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اوس����اط املتداولني في نهاية عام 2009 نظرا للتطورات التي تش����هدها 
ش����ركة اجيليتي واالوضاع السياسية، فان هذه االجواء ستستمر ما لم 
حتدث تط����ورات ايجابية في قضية اجيليت����ي، وبداية حقيقية لزيادة 
االنفاق احلكومي، وفي كل االحوال، انقاذ الس����وق والوضع االقتصادي 

املتردي في يد احلكومة.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على 
اسهم البنوك بالضعف بشكل 
عام مع انخفاض اسعار اسهم 
خمسة بنوك وارتفاع اسعار 

اسهم ثالثة بنوك.
وميثل قطاع البنوك اهم 
القطاعات في السوق، فاذا 
كان����ت هناك اربع����ة بنوك 
تكبدت خسائر في نتائجها 
املالية للتسعة اشهر، بسبب 
انكشافاتها الكبيرة، فإن هناك 
ترقبا لنتائج هذه البنوك في 
الربع الثالث، وباعتبار انه 
لم يط����رأ أي تطور ايجابي 
النكشافات هذه البنوك خالل 
الربع االخير من العام احلالي 

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
8.9 ماليني سهم نفذت من خالل 299 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار.

األجواء النفسية

األجواء النفسية الراهنة يس����ودها طابع التشاؤم، وهو ما انعكس 
سلبا وبشدة على السوق امس، ففي الثواني األخيرة من تداوالت امس، 
تقلصت خس����ائر املؤشر من 100.9 نقطة الى 30.2 نقطة، كذلك تقلصت 

خسائر املؤشر الوزني من 
7 نقاط الى 3.41 نقاط االمر 
الذي يظهر ان هناك محاوالت 
قوية ألن يغلق املؤشر في 
نهاية تعام����الت عام 2009 
والتي آخرها اليوم اخلميس 
فوق حاجز ال� 7000 نقطة، 
ما يعني انه من املرجح ان 
يشهد السوق عمليات ارتفاع 
وتصعيد لبعض االس����هم 
بشكل ملحوظ، ولكن ليس 
هذا هو املهم، االهم يكمن في 
اداء السوق في بدايات عام 
2010، الى تداوالت االسبوع 
املقبل، ف����إذا كان����ت حالة 
االحباط والتش����اؤم تسود 

»أجيليتي« والشركات المرتبطة بها تقود السوق للهبوط الحاد 
وإغالقات الثواني األخيرة تقّلص خسائر المؤشر بشكل ملحوظ

 اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات 
البالغة 33.5 مليون دينار على 60.1% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الديرة، اجيليتي، 

زين، الرابطة، السور للوقود، انوفست.
 استحوذت قيمة تداول سهم السور للوقود 
البالغ��ة 16.7 مليون دينار عل��ى 29.9% من القيمة 

االجمالية.
 باستثناء ارتفاع مؤشر قطاعي الشركات 
غير الكويتية مبقدار 93.8 نقطة والتأمني مبقدار 
21.7 نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات األخرى 
اعالها قطاع االغذية مبقدار 71.5 نقطة واخلدمات 
مبقدار 61.2 نقطة واالستثمار مبقدار 59 نقطة. ت
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االمر الذي يصعب من التوقعات حول 
نتائج هذه البنوك وان كان هناك ميل 
نحو اس����تمرار حتقيق ه����ذه البنوك 
خلسائر، اما من حيث البنوك التي حققت 
ارباحا، والتي يقدر عددها بنحو خمسة 
بنوك، فإن املؤشرات تشير الى ان ثالثة 
بنوك فقط قد تعلن عن توزيع ارباح 

في مقدمتها البنك الوطني.
وفي قطاع االستثمار، حققت اغلب 
اس����هم القطاع خس����ائر ملحوظة في 
التداوالت  تداوالت ضعيفة باستثناء 
املرتفعة على سهم الديرة القابضة الذي تكبد خسائر ملحوظة، فيما ان 

سهم ايفا تراجع باحلد األدنى معروضا في تداوالت ضعيفة.
ورغم التداوالت الضعيفة لسهم كامكو اال انه حقق ارتفاعا في سعره 
وفقا ملا اشرنا اليه في تقرير »األنباء« امس حول طبيعة عمليات النقل 
التي شهدها السهم، ومن املتوقع ان يشهد السهم املزيد من االرتفاع في 

تعامالت اليوم ايضا.
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة ايضا، فقد شهد سهم الوطنية العقارية انخفاضا باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات ش����راء متأثرا بعمليات البيع القوية التي شهدها، 
كذلك سجلت اسهم عقارات الكويت والدولية للمنتجعات وجيزان تراجعا 
ملحوظا في اسعارها السوقية في تداوالت ضعيفة، وليس مستبعدا ان 
تواصل اسهم الشركات العقارية التراجع في ظل توقف حترك املجاميع 

االستثمارية على اسهمها.

الصناعة والخدمات

تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة، 
فقد واصل سهم صناعات االنابيب االنخفاض باحلد االدنى معروضا دون 
طلبات، كما واصل سهم الصناعات الوطنية االنخفاض ايضا في تداوالت 
ضعيفة، وفي ظل هذه االوضاع النفسية التي تسود اوساط املتداولني، 
ما لم تتحرك املجاميع لرفع اس����عار اسهمها الصناعية اليوم، فإنها قد 

تشهد مزيدا من االنخفاض بوتيرة اعلى قياسا بأمس.
وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية رغم التداوالت املرتفعة 
على بعضها، فقد انخفض س����هم اجيليت����ي باحلد االدنى بفعل عمليات 
البيع القوية التي ش����هدها الس����هم والتي لم حتد منها عمليات الشراء، 
فرغم ان هناك معلومات ايجابية حول قضية الشركة اال ان حالة التشاؤم 
وعدم الش����فافية من ادارة الشركة جتعل السهم غير مغر للشراء، حيث 
يفضل اوساط املتداولني الدخول على السهم بناء على معلومات واضحة 

ومؤكدة.
وقد متاسك سهم زين على مستوى دينار و20 فلسا اال انه يتوقع ان 
يشهد ارتفاعا في تعامالت اليوم، وقد شهد سهم السور للوقود تداوالت 

قياسية بفعل عمليات النقل بني احملافظ املالية لتصعيد السهم.
ورغم التداوالت الضعيفة على اس����هم الشركات غير الكويتية اال ان 
بعضها حقق ارتفاعا محدودا في س����عره خاصة س����هم اخلليج املتحد 
الذي ارتفع باحلد االعلى، فيما  انخفض سهم انوفست باحلد االدنى في 

تداوالت نشطة.
وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 6 شركات على 60.1% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من ان املؤش����ر العام 
للبورصة قلص خسائره بشكل كبير 
في الثواني األخيرة، إال انه أغلق دون 
حاجز ال� 7 آالف نقطة متأثرا بالهبوط 
احلاد لس����هم أجيليتي والش����ركات 
املرتبطة بها، األمر الذي اثر على نفسية 
أوس����اط املتداولني ودفعهم لعمليات 
بيع ملحوظة على أغلب األسهم وبأقل 
األسعار في الوقت الذي ازدادت فيه 
حالة ش����به اإلحجام عن الشراء مع 

دفع العديد من األس����هم للتراجع ملستويات سعرية قريبة من احلدود 
الدنيا.

وفي ظل أجواء اخلوف التي تسود أوساط املتداولني، فإنه من الطبيعي 
ان يلجأوا الى تسييل أسهمهم واالحتفاظ بالسيولة املالية، خاصة انه 
من الصعب التوقع مبجريات التداول ف����ي بدايات العام املقبل، فليس 
هناك اي بوادر ملؤش����رات ايجابية تش����جع على التفاؤل في ظل حالة 
االحتقان السياسي التي تش����هدها الساحة احمللية سواء على مستوى 
العالقة بني الس����لطتني التنفيذية والتشريعية او على مستوى طوائف 
املجتمع الكويتي وهو ما حدا بصاحب الس����مو األمير الى التحذير من 
مخاطرها وآثارها السلبية على أفراد املجتمع ومستقبل الدميوقراطية 
في الكويت، وتأتي هذه األحداث متزامنة مع حالة اإلحباط التي تعاني 
منها ش����ركات القطاع اخلاص جراء األزمات التي تواجهها وعدم وجود 
حترك حكومي واضح ملس����اعدة هذه الشركات سواء بشكل مباشر عبر 
إيجاد آلية تس����اعد الشركات في احلصول على متويالت وإعادة هيكلة 
ديونها بش����كل مرن، او بش����كل غير مباشر من خالل اإلسراع في إقرار 
مش����اريع التنمية االقتصادية وضخ أموال عبر هذه املشاريع يستفيد 

منها القطاع اخلاص.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 30.2 نقطة ليغلق على 6986.6 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.43% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 3.41 نقاط ليغلق على 383.64 نقطة بانخفاض نس����بته %0.88 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 269.9 مليون سهم نفذت من خالل 

4804 صفقات قيمتها 55.7 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 121 شركة من أصل 205 شركات مدرجة، 
وارتفعت اسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 74 شركة وحافظت 

أسهم 18 شركة على أسعارها و84 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 122.7 مليون سهم 

نفذت من خالل 2395 صفقة قيمتها 34.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 

61.1 مليون سهم نفذت من خالل 828 صفقة قيمتها 5.7 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 44.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 660 صفقة قيمتها 3.8 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 22.8 مليون سهم نفذت من خالل 263 صفقة قيمتها 3.9 

ماليني دينار.

عمليات نقل على 
»السور« وتصعيد 
بعض األسهم 
لتجميل ميزانيات 
الشركات األم

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

6 شركات على 
60.1% من 

القيمة اإلجمالية

من يوقف النزيف املتواصل ألموال املتداولني؟!

المؤشر 30.2 نقطة وتداول 
269.9 مليون سهم قيمتها 

55.7 مليون دينار

انخفاض

توّقع أن يعود اللون األخضر للمؤشرات بنهاية تداوالت 2009 اليوم تباشر نشاطها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بداية العام الجديد

العتيبي لـ »األنباء«: مخصصات البنوك 
لن تضعف موقفها في ميزانيات 2009

»الصقعبي« و»بن حوحو« تندمجان 
وتطلقان شركة الشبكة العربية العقارية

نتائج الربع األول للعام المقبل ستعكس الشكل 
الحقيقي للشركات من دون »تجميالت«

توقيت اطالق الشركة اجلديدة، 
مناسب متاما، وذلك نظرا لتوافر 
العقاري���ة املغرية في  الفرص 
الوقت احلالي، وبأسعار متدنية 
جتعل من اقتناصها ضرورة ألي 
مستثمر ميتلك اخلبرة واحلس 

االستثماري الناجح.
وبني بن حوحو ان االندماج 
الذي مت االعالن عنه بني الشركتني 
س���يكون نواة لشراكات اوسع 
واش���مل مس���تقبال، وذلك ملا 
تتمتع���ان به من كفاءة وخبرة 
وقدرة على مواجهة التحديات، 
والثقة في إمكانية إحداث ثورة 
عقارية تنش���ط وتدعم السوق 

بشكل كبير.

تعتبر بادرة خير ومؤشرا على 
ثقة املس���تثمرين مبؤسسيها 

وباستراتيجيتها املستقبلية.
ورجحت غدي���ر الصقعبي 
ان يكون 2010 ع���ام االنطالق 
احلقيقي للسوق العقاري خاصة 
مع توجه احلكوم���ة الكويتية 
إلطالق مشروعات تنموية عمالقة 
مبشاركة القطاع اخلاص والتي 
من شأنها حتريك كل القطاعات 
العاملة بالسوق ومنها القطاع 
العق���اري الذي س���يكون اول 

املستفيدين منها.
من جهته اعتبر رجل االعمال 
عبدالعزيز حسان حوحو صاحب 
إدارة املش���اريع، ان  مجموعة 

وقع���ت كل م���ن مجموعة 
غدير غازي الصقعبي التجارية 
ب���ن حوحو إلدارة  ومجموعة 
املشاريع اتفاقية اندماج مت االعالن 
خاللها عن اطالق شركة الشبكة 
العربي���ة العقارية املتخصصة 
في االس���تثمار العقاري داخل 
الكويت وخارجها وذلك مطلع 

العام اجلديد.
الت���ي  املناس���بة  وبه���ذه 
حضرها عدد من رجال االعمال 
واملال واملستثمرين واملهتمني 
بالس���وق العقاري واالعالميني 
قالت الرئيس التنفيذي لشركة 
الشبكة العربية العقارية غدير 
الصعقبي في تصريح صحافي 
الكيان االستثماري  ان انشطة 
العقاري اجلديد، ستشمل التجارة 
العقارية وإدارة املشاريع للغير 
وحتصيل االموال وغيرها من 
األنظمة التي من شأنها حتقيق 
عوائ���د مرتفعة بدرجة مخاطر 
متدني���ة، مضيفة أن الش���ركة 
ستباش���ر عملها وف���ق احكام 
الشريعة االسالمية، وستضم 
نخبة استش���ارية في مختلف 

مجاالت عملها.
وكشفت غدير الصقعبي عن 
ان الشركة اجلديدة تلقت عروضا 
قبل بدء نشاطها رسميا، وذلك 
في مواقع مختلفة وحيوية في 
الكويت، وكذل���ك عدة عروض 
م���ن اخلليج والوط���ن العربي 
إلدارة عدد من املشاريع القائمة 
هناك، الفتة الى ان هذه العروض 

تنفيذ وتسوية االلتزامات املترتبة 
على التداول وهو ما يعرف مبلف 
التس���ويات فضال ع���ن توقيع 
اتفاقية مع بورصة نس���داك - 
اومكس للتعهد مبوجبها بتوفير 
التكنولوجيا املتطورة الغراض 
التداول والرقابة واملساعدة في 
توفير البيانات اخلاصة بالسوق، 
باالضافة ايضا الى انهاء اخلالفات 
مع الوسطاء والعمل على اطالق 
شبكة خدمات الكترونية متكاملة 
بالتعاون مع الشركات الكويتية 
للمقاصة والبنوك احمللية ليتمكن 
املستثمر من ادارة حسابه بالكامل 

من خالل شبكة االنترنت.
العتيبي تصريحه  واختتم 
متمنيا ان تشهد البورصة املزيد 
من التطور مقارنة بالبورصات 

اخلليجية.

ان تساعد على استقرار التداوالت 
اليومية بالبورصة.

ادارة السوق  ان  الى  واشار 
سجلت خطوات جيدة على مدار 
العام جتاه البورصة كان ابرزها 
القرار القاضي بتنظيم متابعة 

محمود فاروق
اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
املقاوالت البحرية وعضو جلنة 
س���وق الكويت لالوراق املالية 
هشام العتيبي ان نتائج السنة 
املالي���ة 2009 س���تحدد اجتاه 
املؤشرات العامة للسوق للعام 
2010، مبينا ان االغالقات احلالية 
للبورصة متهد الطريق للصعود 
وسط استقرار نسبي للساحة 
السياس���ية خاصة بعد خطاب 

صاحب السمو االمير.
وق���ال العتيبي في تصريح 
ل���� »األنب���اء«: ان املخصصات 
التي اخذتها البنوك والشركات 
على مدار العام احلالي ستدعم 
موقفها املالي ملواجهة اي ازمة 
مرتقبة خالل عام 2010 وليس كما 
يعتقد البعض بانها ستضعف 
موقفها ف���ي ميزانياتها للعام 
2009، وتوقع ان تغلق املؤشرات 
اليوم في نهاية تداوالتها للعام 
احلالي باللون االخضر كعادتها 

تاريخيا.
واستند العتيبي في توقعاته 
ال���ى ح���رص الش���ركات بكل 
القطاع���ات والبنوك ايضا على 
جتميل اغالقاتها لدعم اسهمها 
في نهاية اخر يوم تداول للعام 
احلالي. واضاف ان نتائج الربع 
االول ستعكس الصورة احلقيقية 
لوضع الشركات والبنوك بعد 
اخذها للمخصصات واعالنها عن 
ارباحها املرحلة لتصبح نتيجة 
صافية م���ن دون اي جتميالت 

لها.
وف���ي ذات الس���ياق قال ان 
احملفظة الوطنية كانت لها دور 
بارز خالل الع���ام 2009 حيث 
ساعدت على دعم وتعزيز وضع 
السوق املالي جراء اي نزول غير 
مبرر للمؤشرات، متمنيا ان تزداد 
نشاطا خالل العام املقبل وسط 
النس���بي لالسواق  االستقرار 
اخلارجية والس���يما استقرار 
االوضاع الداخلية التي من شأنها 

هشام العتيبي جانب من توقيع االتفاقية

عمومية »التعليمية« 
تناقش عدم توزيع أرباح

»المركزي« يمدد لـ »الدولية 
للتمويل« بشراء 10% من أسهمها

»التمويل الخليجي« يوّقع عقد 
مشروع مرفأ تونس المالي

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية 
ان شركة املجموعة التعليمية القابضة 
أفادت ب���أن جمعيتها العمومية العادية 
س���تنعقد 17 يناير املقبل، حيث سيتم 
اإلدارة  خاللها مناقشة توصية مجلس 
بع���دم توزيع أرباح عن الس���نة املالية 

املنتهية في 31 أغسطس املاضي.
كما سيتم مناقشة بنود أخرى على 
جدول األعمال ، علما بأن هذه التوصية 
العمومية  تخضع ملوافق���ة اجلمعي���ة 

واجلهات املختصة.

قال س���وق الكويت لألوراق املالية 
 ان بن���ك الكويت املرك���زي وافق أول 
من أمس على طلب الش���ركة الدولية 
للتموي���ل متديد حق ش���راء أو بيع 
أسهمها مبا ال يتجاوز 10% من رأسمال 
الشركة ملدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 
28 يوني���و املقبل وذل���ك مع ضرورة 
االلتزام مبا وضعة البنك املركزي من 
ضوابط في شأن متلك الشركة املساهمة 

ألسهمها.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان 
بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج« 
أفاد بأن ش���ركة مشروع مرفأ تونس 
املالي قامت بالتوقيع مع وزارة أمالك 
التونسية  العقارية  الدولة والشؤون 
لعقد حتويل األرض املخصصة إلنشاء 
مشروع مرفأ تونس املالي وذلك بعد 
استكمال الشروط املسبقة الواردة في 

اتفاقية االستثمار.

»الغرفة« استضافت وفدًا 
من اإلدارة المركزية لإلحصاء

استضافت غرفة جتارة وصناعة الكويت مساء 
امس االول وفدا من االدارة املركزية لالحصاء برئاسة 
د.عبداهلل س���هر مستش���ار نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وتأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على 
اعمال غرفة جتارة وصناعة الكويت في جتربتها 
الرائدة في استخدام التقنيات احلديثة في آلية نظم 
االحصاءات التجارية بالغرفة وكيفية استخدامها 

واالستفادة من خبرتها في هذا املجال.

وفي هذا الصدد، قدم املدير العام املساعد لنظم 
املعلومات بغرفة جتارة وصناعة الكويت سعود 
الزيد ش���رحا تفصيليا ع���ن املراحل واخلطوات 
التي اتخذتها الغرفة في سبيل االرتقاء بخدماتها 
واستخدام االساليب احلديثة والتقنيات املتطورة 
في كل اعمالها بش���كل عام، وقد خصهم بش���رح 
واف حول استخدام انظمة املعارف ونقل الوثائق 

الكترونيا.

إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

)أحمد باكير(


