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البورصة تواصل االرتفاع المحدود واستقالة البراك تحّد من صعودها

»الصفوة« وشركاتها تقود النشاط و»أجيليتي« تواصل االنخفاض
على اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
في الضعف مع تباين في اسعار اسهم 

القطاع.
فقد تراجعت نسبيا حركة التداول 
على سهم ايفا مقارنة بأول من امس 
مع انخفاض محدود في سعره السوقي 
في ظل مخاوف اوساط املتداولني جتاه 
عدم وضوح الرؤية حول االجتاه العام 
للسهم في الفترة املقبلة، االمر الذي يحد 
من عمليات الشراء عليه، كذلك االمر 
لسهم الديرة القابضة الذي تراجعت 
تداوالته بش����دة مقارنة بأول من امس مع انخفاض محدود في س����عره 
السوقي، فيما واصل سهم الصفاة لالستثمار تداوالته النشطة مع صعود 
تدريجي للسهم يشجع على الشراء خاصة انه في اطار آلية تداوالت السهم 
منذ بداية االس����بوع فانها تعطي مؤشرات على انه سيواصل االرتفاع. 
واستمرت التداوالت مرتفعة نسبيا على سهم الصينية لالستثمار الذي 

حقق ارتفاعا محدودا في سعره.
وفي قطاع العقار ارتفعت نس����بيا حركة التداول على بعض اسهم 
القطاع مع ارتفاع محدود لبعض األس����هم فقد ارتفعت نسبيا تداوالت 
س����هم عقارات الكويت مع صعود محدود لس����عره السوقي، فيما شهد 
سهم جيزان العقارية تداوالت قياسية ادت الرتفاع مبقدار فلسني، بينما 
اتسمت تداوالت سهم املنتجعات بالضعف مع استقرار سعره، ووصل 
س����هم الوطنية العقارية اجتاهه النزولي احملدود في تداوالت ضعيفة 

متأثرا باستمرار انخفاض سهم اجيليتي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش����طة على بعض االس����هم خاصة الصناعات الوطنية التي 
حقق س����همها ارتفاعا في س����عره، ويالحظ ان اغلب اس����هم الشركات 
الصناعية التابعة ملجموعة اخلرافي حققت ارتفاعا في اس����عارها وان 

كانت تداوالتها متواضعة.
وسجلت معظم اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك، حيث 
شهدت اس����هم هذه الشركات تداوالت قياس����ية مع ارتفاع ملحوظ في 
اس����عارها السوقية، وقد تأثر سهم زين باالستقالة التي قدمها الرئيس 
التنفيذي والعضو املنتدب س����عد البراك اال ان عمليات الشراء النسبي 
على السهم قللت من خسائره اال ان هناك امورا اخرى اكثر تأثيرا على 
حركة الس����هم تتعلق باملخاوف من النتائج املالية للش����ركة، واستمر 
االجتاه النزولي لسهم اجيليتي مع تزايد عمليات البيع بفعل املخاوف 
من قضية الش����ركة في اميركا والتعويض����ات الفلكية التي تطالب بها 

احلكومة االميركية والتي تصل الى 3 مليارات دوالر.
وفي قطاع االغذية، ش����هد س����هم دانة الصفاة ارتفاعا باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض في تداوالت نش����طة فيما س����جل س����هم امريكانا 

انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت متواضعة.
وحققت اغلب اس����هم الش����ركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
وتداوالتها خاصة س����هم التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا ملحوظا 

في سعره وتداوالته.
وقد استحوذت قيمة تداول اس����هم 11 شركة على 53.9% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
فوجئت االوس����اط االستثمارية 
في س����وق الكويت لالوراق املالية 
باستقالة الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب لشركة زين، والتي انعكست 
على الس����هم نفس����ه وبعض اسهم 
الشركات التشغيلية، االمر الذي حد 
من االجتاه الصعودي القوي املتوقع 
للسوق، خاصة قطاع البنوك، فضال 
عما تركته هذه االستقالة من تساؤالت 
عديدة لدى االوس����اط االقتصادية 

واالس����تثمارية، خاصة مبا لشركة زين من ثقل كبير في السوق. وفي 
مقابل هدوء حركة التداول على اغلب اسهم الشركات التشغيلية، استمرت 
حركة التداول مرتفعة على بعض اس����هم الشركات الرخيصة، خاصة 

اسهم الشركات التابعة ملجموعتي ايفا والصفوة.
ومن ابرز العوامل التي كانت س����تدفع الس����وق لنشاط قوي امس 
حج����م االنفاق املالي الضخم املرصود ف����ي ميزانية الدولة لعام 2010 � 
2011 والذي يقدر بحوالي 16 مليار دينار، باالضافة الى العوائد اجلارية 
املمتازة لس����همي البنك الوطني والتمويل الكويتي مقابل العائد الثابت 
على الودائع، لكن يتوقع ان يشهد السوق املزيد من االرتفاع مع استمرار 
سيطرة عمليات املضاربة، خاصة على اسهم الشركات التي تشهد نشاطا 

تقوده املجاميع االستثمارية.
وبش����كل عام، فإن الس����وق يحتاج الى جرعات من الثقة والتفاؤل، 
فعلى مس����توى الوضع املالي واالقتصادي والتشريعي هناك محفزات 
قوية متثلت في اقرار مجلس االمة بش����كل نهائي قانون هيئة س����وق 
املال، كذلك اقرار املجلس خطة التنمية في امليزانية العامة للدولة، كذلك 
التوزيعات اجليدة للبنك الوطني والتمويل الكويتي، اما على مستوى 
الشركات فإن النتائج املالية املتواضعة الغلب الشركات متوقعة، اال ان 
هناك مخاوف من مفاجآت س����لبية لبعض الشركات، لذلك فإن السوق 

تتنازعه نفسية مضطربة ما بني التفاؤل والتشاؤم.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 16.3 نقطة ليغلق على 7032.4 نقطة، 
فيما انخفض املؤشر الوزني 0.54 نقطة ليغلق على 376.79 نقطة.

وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 489.2 مليون سهم نفذت من خالل 
5877 صفقة قيمتها 61.7 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 206 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 51 شركة وتراجعت اسعار اسهم 41 شركة وحافظت 

اسعار اسهم 33 شركة على اسعارها و81 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 176.4 

مليون سهم نفذت من خالل 2332 صفقة قيمتها 23.7 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 120.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 820 صفقة قيمتها 8.8 ماليني دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 86.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 1032 صفقة قيمتها 9.5 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 67.9 مليون سهم نفذت من خالل 742 صفقة قيمتها 6.3 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة ف����ي املركز اخلاص بكمية تداول حجمها 16.5 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 11 

شركة على %53.9 
من القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 16.3 نقطة 
وتداول 489.2 مليون سهم 

قيمتها 61.7 مليون دينار

ارتفاع

من املخاوف التي تس����يطر عليهم القتناص االصول بأسعارها احلالية 
املتدنية سواء االسهم أو العقار. ولكن مع الوقت، فإنه يتوقع ان تزداد 
اجواء التفاؤل تدريجيا خاصة بعد أن تنتهي الشركات من اعالن نتائجها 

املالية خاصة البنوك والشركات االستثمارية.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف بشكل عام مع تباين 
في اسعارها. فقد تراجعت حركة التداول على سهم البنك الوطني بشكل 
ملحوظ مقارنة بأول من امس، إال انه سجل ارتفاعا في سعره السوقي، 
وإن كان مح����دودا، ولكن مع اقتراب موع����د اجلمعية العمومية للبنك، 
فإنه يتوقع ان يواصل االرتفاع 
ليصل الى دينار و200 فلس 
حتى يظل السهم فوق مستوى 
الدينار عند تداوله بدون أرباح، 
لذلك فإن االستثمار في السهم 
باالسعار احلالية ميثل فرصة 
اكثر من ممتازة لالس����تفادة 
م����ن العائد اجل����اري املمتاز 
واملساهمة في زيادة رأسمال 
البنك بتكلفة تعتبر منخفضة، 
وسجل سهم التمويل الكويتي 
انخفاضا مبقدار وحدة سعرية 
رغ����م ان العائد اجلاري على 

السهم ايضا جيد.
التداول  واستمرت حركة 

مليون سهم نفذت من خالل 481 صفقة قيمتها 3.9 ماليني دينار.

التفاؤل والتشاؤم

يعيش اوساط املتداولني حالة من االضطراب النفسي ما بني التفاؤل 
والتشاؤم، ففي اجلانب الذي تظهر فيه محفزات تدعو الى التفاؤل سرعان 
ما تظهر عوامل اخرى تدفع املتداولني الى التشاؤم، وهذه مرحلة عندما 
متر بها اسواق املال، فإنها تشكل صعوبة في حتديد اجتاهها. والسوق 
الكويتي مير بهذه املرحلة، فهناك قلق وتوتر جتاه الوضع املس����تقبلي 
لبعض الشركات، خاصة ما يتعلق بقدرتها على معاجلة أوضاعها املالية 
فمع وجود ديون تقدر بنحو 14 مليار دينار على الشركات الكويتية املدرجة، 

فإن هناك تساؤالت حول 
قدرة هذه الشركات على 
كيفي����ة االس����تفادة من 
مشاريع التنمية التي تعد 
العامل االساسي خلروج 
القطاع اخلاص من أزمته. 
املقاب����ل، فإن هناك  وفي 
شركات أساسية خاصة 
في البنوك أعطت نتائجها 
املالية والعوائد الناجتة من 
توزيعاتها بريق أمل على 
العام احلالي سيكون  ان 
العام املاضي،  افضل من 
وبالتالي فإنه من املفترض 
ان يتحرر اصحاب الودائع 

التباين في االنطباعات 
النفسية ألوساط 
المتداولين تجاه 
السوق يحّد من الشراء

)محمد ماهر(التوتر يسود أوساط املتداولني 
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 اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 11 شركة البالغة و

33.3 مليون دينار على 53.9% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، ايفا، الصفاة لالستثمار، 
عقارات، اجيليتي، زين، الرابطة، الصفوة، صفاتك، 

دانة الصفاة والتمويل اخلليجي.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.9 ماليني 

دينار على 9.5% من القيمة االجمالية.
حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا أعالها الصناعة 
مبقدار 47.8 نقطة، تاله قطاع التأمني مبقدار 32.6 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أعالها اخلدمات مبقدار 

24.1 نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار 20.5 نقطة.

»الدار«: الحكم الصادر لصالح »عارف« 
وقتي وتم استئنافه

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه ورد إليه 
من شركة دار االستثمار   بخصوص اإلعالن الصادر 
عن شركة مجموعة عارف االستثمارية بشان رفض 
  االشكال رقم 2009/33379 مستعجل 7 املرفوع من 
شركة دار االستثمار ضد   مجموعة عارف االستثمارية، 
وصدور حكم في الدعوى رقم 2009/7400   جتاري 
بإلزام شركة دار االستثمار مببلغ 12.644.771 دينارا، 
فان الشركة تفيد  بأن اإلشكال املذكور صدر فيه احلكم 
بجلسة 2010/1/27 وهو حكم وقتي   ومت استئنافه.

اما بالنسبة للحكم رقم 2009/4700 جتاري كلي، 
وهو حكم حملكمة اول درجة   ومت استئنافه من قبل 
شركة دار االس���تثمار باالستئناف رقم 4190 لسنة 
2009/  استئناف جتاري 1 وصدر احلكم فيه بجلسة 
2010/1/31 بقبول االس���تئناف شكال   وفي املوضوع 
بإحالة الدع���وى الى ادارة اخلب���راء، مما يعني ان 
احلكم املذكور غير نهائ���ي ومازال محل بحث لدى 

محكمة االستئناف.

إعادة تشكيل مجلس إدارة
 »كويت إنفست« 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة كويت 
انفست القابضة أفادته بأن مجلس ادارة الشركة قد 
اجتمع وإعادة تشكيل املناصب داخل املجلس حيث 
تولى انس خالد ناصر الصالح منصب نائب رئيس 
مجلس االدارة وعضوية كل من: عبد الس���الم احمد 
العبد الكرمي وفايز احمد بودي واحمد خالد احلميضي 

وعبداهلل سليمان القضيبي.

إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

قال سوق الكويت لألوراق املالية إنه ورد إليه من 
بيت التمويل اخلليجي  أن البنك قام بعقد مباحثات 
مع مجموعة ويس���ت ال بي )املدير للتس���هيالت 
 املصرفي���ة( وقد أس���فرت املفاوضات مع اجلهات 
املش���اركة في التس���هيالت عن   موافقتها على ان 
يتم دفع مبلغ 200 مليون دوالر بتاريخ 2010/2/10 

والباقي بعد مدة 6 أشهر.
وأفاد البنك بأنه متفائل باملفاوضات اخلاصة 
بإعادة جدولة ج���زء من التس���هيالت املصرفية 

املمنوحة للبنك حيث س���ارت املفاوضات بشكل 
جيد   والبنك على ثقة مبا ستسفر عنه من نتائج 
طيبة، ولدى البنك أولويات تتمثل بش���كل محدد 
ف���ي تنمية االيرادات، خفض التكاليف، حتس���ني 
معدالت السيولة في البنك والتخارج من األصول 
غير األساس���ية وقد قطع البنك شوطا كبيرا   في 
اإلع���داد لتحقيق العائدات في ع���ام 2010 واتباع 
برنام���ج صارم خلفض   التكاليف والش���روع في 

إجراء املفاوضات اخلاصة ببيع األصول.

تسييل رهونات بانتظار عمالء أفراد وشركات

»التمويل الخليجي«: مفاوضات إلعادة جدولة 
التسهيالت المصرفية

عمر راشد
كشفت مصادر في ادارة التنفيذ بوزارة العدل 
ان رهونات افراد وشركات بانتظار التسييل خالل 
الفترة املقبلة بعد صدور أحكام لصالح الدائنني من 

محافظ عمالء وبنوك خالل الفترة املاضية.
وقال���ت ان الرهون���ات تتركز في اس���ه����م 
وعق��ارات مملوكة ألفراد وش���ركات، مستدركة 
بأن التنفيذ بالتس���ييل يأتي في ظل اس���تنفاد 
املدد القضائية املطلوبة من قبل اجلهات الدائنة 

للعديد من املدينني.
وبينت املصادر ان تلك الرهونات تقدر قيمتها 
باملاليني، وان ادارة التنفيذ في وزارة العدل قامت 

خالل الفترة املاضية بتسييل رهونات ألفراد.
وكانت ادارة التنفيذ قد قامت في وقت س���ابق 
بعمليات تسييل ألسهم مدينني صدر ضدهم احكام، 
اال ان هذه العمليات ادت الى مشاكل داخل شركة 
املقاصة خاصة وان عمليات التسييل متت دون علم 

املدينني، والتزال هذه املشاكل قائمة حتى اآلن.

بعد استنفاد المطالبات القضائية لسدادها وتقّدر قيمتها بالماليين

عمومية »األسمنت األبيض« 
4 مارس القادم

الكويت لألوراق  قال سوق 
املالية إن اجلمعي����ة العمومية 
العادية وغير العادية لش����ركة 
رأس اخليمة لصناعة االسمنت 
األبيض واملواد اإلنشائية سوف 
تنعق����د بتاريخ 4 مارس القادم 
حيث س����يتم خاللها مناقش����ة 
توصية مجلس االدارة عن السنة 
املنتهية في 2009/12/31  املالية 
بتوزي����ع أرباح نقدية بنس����بة 
12% من القيمة االسمية للسهم 
)9 فل����وس لكل س����هم( وذلك 
للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة بتاريخ 2010/3/14 وإذا 
لم يكتمل النصاب وس����تؤجل 
اجلمعي����ة العمومي����ة الى يوم 
2010/3/11 وس����تكون األرب����اح 
للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة بتاريخ 2010/3/21 كما 
سيتم مناقشة بنود أخرى على 

جدول األعمال. 


