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صعود محدود للبورصة وضعف عام في الشراء 

السوق السعودي يواصل االنخفاض وسوق دبي يحقق قفزة كبيرة
أصحاب هذه األسهم من قبل البنوك 
التي تطالبهم برفع قيم ضماناتهم أو 

التسييل.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على أسهم 
البنوك بالضعف الش����ديد مع ارتفاع 
اسعار اس����هم أربعة بنوك ومحافظة 
باقي أسهم القطاع على أسعارهاتباينت 
اسعار اس����هم الشركات االستثمارية 
صعودا وهبوطا في تداوالت متراجعة 
مقارنة بأول من امس، فأغلب اس����هم 
الشركات التي حققت ارتفاعا اول من 
امس سجلت تراجعا امس بفعل عمليات 
جني االرباح، خاصة اس����هم ايفا والديرة القابضة والصفاة لالستثمار 
وبعض االس����هم االخرى، وفي مقابل ذلك فقد شهد سهم جلوبل ارتفاعا 
نسبيا في تداوالته وسعره الس����وقي بدعم من توصل الشركة التفاق 
مع جميع دائنيها، االمر الذي يعطي الشركة قوة دفع قوية لبدء مرحلة 
جدي����دة للتغلب عل����ى تداعيات االزمة التي اثرت بش����دة على جلوبل، 
كذلك شهد سهم صكوك تداوالت مرتفعة نسبيا وارتفاعا باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض بيع، فيما انخفض س����هم االستثمارات الصناعية 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء. واتسمت حركة التداول على 
اس����هم الشركات العقارية بالضعف امللحوظ مع تراجع اسعار بعضها، 
خاصة عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات في اطار عمليات 
جني االرباح، وحقق سهم الوطنية العقارية ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وس����عره السوقي بدعم من صعود سهم اجيليتي، وحقق سهم منشآت 

ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره السوقي.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
حتقيق بعض االسهم ارتفاعا في اسعارها، خاصة سهم اسمنت بورتالند 
الذي ارتفع باحلد االعلى، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة على سهم منا 

القابضة اال انه سجل انخفاضا محدودا.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات اخلدماتية بالضعف بشكل 
عام، خاصة الش����ركات القيادية في القطاع، فعلى الرغم من التداوالت 
احملدودة نسبيا على سهمي اجيليتي وزين اال انهما حققا مكاسب سوقية 
جيدة، فيما ان سهم الوطنية لالتصاالت سجل انخفاضا في سعره بشكل 
ملحوظ في تداوالت متواضعة، وبش����كل مفاجئ ش����هد سهما الوطنية 
للتنظيف والرابطة للنقل تداوالت نشطة دفعتهما لالرتفاع باحلد االعلى، 
وواصل سهم ابراج القابضة االرتفاع باحلد االعلى في تداوالت مرتفعة 
نسبيا مدفوعا بعمليات الشراء امللحوظة بدعم من اجلهود التي تبذلها 
ادارة الش����ركة واعادة هيكلة اصولها واستثماراتها واملساعي احلثيثة 

التي تبذلها االدارة للوصول الى اتفاق مع دائنيها.
واستمرت التداوالت الضعيفة على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية، 
كما واصل سهم التمويل اخلليجي االنخفاض باحلد االدنى لليوم الثاني 

على التوالي.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 51.8% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 116 شركة.

كرد فعل على اخلس����ائر التي تكبدتها في األيام املاضية، كما ان سوق 
دب����ي حصل على دعم ايجابي من اعالن ش����ركة اعمار العقارية انها لن 

تندمج مع دبي القابضة.
ومن املفترض ان يش����هد السوق الكويتي خالل االسبوعني القادمني 
نشاطا نس����بيا في أغلب أيام التداوالت ألسباب، أولها: انتهاء األزمات 
السياس����ية بعد اليوم التاريخي لالستجوابات والذي من املفترض ان 
يفتح مرحلة جديدة على مس����توى الوضع السياسي الداخلي والوضع 

االقتصادي.
ثانيا: ان السوق في أغلب 
أيام تداوالت االسبوع اجلاري 
غلب عليه طابع االس����تقرار 
بشكل عام، وهذا يعد مرحلة 
جيدة ومشجعة على دخول 
رؤوس أموال جديدة حتى وان 
كان اجتاهها يغلب عليه طابع 

املضاربات.
ثالث����ا: حاج����ة املجاميع 
االستثمارية لرفع قيم أصولها 
في السوق لتحسني ميزانياتها 

بقدر اإلمكان.
رابعا: هناك حاجة ملحة 
لتعديل قيم األسهم املرهونة 
لتخفي����ف الضغ����وط عل����ى 

أدى التراجع في عمليات الشراء، خاصة على اسهم الشركات القيادية 
وحتديدا قطاع البنوك الى تبذبذب مؤش����ري السوق صعودا وهبوطا 
في نطاق محدود خالل مراحل التداول، إال انه في الثواني األخيرة حقق 
املؤشر العام صعودا مبقدار 14 نقطة بعد ان كان متراجعا حوالي 10 نقاط. 
وعلى مستوى أسواق املال اخلليجية، فإنه باستثناء استمرار االجتاه 
النزولي للسوق السعودي الذي تراجع مبقدار 148.49 نقطة ما نسبته 
2.43% فقد عكس����ت باقي األسواق اخلليجية اجتاهها من الهبوط طوال 

أيام االسبوع ألغلبها الى 
صعود بنس����ب متباينة 
أعالها س����وق دبي الذي 
حقق قفزة صعودية كبيرة 
أمس مبقدار 107.4 نقاط 
بارتفاع نسبته 7% وذلك 
بعد ان تكبد خسائر تقدر 
بنحو 26.7% منذ االعالن 
عن أزم����ة مجموعة دبي، 
كما ارتفع مؤشر أبوظبي 
بنس����بة 1.43% وس����وق 
مس����قط بنس����بة %0.13 
وسوق قطر بنسبة %1.19 

وسوق البحرين %0.01.
ويأتي صع����ود هذه 
األسواق خاصة سوق دبي 

هشام أبوشادي
أنهت أس����واق امل����ال اخلليجية 
تعامالته����ا األس����بوعية أمس على 
صعود باستثناء السوق السعودي 
الذي تكبد خسائر بنسبة 2.43% فيما 
كان سوق دبي األعلى ارتفاعا بنسبة 
7%. وقد اتسمت حركة مؤشري سوق 
الكويت لألوراق املالية أمس بالتذبذب 
احملدود صعودا وهبوطا مع تراجع 
واضح في عمليات الشراء، خاصة 
على أسهم الشركات القيادية، فيما 
استمرت عمليات املضاربة على بعض 
أسهم الشركات الرخيصة التي شهد 
بعضها انخفاضا في األسعار بفعل 

عمليات جني األرباح، خاصة التي حققت مكاسب ملحوظة أول من أمس، 
فيما دخلت اسهم رخيصة حيز النشاط املضاربي.

ويعود االنخف����اض امللحوظ في قيمة التداول أم����س مقارنة بأول 
من أم����س الى ضعف االقبال على ش����راء األس����هم القيادية، وتفضيل 
أوساط املتداولني االحتفاظ بالسيولة املالية لبدايات تداوالت االسبوع 
القادم في ظل استمرار حالة الضبابية حول القدرة على حتديد االجتاه 
العام للسوق حتى نهاية الشهر اجلاري، خاصة ان الكثير من احملافظ 
املالية والصناديق االس����تثمارية ستعمل على دعم مراكزها املالية عند 
مستويات سعرية مقبولة قياسا باألسعار احلالية في ظل القناعة بأن 
عام 2009 انتهى مبا فيه من خسائر، وبالتالي فإن االحتفاظ بالسيولة 
املالي����ة أجدى لبناء مراكز مالية جديدة في العام القادم، وهذا لن مينع 
بعض املجاميع االستثمارية من التحرك على أسهمها لتصعيدها خالل 

األسبوعني القادمني.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 14.2 نقطة ليغلق على 6758 نقطة، 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني 2.60 نقطة ليغلق على 277.75 نقطة. وبلغ 
اجمالي األسهم املتداولة 235.8 مليون سهم نفذت من خالل 4078 صفقة 
قيمتها 30.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 116 شركة من أصل 
205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 53 شركة وتراجعت أسعار 
اس����هم 32 شركة وحافظت اسهم 31 شركة على أسعارها و89 شركة لم 
يش����ملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االس����تثمارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 95.4 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 1394 صفقة قيمتها 

7.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 59.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 791 صفقة قيمتها 6.7 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 52.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 1137 صفقة قيمتها 9.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 12.2 مليون سهم نفذت من خالل 344صفقة قيمتها 3.6 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 11.6 مليون س����هم نفذت من خالل 148 صفقة قيمتها 1.1 مليون 

دينار.
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المؤشر العام 14.2 نقطة 
وتداول 235.8 مليون سهم 

قيمتها 30.3 مليون دينار

ارت��ف��اع

»االستثمارات الوطنية«: المشهد االقتصادي 
والسياسي انعكس على التداوالت

»غلف إنفست«: التفاؤل بانتهاء التأزيم السياسي 
انعكس على ارتفاع المؤشر العام للبورصة 

أوضح تقرير إدارة التحليل 
والدراسات االستثمارية في 
الشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار »غلف انفست« 
الكويت  ان مؤشر سوق 
لألوراق املالية ش���هد ارتفاعا في جميع مؤشراته 
الرئيسية، حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 59.8 
نقطة وبنسبة 0.89% كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 
5.98 نقاط وبنسبة 1.61%. وذلك لعدة عوامل أهمها 
موجة االرتياح التي س���ادت السوق بعد مواجهة 
احلكومة لالس���تجوابات والتفاؤل بانتهاء التأزمي 
ب���ني مجلس األمة واحلكومة واس���تقرار األوضاع 
السياسية. كما تفاعل السوق بعدم انكشاف العديد 
من الشركات والبنوك الكويتية على أزمة دبي، ما 
أدى إلى ارتفاعه وعدم ارتباطه باألسواق اخلليجية 
التي انخفض معظمها خالل األسبوع. وعلى الرغم 
من ارتفاع السوق النسبي، إال أنه لم يتجاوب بشكل 
فعلي مع خبر حتقيق الهيئة العامة لالستثمار 1.1 
مليار دوالر وعائدا نس���بته 37% من بيع حصتها 
في سيتي جروب واستمر بالتذبذب خالل األسبوع 
مع كثرة املضاربات وجني األرباح. هذا وقد تصدر 
قطاع اخلدمات أعلى تداول بنسبة 30.7% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألس���بوع، حيث شهد سهم زين 
تداوال ب� 23.3 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار، 
وأيضا شهد س���هم أجيليتي تداوال ب� 20.3 مليون 
سهم بقيمة 16 مليون دينار، وحل قطاع االستثمار 
ثانيا بنسبة 23.5% وذلك بسبب التداول على سهم 

ايفا حيث تداول ب� 145.5 مليون س���هم بقيمة 13.1 
مليون دينار وشهد س���هم الديرة تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 87.8 مليون سهم بقيمة 6.6 ماليني 
دينار، ولقد حل قطاع العقار ثالثا بنس���بة %18.6 
وذلك بسبب التداول على سهم جيزان، حيث تداول 
ب� 146.5 مليون سهم بقيمة 8.8 ماليني دينار، وشهد 
س���هم مباني تداوال ملحوظا حيث ت���داول ب� 12.1 
مليون سهم بقيمة 8.4 ماليني دينار. وبني التقرير 
انه وكما ذكر في التحليل الفني السابق للسوق أن 
املؤشر 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، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة 
الدعم األولى عند 6630 نقطة، ومن ثم نقطة الدعم 
الثانية 6500 نقطة. وبالفعل فقد تذبذب املؤش���ر 
بني نقطة املقاومة األولى ونقطة الدعم األولى خالل 
األس���بوع، حيث أقفل املؤشر عند 6758 نقطة. أما 
بالنسبة لتحليل الفترة املقبلة، فيتوقع أن املؤشر 
يجب عليه أن يتخط���ى نقطة املقاومة األولى عند 
6775 نقط���ة ومن ثم نقطة املقاوم���ة الثانية عند 
6840 نقط���ة وصوال إلى نقطة املقاومة النفس���ية 
عند 7000 نقطة ليتجاوز االجتاه التنازلي الثانوي 
م���ع 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.

أوض����ح التقرير األس����بوعي 
لشركة االستثمارات الوطنية ان 
مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول 
االسبوع عند مس����توى 4.124.3 
نقطة بارتفاع قدره 56.9 نقطة وما 
نسبته 1.4% مقارنة باقفال االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 4.067.3 نقطة 
وبانخفاض قدره 171.1 نقطة وما 
نسبته 4.0% نقطة عن نهاية عام 
2008 وقد استحوذت أسهم املؤشر 
على 87.8% من اجمالي قيمة االسهم 
املتداولة في السوق خالل االسبوع 
املاضي. وأقفل املؤش����ر السعري 
للسوق عند مس����توى 6.758.0 
نقطة بارتف����اع قدره 59.8 نقطة 
وما نس����بته 0.9% مقارنة بإقفال 
االس����بوع قبل املاض����ي والبالغ 
6.698.2 نقطة وبانخفاض قدره 
1.024.6 نقطة وما نسبته %13.2 

عن نهاية عام 2008.
أما املؤش����ر الوزني للس����وق 
فقد أقف����ل عند مس����توى 377.8 
نقط����ة بارتفاع ق����دره 6.0 نقاط 
وما نس����بته 1.6% مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي والبالغ 371.8 
نقطة وبانخفاض قدره 29.0 نقطة 
وما نس����بته 7.1% عن نهاية عام 
2008. وع����ن مؤش����رات التداول 
واألسعار قال التقرير انه وخالل 
تداوالت االس����بوع املاضي ارتفع 
مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة وعدد الصفقات بنسبة 
18.0% و1.5% على التوالي في حني 
انخفض مؤشر املعدل اليومي لقيمة 
املتداولة بنسبة %19.7  االس����هم 
علما بأن عدد أيام التداول كانت 
األسبوع املاضي 5 أيام واألسبوع 
قبل املاضي 3 أيام، ومن أصل 204 
شركات مدرجة بالسوق مت تداول 
اسهم 161 شركة بنسبة 78.9% من 
إجمالي أس����هم الشركات املدرجة 
بالسوق ارتفعت اسعار أسهم 89 
شركة بنسبة 55.3% فيما انخفضت 
اسعار اسهم 53 شركة بنسبة %84.1 
واستقرت أسعار اسهم 19 شركة 
بنس����بة 11.8% من إجمالي اسهم 
الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التداول على اسهم 43 شركة بنسبة 
21.1% من إجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي، علما بأنه 

ما يزال هناك 7 شركات موقوفة 
عن التداول لعدم تقدمي البيانات 
املالية ف����ي املوعد احملدد. كما مت 
بتاريخ 8 ديس����مبر 2009 إدراج 
اسهم شركة كي جي إل لوجيستيك 
الرسمي، حيث  للتداول بالسوق 
جرى التداول على سهمها ما بني 

)102 و138 فلسا(.
وبنهاي����ة ت����داول األس����بوع 
الس����وقية  القيمة  املاضي بلغت 
الرأس����مالية للش����ركات املدرجة 
في السوق الرسمي 29.717 مليار 
دينار بارتفاع قدره 460.7 مليون 
دينار وما نسبته 1.6% مقارنة مع 
نهاية االسبوع قبل املاضي والبالغة 
29.256 ملي����ار دينار وانخفاض 
قدره 4.081 مليار دينار وما نسبته 

12.1% عن نهاية عام 2008.
وعن األداء العام للسوق قال: 
انهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تداوله بارتفاع في أدائه باملقارنة 
إقفال االسبوع املاضي وذلك  مع 
بالنس����بة إلى املؤش����رات العامة 
)NIC50 � السعري � الوزني( والتي 
حققت أرباحا بنسب طفيفة بلغت 
1.4% و0.9% و1.6% على التوالي، 
وكذلك األمر بالنسبة للمتغيرات 
العامة ما عدا املعدل اليومي للقيمة 
املتداولة والتي انخفضت بنسبة 
19.7% أما )الكمية املتداولة � عدد 
ارتفعت بنسب  الصفقات( حيث 
بلغ����ت 18% و40% و1.5% عل����ى 
التوالي، هذا وقد بلغ املتوس����ط 
اليوم����ي للقيم����ة املتداولة خالل 
االسبوع 37 مليون دينار مقابل 

46  مليونا لالسبوع قبله.
حفل املشهد العام وخاصة شقيه 
االقتصادي والسياسي على العديد 
من املؤثرات والتي كان لها أثر غير 

بس����يط على مجريات التداول 
بصفة عامة، حيث مازالت بعض 
اسواق املنطقة ترزح حتت تأثير 
أزمة دبي مع ورود أنباء عديدة 
البنوك  انكش����اف بعض  على 
اخلليجية على أزمة ديون دبي 
وما سوف يكون له آثاره السلبية 
في املدى املنظور على تلك البنوك 
أو القطاع املصرفي ومما ال شك 
فيه أن العديد من أسواق املنطقة 
مبا فيها السوق الكويتي كان قد 
تأثر بهذا الوضع أما االيجابية 
االقتصادية األخرى فهي إعالن 
الهيئة العامة لالس����تثمار عن 
تخارج من استثمار سيتي غروب 
بربح مق����داره 1.1 مليار دوالر 
مما أث����ار نوعا من جو التفاؤل 
بأن جزءا من الس����يولة سوف 
يوجه للداخل، أم����ا في املقابل 
السياسي فقد عاش البلد حالة من 
التجاذبات ما بني مؤيد ومعارض 
ملوضوع االستجوابات البرملانية 
املقدمة من نواب األمة ضد رئيس 
الدفاع  الوزراء ووزراء  مجلس 
واألشغال والداخلية وما انطوى 
ذلك على تخمينات حول قدرة 
احلكوم����ة عل����ى مواجهة تلك 
االستحقاقات وإن جنحت فيها 
وخرجت منها بكسب سياسي 
كبير. من خالل متابعة مجريات 
التداول نرى أن عمليات املضاربة 
وجني األرباح مازالت مسيطرة 
على تداوالت السوق وان كانت 
االنتقائية موجودة على بعض 
القيادية ولكن بطريقة  االسهم 
خجولة ومن املتوقع ان يستمر 
الوضع القائم خالل االس����بوع 
القادم نظ����را لغياب احملفزات 

االيجابية.

»منازل القابضة« ليست مكشوفة 
ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة منازل 
القابضة لي���س لها او عليها اي حق���وق او ديون فيما 
يتعلق بش���ركة دبي العاملية وشركتها التابعة النخيل، 
وبالتالي لن تتأثر الشركة او تنكشف بصوره مباشرة 
أو غير مباش���رة بسبب االزمة املالية التي تعرضت لها 

شركتا »دبي العاملية« و»نخيل« .

»أهلي متحد« يطلب زيادة 
حصته في »األهلي المتحد � مصر«

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن البنك األهلي 
املتحد )اهلي متحد( وعطفا على اعالنه السابق بتاريخ 
2009/8/23 واخل���اص بقيام البنك االهلي املتحد بزيادة 
حصته ف���ي البنك االهلي املتحد )مصر(  من 35.3% الى 
90% كحد أقص���ى وفقا للقوانني واللوائح املنظمة لذلك 
في   جمهورية مص���ر العربية، افاد البنك االهلى املتحد 
امس بأنه تقدم رسميا بطلب الى الهيئة العامة للرقابة 
املالية للموافقة على تقدمي عرض ش���راء أس���هم البنك 
  األهلي املتح���د )مصر( وفقا ملتطلب���ات الهيئة العامة 

للرقابة املالية. 

كمية األسهم املتداولة
االستثمار

%40.7

البنوك
%2.6

التأمني
%0.0

الصناعي
%4.5

اخلدمات
%16.9

األغذية
%1.2

غير الكويتية
%5.0

العقاري
%29.1

جني أرباح 
على بعض األسهم 
الرخيصة 
وسهم »أبراج« 
يواصل االرتفاع

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
51.8% من القيمة 

اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
15.7 ملي���ون دينار على 51.8% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: ايفا، جلوبل، املباني، جيزان، منا 

القابضة، اجيليتي، زين والرابطة للنقل.

 استحوذت قيمة تداول سهم املباني البالغة 2.7 مليون 
دينار على 8.9% من القيمة االجمالية.

 باس���تثناء انخفاض مؤشر قطاع االغذية مبقدار 
46 نقطة فقد سجلت مؤشرات باقي القطاعات ارتفاعا 
اعالها قطاع البنوك مبق���دار 116.1 نقطة، تاله قطاع 
اخلدمات مبقدار 28.1 نقطة، تاله قطاع الشركات غير 

الكويتية مبقدار 26.6 نقطة.

 )محمد ماهر(متداول يتابع شريط األسعار

تق��ريرتق��رير

إعالنات البورصة

التغير %10 ديسمبر3 ديسمبراألسهم األكثر ارتفاعاً
37.9%0.0330.046شركة األبراج القابضة

21.6%0.1020.124شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

0.1480.17820.3شركة النخيل لالنتاج الزراعي

20.0%0.0750.090شركة أصول لالستثمار

19.1%0.1360.162شركة متويل اإلسكان

التغير %10 ديسمبر3 ديسمبراألسهم األكثر تراجعاً
-12.3%0.2440.214شركة حياة لالتصاالت

-11.7%0.0940.083بيت التمويل اخلليجي

-10.3%0.0780.070الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية

-8.5%0.1640.150شركة اجنازات للتنمية العقارية

-8.3%0.1200.110شركة الثمار الدولية القابضة


