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األرباح الجيدة لـ »الوطني« رفعت سهمه وقّلصت خسائر البورصة

توقعات بعودة األسهم الرخيصة لقيادة النشاط .. وترقب لنتائج »بيتك«
احلالي لن ينحصر عليه فقط، بل 
ان قطاع البنوك بشكل عام يتوقع 
ان يظه���ر تعافيا جيدا، لذلك فإن 
اس���هم البنوك متثل فرصا جيدة 
حسب االسعار احلالية ألصحاب 

االجتاهات االستثمارية.
واستمرت التداوالت الضعيفة 
على الشركات االس���تثمارية مع 
انخف���اض محدود ألغلب اس���هم 
القطاع، فقد استثمرت عمليات البيع 
على س���هم ايفا ما ادى النخفاض 
ملحوظ في س���عره، فيما متاسك 
سعر س���هم الديرة القابضة على 
104 فلوس للس���هم وازدادت التداوالت ضعفا على سهم الصفاة 
لالستثمار مع استقرار في سعره االمر الذي  يشير الى ان السهم 
يتوقع ان يحقق مكاسب جيدة خالل تداوالت باقي ايام االسبوع 
وواصل سهم الصينية لالس���تثمار تداوالته النشطة مع ارتفاع 
في سعره مبقدار وحدتني. واستمر االجتاه النزولي ألغلب اسهم 
الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة خاصة على اسهم الشركات 
التي كانت تقود التداول في قطاع العقار كأسهم عقارات الكويت 
وجيزان والدولية للمنتجعات. واستمرت التداوالت احملدودة على 
سهم الوطنية العقارية مع انخفاض محدود في سعره احملدود. 
ويعد س���هم ابيار الوحيد الذي س���جل ارتفاعا في تداوالته مع 

استقرار في سعره.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على 
سهم الصناعات الوطنية بدعم من االرباح التي اعلن عنها البنك 
الوطني باعتبار ان الصناعات الوطنية متتلك اكثر من 200 مليون 
سهم في البنك الوطني وكذلك نفس امللكية في التمويل الكويتي، 
وانخفض س���هم الصناعات املتحدة باحلد االدنى بفعل عمليات 
جني االرباح القوية على الس���هم من قبل بعض املضاربني الذين 

قاموا باملضاربة على السهم وتصعيده االسبوع املاضي.
واستمرت حركة التداول ضعيفة على اسهم الشركات اخلدماتية 
مع انخفاض اسعار اغلبها، فخالل مراحل التداول انخفض سهم 
اجيليتي من 570 فلس���ا الى 540 فلس���ا، اال انه اغلق على 560 
فلسا، كما انخفض سهم زين دون حاجز ال� 900 فلس في تداوالت 
ضعيفة. واستمرت التداوالت ضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة في القطاع باستثناء سهم صفاتك الذي شهد تداوالت 
نش���طة مع ارتفاع محدود في س���عره، حيث يتوقع ان يواصل 
السهم االرتفاع بدعم من االرباح اجليدة املتوقعة للشركة، حيث 
افادت معلومات بأن الشركة يتوقع ان حتقق ارباحا ما بني 6 الى 
8 فلوس للس���هم. واس���تمرت التداوالت مرتفعة على سهم دانة 

الصفاة الذي حقق ارتفاعا باحلد االعلى.
وازدادت حركة التداول بشكل ملحوظ على اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية، حيث شهد سهم االسمنت االبيض ارتفاعا باحلد 
االعلى مع تداوالت نشطة بدعم من االرباح اجليدة التي حققتها 
الشركة، فيما سجل سهم التمويل اخلليجي ارتفاعا محدودا في 

سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 8 ش���ركات على 56% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

115 شركة.

هشام أبوشادي
قللت األرب���اح والتوزيعات 
اجلي���دة التي اعل���ن عنها بنك 
الكويت الوطني من خسائر سوق 
الكويت لألوراق املالية امس الذي 
واصل تراجعه بوتيرة محدودة 
التوالي اال  الثاني عل���ى  لليوم 
انه يتوقع ان يشهد السوق في 
تعامالت اليوم ارتفاعا ملحوظا 
في مستوى التداول خاصة على 
التي  الرخيصة  اسهم الشركات 
متاسكت اسعار اغلبها والبعض 
سجل انخفاضا محدودا، عمليا 

السوق تس���وده عمليات املضاربات اليومية نتيجة االفتقار الى 
احملفزات التي تدفع للعمل املؤسس���ي واالس���تثمار في السوق، 
فالبنك الوطني اول بنك يعلن عن أرباحه والتي جاءت اكثر من 
ممتازة فأعطت نوعا من التفاؤل اال انها لن حترك س���وقا تعاني 
فيه اغلب الشركات املدرجة من ازمات حتاول بصعوبة اخلروج 
منها اال انه���ا تصدم بالكثير من االجراءات التي اتخذتها البنوك 
حلماية نفس���ها، ولكن على الش���ركات ان تتخذ اجراءات مؤملة 
ملساعدة نفسها سواء من خالل بيع أصول حتى لو كانت بأقل من 
قيمتها كما فعلت جلوبل او االندماج، فحتى اآلن لم نر اي عملية 
اندماج بني الش���ركات املدرجة، فكثير من املجاميع االستثمارية 
لها اكثر من شركة في قطاع واحد، ومع ذلك لم يتم دمج أي منها 
للخروج من ازمته���ا معولني على عامل الزمن او تدخل حكومي 

قد ال يحدث بعد مرور اكثر من عام على األزمة.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 10.4 نقاط ليغلق على 7014.9 
نقطة بانخفاض نسبته 0.15% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع 
املؤش���ر الوزني 0.92 نقطة ليغلق عل���ى 375.49 نقطة بارتفاع 

نسبته 0.25% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 322.7 مليون سهم نفذت من 
خالل 4998 صفقة قيمتها 51 مليون دينار، وجرى التداول على 
اسهم 115 ش���ركة من اصل 206 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار 
اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 57 شركة وحافظت اسهم 

29 شركة على اسعارها و91 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 100.9 مليون س���هم نفذت من خالل 1226 صفقة قيمتها 

10.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
72.7 مليون سهم نفذت من خالل 1295 صفقة قيمتها 10.8 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع الش���ركات غير الكويتية املرك���ز الثالث بكمية 
تداول حجمها 71 مليون سهم نفذت من خالل 721 صفقة قيمتها 

6.7 ماليني دينار.
وج���اء قطاع العقار ف���ي املركز الرابع بكمي���ة تداول حجمها 
37.5 مليون سهم نفذت من خالل 472 صفقة قيمتها 2.7 مليون 

دينار.
واحتل قط���اع البنوك املركز اخلامس بكمي���ة تداول حجمها 
17.2 مليون سهم نفذت من خالل 578 صفقة قيمتها 14.5 مليون 

دينار.
تترقب االوس���اط االقتصادية اقرار قانوني هيئة سوق املال 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
56% من القيمة 

اإلجمالية

المؤشر 10.4 نقاط 
وتداول 322.7 مليون سهم 

قيمتها 51 مليون دينار

ض نخفـا ا

للش���ركات املدرجة ستكون حافلة باخلس���ائر، وهذا امر متوقع 
اال ان اوساط املتداولني يترقبون معرفة حجم اخلسائر لدى كل 
ش���ركة ومدى قدرتها على حتقيق اداء افضل خالل العام احلالي 
وهذا س���يظهر من خالل النتائج املالية للشركات في الربع االول 
من العام احلالي والتي س���تكون مؤش���را إلمكانية حتديد االداء 

للعام اجلاري كله.
ارتفعت نس���بيا حركة التداول على بعض اسهم البنوك في 
مقدمتها سهم البنك الوطني 
الذي حقق ارتفاعا ملحوظا 
في تداوالته وسعره األمر 
الذي حفز عمليات الشراء 
على س���هم بيتك وقلل من 
خسائر السوق بشكل عام، 
وتظهر املؤش���رات االولية 
انه جتاوز  الوطني  للبنك 
تداعيات االزم���ة العاملية، 
وانه يتوقع ان يحقق منوا 
جيدا خ���الل العام احلالي 
خاصة ان ارباحه لعام 2009 
س���جلت منوا بنسبة %4 
مقارنة بعام 2008 وحتسن 
اداء الوطن���ي خالل العام 

ومشاريع التنمية اليوم او غدا االمر الذي يوفر محفزات نفسية 
ايجابية طويلة املدى، ولكن في ظل احلالة اليومية للسوق الذي يعمل 
وفقا الجتاهات املجاميع االستثمارية الكبيرة، فإن السوق يحتاج 
الى محفزات قصيرة املدى، وقد بدأتهذه احملفزات من خالل اعالن 
البنك الوطني عن ارباحه وتوزيعاته اجليدة في الوقت الذي يتوقع 
ان يعلن بيتك ايضا خالل االسبوع اجلاري عن ارباحه وتوزيعاته، 
فيما ان ارباح باقي البنوك سيكون بعضها جيدا والبعض اآلخر 

متواضعا مع خس���ائر 
البنوك. وعلى  لبعض 
الرغ���م م���ن ان ارباح 
البنوك ف���ي وقت من 
االوق���ات كان���ت متثل 
محفزا قويا للسوق اال 
انها في الفترة الراهنة 
ال حتظ���ى باحلم���اس 
املتداولني  لدى اوساط 
خاصة ان البنوك التي 
ارباح  ستقوم بتوزيع 
على املساهمني ستأخذها 
من جانب آخر عبر زيادة 
رأس املال وبشكل عام 
املالية  النتائ���ج  ف���إن 

إعداد: عمر راشدإعالنات البورصة

»الوطنية القابضة« توافق على استقالة 
أعضاء »جلوبل« من مجلس إدارتها

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الوطنية الدولية 
القابضة قد افادته بأن مجلس ادارة الش���ركة وافق على استقالة 
األعضاء املمثلني لشركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في مجلس 
ادارة الشركة اعتبارا من 1-2-2010 وهم:  عبداهلل ابو حديدة واحمد 

خميس ومنى املخيزمي.

»إنوفست« و»أسمنت الفجيرة« 
يجتمعان لمناقشة بيانات 2009

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة 
انوفس���ت )انوفس���ت( س���وف يجتمع يوم غد وذلك من أجل 
مناقشة البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 2009، كما أفاد الس���وق بأن مجلس ادارة شركة صناعات 
اسمنت الفجيرة )فجيرة ا( سوف يجتمع بعد غد )اخلميس( 
املقبل ملناقشة البيانات املالية السنوية للشركة  للسنة املالية 

املنتهية عن 2009.

وقف التداول بأسهم »األبراج القابضة«
أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأنه ق���د مت وقف التداول 
بأسهم شركة االبراج القابضة اعتبارا من أمس، وذلك لعدم تقدمي 
البيانات املالية السنوية للسنة املالية املنتهية في 2009-10-31، 

في املوعد  احملدد لذلك.

السوق يحتاج 
لمحفزات جديدة  
لتدعيم العمل 
المؤسسي واالستثماري
بالفترة المقبلة

)أحمد باكير(تواجد ضعيف للمتعاملني في قاعة التداول
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 استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 28.6 و

مليون دينار على 56% من القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات 
هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، ايفا، الديرة، زين، 

صفاتك، التمويل اخلليجي، األهلي املتحد.

 استحوذت قيمة تداول اسهم البنك الوطني البالغة 8.3 
ماليني دينار على 16.2% من القيمة اإلجمالية.

 حققت مؤش���رات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
البنوك مبقدار 81.9 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 
54.4%، فيم���ا تراجعت مؤش���رات 5 قطاعات اعالها 
الصناعة مبقدار 34.8 نقطة تاله قطاع اخلدمات مبقدار 

31.6 نقطة.

2% انخفاضًا في القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة

»بيان«: الحذر والترقب سيطرا  على السوق في يناير

الكويت لألوراق املالية 28.64 مليار 
دين���ار، متراجعة مبا يقارب 583 
مليون دينار، أي ما نس���بته %2 
تقريبا باملقارنة مع شهر ديسمبر 
املاضي. وعن املؤشرات الرئيسية 
للس���وق، قال التقرير ان املؤشر 
الس���عري قد ارتفع في 9 أيام من 
إجمالي 20 يوما تداول في يناير 
بينما تراجع في 10 أيام وأقفل في 
يوم واحد دون تغيير، ومع نهاية 
الشهر بلغت نسبة منوه في يناير 
0.29%، حيث أنهى تداوالت الشهر 
عند 7.025.3 نقطة بعد تسجيل 

ارتفاع قدره 20 نقطة.
من ناحية أخرى، سجل املؤشر 
الوزني خسائر في 10 أيام من الشهر 
بينما ارتفع في ال� 10 أيام الباقية، 
وأنهى املؤشر تداوالت الشهر عند 
374.57 نقطة بخسارة مقدارها 11.18 
نقطة ونسبتها 2.90% من إقفاله 
في ديسمبر.  وسجلت خمسة من 
قطاعات س���وق الكويت لألوراق 
املالية منوا في مؤشراتها بنهاية 
يناير، فيما تراجعت مؤش���رات 
القطاعات الثالثة الباقية. وتصدر 
الرابحة  القطاعات  قطاع األغذية 
بنهاية تداوالت الش���هر املاضي، 
حيث ارتفع مؤشره بنسبة %6.31 
مقفال عن���د 4.450.9 نقطة، تبعه 

قطاع اخلدمات الذي أقفل مؤشره 
عند 15.113.8 نقطة مرتفعا بنسبة 
2.90%، وحل ثالثا قطاع الصناعة 
الذي منا مؤش���ره بنسبة %1.24 
مقفال عند 5.506.3 نقاط، أما أقل 
القطاع���ات ارتفاعا ف���كان قطاع 
الشركات غير الكويتية والذي أغلق 
مؤشره عند مستوى 7.323.0 نقطة 

بنمو نسبته %0.04.
من ناحي���ة أخرى، جاء قطاع 
البن���وك ف���ي مقدم���ة القطاعات 
اخلاسرة حيث أقفل مؤشره عند 
8.001.9 نقطة منخفضا بنس���بة 
4.13%، تبعه قطاع االستثمار في 
املركز الثاني مع انخفاض مؤشره 
بنس���بة 3.80% بعد أن أغلق عند 
التأمني  5.393.3 نقطة، ثم قطاع 
ثالثا مع تراجع مؤش���ره بنسبة 

2.05%، مقفال عند 2.831.6نقطة.
 وشهد ش���هر يناير منوا في 
إجمالي كل من حجم التداول وعدد 
الصفقات املنفذة، فيما تراجع مجمل 
قيمة التداول بنسبة بسيطة مقارنة 
بإجماليات شهر ديسمبر السابق. 
فقد ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
في السوق بنسبة بلغت %27.33 
عن شهر ديسمبر لتصل إلى 10.86 
مليارات سهم، كما زاد عدد الصفقات 
املنفذة خالل الش���هر، حيث شهد 

يناير تنفيذ 137.101 صفقة بنمو 
نس���بته 1.11%، في حني انخفضت 
قيمة األسهم املتداولة خالل الشهر 
بنسبة 0.36% لتصل إلى 1.21 مليار 
دينار. واستأثر قطاع االستثمار 
باحلصة األكبر من تداوالت الشهر 
من حي���ث كمية التداول، فقد بلغ 
عدد األسهم التي مت تداولها للقطاع 
3.18 مليارات سهم، شكلت نسبة 
29.30% من إجمالي كمية األسهم 
املتداولة في السوق خالل يناير، 
تبعه قطاع العقار في املرتبة الثانية 
والذي بل���غ إجمالي حجم تداول 
أسهمه 3.07 مليارات سهم، أي ما 
نسبته 28.26% من مجمل التداوالت 

في السوق.
 ومن حيث قيمة التداول، احتل 
قطاع اخلدمات املركز األول، إذ شكلت 
تداوالته 29.80% من إجمالي قيمة 
التداول في السوق خالل الشهر، 
إذ بلغت قيمة األس���هم املتداولة 
للقطاع 359.31 مليون دينار في 
حني احتل قطاع االستثمار املركز 
الثاني ب� 308.87 ماليني دينار، أي 
ما نسبته 25.61% من إجمالي قيمة 

التداول في يناير.
وبالنسبة للشركات، أكد التقرير 
ان شركة االستشارات املالية الدولية 
احتلت املركز األول من حيث كمية 

األسهم املتداولة، إذ مت تداول 858.36 
مليون سهم من أسهمها، تالها بيت 
التمويل اخلليجي في املركز الثاني 
والذي وصل إجمالي كمية أسهمه 
املتداولة إلى 775.54 مليون سهم، 
وجاءت شركة جيزان القابضة في 
املركز الثالث من حيث كمية األسهم 
املتداولة ب� 735.56 مليون سهم. 
وأما من حيث قيمة التداول، فقد 
تصدرت شركة االستشارات املالية 
الدولية قائمة األسهم األكثر تداوال 
من حيث القيم���ة إذ بلغ إجمالي 
قيمة أسهمها املتداولة خالل الشهر 
نحو 86.99 مليون دينار تالها بيت 
التموي���ل اخلليجي الذي وصلت 
قيم���ة تداول أس���همه إلى 69.93 
ملي���ون دينار خالل الش���هر، في 
حني احتلت شركة الديرة القابضة 
املركز الثالث من حيث القيمة حيث 
بلغت قيمة أسهمها املتداولة 66.02 

مليون دينار.
وخالل شهر يناير، شارك 179 
س���هما في التداول من أصل 206 
اسهم مدرجة في السوق الرسمي، 
وارتفعت أس���عار 76 سهما منها، 
في حني تراجعت أسعار 89 سهما 
بينما بقيت أسعار 14 سهما من دون 
تغيير وذلك مقارنة مع اقفاالت شهر 
ديسمبر املاضي. وبالنسبة لقائمة 

األسهم املرتفعة خالل الشهر، جاء 
سهم شركة الصناعات املتحدة في 
الصدارة بنسبة منو بلغت %59.04 
إذ أقفل على سعر 132 فلسا باملقارنة 
مع 83 فلسا بنهاية ديسمبر. جاء 
في املركز الثاني سهم شركة الصفاة 
تك القابضة والذي سجل ارتفاعا 
بنسبة 47.06% ليقفل على سعر 
75 فلسا مقارنة مع 51 فلسا بنهاية 
الشهر الس���ابق، وجاء في املركز 
الثالث سهم ش���ركة دانة الصفاة 
الغذائية محققا منوا بنسبة %46.55 
خالل شهر يناير ليقفل عند 170 
فلسا. أما بالنسبة لقائمة األسهم 
املتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة 
استراتيجيا لالستثمار، إذ تراجع 
بنس���بة 28.85% لينهي تداوالت 
الشهر عند سعر 37 فلسا مقارنة 
مع إقفال شهر ديسمبر والبالغ 52 
فلس���ا، في حني جاء سهم شركة 
نفائس القابضة في املركز الثاني 
متراجعا بنسبة 27.88% ليقفل عند 
75 فلس���ا مقارنة مع 104 فلوس 
بنهاية الشهر ما قبل املاضي. أما 
املركز الثالث لألس���هم املتراجعة 
فكان من نصيب ش���ركة متويل 
اإلسكان التي تراجع سهمها بنسبة 
26.67% منهيا نش���اطه في يناير 

عند 110 فلوس.

ذكر التقرير الش���هري لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية أنهى أول أش���هر 
سنة 2010 على ارتفاع محدود في 
مؤشره الس���عري في حني سجل 
املؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا 
نتيجة الضغ���وط التي تعرضت 
لها مجموعة من األسهم القيادية. 
وقد جاءت محصلة شهر يناير بعد 
حترك ش���به أفقي ملؤشر السوق 
الذي أمضى جلسات  الس���عري، 
الشهر متأرجحا حول مستوى ال� 
7.000 نقطة النفسي ضمن نطاق 
ضيق نس���بيا، إذ لم يتعد ال� 200 
نقط���ة، ويعود التباي���ن في أداء 
املؤشرين الرئيسيني للسوق إلى 
تركز التداوالت خالل الشهر على 
األسهم الصغيرة بشكل عام فيما 
شهد النشاط على أسهم الشركات 

القيادية ضعفا ملحوظا.
وقال التقرير ان نشاط السوق 
في يناير قد اتسم باحلذر والترقب 
عموم���ا، وهو ما يفس���ر عمليات 
التي شهدتها  الش���راء االنتقائية 
جلسات الشهر من جهة، والسرعة 
في جني األرباح احملققة وإن كانت 
بسيطة من جهة أخرى. فقد وجد 
املتداولون صعوبة في استشراف 
اجتاه السوق على املدى املنظور، 
خصوصا في ظل غياب محفزات 
قوية تطغى على مس���ببات حالة 
احل���ذر، هذا، ولف���ت التقرير الى 
ان املتعاملني بالس���وق يعيشون 
حالة من الترقب لنتائج الشركات 
املدرجة عن العام 2009 بشكل عام 
ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص، 
فيما تابعوا ع���ن كثب التطورات 
السياسية واالقتصادية احمللية، 
وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية 
املطروحة من قبل احلكومة والتي 
أقرت في مجلس األمة بشكل مبدئي 
خالل شهر يناير، الذي شهد أيضا 
موافقة املجلس النيابي، بإجماع كل 
أعضائه، على قانون هيئة سوق 

املال في مداولته األولى.
وقال التقرير انه مع نهاية شهر 
يناير، بلغت القيمة الرأس���مالية 
إلجمالي الشركات املدرجة في سوق 

المؤشر السعري وكمية التداول في يناير


