
الجمعة
16 اكتوبر 2009

28
املؤشر 
السعري 

االقتصادية
7707.9

بتغير قدره
- 5

أفاد بنك االثمار بانه في اعقاب اجتماع مجلس ادارة 
البنك واحلصول على عدم املمانعة من مصرف البحرين 
املركزي عن خطط بنك االثمار الشاملة الجراء عملية اعادة 
تنظيم مع شركته التابعة واململوكة بالكامل له »مصرف 

البحرين الشامل«.
وذكر البنك في بيان نشر امس على موقع البورصة ان 
هذه اخلطط والتي ستجعل بنك االثمار يبرز كبنك اسالمي 

رائد يتعامل في مجال اخلدمات املصرفية لالفراد )التجزئة( 
تتمثل في توحيد موارد كال البنكني، مما يخلق بنكا اسالميا 
واحدا يركز على اخلدمات املصرفية بالتجزئة ويتس����م 
بكفاءة اكثر وبقوة اكبر، ستحل العالمة التجارية لبنك 
االثمار محل العالمة التجارية ملصرف الشامل، مشيرا الى 
ان هذه اخلطط التزال خاضعة ملوافقة املساهمني واالطراف 

االخرى ذات العالقة واجلهات التنظيمية االخرى.

»االثمار« يجري إعادة تنظيم مع شركة مملوكة

بيانات الربع الثالث تحكم مصير الشركات في الربع األخير

تداوالت الربع الرابع رهن بالمحفزات االقتصادية

اثبتها مالك الشركة بان لديهم أدلة حقيقية على 
نية االستحواذ على اسهمها من جانب شركة 
عاملية، األمر الذي حرك الس���وق في الساعة 
األولى من التداوالت وقد تس���تمر على حالها 

حتى يتم ابرام الصفقة.

سيظل على حالته التي بدأها من قبل.
ولف���ت الى ان حتركات اس���هم منتقاة في 
قطاعي اخلدمات والصناعة حركت معها بقية 
القطاعات التي حتتاج الى دعم من صفقات او 
اس���تحواذات تعود على السوق بااليجاب في 
القيمة النقدية واالسهم املتداولة واعداد الصفقات 
حتى يعاود قفزاته الس���ابقة، مش���يرا الى ان 
ذلك االداء قد يختلف بالنسبة ملجريات قطاع 
البنوك ومن ثم الشركات ذات االداء التشغيلي 
السيما التي حققت نتائج طيبة في الربع الثاني، 
واشار الى ان الس���وق مير حاليا بعوامل قد 
دأب عليها في تداوالت الشهر املاضي متعلقة 
بصفقة اس���هم ش���ركة زين لالتصاالت حيث 
كانت واضحة التحركات على اسهم املجموعة 

منذ بداية تداوالت اليوم.
واضاف ان تطورات األمر في هذه القضية 

تواله الشيخ أحمد الفهد والذي ينتظر ان تتحرك 
عجلة االقتصاد.

وفي االطار قال احمللل املالي طارق االيوب 
ان ش���كل التداوالت في الربع الرابع رهن مبا 
س���تقدمه احلكومة من دعم لالقتصاد احمللي، 
واضاف االيوب ان النتائج االيجابية التي ستعلن 
عنها الشركات املدرجة للربع الثالث ستكون 
خير برهان على شكل مؤشرات التداوالت للربع 
االخير والذي عادة ما يكون اهم النتائج املالية 

للشركات.
وطالب االيوب بضرورة العمل اجلاد على 
حتريك االقتصاد وتقدمي الدعم احلقيقي للسوق 
اسوة بالعديد من الدول املجاورة التي دعمت 
اقتصادها، وقال ان الدعم الذي نطالب به البد 
ان يكون بناء على دراس���ة جادة للمتطلبات 
احلقيقية لالقتصاد والتي منها تعديل بعض 
البعض االخر،  القوانني االقتصادية واق���رار 
وايضا ضرورة ان يكون هناك وعي اقتصادي 
شامل للجميع، وفي السياق توقع مدير احملافظ 
االستثمارية في شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ميثم الشخص استمرار اداء التداوالت 
مع توالي نتائج الربع الثالث من العام احلالي 
والتي من املتوق���ع ان تبدأها البنوك كما هو 
معتاد سنويا في مثل هذا التوقيت حيث تبادر 
الى االفصاح عن نتائجها قبل الشركات املدرجة 
في القطاعات االخرى، وقال ان تداوالت االيام 
املقبلة ستشهد استمرارا لألداء املتذبذب الذي 

بداية قال املستشار املالي مجدي صبري ان 
املالمح األولية لبدايات الربع الرابع توضح ان 
هناك حالة من استجداء السيولة في االسواق، 
واكد على ان السيولة املوجهة للسوق في الربع 
الثالث قليلة ويتوقع ان تكون اقل في ظل عدم 

وجود محفزات رئيسية للسوق.
واض���اف ان تداوالت الرب���ع الثالث كانت 
مدعومة بأنباء صفقة زين التي شهدت استحواذا 
على تداوالت السوق ونسبة السيولة بنسبة 
م���ن 60 الى 70% وهو ما يدعو للقلق من عدم 

وجود عمق حقيقي للسوق.
واشار الى ان انحصار التداوالت في اسهم زين 
)احملرك الرئيسي للنشاط في السوق مؤخرا( 
لالستفادة من عملية البيع املزمعة جعل هناك 
حتجيما حلجم السيولة في السوق، وبني ان 
ذلك يرجع الى اسهم زين املمسوكة والتي مت 
شراؤها بغرض البيع للمستثمر االجنبي مما 
جعل عملية السيولة في السوق اقل مما كانت 

عليه خالل االعالن عن عملية البيع.
واكد على ان ما تقدم يش���ير الى استمرار 
التذبذب واملضاربية وهي الوتيرة التي بدأت 
تلقي بظاللها على تداوالت الربع الرابع، وارجع 
زي���ادة حجم املضاربني في الس���وق الى %80 
مقابل 60% في املاضي الى عدم وجود استقرار 

حقيقي وملموس.
وعن قرب انعقاد اولى جلسات مجلس االمة 
نهاية الشهر اجلاري وبداية مناقشة مشاريع 
قوانني اقتصادية مثل قانون تعزيز االستقرار 
املالي وقانون هيئة س���وق املال، قال صبري 
انه رغم تأخر اقرار مش���اريع القوانني بكل ما 
حتمله من ايجابيات وسلبيات اال ان اقرارها 
بات ضرورة ليكون ذلك مبثابة خطوة جادة من 
احلكومة تتبعها خطوط متمثلة في استمرار 
الدعم احلكومي لالقتصاد الى جانب التوسع في 
االنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى، خصوصا 

مشاريع البنية التحتية.
وقال اعتق���د ان احلكومة ج���ادة في دعم 
االقتصاد ويظهر ذلك في اس���تحداث منصب 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الذي 

أحمد يوسف
اجمع عدد من االقتصاديني على ان السوق يفتقر لعوامل التحفيز 
التي طال انتظارها، وقالوا في لقاءات متفرقة مع »األنباء« ان شكل 
تداوالت الربع الرابع بات رهنا مبا ستعلنه الشركات عن نتائجها 
املالية خالل االيام القليلة املقبلة، مؤكدين على ان الزخم الذي 
شهده الس�وق خالل الربع الثالث جاء بناء على االنباء املتوافرة 
عن بيع زين جلزء من حصتها، األمر الذي زاد من حجم الس�يولة 

في السوق رغم افتقاره للمحفزات الرئيسية.
وتوقعوا ان يكون األداء املتذبذب وزيادة العوامل املضاربية 

في السوق السمة الرئيسية للتداوالت.
وقال�وا ان اجتماع مجلس االمة في فصله التش�ريعي املزمع 
عقده نهاية الشهر اجلاري سيحدد مالمح املرحلة املقبلة، هذا 
من جانب ومن جانب اخر فان تعدي�ل واقرار بعض القوانني بات 
معقودا على مدى االنس�جام بني الس�لطتني خالل االجتماعات 

املقبلة، وفيما يلي التفاصيل:

األي�وب: نطال�ب بدعم 
على  مبن�ي  لالقتص�اد  ج�اد 
دراسة حقيقية وإقرار وتعديل 
االقتصادية الق�وانين  بع�ض 

قطاع البنوك تصدر أعلى تداول بنسبة 33.2% من إجمالي القيمة المتداولة األسبوع الماضي

»غلف إنفست«: الهلع سيطر على السوق مع إعالن نية »مجموعة األوراق« شراء حصة في »زين«
قال تقرير الشركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار »غلف انفست« 
ان مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيس����ية، حيث انخفض املؤشر السعري 
بواقع -140.7 نقطة وبنسبة -1.79%كما انخفض املؤشر 

الوزني بواقع -13.14 نقطة وبنسبة -%2.84
وعزا التقري����ر هذا االنخفاض الى عدة عوامل أهمها 
إعالن مجموعة األوراق عن نيتها ش����راء حصة الهيئة 
العامة لالس����تثمار في »زي����ن« أدى إلى حالة من الهلع 
لدى املستثمرين بسبب توقع البعض بأن هذه اخلطوة 
س����تعرقل إمتام صفقة بيع »زين« ملستثمرين أجانب، 
باإلضافة إلى ورود أنباء عن حدوث خالف بني مجموعة 
االس����تثمارات الوطنية ومجموعة األوراق املالية حول 
الصفقة، مما أدى إلى عمليات البيع العش����وائية التي 
س����ادت الس����وق خالل أول أيام تداوالت األسبوع. كما 
شهد الس����وق 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.

وذكر التقرير أن قط����اع البنوك تصدر أعلى تداول 
بنس����بة 33.2% من إجمالي القيمة املتداولة لألس����بوع 
حيث شهد سهم وطني تداوال ب� 47.3 مليون سهم بقيمة 
58.9 مليون دينار، وأيضا ش����هد سهم »بيتك«، ت��داوال 
ب� 14.4 مليون س����هم بقيمة 18.7 ملي����ون دينار، وحل 
قطاع اخلدمات ثانيا بنس����بة 19% وذلك بسبب التداول 
على س����هم زين حيث تداول ب� 13.2 مليون سهم بقيمة 

18 مليون دينار.
وبني التقرير ان سهم أجيليتي شهد تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 9 ماليني س����هم بقيم����ة 11 مليون دينار، 
ولقد حل قطاع االس����تثمار ثالثا بنس����بة 18.3% وذلك 
بس����بب التداول على سهم الصفاة حيث تداول ب� 52.9 
مليون سهم بقيمة 7.5 ماليني دينار وشهد سهم الديرة 
تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 64.8 مليون سهم بقيمة 

7.4 ماليني دينار.
وقال التقرير انه قد ذكر في حتليله الفني الس����ابق 

لس����وق الكويت لألوراق املالية كما ف����ي 2009-10-11 
بأننا نتوقع أن املؤش����ر يجب علي����ه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى عند 7.900 نقطة ليس����تمر على االجتاه 
التصاعدي الثانوي متجها نحو نقطة املقاومة الثانية 
عند 8.000 نقطة مع ض����رورة ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
عن نقطة الدعم األولى عند 7.690 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.500 نقطة.
وأضاف التقرير انه بالفعل فقد تذبذب املؤشر نزوال 
حيث أقفل املؤش����ر قريبا من نقط����ة الدعم األولى عند 
7.707.9 نقطة. أما بالنس����بة لتحليلنا للفترة املقبلة، 
فاننا نتوقع أن املؤش����ر يجب علي����ه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى عند 7.800 نقطة ليس����تمر على االجتاه 
التصاعدي الثانوي متجها نحو نقطة املقاومة الثانية 
عند 8.000 نقطة مع ض����رورة ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
عن نقطة الدعم األولى عند 7.650 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.500 نقطة.

التغير %اكتوبر 15أكتوبر 8األسهم األكثر ارتفاعا

8.5%0.2950.320شركة وربة للتأمني

7.1%0.3500.375شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء

6.3%0.0960.102شركة نفائس القابضة

6.3%0.0640.068بنك اإلثمار

6.1%0.0980.104شركة املدار للتمويل واالستثمار

التغير %اكتوبر 15اكتوبر 8االسهم االكثر تراجعا

-19.8%0.1620.130بيت التمويل اخلليجي

-15.6%0.1280.108شركة سنام العقارية

-14.3%0.0910.078املجموعة الدولية لالستثمار

-13.1%0.6100.530شركة االستثمارات الوطنية

-12.0%0.1840.162شركة الساحل للتنمية واالستثمار

تق��رير

نسب القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع

البنوكاالستثمارالتأمنيالعقارالصناعةاخلدماتاألغذيةغير كويتي
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الش�خص: التحرك على 
األس�هم المنتق�اة وتوقعات 
باس�تمرار األداء المتذب�ذب 
للس�وق ف�ي الرب�ع األخي�ر

صب���ري: ال�س���وق 
يعان�ي م�ن حالة اس�تجداء 
ع�دم  ظ�ل  ف�ي  الس�يولة 
رئيس�ية محفزات  وج��ود 


