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إعداد: محمود فاروقإعالنات البورصة

نهاية الربع الثالث من العام احلالي، وبالتالي فإن ذلك سينعكس 
س���لبا على النتائج املالية في ظل اعالن العديد من الشركات عن 
نتائج مالية في الربع الثال���ث اضعف مقارنة بالربع الثاني من 
العام احلالي. وعلى الرغم من ان هناك صعوبة في ان تصل اسعار 
اسهم الشركات خاصة القيادية ملستويات اغالق النصف االول  او 
نهاية الربع الثالث، اال انه من املفترض ان تصل ملستويات قريبة 
ملا كانت عليه في تلك الفترات، وذلك جتنبا ملزيد من الضغوط من 
قبل البنوك، خاصة فيما 
يتعلق باالسهم املرهونة، 
باالضافة الى ان من صالح 
املجاميع االستثمارية رفع 
قيم اصولها في البورصة 
الجناح عمليات الزيادات 
في رؤوس اموال الشركات 
والتي ستصبح حتمية 
على العديد من الشركات 
املقبل ملواجهة  العام  في 
الش���ديد في  الضع���ف 
السيولة املالية لديها، وفي 
نفس امكانية اس���تغالل 
الفرص االستثمارية التي 
تعد اهدافا اساسية على 
الشركات استغاللها خاصة 

امس بالتذبذب صعودا وهبوطا، خاصة ان بعض االسهم القيادية كانت 
وراء هذا التذبذب، حيث حقق بعضها صعودا خاصة في قطاع البنوك 
والبعض اآلخر حقق هبوطا، خاصة سهم اجيليتي الذي انخفض خالل 
مراحل التداول باحلد االدنى، ورغم اعالن احدى الشركات الهندية 
التابعة للحكومة والتي تشارك في حتالف شراء حصة في زين عن 
جتميد خطتها في هذا الشأن، اال ان سهم زين واغلب اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي حققت مكاسب سوقية جيدة، االمر الذي دعم 

االجتاه الصعودي للسوق 
والذي خلق شعورا وان كان 
حذرا بأن السوق الكويتي 
على وشك التعافي من ازمة 
التي هوت به بشدة  دبي 
الثالثاء واالربعاء،  يومي 
لكن تظل العوامل الداخلية 
اكثر تأثيرا على توجهات 
السوق في الفترة املقبلة، 
ومع ذلك ليس امام املجاميع 
االستثمارية سوى حتدي 
هذه العوامل والعمل على 
دفع السوق نحو االرتفاع 
في الفترة املقبلة، خصوصا 
ان االسعار السوقية احلالية 
اقل بكثير مقارنة باغالقات 

صعود محدود للبورصة يولد ارتياحًا نفسيًا حذرًا
وتطلع لمواصلة االرتفاع لتحسين الميزانيات في نهاية العام

 اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 7 شركات 
والبالغة 23.5 مليون دينار على 55% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
الصناعات الوطنية، من����ا القابضة، اجيليتي، 

زين، جيزان.
 استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 5.5 

ماليني دينار على 12.8% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤش����رات جميع القطاعات ارتفاعا 
اعالها قطاع البنوك مبقدار 91.2 نقطة، تاله قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 87.2 نقطة، تاله 

قطاع الصناعة مبقدار 61 نقطة. ت
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وانها لن تعوض مرة اخرى.

آلية التداول

حققت اسهم ستة بنوك ارتفاعا 
في اسعارها فيما حافظت باقي اسهم 
القطاع على اسعارها في تداوالت 
ضعيف���ة بش���كل عام باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة على سهم البنك 
الوطني الذي حقق مكاسب سوقية 
محدودة، ولكن من الواضح ان هناك 
قناعة بأن الس���هم بس���عره احلالي ميثل فرصة اكثر من ممتازة 

للشراء االستثماري.
كذلك حقق س���هم بيتك ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
محدودة ايضا، وميكن القول ان اسهم البنوك باسعارها الراهنة 
متثل فرصا جيدة خاصة وانها تعد اس���عار ازمة، وبالتالي فانها 
مرشحة لتحقيق مكاسب جيدة في الفترة املتبقية من العام احلالي. 
وحققت اغلب اس���هم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة مقارنة باول من امس االمر الذي يشير الى ان 
االقبال على الشراء اكثر من االقبال على البيع خاصة وان االسعار 
تعتبر اسعارا للشراء، فضال عن ان الكثير من اوساط املتداولني 
لديهم اسهم في قطاع االستثمار باسعار اعلى مما هي عليه اآلن. 
كذلك حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم ولكنها اقل مقارنة بتداوالتها في 
اليومني املاضيني، ويالحظ انه في الوقت الذي حققت فيه معظم 
اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها اال ان سهم الوطنية 
العقارية واصل االنخفاض في تداوالت مرتفعة نسبيا، حيث وصل 
السهم ملستويات متدنية ومغرية للشراء قياسا باالرباح اجليدة 
التي حققتها الش���ركة في التسعة اشهر، ومن الواضح ان السهم 
سيتجاوز آثار تداعيات القضية املرفوعة ضد شركة اجيليتي رغم 
ان املطالب في ش���أن هذه القضية تقدر بنحو 60 مليون دوالر اال 

ان السهم هبط ملستويات متدنية وغير مبررة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الش���ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا نسبيا 
في تداوالته وسعره السوقي، فيما شهد سهم منا القابضة تداوالت 
قياس���ية، حيث انخفض باحلد األدنى في بدايات التداول ليصل 
الى 255 فلسا اال ان عمليات الشراء القوية ادت الرتفاعه الى 290 
فلسا. حققت ايضا اغلب اس���هم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت النشطة 
على سهم اجيليتي الذي انخفض باحلد األدنى في بدايات التداول 
من 760 فلسا الى 710 فلوس اال انه مع تزايد القوة الشرائية على 
السهم ارتفع ليغلق على 760 فلسا. وحققت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي التمويل اخلليجي والبنك 
األهلي املتحد. وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 7 شركات على 

55% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول.

هشام أبوشادي
الكويت لالوراق  استعاد س����وق 
املالية في تعامالت امس جزءا محدودا 
من اخلسائر الضخمة التي تكبدها اول 
من امس في تداوالت سيطرت عليها 
عمليات الشراء اكثر من البيع، االمر 
الذي ساهم في استقرار احلالة النفسية 
نسبيا الوساط املتداولني الذين تكبدوا 
خسائر ضخمة ضاعفت منها ازمة دبي 
االخيرة. وعلى الرغ����م من ان هناك 

قناعة لدى االوساط االس����تثمارية بأن االسعار احلالية، خاصة السهم 
الش����ركات القيادية، اكثر من مغرية بالش����راء واالستثمار، اال ان غياب 
الثقة في البورصة والشعور باالحباط الذي يسود اوساط املستثمرين 
يدفعان الى عدم بناء مراكز مالية خاصة في ظل استمرار حالة الصراع 
السياس����ي بني السلطتني التنفيذية والتشريعية وعدم وجود محفزات 
اقتصادي����ة في االفق، خاصة في مجال االنف����اق احلكومي وتأخر اقرار 
خط����ة التنمية االقتصادية، باالضافة الى ذلك وجود ش����عور عام لدى 
االوساط االستثمارية بأن هناك الكثير من الشركات تأثرت بأزمة دبي، 
وم����ع اقتراب نهاية العام احلالي فإن الكثير من احملافظ املالية الكبيرة 
والصناديق االس����تثمارية تستعد الغالق ميزانياتها واحملافظة على ما 
لديها من »كاش«، بل واالجتاه نحو املزيد من »الكاش« خاصة ان هناك 
مخاوف من اوضاع صعبة ستواجه منطقة اخلليج في النصف االول من 
العام املقبل والتي سيعقد فيها العديد من الشركات جمعياتها العمومية 
والتي سيظهر خاللها الكثير من املشاكل، لذلك فإن الشراء واالستثمار 
سيكون محدودا جدا او مؤجال، كما ان عمليات املضاربة ستكون محدودة 

وسريعة خالل تلك الفترة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 47.4 نقطة ليغلق على 6698.2 نقطة، 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني 4.55 نقاط ليغلق على 371.77 نقطة.

وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 248.7 مليون سهم نفذت من خالل 
4855 صفقة قيمتها 42.7 مليون دينار. وجرى التداول على اس����هم 112 
شركة من اصل 205 ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 21 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها 
و93 ش����ركة لم يشملها النش����اط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية 
النش����اط بكمية تداول حجمها 86.5 مليون سهم نفذت من خالل 1453 
صفق����ة قيمتها 6.5 ماليني دينار. وجاء قط����اع العقار في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 75 مليون سهم نفذت من خالل 1012 صفقة قيمتها 
5.8 ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 32.7 مليون سهم نفذت من خالل 994 صفقة قيمتها 11.4 
مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 23.5 مليون سهم نفذت من خالل 668 صفقة قيمتها 7.2 
ماليني دينار. وجاء قطاع الش����ركات غير الكويتية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 17.1 مليون سهم نفذت من خالل 157 صفقة قيمتها 

1.9 مليون دينار.

تذبذب وصعود

في اول ساعة من فترة التداول، اتسمت حركة التعامل في البورصة 

تأثير إيجابي 
الرتفاع أسهم 
شركات الخرافي 
بقيادة »زين«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 7 

شركات على %55 
من القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر(تطلع املتداولني ملزيد من االرتفاع

المؤشر 47.4 نقطة وتداول 
248.7 مليون سهم قيمتها 

42.7 مليون دينار

ارتفاع

6 شركات جديدة تعلن عدم تعرضها لديون
شركتي دبي العالمية والنخيل العقارية

أعلنت 6 شركات مدرجة بقطاعات مختلفة 
على موقع سوق الكويت لالوراق املالية أنها 
لم تتعرض لديون مجموع���ة دبي   العاملية 
وشركة النخيل العقارية اململوكتني حلكومة 
دبي، حيث ذكرت شركة االستثمارات الصناعية 
أنها ليس لها اي تعرض او انكش���افات على 
مجموعة دبي العاملية وشركة النخيل اململوكتني 
حلكومة دبي، وليس لها او عليها   اي حقوق 
او التزامات فيما يتعلق بالشركات املذكورة، 
وبالتالي فإنه  ال يوجد تأثير مباشر او غير 

مباشر على الشركة نتيجة االزمة احلالية.
فى حني أفادت شركة مدينة االعمال الكويتية 
العقارية بعدم وجود أي تعرض او تعامل مع 
مجموعة دبي   العاملية وشركة النخيل العقارية 
اململوكتني حلكومة دبي، وأوضحت ش���ركة 
نور لالس���تثمار   املالي أن الشركة ليس لها 
أي تعرض او انكشافات على مجموعة   دبي 
العاملية وشركة النخيل اململوكتني حلكومة 
دبي، وليس لها او عليها   اي حقوق او التزامات 
فيما يتعلق بالشركات املذكورة، وبالتالي فانه 

  ال يوجد تأثير مباش���ر او غير مباشر على 
الشركة نتيجة االزمة احلالية.

كما ذكرت شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
أن الش���ركة ليس لها أو عليها اي حقوق او 
ديون فيما يتعلق بشركة دبي العاملية وشركتها 
التابعة النخيل، وبالتالي لن تتأثر الش���ركة 
او تنكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

بسبب االزمة املالية التي تتعرض لها.
وقالت ش���ركة اكتتاب القابضة في بيان 
لها ان الش���ركة ليس لها او عليها اي حقوق 
او دي���ون فيما يتعلق بش���ركة دبي العاملية 
وشركتها التابعة النخيل، وبالتالي لن تتأثر 
الشركة او تنكشف بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بسبب االزمة املالية التي تتعرض لها، 
وأخيرا ذكرت شركة اركان الكويت العقارية 
أنه ال يوجد تأثير بشكل مباشر او غير مباشر 
على الشركة   نتيجة األزمة احلالية املتعلقة 
بديون ش���ركة دبي العاملية وشركة نخيل، 
وال   يوجد للش���ركة أي استثمارات عقارية 

داخل اإلمارات.

البورصة تأثرت بأزمة دبي وتطورات صفقة زين

»غلف إنفست«: مؤشر السوق فقد 235.5 نقطة
 في أسبوع اقتصر على 3 جلسات

التقرير األس���بوعي  أوض���ح 
التحليل  إدارة  الص���ادر ع���ن 
والدراسات االس���تثمارية في 
الدولية لالس���تثمار »غلف  الش���ركة اخلليجية 
انفست« أن مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية 
شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع 235.5 نقطة وبنسبة 
3.4%، كما انخفض املؤش���ر الوزني بواقع 15.25 

نقطة وبنسبة %3.94.
وأعاد التقرير التراجع الى عدة عوامل أهمها، 
إعالن حكومة إمارة دبي طلبها بتجميد استحقاقات 
ديون مجموعة دبي العاملية التي متتلكها اإلمارة 
والتي أثرت بالسلب على معظم األسواق العاملية 
واخلليجية خالل األس���بوع وباألخص بعد إعالن 
حكومة دبي عدم ضمان ديون »دبي العاملية« و»نخيل 
العقارية«. باإلضافة إلى إعالن شركة بهارات سانشار 
نيجام ليمتد جتميد خطة شراء حصة في شركة زين 
أدت إلى انخفاض السوق وباألخص أسهم مجموعة 
اخلرافي في أوائل تداوالت األسبوع. وعلى الرغم من 
انخفاض السوق إال أنه استرد بعضا من خسائره 
بعد ارتفاع معظم أسهم املجاميع االستثمارية في 

آخر يوم تداول في األسبوع.
هذا وقد تصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنسبة 
36.3% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع، حيث 
شهد سهم وطني تداوال ب� 26 مليون سهم بقيمة 
26.9 مليون دينار، وأيضا شهد سهم بيتك تداوال 
ب� 16.7 مليون سهم بقيمة 17 مليون دينار، وحل 
قطاع اخلدمات ثانيا بنس���بة 24.1% وذلك بسبب 
التداول على سهم زين حيث تداول ب� 16.2 مليون 

سهم بقيمة 15.5 مليون دينار، وشهد سهم أجيليتي 
تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 14.2 مليون س���هم 
بقيمة 11 مليون دينار، وحل قطاع الصناعة ثالثا 
بنس���بة 11.8% وذلك بس���بب التداول على سهم 
صناعات، حيث تداول ب� 26 مليون س���هم بقيمة 
8.2 ماليني دينار، وش���هد سهم منا قابضة تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب� 15.6 مليون س���هم بقيمة 

4.4 ماليني دينار.
وكما ذكر التحليل الفني السابق لسوق الكويت 
ل���ألوراق املالية في 30-11-2009 بأننا نتوقع أن 
املؤش���ر يجب عليه أن يتخطى نقط���ة املقاومة 
األولى والنفس���ية عند 7000 نقطة والتأس���يس 
فوقها ومن ثم نقط���ة املقاومة الثانية عند 7200 
نقطة ليتجاوز االجتاه التنازلي الثانوي، وان لم 
يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش���ر عن نقطة 
الدعم األولى عند 6840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 
الثانية 6775 نقطة. وبالفعل فقد عجز املؤشر عن 
جتاوز االجتاه التنازلي الثانوي مما أدى إلى جتاوز 
املؤشر نقطتي الدعم األولى والثانية حيث أقفل 

املؤشر عند 6698.2 نقطة.
أما بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، فإننا نتوقع 
أن املؤش���ر يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة 
األولى عند 6775 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية 
عند 6840 نقطة وصوال إلى نقطة املقاومة النفسية 
عند 7000 نقطة ليتجاوز االجتاه التنازلي الثانوي 
مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة 
الدعم األولى عند 6630 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 6500 نقطة.

محللون: الصيرفة اإلسالمية بحاجة 
إلى إعادة هيكلة إثر أزمة الديون في دبي

ان  أ.ف.پ: توقع محللون 
تصاب الصيرفة االس���المية 
بض���رر جراء طل���ب حكومة 
دب���ي جتمي���د اس���تحقاقات 
صكوك شركة نخيل العقارية، 
فاملستثمرون لطاملا جتاهلوا 
مشاكل هذا النوع من الصيرفة 
القري���ب ج���دا بهيكليت���ه 
الرأس���مالية  م���ن الصيرفة 

الغربية.
وقال اخلبي���ر املالي خالد 
هولدار من قسم االستثم����ار 
في وكالة مودي���ز للتصني���ف 
االئتمان���ي »في نواح كثيرة، 
انه���ا ازمة غي���ر اعتي���ادية، 
اال انه���ا اول ازم���ة تعصف 
بصناعة الصكوك )السندات 
التي التزال في  االس���المية( 

مراحل بدائية«.
م���ن جانبه، ق���ال حبيب 
احمد االستاذ في جامعة درم 
البريطانية »انه���ا صف���ارة 
ان���ذار لكي ترك���ز الصيرفة 
اكثر على املسائل  االسالمية 
االخالقية واملبدئية التي لطاملا 

جتاهلتها«.
والصيرف���ة االس���الم��ية 
تتطابق مع الشريعة االسالمية 
التي متنع الربا وبالتالي متنع 
ف���رض فوائد. وف���ي املقابل، 
يحص���ل املس���تثمرون على 

ارباح.
ويرى حبي���ب احمد الذي 
املالية في  العل���وم  ي���درس 
الش���ريعة االسالمية، انه من 
حيث املبدأ، تساهم الصيرفة 
االسالمية في ارساء قدر من 

االستقرار في التعامالت.
وقال احمد لوكالة فرانس 
ب���رس ان »منع الفائدة مينع 
املس���تثمرين املسلمني الذين 
يعتمدون الصيرفة االسالمية 
من االستثمار في سندات عادية 
او في املشتقات« التي كانت في 
العاملية  املالية  اساس االزمة 

االخيرة.
واض���اف »حتى اآلن، كان 
اخصائيو القطاع يؤكدون ان 
الصيرفة االسالمية لن تتأثر 
اال  العقارية  الره���ون  بأزمة 
ان حال���ة نخيل تظهر وجود 
نفس املش���اكل االستثمارية 

اخلطرة«.
واس���تثمرت دب���ي مبالغ 
ضخمة ف���ي القطاع العقاري 

الذي فيه الكثير من املضاربة، 
ومع انخفاض االسعار بحدود 
50% باتت عمليات التمويل لهذا 
القطاع تعاني من مشاكل، سواء 

كانت اسالمية او عادية.
االك����ادميي ان  وذك�������ر 
»أحد االنتق����ادات التي توجه 
الى املنتجات االس���المية هي 
انها ب���دال م���ن ان تعك����س 
روح االس�����الم، تأخذ نفس 
هيكل���ة« املنتج���ات املالي���ة 
العادي���ة، وبالتال���ي يتحمل 
مصدر الصكوك املسؤولية وال 

يتقاسمها مع املستثمرين.
 ويش���اطر خال���د هولدار 
ه���ذا الرأي قائ���ال هولدار ان 
عمليات اعادة الهيكلة كالتي 
اعلنتها مجموعة دبي العاملية، 
العاملية،  رائجة في االسواق 
لكن الطاب���ع »غير الناضج« 
املالية في  القانوني���ة  لألطر 
دبي على ح���د قوله وغياب 
الس���وابق عوامل »لم تساهم 
ابدا في طمأنة املس���تثمرين 

االجانب«.
ان  واعت���ب���ر ه���ول���دار 
االزم��ة »ستشكل اختبارا مهما 
بالنسبة حلقوق املستثمرين، 
على ض���وء حج���م وتفرع« 
مجم����وعة دبي العاملية، كم����ا 
ان ازمة ديون مجم���وعة دبي 
العاملية »س���يكون لها تأثير 
مه���م على مس���تقبل سوق 

الصكوك«.
وذك���ر مس���ؤول مالي في 
شركة مهمة عاملة في املنطقة، 
فضل عدم الكشف عن اسمه، 
ان وكاالت التصنيف االئتماني 
قيمت الصكوك على اس���اس 

مصداقية املصدر.
واعتبر هذا املس���ؤول ان 
»أحدا ال يصدق ان املستثمرين 
في الصكوك سيس���تحوذون 
على موجودات« الشركات التي 
اصدرت الصكوك بسبب »عدم 
تطور النظام القانوني مبا فيه 

الكفاية«.
اال ان نيل ماكينون العضو 
في شركة »في تي بي كابيتال« 
أعرب عن تفاؤله ازاء مستقبل 

الصيرفة االسالمية.
وقال ان »دبي تعكس حاليا 
مش���كلة عامة مرتبطة بأزمة 
االئتمان« التي ضربت الواليات 

املتحدة وبريطانيا. 

التغير% 3 ديسمبر 25 نوفمبر األسهم األكثر ارتفاعا

7.4%0.2160.232شركة عارف للطاقة القابضة

7.2%0.0690.074شركة املدار للتمويل واالستثمار

7.0%0.3550.380شركة املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية

4.0%0.0750.078الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية

3.6%0.0560.058شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية

التغير%3 ديسمبر 25 نوفمبر األسهم األكثر تراجعا

-17.7%0.3950.325شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء

-16.7%0.0900.075شركة اصول لالستثمار

-16.0%0.0810.068شركة بيان لالستثمار

-15.2%0.0660.056شركة األمان لالستثمار

-14.5%0.0550.047شركة أبيار للتطوير العقاري

تقــرير


