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عمليات جني األرباح تدفع مؤشري السوق للهبوط في تداوالت نشطة نسبيًا
هشام أبو شادي

ه���وت مؤش���رات س���وق 
الكويت ل���أوراق املالية امس 
بفعل عمليات جني األرباح التي 
شملت بعض اسهم الشركات 
القيادية ومعظم اسهم الشركات 
الرخيص���ة في الوق���ت الذي 
حافظ���ت بعض هذه األس���هم 
على اجتاهها الصعودي، فيما 
استمرت التداوالت املرتفعة على 
س���هم التمويل الكويتي بفعل 
عمليات النقل بني بعض احملافظ 

املالية.
ورغم انه لم يبق من تداوالت 
الربع الثالث سوى يومني فقط 
اال ان الس���وق شهد انخفاضا 
ام���س ألس���باب منها:  كبيرا 
الذي ش���هده  الكبير  الصعود 
اول من امس والذي جاء جزء 
كبير منه في الثواني األخيرة، 
باإلضافة إلى أن سعي اوساط 
املتداول���ني لتحقيق اي ارباح 
فعلي���ة دفعهم لعمليات البيع 
امس في ظل اس���تمرار حالة 
التي تسود أوساط  الضبابية 
العام  املتداولني حول االجتاه 
للسوق في مرحلة ما بعد نهاية 
الربع الثال���ث علما بأن هناك 
مؤش���رات إيجابية سواء على 
املس���توى احمللي او االقليمي 
والعاملي والتي ف���ي مقدمتها 
املؤشرات القوية حول تعافي 
االقتصاد العاملي ونهاية األزمة 
العاملية، وهذا يعني ان اسواق 
املال ستشهد حتسنا كبيرا ان 
لم تكن قفزات كبيرة في العام 
القادم، وبالتالي سينسحب ذلك 
على السوق الكويتي الذي رغم 
االوضاع االقتصادية واالزمات 
التي مرت بها بعض الشركات 
وعدم التفاعل مع قانون تعزيز 
االس���تقرار املالي اال انه متكن 
خالل العام احلالي من حتقيق 
مكاس���ب جيدة، كما ان هناك 
مؤشرات ايجابية على حتسن 
االداء املالي الغلب الشركات في 
النصف الثاني من العام احلالي 

يتوقع ان حتقق منوا جيدا خاصة 
اكبر بنكني في القطاع وهما البنك 
الكويتي،  الوطن���ي والتموي���ل 
حي���ث يتوقع ان تصل اس���عار 
اسهم البنكني الى دينار ونصف 
الدينار على االقل مع نهاية العام 
احلالي، وفي قطاع االس���تثمار، 
تكبدت اغلب اسهم القطاع خسائر 
بفعل عملي���ات جني االرباح مع 
اس���تمرار ارتفاع مع���دل تداول 
اس���هم القطاع، فرغم االنخفاض 
امللحوظ في تداوالت س���هم ايفا 
اال ان س���عره س���جل انخفاضا 
محدودا، فيما حافظ سهم الديرة 
على سعره في تداوالت مرتفعة 
وشهد سهم االستثمارات الوطنية 
ارتفاعا في تداوالته وانخفاضا 
محدودا في سعره اال انه ما يجب 
التأكيد علي���ه انه في حال امتام 
صفقة بيع 46% من اس���هم زين 
فإن شركة االستثمارات الوطنية 
ستحقق ارباحا قياسية من هذه 
الصفقة، االمر الذي سيدفع سهم 
االستثمارات الوطنية ملستويات 
قياسية اال انه يجب االخذ في عني 
االعتبار انه حسب ما اعلن سابقا 
فإن امتام الصفقة سيس���تغرق 
اربعة اش���هر اعتب���ارا من يوم 
الثامن من الشهر اجلاري، واستمر 
االجتاه الصعودي لسهم مجموعة 
عارف االستثمارية مدفوعا بإعالن 
بيت التمويل الكويتي عن توقيع 
اتفاقية مع الشركة العادة هيكلة 
مديونياتها البالغة نحو 132 مليون 
دينار، وهذا يعطي مؤشرا قويا 
على ان سهم مجموعة عارف سوف 
يغلب عليه االجتاه الصعودي في 
الفترة القادمة، وبالتالي فإنه محفز 
للشراء باالسعار احلالية خاصة 
ان الش���ركة متتلك اصوال جيدة 
وهذا ميثل اول اعالن لشركة في 
قطاع االس���تثمار يتعلق باعادة 
هيكلة مديونياتها وفقا لقانون 

االستقرار املالي.
وتكبدت اغلب اسهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اسعارها 
بفعل عمليات البيع جلني االرباح 

مقارنة بالنصف األول من العام 
احلالي خاصة قطاع البنوك الذي 

ميثل قاطرة السوق.

المؤشرات العامة

انخف���ض املؤش���ر الع���ام 
للبورص���ة 55.9 نقطة ليغلق 
على 7841.5 نقطة بانخفاض 
نس���بته 0.71% مقارن���ة بأول 
من امس. كما انخفض املؤشر 
الوزني 3.89 نقاط ليغلق على 
456.47 نقطة بانخفاض نسبته 
0.84% مقارنة بأول من امس.

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
467 مليون سهم نفذت من خالل 
7013 صفقة قيمتها 91.6 مليون 

دينار.
التداول على اسهم  وجرى 
137 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، وارتفعت اسعار اسهم 
26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
78 ش���ركة وحافظت اسهم 33 
شركة على اسعارها و66 شركة 

لم يشملها التداول.
تصدر قطاع شركات العقار 
النشاط بكمية تداول حجمها 
177.2 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1663 صفقة قيمتها 14.8 

مليون دينار.
وجاء قطاع االس���تثمار في 
املرك���ز الثاني بكمي���ة تداول 
حجمها 153.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 1940 صفقة قيمتها 19 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية عل���ى املركز الثالث 
بكمي���ة تداول حجمه���ا 49.6 
مليون س���هم نفذت من خالل 
807 صفقات قيمتها 8.3 ماليني 

دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في 
املرك���ز الرابع بكمي���ة تداول 
حجمها 43.6 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 1286 صفقة قيمتها 

13.7 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 

في تداوالت مرتفعة على بعض 
االس���هم مثل عق���ارات الكويت 
وجيزان واملس���تثمرون وابيار 
العقارية التي انخفض س���همها 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات، 
فيما ان س���هم العربية العقارية 

واصل االرتفاع باحلد االعلى.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة نس���بيا على 
س���هم الصناعات الوطنية الذي 
س���جل انخفاضا مح���دودا في 
سعره، ويتوقع ان حتقق مجموعة 
الصناع���ات اداء جيدا لنتائجها 
املالية ف���ي الربع الثالث في ظل 
التحسن امللحوظ لقيم محفظتها 
االستثمارية في السوق خاصة 
س���همي البنك الوطن���ي وبيت 

التمويل الكويتي.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية في تداوالت 
مح���دودة باس���تثناء التداوالت 
املرتفعة نس���بيا عل���ى بعض 
االسهم خاصة س���هم اجيليتي 
الذي سجل انخفاضا محدودا اال 
انه قياسا بالنتائج املالية القوية 
التي حققتها الشركة في النصف 
االول وايض���ا النمو املتوقع في 
النصف الثاني، فإن سهمهما ميثل 
فرصة اكثر من جيدة للش���راء 
باالسعار احلالية، وتراجعت ايضا 
اسعار اغلب اسهم الشركات غير 
الكويتية ف���ي تداوالت محدودة 
باس���تثناء الت���داوالت املرتفعة 
على س���هم التموي���ل اخلليجي 
ارتفاعا محدودا في  الذي سجل 
سعره، وفي ظل اخلسائر الضخمة 
التي تكبدتها الشركة في النصف 
االول من العام احلالي، فإن اداء 
الش���ركة في الربع الثالث ميثل 
مرحل���ة فاصلة للش���ركة، وقد 
استحوذت قيمة تداول اسهم 7 
ش���ركات على 57.7% من القيمة 

االجمالية للتداول.

33.8 مليون س���هم نفذت من 
خالل 979 صفق���ة قيمتها 32 

مليون دينار.

المبادرة والحذر

الرغم م���ن ان بعض  عل���ى 
املجامي���ع االس���تثمارية بادرت 
بالنشاط على اسهمها منذ بداية 
ت���داوالت اول م���ن امس خاصة 
مجموعة ايفا وش���ركاتها اال ان 
طابع احلذر اليزال س���ائدا لدى 
اوساط املتداولني في ظل االفتقار 
للمبادرات الشمولية من مختلف 
املجاميع االستثمارية، وهذا دفع 
باجت���اه قيام من قاموا بعمليات 
شراء اول من امس الى البيع امس 
جلني االرباح وحتقيق اي مكاسب 
س���وقية فعلية، االمر الذي دفع 
مؤشري السوق ألن يفقدا اغلب 
املكاسب التي حتققت اول من امس 
اال ان املؤش���ر العام اليزال فوق 
حاجز ال� 7800 نقطة وميثل هذا 
احلاجز عامال نفسيا قويا خاصة ان 

التي سيتم تسريبها حول النتائج 
املالي���ة لفترة الربع الثالث دورا 
اساسيا في نش���اط السوق في 
ظل التفاؤل بنمو جيد في ارباح 

استقرار املؤشر فوق هذا احلاجز 
لبعض الوقت سيدفعه للصعود 
املقبلة والتي  الفت���رة  بقوة في 
ستلعب فيها االشاعات واملعلومات 

الشركات التش���غيلية، فيما انه 
بالنسبة للشركات االخرى، فإن 
سعي مالكها لتحسن مستويات 
اسعارها مع نهاية العام احلالي 
خاصة الشركات التي اسعارها اقل 
من قيمتها االسمية متثل اهدافا 

استثمارية جيدة.

آلية التداول

تباينت حركة اس���عار اسهم 
البنوك بني االستقرار والهبوط 
باستثناء االرتفاع احملدود لسهم 
الذي ش���هد  الكويتي  التموي���ل 
تداوالت نشطة لليوم الثاني على 
التوالي بفعل عمليات النقل بني 
بعض احملافظ املالية، فيما انخفض 
سهم البنك الوطني بشكل ملحوظ 
ف���ي تداوالت منخفضة نس���بيا 
وتترقب االوس���اط االستثمارية 
النتائج املالية لقطاع البنوك في 
النمو  الثالث ملعرفة مدى  الربع 
قياسا بالربع الثاني، واملؤشرات 
األولية تشير الى ان اغلب البنوك 

تعافي االقتصاد العالمي يحفز على بناء مراكز مالية آلجال متوسطة وطويلة 

زينل: شركات لديها قروض تحرك أس�همها لتخفيف أعباء ديونها

الصالح: المرحلة المقبلة ستكون األفضل اعتمادًا على أداء األسواق العالمية

استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.7% من القيمة اإلجمالية

انخفاض المؤشر العام 55.9 نقطة وتداول 467 مليون سهم قيمتها 91.6 مليون دينار

خالد الصالحجاسم زينل

)أحمد باكير(أثار جني األرباح بادية على بعض املتداولني

ومؤشراتأرقام

استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 52.9 
مليون دينار على 57.7% من القيمة االجمالية للتداول، وهذه 
الشركات هي البنك الوطني، بيتك، اجيليتي، التمويل اخلليجي، 

االستثمارات الوطنية، الديرة القابضة، عقارات الكويت.
 استحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل الكويتي البالغة 

23.2 مليون دينار على 25.3% من القيمة االجمالية.
 تراجعت كل مؤش����رات قطاعات السوق اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار 111.2 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 97.4 

نقطة تاله قطاع البنوك مبقدار 90.4 نقطة.
 اس��تحوذت تداوالت اسهم خمس شركات والبالغة 185.6 
مليون س��هم عل��ى 39.7% من اجمالي تداوالت الس��وق، وهذه 
الشركات هي: التمويل اخلليجي، املستثمرون، عقارات الكويت، 

الديرة، ابيار.

اعلن بيان لس����وق الكويت لأوراق 
املالية أن ش����ركة الصفاة للطاقة القابضة 

افادته باستقالة سهى اسحق أمني )ممثل شركة صناعات الصفاة 
  القابضة( من عضوية مجلس إدارة الشركة وقد مت تعيني ناصر 
وليد الشرهان عضوا في مجلس اإلدارة ممثال عن شركة صناعات 

الصفاة   القابضة بدال من العضو املستقيل. 
 قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية واستنادا الى قرار جلنة 
السوق بجلستها رقم 4/97، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق 
املدرجة في الس��وق بتقدمي البيانات املالية املرحلية في موعد أقصاه 
45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة، فإن الشركات املوقوفة عن التداول 
هي 6 ش��ركات على النحو التالي:  ش��ركة الدار لالس��تثمار )الدار(  ، 
الشركة الدولية لالجارة واالستثمار )د لالجارة(  ، شركة لؤلؤة الكويت 
العقارية )لؤلؤة(  ، شركة الصفاة العاملية القابضة )صفاة عاملي(  ، شركة 
ڤيال م��ودا اليف س��تايل )ڤيال م��ودا(  وش��ركة الش��بكة القابضة 

)الشبكة( .
 ذكر بيان لسوق الكويت لأوراق املالية واستنادا 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 الدولية لالجارة واالستثمار)د لالجارة(  وشركة ڤيال 

مودا اليف ستايل )ڤيال مودا(  .
 استرعت البورصة انتباه الشركات املدرجة  في السوق بضرورة 
التقيد مبا جاء في قرار جلنة الس��وق رقم )4(  لس��نة 2007 واملتعلق 
مبواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة وكذلك مواعيد 
توزيعات االرباح وعليه فإنه وفقا للقرار املذكور فإن على كل شركة 

مدرجة في السوق االلتزام مبا يلي : 
1 � عقد اجلمعية العمومية التالية النتهاء السنة املالية للشركات خالل 

45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها املالية السنوية. 
2 � توزيع االرباح النقدية والعينية املستحقة للمساهمني خالل عشرة 
ايام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من اجلمعية العامة للشركة. 

اقتصاديان يتوقعان تحسنًا تدريجيًا في أداء 
البورصة بعد انتهاء إغالقات الربع الثالث

توق����ع اقتصادي����ان أمس ان 
الكويت لالوراق  ينهض س����وق 
املالية تدريجي����ا من تباين ادائه 
خالل االس����بوع احلالي بس����بب 
اغالقات الربع الثالث التي اثرت 
في مؤشراته الرئيسية وبالتالي 
الع����ودة ال����ى تس����جيل االرقام 

القياسية السابقة.
وقاال ل� »كون����ا« ان منتصف 
اكتوبر املقبل سيكون افضل حاال 
من تداوالت س����بتمبر الذي تأثر 
كثيرا بسبب االجازات واقتصار 
ساعات التداول مما اثر على الكمية 
والقيمة النقدية التي مت التداول 
عليها خالل شهر رمضان وما بعد 

العيد.
واك����دا ان اس����هم الش����ركات 
التش����غيلية لم تتأث����ر من جراء 
الترقب واالنتظار خالل تداوالت 
ام����س األول وأمس عل����ى الرغم 
من عمليات املضاربة التي قادها 
املضاربون والت����ي طالت معظم 
االس����هم الس����يما الرخيصة في 

قطاعات قيادية.
وقال عضو مجلس االدارة في 

بنك الكويت الدولي جاسم زينل ان 
السوق مازالت في حاجة ماسة الى 
حلحلة بعض املشروعات التنموية 
الكبرى كي تع����ود فائدتها على 
الشركات ومن ثم اسهمها املدرجة 

في البورصة.
واضاف ان السيناريو احلاصل 
االن في البورصة ما هو اال حتريك 
ضعي����ف للت����داوالت م����ن اجل 
جتميل اغالق����ات على اعتبار ان 
هناك ش����ركات لديها قروض من 

البنوك وترغب في تخفيف اعبائها 
وليس امامها سوى حتريكها ولو 

مبستويات ضعيفة.
ودعا زينل الى تشجيع البنوك 
باالقراض ضم����ن ضوابط البنك 
املركزي وهي خطوة كفيلة بتحريك 
االقتصاد احمللي على كل االصعدة 
الن التأخير في ايجاد حلول تصلح 
من االوضاع االقتصادية سيعرض 

املال العام الى كلفة باهظة.
واوضح ان من اهم االولويات 

االن البح����ث ف����ي س����بل حترك 
القطاع  مش����روعات يدخل فيها 
اخلاص بفاعلية من اجل استقطاب 
املردود املال����ي الذي يعود عليها 
وعلى مساهميه بالنفع الن ذلك 
س����يكون في مصلح����ة االجيال 
املقبلة. وم����ن جانبه قال رئيس 
مجلس االدارة في شركة اخلليج 
للوساطة املالية خالد الصالح ان 
منوال اداء البورصة يسير حاليا 
وفق االخبار املتواترة والشائعات 
الت����ي عادة ما تزي����د حدتها قبل 
اغالقات الرب����ع الثالث. واضاف 
الصالح ان اغالقات الربع الثالث 
س����تكون افضل من نظيرتها في 
الربع الثاني الن مستويات االسعار 
في ادنى حد لها عالوة على تخفيف 
التداعيات السلبية لالزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها على الشركات. 
واك����د ان تداوالت املرحلة املقبلة 
ستكون االفضل اعتمادا على اداء 
االسواق العاملية السيما االميركية 
التي كلما ش����هدت ارتفاعا عادت 
بااليجاب على االسواق اخلليجية 

وبالطبع الكويتية.

للعودة إلى تسجيل األرقام القياسية السابقة
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