
الجمعة 2 اكتوبر 2009   27اقتصاد
انخفاض المؤشر 62.7 نقطة وتداول 150.5 مليون سهم قيمتها 27.3 مليون دينار

تدٍن حاد في قيمة التداول يصيب المتداولين باإلحباط واندفاع للبيع
استحواذ قيمة تداول أس�هم 7 شركات على 54.9% من القيمة اإلجمالية استمرار ضعف السيولة المالية س�يدفع السوق لمزيد من الهبوط

هشام أبوشادي
تكبدت العديد من االسهم في 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
ختام تعامالت االسبوع امس 
خس���ائر كبيرة جراء االحجام 
الواضح عن الشراء، االمر الذي 
يشير الى انه في حال استمرار 
ضعف السيولة املالية املوجهة 
للس���وق فإن االجتاه النزولي 
سيس���تمر بوتيرة اكبر جراء 
االقبال املتوقع على البيع من 
قبل اوس���اط املتداولني لوقف 
نزيف اخلس���ائر املتواصلة، 
فرغم التحسن امللموس ملعظم 
اسواق املال العاملية واخلليجية 
اس���تجابة ملؤش���رات تعافي 
االقتصاد العاملي، اال ان السوق 
الكويتي لم يواكب هذه االسواق 
في اجتاهها الصعودي، االمر 
الذي يش���ير الى ان الس���وق 
يتفاعل سلبا مع العوامل احمللية 
املتمثلة في الضغوطات املالية 
واستمرار الوضع املتعثر للعديد 
من الشركات، علما ان هذا الوضع 
تعاني منه الشركات اخلليجية 
ايضا بل ان معاناتها اسوأ من 
معاناة الشركات الكويتية، لكن 
الفارق ان معظم الدول اخلليجية 
قامت بضخ اموال ضخمة في 
القاعدة االقتصادية لها، عكس 
الكوي���ت الت���ي قامت بخفض 
االنفاق احلكومي، باالضافة الى 
تعثر تنفيذ العديد من املشاريع 
التي رصد له���ا ميزانيات في 
القليلة املاضية، االمر  االعوام 
الذي فاقم من اوضاع الشركات 
احمللية س���واء على مستوى 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
املالي���ة او ع���دم قدرتها على 
الدخول مبش���اريع جديدة في 
ظل تشدد البنوك في التسهيالت 
االئتمانية، سواء من قبلها او 
من خالل قانون االستقرار املالي 
الذي رصد ملياري دينار لتمويل 
الشركات االنتاجية وفق ضوابط 

على اسعارهما السابقة. وسجلت 
اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
انخفاضا في اسعارها في تداوالت 
التداوالت  متواضعة باس����تثناء 
املرتفعة نسبيا على سهم االهلية 
القابضة، خاصة في الدقائق االخيرة 
من التداول، االم����ر الذي قلل من 
خسائر السهم من 65 فلسا الى 68 
فلسا مقارنة بإغالقه اول من امس 
البالغ 70 فلسا، وخالل التداوالت، 
انخفض سهم االستثمارات الوطنية 
من 600 فلس الى 560 فلسا، وهذا 
يعود الى مخاوف اوساط املتداولني 
من عدم امتام صفقة زين، خاصة ان 
االستثمارات الوطنية ستكون اكبر 
املستفيدين من هذه الصفقة التي 
كانت وراء املكاسب الكبيرة التي 
حققها السهم خالل فترة تداوالت 
الربع الثالث، ولكن السهم اغلق على 
سعر 590 فلسا بعد عمليات شراء، 
حيث يالح����ظ ان معظم عمليات 
البيع على اس����هم امس كانت من 
صغار املتداولني، وانخفض سهم 
الساحل باحلد االدنى في تداوالت 

محدودة ايضا.
وبش����كل عام، فان اس����تمرار 
االجتاه النزولي للسوق سيؤدي 
الى تزاي����د عدد الش����ركات التي 
اسعارها السوقية اقل من قيمتها 
االسمية والتي بلغ عددها في قطاع 
االستثمار نحو 17 شركة حتى نهاية 
تداوالت امس، ويزداد قلق اوساط 
املتداول����ني جت����اه النتائج املالية 
للشركات االس����تثمارية، خاصة 
الشركات التي ارتفعت خسائرها 
في الربع الثاني من العام احلالي 
قياسا بخسائرها في الربع األول، 
وما يعزز هذه املخاوف الصعوبات 
املالية الت����ي تواجهها العديد من 
الشركات االستثمارية، فضال عن 
ان هذه الش����ركات ل����م تدخل في 
قنوات استثمارية جديدة، وبالتالي 
لن يكون هن����اك تطور في ادائها 
باستثناء حتسن قيم استثماراتها 
في الس����وق في الربع األخير من 
العام احلالي، اذا ما شهد السوق 

وشروط يصعب توافرها في 
العديد من الش���ركات في ظل 

الظروف الراهنة.

المؤشرات العامة

العام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 62.7 نقطة ليغلق 
على 7754.6 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.8% مقارنة بأول من 
امس، كذلك انخفض املؤش���ر 
الوزني 3.11 نقاط ليغلق على 
451.86 نقطة بانخفاض نسبته 
0.68% مقارنة بأول من امس.

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
150.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 3388 صفقة قيمتها 27.3 

مليون دينار.
التداول على اسهم  وجرى 
125 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 20 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 
85 شركة وحافظت اسهم 20 
شركة على اسعارها و78 شركة 

لم يشملها التداول.
الش���ركات  تص���در قطاع 
االس���تثمارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 47.3 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 1041 صفقة 

قيمتها 4.8 ماليني دينار.
وجاء قط���اع اخلدمات في 
املرك���ز الثان���ي بكمية تداول 
حجمها 41.6 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 829 صفقة قيمتها 

8.6 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز 
الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
26.7 مليون س���هم نفذت من 
خالل 472 صفقة قيمتها 2.6 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية عل���ى املركز الرابع 
بكمي���ة تداول حجمه���ا 15.8 
مليون س���هم نفذت من خالل 
294 صفقة قيمتها 2.5 مليون 
دينار، وجاء قطاع البنوك في 

نشاطا ملحوظا خالل اغلب مراحل 
التداول خالل الربع اجلاري.

واتسمت ايضا حركة التداول 
على اس����هم الش����ركات العقارية 
بالضع����ف مع تباي����ن في حركة 
اس����عارها وان كان اغلبها سجل 
انخفاضا بوتيرة محدودة، فرغم 
انخفاض تداوالت سهم املستثمرين 
قياسا بأول من امس اال انها تعتبر 
االعلى في قط����اع العقار، وهناك 
اسهم 18 ش����ركة في قطاع العقار 
اسعارها السوقية اقل من قيمتها 
االسمية بنسب تتراوح بني %50 

و%10.

الصناعة والخدمات

تدنت حركة التداول في اسهم 
الشركات الصناعية التي تراجعت 
اسعارها خاصة سهم السفن الذي 
تكبد خسائر كبيرة من خالل تداول 
15 ألف سهم فقط ويالحظ ان اسهم 
الشركات الصناعية التي متتلك فيها 
مجموعة اخلرافي حصصا مؤثرة 
س����جلت تراجعا بنسب متباينة 
اعالها اسمنت الكويت وبناء السفن 

واسمنت بورتالند.
وفي قطاع اخلدمات تراجعت 
معظم اس����هم القطاع في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم هيتس تلكوم الذي 
حقق ارتفاعا محدودا في سعره، 
فيما سجلت اسهم الشركات القيادية 
القطاع انخفاضا محدودا في  في 
تداوالت ضعيفة نسبيا وتراجعت 
ايضا اسهم الشركات غير الكويتية 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء 
التداوالت املرتفعة على  استمرار 
سهم التمويل اخلليجي الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره بفضل 
اس����تمرار عمليات املضاربة على 

اسهم من بعض املجاميع.
وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 7 ش����ركات على 54.9% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 125 

شركة.

املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 14.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 541 صفقة قيمتها 7.1 

ماليني دينار.

السيولة المالية

متث����ل كمية وقيم����ة تداوالت 
السوق االدنى على االطالق، وهذا 
يع����ود الى الضعف الش����ديد في 
السيولة املالية املوجهة للسوق، 
وهذا الضعف حسب ما تراه اوساط 
املراقبني يعود الى استحواذ اسهم 
زين على جزء كبير من السيولة 
املجمدة للكثير من اوساط املتداولني 
سواء الصغار أو الكبار الراغبون 
في املشاركة في صفقة بيع 46% من 
اسهم الشركة، وهذه السيولة سيتم 
جتميدها الى ان يتم االنتهاء من 
املفاوضات اخلاصة بهذه الصفقة 
والتي ستس����تغرق ثالثة اش����هر 
اخرى وفقا ملا مت االعالن عنه خالل 
املؤمتر الصحاف����ي لهذه الصفقة 
والتي حددت بنحو اربعة اشهر. 

هذا الس����يناريو يحد من عمليات 
الشراء لبناء مراكز مالية متوسطة 
وبعيدة املدى، وهذا ُيعد من العوامل 
االساس����ية وراء ضعف السيولة 
املالي����ة املوجهة للس����وق، كذلك 
من هذه العوامل، ترقب اوس����اط 

والسيناريو االس����وأ أال تتم هذه 
االزمة، وتداعيات هذا السيناريو 
لن تنحصر فقط في س����هم زين 
أو اسهم الش����ركات املرتبطة به، 
بل ان التداعيات ستشمل السوق 
كله، لذلك فإن املخاوف من وقوع 

املتداولني للنتائج املالية للشركات 
التشغيلية بشكل خاص، وانه يعول 
عليه����ا في تقليل ح����دة املخاوف 
النفس����ية التي تس����ود اوس����اط 
املتداول����ني، لذلك فإن هناك ترقبًا 
إلعالنات البنوك لنتائجها املالية 
لفترة الربع الثالث من العام احلالي 
والتي في حال حتقيق منو في تلك 
الفترة مقارنة بالربع الثاني، فإن 
ذلك سيساعد في استقرار االجواء 
النفسية ألوساط املتداولني وبالتالي 

ضخ سيولة مالية.

آلية التداول

تباينت أس����عار اسهم البنوك 
بني الصعود والهبوط واالستقرار 
مع ضع����ف ملحوظ في تداوالتها 
التداوالت  باس����تثناء اس����تمرار 
املرتفعة نس����بيا على سهم بنك 
اقل مقارنة  اخلليج، وان كان����ت 
بتداوالتها اول من امس. وقد كسر 
س����هم بنك اخلليج حاجز الدينار 
في تداوالت محدودة، فيما استقر 
سهما البنك الوطني وبيت التمويل 

)محمد ماهر(آثار تدهور األسعار بادية على أحد املتداولني

في تحليله الشهري عن أدائها وباستبعاد األسهم غير المتوافقة

»الجُمان«: 19 سهماً إسالمية حققت مكاسب بمتوسط 6.8% خالل سبتمبر
قال تقرير صادر عن مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ان شريحة 
كبيرة من املتداولني في سوق الكويت لألوراق املالية تهتم باألسهم اإلسالمية، 
ولعله من املناس����ب حتليل أدائها دوريا لتحدي����د متغيراتها وأدائها، حيث 
حقق مؤش����ر جلوبل اإلس����المي أرباحا مبعدل 3.3% باملقارنة مع خس����ائر 
للمؤشر الوزني مبعدل 2.4% خالل شهر سبتمبر 2009، وجتدر اإلشارة إلى 
أن األسهم اإلسالمية ال تشمل األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفقا 

لبعض الفتاوى املتداولة.
وأضاف التقرير ان 19 سهما إسالمية حققت مكاسب بلغ متوسطها %6.8 
بنسبة 37% من عدد األسهم اإلسالمية، بينما تكبد 22 سهما إسالميا خسائر 
متوسطها 6.41%، وقد بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 42%، أما األسهم التي لم 
تتغير أسعارها فبلغ عددها 11 سهما بنسبة 21% من إجمالي األسهم اإلسالمية، 

وذلك خالل شهر سبتمبر 2009.
ومن أكثر األسهم اإلس����المية حتقيقا للمكاسب »عارف« مبعدل %20.3، 
تاله »مشاعر« مبعدل 15.9، ثم »بنك بوبيان« مبعدل 15.5%، أما أقل األسهم 
اإلس����المية حتقيقا للمكاس����ب فكان من نصيب »صكوك« مبعدل 1.8% تاله 
»اإلمناء« مبعدل 1.8% ثم »صلبوخ« مبعدل 2.0، وذلك خالل ش����هر سبتمبر 
2009. ومن أكثر األسهم اإلسالمية تكبدا للخسائر خالل شهر سبتمبر 2009 
»أبيار« و»مبرد« و»أولى« بخسائر بلغت 15.9 و14.4 و12.7% على التوالي، أما 
أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت »اخلليجي« و»جراند« و»أالفكو« مبعدل 
1.0 و1.5 و1.9% على التوالي، وجتدر اإلش����ارة إلى أنه مت أخذ حقوق األسهم 

خالل الفترة باالعتبار عند حساب معدل ارتفاعها أو انخفاضها.

في تقريرها األسبوعي عن أداء السوق

»غلف إنفست«: مؤشر البورصة 
فقد 45.6 نقطة في أسبوع

أكد تقرير الش����ركة اخلليجية الدولية لالستثمار )غلف انفست( 
األسبوعي عن سوق الكويت لألوراق املالية املنتهي أمس أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية، 
حيث انخفض املؤشر السعري بواقع 45.6 نقطة وبنسبة 0.58% كما 

انخفض املؤشر الوزني بواقع 1.31 نقطة وبنسبة %0.29.
وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات جني أرباح وش����ح السيولة مع 
انخفاض القي����م والكميات املتداولة ما أدى إلى انخفاض مؤش����رات 

السوق الرئيسية خالل األسبوع.
وأضاف التقري����ر أنه باإلضافة إلى ان إقف����االت الربع الثالث من 
العام أدت إلى متاسك السوق بشكل نسبي، تراجع السوق في نهاية 
األسبوع بسبب عمليات البيع على األسهم الرخيصة مع االنتهاء من 

إقفاالت الربع الثالث لتغير املراكز من قبل املتداولني.
وتوقع التقرير أن تسود السوق حالة من الترقب إلعالنات أرباح 
الربع الثالث من العام، خصوصا األس����هم القيادية والتشغيلية التي 

ستحدد مسار السوق في الفترة املقبلة.
ولف����ت التقرير إلى أنه تصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنس����بة 
33.1% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع، حيث شهد سهم »بيتك« 
تداوال ب� 37.2 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
»وطني« تداوال ب� 15.1 مليون س����هم بقيمة 19.6 مليون دينار، وحل 
قطاع االس����تثمار ثانيا بنس����بة 22% وذلك بسبب التداول على سهم 
»الديرة« حيث تداول ب� 113.2 مليون س����هم بقيمة 13.6 مليون دينار، 
وشهد سهم »استثمارات« تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 19.9 مليون 
س����هم بقيمة 11.8 مليون دينار، ولقد حل قطاع اخلدمات ثالثا بنسبة 
16.2% وذلك بسبب التداول على سهم »أجيليتي« حيث تداول ب� 12.3 
مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار وشهد سهم »زين« تداوال ملحوظا 

حيث تداول ب� 6.9 ماليني سهم بقيمة 8.9 ماليني دينار.
هذا وقد ذكر في حتليل »غلف انفست« الفني السابق لسوق الكويت 
لألوراق املالية كما في 20 س����بتمبر 2009 أنه يتوقع أن املؤشر يجب 
عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 8 آالف نقطة ليستمر على 
االجتاه التصاعدي متجها نحو نقطة املقاومة الثانية عند 8.200 نقطة 
مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم األولى عند 7.660 نقطة ومن ثم 

نقطة الدعم الثانية 7.500 نقطة.

األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر سبتمبر 2009
الترتيب

السعر األول )فلس(السهم 
الفرق   السعر الثاني )فلس( 

)فلس( 
)%( النسبة بعد التسوية

2009/8/312009/9/30
 20.3 15819032عارف1
 15.9 24628539مشاعر2
 15.5 48556075بنك بوبيان3
 14.7 687810مدار4
 10.0 90999منتزهات5
 8.0 88957املجموعة د6
 7.1 85916أصول7
 5.2 1161226أعيان ع8
 5.1 1181246تعليمية9
 4.8 62653اثمار10
 4.1 49512مستثمر د11
 3.4 59612جتارة12
 3.1 1.2801.32040بيتك13
 2.9 1361404الصفاة14
 2.5 2422486الدولي15
 2.0 50511العقارية16
 2.0 1001022صلبوخ17
 1.8 1121142اإلمناء18
 1.8 57581صكوك19

 6.8 املتوسط
* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

األسهم اإلسالمية التي لم تتغير أسعارها خالل شهر سبتمبر 2009

السعر )فلس(السهمالتسلسل
30/09/2009

156البيت1
74الدار *2
102أعيان3
94د لإلجارة *4
450أولى تكافل5
83وثاق6
128سنام7
48 * صفاة عاملي8
310إياس9
420حتصيالت10
180املواساة11

* الشركات موقوفة عن التداول وفقا لقرار جلنة السوق رقم »16«

        األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر سبتمبر  2009 

السهمالترتيب
السعر الثاني )فلس( السعر األول )فلس(

)%( النسبةالفرق )فلس( بعد التسوية *
31/08/2009

30/09/2009
15.9-14-8874أبيار1
14.4-13-9077مبرد2
12.7-18-142124األولى3
12.5-14-11298منشات4
11.1-20-180160متويل خليج5
10.2-10-9888املدينة6
9.7-6-6256اكتتاب7
9.5-7-7467أركان8
9.0-8-8981استهالكية9
5.1-3-5956املستثمرون10
4.0-2-5048أدنك11
3.9-10-260250عارف طاقة12
3.5-3-8784األمان13
3.0-2-6664الصفوة14
2.9-4-136132التجارية15
 2.6-2-7775بترو جلف16
 2.6-6-232226صفوان17
 2.3-4-178174ياكو18
2.0-4-200196إنوفست19
 1.9-4-212208أالفكو20
1.5-1-6867جراند21
1.0-1-10099اخلليجي22

6.41-املتوسط
*  مت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

التغير %أكتوبر 1سبتمبر 17الشركة األكثر ارتفاعا
30.8%0.0520.068الشركة األهلية القابضة
شركة النخيل لإلنتاج 

16.9%0.1420.166الزراعي

شركة املقاوالت واخلدمات 
12.1%0.4550.510البحرينية

12.1%0.1160.130شركة الثمار العقارية
شركة مجموعة األسواق 

10.7%0.0840.093التجارية الكويتية

التغير %أكتوبر 1سبتمبر 17األسهم األكثر تراجعا
شركة مشرف للتجارة 

-19.0% 0.2100.170واملقاوالت

-14.5%0.1380.118شركة دانة الصفاة الغذائية
-11.1%0.0810.072شركة أبيار للتطوير العقاري

شركة املجموعة املتحدة 
-11.1%0.4050.360للصناعات الغذائية

شركة الساحل للتنمية 
-10.2%0.1760.158واالستثمار

< اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 15 
مليون دينار على 54.9% من القيمة االجمالية للتداول، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، بنك اخلليج، بيتك، اجيليتي، 

زين، هيتس تلكوم، التمويل اخلليجي.
< استحوذت قيمة تداوالت سهم هيتس تلكوم والبالغة 3.2 

ماليني دينار على 11.7% من القيمة االجمالية.
< باس����تثناء ارتفاع مؤش����ر قطاع البنوك 18.6 نقطة 
واستقرار مؤشر قطاع التأمني، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات 
األخرى اعالها قطاع االس����تثمار مبق����دار 90.7 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 90 نقطة، تاله قطاع 

اخلدمات مبقدار 79 نقطة.

ومؤشراتأرقام


