
الخميس 21 يناير 2010   35اقتصاد

من االمراض املزمنة التي تعاني منها البورصة الكويتية، ولكن االهم في 
قانون هيئة س����وق املال ان يتم تالفي التعارض مع قوانني اخرى حتى 

ال تترتب ازمات جديدة عند دخول القانون حيز التنفيذ.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي سجل 

ارتفاعا محدودا وسهم بنك بوبيان الذي سجل انخفاضا ملحوظا.
وحققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 

تداوالت نشطة على بعض االسهم.
التداوالت  فقد استمرت 
النشطة على سهم ايفا مع 
ارتفاع محدود في س����عره 
السوقي، كذلك االمر بالنسبة 
لسهم الديرة القابضة الذي 
حقق ارتفاع����ا محدودا في 
س����عره ايضا في تداوالت 
نش����طة، فيما سجل سهم 
الصفاة لالستثمار قفزة في 
سعره في تداوالت نشطة 
ليقترب الس����هم من حاجز 
ال� 150 فلسا، وذلك مدعوما 
بالتط����ورات االيجابية في 
قدرة الش����ركة على الوفاء 
بالتزاماتها املالية، فيما واصل 
سهم جلوبل االنخفاض في 

اجواء من االرتياح النفس����ي لدى اوس����اط املتداولني ابرزها انه اعطى 
مؤش����رات بجدية الس����لطتني في عمليات االص����الح االقتصادي والتي 
ب����دأت من حيث االهمية باملوافقة املبدئية على مش����روع خطة التنمية 
االقتصادية في االس����بوع املاضي، لتدخل عمليات االصالح االقتصادي 
في الشق التشريعي لها واملتمثل في اقرار مجلس االمة امس في املداولة 
االولى قانون هيئة س����وق املال والذي يعد من اهم تشريعات االصالح 
االقتص����ادي في البالد لكون البورصة متثل املرآة العاكس����ة لالوضاع 

االقتصادية والتشريعية في أي دولة.
وفي ظل املشاكل العديدة واالزمات التي تسببت فيها ضعف التشريعات 
املعنية بتنظيم آليات التداول في السوق وكل ما يتعلق بالشركات املدرجة، 

فقد أدى ذلك ألزمات كبيرة 
اثرت على البورصة بشدة 
والتي أبرزها أزمة الشركات 
التي مت حتييد أسهمها في 
عام 2006. لذلك فإن سرعة 
اقرار قانون هيئة س����وق 
املال ودخوله حيز التنفيذ 
انعكاس����ات  س����تكون لها 
االداء  كبيرة على مستقبل 
الع����ام للبورصة الكويتية 
والتي تعاني من ازمات عدة 
ابرزها االفتقار للش����فافية 
وجترمي تسريب املعلومات 
والت����داوالت الوهمية على 
االسهم أو االغالقات املتعمدة 
في الثواني االخيرة، وغيرها 

دخول شركات الخرافي دائرة النشاط يحدث نقلة للبورصة
وارتياح إيجابي إلقرار قانون هيئة سوق المال بالمداولة األولى

استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة والبالغة 
54.4 مليون دينار على 54.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، جيزان، املنتجعات، 
الصناعات الوطنية، اس����منت الكويت، بورتالند، 

صفاة طاقة، هيتس والتمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم التمويل اخلليجي 

البالغة 8 ماليني دينار على 8% من القيمة االجمالية.
حققت مؤشرات القطاعات كافة ارتفاعا أعالها 
قط����اع الصناعة مبقدار 135.2 نقط����ة، تاله قطاع 
األغذية مبقدار 113.2 نقطة، تاله قطاع الش����ركات 

غير الكويتية مبقدار 32.7 نقطة. ت
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س����عره في تداوالت مرتفعة نس����بيا 
غلب عليه����ا عمليات البيع من بعض 
املتداولني للدخول في أسهم اخرى تشهد 
نشاطا. وسجل سهم نور لالستثمار 
ارتفاع����ا باحلد االعلى ف����ي تداوالت 
ضعيفة بدعم من الصعود القياس����ي 
للصناعات الوطنية وأغلب الشركات 

املرتبطة بها.
وتباين����ت حركة اس����عار اس����هم 
الشركات العقارية في تداوالت نشطة 
واغلب اسهم القطاع، فقد ازدادت حركة 
التداول على سهم عقارات الكويت الذي 
حقق ارتفاعا في سعره مبقدار وحدتني 
فيما ارتفع س����هم جيزان باحلد االعلى في تداوالت قياسية اال انه رغم 
التداوالت القياس����ية ايضا لسهم املنتجعات اال انه حقق ارتفاعا مبقدار 

وحدتني.
وشهد سهم ابيار عمليات جني ارباح ادت النخفاضه مبقدار وحدتني 
بعد مكاسب جيدة حققها السهم في االيام املاضية، ورغم حتقيق اغلب 
اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها اال ان سهم الوطنية العقارية 

سجل انخفاضا في سعره.
الصناعة والخدمات

في تطور مفاجئ وسريع قفزت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية 
التي ارتفع منها اسهم 13 شركة باحلد االعلى في تداوالت نشطة قادتها 
مجموعة الصناعات الوطنية واسهم الشركات التي متتلك فيها حصصا 
مباش����رة او غير مباش����رة وذلك بدعم من االرباح اجليدة والتوزيعات 
املتوقعة ملعظم هذه الشركات خاصة اسمنت بورتالند واسمنت الكويت 
واخلليج للكابالت، فيما انه رغ����م اعالن مواد البناء عن حتقيق ارباح 
قدرها 21.5 فلسا وتوزيعات نقدية بنسبة 15% اال ان سهمها حافظ على 
س����عره، وفي اطار االرباح القياسية املتوقعة السمنت بورتالند والتي 
قد تصل الى 200 فلس على االقل خاصة وانها حققت 170 فلسا ارباحا 
في التس����عة اش����هر من العام املاضي، فإنه ليس مستبعدا ان يتجاوز 

السهم حاجز الدينار.
وواصلت اغلب اس���هم الش���ركات الرخيصة في قطاع اخلدمات 
االرتفاع في تداوالت نشطة خاصة على اسهم صفاة طاقة والصفوة 
وصفاتك وهيتس والتخصيص، فيما تراجعت اسعار اسهم الشركات 
القيادية في القطاع في تداوالت ضعيفة، حيث واصل سهم اجيليتي 
االنخفاض في تداوالت ضعيفة، وحافظ سهم زين على سعره مستقرا، 
فيما انخفض سهم الوطنية لالتصاالت مبقدار وحدة سعرية، وحققت 
اغلب اسهم الش���ركات الغذائية ارتفاعا في اس���عارها في تداوالت 
ضعيفة خاصة سهم امريكانا الذي حقق مكاسب جيدة، ويالحظ ان 
اغلب اسهم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي حققت ارتفاعا في 
اسعارها بش���كل ملحوظ االمر الذي احدث نقلة نوعية في السوق، 
وحققت اغلب اسهم الش���ركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت النش���طة املستمرة على 
سهم التمويل اخلليجي الذي س���جل ارتفاعا محدودا ليستقر على 

القيمة االسمية.
واس����تحوذت قيمة تداول اسهم 11 ش����ركة على 54.6% من اجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 140 شركة.

هشام أبوشادي
نقلة نوعية شهدتها حركة التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية امس 
والتي متيزت بدخول بعض أس����هم 
الشركات ذات األرباح التشغيلية دائرة 
النشاط في السوق والتي يتوقع ان 
تعلن عن توزيعات جيدة، خاصة في 
قطاع الصناعة، األمر الذي دفع قيمة 

التداول ألن تسجل رقما قياسيا.
فمع اس����تمرار نشاط أغلب أسهم 
الشركات الرخيصة بقيادة مجموعتي 
إيفا والصفوة، دخلت اس����هم جديدة 
دائرة النشاط، خاصة اسهم الشركات 

ذات الطابع التش����غيلي في أرباحها كأسهم اسمنت بورتالند واسمنت 
الكويت، األمر الذي دفع س����هم مجموعة الصناعات الوطنية للصعود 
القوي، خاصة ان اغلب الش����ركات الصناعي����ة التي حققت ارتفاعا في 
أس����عارها متتلك فيها الصناعات الوطنية حصصا مؤثرة، فيما استمر 

االجتاه النزولي احملدود لسهم اجيليتي والشركات املرتبطة بها.
ويأتي نشاط هذه األسهم في إطار ما أشرنا اليه في تقارير سابقة ل� 
»األنباء« ان املجاميع االستثمارية ستتحرك بشكل تدريجي على أسهمها 
لتحقيق مكاس����ب في الربع األول من العام احلالي قياس����ا مبستويات 
اإلغ����الق في نهاية الع����ام املاضي، وفي هذا اإلط����ار، فإنه يتوقع تزايد 
التدفقات املالية للسوق لالس����تفادة من مرحلة النشاط الراهنة والتي 
يتوقع ان تستمر حتى الشهر املقبل قبل ان تبدأ موجة إعالنات الشركات 

عن نتائج أعمالها للعام املاضي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 49.9 نقطة ليغلق على 7061.9 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.71% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
2.52 نقط����ة ليغلق على 384.47 نقطة بارتفاع نس����بته 0.66% مقارنة 
بأول من أمس. وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 877.4 مليون سهم نفذت 

من خالل 10446 صفقة قيمتها 99.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 140 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 68 شركة وتراجعت اسعار اسهم 35 شركة وحافظت 

أسهم 37 شركة على أسعارها و65 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 250.7 

مليون سهم نفذت من خالل 2080 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
228.9 مليون سهم نفذت من خالل 2742 صفقة قيمتها 23.1 مليون دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 227.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 2442 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار. وجاء قطاع 
الشركات غير الكويتية في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 84.5 مليون 
س���هم نفذت من خالل 955 صفقة قيمتها 8.6 ماليني دينار واحتل قطاع 
الش���ركات الصناعية املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 59.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 1553 صفقة قيمتها 20.6 مليون دينار.

هيئة سوق المال

اقرار هيئة س����وق املال في مداولته االول����ى داخل مجلس االمة ولد 

تركيز على أسهم 
الشركات ذات 
األرباح التشغيلية 
و»أجيليتي« 
وشركاتها تواصل 
الهبوط

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

 11 شركة
 على %54.6

من القيمة 
اإلجمالية

)محمد ماهر(تطلع أوساط املتداولني ملزيد من املكاسب

قطاع »األغذية« يتصدر السوق في 2009 بمكاسب سوقية نسبتها %21.11
ارتفع بدعم من 3 أسهم بقيادة »دانة« وعبر تداول 1.434 مليار سهم تشكل 1.35% من اإلجمالي

من أس���هم »دانة« أستحوذ بها 
عل���ى 91.73% من إجمالي كمية 
األسهم املتداولة في القطاع خالل 
2009 والتي بلغت 1.434 مليار 
سهم تقريبا، ليحقق السهم ما 
قيمت���ه 145.917 مليون دينار 
تقريبا مستحوذا بها على نسبة 
68.97% من إجمالي قيم التداوالت 
في القطاع والتي بلغت حوالي 
211.566 ملي���ون دينار تقريبا، 
ومتت من خالل تنفيذ 24.190 
ألف صفقة أستحوذ بها »دانة« 
على نسبة 77.49% من إجمالي 
عدد صفقات القطاع والتي بلغت 

31.218 ألف صفقة.

أرباح الـ 9 أشهر
هذا وقد حقق قطاع األغذية 
أرباحا بلغت قيمتها 23.88 مليون 
دينار في التسعة أشهر األولى من 
2009 مقابل أرباح بلغت قيمتها 
41.37 مليون دينار تقريبا في 
الفترة املقارنة من 2008 بتراجع 
في األرباح بلغت قيمته 17.49 

مليون دينار تقريبا. 
وتصدرت »مواشي« شركات 
الرابح���ة حيث حققت  القطاع 
أرباحا بلغت قيمتها  الش���ركة 
6.35 ماليني دين���ار في مقابل 
خسائر بلغت 3.25 ماليني دينار 
في الفت���رة املقارنة من 2008، 
لتحقق منوا في األرباح بلغت 

نسبته %295.38 
وعلى اجلانب األخر جاءت 
شركة »دانة الصفا الغذائية« في 
املرتبة األخيرة من حيث األرباح 
لتسجل أكثر ش���ركات القطاع 
تراجعا على مس���توى األرباح 
حيث حققت أرباحا بلغت قيمتها 
0.014 ملي���ون دينار في مقابل 
حتقيق أرباح بلغت قيمتها 5.008 
ماليني دينار في الفترة املقارنة 
من 2008. لتسجل تراجعا في 
األرباح بلغت نس���بته %99.72 
وتأتى هنا املفارقة ففي الوقت 
الذي احتل���ت فيه »دانة« أولى 
املراتب في الشركات اخلاسرة 
على مس���توى األرب���اح وأداء 
األعمال خالل التس���عة أش���هر 
األولى من 2009 جند أن السهم 
تصدر أس���هم القطاع من حيث 
أعلى الكميات والقيم والصفقات 

مع نهاية تداوالت 2009.

3676.6 نقطة.
وبعد املكاس���ب القوية التي 
حققها قطاع األغذية خالل الربع 
الثاني قلت قوة تلك املكاس���ب 
ف���ي الربع الثال���ث حيث حقق 
القطاع ارتفاعا بلغت نس���بته 
2.62% تقريبا، رابحا 122.9 نقطة، 
منهيا تداوالت الربع الثالث عند 
مستوى 4815 نقطة في حني كان 
إغالقه بنهاية الربع الثاني عند 

مستوى 4692.1 نقطة.
أداء قط���اع األغذية  أما عن 
خالل الربع الرابع واألخير فلقد 
أصيب بخس���ائر كبيرة حيث 
بلغت نسبتها 13.05% تقريبا، 
فاق���دا 628.4 نقطة من رصيده 
لينهي تداوالت العام عند مستوى 

4186.6 نقطة.

أنشط تداوالت القطاع

أما عن حركة تداوالت قطاع 
األغذية خالل 2009 فلقد مت تداول 
1.434 مليار س���هم خالل 2009 
استحوذ بها القطاع على نسبة 
1.35% من إجمالي كميات التداول 
في السوق والتي بلغت حوالي 
106.331 ملي���ار س���هم تقريبا، 
ليحقق القطاع ما قيمته 211.566 
مليون دينار تقريبا مستحوذا به 
على 0.97% من إجمالي القيم التي 
حققها السوق خالل 2009 والتي 
بلغت 21.828 مليار دينار تقريبا، 
ومتت هذه التداوالت في قطاع 
األغذية من خالل تنفيذ إجمالي 
عدد صفقات بل���غ 31.218 ألف 
صفقة مستحوذا بها على نسبة 
1.61% من إجمالى عدد الصفقات 
التي متت في السوق خالل هذه 

وهذه األسهم هي على الترتيب 
)دانة - مواشي - أغذية(، في 
ح���ني تراجعت الثالثة أس���هم 
األخرى في القطاع وهى )دواجن 

- كوت فود - الغذائية(. 
وقد تصدر سهم »دانة« قائمة 
األسهم املرتفعة في القطاع حيث 
أغلق عند مس���توى 116 فلس���ا 
مرتفعا بنس���بة 114.81% رابحا 
62 فلسا وذلك مقارنة مبستوى 
إغالقه في نهاية تداوالت 2008 
حيث أغلق عند مستوى 54 فلسا 
وتاله سهم »مواشي« حيث أغلق 
تداوالته عند مستوى 330 فلسا 
مرتفعا بنس���بة 94.12% رابحا 
160 فلسا وذلك مقارنة مبستوى 
إغالقه نهاية ع���ام 2008 حيث 
أغلق عند مس���توى 170 فلسا 
وجاء ثالثا سهم »أغذية« حيث 
أغلق عند مستوى 1460 فلسا 
مرتفعا بنس���بة 25.32% رابحا 
295 فلسا وذلك مقارنة مبستوى 
إغالقه نهاية 2008 حيث أغلق 

عند مستوى 1165 فلسا.
وعلى اجلانب األخر س���جل 
س���هم »الغذائية« أكثر أس���هم 
القطاع تراجعا حيث أغلق عند 
مستوى 340 فلس���ا متراجعا 
بنسبة 30.61% خاسرا 150 فلسا 
وذلك مقارنة مبستوى إغالقه 
نهاي���ة 2008 حي���ث أغلق عند 

مستوى 490 فلسا.

سهم »دانة«

وتصدر س���هم »دانة« أعلى 
قوائم الكميات والقيم والصفقات 
على مستوى القطاع خالل 2009 
حيث مت تداول 1.315 مليار سهم 

القطاع 14.857 مليون سهم.
كما حقق قطاع األغذية أعلى 
قيمة للتداول له خالل عام 2009 
في ش���هر يونيو املاضي حيث 
حقق القطاع ما قيمته 39.558 
مليون دينار بينما سجل القطاع 
أدنى قيمة للتداول في شهر يناير 
من العام املاضي حني حقق ما 

قيمته 5.169 ماليني دينار.
أما عن ع���دد الصفقات فقد 
سجل القطاع أعلى عدد صفقات مت 
تنفيذها على أسهمه في عام 2009 

إلى أدنى مستويات التداول له 
خالل عام 2009 من حيث كمية 
وقيم الت���داول وعدد الصفقات 
الت���ي مت تنفيذها على أس���هم 
القطاع وذلك خالل شهر يناير 

من العام املاضي.

ثالثة أسهم 

هذا وقد ج���اء ارتفاع قطاع 
األغذية خالل 2009 بدعم من 3 
أسهم من اجمالي أسهم القطاع 
الستة، حيث أغلقت على ارتفاع، 

الفترة والتي بلغت حوالي 1.938 
مليون صفقة تقريبا.

هذا وقد حقق قطاع األغذية 
أعلى كمية تداول له خالل 2009 
في شهر مايو املاضي، حيث بلغ 
إجمالي كميات التداول على أسهم 
القطاع في ذلك الشهر 314.465 

مليون سهم.
أما عن أقل كمية تداول متت 
على أسهم القطاع فكانت في شهر 
يناير من الع���ام املاضي حيث 
بلغت كمية االسهم املتداولة في 

في شهر يونيو املاضي حيث مت 
تنفيذ 5.015 آالف صفقة، بينما 
شهد شهر يناير من العام املاضي 
أقل عدد صفقات مت تنفيذها على 
أسهم القطاع حيث مت تنفيذ 650 

صفقة فقط.
ومن هذا يتضح أن شهر مايو 
املاضي قد شهد أعلى كمية تداول 
في قطاع األغذية خالل عام 2009، 
بينما شهد ش���هر يونيو أعلى 
القيم وأعل���ى الصفقات. وعلى 
اجلانب اآلخر وصل قطاع األغذية 

زكي عثمان
رغ���م األزم���ة االقتصادية 
الطاحنة التي أطاحت بكيانات 
اقتصادية عاملية ومحلية كبيرة 
إال أن قطاع األغذية بالبورصة 
الكويتية جنح في أن يتصدى 
للعاصفة ويخرج منها منتصرا 
حيث أغلق تداوالت 2009 عند 
مس���توى 4186.60 نقطة رابحا 
729.6 نقطة مبكاس���ب سوقية 
بلغت نس���بتها 21.11% متصدرا 

بها قطاعات السوق.
وقال تقرير ملوقع »مباشر« 
االلكتروني ان تلك املكاسب جاءت 
لتخالف مؤشرات السوق حيث 
حقق املؤشر السعري للسوق 
خس���ائر بلغت نسبتها حوالي 
10% تقريبا حيث فقد املؤش���ر 
777.3 نقطة من رصيده لينهي 
ت���داوالت 2009 عند مس���توى 
7005.3 نقطة، علما بأن مستوى 
إغالقه بنهاية عام 2008 كان عند 
مستوى 7782.6 نقطة بينما أنهى 
املؤشر الوزني للسوق تداوالت 
عام 2009 عند مستوى 385.75 
نقطة، بخس���ائر سنوية بلغت 
نسبتها 5.15% تقريبا، حيث فقد 
املؤشر 20.95 نقطة من رصيده 
على م���دار العام، وذلك مقارنة 
مبس���توى إغالقه بنهاية العام 
املاضي والذي كان عند 406.7 

نقاط.
أما عن األداء الربعي لقطاع 
األغذية على مدار العام، فلقد أنهى 
القطاع الربع األول بأرباح بلغت 
نس���بتها 6.35% تقريبا رابحا 
219.6 نقطة خالل تلك الفترة، 
لينهي تداوالت الربع األول عند 
مستوى 3676.6 نقطة، في حني 
كان إغالقه بنهاية عام 2008 عند 

مستوى 3457 نقطة.
الربع  ت���داوالت  أم���ا ع���ن 
الثاني فقد ج���اءت قوية على 
مس���توى قطاع األغذية وكذلك 
على مستوى مؤشرات السوق، 
بشكل عام حيث استطاع قطاع 
األغذية أن يحقق مكاسب سوقية 
خالل تداوالت الربع الثاني بلغت 
نسبتها 27.62% تقريبا، مضيفا 
إلى رصيده 1015.5 نقطة لينهي 
تداوالت الربع الثاني عند مستوى 
4692.1 نقطة في حني كان إغالقه 
بنهاية الربع األول عند مستوى 

أبرز أحداث القطاع خالل 2009
 11 يناير: »القابضة املصرية« تتفاوض »شفهيا« لالستحواذ 

على 20% من شركة مملوكة ل�� »بتروجلف« في مصر.
 31 م��ارس: »خليج متحد« يحق��ق 47 مليون دوالر من بيع بنك 

اخلليج اجلزائر ومصرف بغداد.
 2 أبريل: »البورصة« تخطئ باحتساب سعر األساس لسهم 

»اخلليج املتحد«.
 26 مايو: »االس��تثمارات« تنفي وجود أي طلب من »املصرية � 

الكويتية« لالنسحاب من البورصة.
 9 أغس���طس: محكمة مانهاتن ترفع احلجز عن حس���ابات 
»كامكو« و»اخلليج املتحد« وتس���مح لهم���ا بالتداول في جميع 

األسواق األميركية.
 24 أغس��طس: الرجع��ان: زيادة حص��ص األهلي املتحد في 
بنكني تابعني في مصر والعراق.. وسداد مبكر لقرض 400 ميلون 

دوالر.
 7 سبتمبر: »املصرية � الكويتية«: 35 مليون دوالر من بيع 

حصة بشركة مصرية.
 11 س��بتمبر: بيت التمويل اخلليجي يرفع رأسماله إلى 1.5 مليار 

دوالر.

 A- 2 أكتوب���ر: »فيتش« تؤكد تصني���ف األهلي املتحد عند 
والنظرة املستقبلية مستقرة.

 25 أكتوبر: »بيت التمويل اخلليجي« يتس��لم 150 مليون دوالر 
من رأسمال إصدار احلقوق.

 27 أكتوب���ر: »بيت التمويل اخلليجي« يبيع 10% من حصته 
في »كيوإنفست« ب� 50 مليون دوالر.

 3 نوفمبر: »بيت التمويل اخلليجي« يتس��لم 300 مليون دوالر 
من اصدار احلقوق ويتفاوض للتخارج من بعض األصول.

< 11 نوفمبر: 34.788 مليون دينار خسائر »متويل خليج« في 
التسعة أشهر األولى من 2009.. والسهم يغلق متراجعا.

 16 نوفمبر: »بيت التمويل اخلليجي«: توقيع اتفاقية »دويتش��ه 
بنك« خامتة ناجحة لبرنامج زيادة رأس املال.

 11 ديسمبر: »بيت التمويل اخلليجي« يتفاوض للتخارج من 
بعض أصوله وقد يلغي مشروعه في »دبي الند«.

 23 ديسمبر: »متويل خليج« يعيد شراء صكوك بقيمة 9 ماليني 
دوالر.

 27 ديس���مبر: »كامكو« و»اخلليج املتحد« يبيعان ملكيتهما 
في »املقاصة« بسعر 3 دنانير للسهم.

أداء أسهم قطاع األغذية خالل عام 2009
التغير %التغيرإغالق 2009إغالق 2008الشركةم

5411662114.81دانة1

17033016094.12املواشي2

1165146029525.32أغذية3

-9.09-11010010دواجن4

-24.36-39029595كوت فود5

-30.61-150  490340الغذائية6

نتائج شركات القطاع في التسعة أشهر األولى من 2009 والفترة المقارنة من 2008
التغير %الربح املقارنالربح املعلنتاريخ اإلعالنالشركةم
295.38-2009/11/116.353.25مواشي1
98.81-2.016-2009/11/120.024دواجن2
-2009/11/120.4030.519.40الغذائية3
-2009/11/1216.73137.96855.93أغذية4
-2009/11/120.4043.15987.21كوت فود5
-2009/11/40.0145.00899.72دانة6

23.8841.37اإلجمالي باملليون دينار

المؤشر العام 49.9 نقطة 
وتداول 877.4 مليون سهم 

قيمتها 99.5 مليون دينار

ارتفاع


