
الجمعة 23 اكتوبر 2009   29اقتصاد
أرباح »الوطني« و»الوطنية لالتصاالت« لم تساعده لالرتفاع

»غلف إنفست«: العزوف عن الشراء 
وترّقب النتائج وراء تراجع السوق

مقارنة بـ 61 مليونًا لألسبوع قبل الماضي

»االستثمارات الوطنية«: تراجع المتوسط اليومي 
لقيمة التداوالت إلى 36 مليون دينار

التقرير  قـال 
االســــبوعي 
لشـــــركــــة 
اداء  الوطنية حول  االستثمارات 
اقفل   NIC50 البورصة ان مؤشر
بنهاية تداول االسبوع املاضي عند 
مستوى 5.085.8 نقطة بانخفاض 
قدره 4.1 نقاط وما نســــبته %0.1 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالــــغ 5.089.9 نقطة وارتفاع 
قــــدره 790.4 نقطة وما نســــبته 
18.4% عن نهايــــة عام 2008 وقد 
استحوذت اسهم املؤشر على %84.3 
من اجمالي قيمة االسهم املتداولة 
في السوق خالل االسبوع املاضي. 
واقفل املؤشر السعري للسوق عند 
مستوى 7.607.9 نقطة بانخفاض 
قدره 100.0 نقطة وما نسبته %1.3 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 7.707.9 نقاط وبانخفاض 
قدره 174.7 نقطة وما نسبته %2.2 

عن نهاية عام 2008.
اما املؤشــــر الوزني للســــوق 
فقــــد اقفل عند مســــتوى 447.9 
نقطــــة بانخفاض قدره 1.8 نقطة 
وما نســــبته 0.4% مقارنة بإقفال 
االســــبوع قبل املاضــــي والبالغ 
449.7 نقطة وارتفاع قدره 41.2 
نقطة وما نسبته 10.1% عن نهاية 
عام 2008. وعن مؤشرات التداول 
واألســــعار قال التقرير إنه خالل 
تداوالت األسبوع املاضي انخفض 
مؤشر املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 33.2% و33.6% و41.2% على 
التوالي، ومن أصل الـ 202 شركة 
مدرجة بالســــوق مت تداول اسهم 
166شركة بنسبة 82.2% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اســــعار اسهم 30 شركة 
بنسبة 18.1% فيما انخفضت اسعار 
اسهم 105 شركات بنسبة %63.3 
واستقرت اسعار اسهم 30 شركة 
بنســــبة 18.7% من اجمالي اسهم 
املتداولة بالسوق ولم  الشركات 
يتم التداول على اسهم 36 شركة 
بنســــبة 17.8% من إجمالي اسهم 
الشركات املدرجة بالسوق الرسمي، 

41% و33% و34% علــــى التوالي، 
هــــذا وقد بلغ املتوســــط اليومي 
للقيمة املتداولة خالل االســــبوع 
36 مليون دينار مقابل 61 مليونا 

لألسبوع قبله.
بالرغم من االشارات االيجابية 
التي تلقاها سوق الكويت لألوراق 
املاليــــة على مختلــــف االصعدة 
فأسعار النفط احمللي وصلت خالل 
االسبوع الى اعلى مستوياتها خالل 
العام عند 75.32 دوالرا كما اجنزت 
احلكومة واقرت خطتها اخلمسية 
وبرنامج عملها وهما يحويان ارقاما 
محددة وجدوال زمنيا ملزما للتنفيذ 
وما تبع ذلك من استحسان على 
صعيد الساحة السياسية، وكذلك 
فيما يخص ارباح الشركات املدرجة 
عن ادائها للتسعة اشهر من العام 
احلالي والتي جــــاءت حتى اآلن 
او متوقعة بل  مبعظمها جيــــدة 
ممتازة بالنســــبة ألداء الشركات 
ذات الرسملة الكبيرة، اال ان ذلك 
كله لم يشفع لسوق االوراق املالية 
الذي بدا ضعيفــــا واقتصر على 
املبــــادرات الفردية جهة عمليات 
التــــداول والتي اخــــذت اجتاهني 
رئيسيني اما املضاربة او حتريك 

السوق خلدمة املضاربة.

بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 
للشــــركات املدرجة في الســــوق 
الرســــمي 35.260 مليــــار دينار 
بانخفــــاض قــــدره 160.8 مليون 
دينار وما نسبته 0.5% مقارنة مع 
نهاية االسبوع قبل املاضي والبالغة 
35.420 مليار دينار وارتفاع قدره 
1.461 مليار دينار وما نسبته %4.3 

عن نهاية 2008.
وعن األداء العام للسوق ذكر 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 

املالية انهى تعامالته خالل االسبوع 
على انخفاض في ادائه باملقارنة 
اقفال االسبوع املاضي وذلك  مع 
بالنســــبة الى املؤشــــرات العامة 
)NIC50ـ  السعريـ  الوزني( والتي 
حققت خسائر بنسب بلغت %0.1 
و1.3% و0.4% على التوالي، كذلك 
األمر بالنسبة الى املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للقيمة املتداولة ـ 
الكمية املتداولة ـ عدد الصفقات( 
والتي انخفضت بنســــب بلغت 

علما بأنه مايزال هنا 7 شــــركات 
موقوفة عن التداول استنادا الى 
قرار جلنة السوق رقم 97/4 والذي 
يلزم كافة الشركات والصناديق 
املدرجة بالسوق بتقدمي البيانات 
املالية في موعد أقصاه 45 يوما 
الفترة احملددة  انتهاء  من تاريخ 
كما مت بتاريــــخ 19 أكتوبر 2009 
وقف ادراج اســــهم بنك البحرين 

الكويت بالسوق الرسمي.
وبنهاية تداول االسبوع املاضي 

التحليـــل  اوضـــح 
األســـبوعي للشـــركة 
الدوليـــة  اخلليجيـــة 
لالستثمار »غلف انفست« لسوق الكويت 
لالوراق املالية ان مؤشـــر البورصة شهد 
انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع 100نقطة 
وبنسبة 1.30% كما انخفض الدمؤشر الوزني 

بواقع 1.78نقطة وبنسبة %0.40.
وبني التحليل أن السبب وراء االنخفاض 
يعود لعدة عوامل أهمها، عزوف عن الشراء 
وترقب إلعالنـــات أرباح الربع الثالث من 
العام وخصوصا أرباح الشركات القيادية 
والتشغيلية مما أدى إلى انخفاض القيم 
والكميات املتداولة بشكل كبير. وعلى الرغم 
من إعالنات األرباح اجليدة وغير املتوقعة 
لبنك الكويت الوطني الـــذي حقق ربحا 
صافيا بلغ 201 مليون دينار وبربحية 70 
فلسا للسهم وشركة الوطنية لالتصاالت 
التي حققت ربحـــا صافيا بلغ 97 مليون 
دينار وبربحية 194 فلســـا للسهم إال أن 
السوق فشل في التجاوب مع هذه اإلعالنات 

اإليجابية خالل األسبوع. 
وقد تصدر قطاع اخلدمــات أعلى تداول 
بنسبة 22.8% من إجمالــي القيمــة املتداولة 
لألسبوع حيث شـــهــد سهم زين تــداوال 
بـ 8.8 ماليني ســـهم بقيمـــــة 11.9 مليون 
دينار، وأيضا شهد سهــم اتصاالت تداوال 
بـ 4 ماليني سهم بقيمــة 6.3 ماليني دينار 
وحــل قطــاع الصناعة ثانيا بنسبة %19.5 
وذلــك بسبــب التداول على سهم منا قابضة 

حيـــث تداول بـ 45 مليون ســـهم بقيمة 
22.4 مليون دينار وشـــهد سهم صناعات 
تداوال ملحوظا حيث تداول بـ 10.6 ماليني 
ســـهم بقيمة 4.5 ماليني دينار، ولقد حل 
قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 18.8% وذلك 
بســـبب التداول على سهم مشاريع حيث 
تداول بـ 8.4 ماليني سهم بقيمة 4.3 ماليــني 
دينار وشهد سهم الصفاة تداوال ملحوظـــا 
حيث تداول بـ 25.9 مليون سهم بقيمة 3.5 

ماليني دينار.
وقال التحليل انه وكما ذكر االســـبوع 
املاضي يتوقع أن املؤشـــر يجب عليه أن 
يتخطى نقطـــة املقاومة األولى عند 7800 
التصاعدي  نقطة ليســـتمر على االجتاه 
الثانوي متجها نحو نقطة املقاومة الثانية 
عند 8000 نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم 
والكميات املتداولـــة، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم 
األولى عند 7650 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 
الثانية 7500 نقطة. وبالفعل فقد تذبذب 
املؤشـــر نزوال حيث جتاوز املؤشر نقطة 
الدعم األولى وأقفل عند 7607.9 نقطة. أما 
بالنسبة لتحليل الفترة املقبلة، فانه يتوقع 
أن املؤشـــر يجب عليه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى عند 7700 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثانية عند 7900 نقطة ليتجاوز 
االجتاه التنازلي الثانوي مع ضرورة ارتفاع 
القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشـــر عن نقطة 
الدعم األولى عند 7500 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7340 نقطة. 
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نسب القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع
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النافذة اإللكترونية اجلديدة لـ »شعاع«محمد ياسني

الشركة تقوم بمهام تقديم خدمات المساعدة اللوجيستية اإلنسانية

»أجيليتي« تفوز بعقد الهيئة األميركية 
للتطوير الدولي للمعونة الغذائية

فازت شركة أجيليتي للخدمات احلكومية والدفاع 
الرائـــدة في تقدمي اخلدمات اللوجيســـتية وخدمات 
سلسلة اإلمدادات، بعقد لتسلم وتخزين وإعادة تصدير 
املعونات والســـلع الغذائية لصالح الهيئة األميركية 
للتطويـــر الدولي. وينص العقد علـــى أداء عمليات 
وإيصـــال املؤن بكميات غير محددة. وتعد مدة العقد 
سنة واحدة أساسية وأربع سنوات جتدد اختياريا، 
فيما تبلغ قيمة العقد في كل سنة منه حوالي 10 ماليني 

دوالر كحد أقصى.

 وستبدأ »أجيليتي للخدمات احلكومية والدفاع« 
بتنفيذ أولى مهماتها بقيمة 4 ماليني دوالر وذلك لتسلم 
وتخزين املعونات الغذائية في ميناء جاسينتوبورت 
بهيوسنت استعدادا لشحنها بحريا إلى املنطقة احلرة 
في جيبوتي بأفريقيا. حيث ستقوم »أجيليتي للخدمات 
احلكومية والدفاع« بتسلم وتخزين ونقل املعونات 

الغذائية في املوقعني.
إضافة إلى ذلك ميكن أن يسند إلى »أجيليتي« مهام 
تقدمي خدمات ما قبل التوزيع في كل من دربان، جنوب 

أفريقيـــا، لومى، توجو، مومباســـا، كينيا، كولومبو 
وسريالنكا.

يأتي فوز »أجيليتي«، بهذا العقد ضمن إطار تفعيل 
إستراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع املهام املوكلة 
إليهـــا حيث أثبتت جدارة ملفتـــة على صعيد تقدمي 
اخلدمات اللوجيســـتية املتكاملة الشاملة للمنظمات 
الدولية في مضمار تقدمي املساعدات اإلنسانية وجهود 
حفظ السالم واالستقرار في أفريقيا وغيرها من مناطق 

العالم املختلفة.

 49 ألف دينار خسائر
»عقار لالستثمارات العقارية«

  أكد مجلس ادارة شركة عقار لالستثمارات العقارية أنه اجتمع 
أمـــس واعتمد البيانات املالية املرحلية للشـــركة للفترات املنتهية 
في 30سبتمبر 2009، وقد حققت الشركة خسائر لفترة الـ 9 أشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 49.2 ألف دينار بخسارة للسهم 
قدرها 0.21 فلسا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 حيث حققت 
الشركة أرباحا بلغت 258.5 ألف دينار بربحية سهم بلغت 1.10 فلس. 
علما أن إجمالي املوجودات املتداولة لفترة الـ 9 أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر 2009 بلغت 9.1 ماليني دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 

2008 حيث بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 7.3 ماليني دينار.
كما أن إجمالي املوجودات للـ 9 أشـــهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 بلغـــت 29.2 مليون دينار مقارنة بإجمالي املوجودات لنفس 
الفترة من العام 2008 والبالغـــة 28.8 مليون دينار، وبلغت أيضا 
إجمالي املطلوبات املتداولة لفترة الـ 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
املاضي 2.5 مليون دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات املتداولة لنفس 
الفترة من العام املاضي البالغة 2.6 مليون دينار، وبلغ كذلك إجمالي 
املطلوبات لفترة الـ 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 4.3 ماليني 
دينار مقارنة بإجمالـــي املطلوبات لنفس الفترة من العام املاضي، 
حيث بلغت 2.7 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق املساهمني لفترة 
الـ 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 24.8 مليون دينار مقارنة 
بإجمالي حقوق املســـاهمني لنفس الفترة من العام 2008 والبالغة 

26.1 مليون دينار.

»استهالكية« توّقع مذكرة
تفاهم مع شركة بالشارقة

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان الشركة الوطنية للصناعات 
االستهالكية افادت بانه قد مت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة روكميت 
التعاونية بامارة الشارقة )لصناعة قضبان حديد التسليح( لالستحواذ 
على نســـبة 35% بقيمة  تقدر بحوالي 2.500 مليون درهم اماراتي 

وسوف يتم ابالغ ادارة السوق بالتطورات   النهائية في حينها. 

»شعاع لألوراق المالية« تطلق أحدث نافذة
تداول إلكترونية متكاملة ألسواق المنطقة

أعلنــــــت »شـــعاع لألوراق 
املالية«، ذراع الوســـاطة املالية 
لشـــعــاع كابيتـــال، امس أنهــا 
ستطــلق رسميا يــوم األحد املقبل 
نظام تـــداول حــديث للمستثمرين 
االلكتـــرونـــــــي  على موقعهــا 
 )www.shuaasecurities.com(
والـــذي ميثل نافـــذة الكترونية 
متقدمة تتيح للمتداولني استخدام 
باقة متكاملة من حلول الوساطة 
املالية املتطـــورة )ABSTM( من 
ضمنهـــا التـــداول االلكترونـــي 
التعريف  والتداول عبر نظـــام 
الصوتي، هذا باإلضافة إلى بوابة 
أبحاث متقدمة وخدمة االستعالم 
عن األسعار عبر نظام التعريف 

الصوتي.
ان نافذة  وقال بيان للشركة 

التـــداول االلكترونيـــة متوافرة 
للمســـتخدمني باللغتني العربية 
واالجنليزيـــة حيـــث ميكنهـــم 
االشـــتراك مجانـــا والتداول في 
جميع أسواق األسهم اإلماراتية 
من خالل حساب واحد. كما تعمل 
»شعاع لألوراق املالية« حاليا على 
إضافة امكانية التداول في أسواق 
إقليمية جديدة لتشـــمل أسواق 

األردن ومصر والسعودية.
وتتيح هذه النافذة اإللكترونية 
احلديثة للمستثمرين االستفادة 
من جميـــع األبحاث التي تغطي 
الشركات املدرجة في أسواق األسهم 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. ويستطيع املستثمرون 
املشـــتركون اآلن احلصول على 

معلومات وأخبار وأسعار األسهم 
احلية بشكل مباشر عبر املوقع، 
هذا باإلضافة إلى جميع األبحاث 
والتحاليل األساسية والفنية التي 
تنشرها »شعاع كابيتال«. يستطيع 
املستخدمون فتح حساباتهم بشكل 
بســـيط وأوتوماتكـــي ومن ثم 
مباشرة التداول في أسواق األسهم 
الرئيس  التي يختارونها. وقال 
التنفيذي لـ »شعاع لألوراق املالية« 
محمد ياسني: »ان هذه النافذة متثل 
تطورا حقيقيا في أسلوب التداول 
ومتابعة األسهم في أسواق األسهم 
اإلقليمية وستمثل معيارا أعلى 
جلـــودة منتجاتنا وخدماتنا في 
مجال الوساطة املالية في املنطقة 
وتقربنا للمعايير العاملية خلدمات 

الوساطة.

وبلغت أيضــــا إجمالي املطلوبات 
املتداولة لفترة الـ 9 أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر املاضي 61.9 مليون 
دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات 
املتداولــــة لنفس الفترة من العام 
املاضي البالغة 56.3 مليون دينار، 
وبلغت كذلــــك إجمالي املطلوبات 
لفترة الـ 9 أشــــهر املنتهية في 30 
سبتمبر املاضي 170.2 مليون دينار 

مقارنة بإجمالي املطلوبات لنفس 
العــــام املاضي، حيث  الفترة من 
بلغت 144.6 مليون دينار، وبلغ 
إجمالي حقوق املســــاهمني لفترة 
الـ 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
املاضي 67.8 مليون دينار مقارنة 
بإجمالي حقوق املساهمني لنفس 
الفترة من العــــام 2008 والبالغة 

85.4 مليون دينار.

الكويت لألوراق  ذكر ســــوق 
املالية أن مجلس ادارة شركه اخلليج 
للتأمني   قــــد اجتمع أمس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30ســــبتمبر 
2009، وقد حققت الشركة أرباحا 
لفترة الـ 9 أشهر بلغت 5.8 ماليني 
دينار بربحية ســــهم قدرها 35.4 
فلســــا مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث حققت الشركة 
10.8 مليون دينار بربحية ســــهم 
بلغت 65.9 فلسا. كما أن إجمالي 
املوجــــودات املتداولة لفترة الـ 9 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
بلغت 129.5 مليون دينار مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2008 حيث 
املتداولة  بلغ اجمالي املوجودات 

128.9 مليون دينار.
اجلديــــر ذكــــره أن إجمالــــي 
املوجودات للـ 9 أشهر املنتهية في 
30 ســــبتمبر 2009 بلغت 253.4 
مليــــون دينار مقارنــــة بإجمالي 
املوجودات لنفس الفترة من العام 
2008 والبالغة 243.2 مليون دينار، 

5.8 ماليين دينار أرباح
»الخليج للتأمين« لـ 9 أشهر

تغيير في منصب المدير العام للبنك

4.6 ماليين دينار 
خسائر »بنك الكويت الدولي«

أفاد سوق الكويت لألوراق 
املالية بـــأن مجلس ادارة بنك 
الكويت الدولي قد اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للبنك للفترات 
املنتهية في 30سبتمبر 2009 
حيث حقق البنك خسائر لفترة 
الـ 9 أشـــهر بلغت 4.6 ماليني 
دينار وبلغت خســـارة السهم 
4.98 فلـــوس مقارنة بالفترة 
نفســـها من العام 2008 حيث 
حقق البنك أرباحا قدرها 33.6 
مليون دينار بربحية سهم بلغت 

36.07 فلسا.
كما أن إجمالي املوجودات 
املتداولـــة لفترة الـ 9 أشـــهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
بلغت 1.09 مليار دينار مقارنة 
بنفـــس الفترة من العام 2008 
حيث بلغت اجمالي املوجودات 
املتداولة 1.11 مليار دينار. كما 

أن إجمالـــي املوجودات للـ 9 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 بلغت 1.12 مليار دينار 
مقارنـــة بإجمالي املوجودات 
لنفس الفترة من العام 2008 
والبالغـــة 1.15 مليـــار دينار، 
وبلغ أيضا إجمالي املطلوبات 
املتداولـــة لفترة الـ 9 أشـــهر 
املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 
964.6 مليـــون دينار مقارنة 
املتداولة  بإجمالي املطلوبات 
لنفس الفترة من العام املاضي 
البالغة 966.06 ماليني دينار، 
وبلغت كذلك إجمالي املطلوبات 
لفترة الـ 9 أشهر املنتهية في 
30 ســـبتمبر املاضي 969.5 
مليون دينار مقارنة بإجمالي 
املطلوبـــات لنفس الفترة من 
العـــام املاضي حيـــث بلغت 
970.9 مليون دينار، وبلغت 

إجمالي حقوق املساهمني لفترة 
الــــ 9 أشـــهر املنتهية في 30 
سبتمبر املاضي 160.1 مليون 
دينار مقارنة بإجمالي حقوق 
املســـاهمني لنفس الفترة من 
العـــام 2008 والبالغة 180.2 

مليون دينار.
مـــن جهة أخـــرى، أوضح 
سوق الكويت لألوراق املالية 
أفاده  الدولي  الكويت  أن بنك 
العام قد  املديـــر  بأن منصب 
شغر، وذلك بعد استكمال عقد 
املدير العام السابق عادل احمد 
في 21 أكتوبر 2009  وقد قرر 
مجلس ادارة البنك تكليف املدير 
التنفيذي إلدارة العمليات فهد 
الفوزان للقيام، باإلضافة الى 
عمله، مبهام املدير العام وذلك 
من تاريخ أول من أمس وحتى 

اشعار آخر.

»المركز«: تداوالت شحيحة في ظل األداء المتذبذب
قال التقرير االسبوعي لشركة املركز املالي 
ــوق الكويت لألوراق  ــي »املركز« ان س الكويت
ــهد أداء متذبذبا كما  ــبوع ش ــة لهذا األس املالي
ــابيع املاضية على الرغم من  هو احلال في األس
ــبوع املاضي،  ــك النسبي مقارنة باألس التماس
ــحيحة في ظل استمرار  إذ كانت التداوالت ش
ــه باملقابل لم  ــراء إال أن ــة العزوف عن الش حال
تكن هناك عمليات بيع كبيرة، واليزال السوق 
ــتجدات جديدة  ــن عدم وجود أي مس يعاني م
ــن والتي كانت احملرك الرئيس  حول صفقة زي
ــوق الفترة املاضية، كما  إن لم يكن الوحيد للس

لم يبد السوق تفاعال مع إعالن أرباح »الوطني« 
ــوك عن أرباحها والتي  بعد إعالن عدد من البن
ــا باملخصصات والذي قد يعطي  أظهرت تأثره
انطباعا عن مقدار املخصصات التي قد تأخذها 

البنوك األخرى بنسب متفاوتة. 
ــي 447.92 نقطة  ــر الوزن ــغ املؤش وقد بل
ــر  ــدره 0.4%، كما انخفض املؤش بانخفاض ق
ــبة 1.3% ببلوغه 7607.9 نقاط،  ــعري بنس الس
ــي  ــرين الوزن ــائر املؤش ــاح وخس ــغ أرب لتبل
ــنة إلى 10.1% و%2.2  ــعري منذ بداية الس والس

على التوالي.


