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يتكبدون خسائر كبيرة.
وبشكل عام، فإن عدم قيادة املجاميع االستثمارية حركة النشاط 
على اسهمها وراء آلية التداول الضعيفة، خاصة انه مع كثرة املجاميع 
االستثمارية وضعف السيولة املالية لدى صناع السوق، فقد اصبحت 
هناك صعوبة شديدة تواجه 
اي مجموعة اس���تثمارية 
ترغب ف���ي املضاربة على 
اسهم مجموعة اخرى، بل ان 
كل مجموعة ترى أن الدفاع 
عن اسهمها يعد اجنازا في 

حد ذاته.

آلية التداول

حافظت اغلب اس���هم 
البن���وك على اس���عارها 
ثابتة في تداوالت ضعيفة 
نسبيا باستثناء التداوالت 
النشطة على سهم البنك 
الدولي والتي س���يطرت 
عليها عمليات املضاربة. 
الت���داوالت  واس���تمرت 

خالل 459 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.

استمرار التصعيد

ظل االجتاه النزولي احملدود ملؤشري السوق مسيطرا على آلية 
الثواني  الت���داول حت���ى 
األخيرة، فقد كان املؤشر 
العام متراجعا 14.1 نقطة 
إال  الثوان���ي األخيرة  في 
أن���ه مت تصعي���د مبقدار 
13.2 نقط���ة، ما يعني انه 
مت تصعيد املؤشر مبقدار 
27.3 نقطة، فيما مت تقليص 
الوزني  خسائر املؤش���ر 
من 1.88 نقط���ة إلى 0.72 
الس���يناريو  نقطة. وهذا 
التداول  الذي ساد وتيرة 
االسبوع اجلاري مساوئه 
أكثر من إيجابياته، حيث 
يعطي قراءة في ظاهرها 
االطمئنان، ولكن في الواقع 
الكثير من اوساط املتداولني 

ضعف واضح في تحرك المجاميع االستثمارية على أسهمها
ونشاط على »الرابطة« وشركاتها مدعومًا بأزمة »أجيليتي«

استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة والبالغة 
33.4 مليون دينار على 52.4% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الدولي، إيفا، عقارات الكويت، 
الصناعات الوطني���ة، بورتالند، زين، تنظيف، 

الرابطة، مبرد، والقابضة املصرية.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 4.7 

ماليني دينار على 7.3% من القيمة اإلجمالية.
حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع اخلدمات ب� 113.9 نقطة، تاله قطاع الشركات 
غير الكويتية مبقدار 75.2 نقطة، فيما تراجعت 
مؤشرات 3 قطاعات اعالها األغذية مبقدار 60.4 

نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 52 نقطة. ت
را
ش
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ضعيفة على سهم بنك بوبيان 
جراء توقف عمليات الش���راء 
التي يقوم به���ا البنك الوطني 
اال انه يتوق���ع ان يقوم البنك 
من وق���ت إلى آخ���ر بعمليات 
ش���راء مفاجئة وسريعة على 
سهم بوبيان الستكمال نسبة 
االستحواذ البالغة 60%، حيث 
تقدر النسبة الراهنة لدى البنك 
الوطني بنسبة 42%، وتراجعت 
التداوالت بشكل ملحوظ على 
س���هم البنك الوطني مع استقرار س���عره، حيث يترقب اوساط 
املتداولني اعالن النتائج املالية للبنك لفترة الربع االول من العام 
احلالي وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة غلب عليها عمليات البيع اال ان هناك 
اس���هما غلب عليها طابع التجميع خاصة اسهم شركات مجموعة 
اخلرافي في قطاع االستثمار، فرغم التداوالت املرتفعة على سهم 
ايفا اال انه حافظ على سعره، فيما ان سهم بيان لالستثمار واصل 

ارتفاعه باحلد االعلى بفعل عمليات املضاربة القوية.
وواصل ايضا س���هم اس���تراتيجيا االرتفاع باحلد االعلى، كما 
واصل سهم التمدين االستثمارية االرتفاع باحلد االعلى، وباستثناء 
التداوالت النشطة على سهم عقارات الكويت الذي حقق ارتفاعا 
نس���بيا، فقد اتس���مت حركة التداول على باقي اس���هم الشركات 
العقارية بالضعف، وفي الوقت الذي تراجعت فيه تداوالت سهم 
التمدين العقارية مقارنة بأول من امس، واصل الس���هم االرتفاع 
باحلد االعلى مطلوبا دون عروض بيع، االمر الذي يشير الى انه 
س���يواصل االرتفاع خاصة ان االرباح التي ستحققها الشركة من 

بيع اسهم االهلي املتحد تعتبر ضخمة.

الصناعة والخدمات

تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع نسبي 
في تداوالت بعض االسهم، فرغم تراجع تداوالت سهم الصناعات 
الوطنية مقارنة باول من امس اال انه حافظ على س���عره، كذلك 
االمر بالنسبة لسهم صناعات االنابيب، ورغم عمليات جني االرباح 

على سهم اسمنت بورتالند اال انه حافظ على سعره.
وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
خاصة اسهم الرابطة والتنظيف ولوجستيك مستفيدة من استمرار 
الصعوبات التي  تواجهها اجيليتي لتسوية قضيتها في اميركا.

واس���تمرت التداوالت الضعيفة على س���هم زين الذي سجل 
انخفاضا محدودا في سعره.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت بعض اسهمه ارتفاعا 
في تداوالتها واسعارها خاصة سهم القابضة املصرية فيما واصل 

سهم االهلي املتحد االرتفاع باحلد االعلى مطلوبا دون عروض.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 12 شركة على 52.4% من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 131 

شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من أن هناك عوامل 
ايجابية جيدة، اال ان االداء العام 
لسوق الكويت لالوراق املالية منذ 
بداية االسبوع وحتى امس يصيب 
أوساط املتداولني باالحباط، خاصة 
الصغار، وذلك نتيجة التقلبات 
احلادة في االسعار، فضال عن ان 
الغالبية منهم ركزوا على أسهم 
متتلك محفزات قوية للنشاط في 
مقدمتها أسهم الشركات املرتبطة 

بسهم زين، اال انها تشهد ضعفا في التداول وانخفاضا تدريجيا في 
االسعار عن أعلى املستويات السعرية التي قاموا ببناء مراكز مالية 
فيها، باالضافة الى ان اغلب املجاميع االستثمارية تشهد أسهمها ايضا 
ضعفا في التداول، االمر الذي جعل االداء العام للس���وق متواضعا، 
ولكن هذا ال يعني ان السوق في وضع غير مريح، بل ان اآللية احلالية 
تعتبر فرصة لتجميع االسهم، ففي العادة عندما يكون هناك جتميع 
يشهد السوق ضعفا عاما، وعندما يشهد السوق نشاطا قويا خاصة 
في ارتفاع معدل القيمة ملستويات تفوق املعدل الطبيعي، فإن ذلك 
جلني االرباح وتصفية املراكز املالية، لذلك فإن النشاط القوي للسوق 
مرتبط بتحديد موعد انعقاد اجلمعية العمومية لشركة زين إلقرار 
توزيعات االرباح ومبادرة البنوك باالعالن عن نتائجها املالية لفترة 
الربع االول من العام احلالي والتي يتوقع ان حتقق منوا جيدا، االمر 

الذي سيعطي السوق جرعة من التفاؤل والنشاط.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 13.2 نقطة ليغلق على 7575 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.17% مقارنة بأول من أمس، فيما س���جل املؤشر 
الوزني انخفاضا محدودا قدره 0.72 نقطة ليغلق على 447.60 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 334.4 مليون سهم نفذت من خالل 

7143 صفقة قيمتها 63.7 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 131 شركة من أصل 210 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 42 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة 
وحافظت اس���هم 30 ش���ركة على اسعارها و79 ش���ركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
96.4 مليون س���هم نفذت من خالل 2835 صفقة قيمتها 20.7 مليون 
دينار. وجاء قطاع الشركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 90.1 مليون س���هم نفذت من خالل 1401 صفقة قيمتها 
9.9 ماليني دينار. واحتل قطاع العق���ار املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 52.6 مليون س���هم نفذت من خ���الل 568 صفقة قيمتها 4.7 
ماليني دينار. وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 40.2 مليون سهم نفذت من خالل 1226 صفقة 
قيمتها 12.3 مليون دينار. وجاء قطاع الش���ركات غير الكويتية في 
املرك���ز اخلامس بكمية تداول حجمها 27.2 مليون س���هم نفذت من 

)محمد ماهر(استمرار التصعيد في الثواني األخيرة

)محمد ماهر(فواز األحمد مترئسا عمومية الشركة

المؤشر العام 13.2 نقطة 
وتداول 334.4 مليون سهم 

قيمتها 63.7 مليون دينار

ارتفاع

ترقب لتوزيعات 
»زين« ونتائج 
الشركات 
في الربع األول 
خاصة البنوك 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 12 شركة 
على %52.4 

من القيمة اإلجمالية

األحمد: ظاهرة حرق أسعار العمالت بين شركات الوساطة لجذب العمالء تضّر  بها 
474 ألف دينار أرباح »كي آي سي« للوساطة.. وعموميتها تقّر توزيع 5% نقدًا 

منى الدغيمي
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة »كي آي سي« للوساطة 
املالية فواز األحمد أن الشركة استطاعت حتقيق أداء ايجابي 
خالل الع����ام 2009 بأرباح بلغت قيمته����ا 474 ألف دينار، 
وبإي����رادات إجمالية بلغت 1.219 ملي����ون دينار، متخطية 
آثار األزمة املالية.  وكش����ف األحم����د في تصريح صحافي 
عقب انعقاد اجلمعية العمومية للشركة التي أقرت توزيع 
5% نقدا أي بواقع 5 فلوس لكل س����هم للمساهمني املقيدين 
بتاريخ اجتماع اجلمعية العمومية عن العام املالي املنتهي 
في 31 ديسمبر 2009 أن الشركة بصدد إمتام عملية الربط 
اإللكتروني مع البورصة املصري����ة من خالل التعاون مع 
إحدى ش����ركات الوس����اطة املصرية إلتاحة املجال للتداول 
اإللكتروني للراغبني في البورصة الكويتية، مشيرا الى أن 
اختيار البورصة املصرية يرجع للفرص املوجودة به، مشيرا 
الى أن السوق املصري من األسواق اجلاذبة وتوقع االنتهاء 
من عملية الربط مع بداية النصف الثاني من العام احلالي 

متوقعا إضافة أسواق خليجية أخرى في الفترة املقبلة.

 وانتقد األحمد كون العمولة التي حتصل عليها شركات 
الوساطة أصبحت هي احملدد األول ملعيار التعامل مع العمالء 
بعيدا عن الكف����اءة واخلدمة التي تقدمها هذه الش����ركات، 
مشيرا الى ان النظام املتداول والقانون ال يستطيعان احلد 
من تلك الظاهرة، مؤكدا أن امللتزم بأسس التعامل وقوانينه 

هو اخلاسر.
النظام األساسي

وأضاف األحمد أن النظام األساسي للترخيص املمنوح 
لشركات الوساطة هو الذي يحدد حجم النشاط وبعده عن 
تقدمي اخلدمات اخلاصة باالستش����ارات وإعداد الدراسات، 
مشيرا الى أن موضوع اخلصومات التي تتعرض لها الشركات 
صاحب����ة رأس املال الكبير من أهم العوائق أمام ش����ركات 
الوساطة مطالبا شركات الوس����اطة بالعمل على مواجهة 

العوائق التي تقابلها.
وأشار الى أن هناك أمورا خارج إرادة شركات الوساطة 
تفرض نفسها أهمها مسألة حرق األسعار التي تخضع لها 

كبرى الشركات، وأوضح أن املرحلة املقبلة ستكون فرصة 
لتطوير اخلدمات في حال حتس����ن األوضاع مشيرا الى أن 
الش����ركات األجنبية متثل 5% من تداوالت الشركة متوقعا 

زيادة هذه النسبة في الفترة املقبلة.

الفكر المضاربي

وأضاف أن الفك����ر املضاربي مازال يس����يطر على أداء 
بعض الشركات في عدم وضوح الرؤية مما فتح املجال أمام 
املضاربني مش����يرا لضرورة تغيير الثقافة لدى املتداولني 
لتغيير مسار السوق. وقال األحمد ان الشركة استطاعت أن 
تنجح في احملافظة على أدائها االيجابي وعلى حجم وقيم 
التداول في س����وق الكويت لألوراق املالية وحتقيق أرباح 
ولو بش����كل أقل عن السنة السابقة رغم استمرار تداعيات 
األزمة املالية العاملية، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا على قدرة 
الشركة على جتاوز مختلف الظروف غير املواتية، مشيرا 
إلى أن األرباح احملققة تتناسب مع حجم التداول في السوق 

الذي تراجعت قيمته بنسبة %38.8. 

رأى األحمد أن تبعات األزمة املالية العاملية بدأت باالنحسار 
التدريجي كما تدل املؤشرات والتحليالت املتخصصة على 
الرغم من التحذيرات بعدم التفاؤل املفرط في هذا الصدد 
وخاص���ة أن تأثيرات األزمة مازالت مس���تمرة، معربا عن 
ثقته في الوقت ذاته بالس���عي إلى ب���ذل املزيد من اجلهد 
للنهوض بالش���ركة لتحقيق األفضل. وأوضح األحمد أن 
الشركة ستواصل سياس���تها الرامية لتعزيز عالقتها مع 
العمالء احلاليني واس���تقطاب املزي���د من العمالء بتطوير 
اخلدمات وتقدمي خدمات جديدة تعزز من مكانتها في السوق 

وتساعدها على زيادة حصتها.

نظام تداول متكامل

وأشار إلى أن الش���ركة حترص دائما على اجلاهزية 
واملواكبة ملتطلبات الس���وق والعمالء حيث جنحت في 
تشغيل نظام تداول متكامل يخدم جميع أقسام الشركة 
وميثل نقلة نوعية في التداول بالسوق وقيادة للتطور 
في هذا املجال، حيث يسبق في تطوره وإمكاناته النظم 
املس���تخدمة حاليا، كما أنه يتواف���ق مع متطلبات نظام 
التداول اجلديد اخلاص بس���وق الكويت لألوراق املالية 
)NASDAQ OMX( واملتوقع العمل به في بداية الربع األول 
لعام 2011 مما يتيح االستفادة القصوى من إمكانات نظام 

التداول لدى الشركة. 
واشار األحمد إلى أن الشركة بدأت من الناحية التقنية 
بتوفير خدمات جديدة ومتطورة لعمالء الشركة من خالل 
تقدمي دراسات وبحوث مالية واقتصادية )حتليل فني يومي- 
تقرير أس���بوعي- شهري وربع سنوي عن سوق الكويت 
لألوراق املالية(، إضافة إلى العمل على توفير خدمات جديدة 
» »command center وهو أداة حتليلية محترفة ومتطورة 
تعم���ل على برنام���ج »java win 32« ومرتبطة باإلنترنت 
وتناسب العمالء الذين لديهم حركة تداول نشطة، موضحا 
كذلك أنه مت إدخال نظام تسجيل املكاملات الهاتفية جلميع 

أقسام الشركة وذلك لضمان جودة اخلدمة.

تداعيات األزمة بدأت في التراجع 
ونظام تداول متكامل 


