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سياسة القطيع في جني األرباح تدفع البورصة للهبوط الحاد

وإحجام المجاميع االستثمارية عن دعم أسهمها زاد من وطأتها
الثواني االخيرة من فترة التداول، وقد 
اوشك الشهر اجلاري على نهايته ولم 
يعلن اي بنك عن نتائجه املالية، األمر 
الذي يزيد من اجواء القلق لدى اوساط 
املتداولني اال ان هذا امر طبيعي في ظل 
عمليات التدقيق الشاملة التي يقوم 
بها البنك املركزي مليزانية البنوك.

الش���ركات  اس���هم  وتكب���دت 
االستثمارية خسائر كبيرة بعضها 
انخفض باحلد االدنى والبعض اآلخر 
اقترب م���ن احلدود الدنيا للتراجع، 
فقد حافظ س���هم ايفا على تداوالته 
املرتفعة نسبيا مع انخفاض محدود 
في سعره، كذلك األمر لسهم الديرة 
القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا ايضا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، فيما ان سهم الصفاة لالستثمار انخفض باحلد االدنى في 
تداوالت ضعيفة نسبيا سيطرت عليها عمليات البيع مقابل الضعف 
امللحوظ في الشراء خاصة من قبل احملافظ املالية التابعة لها، األمر 
الذي يدفع الى احتمال تسجيل السهم املزيد من االنخفاض، وانخفض 
سهم عارف ملستويات قريبة من احلدود الدنيا في تداوالتضعيفة، 
كذلك االمر لس���هم صكوك الذي انخفض ايضا ملستويات قريبة من 

احلد االدنى.
وتراجعت ايضا اسعار اغلب االسهم العقارية في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، فقد سجلت اسهم عقارات الكويت وجيزان واملنتجعات تراجعا 
ملحوظا في اس���عارها في تداوالت ضعيفة نسبيا رغم انها تعتبر 
االعلى قياسا بتداوالت االس���هم االخرى باستثناء سهم ابيار الذي 
يعد االكثر تداوال في قطاع العقار، اال انه تراجع ملستوى قريب من 
احلد االدنى. فيما ان س���هم منشآت انخفض باحلد االدنى معروضا 
دون طلبات شراء والالفت لالنتباه عدم تأثر سهم الوطنية العقارية 
باالنخفاض الكبير للسوق حيث حافظ على سعره مستقرا بسبب 
عمليات الشراء امللحوظة التي شهدها السهم على سعر 202 فلس.

الصناعة والخدمات

باس���تثناء ارتفاع سهم الصناعات املتحدة باحلد االعلى مطلوبا 
دون عروض، فقد تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية، 
فقد انخفض س���هم الصناعات الوطنية باحلد االدنى معروضا دون 
طلبات شراء، كما انخفض سهم اسمنت بورتالند دون حاجز الدينار 
مرة اخرى تأثرا باالوضاع العامة للس���وق وان كانت تداوالته اقل 

بكثير مقارنة بأول من امس.
وفي قطاع اخلدمات، متاسك سهم اجيليتي دون ان يتأثر بالهبوط 
احلاد للس���وق، فيما انخفض سهم زين باحلد االدنى بفعل عمليات 
البيع التي س���يطرت على تداوالت السهم، وقد تكبدت اغلب اسهم 
الشركات الرخيصة في القطاع خسائر كبيرة بعضها انخفض باحلد 
االدنى خاصة اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة، فيما ان الالفت 
لالنتباه عمليات الش���راء القوية على سهم صفاتك والتي قللت من 
خسائر السهم بعد ان كان متراجعا باحلد االدنى، كذلك من االمور غير 

الطبيعية ارتفاع سهم ابراج باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.9% من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 129 شركة.

بها وما يش���به حالة احجام املجاميع االستثمارية عن دعم اسهمها 
ادى ذلك الى اقبال املضاربني سواء كانوا كبارا او صغارا على البيع 
بقوة، األمر الذي اثر على السوق ودفعه للهبوط بشدة، األمر الذي 
يظهر مدى تأثر اجتاه السوق باالجواء النفسية التي تسود اوساط 
املتداولني، وهذا امر طبيعي في ظل وجود مخاوف جتاه النتائج املالية 
للبنوك واغلب اسهم الشركات القيادية، باالضافة الى التأثر النفسي 
الستمرار االنخفاضات الكبيرة الغلب اسواق املال العاملية وان كانت 
حركة اسواق املال اخلليجية 
تباينت ما بني صعود بعضها 

وانخفاض بعضها.

آلية التداول

الرغم من االرتفاع  على 
النس���بي لتداوالت اس���هم 
البنوك اال ان اس���هم اربعة 
بن���وك س���جلت انخفاضا 
في اس���عارها، فقد انخفض 
الوطني مبقدار  البنك  سهم 
وحدة سعرية رغم التداوالت 
املرتفعة نسبيا على السهم، 
فيما حقق سهم البنك االهلي 
ارتفاع���ا ملحوظا من خالل 
تداوالت مح���دودة جدا في 

تداول حجمها 47.4 مليون سهم نفذت من خالل 496 صفقة قيمتها 
4.2 ماليني دينار، وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 25.2 مليون س���هم نفذت من خالل 786 صفقة 

قيمتها 7 ماليني دينار.

سياسة القطيع

ما حدث من هبوط حاد السعار اغلب االسهم في البورصة امس 
يعود الى ما يطلق عليه 
القطيع مبعنى  سياسة 
انه في حال وجود قيادة 
الش���راء والصعود  في 
يتب���ع اغلب اوس���اط 
املتداول���ني القيادة نحو 
الش���راء، وبالعكس في 
حال حتول القيادة نحو 
البيع وبالتبعية انخفاض 
اس���عار االس���هم، فان 
اوساط املتداولني يقبلون 
بش���دة على البيع، فمع 
هبوط سهم الصناعات 
الوطني���ة باحلد االدنى 
وما تبعه من انخفاض 
اسهم الشركات املرتبطة 

هشام أبوشادي
هوت اس����عار االسهم في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس بشكل 
مبالغ في����ه ودون مبررات منطقية 
ك����رد فعل عل����ى املعلوم����ات التي 
انتش����رت حول خفض مؤسس����ة 
موديز التصنيف االئتماني ملجموعة 
الصناعات الوطنية، اال ان هذا اخلفض 
ال يبرر تده����ور البورصة، خاصة 
ان هناك بعض البنوك والش����ركات 
تراجعت تصنيفاتها دون ان يؤثر ذلك 
على السوق، ولكن العامل النفسي 
النخفاض سهم الصناعات الوطنية 
باحلد االدنى وما تبعه من انخفاض 

ألسهم بعض الشركات التابعة دفع اوساط املضاربني لعمليات بيع 
قوية جلني االرباح، االمر الذي أثر على مجمل االداء العام للسوق، 
خاصة ان العديد من االسهم حققت مكاسب سوقية كبيرة، خاصة 
اسهم الشركات الرخيصة في فترة زمنية محدودة، ما زاد من حدة 
تراجع اسعار االسهم حالة ش����به االحجام من قبل اغلب املجاميع 
االستثمارية عن دعم أس����همها، خاصة مجموعة الشركات التابعة 
ملجموع����ة الصفوة. ومع الهبوط الكبير للس����وق امس والذي دفع 
املؤش����ر العام للتراج����ع دون حاجز ال� 7000 نقط����ة، فإنه يتوقع 
ان يتراجع الس����وق في تعامالت اليوم اخلميس، اال انه يتوقع ان 
يكون الهبوط محدودا نس����بيا، ولكن في حال استمرار عدم حترك 
املجاميع االس����تثمارية للدفاع عن اس����همها واحلد من التراجعات، 
فإن وتيرة الهبوط س����تزداد، وقد يكون هذا فيه ش����يء من التعمد 
للعودة لتجميع االس����هم مرة اخرى بأس����عار متدنية قدر االمكان، 
ومن ثم العودة لتصعيدها م����رة اخرى حتى حتقق هذه املجاميع 
مكاسب س����وقية حقيقية متكن بعضها من سداد بعض االلتزامات 

املالية اخلاصة بها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 93.5 نقطة ليغلق على 6975.1 
نقطة بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 

املؤشر الوزني 6.26 نقاط ليغلق على 373 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 511.7 مليون سهم نفذت من خالل 

6980 صفقة قيمتها 61.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 129 ش���ركة من اصل 205 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 14 ش���ركة، وتراجعت اسعار اسهم 
87 ش���ركة وحافظت اسهم 28 ش���ركة على اسعارها و76 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 198.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 2373 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار.
وجاء قطاع االس���تثمار في املركز الثان���ي بكمية تداول حجمها 
125 مليون س���هم نفذت من خالل 1803 صفقات قيمتها 11.2 مليون 

دينار.
واحتل قط���اع العقار املركز الثالث بكمية ت���داول حجمها 98.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1105 صفقات قيمتها 6.7 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 

تخفيض 
التصنيف االئتماني 
لـ »الصناعات« 
ال يبرر االنخفاض 
الكبير للسوق

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 9 شركات 
على %53.9 

من القيمة اإلجمالية

استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
33 مليون دينار على 53.9% من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، الصناعات، زين، 

هيتس، الصفوة، صفاتك، التمويل اخلليجي.

اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7 ماليني 
دينار على 11.4% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية 
9.2 نق���اط، فقد تراجعت مؤش���رات باقي القطاعات 
اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 187.2 نقطة، تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 134.1 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 

97.9 نقطة.
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المؤشر العام 93.5 نقطة 
وتداول 511.7 مليون سهم 

قيمتها 61.2 مليون دينار

ض نخفـا ا

عمومية »آفاق« أقرت 
عدم توزيع أرباح عن 2009

الشركة عينت أحمد والي خلفًا له

بقيمة 20 ألف دينار من »األوسط«

أنس الصالح يستقيل من »هيرميس إيفا«

كاكولي يفوز بجائزة سحب »حصادي« األسبوعي

ميثل دخال ثابتا مستمرا على 
مدى أكثر من عشرين عاما.

وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
برنامج حصادي جوائز أسبوعية 
على مدار العام من بينها جائزة 

بقيمة 500 أل���ف دينار )2000 
دينار ش���هريا على مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف 
دينار لكل منهما )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( مما 

أعلنت ش����ركة املجموعة املالية هيرميس 
إيفا للوس����اطة املالي����ة أن الرئيس التنفيذي 
للش����ركة أنس خالد الصالح قد اس����تقال من 
منصبه وذلك اعتبارا من أمس. وأفادت الشركة 
بأن مجلس اإلدارة قرر تعيني أحمد علي والي 
مدير عام الوس����اطة بالشركة رئيسا تنفيذيا 

خلفا للصالح.
وبهذه املناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة املجموعة بالشكر والتقدير الى أنس خالد 
الصالح على فترة عمل����ه لديها ويتمنون له 
التوفيق والنجاح في خططه املستقبلية كما 
يتمنون للرئيس التنفيذي اجلديد أحمد علي 

والي التوفيق والنجاح في عمله اجلديد.  
ومن جانبه أعرب أنس الصالح عن شكره 

العمي����ق وامتنانه لرئيس وأعضاء مجل����س اإلدارة وزمالئه 
املوظفني على ما أولوه من عناية خالل فترة الثالثة عشر سنة 

التي قضاها في الش����ركة ومتنى للشركة كل 
النجاح والتوفيق والتقدم.

 أما أحمد علي والي فقد أكد شكره ملجلس 
اإلدارة عل����ى الثقة التي أواله����ا إياه وأكد أنه 
سيعمل جهده لواصلة تطوير الشركة ورفع 
مستوى خدمة العمالء وأنه سيكون عند حسن 
ظن اجلميع متمنيا أنس الصالح كل التوفيق 

والنجاح.  
اجلدي����ر بالذكر بأن مجلس إدارة ش����ركة 
املجموعة املالي����ة هيرميس إيفا للوس����اطة 
املالية يترأسه خالد الصالح وحسن م هيكل 
نائبا وطارق األيوب وياسر سليمان امللواني 
وشريف محسن كرارة وعبداهلل اخلزام أعضاء 
ملجلس إدارتها وأنها مملوكة لشركة أوفست 
القابضة والتي تعود ملكيتها إلى شركة كويت إنفست القابضة 

واملجموعة املالية هيرميس إيفا مناصفة.

أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف 
دينار إلى جانب خمس جوائز 
أل���ف دينار لكل  أخرى بقيمة 

منها.
البرنام���ج أيضا  ويتمي���ز 
ال���والء، حيث يتمتع  بجوائز 
كل عميل يحتفظ برصيد ألف 
دين���ار أو أكثر ف���ي البرنامج 
بفرص ممي���زة إضافية للفوز 
بواحدة من مئات اجلوائز الربع 
سنوية بإجمالي 500 ألف دينار 
لكل سحب من السحوبات الربع 
سنوية التي جترى طيلة فترة 
البرنامج والت���ي تعتمد قيمة 
كل جائ���زة منه���ا عل���ى مبلغ 
الرصيد احملتفظ به في برنامج 
حصادي«، مما يعني فرصا هائلة 
ومستمرة للفوز بجوائز نقدية 
البرنامج  قيمة بانتظار عمالء 

املميزين. 
وتأتي هذه اجلوائز انطالقا 
م���ن رؤية البن���ك املتمثلة في 
أن يع���ود التوفير في برنامج 
حصادي على عمالء البنك الكرام 
بجوائز كبرى وفرص متعددة 
تسهم في إحداث تغيير رئيسي 
في حياتهم وحتقيق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

 أعلن بنك الكويت والشرق 
الفائزين  األوسط عن أس���ماء 
في السحب األسبوعي لبرنامج 
»حصادي«، حي���ث فاز حيدر 
حس���ني كاكول���ي باجلائ���زة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 20 ألف 
الذي أجري  دينار في السحب 

بتاريخ 13 يناير اجلاري. 
كما فاز كل من يعقوب يوسف 
العوضي، يوسف عبد علي ناصر 
اغاير، عيسى  أيونا  اإلبراهيم، 
جاسم علي ناصر، عبدالعزيز 
عباس عبداهلل حسني بجوائز 
نقدي���ة قيم���ة كل منه���ا 1000 

دينار.
 وجدي���ر بالذكر أن برنامج 
»حصادي« الذي يعد أكبر برنامج 
للتوفير من نوعه في املنطقة، 
يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدي���ة يبلغ مجموعها 
10 ماليني دينار، ويشمل للمرة 
األولى س���حوبات على جائزة 
مليون دين���ار تقدم على هيئة 
»رات���ب مدى احلي���اة« بقيمة 
4000 دينار ش���هريا على مدى 

250 شهرا.
 ويتم الس���حب كل 3 أشهر 
على جائزة ربع سنوية كبرى 

»مينا العقارية« تنتقل 
من »الموازي« إلى »الرسمي«

اجتماع مجلس إدارة »الجبس«

»داماك العقارية« تعتزم 
تسليم 6 مشاريع في 2010

العمر رئيسًا لمجلس إدارة
»عارف« والثاقب نائبًا له 

»العيد« تربح 10 فلوس 
وتوصي بتوزيع 15% منحة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية لشركة 
آفاق للخدمات  التربوية أقرت عدم توزيع أرباح عن الس���نة املالية 

املنتهية في 31اغسطس2009  . 

قال سوق الكويت لألوراق املالية انه بناء على موافقة جلنة السوق 
على انتقال ش���ركة مينا العقارية من الس���وق املوازي الى السوق 
 الرس���مي، فقد تقرر بدء تداول أسهم الشركة ضمن قطاع العقار في 

 السوق الرسمي اعتبارا من اخر الشهر اجلاري.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة الشركة الكويتية 
لصناعة   وجتارة اجلبس »اجلبس« يجتمع اليوم من أجل مناقشة البيانات 

املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009-12-31.

دبي: أعلنت داماك العقارية تركيزها على التسليم خالل 2010 حيث 
تعتزم الشركة تسليم 6 مشاريع خالل األشهر ال�12 املقبلة وهي: حدائق 
اإلمارات 1 و2 وتوسكان رزيدانس في قرية جميرا اجلنوبية والغو فيستا 
في منطقة اإلنتاج اإلعالم����ي وبرجي XL تاور وبزنس تاور في منطقة 
اخلليج التجاري وسمارت هايتس في منطقة تيكوم. ويأتي تسليم هذه 
املشاريع التي ستوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية وجتارية في أعقاب 

عام 2009 التي كانت سنة التركيز على البناء.

قال س���وق الكويت ل���ألوراق املالية ان ش���ركة مجموعة عارف 
االستثمارية أفادته بأنه بناء على اجتماع مجلس إدارة الشركة املنعقد 
في 25-01-2010   فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة على أن يكون محمد 
سليمان العمر رئيس مجلس اإلدارة   وعماد عبداهلل الثاقب نائبا له 
وإبراهيم عبداهلل اخلزام عضوا منتدبا   وكل من شاهني حمد الغامن 
ومحمد عب���د اللطيف القصار وعدنان محمد ال���وزان وأخيرا خالد 

يوسف الشمالن أعضاء ملجلس االدارة.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة العيد لألغذية أفادت بان 
مجلس ادارة الش����ركة اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 31-12-2009 حيث سجلت 507.01 آالف دينار أرباحا 
أي مبا يعادل 10.14 فلوس للس����هم مقابل 444.8 الف دينار عن الس����نة 

املالية املنتهية في 2008 أي ما يعادل 8.9 فلوس للسهم.
فيما بلغت املوجودات املتداولة للشركة 9.95 ماليني دينار في السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقابل 9.33 ماليني دينار خالل نفس 
الفت����رة من 2008. اما فيما يخ����ص املطلوبات املتداولة فقد بلغت 3.50 

ماليني دينار مقابل 3.52 ماليني دينار للسنة املنتهية في 2008.
وبلغ إجمالي حقوق املس����اهمني 6.81 ماليني دينار مقابل 6.3 ماليني 
دينار في 2008. هذا وقد أوصى مجلس ادارة الش����ركة بتوزيع أس����هم 

منحة 15%من رأس املال املدفوع. 

أنس الصالح

)محمد ماهر( انخفاض حاد ملؤشرات البورصة  

عامر جنم يسلم اجلائزة حليدر حسني كاكولي

حققت 507.01 آالف دينار ربحًا في 2009


