 

3% في شهر يوليو املاضي.
 وأضاف التقرير أنه من خالل العوائد 
املسجلة في أغسطس، استطاعت أسواق 
املنطقة أن حتقق االرتفاع الس���ادس لها 
على التوالي في غض���ون العام احلالي. 
ومن بني األسواق اخلليجية الست، كان 
السوق العماني األعلى صعودا وسجل عائدا 
وقدره 9% بحسب مؤشرات مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشيونال )MSCI(، تاله على 
الفور السوق الكويتي بعائد نسبته %8. 
البحريني  الس���وق  ان  التقرير  وأوضح 
كان الوحيد بني أسواق املنطقة الذي تابع 

تراجعه أمام اآلخرين من حيث العوائد منذ 
بداية العام وحتى شهر أغسطس املاضي 
سواء باملقارنة مع الدول اخلليجية األخرى 
أو مع األسواق األخرى في العالم. وبلغ 

أداؤه أثناء هذه الفترة -%19.
وإل���ى جان���ب االرتفاع الذي ش���هده 
أغس���طس، حتظى األس���واق اخلليجية 
بدرجات تقييم أعلى من األسواق الناشئة، 
بعد أن كان فيها حتى شهر يوليو معدل 
خصم مقارنة بنظيرتها الناشئة. واجلدير 
الناشئة شهدت  باملالحظة أن األس���واق 
ش���هرا راكدا في أغس���طس، وبلغ العائد 
فيها -0.14%. أما بالنسبة ملكرر الربحية 
في األشهر االثنى عشر األخيرة بالنسبة 
ألس���واق دول التعاون ككل فيبلغ 18.59 
مرة مقارنة مع األس���واق الناش���ئة التي 
يبلغ فيها مكرر الربحية عن الفترة ذاتها 

16.17 مرة.
 من ناحية أخرى، بقيت معدالت اخلصم 
الصادرة ع���ن البنك املركزي ثابتة خالل 
شهر أغسطس املاضي باملقارنة مع يوليو. 
وبالنسبة للكويت، بلغ معدل خصم البنك 
املركزي 3%، وهو ما ميثل انخفاضا من أعلى 
معدل وصل له وكان في ديس���مبر 2007 
وبلغ آنذاك 6.25%، كذلك بلغ معدل إعادة 

الشراء 1.75، وهو ما ميثل انخفاضا أيضا 
من أعلى معدل وصل له وكان 5.87% في 
مارس 2007، أما القيمة املتداولة في أسواق 
األسهم فاس���تمرت باالنخفاض، ووصل 
إجمالي القيمة املتداولة في شهر أغسطس 
إلى 37 مليار دوالر، والذي ميثل انخفاضا 
بنسبة 6% على األساس الشهري، وانخفاضا 

بنسبة 22% على األساس السنوي.
 واشار التقرير الى ان صعود األسواق 
اس���تمر على نحو جيد من يوليو وحتى 
أغسطس. ووصل العائد على مؤشر مورغان 
إنترناشيونال ألسواق  ستانلي كابيتال 
العالم إلى 9% في يوليو، وارتفع بنسبة 
3% أيضا في أغسطس، ليصل بذلك معدل 
عوائده منذ بداية العام وحتى أغسطس 

إلى %24.
ومع ذل���ك، انتهى هذا الصعود الهائل 
في السوق الصيني في أغسطس، إذ إنه 
وحتى شهر يوليو، ارتفع مؤشر بورصة 
شانغهاي بنسبة أكثر من 87% منذ بداية 
العام وهو الصعود الشهري املتتالي له منذ 
يناير 2009. لكن وفي أغسطس، انخفض 
هذا املؤش���ر مبعدل 21%، وهو ما سحق 
العوائد منذ بداية العام وحتى أغسطس 

لتهبط عند معدل %24.
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املصدر: البيانات مستقاة من نشرة »املركز« الصباحية الصادرة في 31 أغسطس 2009
* مكرر الربحية لإلمارات في اإلجمالي، تقديرات عام 2008 مقتبسة من تقديرات املركز لألرباح


