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األسهم الرخيصة تقود نشاط البورصة وهدوء قطاع البنوك 

والمضاربات ستزداد قوة قبل إعالن الشركات لنتائجها المالية
في سعره بفعل عمليات املضاربة التي 
يقوم بها مجموعة من املضاربني بدعم 
من بعض احملافظ املالية التابعة، فيما 
انه رغم التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم ايفا اال انه سجل ارتفاعا محدودا 
في سعره ويتوقع في وقت قريب ان 
حتدث عمليات حتول من التداوالت 
القياسية على سهم الديرة القابضة الى 
سهم ايفا الذي يتوقع ان يشهد قريبا 
صعودا قويا فوق حاجز الـ 100 فلس، 
حيث يشهد عمليات جتميع حتت هذا 
احلاجز، واستمرت التداوالت القياسية 
ايضا على ســـهم الصفاة لالستثمار 
الذي حقق ارتفاعا مبقدار وحدتني رغم عمليات جني االرباح، اال انه 

من الواضح ان السهم سيواصل ارتفاعه التدريجي.
ورغم التداوالت املرتفعة على ســـهم صكـــوك والتي غلب عليها 
عمليات جني االرباح، اال انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، وايضا 
حققت اسهم االستثمارات الوطنية واملال لالستثمار والساحل للتنمية 

ارتفاعا متباينا في اسعارها اعالها سهم الساحل للتنمية.
وحققت اغلب اســـهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشـــطة تركزت على اسهم شركة عقارات الكويت والدولية 
للمنتجعات وجيزان واملســـتثمرون مع حتقيق هذه االسهم ارتفاعا 
في اســـعارها، خاصة الدولية للمنتجعات التي ارتفع سهمها باحلد 

االعلى.
وشهد سهم الوطنية العقارية تداوالت نشطة ايضا وارتفاعا في 
سعره باحلد االعلى مطلوبا دون عروض بدعم من االرتفاع امللحوظ 
لسهم اجيليتي في ظل املعلومات االيجابية حول التوصل الى تسوية 

مرضية لقضية الشركة في اميركا.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة تداول اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع تباين 
اسعار اسهم القطاع التي حافظت اغلبها على اسعارها ثابتة، ويعد 
سهم ايكاروس الوحيد في قطاع الصناعة الذي شهد ارتفاعا نسبيا 

في تداوالته مع استقرار سعره.
وحققت اغلب اســـهم الشـــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها، 
خاصة اســـهم الشـــركات الرخيصة في القطاع والتي شـــهد اغلبها 

ارتفاعا في تداوالتها.
فقد شهد سهم اجيليتي تداوالت نشطة ادت الرتفاع السهم باحلد 
االعلى خالل مراحل التداول ليصل الى 660 فلسا، اال ان عمليات جني 
االرباح التي شهدها قلصت مكاســـبه ليغلق على 640 فلسا، وجاء 
صعود السهم بدعم من املعلومات االيجابية حول قرب التوصل لتسوية 
ودية لقضية الشـــركة في اميركا، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات 
التي ســـتدفعها الشركة، حيث تشير معلومات الى ان الشركة تصر 
على دفع 300 مليـــون دوالر على ان يكون هناك ضمانات ان تدخل 
مناقصـــات اجليش االميركي مرة اخرى، وفـــي ظل حاجة احلكومة 
االميركية لالمكانيات اللوجســـتية الضخمة لشركة اجيليتي، فإنه 
يتوقع ان يعلن عن تسوية مرضية للطرفني، وفي الوقت الذي حقق 
فيه ســـهم مجموعة الصفوة ارتفاعا محدودا في سعره، حقق سهما 
صفاتك وصفاة طاقة ارتفاعا ملحوظا في اسعارهما، واستقر سهم زين 
على سعر الدينار في تداوالت محدودة، واستمرت التداوالت محدودة 
على اسهم الشركات غير الكويتية باستثناء التداوالت النشطة على 

سهم التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 54% من اجمالي 

اسهم الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 129 شركة.

بصعوبة شــــديدة، والوفاء بالتزامات الرواتب اال انه في عام 2010 
ســــيكون الوضع اسوأ على الشركات ما لم تتحرك احلكومة بشكل 
ســــريع لزيادة اإلنفاق وتقدمي دعم غير مباشر للشركات للخروج 

من ازمتها.

آلية التداول

حافظت اغلب اســــهم البنوك على اســــعارها ثابتة في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي البنك الدولي 
والتمويل الكويتي، ويالحظ انه منذ بداية العام تتسم حركة التداول 
على اسهم البنوك بالضعف، اســــتمرارا لوتيرة التداول الضعيفة 
التي تشــــهدها منذ الربع االخير من العام املاضي، وهذا يعود الى 
ترقب االوساط االستثمارية لنتائج البنوك لعام 2009، فهناك بنوك 
تكبدت خسائر في التسعة اشهر، وهناك بنوك استمرت في حتقيق 
االرباح، اال ان العامل املشترك لقطاع البنوك في نتائجها يتمثل في 
مخاوف اوساط املتداولني جتاه ما اذا كان البنك املركزي سيطالب 
البنوك بأخذ املزيد من املخصصات ام ال، كذلك زيادة رؤوس اموال 
العام  البنوك، واالجتــــاه 
للبنك املركزي ســــيكون 
التشــــدد  املزيد من  نحو 
فــــي املخصصــــات، لذلك 
فإن االوساط االستثمارية 
تعطي اهمية قصوى لنتائج 
البنوك في 2009 بشكل عام 
والربع االول من عام 2010 

بشكل خاص.
حققـــت اســـعار اغلب 
اسهم الشركات االستثمارية 
ارتفاعا في اســـعارها في 
تداوالت نشطة على بعض 
االسهم خاصة سهم الديرة 
القابضة الذي شهد تداوالت 
قياسية وارتفاعا ملحوظا 

حجمها 16.3 مليون ســـهم نفذت من خالل 548 صفقة قيمتها 3.6 
ماليني دينار.

األسهم الرخيصة

على الرغم من النتائج املالية السلبية املتوقعة الغلب الشركات 
لعام 2009 خاصة اسهم الشركات الرخيصة اال ان هذه االسهم تشهد 
نشــــاطا مضاربيا محموما، ويبدو ان هنــــاك اجتاها لدى املجاميع 
االستثمارية لرفع قيم اسهمها قبل االعالن عن نتائجها املالية، ورغم 
كثرة اسهم الشــــركات الرخيصة اال ان التداوالت مركزة بقوة على 
اسهم إيفا والشــــركات املرتبطة بها ومجموعة الصفوة والشركات 
املرتبطة بها، وفي مرحلة ما سوف تشهد هذه االسهم عمليات جني 
ارباح حادة يعقبها هدوء في تداوالتها لتنتقل حركة النشــــاط الى 
اسهم شركات اخرى رخيصة، االمر الذي يستدعي احلذر من جانب 
صغار املتداولني، اال انه بشكل عام فإن السوق في حاجة الى النشاط 
والصعود خاصة انه قياسا باداء االسواق اخلليجية والعربية والعاملية 
في عام 2009. فإن السوق الكويتي يعتبر االسوء وهذا يعود الى ان 

السوق عكس االداء السلبي 
التفاعل مع  للحكومة في 
االزمة العاملية، وتداعياتها 
علــــى االقتصــــاد احمللي، 
فجميــــع الدول اخلليجية 
الكبرى  والعربية والدول 
املليارات من  قامت بضخ 
الــــدوالرات في مشــــاريع 
البنية التحية إال الكويت، 
لذلك كان من الطبيعي ان 
يكون اداء البورصة سيئا، 
ورغم ذلك فإن استمرار نهج 
احلكومة سيجعل عام 2010 
اسوأ من عام 2009، فهناك 
العديد من الشركات كانت 
تقوم بسداد خدمة ديونها 

هشام أبوشادي
على الرغم من كثرة االشـــاعات 
الســـلبية التي تدور حول اوضاع 
الشـــركات واملخاوف مـــن ارتفاع 
املخصصـــات على البنـــوك اال ان 
سوق الكويت لألوراق املالية حقق 
ارتفاعا في جميع مؤشراته خاصة 
املتغيرات الثالثة مع استمرار تركيز 
حركة التداول على اسهم الشركات 
الرخيصة بفعل عمليات املضاربة 
القوية اال ان املؤشر االيجابي يتمثل 
في ارتفاع قيمة التداول ما يشير الى 
ان هناك سيولة مالية جديدة تدخل 

السوق والتي بعضها اموال ساخنة من املضاربني والبعض اآلخر 
من مؤسسات حكومية.

وعلى الرغم من ان السوق يتوقع ان تزداد فيه وتيرة عمليات 
جني األرباح في تعامالت اليوم االثنني خاصة على اسهم الشركات 
التي حققت مكاسب ملحوظة في تعامالت امس اال ان االجتاه العام 
للسوق خالل الشـــهر اجلاري سيغلب عليه الصعود قبل ان تبدأ 
الشركات خاصة البنوك في االعالن عن نتائجها املالية، فإذا كانت 
النتائج املالية للشـــركات شبه متوقعة في شقها السلبي فإن اداء 
البنوك يحظى باألولوية واالهتمام لدى االوساط االستثمارية، وفي 
هذا الصدد ايضا ميكن القول ان البنك املركزي سيواصل سياسته 
في اخذ املزيد من املخصصات خاصة ان هناك العديد من الشركات 
وبعض كبار العمالء يواجهون تعثرا في ســـداد التزاماتهم املالية، 
وهذا سيدفع البنك املركزي للطلب من البنوك زيادة رؤوس أموالها، 
فغدا ســـيجتمع البنك املركزي مع رؤوساء البنوك، وهناك قضايا 
في غاية االهمية ســـتكون على جدول االجتماع اهمها مدى التزام 
البنوك بالتعليمات التي طلبها البنك املركزي خاصة استراتيجيتها 
خالل عام 2010، ومدى حاجة كل بنك لزيادة رأس املال ومشـــاكل 

تعثر الشركات وكبار العمالء وكيفية مواجهتها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشـــر العام للبورصة 46.9 نقطة ليغلق على 7058.5 
نقطة بارتفاع نسبته 0.67% كذلك ارتفع املؤشر الوزني 2.01 نقطة 

ليغلق على 388.31 نقطة بارتفاع نسبته %0.52.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 719.7 مليون سهم نفذت من خالل 

8696 صفقة قيمتها 81.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اســـهم 129 شـــركة من اصل 205 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 73 شـــركة وتراجعت اسعار اسهم 
23 شـــركة وحافظت اسهم 33 شركة على اسعارها و76 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
282.3 مليون سهم نفذت من خالل 2941 صفقة قيمتها 27.7 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 181.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1521 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.
واحتل قطـــاع اخلدمات املركـــز الثالث بكمية تـــداول حجمها 
168.2 مليون ســـهم نفذت من خالل 2553 صفقة قيمتها 26 مليون 

دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 53.3 مليون سهم نفذت من خالل 579 صفقة قيمتها 

4.9 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول 

أسهم ثالثة مجاميع 
تقود النشاط.. 
»إيفا« وشركاتها 
و»أجيليتي« 
و»الصفوة«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
54% من القيمة 

اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
44.4 مليون دينار علـــى 54% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: ايفا، الديرة، جيزان القابضة، 
الدولية للمنتجعات، اجيليتي، زين، الصفوة، مشاعر 

والتمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 11.8 مليون 

دينار على 14% من القيمة االجمالية.
 سجلت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 204.9 نقاط، تاله قطاع االستثمار 
مبقدار 62.6 نقطة، تاله قطـــاع األغذية 32.7 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات اعالها البنوك 
مبقدار 42.3 نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية 

مبقدار 11.4 نقطة.

ت
را
ش

ؤ
م
و

ارتفاع المؤشر 46.9 نقطة 
وتداول 719.7 مليون سهم 

قيمتها 81.5 مليون دينار

ارت��ف��اع

)أحمد باكير(آمال باستمرار صعود مؤشرات البورصة

انخفضت عن أرباح العام الماضي بـ 38 مليون دينار بسبب األزمة

65 مليون دينار األرباح المتوقعة للكيماويات البترولية 
ســــواء عن طريق انشاء مشاريع 
جديدة او االستحواذ على مشاريع 
قائمة »ونحن دائما ندرس الفرص 

التي تعرض علينا«.
وقالت ان كثيــــرا من الفرص 
تعرض بشــــكل متكــــرر من قبل 
بعض الشركات والبنوك العاملية 
خصوصــــا في هــــذه الفترة التي 
الشــــركات  تعاني فيها كثير من 
من مشاكل بسبب االزمة العاملية 
موضحــــة ان هناك دوال خليجية 
اخرى اســــتفادت من االزمة عبر 
استحواذها على شركات جيدة في 

مجال البتروكيماويات.
وحول عالقة الشركة بشركة 
»داو.كيميكال« بعد الغاء شــــركة 
العــــام املاضي قالت  »كي- داو« 
حسني ان )داو.كيميكال( بالنسبة 
لنا شريك استرتيجي وجتمعنا به 
5 شركات مشتركة والعالقة بيننا 
كبيرة للغاية واالستثمارات كبيرة 
ايضا ولم جنعل الغاء )كي-داو( 

يؤثر على العالقات.
وحول مجمع األوليفينات الثالث 
في الكويت الذي تعتزم الشــــركة 
الدراسة األولية  ان  إنشاءه قالت 
إلنشاء املشروع انتهت وهي االن 
لدى مؤسســــة البترول الكويتية 
املبدئية خمسة  وستبلغ تكلفته 
مليارات دوالر ويشغل حوالي 800 
من االيدي العاملة مشيرة الى انه 
يتم االتفاق حاليا مع املؤسســــة 
حــــول افضل خلطة لـــــ »اللقيم« 
)مواد اولية تدخل في الصناعة( 
الذي سيستخدم في املشروع ولكن 
سيظل يحتاج الى كميات من الغاز 
الطبيعي وغاز االيثان. وقالت انه 
يجب التركيز على افضل استثمار 
للغاز الطبيعي احلر املستخرج من 
الكويت خصوصــــا انه غاز غني 
يحتــــوي على نســــبة عالية من 
غاز االيثان مشيرة الى أن افضل 
استثمار لهذا الغاز هو استخدامه 

في الصناعة وليس حرقه.
واكدت ان الشــــركة ال تخطط 
الستخدام أي غاز حر مستورد من 
اخلارج في هذا املجمع وامنا تركز 
الغاز املكتشف في  على استثمار 
الكويت والذي تعمل شركة نفط 

الكويت حاليا على استخراجه.

اكثر من االسواق لكن اجلديد يطل 
على بحر اعمق ميكن ان يستوعب 

البواخر العمالقة للنفط.
وحول مشــــروع الشركة في 
ڤيتنام قالت حسني »لدينا هناك 
مشروع مجمع بتروكيماويات ومعه 
ايضا مصفاة للتكرير وهو يركز 
على انتــــاج البرازايلني والبولي 
بروبيلني، موضحة ان دور الشركة 
في املشــــروع هو دور تســــويقي 
فقط وهذا يختلف عن مشــــروع 
الصني الذي تقوم فيه »الكيماويات 
البترولية« بدور الشريك في االنتاج 

الى جانب التسويق.
 وحول عزم الشركة خصخصة 
قطاع االسمدة اوضحت ان هذا االمر 
هو توجه استراتيجي لدى الشركة 
ضمن استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية حتى تركز »الكيماويات 
البترولية« على اعمالها في مجال 
البتروكيماويات وتترك االسمدة 
للقطاع اخلاص مؤكدة انه لن يتم 
حتويل هذا التوجه الى واقع عملي 
اال بعد اقرار قانون اخلصخصة من 

قبل مجلس االمة.
واضافت ان القانون طبقا ملا هو 
متداول سيتضمن حماية للعمالة 
الوطنية كما أن الشركة لديها جتربة 
سابقة هي خصخصة مصنع امللح 
والكلورين وحافظت على العمالة 
الوطنية وجعلت االستفادة منها 

اولوية من اولوياتها.
وافادت حســــني بــــان التوجه 
االســــتراتيجي في الشــــركة هو 
مواصلــــة النمــــو فــــي صناعــــة 
البتروكيماويات داخليا وخارجيا 

كونــــا: توقعت رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
صناعة الكيماويات البترولية مها 
مال حسني ان حتقق الشركة ارباحا 
تبلغ حوالي 65 مليون دينار خالل 
العام املالي 2010/2009 واوضحت 
حســــني ان االرباح تقل عن ارباح 
العام املاضي بـــــ38 مليون دينار 
عازية االنخفاض الى اوضاع السوق 
العاملي املتأثر باالزمة االقتصادية 
العاملية اضافة الى قيام الشــــركة 
بتشغيل عدد من مصانعها خالل 
العام 2010/2009 وهو ما يتطلب 
عادة قدرا من االنفاق دون ان يوازيه 

عائد سريع من هذه املشاريع.
كمــــا توقعت ان يكــــون العام 
2010 افضل من العام املاضي 2009 
خصوصا ان اوضاع السوق العاملي 
مرشحة ملزيد من التحسن كما ان 
الشــــركة خالل العــــام احلالي قد 
انتهت من تشــــغيل كل مصانعها 

التي ستعمل بطاقتها القصوى.
وقالت ان االزمة العاملية اثرت 
سلبا على صناعة البتروكيماويات 
بشكل عام مشيرة الى ان اسعار 
البتروكيماويــــات بدأت  بعــــض 
باالرتفاع بالفعل في نهاية العام 
2009 ومنها البولي اوليفينات مثل 
البولي ايثيلني والبولي بروبيلني 
وهو ما يجعل وضع الشركة جيدا 

خالل العام احلالي 2010.
 وحــــول مشــــروع مجمــــع 
البتروكيماويات املقرر اقامته في 
الصني والذي سيضم مصفاة لتكرير 
النفط قالت انه وبعد االنتهاء من 
اختيــــار املوقع اجلديــــد للمجمع 
يتم حاليا اعداد دراسات اجلدوى 
االقتصادية له. واشارت الى انه يتم 
تسليم كل الدراسات الى اجلهات 
الصينية املختصة في نهاية الربع 
االول من العام احلالي للبت فيها 
واتخاذ القرار النهائي قبل نهاية 
النصف االول من العام 2010 وبعدها 
الهندسية  الدراسات  تبدأ مرحلة 
لتنفيذ املشــــروع. واوضحت ان 
املوقع اجلديــــد ال يختلف كثيرا 
عن املوقع القدمي من حيث دراسة 
اجلــــدوى االقتصاديــــة فال فرق 
بينهمــــا مبينــــة ان كال منهما له 
مزاياه وعيوبه فالقدمي كان قريبا 

مها مال حسني

السوقان العماني والسعودي يتصدران األسواق الرابحة األسبوع الماضي

مؤشرات األسواق الخليجية تواصل االرتفاع ونمو مستويات التداول
نقطة خاسرا بنسبة %0.53.

مؤشرات التداول

ونظـــرا الختالف عـــدد أيام 
التـــداول بني األســـبوع املاضي 
الـــذي ســـبقه في  واألســـبوع 
ســـوقي الكويت لألوراق املالية 
والبحرين لـــألوراق املالية، فقد 
متت مقارنة متوسطات التداول 

بني األسبوعني.
هذا وشـــهدت أسواق األسهم 
اخلليجية العاملة في األســـبوع 
اليومي  املاضي منوا للمتوسط 
ملجموع أحجام التداول. حيث زاد 
بنسبة بلغت 21.26%، وذلك بعد 
أن بلغ 917.25 مليون سهم مقابل 
754.19 مليار سهم في األسبوع 
قبـــل املاضي. في حـــني تراجع 
اليومي ملجموع قيم  املتوســـط 
التداول بنسبة 6.46%، إذ وصل 
إلى 1.08 مليار دوالر في األسبوع 
املاضي مقابل 1.16 مليار دوالر في 

األسبوع الذي سبقه.
على صعيد الكمية املتداولة، قال 
التقرير ان املتوسط اليومي حلجم 
التداول في خمســـة أسواق زاد، 
تصدرها سوق أبوظبي لألوراق 
املالية بعد أن زاد املتوسط اليومي 
حلجم التداول فيه بنسبة %49.26. 
وحل سوق الكويت لألوراق املالية 
ثانيا بنمو نسبته 45.57%. فيما 
جاء سوق مسقط لألوراق املالية 
ثالثا بارتفاع نسبته 11.78%. أما 
أقل األسواق منوا، فكانت بورصة 
قطر، والتي زاد متوســـط حجم 
التداول فيها بنسبة 7.69%. من 
ناحية أخرى، تراجع متوسط حجم 
التداول في سوق البحرين لألوراق 
املالية بنسبة 60.07%، فيما كانت 
نسبة تراجعه في السوق املالي 

السعودي %20.99.

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

0.096%0.096%7.011.6الكويت السعري
2.272%2.272%6.260.90السعودية العام
7-0.53%7-0.53%1.450.58البحرين العام

1.125%1.125%7.037.22قطر
3.071%3.071%6.564.54مسقط 30

1.863%1.863%1.837.14دبي
1.164%1.164%2.775.50أبوظبي العام

املرتبة الثانية، فشغلها السوق 
املالي السعودي، حيث منا مؤشره 
بنسبة 2.27% مقفال عند مستوى 
6.260.90 نقطة، وقد لقي املؤشر 
ارتفاع أغلب قطاعات  دعما من 
السوق بقيادة قطاع الصناعات 
البتروكيماوية. وحل سوق دبي 
املالي ثالثا بعد أن أغلق مؤشره 
عند مســـتوى 1.837.14 نقطة، 
مسجال منوا نسبته 1.86%، حيث 
سجلت خمسة من قطاعات السوق 
منوا بقيـــادة قطـــاع العقارات 

واإلنشاءات الهندسية.
أما أقل األســـواق تســـجيال 
الكويت  للمكاسب، فكان سوق 
لألوراق املالية، والذي منا مؤشره 
بنســـبة 0.09% عندما أقفل عند 
مستوى 7.011.6 نقطة على الرغم 
من تراجع أغلب قطاعات السوق، 
حيث لقي املؤشر دعما من منو 
ثالثة من قطاعاته أبرزها قطاعا 
األغذية والبنوك. من ناحية أخرى، 
كان سوق البحرين لألوراق املالية 
السوق الوحيد الذي سجل مؤشره 
خسارة أسبوعية، وذلك بعد أن 
تراجع إلى مســـتوى 1.450.58 

أو القيمة، من حتقيق منو جيد 
ملؤشره أّهله لشغل املرتبة األولى 
بني أسواق األسهم اخلليجية بعد 
أن متكنت كل قطاعات الســـوق 
من تسجيل منو خالل األسبوع 

املاضي.
أما سوقا اإلمارات، فقد متكن 
كالهما مـــن حتقيق مكاســـب 
أســـبوعية ملؤشـــراتهما بدعم 
من منو نشـــاط التـــداول، هذا 
التداوالت بعمليات  واتســـمت 
جتميع انتقائية لبعض األسهم 
من جهـــة وعمليات جني أرباح 
من جهة أخرى، وهو ما أســـفر 
عن أداء متذبذب خاصة لسوق 

دبي املالي.
ولفت التقرير الى ان ســـت 
مؤشـــرات متكنت مـــن حتقيق 
مكاسب متفاوتة بنهاية األسبوع 
املاضي. وتصدر ســـوق مسقط 
لألوراق املالية األسواق الرابحة 
بعد أن أنهى مؤشـــره تداوالت 
األسبوع عند مستوى 6.564.54 
نقطة مسجال منوا نسبته %3.07، 
مدعوما بارتفاع قطاعات السوق 
الثالثة بقيادة قطاع البنوك. أما 

األسهم اخلليجية. ولعب قطاع 
البتروكيماويات دورا رئيسيا في 
دعم مؤشـــر السوق الذي متكن 
من اإلقفال على مكاسب في كل 

أيام األسبوع.
ومتكنت بورصة قطر بدورها 
من حتقيق منو ملؤشرها مدعومة 
القيادية  بالطلب على األســـهم 
وخاصة قطاع البنوك، وقد ظهرت 
عمليات جني أرباح في السوق 
إال أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر 
السوق لتسجيل خسائر أسبوعية 
وإن خففت من مكاســـبه. وكان 
لزيادة السيولة في السوق أثر 
واضح على دعم القوى الشرائية 
على العديد من األســـهم شملت 

أسهم العقارات. 
أما سلطنة عمان، فقد شهدت 
إصالحا ضريبيا استهدف جذب 
املزيد من االستثمارات األجنبية، 
فيما صرح وزير االقتصاد العماني 
بأن بالده تعتزم زيادة اإلنفاق 
في 2010 بنسبة 12%. وقد متكن 
سوق مســـقط لألوراق املالية، 
والذي شهد منوا واضحا لنشاط 
التداول سواء على مستوى الكمية 

ذكر التقرير االسبوعي لشركة 
بيان لالســـتثمار انه لألسبوع 
الثاني على التوالي، ســـيطرت 
اإلغالقات اخلضراء على أسواق 
األسهم اخلليجية بعد أن اجتمعت 
مؤشراتها على تسجيل مكاسب 
أسبوعية، فيما كان سوق البحرين 
لألوراق املالية االستثناء الوحيد 
من القاعدة، إذ ســـجل مؤشره 
خسارة طفيفة. ومتيزت تداوالت 
األسبوع املاضي بنمو مستويات 

التداول في األسواق.
أداء األسواق،  وعلى صعيد 
التداوالت في  ان  التقريـــر  قال 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
بدت في بداية األسبوع وكأنها 
في حالـــة رد فعـــل الرتفاعات 
األســـبوع قبل املاضـــي، والتي 
اللحظة  إقفاالت  متيزت بظهور 
األخيرة التجميلية، وهو ما أسفر 
عن تراجع مؤشر السوق في أول 
أيـــام التداول قبل أن يتماســـك 
مجددا ويعوض خســـائره عبر 
أداء متذبذب. وبنهاية األسبوع 
حقق مؤشر السوق منوا طفيفا 
مقارنة باألســـبوع الذي سبقه. 
هذا وظهرت عمليات جني أرباح 
سريعة في السوق ساهمت في 
احلد من منوه على املســـتوى 

األسبوعي. 
العربيـــة  اململكـــة  وفـــي 
السعودية، صرح محافظ مؤسسة 
النقـــد العربي الســـعودي بأن 
املالي باململكة جنح في  النظام 
التغلب علـــى آثار األزمة املالية 
العاملية، ورغم ذلك دعا املصارف 
السعودية إلى توخي احلذر في 
إدارة الودائع. من ناحية أخرى، 
متكنت السوق املالي السعودي 
مـــن حتقيق أداء جيد مكنها من 
شغل املرتبة الثانية بني أسواق 


