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هشام أبوشادي
عل����ى الرغم من ضع����ف قيمة 
التداول في سوق الكويت لالوراق 
املالية في بداية تعامالت االسبوع 
امس اال ان مؤش����ري السوق حققا 
ارتفاع����ا ملحوظا بفع����ل صعود 
اس����عار العديد من اسهم الشركات 
التي شملها التداول، خاصة اسهم 
ان اغلب االسهم  البنوك، ويالحظ 
حقق����ت ارتفاعا في اس����عارها في 
ت����داوالت ضعيفة كما جاء الهبوط 

ايضا االس����بوع املاضي في تداوالت ضعيفة، وهذا يعطي مؤشرات 
ايجابي����ة بأن آلية التداول خالل اغلب تعامالت االس����بوع اجلاري 
سيغلب عليها طابع الصعود مع استمرار عمليات املضاربة والسرعة 
ف����ي جني االرباح في اطار محاوالت أوس����اط املتداولني حتقيق اي 
مكاسب مالية سريعة لتعويض بعض من اخلسائر الضخمة التي 
تكبدوها االسبوع املاضي، ولكن من الضروري احلذر في آخر يومني 
من تداوالت االس����بوع خاصة ان قطاعا كبيرا من أوساط املتداولني 
س����يفضلون البيع واالحتفاظ بالسيولة املالية لفترة ما بعد العيد 
خاصة في ظل االوضاع السياسية غير املريحة والتي تدفع باجتاه 
ازمات قادمة، فحتى موعد انعقاد القمة اخلليجية لن يحدث تطور 
سياسي حاسم جتاه االس����تجوابات، لذلك فإن األداء للسوق خالل 
الش����هر القادم يتوقع ان يغلب عليه طابع الصعود بدعم من سعي 
املجاميع االستثمارية لتصعيد السوق الغالق ميزانيات الشركات 
على مستوى أفضل بقدر اإلمكان، واالسهم املرشحة للصعود اكثر 

ستتركز على االسهم املرهونة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 67.6 نقطة ليغلق على 6821.9 نقطة 
بارتفاع نسبته 1% مقارنة بنهاية تعامالت االسبوع املاضي، كذلك 
ارتفع املؤشر الوزني 6.31 نقاط ليغلق على 380.98 نقطة بارتفاع 
نسبته 1.68% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، وبلغ اجمالي االسهم 
املتداولة 258.4 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 4741 صفقة قيمتها 

39.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 121 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسهم 85 شركة وتراجعت اسعار اسهم 13 شركة وحافظت 
اسهم 19 شركة على اسعارها، و82 شركة لم يشملها النشاط، تصدر 
قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 102 مليون 

سهم نفذت من خالل 1393 صفقة قيمتها 8.3 ماليني دينار.
وجاء قطاع الش����ركات العقارية في املركز  الثاني بكمية تداول 
حجمها 89.4 مليون س����هم نفذت من خالل 1148 صفقة قيمتها 7.7 

ماليني دينار.
واحتل قط����اع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 34.1 

مليون سهم نفذت من خالل 849 صفقة قيمتها 11 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املرك����ز الرابع بكمية تداول حجمها 11.3 

مليون سهم نفذت من خالل 593 صفقة قيمتها 7.9 ماليني دينار.

تشكيل مجلس إدارة 
»المستثمرون«

تأجيل اجتماع 
مجلس إدارة »آفاق«

»الشبكة القابضة« 
تعلن عن أسماء أعضاء 

مجلس إدارتها  

قال سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان ش���ركة مجموعة 
أفادته  القابضة  املستثمرون 
بأن���ه بن���اء عل���ى اجتماع 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
املنعقدة في 17 نوفمبر اجلاري 
والذي مت فيه انتخاب أعضاء 
مجلس إدارة الشركة   فقد مت 
تشكيل مجلس إدارة الشركة 
ليصبح عل���ى النحو التالي: 
براء عبدالعزيز بدر اجلناعي 
رئيسا ملجلس اإلدارة،  وفاطمة 
ابراهيم الصولة نائبا لرئيس 
مجلس اإلدارة،  وكل من هدى 
سليمان حسني البدر وحسني 
على محمد زمان وحمد سامي 

بدر اجلناعي اعضاء.

قالت ش����ركة افاق للخدمات 
انه مت تأجيل  التربوية )آفاق( 
اجتماع مجلس اإلدارة الذي كان 
محددا أمس ملناقش����ة البيانات 
املالية املرحلية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 31 أغسطس 
املاض����ي وال����ى موع����د يحدد 

الحقا. 

افاد سوق الكويت لألوراق 
الش���بكة  املالية بأن ش���ركة 
القابضة أفادته بأنه بناء على 
العمومية  اجتماع اجلمعي���ة 
العادية املنعقدة في 1 نوفمبر 
اجلاري والذي مت فيه انتخاب 
أعضاء مجلس إدارة الشركة، 
فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة 
ليصب���ح ناي���ف عبدالعزيز 
عبداهلل العنزي رئيسا ملجلس 
املنت���دب،  اإلدارة والعض���و 
وأنور ع���راك الفكر الظفيري 
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة،   
وكل من مشعل قطيم املطيري 
ورياض بن أحمد الثقفي وفايز 
عايد الظفيري اعضاء ود.بندر 
عايد الظفيري رئيسا تنفيذيا 

للشركة.  

وكان الطبيعي ان تعكس اسعار االسهم النتائج املالية لفترة الربع 
الثال����ث وايض����ا التوقعات للربع االخير، لكن اخلوف من االس����وأ 
القادم، ففي ظل الصعوبات املالية القوية التي تواجهها الش����ركات 
وتزايد خسائرها في استثماراتها وعدم وجود اي بوادر غير قانون 
االستقرار ملس����اعدة هذه الشركات، فإنه ال يستبعد ان يعلن خالل 
الربع االول من العام املقبل عن افالس عدد من الش����ركات املدرجة، 
وبطبيعة احلال سيكون لذلك تأثير كبير على السوق ما لم حتدث 
اي تطورات على املستوى السياسي كحل غير دستوري ملجلس االمة، 
ورغم ان هناك من يرى ان ذلك سيعطي دفعة قوية للسوق اال انه في 
املقابل سيعمق من الوضع 
السياسي املتأزم واالمني 

ايضا.
وقد حققت اغلب اسهم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها 
ف����ي ت����داوالت ضعيف����ة 
نسبيا غلب عليها عمليات 
الشراء، خاصة على سهمي 
الوطني والتمويل  البنك 
الكويتي، حي����ث يتوقع 
ان يس����تمر السهمان في 
الصعود السباب تتعلق 
برفع قيم االصول اجليدة 
لدى الشركات والصناديق 
واحملاف����ظ املالية خاصة 

املرهونة.

وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 11 مليون سهم نفذت من خالل 291 صفقة قيمتها 1.2 

مليون دينار.
على الرغم من صعود مؤشري السوق، اال انه يصعب القول ان 
السوق تعافى من ازمته ليدخل في مرحلة التماسك واالطمئنان بأنه 
مقبل على ارتفاع متوسط وطويل املدى، رغم انه يتوقع ان يكون االجتاه 
العام له خالل مراحل الفترة املتبقية من العام احلالي سيغلب عليه 
طابع الصعود في محاولة من املجاميع االستثمارية لتحسني ميزانيات 
نهاية العام احلالي، لكن هذا لن يجدي في ظل الهبوط الكبير للنتائج 

املالية للشركات في االشهر 
العام احلالي  التسعة من 
مقارنة بالفترة نفس����ها 
من العام املاضي بنس����بة 
75%، كما انه باس����تثناء 
عدد محدود من الشركات 
التي حققت ارباحا جيدة 
في الرب����ع الثالث مقارنة 
الثاني، فإن اغلب  بالربع 
الشركات جاءت نتائجها 
املالي����ة متواضعة، ومع 
الهبوط القوي للسوق منذ 
بدايات الربع االخير حتى 
اآلن فإن ذلك س����ينعكس 
سلبا على النتائج املالية 
للشركات في تلك الفترة، 

صعود أغلب األسهم القيادية شّجع المضاربات على »الرخيصة«
طابع االرتفاع سيغلب على تداوالت السوق حتى نهاية العام

وحققت اغلب اس����هم الشركات 
االس����تثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض االسهم، 
فقد شهد سهم ايفا تداوالت نشطة 
وارتفاعا ملحوظا في سعره، كذلك 
االمر لس����هم الديرة القابضة الذي 
س����جل ارتفاعا نسبيا في تداوالته، 
وحقق سهم القرين القابضة ارتفاعا 
في سعره باحلد االعلى في تداوالت 
ضعيفة نس����بيا، فيما حقق س����هم 
املدينة ارتفاعا محدودا في س����عره 
في تداوالت ضعيفة. وبشكل عام، فإن النتائج املالية ألغلب الشركات 

االستثمارية ستكون سيئة في نهاية العام.
فمن اصل 46 شركة في قطاع االستثمار، هناك 29 شركة اسعارها 
الس����وقية اقل من االسمية بنس����ب تتراوح ما بني 70 و 10% االمر 
الذي يشير الى ان اوضاع هذه الشركات من سيئ الى أسوأ، خاصة 

الشركات املتشابكة في امللكيات مع بعضها.
وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض االسهم، خاصة عقارات الكويت وجيزان 
واملستثمرون والوطنية العقارية التي غلب على تداوالتها املضاربات 
وجني االرباح، حيث من الواضح ان السهم يتماسك على مستوى 
250 فلس����ا. وواصل سهم ابيار تداوالته النشطة مع متاسك سعره 
على مستوى 52 فلسا. فمن اصل 36 شركة مدرجة في قطاع العقار، 
هناك 21 شركة اسعارها السوقية اقل من االسمية بنسب تراوحت 
ما بني 60 و 20%، وليس مستبعدا زيادة عدد هذه الشركات، خاصة 

ان بعضها قريب من حاجز ال� 100 فلس.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي 
منا القابضة والصناعات الوطنية الذي متاسك سعره على مستوى 

340 فلسا، فيما سجل سهم منا انخفاضا محدودا.
وحققت اغلب اسهم الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام، فقد شهد سهم اجيليتي تداوالت 
مرتفعة نسبيا مع استقرار سعره على مستوى ال� 900 فلس، وحتى 
تزداد حالة االس����تقرار لسهم اجيليتي على س����عره احلالي، فإنه 
يجب ان يتداول بكميات كبيرة. وحقق س����هم زين ارتفاعا محدودا 

في تداوالت ضعيفة.
وفي مقابل االرتفاع السعري احملدود ألغلب اسهم القطاع، حققت 

اسهم 8 شركات ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة.
واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية 
ضعيفة، باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمويل 

اخلليجي الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره.
وبشكل عام، فقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات ع لى 
59.8% من اجمالي قيمة االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 

122 شركة.

األسهم القيادية 
المرهونة ستكون 
األكثر ارتفاعـًا 
في الفترة 
القادمة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 8 شركات
 على %59.8 

من القيمة

)أحمد باكير(حتسن نسبي ملؤشرات البورصة

المؤشر 67.6 نقطة وتداول 
258.4 مليون سهم قيمتها 

39.4 مليون دينار

ارتفاع

استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
23.6 مليون دينار على 59.8% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، الديرة، 

عقارات، الوطنية العقارية، اجيليتي، زين.
 استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 6.8 

ماليني دينار على 17.2% من القيمة االجمالية.
 باستثناء انخفاض مؤشرات قطاعي الشركات 
غير الكويتية ب� 16.5 نقط����ة والتأمني مبقدار 6.5 
نقاط، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات أعالها 
 قطاع اخلدمات ب����� 190.1 نقطة، تاله قطاع االغذية

ب� 157.9 نقطة، تاله البنوك ب� 135.9 نقطة. ت
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