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هشام أبوشادي
قفز مؤش����را س����وق الكويت 
لالوراق املالية في بداية تعامالت 
االسبوع امس ملستويات قياسية 
جديدة اال ان قيمة التداول ضعيفة، 
وذلك بس����بب التركيز على اسهم 
الشركات الرخيصة وبعض اسهم 
الشركات القيادية خاصة في قطاع 
البنوك، فقد جتاوز املؤشر العام 
حاجز ال� 7800 نقطة بقوة مدفوعا 
مبحفزات ايجابية في مقدمتها في 
االجل القصير رغبة املجاميع في 
رفع قيم اصولها استعدادا الغالقات 
نهاية الربع الثالث من العام احلالي 
والذي ينتهي يوم االربعاء املقبل، 
فضال عن ذلك ان املناخ العام سواء 
على املستوى االقليمي او العاملي 
مريح، وان كان الوضع محليا غير 
مريح على املس����توى السياسي 
بسبب املخاوف من ازمات سياسية 
س����تؤدي الى تأخر احلكومة في 
تنفيذ برامج االصالح االقتصادي 
فضال عن املخاوف من رفض قانون 
االستقرار املالي في الدورة املقبلة 
ملجلس االمة، وبالتالي الدخول في 
متاهات اعداد قانون آخر في الوقت 
الذي التزال فيه العديد من الشركات 

تعاني من تداعيات االزمة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
97.2 نقط����ة ليغلق على 7897.4 
نقطة بارتفاع نسبته 1.25 نقطة 
وارتفع املؤشر الوزني 7.19 نقاط 
ليغلق على 460.36 نقطة بارتفاع 

نسبته 1.59 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
435.9 مليون سهم نفذت من خالل 
6809 صفق����ات قيمتها 79 مليون 
دين����ار، تصدر قطاع الش����ركات 
النش����اط بكمية تداول  العقارية 
حجمها 157.4 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 1730 صفق����ة قيمتها 
16.2 مليون دين����ار، وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 156.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 1907 صفقات قيمتها 

17.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
ف����ي املركز الثال����ث بكمية تداول 
حجمها 40.9 مليون س����هم نفذت 
من خالل 1145 صفقة قيمتها 9.5 

ماليني دينار.
الش����ركات غير  واحتل قطاع 
الكويتية املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 36.2 مليون س����هم نفذت 
من خالل 575 صفقة قيمتها 5.6 
ماليني دينار، وحصل قطاع البنوك 
على املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 34 مليون سهم نفذت من 
خالل 1025 صفق����ة قيمتها 26.7 

ارتفاعا محدودا في س���عره، كما 
شهد سهم املباني ارتفاعا نسبيا 
في تداوالته وسعره السوقي في 
اطار عمليات تصعيد السهم لقرب 
اغالق ميزانيات الربع الثالث، حيث 
في العادة ما يشهد السهم صعودا 
ملحوظا مع اقتراب نهاية الفترات 

الفصلية.
ويالحظ ان اكثر من 50% من 
اسهم الشركات العقارية اسعارها 
اقل من قيمتها االسمية، وهذا ميثل 
فرصة جيدة لالستثمار في هذه 
االسهم آلجال متوسطة وطويلة 

املدى نسبيا.

الصناعة والخدمات

رغم التداوالت الضعيفة السهم 
الشركات الصناعية، اال ان اغلبها 
حقق ارتفاعا في اس���عاره، فقد 
ارتفع سهم املعادن باحلد االعلى 
في تداوالت ضعيفة، فيما تكبد 
سهم الكابالت خسائر كبيرة في 
تداوالت محدودة، وحقق س���هم 
منا ارتفاعا نس���بيا في تداوالته 
وسعره السوقي، فيما حافظ سهم 
الوطنية على سعره  الصناعات 

مستقرا في تداوالت ضعيفة.
وفي قط���اع اخلدمات، حققت 
اغلب اس���هم القطاع ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة بشكل 
عام، فرغم الت���داوالت الضعيفة 
لس���هم زين اال انه حقق ارتفاعا 
ملحوظا في سعره السوقي، فيما 
انه رغم التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم اجيليتي اال انه حافظ 
على سعره مس���تقرا، واتسمت 
الت���داوالت على اس���هم الصفوة 
والشركات التابعة لها بالضعف 
والتباين في اسعارها السوقية بني 

االستقرار واالنخفاض احملدود.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت النش���طة على س���هم 
التموي���ل اخلليجي الذي ش���هد 

عمليات مضاربة قوية.
وبشكل عام، فإن اسهم الشركات 
الرخيصة يتوقع ان تستمر في 
قيادة الس���وق في املدى القريب 
مع استمرار صعود بعض اسهم 
الشركات القيادية، وقد استحوذت 
قيمة تداول اس���هم ست شركات 
والبالغة نحو 40.5 مليون دينار 
على 51.2% من القيمة االجمالية 
للتداول، كما اس���تحوذت قيمة 
تداوالت س���هم بيتك على %17.2 
من اجمالي القيمة، فيما استحوذت 
قيمة تداوالت اسهم ايفا وجيزان 
القابض���ة وعق���ارات  والدي���رة 
الكويت عل���ى 23.6% من القيمة 

االجمالية.

وجلوبل والقرين القابضة وعارف 
لالس����تثمار حققت ارتفاعا باحلد 
األعلى دون عروض بيع، وهذا يأتي 
في س����ياق التصعيد لقرب نهاية 
الربع الثالث، ويالحظ ان طبيعة 
التداول على اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ضعيفة رغم رخص 
اسعارها، وهذا يعود الى ضعف 
االقبال على الشراء في اطار اجواء 
احلذر السائدة حاليا ملعرفة اجتاه 
السوق، وفي نفس الوقت مخاوف 
البعض من ان يعود السوق الى 
الهبوط عقب نهاية الربع الثالث.

وفي قطاع العقار رغم ارتفاع 
اسعار اغلب القطاع،اال ان حركة 
التداول تركزت بش���كل اساسي 
على اس���هم اربع ش���ركات منها 
ايفا،  شركتان تابعتان ملجموعة 
وهما عقارات الكويت التي شهد 
سهمها تداوالت قياسية وارتفاعا 
محدودا في سعره، وجيزان التي 
حقق سهمها ارتفاعا باحلد االعلى، 
كما شهد سهم العربية العقارية 
ت���داوالت قياس���ية وارتفاعا في 
س���عره باحلد االعل���ى، فيما انه 
النش���طة على  الت���داوالت  رغم 
سهم املس���تثمرون اال انه حقق 

ذلك سيحقق ارباحا ألصحاب هذه 
اآلجال افضل بكثير من املضاربات 

اليومية.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في ت����داوالت ضعيفة على معظم 
االسهم باستثناء التداوالت املرتفعة 
على بعض االسهم خاصة سهمي 
ايفا والديرة حيث حقق كل منهما 

مكاسب سوقية مرتفعة.
ورغم التداوالت الضعيفة على 
قطاع االستثمار بشكل عام اال ان 
اسهم االهلية القابضة واالستثمارات 
الصناعية وصكوك واعيان لإلجارة 

السوق ملزيد من االرتفاع، فإذا كان 
املؤشر العام للسوق جتاوز حاجز 
ال� 7800 نقط����ة بقوة مع ضعف 
في القوة الشرائية، فإنه في ظل 
املناخ االقتصادي العاملي االيجابي 
والتفاؤل بأداء افضل لقطاع البنوك 
في النصف الثاني من العام احلالي 
فإن املؤشر العام للسوق يتوقع ان 
يحقق ما بني 1000 الى 1500 نقطة 
مكاسب في الربع االخير لذلك فإن 
الفرصة اكثر من جيدة لبناء مراكز 
مالية في السوق سواء على اسهم 
الش����ركات القيادية او الرخيصة 
آلجال ستة اشهر على االقل، فإن 

معها اعالن الشركات عن نتائجها 
املالية لفترة الربع الثالث من العام 
املقبل حيث تنتهي الفترة القانونية 
إلعالنات الشركات منتصف شهر 

نوفمبر املقبل.

آلية التداول

حقق����ت اغلب اس����هم البنوك 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم خاصة 
سهم بيت التمويل الكويتي، ويعول 
اوساط املستثمرين على ان النتائج 
املالي����ة اجلي����دة املتوقعة لقطاع 
البنوك في الربع الثالث، ستقود 

الثالث، وذلك ج����راء االداء اجليد 
ألسعار اس����هم الشركات القيادية 
خالل تلك الفترة، ومن املتوقع ان 
يس����تمر طابع الصعود مسيطرا 
على تداوالت السوق خالل االسبوع 
اجل����اري، اال ان ذل����ك ال يعني ان 
السوق س����يدخل حالة ركود في 
الفترة املقبلة، وان كان هناك من 
يرى من اوساط املراقبني ضرورة 
احلذر في الفترة املقبلة خوفا من 
انه يتوقع  اال  السياسية  االزمات 
ان يشهد السوق نشاطا قويا حتى 
انعقاد دورة مجلس االمة في ال� 27 
من اكتوبر املقبل والتي سيتزامن 

مليون دينار.

األسهم الرخيصة

على الرغم من عمليات الشراء 
النسبية على بعض االسهم القيادية 
وارتفاع اس����عارها اال ان االجتاه 
العام للسوق كان مركزا على اسهم 
الش����ركات الرخيصة التي يتوقع 
ان تس����تمر في االرتف����اع بفعل 
عملي����ات التصعيد لق����رب نهاية 
الرب����ع الثالث وس����عي املجاميع 
االس����تثمارية لرفع قيم اصولها 
لتحسني النتائج املالية خالل تلك 
الفترة، ورغم تركز عمليات التداول 
على ايفا وش����ركاتها اال ان اغلب 
اسهم الشركات الرخيصة حققت 
مكاسب سعرية متفاوتة بعضها 
ارتفع باحل����د االعلى في تداوالت 
ضعيفة نس����بيا، وعلى مستوى 
اس����هم الش����ركات القيادية، فان 
اغلبها حقق ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة نسبيا على بعض 
االسهم خاصة سهمي البنك الوطني 
انهما ميثالن اهم  وبيتك باعتبار 
املراكز املالية لدى احملافظ املالية 
الكبيرة وصناديق االستثمار التي 
يتوقع ان حتقق اداء جيدا في الربع 

ارتفاع المؤشر 97.2 نقطة وتداول 435.9 مليون سهم قيمتها 79 مليون دينار

المؤشر العام يتجاوز حاجز الـ 7800 بقوة مدعومًا بصعود »القيادية«
اسـتحواذ قيمة تداول أسهم 6 شـركات على 51.2% من القيمة اإلجمالية»إيفا« وشركاتها تقود نشاط األسهم الرخيصة وهدوء على »الصفوة« وشركاتها

ومؤشراتأرقام

)سعود سالم(ارتفاع ملحوظ ملؤشري السوق

استحوذت قيمة تداول اسهم ست شركات والبالغة 40.5 
ملي���ون دينار على 51.2% من القيم���ة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، الديرة القابضة 

جيزان القابضة، التمويل اخلليجي، ايفا.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع االغذية مبقدار 19.4 نقطة، 
فق��د حققت باقي القطاعات ارتفاع��ا اعالها قطاع اخلدمات 
مبق��دار 207.6 نقاط، تاله قطاع البنوك مبق��دار 110.3 نقاط تاله 

قطاع الصناعة مبقدار 96.4 نقطة، تاله قطاع االس��تثمار مبقدار 
83 نقطة.

استحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل الكويتي والبالغة 
13.6 مليون دينار على 17.2% من القيمة.

اس��تحوذت تداوالت اسهم خمسا ش��ركات والبالغة 197.6 
مليون سهم على 45.3% من اجمالي التداول، وهذه الشركات 

هي: الديرة، جيزان، عقارات، الكويت، ايفا والتمويل اخلليجي.

ذكر بيان لس���وق الكويت لألوراق املالية أن 
بن���ك البحرين والكويت أفاد بأنه  بناء على قرار 
اجلمعية العمومية العادية للبنك واملنعقدة بتاريخ 
19 � 4 املاضي باملوافقة على إيقاف إدراج البنك في 
سوق الكويت لألوراق املالية، فإنه سيتم إيقاف 
تداول أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق املالية 
اعتبارا  من يوم االثنني املوافق 19 � 10 املقبل، كما 

يود البنك أن يوضح ما يلي:
1 � س���يتم إيقاف إدراج أسهم البنك في سوق 
الكويت لألوراق املالية، مع  اس���تمرار تداوله في 

سوق البحرين لألوراق املالية.
2 � س���يتم حتويل األسهم إلى سوق البحرين 
لألوراق املالية بالتنسيق  مع KPMG )مسجل أسهم 
البنك في ممكلة البحرين( والش���ركة الكويتية 

للمقاصة. 
3 � إبالغ املس���اهمني بإمكانية التداول بأسهم 
البنك في س���وق الكويت ل���ألوراق  املالية حتى 

تاريخ يوم األحد املواف���ق 18 � 10 املقبل، وبعده 
يجب على املساهمني التداول في سوق البحرين 

لألوراق املالية.
4 �  سيقوم البنك باتخاذ كل اخلطوات الكفيلة 
بضمان حقوق حمله األسهم وذلك بتحويل أسهمهم 
إلى نظام اإليداع املركزي بسوق البحرين لألوراق 
املالية أو  إصدار ش���هادات أس���هم لهم عن طريق 
مسجل أس���هم البنك )KPMG � البحرين(  وذلك 

حسب رغبة كل مساهم.
5 � س���يعمل البنك عل���ى اتخاذ كل اخلطوات 
الالزمة بشأن مصير التوزيعات التي  لم تتسلم 
حتى تاريخ وقف اإلدراج في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
6 � تكلي���ف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
والكويت )فرع الكويت( بالعمل مبا يلزم لتنفيذ 
املتطلبات واإلجراءات لدى سوق الكويت لألوراق 

املالية.

اعلن بيان لسوق الكويت لألوراق املالية بأن 
بنك الكوي���ت املركزي وافق في 2009/9/24  على 
طلب جتديد س���ريان املوافقة لش���ركة التمدين 
االستثمارية بشراء  ماال يتجاوز 10% من اسهمها 
املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء 

 املوافقة احلالية في 2009/10/1. 
وذلك مع ض���رورة االلتزام مبا وضعه البنك 
املركزي من ضوابط وش���روط في ش���أن متلك 
الشركة املساهمة ألس���همها اضافة الى ضرورة 
االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من قانون الشركات 
التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لس���نة 
1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 

11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.
كما ذكر بيان آخر لسوق الكويت لألوراق املالية 
بأن بنك الكويت املركزي افاد بعدم املوافقة على طلب 
جتديد سريان املوافقة للشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار بش���راء  ماال يتجاوز 10% من أسهمها 
املصدرة حيث ان ذلك االمر يتطلب ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في 
شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها اضافة الى 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة 115 مكرر من قانون 
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 
لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني 

رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.

قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة بنك 
بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج« سيجتمع يوم الثالثاء 10 
نوفمبر، بعد الساعة  12.30 ظهرا، وذلك من أجل مناقشة البيانات 

املالية املرحلية للبنك للربع  الثالث املنتهي في 2009/9/30 .

قال بي��ان لس���وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة 
بن���ك اخلليج املتحد  »خليج متحد« س���يجتمع ي���وم الثالثاء 
املوافق 3 نوفمبر، في متام  الس���اعة 1.00 ظهرا، وذلك من أجل 
مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للبنك للربع  الثالث املنتهي 

في 2009/09/30. 

اوضح بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة 
البنك االهلي املتحد  )اهلي متحد( س���وف يجتمع يوم االربعاء 
املوافق 11 نوفمبر، في متام  الس���اعة 1.00 ظهرا، وذلك من أجل 
مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للبنك للربع  الثالث املنتهي 

في 2009/09/30. 

قال بيان لسوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة املجموعة 
العربية للتأمني  »اريج« سوف يعتمد يوم االربعاء املوافق 11 نوفمبر 
بالتمرير بعد الساعة 12.30 ظهرا، البيانات املالية املرحلية للبنك 

للربع  الثالث املنتهي في  2009/09/30. 

وقف إدراج أسهم بنك البحرين والكويت
بالسوق الرسمي اعتبارًا من 19 أكتوبر

رفض تجديد طلب »الخليجية الدولية«

»المركزي« يوافق لـ »التمدين االستثمارية«
 على شراء ماال يتجاوز 10% من أسهمها

مجلس »تمويل خليج« يجتمع 10 نوفمبر  
لمناقشة بيانات 2009/9/30 

.. ومجلس إدارة »خليج متحد« يجتمع
3 نوفمبر لمناقشة بيانات 9/30

..ومجلس إدارة »أهلي متحد«
يلتئم 11 نوفمبر

..ومجلس إدارة »أريج« يعتمد بالتمرير 
فى 11 نوفمبر بيانات 9/30


