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قال البنك األهلي املتحد »األوسط 
سابقا« ان صافي إيرادات التمويل 
ارتفعت  الرب����ع األول قد  بنهاية 

بنسبة %29.7.
وذكر بيان للبورصة ان البنك قام 
بشكل احترازي بتكوين مخصصات 
واحتياطيات عامة تطوعية مببلغ 

9.4 ماليني دينار.
وكان البنك ق����د حقق صافي 
أرباح للربع األول مبقدار 6.2 ماليني 
دينار حيث حتقق ذلك الربح من 
خالل أرباح تشغيلية من صميم 
أعمال البن����ك قدرها 21.5 مليون 

دينار.

في الربع األول من العام احلالي نتيجة النش���اط القوي للسوق 
في تلك الفترة،

اما الربع الثاني، فإن النتائج املالية ألغلب الشركات ستظهر األداء 
الفعلي معها  التشغيلي 
علما بأن هناك شركات لم 
تتحصل على توزيعات 
أرباح مساهماتها فبعض 
الش���ركات جمعياته���ا 
العمومية لم تعقد حتى 
الش���ركات  اآلن خاصة 
املرتبطة بش���ركة زين 
التي لم تعقد عموميتها، 
وبالتالي فإن الش���ركات 
املرتبطة بها س���تدخل 
توزيع���ات زي���ن ضمن 
نتائجها في الربع الثاني، 
كذل���ك األمر بالنس���بة 
للشركات املرتبطة بشركة 
اجيليتي. لذلك فإن األداء 

مل�يون س���هم نفذت من خالل 944 صفق���ة قيمتها 23.7 مليون 
دين���ار. وجاء قطاع الصناعة في املرك���ز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 24.1 مليون سهم نفذت من خالل 698 صفقة قيمتها 7.1 

ماليني دينار.

الربع الثاني

على الرغم من اهمية 
نتائج الشركات في الربع 
املقي���اس  ان  اال  األول، 
احلقيقي ألداء الشركات 
يكمن في نتائج اعمالها 
في الربع الثاني، ألسباب 
أبرزه���ا ان نتائج الربع 
األول محملة بتوزيعات 
أرب���اح حصل���ت عليها 
الش���ركات من شركاتها 
والزميل���ة،  التابع���ة 
باالضاف���ة ال���ى ارتفاع 
اصول اغلب الش���ركات 

إحجام المجاميع عن دعم أسهمها يدفع السوق للهبوط 
والقلق يسود صغار المتداولين

استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
42.7 مليون دينار على 61% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: الوطني، التمويل الكويتي، 
صناع����ة االنابي����ب، اجيليتي، زي����ن، التنظيف، 

الرابطة.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 13.8 

مليون دينار على 19.7% من القيمة االجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر االغذية مبقدار 45.3 
نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها 
اخلدمات مبق����دار 84.3 نقطة، تاله البنوك مبقدار 

63.4 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 50.3 نقطة. ت
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العام للش���ركات في الربع الثاني 
سيكون أكثر دقة لقياس مجمل األداء 
التشغيلي على مدى العام كله، األمر 
الذي سيمكن أوساط املتداولني من 
القيم السوقية الفعلية التي تتناسب 

مع األداء الفعلي للشركات.

آلية التداول

التداول نسبيا  ارتفعت حركة 
على أس���هم البنوك، خاصة سهم 
بيت التمويل الكويتي الذي سجل 
انخفاضا مبقدار 40 فلس���ا، فيما 
سجل سهم البنك الوطني ارتفاعا 

محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.
وس���جلت أغلب أسهم الشركات االس���تثمارية انخفاضا في 
أسعارها في تداوالت ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع. وهذا 
يعود الى تزايد مخاوف أوساط املتداولني من عدم إعالن شركات 
االستثمار عن نتائجها املالية لفترة الربع األول، وذلك في إطار 
القلق من تأخر اعالن خمسة بنوك في اإلعالن عن نتائجها املالية. 
فرغم التداوالت الضعيفة على سهم التمدين االستثمارية اال انه 
س���جل انخفاضا باحلد األدنى، كما سجلت أغلب أسهم شركات 
االس���تثمار التابعة ملجموعة اخلرافي انخفاضا في أسعارها في 

تداوالت ضعيفة.
كما تراجعت أسعار أغلب اسهم الشركات العقارية أيضا في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض 
األسهم كسهم الوطنية العقارية بدعم من النشاط امللحوظ على 
س���هم اجيليتي، فيما سجل س���هم التجارية العقارية انخفاضا 

باحلد األدنى في تداوالت مرتفعة ايضا.

الصناعة والخدمات

تراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم. فقد شهد 
سهم الصناعات الوطنية عمليات بيع من أحد املضاربني لشراء 
سهم اجيليتي، فيما ان عمليات البيع امللحوظة على سهم صناعة 
األنابيب الذي تراجع سعره بقوة، ناجتة من جني األرباح في إطار 

عمليات البيع على أغلب أسهم الشركات املرتبطة بسهم زين.
وهوت اسعار أغلب اسهم الشركات اخلدماتية بشكل ملحوظ 
باس���تثناء استمرار النش���اط امللحوظ على بعض األسهم، فقد 
واصل مجموعة املضاربني نشاطهم املضاربي على سهم اجيليتي 
الذي حق���ق ارتفاعا في س���عره، فيما واصلت اس���هم الرابطة 
ولوجستيك والتنظيف الصعود القوي املدعوم بعمليات الشراء 
على هذه األسهم بدعم من األداء املستقبلي اجليد لهذه الشركات 
 في ظل التوقع���ات بأن حتصل على عق���ود محلية وخارجية،
ويالحظ ان سهم زين يشهد عمليات دعم على سعر دينار و300 

فلس.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 61% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة.

هشام أبوشادي
ارتفاع قيمة  الرغم م���ن  على 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية امس اال ان مؤشري السوق 
سجال تراجعا ملحوظا مقارنة بأول 
من امس نتيجة سيطرة عمليات 
البيع على سهم التمويل الكويتي 
الذي تراج���ع دون حاجز الدينار 
خالل الت���داول اال انه اغلق على 
مس���توى الدينار، فيما استمرت 
عمليات الش���راء بقوة على اسهم 
الش���ركات اللوجستية في قطاع 
اخلدمات وسط عمليات مضاربة 

على بعض هذه األسهم خاصة سهم أجيليتي، واستمرت حركة 
التداول ضعيفة على اغلب اس���هم الش���ركات الرخيصة نتيجة 
افتقارها الى القيادة خاصة جانب املجاميع االستثمارية التابعة 
لها األمر الذي يزيد املخاوف لدى أوساط املتداولني جتاه النتائج 
املالية للعديد من هذه الش���ركات خاصة الشركات االستثمارية 
التي تظهر ت���داوالت بعضها ان هناك أوضاعا غير مريحة لهذه 
الشركات، لذلك فإن معظم اوساط املتداولني يفضلون االنتظار 
حتى تعلن الشركات نتائجها املالية خاصة انه مع نهاية االسبوع 
اجلاري لن يبقى سوى اسبوعني من نهاية الفترة القانونية إلعالن 
الشركات نتائجها لفترة الربع األول من العام احلالي، وفي ضوء 
هذه النتائج س���يتمكن املتداولون من تقييم الوضع املستقبلي 
للعديد من الشركات وبالتالي تقييم االسعار السوقية مع األخذ 
في االعتبار األداء التشغيلي للشركات، ولكن في مجمل األحداث، 
فإن هناك مؤشرات غير مريحة لبعض الشركات األمر الذي يظهر 
استمرار معاناتها من تداعيات األزمة، لذلك فانه ليس مستبعدا 
ان تنضم شركات الى قانون االستقرار املالي في الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للسوق 43.8 نقطة ليغلق على 7207.4 
نقاط بانخفاض نس���بته 0.60% مقارنة ب���أول من امس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 1.85 نقطة ليغلق على 430.95 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األس���هم املتداولة 244.9 مليون سهم نفذت من 
خالل 6167 صفقة قيمتها 69.9 مليون دينار، وجرى التداول على 
اسهم 125 شركة من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
23 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 64 شركة وحافظت اسهم 38 

شركة على اسعارها و86 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 82 مليون 

سهم نفذت من خالل 2510 صفقات قيمتها 24.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 65.2 مليون س���هم نف���ذت من خالل 1248 صفقة 

قيمتها 8.5 ماليني دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الثالث بكمية تداول حجمها 30.7 
مليون سهم نفذت من خالل 491 صفقة قيمتها 3.5 ماليني دينار.

وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 29.3 

مضاربات
على »أجيليتي« 
و»الرابطة« 
وشركاتها تقود 
النشاط بفعل 
الشراء القوي

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات
على %61 
من القيمة 

اإلجمالية

)محمد ماهر( التوتر يسود أوساط املتداولني  

المؤشر 43.8 نقطة وتداول 
244.9 مليون سهم قيمتها 

69.9 مليون دينار

انخفاض

زيادة صافي إيرادات التمويل
لـ »األهلي المتحد« بنسبة %29.7

الدول الناشئة الفائز األكبر
في إصالح حقوق التصويت في البنك الدولي

فيما انخفضت معظم املؤشرات الرئيسية 
لالسواق املالية لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
ارتفع مؤشرا سوقي السعودية ومسقط لالوراق 
املالية، حيث ارتفع املؤشر الرئيسي للسوق 

السعودي )تداول( بنسبة 0.53% في تداوالت 
امس، فيما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 

.%0.07
وانخفضت مؤش���رات 5 اسواق خليجية 

كان في مقدمتها سوق البحرين لالوراق املالية 
الذي انخفض بنسبة 0.95% تاله سوق دبي 
بانخفاض بنس���بة 0.69% ثم سوق الكويت 
لالوراق املالية الذي انخفض بدوره بنس���بة 

0.60%. وشهد سوق الدوحة لالوراق املالية اقل 
االنخفاضات بني االسواق اخلليجية املتراجعة 
بنس���بة 0.15%، فيما تراجع س���وق ابوظبي 

بنسبة %0.39.

البورصة السعودية تقود ارتفاع األسواق الخليجية
وموجة حمراء تجتاح 5 أسواق

إجراءات أمنية لمنع التزوير في تصميم ورقة الـ 100 دوالر الجديدة
املستشار االقتصادي في السفارة األميركية في الفلبني يكشف عن 
إجراءات األمان اإلضافية ملنع التزوير في التصميم اجلديد للعملة 
األميركية من فئة 100 دوالر خالل الكشف عن التصميم اجلديد في 

منطقة ماكاتي املالية في مانيال.

واشنطن � أ.ف.پ: اعتبرت الدول الناشئة 
الفائز األكبر في إصالح حقوق التصويت 
الذي توصلت اليه امس األول الدول األعضاء 
في البنك الدولي، وهي املسألة التي راوح 

صندوق النقد الدولي مكانه فيها.
الربيع للمؤسستني  وأثناء اجتماعات 
املاليتني الدوليتني في واش���نطن، توصل 
البنك الدولي إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته 
مجموعة العشرين في سبتمبر بنقل %3 
على األقل من هذه احلقوق من الدول الغنية 
الى تلك املعروفة باسم »الدول النامية او 

في املرحلة االنتقالية«.
وعملية نقل احلقوق التي متت املصادقة 
عليها، بلغت في النهاية 3.13%، ما اعطى لهذه 

الدول 47.19% من حقوق التصويت.
وفي التفاصيل، فإن الدول الرابحة هي 
عمليا الدول التي تقود منو االقتصاد العاملي 
منذ سنوات عدة وهي الصني )من 2.77% الى 
4.42%( والبرازيل )من 2.06% الى %2.24( 
والهند ايضا )من 2.77% الى 2.91%(. وقد 
فازت هذه ال���دول الثالث وحدها بحوالي 

ثلثي احلصص التي مت توزيعها.
اما الدول اخلاسرة، فهي أعضاء مجموعة 
الس���بع، وفي الدرجة األولى اليابان )من 
7.62% الى 6.84%( وفرنس���ا وبريطانيا 
)اللت���ان انتقلت كلتاهما م���ن 4.17% الى 
3.75%( او أملانيا أيض���ا )من 4.35% الى 
4.00%( وكندا )م���ن 2.71% الى %2.43(، 
في حني لم تتغير حصة الواليات املتحدة 

.%16.85


