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أوساط املتداولني خاصة انه كان هناك تفاؤل جتاه هذه النتائج، 
وتكمن املخاوف أكثر جتـــاه النتائج املالية لقطاع البنـوك الذي 
لم يعــــلن فـــيه سـوى 
3 بنوك فقط، فيما تترقب 
األوساط االســـتثمارية 
النتائج املالية لباقي أسهم 
البنوك خاصة نتائج بيت 

التمويل الكويتي.
وخالل األسابيع الثالثة 
املقبلة خاصة األسبوعني 
املقبلني يتوقع ان تزداد 
وتيرة إعالنات الشركات 
عن نتائجها املالية، ولكن 
يبدو ان املشكلة تكمن في 
الذي من  البنك املركزي 
الواضح انه يواجه ضغطا 
في الوقت، فخالل األسابيع 
املقبلـــة البد ان  الثالثة 

2.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشـــركات الصناعية فـــي املركز اخلامس بكمية 

تداول حجمها 20.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 670 
صفقة قيمتها 5.7 ماليني 

دينار.

النتائج المالية

الرغم من مرور  على 
3 أســـابيع مـــن الفترة 
إلعالنـــات  القانونيـــة 
الشركات نتائجها املالية 
الربـــع األول والتي  في 
تنتهي منتصف الشـــهر 
املقبل، إال ان عددا محدودا 
الشـــركات أعلنت  مـــن 
نتائجهـــا املاليـــة، األمر 
الذي ولـــد مخاوف لدى 

تأخر أغلب الشركات في اإلعالن عن نتائجها في الربع األول
يحدّ من عمليات الشراء ويزيد الضغوط على السوق

 استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
27.5 مليون دينار على 51.3% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشــــركات هــــي: الوطني، بيتــــك، التمدين، 
عقارات الكويت، اسمنت بورتالند، زين، الرابطة، 

اجلزيرة.
 استحوذت قيمة تداول سهم التمويل الكويتي البالغة 

6.1 ماليني دينار على 10.9% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشــــرات 5 قطاعــــات ارتفاعا، أعالها 
اخلدمــــات مبقدار 51.9 نقطة تــــاله البنوك مبقدار 
47.5 نقطة، تاله غير الكويتي مبقدار 30.8 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشــــرات قطاعي الصناعة مبقدار 

48.6 نقطة واألغذية مبقدار 9.7 نقاط. ت
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يوافق البنك املركزي على النتائج 
املالية لنحو 8 بنوك ونحو 48 شركة 
استثمارية من أصل 51 شركة مدرجة 
مع األخذ في االعتبار ان هناك نحو 
3 شركات استثمار قابضة ال تخضع 

لرقابة البنك املركزي.

آلية التداول

حافظت أغلب أسهم البنوك على 
أسعارها ثابتة باستثناء ارتفاع أسهم 
3 بنوك وانخفاض سهم بنك واحد، 
فيما اتسمت حركة التداول باالرتفاع 
النسبي على سهمي البنك الوطني 

وبيت التمويل الكويتي.
وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نســــبيا على بعض األسهم، فقد واصل سهم 
مجموعة عارف لالســــتثمار االنخفاض باحلــــد األدنى معروضا 
دون طلبات تأثرا باخلسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة العام 
املاضي والتــــي بلغت 27 مليون دينار مــــع توقعات بأن يواصل 
السهم االنخفاض نتيجة التوقعات بأن تتكبد الشركة خسائر في 
الربع األول من العام احلالي، ورغم التداوالت الضعيفة لســــهمي 
ايفا والديرة، إال انهما سجال ارتفاعا ملحوظا في سعريهما، وشهد 
سهم التمدين االستثمارية عمليات شراء قوية أدت الرتفاعه بشكل 

محدود، حيث اتسمت التداوالت بالبيع اكثر من الشراء.
كذلك سيطرت عمليات البيع على سهم الساحل للتنمية، األمر 
الذي أدى النخفاضه مبقدار وحدة، فيما سجل سهم االستثمارات 

الوطنية ارتفاعا في سعره في تداوالت ضعيفة.
واستمرت حركة التداول على أسهم الشركات العقارية ضعيفة 
باســــتثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم، فقد شهد سهم 
عقارات الكويت تداوالت مرتفعة نسبيا وارتفاعا في سعره، فيما 
شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في سعره بدعم من 
األرباح التي حققتها الشــــركة والبالغة نحو 14 مليون دوالر من 

بيع شركتني تابعتني لها.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على أغلب أسهم الشركات الصناعية في 
الضعف مع تباين في أسعار أسهم القطاع، فقد شهد سهم الصناعات 
املتحــــدة انخفاضا باحلد األدنى في تداوالت محدودة، فيما حافظ 

سهم األنابيب على سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا.
وحققت أغلب أســــهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض األسهم، فرغم التداوالت الضعيفة 
نسبيا على سهم زين إال انه حقق مكاسب سوقية جيدة، فيما انه 
رغم ارتفاع ســــهم الوطنية للتنظيف الــــذي ارتفع باحلد األعلى، 
واصل سهم الرابطة االنخفاض باحلد األدنى معروضا دون طلبات، 
فيما سجل سهم لوجســــتيك انخفاضا محدودا في سعره بعد ان 
كان متراجعا باحلد األدنى، وقد اســــتحوذت قيمة تداول أسهم 8 
شــــركات على 51.3% من القيمة اإلجمالية للشــــركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 128 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من سيطرة االجتاه 
النزولي احملدود على حركة التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
في ختام تعامالت األسبوع امس 
إال أن مؤشري السوق حققا ارتفاعا 
ألول مرة منـــذ منتصف تداوالت 
األسبوع قبل املاضي خاصة املؤشر 
الوزني الذي حقق ارتفاعا ملحوظا 
نتيجة ارتفاع اسعار بعض اسهم 
الشركات القيادية وحتسن أسعار 
بعض األسهم التي شهدت هبوطا 
ملحوظا في الفترة املاضية خاصة 

أسهم التمدين االستثمارية والتمدين العقارية والرابطة للنقل.
كما أن قيمة التداول سجلت ارتفاعا فوق حاجز الـ 50 مليون 
دينار األمر الذي يشير الى تزايد عمليات الشراء عن عمليات البيع، 
وقد يعطي ذلك مؤشرات على استمرار تعافي السوق خاصة أن 
السوق الكويتي تعرض منذ بداية الشهر اجلاري لهزات قوية في 
الوقت الذي كانت تشهد فيه اغلب االسواق اخلليجية والعاملية 
ارتفاعات كبيرة إال أن ذلك لم يدفع الســـوق الكويتي ألن يسير 
في مواكبة صعود هذه األســـواق لعوامل سلبية تتعلق ببعض 
الشركات، ومع جتاوز تداعيات هذه العوامل فإنه يتوقع أن يشهد 
السوق اداء افضل خالل االسبوع اجلاري اال ان طبيعة هذا االداء 
سوف تظل متأثرة بأجواء الترقب للنتائج املالية للشركات في 

الربع األول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 10.5 نقاط ليغلق على 7.254.8 
نقطة بارتفاع نســـبته 0.14% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع 
املؤشـــر الوزني 4.61 نقاط ليغلق علـــى 432.53 نقطة بارتفاع 

نسبته 1.08% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األســـهم املتداولة 258.2 مليون سهم نفذت من 

خالل 5633 صفقة قيمتها 55.5 مليون دينار.
وجرى التداول على اســـهم 128 شـــركة من اصل 211 شـــركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار اسهم 50 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
33 شركة وحافظت اسهم 45 شركة على أسعارها و83 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشـــركات االستثمارية النشـــاط بكمية تداول 
حجمها 77 مليون ســـهم نفذت من خالل 1415 صفقة قيمتها 10.2 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 66.6 مليون ســـهم نفذت من خـــالل 1894 صفقة قيمتها 

17.5 مليون دينار.
واحتل قطاع الشـــركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 51.7 مليون سهم نفذت من خالل 660 صفقة قيمتها 5.5 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 22.9 مليون سهم نفذت من خالل 330 صفقة قيمتها 

نشاط مضاربي 
سريع على 
بعض األسهم 
الرخيصة وتحرك 
نسبي على بعض 
شركات »إيفا«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات 
على %51.3 

من القيمة 
اإلجمالية

)محمد ماهر(متداول يتابع العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر

المؤشر 10.5 نقاط وتداول 
258.2 مليون سهم قيمتها 

55.5 مليون دينار

ارتفاع

صينية تصمم »كبسوالت سكنية« لمحدودي الدخل
»وضوح«: تسارع وتيرة تراجع المؤشر رأسيًا 

أعاد لألذهان األيام العصيبة للعامين الماضيين

توقعات بارتفاعه إلى 350 نقطة ليتراجع تصحيحيًا إلى 7129 نقطة

دت  تعـــــد
األســــبــاب 
والنتيجــــة 
واحـــــــــدة 
»خسـائر«.. 
بتلــــك اجلملــــة بــــدأ التقرير 
األســــبوعي لشــــركة وضوح 
لالستشــــارات االقتصاديــــة 
مســــتندا إلى اســــتمرار األداء 
السلبي لسوق الكويت لألوراق 
الثاني  املالية وذلك لألسبوع 
على التوالي، حيث أغلق املؤشر 
هذا األسبوع على نحو سلبي 
وذلك عند مســــتوى 7.254.8 
نقطة محققا خسائر أسبوعية 
مبقدار 129.7 نقطة أي ما يعادل 
1.76% وذلك باملقارنة مع إغالق 
األسبوع السابق والذي كان عند 

مستوى 7.384.6 نقطة.
وذكر أنه لو نظرنا إلى األداء 
العام للسوق هذه السنة جند 
أن أعلى املكاسب التي حققها 
املؤشر كانت 8.1% وذلك عندما 
بلغ املؤشر مستوى 7.575 نقطة 
في الســــابع من شــــهر أبريل 
اجلاري، وبعد أن أقفل مؤشر 
السوق في آخر جلسة له عند 
مســــتوى 7.254 نقطة، يكون 
املؤشر قد فقد ما مقداره 320 
نقطة وما نسبته 4.22% وذلك 
من أعلى نقطة بلغها خالل هذا 
العام، وليكون إجمالي املكاسب 
التــــي حتققت منذ بداية العام 

حتى آخر إغالق %3.6.
والالفت للنظر في تداوالت 
األســــبوعني املاضيني تسارع 
وتيرة تراجع املؤشــــر ليكون 
الهبوط بشكل رأسي بدال من 
التراجع التدريجي، ليعيد إلى 
األذهــــان األيام العصيبة التي 
شــــهدها الســــوق في العامني 
املاضيني. أما عن األسباب وراء 
هذا التسارع فذكر التقرير أن 

التراجعات التزال قائمة.
ومــــن األســــباب التي أدت 
إلى تسارع وتيرة البيع أيضا 
تعــــرض الســــوق للعديد من 
الســــلبية مثل عدم  املفاجآت 
توصل أجيليتي للتسوية مع 
احلكومة األميركية، وفشــــل 
الفوز  الرابطــــة في  مجموعة 
باملناقصة املطروحة من قبل 

أقدمت مهندســـة صينيـــة تدعى 
وين جياو على تصميم شـــقق بالغة 
الصغر أصبحت تعرف باسم »الشقة 
الكبسولة«، وتبلغ مساحتها »2م2« 
وتتراوح كلفتها بني 250 و350 يوانا 

صينيا شهريا.
وتقول جيـــاو، البالغة من العمر 
)22 عاما( ان هذا النوع من الشـــقق 
بالغة الصغر من شـــأنها متكني ذوي 
الدخل احملدود مـــن إيجاد مأوى لهم 
وسط االرتفاعات املتزايدة في أسعار 

العقارات داخل العاصمة بكني.
وبحســـب صحيفة مالية رسمية 
محلية فـــإن »الصني مدعوة لتوجيه 
مزيـــد من الدعم من أجل حتقيق منو 
اقتصادي واســـتقرار اجتماعي وإال 
سيواجه السوق احمللي مشكالت في 

املدى القريب«.

ر من تداعيات سحب  صندوق النقد يحذِّ
حزم التحفيز على تعافي االقتصاد األميركي

د.ب.أ: أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن الرئيس باراك 
أوباما ســـيواجه حتديا كبيرا من أجل احلفاظ على استمرار 
تعافي االقتصاد األميركي، في الوقت الذي يقترب فيه موعد 
ســـحب حزم التحفيز االقتصادي التي لعبت دورا رئيســـيا 
في إخراج االقتصاد من أســـوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 

احلرب العاملية الثانية.
ووفقا لتقديرات صنـــدوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق 
االقتصاد األميركي منوا خالل العام احلالي بنسبة 3.1% قبل أن 
تتراجع خالل العام املقبل إلى 2.6% مع انتهاء حزمة التحفيز 
االقتصادي التي بلغت قيمتها 787 مليار دوالر خالل عامني.

يأتي ذلك، فـــي الوقت الذي يتوقع أن يظل معدل البطالة 
في الواليات املتحدة عند مســـتوى 9.4% خالل العام احلالي 

قبل أن يتراجع إلى 8.3% العام املقبل.
ويرى صندوق النقد الدولي أن استمرار تعثر سوق العمل 
األميركية يشـــكل ضغطا على الرئيس أوباما من أجل إنفاق 
املزيد من األموال العامة لتشـــجيع الشركات على استئناف 

توظيف عمالة جديدة.

القوات األميركية، وغير ذلك 
من األحــــداث الســــلبية التي 
حدثت مؤخرا والتي أدت إلى 
تعزيز حالــــة عدم الثقة وإلى 
إشاعة أجواء التشاؤم وبلوغها 
الذروة بني أوساط املتعاملني، 
وكنتيجة لذلك وجتنبا لفقدان 
العودة  معظم املكاسب وقبل 
مرة أخرى إلى مستويات العام 
2009، أصبح هناك توجه عام 
التسابق  املتعاملني نحو  لدى 
البيع للخــــروج بأقل  جتــــاه 
اخلسائر ومحاولة االسترداد 
والشــــراء مرة أخرى بأسعار 
رخيصة أو علــــى األقل حتى 
تتضح الرؤية مرة أخرى حول 
املاليــــة والتوجهات  النتائج 

السعرية لألسهم.

النظرة الفنية للسوق

التقرير السابق لـ »وضوح« 
حاول اإلجابة عن ســــؤال مهم 
يــــدور حول: أين ســــيتوقف 
الهبوط؟ وذكر أن الهدف القادم 
سيكون حتديدا عند مستوى 
7.220 نقطة وبالفعل تراجع 
املؤشــــر من مســــتوى 7.384 
نقطة ومت اإلغالق في اجللسة 
الثالثة من تداوالت األســــبوع 

عند مستوى 7.240 نقطة.
فنيا كان الضعف واضحا 
علــــى أداء الســــوق على مدى 
شهر بدءا من عدم قدرة املؤشر 
على جتاوز مقاومات رئيسية 

باإلضافة إلى التحرك بشــــكل 
عرضي ضمن نطــــاق ضيق، 
ولكن ما عزز تســــارع وتيرة 
التراجعات هو أن املؤشــــر لم 
يكن محموال على متوسطات 
أساســــية مثل 50 و100 و150 
حتى 200 يوم وبالتالي أصبح 
دعم املتوسطات مفقودا متاما. 
املرة  ولذلك كان االرتداد هذه 

قاسيا وحادا.
إن املعطيات الفنية قد تغيرت 
خصوصا بعد كســــر املؤشر 
نزوال عند مستوى 7.430 نقطة 
للقناة الصاعدة التي تشكلت 
من بداية شهر ديسمبر املاضي 
األمر الذي يتطلب القيام بإعادة 
نظر وبشكل كامل حول نظرتنا 
الفنية للمرحلة القادمة، وعلى 
الرغم من تلك التغيرات فإنه 
مــــن املرجح تعرض املؤشــــر 
ملوجــــات تصاعديــــة مؤقتة 
تستهدف الوصول إلى مستوى 
7.350 نقطة مرة أخرى إال أن 
ذلك لن يدوم طويال وسرعان 
ما سيعود املؤشر ويستأنف 
املوجات الهبوطية التصحيحية 
التي تستهدف مستوى 7.192 
نقطة بصفة مبدئية، علما بان 
تلك التراجعات تأتي حتت بند 
التحركات التصحيحية املؤقتة، 
التي يتوقع أن تنتهي ويعاود 
املؤشــــر االرتفاع مرة أخرى 
عندها سيكون لنا حديث آخر 

ولن نستبق األحداث.

تقــرير


