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انخفاض المؤشر 34 نقطة وتداول 250.9 مليون سهم قيمتها 47.7 مليون دينار

اس�تحواذ قيمة تداوالت أس�هم 9 ش�ركات عل�ى 51.5% من القيم�ة اإلجماليةانخفاض الشراء على األسهم القيادية و»الصفوة« وشركاتها تواصل تداوالتها المرتفعة

عمليات جني أرباح تدفع قيمة التداول للتراجع بشدة
هشام أبوشادي

سيطرت عمليات جني األرباح 
عل���ى حركة التداول في س���وق 
الكويت لألوراق املالية في ختام 
تعامالت االسبوع امس، االمر الذي 
ادى الى تراجع جميع مؤش���رات 
السوق خاصة قيمة التداوالت التي 
تراجعت بنس���بة كبيرة مقارنة 

بأول من امس.
وتزامنت عمليات جني االرباح 
م���ع تراجع واضح ف���ي عمليات 
الشراء على اسهم الشركات القيادية 
خاصة في قطاع البنوك في الوقت 
الذي حافظت فيه اسهم الشركات 
التابعة ملجموع���ة الصفوة على 
تصدرها تداوالت اسهم الشركات 

الرخيصة.
وعلى الرغم من ان االنخفاض 
احملدود ملؤشري السوق امر طبيعي 
اال ان االنخفاض امللحوظ في قيمة 
التداوالت مؤشر يظهر مدى االندفاع 
س���واء في البيع او الشراء الذي 
تسود اوساط املتداولني، وكذلك 
مدى قدرة املجاميع االستثمارية 
على السيطرة على حتديد اجتاهات 
الس���وق، ففي تعامالت اليومني 
املاضيني كان هناك اقبال واضح 
من بعض املجاميع االستثمارية 
على اس���همها، فيم���ا ان معظم 
املجامي���ع احجم���ت تقريبا عن 
التحرك على اسهمها في تعامالت 
امس، باستثناء مجموعة الصفوة 
التي حافظت اسهم شركاتها على 
تداوالتها املرتفعة وان كانت اقل 

مقارنة بأول من امس.
وبش���كل عام، ف���إن مجريات 
التداول في السوق ستظل خاضعة 
للمضاربات السريعة الى ان تبادر 
البنوك ف���ي االعالن عن نتائجها 
املالي���ة لفترة الرب���ع الثالث من 
العام احلالي، فضال عن الشركات 
التشغيلية االخرى خاصة اجيليتي 

وزين.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
34 نقطة ليغلق على 7848.6 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.34% مقارنة 

بنفس مستوى املخصصات التي 
مت اخذها في الربع الثاني.

وتكبدت اغلب اسهم الشركات 
االس����تثمارية انخفاض����ا في 
اس����عارها بوتيرة محدودة في 
تداوالت متراجعة بشكل كبير 
مقارنة بأول من امس باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض 
االسهم مثل الصفاة لالستثمار 
التي واصل س����همها االرتفاع 
متجاوزا حاجز ال� 150 فلس����ا 
للس����هم. كذل����ك واصل س����هم 
الس����احل للتنمية واالستثمار 
االرتفاع في تداوالت ضعيفة، 
فيما تكبد سهم مشاريع الكويت 
خس����ائر ملحوظة في تداوالت 
ضعيفة. واس����تمرت عمليات 
البيع امللحوظة على سهم االهلية 
القابضة الذي س����جل تداوالت 
مرتفعة، فيما انخفض سهم غلف 
انفست باحلد االدنى معروضا 
دون طلب����ات ش����راء من خالل 
تداوالت متواضعة جدا، وحافظت 
اسهم ايفا والديرة القابضة على 
أسعارها في تداوالت ضعيفة 
ج����دا مقارنة بتداوالته اول من 
امس، وبش����كل عام، فإن اسهم 
الشركات االستثمارية ستستمر 
اكثر جاذبية للمضاربني لرخص 
اسعارها رغم ان اغلب الشركات 
يتوقع اال يشهد اداؤها في الربع 
الثالث حتسنا ملموسا مقارنة 

بالربع الثاني.
وحافظت اغلب اسهم الشركات 
العقارية على اس����عارها ثابتة 
باس����تثناء بعض االسهم التي 
حققت ارتفاعا في أسعارها، إال 
ان مجمل تداوالت القطاع سجلت 
تراجعا كبيرا مقارنة بأول من 
امس، ومن الضروري التركيز 
العقارية  على اسهم الشركات 
التي متتلك اصوال مدرة للدخل 
أرباحا في  التي حققت  خاصة 
النصف االول من العام احلالي، 
فرغ����م االنخف����اض الكبير في 
تداوالت سهم الوطنية العقارية 
مقارنة بأول م����ن امس، اال ان 
السهم حافظ على سعره، وهذا 

ب���أول من ام���س، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 2.36 نقطة ليغلق 
على 462.84 نقط���ة بانخفاض 
نس���بته 0.51% مقارنة بأول من 

امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
250.9 مليون سهم نفذت من خالل 
5455 صفقة قيمتها 47.7 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 136 
شركة من 203 شركات، تراجعت 
اسعار اسهم 66 شركة وحافظت 
اس���هم 41 ش���ركة على اسعارها 
و29 ش���ركة حقق���ت ارتفاعا في 
اس���عارها فيما ان 67 شركة لم 

يشملها النشاط.
الش���ركات  تص���در قط���اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 87.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 1706 صفقات قيمتها 9.8 

ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 74.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1459 
صفقة قيمتها 14.1 مليون دينار.

العق���ار املركز  واحتل قطاع 
الثالث بكمية ت���داول حجمها 41 
مليون سهم نفذت من خالل 650 
صفقة قيمتها 4.3 ماليني دينار.

وحص���ل قط���اع الش���ركات 
الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 16.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 774 صفقة قيمتها 

7.1 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 13.2 
مليون سهم نفذت من خالل 416 
صفقة قيمتها 9.4 ماليني دينار.

جني األرباح

ميثل مجمل التداوالت االسبوع 
املاضي حتركا ايجابيا للس���وق، 
فبعد موجة من االجتاه النزولي 
على مدى االسابيع املاضية، شهد 
الس���وق ارتفاعا على مدى االيام 
املاضي���ة، االمر الذي دفع الكثير 
من اوساط املتداولني للبيع جلني 
االرباح امس، وهذا يظهر اجواء 

مؤشر على ان السهم مقبل على 
املزيد من االرتفاع.

الصناعة والخدمات

تكبدت معظم اسهم الشركات 
الصناعية خس���ائر في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، باس���تثناء 
استمرار التداوالت املرتفعة على 
بعض االس���هم، خاصة سهم منا 
القابضة الذي شهد عمليات بيع 
ملحوظ���ة جلني األرب���اح، األمر 
الذي ادى لتراجعه من 540 فلسا 
الى 510 فلوس، وس���جل س���هم 
صناعات األنابيب ارتفاعا محدودا 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما 
ضعفت تداوالت سهم الصناعات 
الوطنية بشدة مع انخفاض محدود 
في سعره، وواصل سهم الوطنية 
ملواد البناء االنخفاض باحلد األدنى 
وفي قطاع اخلدم���ات، تراجعت 
اس���عار اغلب اس���هم القطاع في 
تداوالت ضعيفة مع محافظة سهمي 
زين واجيليتي على اس���عارهما 
السوقية. ورغم ان هناك معلومات 
ايجابية حول زين تتعلق برغبة 
الراغبة في االستحواذ  األطراف 
على 46% من اسهم الشركة في رفع 
هذه النسبة الى اكثر من ذلك، اال ان 
السهم لم يتفاعل بشكل ملموس مع 
هذه املعلومات، خاصة ان رفع هذه 
النسبة الى 51% بزيادة نسبتها %5 
عن النسبة املتفق عليها سيؤدي 
الى القيام بشراء هذه النسبة من 
البورصة او م���ن الهيئة العامة 
لالستثمار التي أعلنت انها تدرس 
بيع حصتها، واملفاجأة ستكون 
الهندي  التحالف  في ان يشتري 
احلصة الكاملة او أغلبها التابعة 
للهيئة العامة لالستثمار باالضافة 
الى نسبة ال� 46% التي مت االتفاق 

عليها مبدئيا.
وتراجعت أغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية في تداوالت ضعيفة. 
وقد اس���تحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 9 ش���ركات على 51.5% من 
التي  القيمة االجمالية للشركات 
شملها التداول والبالغ عددها 136 

شركة.

احلذر التي تسود اوساط املتداولني، 
االمر الذي انعكس على االنخفاض 
الكبير في قيمة التداول، وهذا يعود 
الى اسباب منها: اجواء القلق جتاه 
االوضاع السياسية واملخاوف من 
ازمات بني السلطتني، باالضافة الى 
الترقب للنتائج املالية للشركات 
في الربع الثال���ث، أما من حيث 
الس���يولة املالية، فإنها متوافرة 
بدليل القفزة التي شهدتها في االيام 

القليلة املاضية.
مقارنة مبا كانت عليه االسبوع 
املاضي، وهذا يظهر مدى حاجة 
السوق الى احملفزات القوية، خاصة 
جتاه املشاريع احلكومية التنموية 
والتشريعات االقتصادية خاصة 
بعض القوانني املهمة. فكل التقارير 
الصادرة عن املؤسسات العاملية 
البورصة  أرجعت تباطؤ تعافي 
الكويتية والقطاعات االقتصادية 
الى االزمات السياسية في الوقت 

ال���ى ان تتضح مالم���ح العالقة 
بني الس���لطتني في دورة مجلس 
االمة املقبلة، خاصة فيما يتعلق 
باالولويات االقتصادية سواء في 
أو  التنمية االقتصادية  مشاريع 

البورصات  الذي ش���هدت في���ه 
اخلليجية والعاملية نشاطا قويا 
منذ بداية شهر سبتمبر املاضي. 
لذلك فإنه يتوقع ان يس���ود اداء 
التذبذب حركة التداول في البورصة 

القوانني االقتصادية.

آلية التداول

تراجعت حرك���ة التداول في 
قطاع البنوك بشكل ملحوظ مقارنة 
باليومني املاضيني مع تباين في 
اسعار اسهم البنوك ما بني تراجع 
اسعار اسهم ثالثة بنوك وارتفاع 
سهمي بنك برقان وبنك بوبيان 
ارتفاعا ملحوظا في  الذي سجل 
سعره بدعم من تصريح الرئيس 
التنفيذي ملجموعة البنك الوطني 
بقدرته على االس���تحواذ على ما 
نسبته 100% من اسهم بنك بوبيان 

اذا وافق البنك املركزي.
وحت���ى اآلن ال توج���د بوادر 
إلعالنات البنوك عن نتائجها املالية 
للربع الثالث، حيث يتوقع ان تبدأ 
بوادر االعالن في االس���بوع بعد 
املقبل، وهذه مؤشرات تشير الى 
ان نس���بة املخصصات قد تكون 

مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارته

21.61 مليون دوالر أرباح »الخليج القابضة«  
أعلنت شركة اخلليج القابضة 
عن بلوغ صاف����ي أرباحها 5.78 
ماليني دينار تعادل 21.61 مليون 
دوالر للع����ام املالي 2008/2007، 
الواحد 7.51  الس����هم  بينما بلغ 
فلوس، وإجمال����ي قيمة حقوق 
املس����اهمني 96.10 مليون دينار 
وإجمال����ي قيمة األصول 185.00 

مليون دينار.
وفي سياق تعليقه على اداء 
الش����ركة خالل األع����وام الثالثة 
املنصرم����ة منذ تأسيس����ها، قال 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن 

اجلسمي، : »رغم االضطراب الكبير الذي عاشته أسواق 
املال العاملية، كان عام 2008 من األعوام املش����هودة 
في تاريخ شركة اخلليج القابضة، ونحن مسرورون 
بنمو إيرادات الشركة خالل األعوام الثالثة املاضية. 
وأضاف قائال: »شهد العام املالي املنصرم تنفيذ عدد 
من أكثر مش����اريعنا طموحا، وم����ن أبرز مبادراتنا 
الناجحة األخرى، دخولنا إلى أسواق شمال أفريقيا 
سريعة النمو من خالل شرائنا للمنطقة السياحية 
التي تبلغ مس����احتها 400.000 مت����ر مربع. وتتبع 
تلك املنطقة مش����روع منتجع رويال كامباالباتا في 
املغرب، والتي نبني فيها حاليا مشروع فيال رويال 
متعدد االس����تخدامات والذي تبلغ كلفته نحو 260 

مليون يورو،.
ومن ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
اخلليج القابضة ورئيس����ها التنفيذي أحمد األمير: 
»تكيفت شركة اخلليج القابضة وجتاوبت بشكل جيد 
مع املستجدات االقتصادية في األسواق ومع املتطلبات 

االستثمارية لزبائنها املتميزين. 
وتعكس نتائجنا املالية بوضوح 
مقاربتنا احلصيفة والرش����يدة 
لتخطيط مسار الشركة نحو منو 
مستقر ومستدام. وحققنا تقدما 
ملحوظا في تنفيذ خطط عملنا 
في ظل كس����اد اقتصادي صعب 
املراس، وضمن لشركتنا بالتالي 
منوا قوي����ا في إيراداتها ونتائج 
مالية إيجابية تبشر بعائدات جيدة 
حلملة أسهم شركتنا على املدى 
الطويل«. ويعتبر مشروع »فيال 
مار في مرفأ البحرين املالي«، الذي 
تبلغ تكلفته 650 مليون دوالر  ومساحته 35.900 
مت����ر مربع، ويقع ضمن مرف����أ البحرين املالي، من 
أبرز مشاريع محفظة مشاريع الشركة حاليا، وأرقى 
املجمعات السكنية في اململكة. ويتقدم تنفيذ جميع 
هذه املشاريع بخطى سريعة ووفق املواعيد احملددة، 
حيث مت تسريع تنفيذ مشروع فيال رويال، باكورة 
مشاريع الش����ركة في اململكة املغربية، والذي تبلغ 
تكلفته 260 مليون يورو. ومت وضع حجر أس����اس 
املشروع خالل شهرين من اإلعالن عنه، وذلك خالل 
حفل رسمي حضره والي طنجة محمد حساد، وعدد 
من كبار املسؤولني احلكوميني واملستثمرين وممثلي 
أجهزة اإلعالم. وتعكف شركة اخلليج القابضة حاليا 
على إدراج أسهمها للتداول في بورصة الكويت، متاشيا 
مع رؤيتها طويلة األمد والقاضية بتنويع أنشطتها 
من خالل التحول إلى شركة قابضة عاملية موثوقة، 
تقدم منتجات وخدمات استثمارية ذكية تستهدف 

حتقيق قيمة عالية للمستثمرين.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر ان اللجنة التأسيسية 
لبنك وربة عقدت اجتماعها، امس، ملناقش����ة عددا 
من امللفات على رأسها تخصيص االسهم واالتفاق 
على موعد مبدئي لالعالن عن اجلمعية التأسيسية 
ومتابعة البيان����ات املتوافرة من املعلومات املدنية 

للعمل مع الشركة اخلليجية حلفظ األوراق.
واشارت الى ان اجراءات تخصيص األسهم من 
املتوقع االنتهاء منها 28 اجلاري، مستدركا ان هذا 
املوعد مبدئي وميكن ان ميتد وفقا للمعلومات املتاحة 

من الشركة املكلفة باجراءات التسجيل.
وتوقع املص����در انعقاد اجلمعية التأسيس����ية 

للبنك في 19 نوفمبر املقبل بعد االنتهاء من اجراءات 
التخصيص وحتديد ملكية املس����اهمني في االسهم 
املطلوبة، مضيفا ان مجلس الوزراء سيقوم باصدار 

قرار لتشكيل مجلس ادارة البنك.
وحول تعامل اللجنة مع االسهم التي مت التنازل 
عنها، اوضحت املصادر ان االس����هم املتنازل سيتم 
توزيعها على املواطنني بالتساوي بعد حصرها من 
قبل الش����ركة. واشار املصدر الى ان اللجنة جتتهد 
لالنتهاء من جمي����ع االجراءات املوجودة من خالل 
التنسيق بني املعلومات املدنية والشركة اخلليجية 
حلفظ األوراق، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها 

املقبل بعد 10 أيام.

تأسيسية بنك وربة 19 نوفمبر المقبل
وتوقعات بانتهاء تخصيص األسهم 28 الجاري

»فيال مار« بمرفأ البحرين المالي تبلغ تكلفته 650 مليون دوالر 

قطاع الخدمات األعلى تداواًل بنسبة 25.4% من إجمالي القيمة 

قال التقرير االسبوعي الصادر 
التحليل والدراسات  إدارة  عن 
االستثمارية للشركة اخلليجية 
الدولي���ة لالس���تثمار )غلف 
إنفست( ان مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
ارتفع املؤشر السعري بواقع 94 
نقطة وبنسبة 1.21% كما ارتفع 
املؤشر الوزني بواقع 10.98 نقاط 

وبنسبة %2.43. 
وأوضح التقرير أن السبب 
وراء ذلك يعود إلى عدة عوامل 
أهمها، عمليات الشراء االنتقائي 
على األسهم القيادية والتشغيلية 
وخصوصا سهم زين الذي ارتفع 
بعد أن تسلمت مجموعة اخلرافي 
كتابا رسميا باهتمام الشركات 
املتفق  الهندية بشراء احلصة 
عليها، كما أثر ذلك على أسهم 
املجموعة وساعد على رجوع 
الثقة إلى الس���وق بشكل عام. 
باإلضافة إلى عمليات املضاربة 
وحترك املجاميع االستثمارية 
في مقدمتها مجموعتا الصفاة 
واملش���اريع ما أدى إلى نشاط 
السوق. وعلى الرغم من ارتفاع 
الس���وق خالل األسبوع إال أن 
السوق شهد حالة من التذبذب 
بسبب ترقب إعالنات أرباح الربع 
الثالث من العام خصوصا األسهم 
القيادية والتش���غيلية وأسهم 
البنوك التي من املتوقع أن تكون 

هناك زيادة في مخصصاتها. 
التقرير أن تصدر  وأضاف 
قط���اع اخلدمات أعل���ى تداول 
بنسبة 25.4% من إجمالي القيمة 
املتداولة لألسبوع حيث شهد 
سهم زين تداوال ب�� 29.3 مليون 
س���هم بقيمة 40 مليون دينار 

وأيضا شهد سهم »أجيليتي« 
تداوال ب� 9.5 ماليني سهم بقيمة 
11.9ملي���ون دينار وحل قطاع 
البنوك ثانيا بنسبة 23.5% وذلك 
بسبب التداول على سهم وطني 
حيث تداول ب�����  20.3 مليون 
س���هم بقيمة 26 مليون دينار، 

وشهد سهم بيتك تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 13.7 مليون سهم 
بقيمة 19.1 مليون دينار، ولقد 
حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 
21.8% وذلك بسبب التداول على 
سهم استثمارات حيث تداول 
ب� 15 مليون س���هم بقيمة 9.3 

ماليني دينار وشهد سهم أهلية 
تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 
135.9 مليون س���هم بقيمة 8.9 

ماليني دينار. 
وبني التقرير انه وكما ذكر 
في التحليل الفني لألسبوع قبل 
املاضي نتوقع بأن املؤشر يجب 
عليه أن يتخطى نقطة املقاومة 
األولى عند 7840 نقطة ليستمر 
على االجتاه التصاعدي الثانوي 
متجها نحو نقطة املقاومة الثانية 
عند 8000 نقطة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن 
الدعم األولى عند 7660  نقطة 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 
7500 نقطة. وبالفعل فقد تذبذب 
املؤشر وجتاوز نقطة املقاومة 
األولى حيث أقفل املؤشر عند 

7848.6 نقطة. 
أما بالنسبة لتحليلنا للفترة 
املقبلة، فاننا نتوقع بأن املؤشر 
يجب علي���ه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى عند 7900 نقطة 
ليستمر على االجتاه التصاعدي 
الثان���وي متجها نح���و نقطة 
املقاوم���ة الثانية عن���د 8000 
نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم 
والكمي���ات املتداول���ة، وان لم 
يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤشر عن نقطة الدعم األولى 
عند 7690 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7500 نقطة. 

»غلف إنفست«: عمليات الشراء االنتقائي على األسهم
 القيادية والتشغيلية وراء ارتفاع السوق في نهاية األسبوع

نسب القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع

البنوكاالستثمارالتأمنيالعقارالصناعةاخلدماتاألغذيةغير كويتي
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الكمية القيمة

التغير %8  أكتوبر1 أكتوبر األسهم األكثر ارتفاعا

18.1%0.0830.098شركة املدار للتمويل واالستثمار

18.1%0.2160.255الشركة الكويتية لصناعات األنابيب واخلدمات النفطية

16.5%0.1700.198شركة مشرف للتجارة واملقاوالت

16.5%0.1580.184شركة الساحل للتنمية واالستثمار

14.7%0.3400.390شركة الكويت للتأمني

التغير % 8  أكتوبر  1 أكتوبر األسهم األكثر تراجعا

-13.6%0.1180.102شركة جيران القابضة

-13.2%0.0680.059الشركة األهلية القابضة

-12.5%0.4000.350شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء

-11.8%0.0680.060الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار

-9.8%0.1840.166مجموعة عارف االستثمارية

)متين غوزال(صغار املتداولني عانوا بشدة من تقلبات السوق

عبدالرحمن اجلسمي

ومؤشراتأرقام

اس���تحوذت قيمة تداوالت اسهم 9 شركات والبالغة 
24.6 مليون دينار على 51.5% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، بنك بوبيان، 
الصفاة، منا القابضة، زين، أجيليتي، الصفوة، صفاتك.

استحوذت قيمة تداوالت س��هم زين البالغة 5.1 ماليني 
دينار على 10.6% من القيمة االجمالية.

سجلت مؤشرات ثالثة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع التأمني 
مبقدار 12.8 نقطة، تاله قطاع العقار مبقدار 11.8 نقطة، فيما 
تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات اعالها قطاع الصناعة مبقدار 

105.7 نقاط، تاله قطاع االستثمار مبقدار 61.2 نقطة.


