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تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي عن أداء السوق والخاص بـ »األنباء:

109 أسهم سجلت ارتفاعًا 
في قيمتها السوقية 

مقابل انخفاض 23 خالل أسبوع

االنكماش بواقع 0.1% لتكون أقل 
من 30 مليار دينار وقد سجل 109 
أسهم تقدما في القيمة السوقية، 
وفي املقابل سجل 23 سهما فقط 
خسارة في القيمة السوقية وأما 
بالنسبة لألس����هم الباقية فظلت 
متمسكة بالقيمة السوقية لها كما 

في األسبوع السابق.
وبني التقري����ر أن هناك تغير 
إيجابي ألداء الشركات اإلسالمية 
األسبوع املاضي حيث سجلت 35 
شركة تقدما في القيمة السوقية، 
في حني أنه سجلت فقط 6 شركات 
من واقع 57 شركة إسالمية خسائر 

وقد متثل هذا االنخفاض بتداول 
كثي����ف على األس����هم ذات القيمة 
السوقية الصغيرة وتداول قليل 
على األسهم ذات القيمة السوقية 

الكبيرة.
وأوض����ح التقري����ر ان القيمة 
الس����وقية اإلجمالية مستمرة في 

في قيمها السوقية مقارنة باألسبوع 
السابق.

وذكر التقرير أن قطاع العقار 
تصدر األكثر نشاطا حيث سجل 
زيادة عن األسبوع املاضي بنسبة 
109% وبالنسبة إلى قطاع االستثمار 
فقد حل في املركز الثاني مسجال 
زيادة بنسبة 68% مقارنة باألسبوع 
السابق، وبالنسبة إلى القطاعات 
األخرى فق����د كان أداؤها أقل من 
األسبوع املاضي باستثناء قطاع 
التأمني الذي ش����هد تغيرا إيجابيا 

واضحا.
كما كان أداء الشركات الرائدة 
في الس����وق زين وبن����ك الكويت 
الكويتي  التمويل  الوطني وبيت 
إيجابيا حيث س����جلوا زيادة في 
القيمة السوقية ب� 1.04% و%3.77 

و3.85% على التوالي.
هذا وقد كانت ملستويات األرباح 
الرائدة مثل بيت  اجليدة للبنوك 
التمويل وبنك الكويت الوطني أثر 
في دفع القيمة الس����وقية لقطاع 
البنوك إل����ى 9.96 مليارات دينار 
مقارنة ب� 9.63 في األسبوع السابق 
وكذلك ساهم منو شركة زين في 
زي����ادة القيمة الس����وقية لقطاع 
اخلدمات لتصل إلى 8.42 مليارات 
دينار مقارنة ب� 8.15 في األسبوع 

السابق.

أوض�����������ح 
ي�������ر  لتقر ا
األس����بوع��ي 
ع��ن  الصادر 
شركة املثنى لالستثمار واخلاص 
ب� »األنباء« حول األداء األسبوعي 
للبورص����ة ان التطورات العاملية 
الفجائي  التغير  اجليدة س����ببت 
لألحداث في الس����وق مما انعكس 
بشكل إيجابي واضح على املؤشرات 
السوقية الثالثة مقارنة باألسبوع 
الس����ابق، حي����ث ارتف����ع كل من 
املؤشر السعري واملؤشر الوزني 
الوزني  املثنى اإلسالمي  ومؤشر 
بنسبة 2.66%، 3.3%، 3.68% على 

التوالي.
وأض����اف التقرير ان مؤش����ر 
السوق الوزني كان أكثر املؤشرات 
تقلبا لألسبوع بنسبة 19.17%، في 
حني كان مؤش����ر املثنى اإلسالمي 
الوزني ومؤشر السوق السعري 
األقل تقلبا لهذا األس����بوع بنسبة 

18.99% و9.76% على التوالي.
كما شهد األسبوع املاضي زيادة 
في الكمي����ة املتداولة والصفقات 
حي����ث ارتفع����ت بنس����بة %36.1 
و0.69% على التوالي وقد سجلت 
الكمية املتداولة الى 217.74 مليون 
سهم متداول بينما شهدت القيمة 
املتداولة انخفاضا بنسبة %14.85 

العمر: »بيتك« ليس لديه انكشاف 
على مجموعة دبي العالمية أو شركة نخيل

..و »بيتك« يعلن نظاماً جديداً لتطوير أداء أجهزة السحب اآللي
أمت بيت التمويل الكويتي )بيتك( بنجاح عملية استبدال 
النظام اآللي الوسيط أمتريكس بنظام جديد يعرف ب� ألريك 
Alaric مما سيساهم في زيادة الطاقة االستيعابية احلالية 
واملستقبلية للعمليات اآللية ونقاط البيع P.O.S بعد التطورات 
امللموسة التي ادخلها بيتك على البطاقات املصرفية وأجهزة 
نقاط البيع لدى التجار وأجهزة السحب اآللي التي شهدت 

تطورات من حيث النوعية بإدخال جهاز »الشامل« املتعدد 
االستخدامات مبا فيها اإليداع النقدي والشيكات، أو العدد 
واالنتشار بحيث أصبحت تغطى معظم املناطق ووصلت 
إلى أماكن جديدة مثل محطات البنزين واألس����واق الكبرى 
وبعض املراكز اخلدمية باإلضافة إلى تشغيل أجهزة متنقلة 
من خالل خدمة »موبي بيتك«. وقال مس����اعد املدير العام 

لقطاع تكنولوجيا املعلومات د.وليد احلساوي في تصريح 
صحافي ان هذه اخلطوة مهمة في عمل بيتك في هذه املرحلة 
التي يشهد فيها توسعات نوعية بتحقيق مزيد من االنتشار 
وتوسيع قاعدة العمالء، مشيرا إلى أن النظام اجلديد ألريك 
Alaric يقوم بالربط املباشر والفوري ما بني النظام املصرفي 

ونظام الصرف اآللي ونقاط البيع.

محمد العمر

أخبار السوق في أسبوع

تأجيل محاكمات شركة أجيليتي بوالية جورجيا 
األميركية، ما يشير إلى نيتها في الطعن في دعوى 
االحتيال ورفع األسعار املقامة ضدها، بعدما أوقفتها 
احلكومة األميركية مؤقتا عن احلصول على عقود 

جديدة.
تعتزم شركة دار االستثمار بيع حصتها البالغة 
40% في بنك البحرين اإلسالمي مع بداية العام املقبل، 
بعد أخذ موافقة املستثمرين الدائنني في الشركة حلل 

مشكلة ديونها املتعثرة.
استكمل بيت التمويل اخلليجي املعاملة الثانية 
من تسهيالت املرابحة القابلة الى التحويل الى أسهم 
في بيت التمويل بقيمة 38 س����نتا للسهم الواحد 
ويحق لدويتشه بنك حتويل مبلغ اتفاقية املرابحة 
أو أي جزء منها إلى أسهم في البنك خالل السنوات 

الثالث املقبلة.
أف��ادت قن��اة CNBC العربي��ة بأنه��ا علمت من 
مص��ادر خاص��ة ان مجموعة اخلراف��ي تلقت خطابا 
رس��ميا من بنك نومورا يبلغه��ا أن البنك يقوم حاليا 

بدراس��ة عملية متويل صفقة ش��راء 46% من شركة 
زين ملصلحة الطرف الشاري.

حصل »بيت التمويل الكويتي � التركي« )بيتك 
- تركيا( على رخصة بنك إسالمي للعمل في دبي 
في خطوة إضافية متقدمة في توسعه الدولي، تأتي 
في أعق����اب حصوله على رخصة للعمل في أملانيا 
وكازاخس����تان مبا يدعم جهود توسع البنك نحو 

أسواق جديدة.
حقق��ت البن��وك الكويتية أرباح��ا صافية بلغت 
حوال��ي 361 ملي��ون دينار )حوال��ي 1.3 مليار دوالر( 
خالل األش��هر التس��عة األولى من العام احلالي رغم 
الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
أفاد تقرير لشركة بيت االستثمار العاملي بأن 
األرباح اإلجمالية للشركات ال� 165 التي أعلنت عن 
نتائجها املالية تقدر ب� 606.86 ماليني دينار لفترة 
األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 2009 مسجلة 

انخفاضا بنسبة 75.77% عن 2008.

الكمية المتداولة
)مليون(

البنوكاالستثمارالتأمينالعقارالصناعةالخدماتاألغذيةغير الكويتي

األسبوع السابقاألسبوع الحالي

)مليون( الكمية المتداولةمؤشر المثنى المؤشر الوزني

تحركات السوق اإلسبوعية

المؤشر السعري

قطاع غير الكويتي
1.89

%6.47

القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(

قطاع األغذية
0.73

%2.52

قطاع البنوك
9.97

%34.30

قطاع الخدمات
8.42

%28.91
قطاع االستثمار

3.28
قطاع التأمين%11.25

0.33
%1.14

قطاع العقار
2.00

%6.85

قطاع الصناعة
2.52

%8.66

األسبوع 22 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2009أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع
الحساسيةوضع نهاية األسبوع

السابقالحالينسبة التغيرالتغيرالسابقالحاليالمؤشرات

مؤشر السوق 
26.10%9.76%2.66%6.933.706.754.30179.40السعري

مؤشر املثنى 
38.27%18.99%3.68%590.88569.9020.98اإلسالمي

41.64%19.17%3.30%387.02374.6712.35مؤشر السوق الوزني

أكبر األسهم اإلسالمية من حيث القيمة السوقية
العائد منذ بداية العامالكمية المتداولة في األسبوعالنسبة من صندوق المؤشرالتغيراألسبوع السابقاألسبوع الجاريالسهم

-6.5%46.012.620.000%5.8%2.535.962.397.64بيت التمويل الكويتي

24.1%9.22.760.000%7.7%571.00530.22بنك بوبيان ش.م.ك

11.5%7.8290.000%2.0%487.83478.07بنك الكويت والشرق األوسط

-4.0%0.02.220.000%1.7%209.20205.77التجارية العقارية

90.4%0.043.440.000%3.1%198.00192.00منا القابضة

ق����ال الرئيس التنفيذي لبيت التموي����ل الكويتي »بيتك« محمد 
س����ليمان العمر ان »بيتك« ليس لديه انكشاف على مجموعة دبي 
العاملية او شركة نخيل، وذلك في أعقاب طلب مجموعة دبي العاملية 
تأجيل سداد بعض ديونها، وان »بيتك« لديه منظومة متكاملة إلدارة 
املخاطر تأخذ بعني االعتبار املخاطر اآلنية واملستقبلية ألي استثمار 
يش����ارك فيه او يقوم به »بيتك«، مشددا على حرص »بيتك« على 
تنويع محفظته االس����تثمارية من حيث التركز اجلغرافي لتحقيق 
افضل العوائد بأقل املخاطر مع اختيار اصول منتقاة، وبالنس����بة 
لتوسعاته اخلارجية فإن »بيتك« يعمل على خلق مراكز اقتصادية 

وقيادة مش����روعات مكتملة العناصر، مبا في ذلك التمويل الالزم، 
واتباع سياسة النمو املتوازن واخلطوات املدروسة. 

واضاف العمر »ليس لدينا اي انكش����اف فيما يتعلق مبجموعة 
دبي العاملية، مش����يرا الى ان العمل االس����تثماري في بيتك يتمتع 
بخب����رات طويلة ولديه منظوم����ة إلدارة املخاطر متعددة اجلوانب 
واألشكال حتفظ كيانه ومعدالت تطوره ومستويات منوه مبعايير 
ونظ����م متقدمة عبر القياس الدقيق ملس����تويات املخاطر واملتابعة 
احلثيثة جلميع التطورات وحتديد الوقت املناسب لدخول األسواق 

او اخلروج منها. 

تقـرير

»برقان«: لم نقدم أي تسهيالت مالية
لـ »دبي العالمية« أو »نخيل«

أك����د بنك برقان انه لم يقدم أي تس����هيالت مصرفية 
لشركة دبي العاملية أو شركة النخيل.

وفي بيان صادر عن البنك أمس قال فيه »مبناس����بة 
ما نشر مؤخرا بوسائل اإلعالم عن الوضع املالي لكل من 
شركة دبي العاملية وشركة النخيل، فإن بنك برقان يؤكد 
على ان أيا من الشركتني املذكورتني لم حتصل من البنك 

على أي تسهيالت مصرفية«.

»بوبيان« يعلن نجاح رعايته لـ »طلبة أميركا«
أعلن مدير عام مجموعة املوارد البشرية 
واخلدمات العامة في بنك بوبيان عادل احلماد 
عن جناح رعاية املؤمتر الس����نوي السادس 
والعشرين لطلبة الكويت في الواليات املتحدة 
مؤخرا، واملؤمتر الذي عقد في كاليفورنيا في 
الفترة 26 إلى 29 نوفمبر املاضي حتت شعار 
»إلى نهضة جديدة« وبرعاية من سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ومبشاركة 
لشخصيات السياسية واالقتصادية الكويتية 
املهمة. ومبناسبة رعاية بنك بوبيان للمؤمتر 
قال احلماد: »ان بنك بوبيان من أبرز الداعمني 
لطلبة الكويت في أميركا خالل األعوام املاضية 
وكانت مشاركتنا في املؤمتر ناجحة الميانه 

كبنك كويتي مبسؤوليته االجتماعية.


