
االحد 2 مايو 2010 39اقتصاد
أداء متباين ألسواق المال الخليجية 

»إيفا«: أخبار »زين« و»أجيليتي« و»الرابطة« تسيطر على السوق 
قـــال التقريـــر 
األســــبــــوعي 
لشركـــــة ايفــا 
لالستشارات املالية الدولية ان 
ابرز األخبار املؤثرة على نشاط 
السوق األسبوع املاضي كان منها 
خبر عن عمليــــات نقل أصول 
»زيــــن« التي بلغــــت مراحلها 
النهائية، ومت بالفعل إجناز نقل 
أكثر من 10 رخص، ولم يتبق 

سوى رخص في 3 دول.
ويتوقع إجناز نقل األصول 
فيها خالل األيام القليلة املقبلة 
وأضــــاف التقريــــر ان األخبار 
اشتملت على قيام شركة تابعة 
مملوكة بالكامل لشركة الوطنية 
العقاريــــة بإبرام اتفاقيات بيع 
لشركتني باجلمهورية اللبنانية 
بقيمة 21.8 مليون دوالر واألرباح 
احملققة من الصفقة تقدر بنحو 
14.9 مليون دوالر سيتم إدراجها 
في بيانات الربع األول من عام 

.2010
ولفت الى خبر عن شــــركة 
الصناعات املتحدة )ص متحدة( 
والتي أفادت بأن إحدى شركاتها 
الزميلة بنسبة 25%، قد فازت 
باملركز األول في مناقصة لتوقيع 
عقد مع شركة نفط الكويت بقيمة 

87.6 مليــون دينــار.
التقرير خبرا لوكالة  وذكر 
»رويتــــرز«، حيــــث قالــــت ان 
احلكومــــة األميركيــــة اقتربت 
ابرام تسوية مع مجموعة  من 
أجيليتي بخصوص االتهامات 
التي وجهت اليها، وقال املدعي 
العام األميركي ان هناك تقدما 
ملموسا في حل اجلوانب االدارية 

لهذه القضية.
الى خبر  التقريــــر  وتطرق 
عــــن شــــركة رابطــــة الكويت 
والنقــــل »الرابطــــة« والتي قد 
تقدمت بتظلم الى مكتب ديوان 
GOI احملاسبة احلكومي األميركي

بخصوص عقد املورد الرئيسي 
لتقدمي خدمات لوجستية للجيش 
األميركي بالعراق البالغة قيمته 
2.5 مليــــار دوالر والذي متت 

التغير )%(سعر اإلقفال الشركات األكثر ارتفاعا

28026.13كي جي إل لوجيستيك

11025.00شركة مبرد للنقل

35518.33الشركة األولى للتأمني التكافلي

40014.29املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية

7713.24شركة بيان لالستثمار

الشركات المتصدرة من ناحية القيمة 
المتداولة خالل األسبوع

سعر 
قيمة األسهماإلقفال

63032.949.950شركة املخازن العمومية

104029.169.850بيت التمويل الكويتي

26019.865.830شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

132017.499.400شركة االتصاالت املتنقلة

124015.186.400بنك الكويت الوطني

الشركات األكثر انخفاضا
سعر 

اإلقفال
التغير )%(

-9913.16شركة الصناعات املتحدة

-10411.86الكويت الشرق األوسط لالستثمار املالي

-7610.59شركة منافع لالستثمار

-10610.17شركة مزايا القابضة

-9010.00شركة أموال الدولية لالستثمار

ترسيته على شــــركة »انهام« 
مؤخرا.

وعن أسواق املال اخلليجية 
قــــال التقرير انها قد أنهت أداء 
األســــبوع املاضي مسجلة أداء 
متباينا، حيث واصل الســــوق 

القياسية  ارتفاعاته  السعودي 
منــــذ بداية العــــام ليضيف ما 
نسبته 2.05% الى قيمته وكذلك 
البحرين  ارتفاع كل من سوق 
لألوراق املالية وسوق الكويت 
مبا نسبته 2.03% و0.61% على 

التوالي. من جانب آخر سجل 
ســــوق مســــقط وســــوق دبي 
تراجعات بقيمة 0.29% و%0.86 
على التوالي، في حني كان سوق 
أبوظبي صاحب التراجع األكبر 

مبا نسبته %1.35.

»المتخصص«: مشروعا المترو والسكك 
الحديدية  دفعة قوية للقطاع العقاري 

أكد التقرير األسبوعي لشركة املتخصص العقارية أهمية 
التصريح��ات احلكومية التي صدرت األس��بوع املاضي 
بخصوص مشاريع مترو األنفاق والسكك احلديدية التي 
تعتبر مش��اريع مهمة ستحقق نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية 
في الكويت مبا يخ��دم القطاع العقاري الكويتي بصورة كبيرة من 
حيث انتعاش حركة التداوالت ومن��و القطاع بصورة كبيرة خالل 
تنفيذ تلك املش��اريع التنموية وخالل االستفادة منها. وبني التقرير 
أن احلكومة الكويتية فيما يبدو مصرة على تنفيذ املشاريع التنموية 
التي تخدم االقتصاد الكويتي بعد تأخر تنفيذ تلك املشاريع لسنوات 
طويلة بقيت فيها حبيسة الروتني ولم تتعد مرحلة األفكار، ويستطيع 
الكثي��رون ملس تلك اجلدية في تنفيذ تلك املش��اريع س��واء مترو 
األنفاق أو الس��كك احلديدية من خالل تصريحات وزير املواصالت 
الكويتي األسبوع املاضي التي أكد فيها أن مشروع مترو األنفاق في 
اللجنة العليا للمشروعات التنموية. أما بخصوص مشروع السكك 
احلديدية فقد قامت إدارة املخطط الهيكلي في بلدية الكويت باتخاذ 
خط��وة قوية أيضا، حيث تبنت مش��روع الربط ب��ني دول اخلليج 
بالسكك احلديدية بعد عقد ورشة عمل ومناقشات ودراسات لتعلن 
أن القط��ار اخلليجي ينطلق من العاصمة الكويتية إلى مدينة الدمام 
الس��عودية ثم العاصمة البحرينية املنامة مرورا بالعاصمة القطرية 
الدوح��ة فالعاصمة اإلماراتية ابوظبي وينتهي في العاصمة العمانية 
مسقط. كما أعلنت إدارة املخطط الهيكلي في بلدية الكويت أن تنفيذ 
مشروع السكك احلديدية داخليا سيتم عبر مراحل تبدأ األولى منها 
من مدينة الكويت حتى مركز النويصيب ثم املرحلة الثانية التي تربط 
النويصيب مبركز العبدلي احلدودي إضافة إلى وصالت داخلية تربط 
الشبكة مبطار الكويت وميناءي الشعيبة وبوبيان، هادفة إلى إيجاد 
وسيلة لتخفيف االزدحام املروري خصوصا للقوافل التجارية التي 
تأتي من جنوب البالد مرورا بالطرق الرئيسية، ومضيفة أن التكلفة 
اإلجمالية للمش��روع اخلليجي تبلغ 11 مليار دوالر تتحمل الكويت 
منها 880 مليونا، حيث س��يتم تأس��يس ش��ركة عن طريق مجلس 
الوزراء تكون مساهمة عامة مضيفا أن 50% من أسهم هذه الشركة 
تطرح لالكتتاب العام للمواطنني وال� 50% األخرى توزع بني القطاع 
اخلاص والش��ركات املتخصصة واحلكومة. وأشار التقرير إلى أن 
مثل تلك األنباء السعيدة ال شك انها تؤثر تأثيرا ايجابيا مباشرا على 
القطاع العقاري عند التنفيذ الفعلي لهذين املشروعني العمالقني، حيث 
يعمالن على ارتفاع تداوالت العقارات حول مسارات تلك املشاريع، 
باإلضافة إلى أنها س��تعمل على تخفيف الضغط على الطرق البرية 

األخرى السريعة والداخلية منها.

قانون الخصخصة ونتائج الربع األول تحددان مسار السوق

»دار الخبير«: ننصح المستثمرين بالتريث
والثبات وعدم اتخاذ قرارات عشوائية

ذكر التقرير األسبوعي 
لشــــركة دار اخلبير 
ت  ا ر ستشــــا لال
االقتصادية انه توقف مسلسل 
نزيف النقاط الذي بدا مسيطرا 
على أداء سوق الكويت لألوراق 
املاليــــة خــــالل األســــبوعني 

املاضيني.
وقال التقرير ان البورصات 
العربية تباينت في األداء، وكانت 
مؤشــــرات البورصات العربية 
خالل األسبوع املاضي لـ 3 أيام 
على التوالي متأثرة باالنخفاضات 
احلــــادة لألســــواق األوروبية 
واآلسيوية بسبب أزمة ديون 
اليونان وانخفاض أسعار النفط 
حيث انخفضت مؤشرات ست 
ارتفعت  بورصات عربية فيما 
مؤشرات 4 بورصات أخرى على 

خلفية عمليــــات بيع قوية من 
املتعاملني اخلليجيني في  قبل 
بورصاتهم، إال أن أجواء احلذر 
مازالت مسيطرة على السوق 
نتيجة الســــتمرار اإلشــــاعات 
التي طالت العديد من األســــهم 
القيادية في ظــــل عدم اإلعالن 
عن أداء العديد من الشــــركات 
مما فتح الباب على مصراعيه 
ملزيد من اإلشاعات، ومع صدور 
تصريحات تؤكد عدم مصداقية 
تلك اإلشــــاعات حتسنت الثقة 
في أسهم بعينها إلى حد بعيد 
وخصوصــــا في قطاع البنوك، 
وبالتالي حتسن أداء املؤشرين 
السعري والوزني بشكل طفيف، 
وقد أغلق املؤشر الوزني على 
435.65 نقطــــة بارتفاع قدره 
0.7%، كما ارتفع املؤشر السعري 

بنســــبة 0.6% ببلوغه 7299.4 
نقطة، هذا وقد ارتفعت كل من 
قيمــــة وكمية التداول بشــــكل 
طفيف حيث بلغت القيمة 297 
مليونا مبعدل تداول يومي بلغ 
59.8 مقابل 58.9 مليون دينار 
لألسبوع املاضي بارتفاع قدره 
1.5%، وارتفعــــت كمية التداول 
اليومية بنسبة 16.6% ببلوغها 
271.4 مليون سهم مقابل 232.7 
مليون سهم لألسبوع املاضي 
فبلغت إجمالــــي الكمية 1.357 

مليار سهم.
ولفت التقرير الى ان موجة 
االنخفــــاض جــــاءت لتعارض 
املؤشرات االيجابية التي يشهدها 
االقتصاد الكويتي حيث توقع 
لـ »رويترز« نشر  اســــتطالع 
األســــبوع املاضي ان االقتصاد 

الكويتي سينمو بواقع 3.3% في 
العام احلالي، أي اقل من توقعات 
بنك الكويت املركزي بنمو بني 4 
و5%، مشيرا إلى أن اقتصادات 
العربية  معظم دول اخلليــــج 
ستشهد منوا منخفضا في خانة 
االحتــــاد هذا العــــام وان إعادة 
هيكلة الديون ستؤثر على منو 
االئتمان. وأظهر متوسط توقعات 
17 محلال استطلعت »رويترز« 
آراءهم بــــني 20 و27 أبريل أنه 
من املتوقع أن تشهد السعودية 
والكويت أعلى متوسط للتضخم 
عند 4.4 و4.3% على التوالي في 
2010. ورجح 11 محلال أن يحتاج 
مزيد من املؤسســــات املرتبطة 
بحكومة دبي الى املساعدة هذا 
العام فيما قال ثالثة انه احتمال 

قوي للغاية.

توقعات إيجابية 
للفترة المقبلة

عن توقعات األســـبوع 
انها  التقرير  قـــال  اجلاري، 
تعتمـــد على إعـــالن نتائج 
إلى  الربـــع األول باإلضافة 
مدى التوافق السياسي بني 
احلكومـــة وأعضاء املجلس 
إلقرار قانـــون اخلصخصة 
وحتى تظهـــر نتائج هذين 
املتغيرين ننصـــح صغار 
املستثمرين بالتريث والثبات 
وعدم اتخاذ قرارات عشوائية 
ميكن أن حتول خســـائرهم 
إلـــى خســـائر  الدفتريـــة 

حقيقية.
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الشركات المتصدرة من ناحية الكمية 
المتداولة خالل األسبوع

سعر 
عدد األسهماإلقفال

53139.080.000شركة مجموعة الصفوة القابضة

26077.790.000شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

22259.580.000شركة طيران اجلزيرة

63053.305.000شركة املخازن العمومية

31047.960.000الشركة الوطنية للتنظيف

تقـرير

القطاعات من حيث قيمة التداوالت

%0.43

%43.70

%3.72

%21.26

%15.27

%0.02

%6.77

%8.83
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