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انخفاض المؤشر 16.3 نقطة وتداول 235.9 مليون سهم قيمتها 47.4 مليون دينار

تصعيد في الثواني األخيرة لبعض األسهم بسبب إغالقات الربع الثالث
استحواذ قيمة تداول أس�هم 8 شركات على 58.6% من القيمة اإلجمالية أغلب المجاميع االس�تثمارية لم تتحرك على أس�همها وقلق تجاه نتائجها 

 استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 27.8 
ملي���ون دينار على 58.6% من القيم���ة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، بنك اخلليج، اجيليتي، 

زين، التمويل اخلليجي، هيتس تلكوم والديرة.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم بيتك البالغة 7.5 ماليني 

دينار على 15.8% من القيمة االجمالية.
 باس���تثناء صعود مؤش���ري قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 21.4 نقطة وقطاع االغذية مبقدار 4.3 
نقاط، فقد تراجعت مؤش���رات باقي القطاعات اعالها 
قطاع اخلدم���ات مبقدار 64.9 نقط���ة، وقطاع التأمني 

مبقدار 40.9 نقطة.
 تصدرت تداوالت خمس ش��ركات قائم��ة األكثر تداوال 
مبقدار 94.2 مليون س��هم والتي متث��ل 39.9% من اجمالي 
التداول، وهذه الشركات هي: التمويل اخلليجي، املستثمرون، 

عقارات الكويت، الديرة وهيتس تلكوم.

50.9 مليون دينار إجمالي المطلوبات المتداولة

26.74 مليون دينار خسائر »نفائس« 
وعموميتها تقّر عدم توزيع أرباح

أعلن س���وق الكويت لألوراق المالية ان مجلس ادارة شركة 
نفائس القابضة قد اجتمع األول من أمس واعتمد البيانات المالية 
السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية  في 30-06-2009 وفقا 

لما يلي: 
ورد ضمن إعالن البورصة نتائج أعمال الشركة حيث تكبدت 
»نفائس« خس���ائر مالية ما يقدر 26.74 مليون دينار ما يعادل 
43.37 فلسا للسهم مقابل تحقيقها ألرباح نحو 1.14 مليون دينار 
في الس���نة المالية التي س���بقتها والمنتهية في 2008-06-30، 
وبلغت إجمالي الموجودات المتداولة 12.35 مليون دينار مقابل 

13.71 مليون دينار في 2008-06-30 .
أما إجمالي المطلوبات المتداولة فقد سجل ارتفاعا مقابل السنة 
المالية الماضية حيث بلغ 50.90 مليون دينار مقابل 29.79 مليون 
دينار، وفيما يخص إجمالي حقوق المس���اهمين فقد بلغ 55.84 

مليون دينار مقابل 79.42 مليون دينار. 
بل���غ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 
مبلغ 3.012 ماليين دينار وبلغ اجمالي المصروفات من التعامالت 

مع االطراف ذات الصلة مبلغ 0 دينار.
وكشف اعالن البورصة ان مجلس ادارة الشركة أوصى بعدم 
توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2009، علما 
بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية  والجهات 

المختصة. 
وذكر اإلعالن أن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة 
التوضيحية التالية:  مع عدم اعتبار ذلك تحفظا في رأينا، نود أن 
نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم )2( في البيانات المالية المجمعة 
والذي يبين عدم التأكد المادي حول قدرة  المجموعة على االستمرار 

في أعمالها.  

ومؤشراتأرقام

)متين غوزال(تصعيد املؤشرات في الثواني األخيرة

التغير%سبتمبر 30اغسطس 31االسهم األكثر ارتفاعا
34.6%0.0520.070الشركة األهلية القابضة

33.3%0.3000.400شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء
22.8%0.1840.226الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

22.6%0.1060.130شركة الثمار العقارية
21.1%0.1520.184شركة مجموعة االسواق التجارية الكويتية

التغير%سبتمبر 30أغسطس 31األسهم األكثر تراجعا
-37.5%0.4800.300بنك البحرين والكويت

-27.0%0.2300.168شركة مشرف للتجارة واملقاوالت
-26.3%0.1600.118شركة جيران القابضة

-21.7%0.4600.360شركة املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية
-17.5%1.2000.990شركة السكب الكويتية

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
شهر أغسطس 

2009
التغير %شهر سبتمبر 2009

17.7%9.3611.02السوق
2.0%16.7117.04قطاع البنوك

5.9%0.680.72قطاع االستثمار
7.7%17.6218.97قطاع التأمني
1.4%11.7511.91قطاع العقار

8.0%4.865.25قطاع الصناعة
50.1%8.1512.23قطاع اخلدمات
-0.3%10.5410.51قطاع األغذية

-4.4%11.4010.90قطاع غير كويتي

مؤشرات السوق
 شهر اغسطس

2009

شهر سبتمبر 

2009
التغير

29%-8.003.055.0005.658.202.500اجمالي الكمية

38%-2.282.596.8451.417.206.835اجمالي القيمة

37%-155.82597.944الصفقات

1%-7.914.307.817.30مؤشر السوق السعري

2%-466.33454.97مؤشر السوق الوزني

2%-36.409.711.49035.514.108.000القيمة السوقية

0%203203الشركات املدرجة

األسهم األكثر تداوالً من حيث القيمة
التغير %اإلقفالقيمة التداول د.كاألسهم األكثر تداوال من حيث القيمة
-14.5%261.919.2001.300شركة االتصاالت املتنقلة )زين(

15.5%161.317.600560بنك بوبيان

3.1%131.672.6001.320بيت التمويل الكويتي

0.0%75.594.1001.230شركة املخازن العمومية )أجيليتي(

-3.2%63.947.900600شركة االستثمارات الوطنية

بنك بوبيان لتصل إلى 40% األثر 
اإليجاب����ي على الس����وق وزيادة 
حجم التداوالت على الس����هم. كما 
أن انخفاض القيم والكميات املتداولة 
بسبب قلة ساعات التداول خالل 
ش����هر رمضان وقلة أيام التداول 
خالل الش����هر بس����بب عطلة عيد 
الفطر أدى إلى انخفاض مؤشرات 
السوق الرئيسية. وقد تصدر قطاع 
اخلدمات أعلى تداول من حيث قيمة 
األسهم املتداولة بنسبة 28.8% من 
إجمالي القيمة املتداولة خالل شهر 
سبتمبر حيث شهد سهم زين تداوال 

ب� 182.2 مليون سهم بقيمة 261.9 
مليون دينار، وأيضا ش����هد سهم 
أجيليتي تداوال ب������ 60.3 مليون 
سهم بقيمة 75.6 مليون دينار وحل 
قطاع البنوك ثانيا بنسبة %28.3 
من إجمالي القيمة املتداولة للشهر 
حيث شهد سهم بنك بوبيان تداوال 
ب� 263.6 مليون سهم بقيمة 161.3 
مليون دينار، وأيضا شهد سهم بيتك 
تداوال ب� 101.2 مليون سهم بقيمة 
131.7 ملي����ون دينار، وجاء قطاع 
االستثمار ثالثا بنسبة 19.5% من 

إجمالي القيمة املتداولة للشهر.

أوضح التقرير الشهري الصادر 
الدولية لالستثمار  عن الش����ركة 
»غلف انفست« عن شهر سبتمبر 
أن س����وق الكويت لألوراق املالية 
شهد انخفاضا في جميع مؤشراته 
الرئيسية.  وأشار التقرير الى أن 
املؤشر الس����عري انخفض بواقع 
97 نقطة وبنس����بة 1%، كما شهد 
املؤش����ر الوزني انخفاضا بواقع 
11.36نقطة وبنسبة 2%، كما شهد 
املؤشر الس����عري ارتفاعا بنسبة 
0.45% واملؤش����ر الوزني ارتفاعا 
بنسبة 11.87% منذ بداية السنة حيث 
أقفل املؤش����ر عند 7.817.3 نقطة. 
وأوضح أن االنخفاض جاء بسبب 
عوامل أهمها إعالن االس����تثمارات 
الوطنية أن شركة اخلير الوطنية 
لألسهم والعقارات وآخرين بصدد 
البت في بيع 46% من أسهم شركة 
زين بسعر  دينارين للسهم الواحد 
لصالح مستثمرين أجانب، وأدى 
ذلك إلى انخفاض التداوالت على 
سهم زين وتغيير املراكز مما أدى 
إلى انخفاض السوق. باإلضافة إلى 
ان حترك املجاميع والشراء املكثف 
على األسهم الرخيصة ومحافظة 
األسهم القيادية والتشغيلية على 
أسعارها أدت إلى متاسك السوق 
بشكل نسبي بسبب اقفاالت الربع 
الثالث من العام.  كما كان لزيادة 
بنك الكوي����ت الوطني حصته في 

»غلف انفست«: »صفقة زين« وراء تراجع تداوالت السوق في سبتمبر 
 ورفع ملكية »الوطني« في »بوبيان« وراء ارتفاع تداوالته القياسية 

قطاع الخدمات احتل المرتبة األولى في التداول بنسبة 28.8% من اإلجمالي 

العقار، تراجعت  وفي قطاع 
اغلب اسهم القطاع في تداوالت 
ضعيفة بش���كل عام باستثناء 
بعض االسهم التي حافظت على 
تداوالتها املرتفعة نسبيا كأسهم 
الكويت واملستثمرون،  عقارات 
ويالحظ ان اس���هم الش���ركات 
العقارية املرتبطة بش���ركة ايفا 

سجلت انخفاضا في اسعارها.

الصناعة والخدمات

اتس���مت حركة التداول على 
اس���هم الش���ركات الصناعي���ة 
بالضعف بشكل عام مع تصعيد 
بعض االسهم في تداوالت محدودة 
خاصة سهمي اخلليج للكابالت 
واصالح السفن، فيما سجل سهم 
الوطنية انخفاضا  الصناع���ات 
محدودا في سعره في تداوالت 

ضعيفة.
واستمرت التداوالت الضعيفة 
على اسهم الشركات اخلدماتية 
م���ع انخف���اض اس���عار اغلبها 
باستثناء اسعار بعض االسهم 
التي ش���هدت تصعيدا لتحسني 
اغالقات الربع الثالث خاصة سهم 
الذي ارتفع باحلد  ايفا للفنادق 
االعلى في تداوالت متواضعة جدا، 
كذلك االمر بالنسبة لسهم طيران 
اجلزيرة وعرب���ي قابضة، فيما 
استقرت اسعار اسهم الشركات 
القيادي���ة في القطاع، ممثلة في 
س���همي اجيليت���ي وزين على 

مستوياتها السابقة.
واستمرت التداوالت املتوافقة 
على اسهم الشركات غير الكويتية 
باس���تثناء سهم شركة التمويل 
الذي ش���هد تداوالت  اخلليجي 
نشطة غلبت عليها عمليات البيع 
جلني االرباح، فيما سجل سهم 
اسمنت الفجيرة ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت محدودة، 
حيث جاء هذا الصعود من قبل 

بعض كبار املالك.
وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 8 شركات على 58.6% من 
اجمالي قيمة تداوالت الشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

138 شركة.

وسياس����يا، فعلى املستوى 
احمللي، هناك مخاوف من ازمات 
سياس����ية جت����اه التناقض بني 
اولويات اعض����اء مجلس االمة 
واحلكومة األمر الذي قد يؤدي إلى 
عدم االتفاق في العديد من القضايا 
االقتصادية امللحة، وبالتالي قد 
ي����ؤدي ذلك إلى اس����تجوابات، 
فهناك تهديد باستجواب رئيس 
احلكومة، كما ان استجواب وزير 
املالية اصبح ف����ي حكم األكيد، 
ومجمل االوضاع السياسية غير 
مريح، ومع ذلك فإن هناك عامال 
اساسيا مهما سيحرك السوق، 
وهو امت����ام صفقة زي����ن التي 
ستوفر س����يولة مالية ضخمة 
وتعالج الكثي����ر من الرهونات 
لدى البن����وك، اما في حال عدم 
امتامها فإن السوق سيشهد ازمة 
حادة. ومع ذلك فإن هناك اماال 
بأن تتحرك املجاميع االستثمارية 
بشكل اكثر قوة لرفع قيم اسعار 
اسهمها لتحسني نتائجها املالية 

في نهاية العام.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك ما 
بني الصعود والهبوط مع تباين 

تداول حجمها 27.8 مليون سهم 
نفذت من خالل 444 صفقة قيمتها 

4.6 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
اخلامس بكمي���ة تداول حجمها 
24.9 مليون سهم نفذت من خالل 
910 صفقات قيمتها 17.1 مليون 

دينار.

األجواء  المحيطة

عامليا ترى أوساط املراقبني ان 
هناك تعافيا في االقتصاد العاملي 
ونشاط اسواق املال العاملية مؤشر 

على هذا التعافي.
اما محليا، فاليزال الكثير من 
أوساط املتداولني يرون اجلانب 
املظل���م ف���ي الص���ورة العامة 
للبورصة والوضع االقتصادي، 
وقد تك���ون الغالبية محقة في 
ذلك، فعلى املستوى االقتصادي 
العام، رغم ان ارتفاع اسعار النفط 
يؤدي إلى زي���ادة في الفوائض 
املالية للدولة اال انه ليس هناك 
انعكاس ايجابي لهذه الفوائض 
على الوض���ع االقتصادي ليس 
خالل العام احلالي او القادم، بل 
في السنوات القليلة املاضية التي 
ش���هدت فيها البالد وفرة مالية 

هشام أبوشادي
ظل االجتاه النزولي مسيطرا 
على حركة التداول في س���وق 
الكويت لألوراق املالية امس مع 
ضعف ملحوظ في القوة الشرائية 
اال انه ف���ي الدقيقة االخيرة من 
فترة التداول شهد السوق عمليات 
شراء لرفع اسعار بعض االسهم 
لتحسني اغالقات الربع الثالث من 
العام احلالي والذي انتهى امس 
األمر الذي ادى الى تقليص خسائر 
املؤش���ر العام من 72 نقطة الى 
16.3 نقطة، كما تقلصت خسائر 
املؤشر الوزني من 3.9 نقاط الى 

0.73 نقطة.
ويالحظ انه منذ بداية تداوالت 
االس���بوع ان معظ���م املجاميع 
االستثمارية لم يكن لديها استعداد 
لتحسني مستويات اسعار اسهمها 
في نهاية الربع الثالث، وذلك قد 
يع���ود الى ضعف القدرة املالية 
لدى اغلب هذه املجاميع او تفضيل 
االحتفاظ مبا لديها من س���يولة 
مالية والت���ي تعتبر في االصل 
ضعيفة في ظل وجود التزامات 
مالي���ة كبيرة عل���ى العديد من 
املجاميع االستثمارية، فضال عن 
ان االجواء النفسية للكثير من 
اوساط املتداولني ال تشجعهم على 
الدخول مع املجاميع وتصعيد 
اسهمها باستثناء بعض املتداولني 
الذين قاموا بعمليات شراء امال 
في حتقيق مكاسب في عمليات 
االغالقات في تداوالت امس والتي 
كانت ضعيفة بشكل عام، ورغم 
ان هناك احجاما شبه واضح عن 
الشراء اال ان اآلمال معلقة على 
املالية لقطاع  النتائج  حتس���ن 
الثالث قياسا  الربع  البنوك في 

بالربع الثاني.

المؤشرات العامة

الع���ام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 16.3 نقطة ليغلق على 
7817.3 نقطة بانخفاض نسبته 
0.21% مقارنة بأول من امس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 0.73 
نقطة ليغلق على 454.97 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة 

في تداوالت بعض االسهم. فقد 
ش����هد س����هم التمويل الكويتي 
عمليات شراء لتصعيده لتحسني 
اغالقات ميزانيات بعض احملافظ 
املالية الكبيرة، وبعض الصناديق 
الربع  االس����تثمارية في نهاية 
الثالث اال ان السهم سجل ارتفاعا 
محدودا في سعره مقارنة بأول 
من امس، فيما ان س����هم البنك 
الوطني سجل انخفاضا محدودا 
في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، وسيطرت عمليات البيع 
جلن����ي االرباح عل����ى تداوالت 
سهم بنك اخلليج الذي انخفض 

بشدة.
وفي قطاع االستثمار، سجلت 
اغلب اسهم القطاع انخفاضا في 
اس���عارها في تداوالت ضعيفة 
نس���بيا في الوقت الذي شهدت 
فيه بعض االس���هم في القطاع 
الثواني االخيرة  ف���ي  تصعيدا 
الثالث،  الربع  لتحسني اغالقات 
فيما ان هناك اسهما تابعة ملجاميع 
استثمارية لم يتم التحرك عليها 
م���ن قبل ه���ذه املجاميع، بل ان 
اسعارها اغلقت على مستويات 
اقل مقارن���ة باغالقها في نهاية 

الربع الثاني.

ب���أول من امس، وبل���غ اجمالي 
االس���هم املتداولة 235.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 4666 صفقة 

قيمتها 47.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 
138 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 37 
ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
62 ش���ركة وحافظت اسهم 39 
شركة على اسعارها و65 شركة 

لم يشملها النشاط.
الش���ركات  تص���در قط���اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 71.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1213 صفقة قيمتها 7.7 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املرك���ز الثاني بكمية تداول 
حجمها 66.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 929 صفقة قيمتها 5.9 

ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 38.8 
مليون س���هم نف���ذت من خالل 
936 صفق���ة قيمتها 9.5 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية على املركز الرابع بكمية 

املركزي ي���رى ان وضع البنوك 
واغلب الشركات افضل مما كان 
عليه في بدايات االزمة، وللتأكد 
من ذلك، فإن هناك ترقبا لنتائج 
البنوك بش���كل خاص في الربع 
الثالث وباقي الش���ركات بشكل 

عام.

كبي���رة، إال أنه ل���م تكن هناك 
مش���اريع تنموية ضخمة، كما 
انه الت���زال هناك ضبابية حول 
خطط التنمية التي من املفترض 

ان تعلن عنها احلكومة.
اما على مستوى الوضع العام 
البنك  للش���ركات، فإن محافظ 


