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المؤشرات اإلسالمية تتفوق على المؤشر التقليدي لألسبوع الثاني على التوالي

»المشورة«: ارتفاع سيولة األسهم اإلسالمية وكمياتها
بنسب تجاوزت 170%  والسوق بمرحلة استقرار نفسي

في تقرير »المثنى لالستثمار« الخاص بـ »األنباء« حول أداء البورصة خالل األسبوع الماضي

حالة التفاؤل انعكست على التداوالت ورفعت القيمة السوقية  بنسبة %3.3
قال التقرير األسبوعي لشركة 
أداء  املثنى لالس���تثمار حول 
البورصة واخلاص ب� »األنباء«، 
ان حال���ة من التفاؤل س���ادت 
الس���وق على أثر مساهمة أبوظبي في حل أزمة دبي، 
وكذلك إعالنات بعض الشركات والتي بدورها دفعت 
السوق الى التحرك إيجابا حيث ارتفعت جميع املؤشرات 
الثالثة، مؤشر السوق السعري ومؤشر السوق الوزني 
ومؤشر املثنى اإلسالمي الوزني بنسبة 2.45% و%2.72 

و3.14% على التوالي.

تداول مدروس 

وق���ال التقرير ان التداول امل���دروس مع االرتفاع 
امللحوظ في الش���ركات الرائدة كان وراء األداء اجليد 
للمؤشرات الثالثة، حيث ان جميع املؤشرات لم تتعد 
نسب احلساس���ية لها عن 10% وتصدر مؤشر املثنى 
اإلس���المي الوزني قائمة األكثر تقلبا لهذا االس���بوع 
بنس���بة 9.77%، بينما سجل مؤش���ر السوق الوزني 
واملؤشر السعري نسبة أقل من نظيرهما تقدر ب� 8.37 

% و6.56% على التوالي. 
وأضاف التقرير ان حالة التفاؤل والثقة للمستثمرين 
في السوق انعكست على إجمالي حجم التداول حيث 
قفز من 1.3 مليار سهم لألسبوع السابق الى 3.3 مليارات 
سهم مت تداولها هذا األسبوع محققا بذلك نسبة منو 
151.7% وكذلك بالنسبة لقيمة التداول والصفقات فقد 
منتا بنسبة 121.52 %، 47.24% على التوالي حيث كانت 
القيمة املتداولة والصفقات لهذا األسبوع 410.86 ماليني 

و47.24 ألفا على التوالي.
هذا وقد س���جلت القيمة السوقية ارتفاعا يقدر ب� 
3.3% متثل في نهاية هذا األسبوع بقيمة 31.04 مليار 

دينار مقارنة ب� 29.98 مليارا لألسبوع السابق.
 كما ان موجة التفاؤل حلل مش���كلة دبي، أعادت 
املوازين حيث س���جلت 122 شركة )60% من إجمالي 
السوق( منوا في القيمة السوقية لها، في حني أن 31 
شركة سجلت خس���ائر في القيمة السوقية لها ومما 
يجدر اإلشارة إليه أن مثل هذا األداء يعتبر نادرا في 

هذه السنة.
وب���ني التقرير ان التحس���ن كان ملحوظا في أداء 
الشركات اإلس���المية حيث انهت 5 شركات األسبوع 
مسجلة خس���ائر في القيمة السوقية لها في حني أن 
40 ش���ركة )من أصل 57( س���جلت من���وا في القيمة 

السوقية.

االستثمار في الصدارة

هذا وقد اس���تمر قطاع االستثمار في الصدارة من 
حيث القطاع األكثر نش���اطا، حيث ان إجمالي الكمية 
املتداولة للقطاع 1252 مليون سهم مقابل 539 مليون 
سهم في االسبوع السابق. في حني سجل قطاع العقار ما 
يقارب مليار صفقة لهذا االسبوع في حني ان الشركات 
الرائدة مثل زين وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت 
الوطني سجلت منوا في القيمة السوقية بنسبة %3.92، 

3.64%، 1.82% على التوالي.

نمو القيمة السوقية

وقال التقرير انه وفي ظل الظروف احلالية وبشكل 
نادر، سجلت جميع قطاعات السوق منوا في القيمة 
السوقية وتصدر القائمة قطاع االستثمار منوا بنسبة 
8.03% وبالنسبة لقطاع التغذية فقد سجل منوا بنسبة 
6.09% وكان القطاع األقل منوا هو قطاع التأمني حيث 
سجل ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 0.05% كما 
ان األرباح اجليدة للشركات الرائدة في قطاع البنوك 
دفعت القطاع الى املقدمة حيث شكل القطاع %32.86 
من إجمالي القيمة الس���وقية للسوق متبوعا بقطاع 

اخلدمات بنسبة %28.33.

أهم أخبار السوق في أسبوع

- قطر ستنفق 900 مليون دوالر على شراء حصة 
5% ف���ي بعض البنوك احمللية قبل نهاية العام بهدف 

تعزيز الثقة في القطاع املصرفي. 
- االحت���اد الدولي للنقل اجلوي )اياتا( يتوقع أن 
تخسر ش���ركات الطيران العاملية 5.6 مليارات دوالر 
العام املقبل مع ارتفاع أس���عار الوقود الذي يقلل أثر 

انتعاش حركة الركاب والبضائع. وأكد االحتاد مجددا 
توقعه خسائر قدرها 11 مليار دوالر في 2009.

- »جلوبل« تدير نحو ملياري دوالر في صناديق 
استثمارية من البحرين، ومما يجدر اإلشارة إليه ان 
الشركة وضعت وحدات »جلوبل ماكرو« رهينة لدى 
املصارف الدائنة، بعد االتف���اق الذي مت معها إلعادة 

جدولة ديون تبلغ قيمتها 1.7 مليار دوالر.
- أعلنت أمريكانا انه مت االتفاق مع شركة »اتش جي 
هاينز« على بيع حصة الشركة وشركاتها التابعة البالغة 
122.598 سهما بإجمالي نسبة مساهمة 49% من رأسمال 
شركة القاهرة للصناعات الغذائية )هاينز � مصر( مببلغ 
إجمال���ي 61.87 مليون دوالر، وبربح إجمالي 39 مليون 
دوالر تقريبا. وأفادت الشركة بأنه جار اتخاذ اإلجراءات 

القانونية إلمتام عملية البيع.
- بيت االس���تثمار اخلليجي أمت بيع أحد أصوله 
العقارية بوالية فلوريدا في الواليات املتحدة األميركية 
مببلغ 8.7 ماليني دوالر محققا خسارة ال تتجاوز %1 

من رأس املال املستثمر.
- ارتفاعات قياسية لألسواق اإلماراتية بعد تأكيد 
حكومة إمارة دبي أنها ستدفع ديون »نخيل« والبالغة 
4.1 مليارات دوالر بعدما حصلت على مساعدة بقيمة 

10 مليارات دوالر من حكومة أبوظبي.
- أش���ار التقرير الشهري لبيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( إلى ان سوق الكويت لألوراق املالية فقد %8.35 
من قيمته خالل شهر نوفمبر من العام احلالي 2009 
ويأتي هذا في أعقاب اخلسائر البالغة 7.19% في شهر 
اكتوبر، بينما بلغت خسائر املؤشر ما نسبته %9.56 

منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر.
- »أعيان« بص���دد االنتهاء من خطة إعادة هيكلة 
وعرضها على الدائنني كافة، على ان تتم عملية إعادة 
هيكلة شاملة للديون لفترة تتراوح بني 4 و5 سنوات 
اذا وافقت البنوك املعنية، واشار مصدر الى ان هناك 
توصية بضرورة إجراء عملية زيادة رأسمال للشركة، 
والتخارج من بعض االستثمارات، حيث سيشجع هذا 
اإلجراء الدائنني على التجاوب كما س���يوفر للشركة 

سيولة كبيرة.

قال التقرير االسبوعي لشركة املشورة والراية 
ان مؤشرات املشورة لألسهم وفق الشريعة 
واملتوافقة معها أنهت أسبوعا اخضر لم تشهد 
مثيله مؤشرات السوق منذ أمد بعيد قارب 
الستة أشهر، وشهدت عمليات الشراء ارتفاعا 
كبيرا في وتيرتها لتقفز بالقيمة الى 100 مليون دينار خالل 
جلسة يوم األربعاء وهو ما أعطى السوق مزيدا من الثقة 
وذلك بعد أن تخطى املؤشر السعري مستوى 7 آالف نقطة 

بقيمة عالية وألول مرة منذ فقده قبل أكثر من شهر.
وتابع التقرير: كانت مكاسب األسهم االسمية على مستوى 
مؤشريها اكبر من مثيالتها التقليدية ولألسبوع الثاني على 
التوالي، حيث اقفل مؤشري املشورة لألسهم وفق الشريعة 
واألس����هم املتوافقة معها على مكاسب بلغت على األول 30 
نقطة هي نس����بة 6.2% ليقفل مؤش����ر األسهم املتوافقة مع 
الشريعة على مستوى 511 نقطة، بينما على الطرف اآلخر 
حقق مؤشر املشورة لألسهم وفق الشريعة ارتفاعا بنسبة 
6.7% ليبلغ مستوى 457 نقطة بعد أن أضاف 29 نقطة، وكانت 
الزيادة واضحة في مستوى النشاط على املؤشرات الثالثة 
ولكن تفوقت أيضا املؤشرات اإلسالمية من حيث اجتذابها 
للسيولة وبلغ ارتفاع نسبة القيمة على مستوى مؤشري 
املشورة لألسهم وفق الشريعة واملتوافقة مع الشريعة %174 
و105% على التوالي، بينما ارتفعت كمية األس����هم املتداولة 

فيهما بنسبة 193% و152% على التوالي أيضا، ويالحظ تركز 
النش����اط على األسهم وفق الشريعة وارتفاعها فيه بنسب 

أعلى من مثيالتها من املؤشرات وبنسب عالية.
وذكر التقرير ان عدة عوامل كان لها أثر بارز في تغير 
حالة مؤشرات السوق والتي وصلت الى مرحلة اليأس في 
نهاية الش����هر املاضي وبداية هذا الشهر، وبعد أن استفاد 
السوق من تراجع األسعار الى مستويات متدنية وارتد الى 
مستوى 7 آالف نقطة في نهاية الشهر املاضي عاد وتراجع 
حتت تأثير تداعيات ش����ركة دبي العاملية ليبلغ قاعه مرة 
أخرى، وب����رزت عدة عوامل ايجابية دفع����ة واحدة لتعيد 
له اللون األخضر طيلة 6 جلس����ات متتالية جاءت خاللها 
جلسات األسبوع املاضي جميعها خضراء وألول مرة بقيم 
متصاعدة تدريجية بلغت مستوى 100 مليون وألول مرة منذ 
فترة طويلة والتي كان من أهمها استقرار املشهد السياسي 
وبعد جناح احلكومة في اعتالء منصة االستجواب وبنجاح 
أنهى حالة القلق السياس����ي التي كانت تؤثر على السوق 
ومستقبل االقتصاد بدرجة كبيرة، ثم هناك خبر دعم حكومة 
ابوظبي حلكومة دبي بعشرة مليارات دوالر مما خلق جوا 
من االيجابية وتطلع الى مستقبل اقتصادي أفضل في ظل 
دعم حكومي خليجي لهذه اإلمارة، كما أعلن بعد انتهاء قمة 

دول مجلس التعاون خالل األسبوع املاضي.
وبني التقرير انه مع تراجع أسعار السلع وسط تفاؤل 

اقتصادي جيد جاءت عمليات الشراء وذلك قبل انتهاء السنة 
املالية بقليل حيث تنقس����م حاالت الشراء بني استثماري 
ومحاولة تصعيد بعض األسعار الى مستويات أعلى وذلك 
قبل أقفال الدفاتر السنوية والتي ستؤثر حتما في ميزانيات 
الش����ركات بعضها ببعض انتظارا لعام جديد لعل احلالة 
تتغير الى األفضل وتعود حالة النمو في املؤشرات واألرقام 
تدريجيا، وكان لنجاح شركة جلوبل في أعادة هيكلة ديونها 
صدى نفسي كبير على مستوى شركات االستثمار التي سوف 
تستفيد من هذه التجربة وتتطلع الى تكرارها خالل الفترة 
املقبلة. واضاف انه مع تباين األخبار خالل األسبوع املاضي 
بني ايجابية كحصول بعض الشركات على عقود وسلبية 
كاس����تقاالت بعض أعضاء مجال����س إدارات بعض البنوك 
وتراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ خالل األسبوع املاضي 
إال أن الس����وق لم يلتفت الى األخبار السلبية وتفاعل فقط 
مع األخبار االيجابية وارتفعت أسعار األسهم املرتبطة بها 
مما يشير إلى تراجع حالة القلق بل احالل الثقة والتفاؤل 

بجزء كبير منها.
وبوصول السوق الى مراحل استقرار نفسي وفك ارتباط 
نسبي مع األسواق احمليطة واملؤشرات االقتصادية العاملية 
تبقى أخبار شركاته الكبرى خصوصا اخلدماتية هي إحدى 
أهم املؤثرات ونتائج العام احلالي وتقديراتها ستحدد اجتاه 

السوق خالل الفترة املقبلة.

تقــرير

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعاً خالل األسبوع المنتهي في 2009/12/17

اإلقفالالسهمالترتيب
األخير

تغير أسبوعي 
)فلس(

تغير أسبوعي 
)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل األسبوع 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل األسبوع 

)دينار(

عدد
الصفقات

33.32.200.000148.40053%7619مبرد1
30.9109.860.000010.431.6001.610%10625هيتس تلكوم2
27.18.810.0002.918.600485%37580السور3
26.93.840.000232.76082%6614األمان4
25.412.760.000935.680251%7916أعيان5

137.470.00014.667.0402.481---املجموع

8.4%6%7.1%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

ملخص التداوالت لألسبوع المنتهي في 2009/12/17

الكمية المتداولة خالل المؤشراألسبوع
األسبوع )سهم(

القيمة المتداولة خالل 
األسبوع )دينار(

عدد 
الصفقات

المؤشر
 الوزني

2009/12/10
العام

1.301.205.000183.442.60522.285377.75

2009/12/173.335.875.000405.227.25046.210397.33

2.034.670.000221.784.64523.92520الفرق

5.2%107.4%120.9%156.4%التغير

2009/12/10
املتوافق

767.055.000118.888.50513.619481.64

2009/12/171.939.045.000244.263.49029.469511.35

1.171.990.000125.374.98515.85030الفرق

6.2%116.4%105.5%152.8%التغير

2009/12/10
الوفق

289.567.50028.880.2604.688428.68

2009/12/17849.165.00079.338.43011.831457.45

559.597.50050.458.1707.14329الفرق

6.7%152.4%174.7%193.3%التغير

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوال من حيث الكميات خالل األسبوع المنتهي في 2009/12/17

تغير أسبوعي االقفال األخيرالسهمالترتيب
)فلس(

تغير اسبوعي 
)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل األسبوع 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل االسبوع 

)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة الكمية المتداولة الى 
اجمالي كميات السوق

9.9%14.1192.280.00014.983.0401.574%8110عقارات ك1

9.2%11.7179.160.00011.473.4001.533%677جيزان2

6.5%9.6125.440.00010.983.3201.656%918متويل خليج3

6%23.9115.400.0005.977.1201035%5711الصفوة4

5.7%7.7111.360.0006.089.9201362%564صافتك5

-723.640.00049.506.8007.160---املجموع

-24.3%20.3%37.3%نسبة مجموع الشركات اخلمس من اجمالي السوق

مقارنة منو مؤشرات السوق العام واملتوافق مع الشريعة
النسبة ووفق الشريعة اإلسالمية خالل األسبوع املنتهي في 2009/12/17
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مقارنة منو مؤشرات أسواق املال اخلليجية خالل األسبوع املنتهي في 2009/12/17
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القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(
قطاع البنوك 10.20

%32.86
قطاع االستثمار 3.46

%11.14

قطاع التأمني
0.33

%1.08

قطاع اخلدمات
8.79

%28.33

قطاع الصناعة  2.57   8.28%قطاع العقار   2.02    %6.52

قطاع األغذية 0.75
%2.41

قطاع غير الكويتي 2.91
%9.38

حتركات السوق االسبوعية
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