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 ارتفاع المؤشر ٦٢٫٥ نقطة وتداول ٣٥٣٫٤ مليون سهم قيمتها ٧٥ مليون دينار

 البورصة تخرج تدريجيًا من تأثير «زين» وتحقق نشاطًا ملحوظًا
 هشام أبو شادي

  حققت املؤشرات العامة لسوق 
املالية ارتفاعا  لــــألوراق  الكويت 
ملحوظا امس مقارنة بأول من أمس 
بفعل تزايد عمليات الشراء املتنوعة 
بني اسهم الشركات القيادية خاصة 
البنوك وبعض الشركات الرخيصة 
األمر الذي دفع اسعار العديد من 
االســــهم لالرتفاع، وقد اشرنا في 
تقرير لـــــ «األنباء» أول من امس 
إلى أن االســــعار احلالية للعديد 
من االسهم ســــواء التشغيلية او 
الرخيصة متثل فرصا استثمارية 
جيدة الجال متوسطة وبعيدة املدى 
خاصة الشركات التشغيلية، وهو 
ما تفاعل معه اوساط املتداولني من 
خالل االقبال امللحوظ على الشراء، 
وهذا يظهر ان هناك سيولة مالية 
متوافرة ولكنها حتتاج إلى املبادرة 
خاصــــة انه رغم اجــــواء الترقب 
الحتمــــاالت ازمات سياســــية في 
دورة االنعقاد القادمة ملجلس االمة 
اال ان هناك بوادر ايجابية متثلت 
فــــي االعالن عن تأســــيس بعض 
التي ستحقق استفادة  الشركات 
مالية للمواطنني كبنك وربة وشركة 
لالســــكان واســــتعجال تأسيس 
شركة مساهمة عامة للمستودعات 
واملنافذ احلكومية، فضال عن بعض 
التي يتوقع  القوانني االقتصادية 
اقرارها، خاصــــة التعديالت على 
قانون الشركات التجارية وقانون 
التخصيص، فيمــــا اليزال هناك 
غموض حول قانون االســــتقرار 
املالي وقانون هيئة سوق املال رغم 
أهمية القانونني. وعلى الرغم من 
ان هذه القوانني والشركات لها اثار 
بعيدة املدى اال انه في املقابل هناك 
محفزات قصيرة املدى متمثلة في 
النتائج املاليــــة اجليدة املتوقعة 
للشــــركات ذات االداء التشغيلي 
وايضا االستقرار الواضح في اسعار 
اسهم الشركات الرخيصة التي حقق 
معظمها ارتفاعا في اسعارها في 

تداوالت امس.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة 

ميثل عنصرا ايجابيا قويا لشراء 
اسهم البنوك، حققت اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية ارتفاعا في 
اسعارها حيث حقق بعضها ارتفاعا 
في اسعارها باحلد االعلى كسهم 
مشاريع الكويت الذي ارتفع باحلد 
األعلى مطلوبا دون عروض، كذلك 
سهم اصول الذي واصل االرتفاع 
باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة، 
فيما ان ســــهم االهليــــة القابضة 
انخفض باحلــــد األدنى معروضا 
دون طلبــــات شــــراء، كذلك االمر 
بالنسبة لسهم عارف االستثمارية 
التي انخفض سهمها باحلد األدنى، 
ورغم التداوالت الضعيفة نسبيا 
لسهم الديرة القابضة اال انه حقق 
ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما 
حقق سهم ايفا ارتفاعا محدودا في 
سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
وحافظ سهم االستثمارات الوطنية 
على ســــعره في تداوالت ضعيفة 
فيما ارتفع سهما املال لالستثمار 
والساحل للتنمية بشكل ملحوظ 

في تداوالت ضعيفة نسبيا.
  وبشكل عام، فإن صعود اسهم 
الشركات االستثمارية يعود بشكل 
الى انخفاض اسعارها  اساســــي 
السوقية سواء على مستوى القيمة 
االسمية او الدفترية، كما يالحظ 
ان اســــعار اغلب اسهم الشركات 
االســــتثمارية حققت ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة االمر 
الذي يشــــير الى ضعف عمليات 
البيع خاصة من قبل احملافظ املالية 
لهذه الشركات االمر الذي في حال 
اســــتمراره فإن ذلك سيساهم في 

املزيد من االرتفاع لهذه األسهم.
  وحققت ايضا اســــعار اغلب 
ارتفاعا  العقارية  اسهم الشركات 
في اســــعارها مع ارتفاع نســــبي 
في تداوالت عدد من االسهم، فقد 
استمرت عمليات الشراء والتجميع 
على سهم الوطنية العقارية الذي 
يتوقع ان يحقق مكاسب سوقية 
كبيرة حتى نهاية العام، فيما انه 
املرتفعة نســــبيا  التداوالت  رغم 
على سهم عقارات الكويت اال انه 
حقق ارتفاعا محدودا في سعره، 

٦٢٫٥ نقطة ليغلق على ٧٨٣٣٫١ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٨٠٪ مقارنة بأول 
من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٢٫٧٣ نقطــــة ليغلق على ٤٦٠٫٢٧ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٦٠٪ مقارنة 

بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
٣٥٣٫٤ مليون سهم نفذت من خالل 
٦٨٥٥ صفقة قيمتهــــا ٧٥ مليون 
دينار. وجرى التداول على اسهم 
١٤٩ شركة من أصل ٢٠٣ شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٨٢ 
شركة وتراجعت اسعار اسهم ٢٥ 
شركة وحافظت اسهم ٤٢ شركة 
على اسعارها و٥٤ شركة لم يشملها 

النشاط.
الشــــركات  قطــــاع    تصــــدر 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها ١١٨٫٧ مليون ســــهم نفذت 
من خالل ٢٢١٢ صفقة قيمتها ١٤٫١ 

مليون دينار.
  وجاء قطــــاع العقار في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها ٦٩٫٨ 
مليون ســــهم نفذت من خالل ٩١٩ 
صفقة قيمتها ٦٫٢ ماليني دينار..

  نشاط بدون «زين»

  ومن اهم املؤشرات االيجابية 
لتداوالت امس ان النشاط الذي 
شهده السوق جاء في ظل ضعف 
التــــداوالت على زين واســــهم 
الشركات املرتبطة بها، وهذا ميثل 
آلية تداوالت السوق،  نقلة في 
ويعد بداية لفك االرتباط النفسي 
لتأثير سهم زين على مجريات 
التداول، وهذا يعني ان السيولة 
املالية بدأت تعود بشكل تدريجي 
للسوق في عمليات شراء متنوعة 
ما بني اسهم الشركات التشغيلية 
خاصة بعض اسهم البنوك واسهم 
التي ميثل  الرخيصة  الشركات 
اغلبها فرصا جيــــدة لعمليات 
االســــتحواذ، وهناك معلومات 
غير مؤكدة تدفع باجتاه ان هناك 
بعض االسهم تداوالتها تشير الى 
ان هناك توجهات استراتيجية 

عليها.
  ورغم اجواء التفاؤل احلذر 

النشاط  التي سادت اوســــاط 
اجليد للسوق اال انه التزال هناك 
مخاوف من عدم استمراره، ولكن 
ما يجب التأكيد عليه ان طابع 
التذبذب سيكون املسيطر على 
مجريات التــــداول، ولن يكون 
هناك هبوط حــــاد فاالوضاع 
العامة محليا وخليجيا وعامليا 
افضل مما كانت عليه في النصف 
االول من العام احلالي، ويتوقع 

البنوك باعتبــــار انها االكثر امانا 
قياسا بالعديد من االسهم االخرى، 
فرغم ان هناك احتماالت باستمرار 
زيادة املخصصات والتي تخصم من 
ارباح البنوك اال ان هذه املخصصات 
تعتبر عنصرا داعما للبنوك بعيد 
املدى ويقــــوي من مركزها املالي، 
وفي ظل الرقابة واحلماية القوية 
من قبل البنك املركزي للبنوك فإن 

مقارنة بإغالقها في نهاية الربع 
الثاني.

  آلية التداول

  وعلى الرغم من التباين في حركة 
اسعار اسهم البنوك اال ان اغلبها 
شهد عمليات شراء ملحوظة خاصة 
سهم البنك الوطني وبنك اخلليج 
والتمويل الكويتي وهذا يظهر مدى 
اقبال املتداولني على اقتناء اسهم 

ان يعكس ذلك مجمل االداء العام 
للشركات في الربع الثالث على 
الرغم من اغالقات اسهم بعض 
املجاميع االستثمارية في نهاية 
الثالث ليست مبستوى  الربع 
اغالقــــات نهاية الربــــع الثاني 
باستثناء اسهم الشركات التابعة 
التي حققت  ملجموعة اخلرافي 
اســــعار اغلبهــــا ارتفاعا كبيرا 

فيما استقرت اسعار سهمي جيزان 
والدولية للمنتجعات في تداوالت 

ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  وحققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم الصناعات 
الوطنيــــة الذي ســــجل انخفاضا 
محدودا في سعره السوقي، وواصل 
سهم صناعات األنابيب االرتفاع في 
تداوالت ضعيفة في اطار الصعود 
العام للسوق، فيما انخفضت اسعار 
سهمي السفن واخلدمات البحرية 
في تداوالت ضعيفة، وشهد سهم 
منا القابضة ارتفاعا باحلد األعلى 
في تداوالت نشطة مدعومة بدخول 
احملفظة املالية التابعة للشركة على 

السهم وبعض املضاربني.
  وفي قطاع الشركات اخلدماتية، 
حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام، فقد حافظ سهم اجيليتي 
على سعره بفضل عمليات التجميع 
املدروس التي يشهدها السهم والذي 
يتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا 
في سعره ليصل الى دينار ونصف 
الدينار مع نهاية العام احلالي جراء 
االرباح التشغيلية القوية املتوقعة 
للشركة، وحقق سهم زين ارتفاعا 
محدودا في ســــعره في تداوالت 
ضعيفة. ورغم التداوالت النشطة 
على سهم بتروجلف والتي غلب 
عليها عمليات البيع جلني األرباح 
بعد املكاســــب التي حققها اال ان 
عمليات الشراء ادت حملافظة السهم 
على سعره. وحققت اغلب اسهم 
الشركات غير الكويتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت نشطة على 
بعض االسهم خاصة سهم التمويل 
اخلليجي الذي حقق مكاسب سوقية 
جيدة. وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم سبع شركات والبالغة ٤٤٫١ 
مليون دينــــار علــــى ٥٨٫٨٪ من 
القيمة االجمالية للشــــركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٤٩ 

شركة. 

 شراء ملحوظ على أغلب أسهم البنوك وتجميع على «أجيليتي» و«الوطنية العقارية» اسـتحواذ قيمة تداول أسهم سبع شـركات على ٥٨٫٨٪ من القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر) تفاؤل حذر يسود املتداولني

 استحوذت قيمة تداوالت اسهم سبع شركات والبالغة 
٤٤٫١ مليون دينار على ٥٨٫٨٪ من القيمة االجمالية، وهذه 
الشـــركات هي: الوطني، بنك اخلليج، بيتك، الصناعات 

الوطنية، منا القابضة، زين، التمويل اخلليجي.
  استحوذت قيمة تداول البنك الوطني البالغة ١١٫٢ مليون 

دينار على ١٤٫٩٪ من القيمة االجمالية.
  حققت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
االستثمار مبقدار ٧٤٫٣ نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 
٧٠ نقطة، ثم قطاع اخلدمات مبقدار ٦٨٫٩ نقطة، ثم قطاع 

الشركات غير الكويتية مبقدار ٦٦٫٤ نقطة. 

 املنامةـ  رويترز: ذكرت خدمة آي.اف.آر التابعة لرويترز 
امس نقال عن مسؤولني في البنوك التي تتولى ترتيب إصدار 
سندات شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، أن الشركة 
الكويتية حددت السعر االسترشادي إلصدار السندات املزمع 
والذي يحني موعد استحقاقه بعد سبع سنوات عند مستوى 
يتراوح بني ٩٫١٢ و٩٫٢٥٪. وقــــال التقرير إن اإلصدار القى 
إقبــــاال جتاوز مليار دوالر.  وتتولى بنوك بي.ان.بي باريبا 

وجولدمان ساكس وجيه.بي.مورجان ترتيب اإلصدار. 

 «كيبكو» تحدد سعرًا استرشاديًا 
لسندات بين ٩٫١٢ و٩٫٢٥٪

 ومؤشرات  أرقام 

 «األمان»: ٢٪ انكماش متوقع للناتج المحلي في ٢٠٠٩ 

 «مشاريع الكويت» تصدر سندات بـ ٥٠٠ مليون دوالر  

 أعلنت شركة مشاريع الكويت انها استكملت بنجاح 
اصدار سندات بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر (١٤٣ مليون 
دينار كويتي) حتت مظلة برنامج اصدار االوراق املالية 

متوسطة االجل باليورو وبقيمة ملياري دوالر.
  وقالت الشــــركة في بيان صحافي تلقت «كونا» 
نسخة منه ان هذا االصدار للسندات هو اول اصدار 
من نوعه تطرحه شــــركة من القطــــاع اخلاص في 
املنطقة واول اصدار بأجل ملؤسسة كويتية منذ ان 

نشأت ازمة االئتمان قبل سنتني. واضاف بيان الشركة ان هذا االصدار 
بأجل سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرج وقابل للتداول في بورصة 
لندن مشــــيرا الى ان السندات مسعرة على أساس كوبون ثابت بواقع 
٨٫٨٧٥٪ أي ما ميثل زيادة مبقدار ٦٠٨ نقاط اســــاس فوق سعر الفائدة 

على معامالت املقايضة املتوسطة للدوالر.
  واوضح ان هذا االصدار لقي اكتتابا فاق حجم الســــندات املصدرة 
مبقدار ٦٫٦ مرات حيث اغلق ســــجل طلبات االكتتاب في هذه السندات 
عند مبلــــغ ٣٫٣ مليارات دوالر وكان التخصيــــص كبيرا ومن مناطق 

جغرافية متعــــددة وامتد الى مختلف انحاء العالم. 
وبلغت نســــبة اكتتاب اململكــــة املتحدة ٢٨٪ و٢٩٪ 
الوروبا و٢٢٪ آلســــيا و١٢٪ للشــــرق االوسط و٩٪ 

ألميركا من اصل القيمة االجمالية لالكتتاب.
  واشار البيان الى ان االصدار جذب نطاقا واسعا 
من املستثمرين ومن ضمنهم كبريات مؤسسات الدخل 
الثابت على مستوى العالم مضيفا ان الشركة ستقوم 
باستخدام ايرادات االصدار الطالة استحقاق مطلوبات 
دينها ومتويل خطط العمل االستراتيجية للشركة. 
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار 
ان هذا االصدار يعكس ثقة القطاع املالي العاملي في 
شركة مشاريع الكويت كشريك استثماري موثوق 
مؤكدا مركز الشركة باعتبارها الشركة القابضة الرائدة 
واملتصدرة في املنطقة. واضاف العيار «تعتبر هذه 
الصفقة عالمة بارزة ألننا أول شــــركة من القطاع اخلاص في املنطقة 
تتعامل مع سوق السندات بالعملة األميركية منذ نشوء ازمة االئتمان 
قبل ســــنتني وان هذا االصدار ســــيفتح الباب للمؤسسات االخرى في 

املنطقة ورمبا يكون مبنزلة حافز السواق االسهم االقليمية».
  وبني ان االموال التي مت حشــــدها عن طريق االصدار «ستمكننا من 
اطالة امد اســــتحقاقات املطلوبات لدينا وحتقيق مزيد من التنويع في 
قاعدة مستثمرينا وتوفير املوارد الالزمة للسير قدما في استراتيجية 

العمل التي تتبناها الشركة».

 أشار التقرير الصادر عن شركة 
األمان لالستثمار حول أداء السوق 
في االشــــهر الـ٩ املاضية إلى أن 
الســــعري للسوق أغلق  املؤشر 
في نهاية ســــبتمبر املاضي عند 
٧٨١٧٫٣ نقطــــة بانخفاض مقداره 
١٠٦٫٧ نقاط ونســــبته ١٫٣٥٪ عن 
إقفال ٣١ أغسطس املاضي البالغ 
٧٩١٧٫٣ نقطــــة وارتفــــاع مقداره 
٣٤٫٧ نقطة ونســــبته ٠٫٤٥٪ عن 
إقفال ٢٠٠٨/١٢/٣١ البالغ ٧٫٧٨٢٫٦ 
نقطة. وأضاف التقرير ان املؤشر 
الوزني أغلق في ٣٠ سبتمبر عند 
٤٥٤٫٩٧ نقطــــة بانخفاض ١٢٫٦٥ 
نقطة ونســــبته ٢٫٧١٪ عن إقفال 
البالغ ٤٦٦٫٣٣  أغسطس املاضي 
نقطة وارتفاع مقداره ٤٨٫٣ نقطة 
ونســــبته ١١٫٨٧٪ عــــن إقفال ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٨ البالغ ٤٠٦٫٧ نقاط. 
وأقفل مؤشر األمان العام في نهاية 

سبتمبر عند ٥٧٩٢٫٠٣ نقطة.
  وأشار التقرير الى أنه مع نهاية 
األشــــهر التسعة األولى من سنة 
٢٠٠٩ بدأت التقارير الدولية تتواتر 
حول التفاؤل بشأن جتاوز العالم 
التي عصفت  لألزمة االقتصادية 
به في سنة ٢٠٠٨ وشهدت أسواق 
العاملية حتسنا على صدى  املال 
اإلصالحــــات االقتصادية ودعم 
الدول.   احلكومات في أغلب تلك 
الكويت  فــــي  وحــــول األوضاع 

في الكويت يبدو العائق األكبر أمام 
اإلصالحات االقتصادية حيث تأخذ 
األمور االقتصادية صبغة سياسية 
وتتأثر بحالة التأزم الواضح بني 
التشــــريعية والسلطة  السلطة 

التنفيذية في البالد.
  أما ســــوق الكويــــت لألوراق 
املالية فال شك أن التحسن الذي 
شهده كان نتيجة لألخبار حول 
صفقة زين ولم يكن انعكاسا ألي 
تفاؤل بشأن مؤشرات االقتصاد 
الكلية، ذلك ألننا حتى اآلن وبعد 
هذه األشــــهر الطويلة من األزمة 
املالية لم نر حتركا حكوميا على 
التشــــريعات أو على  مســــتوى 
مستوى اخلطط االقتصادية ميكن 
له أن يكون دافعا لعجلة احلركة 
االقتصادية أو ســــببا النتعاش 
السوق. لذلك تبقى توقعاتنا بشأن 
الســــوق في األجل القصير تدور 
حول توقعاتنا بشأن ما تسفر عنه 
هذه الصفقة، وأثر السيولة التي 
سيوفرها إمتام الصفقة على األفراد 
وعلى املؤسسات وعلى السوق. 
وننــــادي بأن تتحــــرك احلكومة 
بسرعة لبث قدر من الثقة يشجع 
املستثمرين أفرادا ومؤسسات على 
الناجتة  السيولة  إعادة استثمار 
من الصفقة داخل الكويت سواء 
في مشاريع مباشرة أو من خالل 

سوق األوراق املالية.

املركزي في هذا الشأن. كما تضطر 
البنوك في االستمرار في سياسة 
اإلقراض املتشــــددة التي تضغط 
على نتائجهــــا املالية من ناحية، 
والتي ال شك تعرقل معاودة حركة 
النشــــاط االقتصادي من ناحية 
التداعيات املســــتمرة  إن  أخرى. 
لألزمة املالية تؤكد التوقعات بأن 
يشهد الناجت القومي احلقيقي في 
الكويت انكماشا قد يبلغ نحو ٢٪ 
خالل سنة ٢٠٠٩، وبرغم التحسن 
الذي شهدته أسعار النفط، إال أن 
عدم إسراع احلكومة في اإلنفاق 
على مشاريع البنية التحتية لقطاع 
النفط بشــــكل خاص وملشاريع 
الدولة بشــــكل عام سيؤدي إلى 
اســــتمرار االقتصاد الكويتي في 
حتقيق نتائج ال تعبر عن إمكانياته 
احلقيقية. ومازال الشأن السياسي 

وتأثيرها بتداعيات األزمة املالية، 
اوضح التقريــــر أن األوضاع في 
الكويت مع تلك الصورة إال أنها 
تتشــــابه في بعــــض األمور، فقد 
الكويت لألوراق  شهدت ســــوق 
املالية حتسنا خالل األشهر املاضية 
لم ينجح في أن تستمر خالل شهر 
سبتمبر، وبرغم حركة االقفاالت 
خالل الدقائق األخيرة ليوم التداول 
األخير في شهر ســــبتمبر إال أن 
التي بلغتها األصول ليس  القيم 
متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي 
على ميزانيات الشركات وميزانيات 
البنوك عن الربع الثالث من السنة. 
البنوك فــــي زيادة  وستســــتمر 
نســــبة املخصصات نتيجة عدم 
سداد الشركات اللتزاماتها وزيادة 
حجم القروض املتعثرة ونتيجة 
السياسة املتحفظة لبنك الكويت 
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