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حتسن السوق سيؤدي الى حتسن اداء الشركات نتيجة ارتفاع قيم 
اصول محافظها في الس���وق اال ان األداء التش���غيلي لهذه الشركات 
سيكون متواضعا، لذلك فإن القوة الشرائية مركزة على أسهم الشركات 
التشغيلية، خاصة أسهم البنوك التي يتوقع ان حتقق منوا أفضل في 
أدائها خالل العام احلالي، 
ولكن عمليات الشراء مركزة 
أكثر على سهم البنك الوطني 
الذي يتوقع ان يحقق منوا 
قدره 15% في أرباح الربع 

األول من العام احلالي.

آلية التداول

حقق���ت أغلب أس���هم 
البنوك ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نش���طة على 
بعض األسهم بفعل التفاؤل 
بنتائجها املالية في الربع 
األول من العام احلالي، فقد 
الوطني  البنك  شهد سهم 
عمليات ش���راء ملحوظة 
دفع���ت الس���هم لالرتفاع 

واحتل قطاع البنوك املركز اخلام���س بكمية تداول حجمها 31.4 
مليون سهم نفذت من خالل 725 صفقة قيمتها 20.5 مليون دينار.

ضعف السيولة

ارتفاع  الرغم من  على 
الت���داول بش���كل  قيم���ة 
ملح���وظ ام���س نتيج���ة 
النشطة بشكل  التداوالت 
اساسي على سهمي البنك 
الوطني وأجيليتي اللذين 
اس���تحوذا على 31.6% من 
انه  اال  القيمة االجمالي���ة 
يالحظ ان السيولة املالية 
املوجهة للسوق ضعيفة 
الوقت نفسه مركزة  وفي 
على اسهم محدودة والتي 
يتس���م اداؤها بالنش���اط 
التشغيلي، وهذا امر طبيعي 
في ظل استمرار املخاوف من 
االداء العام ألغلب الشركات 
خالل العام احلالي فإذا كان 

مبقدار 40 فلسا ليغلق على دينار 
و260 فلس���ا ليقترب السهم من 
الس���عر الذي كان عليه في يوم 
انعقاد اجلمعية العمومية نفسه، 
وبفعل التفاؤل بتطور أداء بنك 
اخلليج في الربع األول من العام 
احلالي، شهد السهم نشاطا نسبيا 
يغلب عليه طابع املضاربات في 
إطار النش���اط الع���ام للبنوك، 
الت���داوالت خفيفة  واس���تمرت 
على سهم التمويل الكويتي مع 
انخفاض محدود في سعره، حيث أشارت مصادر الى ان هناك أطرافا 

تقوم ببيع سهم »بيتك«، لشراء سهم البنك الوطني.
واستمرت حركة التداول على أغلب أسهم الشركات االستثمارية 

في الضعف مع التراجع في األسعار.
فمع عودة تداول سهم أجيليتي، شهد سهم بيان لالستثمار تداوالت 
قياسية سيطرت عليها عمليات املضاربة وجني األرباح، األمر الذي 
أدى النخفاض س���عر السهم الذي قد حقق مكاسب سوقية ملحوظة 

األسبوع املاضي.
ورغم التداوالت الضعيفة على سهم الصفاة لالستثمار إال انه حقق 
مكاسب سوقية ملحوظة، وواصل سهم التمدين لالستثمار االرتفاع 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت ضعيفة، واستمر االجتاه 
النزولي احملدود ألغلب أسهم ش���ركات االستثمار التابعة ملجموعة 
اخلرافي في تداوالت ضعيفة وسجلت أغلب أسهم الشركات العقارية 
انخفاضا في أسعارها خاصة سهم التمدين العقارية بفعل استمرار 
عمليات البيع جلني األرباح، فيما شهد سهم الوطنية العقارية تداوالت 
مرتفعة نس���بيا مع صعود محدود لسهمها مدعوما بالنشاط القوي 
على أجيليت���ي، فقد أعلنت الوطنية العقارية عن أرباح قدرها 29.5 
مليون دينار، ما يعادل 38 فلسا للسهم، وسجل سهم منازل ارتفاعا 
باحلد األعلى مدعوما بإقرار البنك املركزي للنتائج املالية لشركة دار 

االستثمار لعام 2008، كذلك األمر بالنسبة لسهم أدنك.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على أغلب أسهم الشركات الصناعية في 
الضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض األسهم، خاصة 
سهم الصناعات الوطنية التي سجل سهمها ارتفاعا في سعره مدعوما 

باألرباح اجليدة املتوقعة في الربع األول من العام احلالي.
وفي قطاع اخلدمات، سجل سهم أجيليتي تداوالت قياسية وارتفاعا 
ملحوظا في سعره، فيما استمرت التداوالت ضعيفة على سهم زين 
الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، واستمرت التداوالت النشطة 
على أس���هم الرابطة والتنظيف ولوجس���تيك، والتي شهدت أسهمها 
تذبذبا خالل مراحل التداول، إال انه يتوقع ان تشهد ارتفاعا في الفترة 
املقبلة، خاصة ان هناك بعض احملافظ املالية تقوم بعمليات ش���راء 

على هذه األسهم.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات على 55.8% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 131 شركة.

هشام أبوشادي
تركزت حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية امس على 
البنوك وبعض األسهم  اس���هم 
التشغيلية األخرى، فيما استمرت 
التداول على اغلب اسهم  حركة 
الشركات الرخيصة في التراجع 

مع ضعف في تداوالتها.
ومع عودة سهم »أجيليتي« 
للتداول امس، ش���هد انخفاضا 
باحلد األدنى اال ان تدخل الشركة 

لشراء اسهم اخلزينة بقوة ومن خالل محافظها في شركة وفرة أدى 
الى صعود السهم مرة اخرى بعد ان مت استيعاب عمليات البيع القوية 
التي ش���هدها الس���هم في بداية تداوالته والتي جاءت كرد فعل على 
اعالن الش���ركة رسميا عدم التوصل الى تسوية لقضيتها في اميركا 
وهو ما يفتح الباب لدخول القضي���ة في متاهات القضاء، وبالتالي 
فانه في ظل هذه االوضاع فإن الشركة لن حتصل على اي عقود من 
اجليش االميركي االمر الذي سينعكس على نتائجها املالية، لذلك فإن 
اداء الش���ركة في الربع األول ميثل مؤشرا أساسيا لقياس مدى تأثر 
الش���ركة بوقف العقود مع اجليش االميركي علما ان رئيس مجلس 
االدارة قد ذكر في تصريح س���ابق له ان العائد من هذه العقود ميثل 

40% من مجمل اداء الشركة.
وبشكل عام فإن أس���هم اغلب املجاميع االستثمارية استمرت في 
ادائه���ا الضعيف نتيجة افتقارها للقي���ادة من جانب احملافظ املالية 
التابعة له���ا، األمر الذي يدفع صغار املتداولني للتخلص منها لوقت 

خسائرهم.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام 2.6 نقطة ليغلق على 7549.4 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.03% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع املؤشر الوزني 1.57 
نقطة ليغلق على 448.75 نقطة بارتفاع نسبته 0.35% مقارنة بأول 

من امس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 360.1 مليون سهم نفذت من خالل 

8320 صفقة قيمتها 90.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 210 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة وتراجعت اسعار اسهم 47 شركة وحافظت 

اسهم 39 شركة على اسعارها و79 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 126.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 3557 صفقة قيمتها 37 مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 85.2 

مليون سهم نفذت من خالل 1539 صفقة قيمتها 12 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 980 صفقة قيمتها 6.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 34.4 مليون س���هم نفذت من خالل 917 صفقة قيمتها 

8.3 ماليني دينار.

تداوالت قياسية على »أجيليتي« نتيجة شراء أسهم الخزينة
وقطاع البنوك يحّد من خسائر البورصة بقيادة »الوطني«

استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات البالغ 
قيمتها 50.6 مليون دينار على 55.8% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بنك 
اخلليج، مشاريع الكويت، الصناعات، اجيليتي، 

زين، التنظيف، الرابطة واهلي متحد.
استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 
16.8 ملي���ون دين���ار عل���ى 18.5% م���ن القيمة 

االجمالية.
حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
االغذية مبقدار 91.7 نقط���ة، تاله قطاع البنوك 
مبقدار 69.4 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات اربعة 

قطاعات اعالها اخلدمات مبقدار 65 نقطة. ت
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المؤشر 2.6 نقطة وتداول 
360.1 مليون سهم قيمتها 

90.6 مليون دينار

انخفاض

تركيز على أسهم 
الشركات ذات األداء 
التشغيلي ومضاربات 
على بعض األسهم 
الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 9 شركات
 على %55.8 

من القيمة اإلجمالية

قال تقرير شركة 
مشاريع الكويت 
ية  ر س���تثما ال ا
إلدارة األص���ول 
)كامك���و( ان معظم أس���واق 
أداء  األسهم اخلليجية شهدت 
متمي���زا منذ بداي���ة عام 2010 
وذلك بالتزامن مع إعالن جميع 
الشركات لنتائجها املالية للسنة 
املنتهية في ديس���مبر  املالية 
2009 حي���ث ج���اءت النتائج 
املالي���ة أفضل م���ن التوقعات 
لعدد كبير من الش���ركات كما 
امللح���وظ في  أدى االرتف���اع 
أسعار النفط إلى ظهور بوادر 
انتعاش في اقتصاديات الدول 
الكبرى وفي أسواق املال العاملية 

واخلليجية.
التقرير أن بعض  وأوضح 
اإلعالنات عن مؤشرات اقتصادية 
ايجابي���ة ف���ي االقتصاديات 
الكبرى س���اهمت ف���ي تعافي 
العاملية، كذلك  أسواق األسهم 
فإن نسبة التذبذب في أسواق 
األس���هم عادت إلى املستويات 
املقبولة التي كانت عليها سابقا 
حيث بدأت تشهد األسواق املالية 
حالة من االس���تقرار النسبي 
وع���ودة رؤوس األموال التي 
بدورها انعكس���ت إيجابا على 
حجم وقيمة التداوالت في تلك 

األسواق.
وب���ني التقري���ر أن القيمة 
املتداولة في اس���واق األسهم 
اخلليجية خ���الل الربع االول 
من ع���ام 2010 س���جلت نحو 
83 مليار دوالر، حيث شهدت 
معظ���م األس���واق اخلليجية 
من���ذ بداية العام احلالي إقباال 
من املستثمرين األجانب على 
ش���راء األس���هم وخصوص���ا 
أسهم الشركات العقارية وذلك 
بعد عودة الثقة الى األس���واق 
اإلماراتية والوضع املالي لدولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة من 
الدعم احلكومي جلميع  خالل 
القطاعات االقتصادية، كما ساهم 
الدعم احلكومي من قبل معظم 
أداء  الدول اخلليجية في دعم 
جميع املؤشرات منذ بداية العام 
احلالي ومتثل الدعم من خالل 
إعالن زيادة اإلنفاق احلكومي 
على مشاريع البنى التحتية ملا 

له من أهمية في تنشيط الدورة 
االقتصادية.

وأشار التقرير الى أن القيمة 
الس���وقية اإلجمالية ألسواق 
األسهم اخلليجية ارتفعت منذ 
بداية العام احلالي بنسبة %13.4 
أو ما يعادل 92 مليار دوالر لتصل 
إلى مستوى 774 مليار دوالر، 
وقد جاء هذا االرتفاع بدعم من 
معظم األسواق اخلليجية وعلى 
وجه اخلصوص كل من سوق 
األسهم السعودي وبورصة قطر 
وسوق الكويت لألوراق املالية 
القيمة  حيث بلغ االرتفاع في 
السوقية لكل من تلك األسواق 
نحو 44 و29 و16 مليار دوالر 

على التوالي. 
وأشار التقرير الى أن معظم 
أس���واق األس���هم اخلليجية 
اس���تطاعت أن تعوض بعض 
اخلس���ائر التي حلقت بها منذ 
بداية األزمة املالية بعد وصولها 
إلى أدنى مستويات لها خالل 
ارتفاعا في  عام 2009 لتحقق 
مؤش���راتها منذ بداي���ة العام 

احلالي.
أم���ا خ���الل ش���هر مارس 
واألسبوع األول من شهر ابريل 
فقد استطاع مؤشر دبي املالي 
أن يعوض معظم اخلسائر التي 
حلق���ت به خالل ش���هر يناير 

2010 والت���ي قارب���ت ال� %12 
بعد أن أعلنت مجموعة »دبي 
العاملية« أنها قدمت مقترحا إلى 
دائنيها إلعادة اجلدولة، فيما 
طرحت ش���ركة »نخيل« خطة 
ش���املة إلعادة هيكلة ديونها 
والتزاماتها، ليأتي ذلك في ضوء 
إعالن حكومة دبي عن مساندتها 
ودعمها لهذه املقترحات من خالل 
توفير دعم مالي جديد مقداره 
9.5 مليارات دوالر طوال مدة 
خطة العمل حتصل من خالله 
»نخيل« على 8 مليارات دوالر 
و»دبي العاملية« على 1.5 مليار 
دوالر وذلك حتت شرط موافقة 
الدائنني عل���ى اخلطة املقدمة 
إلعادة الرس���ملة وهذا ما أعاد 
الثقة لدى املستثمرين األجانب 
الى السوق وباألخص السوق 

العقاري.
وبني التقرير أن مؤشر سوق 
املالية احتل  الكويت لألوراق 
املرتب���ة األول���ى مقارنة بأداء 
مؤشرات أسواق دول مجلس 
التع���اون اخلليجي وذلك منذ 
بداية الع���ام احلالي وحتى 11 
أبريل وبنس���بة ارتفاع بلغت 
15.9% مقارن���ة بإغالق ش���هر 
ديسمبر من عام 2009، واستطاع 
سوق الكويت لألوراق املالية أن 
يحقق تلك االرتفاعات نتيجة 

عدة عوامل ايجابية أثرت بشكل 
كبير على الوضع االقتصادي 
بشكل عام وعلى السوق املالي، 
حيث شهد الربع االول من عام 
2010 عدة تطورات أهمها اقرار 
التنمي���ة االقتصادية  خط���ة 
باإلضافة إلى التأثير اإليجابي 
لصفقة شركة االتصاالت )زين( 
من خالل بيع أصولها في افريقيا 
باستثناء أصولها التشغيلية في 
كل من السودان واملغرب بقيمة 
10.7 ملي���ارات دوالر وتوقع 
حتقيقها ربحا قد يصل الى 3.3 
مليارات دوالر من تلك الصفقة، 
وكذلك أعلنت الشركة عن توزيع 
أرباح نقدية قياسية بلغت 170 
فلسا للسهم او ما يعادل 655 
مليون دينار حيث من املتوقع 
متويل تلك التوزيعات من أرباح 

الصفقة.
واشار التقرير الى أن أرباح 
املدرجة في سوق  الش���ركات 
املالية بلغت  الكويت لألوراق 
حوال���ي 134.2 ملي���ون دينار 
مقارنة بخسائر بلغت حوالي 
587.9 مليون دينار. وعند مقارنة 
اداء سوق االسهم الكويتي مع 
األس���واق اخلليجية األخرى 
منذ بداية ابريل 2009، يالحظ 
ان الس���وق الكويتي استطاع 
ان يحقق ارتفاعا نسبته %25 

مقارنة مع اداء متميز لكل من 
بورصتي قطر ومسقط، حيث 
س���جلتا ارباحا قياسية بلغت 
58% و49% خالل الفترة نفسها 
على التوالي. اما بالنسبة لسوق 
االسهم السعودي والذي تبلغ 
قيمته الرأس���مالية 363 مليار 
دوالر، فقد ارتفع بنسبة %47 

خالل الفترة نفسها.
وبني التقرير أن سوق األسهم 
الس���عودي استطاع أن يحقق 
ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام 
احلالي، إذ س���جل ارتفاعا في 
مؤشره نسبته 12.6% وجاء هذا 
االرتفاع مدعوما باألداء اجليد 
ألس���هم قطاع البنوك وأسهم 
البتروكيماويات، حيث  قطاع 
حقق كل منهما ارتفاعا ملحوظا 
في قيمته السوقية لتصل إلى 
381 و484 مليار ريال سعودي 
وبزيادة نسبتها 15% و19% على 
التوالي وذلك مقارنة مع نهاية 

ديسمبر من عام 2009.
القطاع  أن  التقري���ر  وذكر 
املصرف���ي كان له دور مهم في 
حتديد االجتاه اإليجابي ألداء 
مؤشر السوق السعودي منذ 
بداية العام احلالي وذلك على 
خلفية النتائج املالية لعام 2009 
والتي جاءت إيجابية وبنسبة 
منو بلغت 26% لتسجل 58 مليار 
ريال سعودي على الرغم من آثار 
األزمة املالية والتي دفعت البنوك 
إلى احتساب مخصصات كبيرة 
ملواجهة اخلسائر الناجمة عنها 
حيث بلغت تلك املخصصات 
لعام 2009 حوالي 3 مليارات 
دوالر حيث كان الرتفاع األرباح 
التشغيلية األثر االيجابي في 
تقليل وطأة تلك املخصصات 
على ربحية البنوك، باإلضافة 
إلى التوقعات اإليجابية للنتائج 
املالية للبنوك السعودية خالل 
الربع األول من عام 2010. في 
حني بلغ���ت املخصصات التي 
جنبتها البنوك اإلماراتية نحو 
4.83 مليارات دوالر )41% من 
البنوك  إجمالي مخصص���ات 
اخلليجية البالغة 11.67 مليار 
دوالر(، أم���ا البنوك الكويتية 
فقد جنبت مخصصات تعدت 
ال� 2.6 مليار دوالر خالل عام 

.2009

»كامكو«: ارتفاع القيمة السوقية لألسواق الخليجية
 بـ 92 مليار دوالر في الربع األول لتصل إلى 774 ملياراً

83 مليار دوالر قيمة التداول في أسواق األسهم بدعم من إقبال المستثمرين األجانب

امل�ساهمني مبوعد  ال�سادة  تذّكر  اأن  ال�سركة  تود 

انعقــاد اجلمعيــة العمـوميــة العـاديـة ال�سـاد�سـة 

والأربعون واجلمعية الغري عادية وذلك يف متام 

ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف ظهر يوم الثالثاء 

الرئي�سي  ال�سركة  مبقر   2010/4/20 املوافق 

بالطابق الثاين - �سارع اأحمد اجلابر - ال�سرق.
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