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يحول اخلس���ائر الناجتة م���ن بند املتاجرة ف���ي األوراق املالية الى 
حقوق املساهمني سيقلل من التداعيات السلبية النخفاض استثمارات 
الش���ركات في األس���هم على ميزانياتها اال ان ذلك سيؤدي الى تقليل 
حقوق املس���اهمني، ووفقا لقوانني نظام احملاسبة الدولية فإن التزام 
الش���ركات بتطبيق هذا املعيار اختياري وليس اجباريا، وكان الهدف 
منه هو تقليل تداعيات األزمة العاملية على ميزانيات الش���ركات وفقا 
ملطالب منظمات احملاسبة الدولية في تعميم لها صدر في شهر سبتمبر 

من عام 2008.

آلية التداول

سجلت اسعار اغلب اسهم 
البنوك تراجعا باس����تثناء 
سهم بنك بوبيان الذي ُيعد 
الوحيد الذي حقق ارتفاعا 
في س����عره، فيما اتس����مت 
الت����داول بالضعف  حركة 
العام باس����تثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهمي 
البنك الوطني وبنك برقان، 
حيث انخف����ض كل منهما 

مبقدار وحدة سعرية.
وتراجعت اسعار اسهم 
اغلب الشركات االستثمارية 

مليون سهم نفذت من خالل 294 صفقة قيمتها 10.4 ماليني دينار.

دعم المراكز المالية

تقلصت خسائر املؤشر العام في الثواني األخيرة من 74.3 نقطة 
الى 40.2 نقطة، كما تقلصت خس���ائر املؤشر الوزني من 3.75 نقاط 
الى 1.37 نقطة، وذلك في اطار عمليات الدعم جلعل املؤشر العام يغلق 
فوق حاجز ال� 7000 نقطة في نهاية العام احلالي، وهذا يأتي في اطار 

عمليات الدعم احلالية التي 
تقوم به���ا احملافظ املالية 
الكبيرة والصناديق لدعم 
املالية األساسية  مراكزها 
بأقل تكلفة على املستويات 
أكثر  أو  السعرية احلالية 
الوض���ع  قلي���ال، كذل���ك 
للمجاميع االس���تثمارية 
الت���ي توقفت تقريبا على 
دعم اسهمها، وبالنظر الى 
األس���عار احلالية لألسهم 
ومقارنتها باغالقات نهاية 
العام املاض���ي، فإن هناك 
تراجعا كبيرا في األسعار، 
ولك���ن اس���تخدام املعيار 
احملاس���بي رقم 39 والذي 

البورصة تواصل التراجع متأثرة بشبه اإلحجام عن الشراء 
وتزايد عمليات البيع واستمرار تداعيات قضية »أجيليتي«

 استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 
29.9 مليون دينار على 61.7% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، كامكو، الديرة، 

أجيليتي، زين، الرابطة للنقل.
 استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

6 ماليني دينار على 12.3% من القيمة اإلجمالية.
 باس���تثناء ارتفاع مؤشري قطاعي الصناعة 
مبقدار 14.5 نقطة والشركات غير الكويتية مبقدار 
10.2 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات األخرى 
أعالها اخلدمات مبقدار 118.7 نقطة واالس���تثمار 

مبقدار 81.9 نقطة والبنوك مبقدار 56 نقطة. ت
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في تداوالت متواضعة باستثناء بعض 
االسهم التي شهدت ارتفاعا في تداوالتها 
كسهم الديرة القابضة الذي شهد تذبذبا 
ملحوظا بفعل عمليات املضاربة وجني 
األرباح على السهم الذي تراوح سعره  
بني 102 فلس و 112 فلسا ليغلق على 
108 فلوس، فيما سجل سهم ايفا تراجعا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، والالفت 
لالنتباه ان����ه رغم التداوالت املرتفعة 
على سهم كامكو والتي تعتبر عمليات 
نقل ب����ني بعض احملافظ املالية اال انه 
انخفض باحلد األدنى معروضا دون 
طلبات ش����راء وكأن هناك اجتاها الغالق السهم على مستويات متدنية 
في نهاية العام، وقد يكون هذا احتماال ضعيفا، حيث قد تكون عمليات 
الفصل التي شهدها السهم على مستويات متدنية مقدمة لرفع السهم في 
تداوالت اليوم أو غدا، وفي مقابل ذلك مت تصعيد سهم مجموعة األوراق 
املالية باحلد األعلى في تداوالت متواضعة جدا استعدادا الغالق ميزانية 
نهاية العام. ورغم التداوالت الضعيفة على سهم الصفاة لالستثمار، إال 
أنه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، وسجلت اغلب االسهم العقارية 
انخفاضا في اسعارها في تداوالت متواضعة، حيث سجلت بعض االسهم 
انخفاضا باحلد األدنى، فقد انخفض س����هم الدولية للمنتجعات باحلد 
األدنى معروضا دون طلبات شراء في تداوالت ضعيفة، فيما تراجعت 
تداوالت س����همي عقارات الكويت وجيزان ملستويات قريبة من احلدود 
الدنيا ف����ي التراجع في تداوالت ضعيفة، األمر الذي يش����ير إلى تزايد 
عمليات البيع أكثر من الشراء، كذلك انخفض سهم منازل باحلد األدنى 

معروضا دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات

حتققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم منا القابضة الذي 
سجل انخفاضا محدودا في سعره، فقد سجلت اسهم اخلدمات البحرية 
والصناعات االستهالكية ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة في 
س����ياق رفع اسعارها الغالق ميزانيات العام احلالي فيما انخفض سهم 
صناعات االنابيب باحلد األدنى معروضا دون طلبات في تداوالت ضعيفة. 
وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة بشكل 
عام، فرغم التداوالت املرتفعة نس����بيا على سهم اجيليتي اال انه سجل 
انخفاضا ملحوظا في س����عره بفعل استمرار الضبابية وعدم الشفافية 
من قبل الش����ركة جتاه القضية املرفوعة ضدها في اميركا. وشهد سهم 
الرابطة للنقل تداوالت قياسية غلبت عليها عمليات البيع االمر الذي ادى 
الى ان يعرض السهم دون طلبات شراء، فيما انخفض سهم لوجستيك 
باحلد األدنى معروضا دون طلبات، وكذلك سهم الوطنية للتنظيف الذي 
تراجع باحلد األدنى أيضا. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات 
غير الكويتية باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمويل 
اخلليجي الذي س����جل انخفاضا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 7 شركات على 61.7% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها 

التداول البالغ عددها 127 شركة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي على حركة 
التداول في س����وق الكويت لألوراق 
املالية امس نتيجة تزايد اإلحجام عن 
الشراء مقابل االستمرار في عمليات 
البيع وبأقل األسعار جتنبا للمزيد من 
اخلسائر من قبل أوساط املتداولني، اال 
انه يالحظ ان هناك عمليات إغالق تتم 
بأسعار متدنية على بعض األسهم التي 
تشهد عمليات نقل بني بعض احملافظ 

املالية كسهم كامكو.
ويأتي االجتاه النزولي للسوق في 

إطار ما أشارت إليه »األنباء« في تقريرها األسبوعي األحد املاضي، الذي 
أشرنا فيه الى ان اداء السوق االسبوع اجلاري سيكون صعبا وسيغلب 
عليه الطابع النزولي نتيجة تفضيل أوساط املتداولني االحتفاظ بالسيولة 
الى ان تتضح معالم السوق االسبوع املقبل، خاصة ان العديد من الصناديق 
واحملافظ املالية قامت بإغالق ميزانياتها االسبوع املاضي وان ما تقوم 
به حاليا دعم مراكزها املالية األساسية ولكن بات من الواضح ان السوق 
س����يغلق العام احلالي على مس����تويات اقل مقارنة بالعام املاضي على 
الرغم من انه في فترة من الفترات قد سجلت مؤشرات السوق مكاسب 
كبيرة مقارنة بالعام املاضي، خاصة مؤش����ر القيمة السوقية الذي قد 
حقق مكاس����ب تقدر بنحو 7 مليارات دينار في أواخر الربع الثاني من 
العام احلالي والتي أغلبها جاء بفعل املكاس����ب السوقية الكبيرة التي 

حققتها الشركات القيادية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 40.2 نقطة ليغلق على 7016.8 
نقطة بانخفاض نسبته 0.57% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 1.37 نقطة ليغلق على 387.05 نقطة بانخفاض نسبته 

0.35% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 261.2 مليون سهم نفذت من خالل 

4584 صفقة قيمتها 48.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 127 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت أسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت 

اسهم 28 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
86.8 مليون س���هم نفذت من خالل 1104 صفقات قيمتها 12.5 مليون 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 80.9 

مليون سهم نفذت من خالل 1740 صفقة قيمتها 17 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 736 صفقة قيمتها 3.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 17.7 مليون س���هم نفذت من خالل 282 صفقة قيمتها 

1.6 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 14.4 

الصناديق 
والمحافظ المالية 
تدعم مراكزها 
األساسية بأقل 
تكلفة

استحواذ قيمة 
تداول أسهــم 

7 شركات 
على 61.7% من 
القيمة اإلجمالية

)أحمد باكير(تراجع ملحوظ في مؤشرات البورصة 

المؤشر العام 40.2 نقطة 
وتداول 261.2 مليون سهم 

قيمتها 48.4 مليون دينار

انخفاض


