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األسهم القيادية تجّر البورصة للهبوط خاصة »أجيليتي«

وتداوالت ضعيفة على األسهم الرخيصة مع استقرار أسعار أغلبها
األمر نفسه ينطبق على سهم الديرة 
القابضة الذي شهد تذبذبا بني 102 فلس 
و 106 فلوس يغلق على سعره السابق 
البالغ 104 فلوس للسهم، وحافظ سهم 
الصفاة لالستثمار على سعره السابق 
في تداوالت ضعيفة ايضا، فيما تكبد 
س���هم جلوبل خس���ائر ملحوظة في 
تداوالت متواضعة. وحقق سهم عارف 
لالستثمار ارتفاعا مبقدار وحدتني في 
سعره في تداوالت ضعيفة. ويالحظ انه 
في ضوء التداوالت الضعيفة على اغلب 
اسهم الشركات االستثمارية وتراجع 
اس���عار معظمها، فإن هذا االجتاه قد 
يكون السمة آلليات تداوالت االستثمار 
في الفترة املقبلة. وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها 
ثابتة في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على بعض الش���ركات. فقد ارتفعت تداوالت س���هم عقارات الكويت مع 
ارتفاع محدود في س���عره فيما تراجعت التداوالت بش���دة على سهمي 
جيزان والدولية للمنتجعات مقارنة مبعدل تداوالتهما االسبوع املاضي 
مع استقرار اسعارهما السوقية. وسجل سهم الوطنية العقارية انخفاضا 
مبقدار وحدتني في تداوالت ضعيفة متأثرا باالنخفاض امللحوظ لس���هم 
اجيليتي، فيما ان سهم العربية العقارية سجل ارتفاعا نسبيا في تداوالته 

وسعره السوقي.
الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع تراجع 
اسعار معظمها، وان كان بوتيرة محدودة. فرغم التداوالت الضعيفة على 
سهم الصناعات الوطنية، اال انها تعتبر االعلى في القطاع مع انخفاض 

محدود لسعر السهم ليتراجع دون حاجز ال� 300 فلس.
وفي قطاع اخلدمات، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع في تداوالت 
ضعيفة باس���تثناء التداوالت النشطة على بعض االسهم الرخيصة في 
القطاع، فقد انخفض سهم اجيليتي بشدة في تداوالت ضعيفة، فيما ان 
سهم زين تراجع خالل مراحل التداول من 900 فلس الى 860 فلسا، اال ان 
عمليات الشراء التي شهدها ادت الى عودة السهم لالرتفاع محققا ارتفاعا 
محدودا قياسا بإغالقه السابق، وسجل سهم الرابطة ارتفاعا باحلد االعلى 
مدعوما مبا ذكرته الشركة عن متكنها من اعادة جدولة 100 مليون دينار 
على 6 أعوام، اال انه يالحظ ان سهم الرابطة يشهد نشاطا في حال نشر 
معلومات سلبية عن شركة اجيليتي، وشهد سهم صفاتك تداوالت قياسية 
غلبت عليها عمليات املضاربة. وفي قطاع االغذية، شهد سهم دانة الصفاة 

تداوالت قياسية وارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نس���بيا خاصة على أسهم شركات االسمنت االماراتية، 
وذلك بدعم من اعالن ش���ركة اس���منت الش���ارقة عن ارباح جيدة، رغم 
تراجعه���ا مقارنة بالع���ام املاضي، فيما ان »االس���منت االبيض« حققت 
أرباحا، وان كانت ضعيفة قدرها 5.4 ماليني دينار مقارنة بخسائر قدرها 

6.3 ماليني دينار.

هشام أبوشادي
سيطر االجتاه النزولي احملدود 
على حركة التداول في سوق الكويت 
املالية في بداية تعامالت  لألوراق 
االسبوع امس مع ضعف في الشراء 
خاصة اسهم الشركات القيادية التي 
تراجعت اسعار اغلبها بفعل القلق 
جتاه نتائجها املالية من جهة، ومن 
جهة أخرى تأثر السوق باملعلومات 
التي نشرت حول مطالب وزارة العدل 
االميركية لشركة اجيليتي بنحو 3 
مليارات دوالر والتي فاقت التوقعات 
خاصة ان األرقام التي كانت تتداول 
اقل من ذلك بكثير، وعلى مستوى 

الش���ركات الرخيصة، فقد تراجعت تداوالت اغلبها بش���كل ملحوظ مع 
استقرار في اسعارها السوقية األمر الذي يشير الى تراجع في عمليات 
املضاربة على هذه االسهم خاصة أن أغلبها حقق مكاسب سوقية كبيرة 
في الفترة املاضية، وتعتبر حركة التداول على اسهم الشركات الرخيصة 
في الفترة املاضية احملرك االساسي للسوق، اال ان الفترة القادمة اما ان 
تشهد هذه االسهم تراجعا في اسعارها في حال استمرار ضعف التداوالت 
عليها وتخلي املجاميع االس���تثمارية عن دعم اسهمها او ان هذه االسهم 
ستحافظ على استقرار اسعارها لفترة من الوقت لبدء مرحلة اخرى من 
النشاط، وفي كل االحوال فانه من الضروري ترقب تداوالت هذه االسهم 
ملعرفة اجتاهها منعا لتكبد اي خسائر، وفي الوقت نفسه من الضروري 

االحتفاظ بالسيولة املالية اكثر من االحتفاظ باالسهم.
المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 9.4 نقاط ليغلق على 7025.3 نقطة، 
كذلك انخفض املؤشر الوزني 1.31 نقطة ليغلق على 374.57 نقطة، وبلغ 
اجمالي االسهم املتداولة 429.5 مليون سهم نفذت من خالل 5233 صفقة 
قيمتها 50.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 
207 ش���ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 32 شركة وتراجعت اسعار 
اسهم 50 ش���ركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها و81 شركة لم 
يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول 
حجمها 135.9 مليون سهم نفذت من خالل 1919 صفقة قيمتها 18.5 مليون 
دينار. وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 124.3 مليون سهم نفذت من خالل 1049 صفقة قيمتها 12.9 مليون 
دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول 70.7 

مليون سهم نفذت من خالل 679 صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 65.8 مليون سهم نفذت من خالل 830 صفقة قيمتها 5.9 ماليني 
دينار. وحصل قطاع األغذية على املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 14.4 
مليون س���هم نفذت من خالل 171 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. يلعب 
العامل النفسي دورا أساسيا في مجريات التداول في البورصة، وقد غلب 
الطابع السلبي على احلالة النفسية ألوساط املتداولني بسبب املعلومات 
التي انتشرت حول التعويضات التي تطالب بها وزارة العدل األميركية 
لشركة أجيليتي والبالغة 3 مليارات دوالر، كما ان الهبوط احلاد لسهم 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 7 شركات  على 
57.3% من القيمة 

اإلجمالية

المؤ شر العام 9.4 نقاط 
وتداول 429.5 مليون سهم 

قيمتها 50.9 مليون دينار

انخفـاض

املتوقعة لبعض الشركات التشغيلية. ازدادت حركة التداول على اسهم 
البنوك ضعفا مع تراجع اسعار أسهم 4 بنوك فيما ان سهم البنك الدولي 
الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، إال ان 
سهم التمويل الكويتي سجل اعلى انخفاض في سعره في قطاع البنوك، 
األمر الذي يعطي مؤش���رات غير مريحة جتاه أسهم البنوك بشكل عام، 
حي���ث يتوقع ان تؤثر الزيادة املتوقعة في رؤوس أموال بعض البنوك 
على أسعارها السوقية، األمر الذي سيؤدي الى تالشي األسعار الدينارية 

من قطاع البنوك.
وف���ي قطاع االس���تثمار، 
تراجعت أس���عار أغلب أسهم 
الش���ركات االس���تثمارية في 
تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة على عدد 
مح���دود من بعض األس���هم، 
الت���داوالت املرتفعة  فرغ���م 
على س���هم ايفا، اال انه حافظ 
على سعره عند اإلغالق وان 
كان السهم شهد تذبذبا خالل 
مراحل التداول بني 108 فلوس 
و 112 فلس���ا اال انه أغلق على 
الذي يشير  110 فلوس، األمر 
الى ان هناك عمليات تصريف 
مع دعم على األسعار احلالية، 

زين خالل مراحل التداول اثر على نفسية املتداولني، باالضافة الى تراجع 
تداول أسهم بعض املجاميع االستثمارية التي كانت تقود النشاط، وفي 
الوقت الذي انخفضت فيه البورصة الكويتية بشكل محدود، تباينت أيضا 
أسواق الدول اخلليجية ما بني الصعود والهبوط بشكل محدود ايضا، فقد 
شهدت بورصتا السعودية ارتفاعا مبقدار 15.14 نقطة والبحرين ارتفاعا 
مبقدار 6.25 نقاط، وتراجع���ت بورصات الدول اخلليجية األخرى، فقد 
انخفض سوق دبي مبقدار 9.46 نقاط، وابوظبي مبقدار 5.20 نقاط، ومسقط 

مبقدار 20.25 نقطة، وقطر 
مبقدار 33.53 نقطة، ويأتي 
هذا التراجع في إطار أجواء 
الترقب ألوساط املتداولني 
في األس���واق اخلليجية 
املالية السنوية،  للنتائج 
خاصة الشركات القيادية 
والبنوك، حي���ث أعلنت 
بعض البن���وك في الدول 
اخلليجي���ة ع���ن تراجع 
في نتائ���ج أعمالها لعام 
2009، األمر الذي أثر على 
املتداولني  نفسية أوساط 
الكويتية  البورص���ة  في 
جتاه البن���وك، باالضافة 
التوزيعات الضعيفة  الى 

إعداد: محمود فاروقإعالنات البورصة

»الرابطة« تعيد جدولة 
مديونية بـ 100 مليون دينار

نفت ش���ركة رابطة الكويت واخللي���ج للنقل عن قيامها بزيادة 
او بتوس���يع اس���طولها بينما اكدت انها اس���تطاعت إعادة جدولة 
تسهيالتها املصرفية، حيث بلغ حجم مديونيتها التي مت جدولتها 
100 مليون دينار وملدة 6 س���نوات، ونفت الش���ركة في بيان عبر 
البورصة وصولها الى مراحل متقدمة لبيع حق االنتفاع في ميناء 

جدة بالسعودية.  

»أجيليتي«: لم نتوصل إلى اتفاق أو ضمانات 
مع الحكومة األميركية

أكدت ش���ركة اجيليتي في بيان لها على موقع سوق الكويت 
ل���الوراق املالي���ة ان قضيتها القائمة م���ع وزارة العدل  تأجلت 
ال���ى تاريخ 2010/2/08 وان الش���ركة مازالت تقوم باملفاوضات 
م���ع احلكومة االميركية حلل القضي���ة القائمة مع وزارة العدل 
االميركة واف���ادت الش������ركة بأنه لم يت���م التوصل الى اتفاق 
حتى اآلن، وانه ال توج���د اي ضم���انات ح���ول املفاوضات قد 

تؤدي الى حل. 

»أسواق«: 1.4 مليون دينار
 أرباح  متوقعة من بيع عقار

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة مجمعات االسواق 
التجارية الكويتية وقعت باألح���رف االولى على اتفاق مبدئي 
للتخارج من عقار عني املريس���ة بلبنان، وذلك تأكيدا ملا نشرته 
»األنب���اء« اول من امس، وجاء في بيان صادر عن البورصة انه 
يتوق���ع ان يتم االنتهاء منه بعد تنفيذ جميع ش���روط االتفاق 
خالل شهرين علم��ا ان الشركة متتلك نسب����ة 50% من العقار 
املشار اليه واالرب���اح االج����مالية املتوقعة في حدود 1.400.000 

دي���نار.

8 ماليين دينار أرباح
 »الشارقة لإلسمنت« عن 2009

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان البيانات املالية االولية 
لش���ركة الشارقة لالس���منت والتنمية الصناعية للسنة املالية 
املنتهية في2009/12/31 تضم���ن حتقيق ربحية بلغت 8 ماليني 
دينار بربحية للسهم بلغت 15 مليون دينار مقارنة بعام 2008 
البالغة 19 مليون دينار كما بلغ اجمالي املوجودات 148 مليون 
دينار بينما بلغت حقوق املس���اهمني مبلغا وقدره 113.4 مليون 

دينار عن 2009.

»أبيار« تنهي رغبتها في االستحواذ على »سنام«
ذكر بيان صادر عن البورصة ان شركة سنام العقارية افادت 
بعدم وصول االطراف املعنية باالستحواذ عليها من قبل شركة 
ابيار للتطوير العقاري نظرا لعدم التوصل الى اتفاق مش���ترك 
يحق���ق مصلحة جميع االطراف حيث تقدمت »أبيار« مبخاطبة 
شركة سنام العقارية عن عدم رغبتها في االستحواذ على الشركة 

املذكورة.  

»عارف للطاقة« تتجه إلى بيع حصتها
 في أسهم »كويت إنرجي«

أعلن س���وق الكويت لالوراق املالية ان شركة عارف للطاقة 
لم تصل الى مراحل متقدمة في التخارج من مشروع بتكساس 
ب���ل تتخذ حاليا بعض االج���راءات املبدئية للتخارج من بعض 
اس���تثماراتها وتس���ويق وبيع حصتها في اسهم شركة كويت 
انرجي ولكن االجراءات املتخذة واملفاوضات الدائرة ودراس���ة 
العروض املقدمة لم تنته بعد الى نتائج محددة ميكن االفصاح 
عنها، علما بان الشركة ستقوم باخطار ادارة السوق بأي تطورات 

في حينها. 

»مزايا« التزال تتفاوض للتخارج 
من مشروع الصفاة ـ األحساء بالسعودية

ذكر بيان صادر عن البورصة ان شركة املزايا القابضة افادت 
بانها حتى تاريخه التزال تتفاوض مع مستثمرين للتخارج من 
مشروع الصفاة � االحساء باململكة العربية السعودية، ولم يتم 
االتفاق رس���ميا على عملية التخارج ولم يتم توقيع اي مذكرة 
ت���فاهم بهذا الصدد، ع���لما بأن الش���ركة ستقوم مبوافاة ادارة 
السوق ف���ور امتام عملية البي���ع وتوقي���ع االت���فاقية به���ذا 

الشأن.  

»المشتركة« بصدد حصولها 
على مناقصة بقيمة 27.6 مليون دينار

ذكرت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت انها قامت بابالغ 
السوق بحصولها على اقل االسعار في املناقصة رقم ا ع/5376/35 
واخلاصة بانشاء وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية »طريق 
الفحيحيل السريع املؤدي الى مناطق جنوب الصباحية واملنقف« 

بقيمة 27.650.000 دينار.
 مبينة انها حتى تاريخه لم يصل للش���ركة اي كتب رسمية 
من جلنة املناقصات املركزية بالترس���ية بعد، وعلية س���تقوم 
الشركة مبوافاة ادارة الس���وق بأي مستجدات بهذا اخلصوص 

في حينه.  
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 استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة و

29.2 مليون دينار على 57.3% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة، عقارات الكويت، زين، 

صفاتك، دانة الصفاة، والتمويل اخلليجي.

اس��تحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 5.9 ماليني 
دينار على 11.5% من القيمة االجمالية.

حققت مؤش���رات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
االغذية مبقدار 94.6 نقطة، تاله قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 64 نقطة، فيما تراجعت مؤش���رات 
5 قطاعات أعالها قطاع اخلدمات مبقدار 77.6 نقطة، 

تاله قطاع البنوك مبقدار 67.2 نقطة.

تراجع أغلب 
أسواق المال الخليجية 
متأثرة بالمخاوف
 من النتائج  
المالية للبنوك
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