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عن الش����ركات املتوقفة عن التداول اصال، بس����بب ميزانية عام 2008، 
ورغم ان افالس عدد من الشركات سيكون له تأثير سلبي على شركات 
اخرى نتيجة التداخل في امللكيات اال ان حدوث ذلك مؤشر صحي لفرز 

الشركات اجليدة.
فرغم ان العديد من الشركات متكنت بصعوبة من عبور عام 2009 اال 
ان هناك شركات يتوقع ان تتعثر في العام احلالي، وذلك نتيجة افتقارها 
ملوارد مالية جديدة والصعوبات الت����ي تواجهها في الوفاء بالتزاماتها 
املالية، لذلك فإن الشركات 
التي سيوافق  االستثمارية 
البنك املركزي على نتائجها 
املالي����ة للربع األول تعطي 
مؤشرا على تعافيها النسبي 

من األزمة.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا التداوالت 
على اس����هم البنوك مقارنة 
بأول من ام����س األمر الذي 
يش����ير الى تدخ����ل بعض 
اجلهات لدعم البنوك وان كان 
بوتيرة محدودة، فقد ارتفعت 
تداوالت سهم بنك بوبيان 
نسبيا مع ارتفاع محدود في 

وحصل قطاع الش����ركات غير الكويتية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 15.3 مليون س����هم نفذت من خالل 250 صفقة قيمتها 1.6 

مليون دينار.

استمرار النزول

واصل الس����وق الكويتي رحلة هبوطه التي بدأت منذ ش����هر ابريل 
املاضي دون وجود بوادر لوقف النزيف املتواصل ألموال صغار املتداولني 

ف����ي ظل احج����ام املجاميع 
االستثمارية عن دعم اسهم 
ش����ركاتهم واملخ����اوف من 
توقف تداول بعض االسهم 
عقب نهاية الفترة القانونية 
العالنات الشركات عن الربع 
االول في ظل ضغوط نفسية 
من تعرض بعض الشركات 
لالفالس األمر الذي سيؤثر 

على السوق.
فهناك شركات مت وقف 
تداول اسهمها لعدم موافقة 
البنك املركزي على ميزانياتها 
للعام 2009 بعد ان تكبدت 
خس����ائر ضخمة تصل الى 
75% من رأس����مالها، فضال 

استمرار تراجع السوق ونزيف متواصل ألموال صغار المتداولين
وتساؤالت حول إحجام المجاميع االستثمارية عن دعم أسهمها

استحوذت قيمة تداول اس���هم 10 شركات 
والبالغ���ة 22.3 مليون دينار عل���ى 58% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: بنك اخلليج، البنك 
األهلي، االهلي املتحد، بيتك، بوبيان، اجيليتي، زين، 

التنظيف، الرابطة وحيات.
استحوذت قيمة تداول سهم الوطنية للتنظيف 
البالغة 4.3 ماليني دينار على 11.1% من القيمة االجمالية.
حققت مؤش���رات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها 
االغذية مبقدار 29.4 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 
19.6 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات، اعالها 
اخلدمات مبقدار 63.5 نقط���ة تاله الصناعة مبقدار 

25.1 نقطة. ت
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سعره، حيث تعتبر تداوالته األعلى في 
قطاع البنوك، فيما جاء بيت التمويل 
ثانيا من حي����ث التداول مع انخفاض 
محدود في سعره، واستمرت التداوالت 

محدودة على سهم البنك الوطني.
وش����هدت بعض اس����هم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في تداوالتها مقارنة 
بأول من امس مع ارتفاع اسعارها، فقد 
شهد سهم مش����اريع الكويت ارتفاعا 
في تداوالته وس����عره السوقي، فيما 
استمرت عمليات الشراء احملدود على 
اغلب اس����هم الش����ركات التابعة ملجموعة اخلراف����ي التي حقق بعضها 

ارتفاعا في أسعارها.
وقد انخفض سهم بيان لالستثمار باحلد األدنى معروضا دون طلبات، 

متأثرا باالنخفاض امللحوظ لسهم أجيليتي.
وارتفعت نسبيا التداوالت على سهم القرين القابضة الذي سجل ارتفاعا 
في سعره مقتربا من احلد األعلى، فيما انخفض سهم استراتيجيا باحلد 
األدنى، واستمرت التداوالت الضعيفة على أسهم الشركات العقارية التي 
تراجع بعضها باحلد األدنى كسهم الوطنية العقارية الذي تراجع باحلد 
األدنى في تداوالت ضعيفة، وكذلك أبيار للتطوير العقاري، ويالحظ ان 
هناك عددا من أس����هم الشركات العقارية أسعارها السوقية كانت أعلى 
من االس����مية، إال أنها تراجعت عن هذا املس����توى بنسبة كبيرة، كذلك 
كانت هناك أسهم أسعارها فوق مستوى ال� 50 فلسا تراجعا حتت هذا 

املستوى أيضا بشكل ملحوظ.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الش����ركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة، فرغم عمليات الش����راء النس����بي على س����هم اسمنت 
الكويت، إال انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، فيما ان سهم تداوالت 
مرتفعة قياسا بالتداوالت املتواضعة لباقي أسهم القطاع، وحافظ سهم 

الصناعات الوطنية على سعره في تداوالت محدودة.
وتراجعت أغلب أس����هم الش����ركات اخلدماتية مع اس����تمرار تركيز 
التداوالت على أس����هم التنظيف والرابطة ولوجستيك مع تراجع سعر 
سهم التنظيف بفعل تزايد عمليات البيع جلني األرباح ومتاسك أسعار 
األس����هم األخرى، كذلك األمر لسهم أجيليتي الذي شهد هبوطا ملحوظا 
اثر انتش����ار معلومات عن تأجيل التسوية مع احلكومة األميركية الى 
الشهر املقبل، واستمرت التداوالت الضعيفة نسبيا على سهم زين مع 
استقرار سعره، واستمرت التداوالت ضعيفة على أغلب أسهم الشركات 

الرخيصة في القطاع.
وتباينت أسعار أسهم الشركات غير الكويتية بني صعود بعضها 
وانخف���اض البعض اآلخر في تداوالت ضعيفة، وبش���كل عام، فإن 
األداء العام للس���وق ال يدعو الى التفاؤل في ظل اس���تمرار ضعف 

السيولة املالية.
وقد استحوذت قيمة تداول أس����هم 10 شركات على 58% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 126 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من االرتفاع النسبي لقيمة 
التداول في سوق الكويت لالوراق املالية 
امس مقارنة بأول من أمس فإن مؤشري 
الس����وق واصال االنخفاض مع تزايد 
اجواء االحباط لدى اوساط املتداولني 
نتيجة الضعف املتواصل ألداء السوق 
خاصة على اسهم الشركات الرخيصة 
التي ادى تراجعها إلى تكبد الكثير من 
صغار املتداولني خسائر كبيرة، فيما 
ان االرتفاع النس����بي لتداوالت بعض 

االس����هم القيادية خاصة البنوك يعود إلى عمليات ش����راء محدودة من 
قبل بعض احملافظ املالية.

وفي ظل الغي����اب الواضح للمحفظة احلكومية وضعف الس����يولة 
املالية من جانب الصناديق واحملافظ املالية، فإن آلية التداول الضعيفة 
س����وف تس����تمر على اوضاعها احلالية الى ان تنتهي الفترة القانونية 
العالنات الش����ركات خاصة ان هناك مخاوف من ان تنتهي هذه الفترة 
ويتم وقف تداول اسهم عدد كبير من الشركات، لذلك فإن االجتاه العام 
الوس����اط املتداولني مييل إلى االحتفاظ بالس����يولة اكثر من االحتفاظ 
باالس����هم، باالضافة إلى ان ما يش����جع على هذا االجتاه افتقار السوق 
الى احملفزات القوية باس����تثناء الترقب لالعالن عن االنتهاء من صفقة 
زين والتي تعول اوس����اط املتداولني عليها النتشال السوق من النزيف 

التدريجي الموالهم.
وقد اس����تمرت عمليات الش����راء احملدود على اغلب اسهم الشركات 
املرتبطة بس����هم زين، مع اس����تمرار الضعف على اسهم باقي املجاميع 

االستثمارية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 14.9 نقطة ليغلق على 7251.5 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.21% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفاض املؤشر 
الوزني 1.11 نقطة ليغلق على 435.97 نقطة بانخفاض نس����بته %0.25 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 171.2 مليون سهم نفذت من خالل 4370 

صفقة قيمتها 38.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 126 ش����ركة من اصل 211 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة وحافظت 
اسهم 37 شركة على اس����عارها و85 شركة لم يشملها النشاط. تصدر 
قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 61.1 مليون سهم 

نفذت من خالل 2028.
وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 45.8 

مليون سهم نفذت من خالل 770 صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع البنوك املركز الثالث بكمية تداول حجمها 18.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 634 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 18.3 مليون 

سهم نفذت من خالل 316 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار.

الكثير من األسهم 
تتراجع أسعارها 
السوقية بوتيرة 
سريعة دون 
قيمتها االسمية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

10 شركات على 
58% من القيمة 

اإلجمالية

)سعود سالم(املؤشرات العامة تواصل الهبوط

المؤشر 14.9 نقطة وتداول 
171.2 مليون سهم قيمتها 

38.4 مليون دينار

انخفاض

توقعات بوصول حجم سوق الدمج واالستحواذ
 في الخليج إلى 25 مليار دوالر خالل 2010

أكد التقرير األول 
حول واقع سوق 
الدمج واالستحواذ 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
أن سوق أنشطة الدمج واالستحواذ 
في منطقة اخلليج بدأ في إظهار 
أولى عالمات التعافي بعد تراجع 
استمر ملدة عامني، كان من أبرز 
مالمحه توجه خلفض التكاليف 

وتصحيح امليزانيات.
وبحسب التقرير، الذي تضمن 
مقابالت مع 27 من أبرز املصارف 
االس���تثمارية عاملي���ا وإقليميا، 
يتوقع نح���و 80% من املصارف 
االستثمارية أن يشهد عام 2010 
انعكاسا حلالة التراجع التي سادت 
منذ 2007، مع توقعات بأن تصل 
قيمة سوق الدمج واالستحواذ إلى 

25 مليار دوالر.
كما أظهر عدد ممن ش���ملتهم 
الدراسة تفاؤال من حيث توقعاتهم 
للعام املقبل، حيث أشار البعض 
الدمج  إل���ى أن حجم صفق���ات 
واالستحواذ في منطقة اخلليج 
ق���د يصل إل���ى 100 مليار دوالر 

لعام 2011.

 وأش���ار إلى أن سوق الدمج 
واالستحواذ في منطقة اخلليج 
شكل سابقا نسبة 10% من السوق 
العاملية للدمج واالستحواذ، وقد 
بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى 
اآلن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق 
في أوروبا على سبيل املثال، والذي 
يش���كل 15% من أنش���طة الدمج 

واالستحواذ العاملية.

 ولفت التقري���ر إلى أنه في 
أعقاب اإلعالن عن صفقة بقيمة 
10.7 مليارات دوالر بني ش���ركة 
بهارتي ايرتل الهندية وشركة زين 
الكويتية لبي���ع أصول األخيرة 
في افريقيا، فإن جوا من التفاؤل 
املتحفظ يسود القطاع حاليا فيما 
تظه���ر نتائج الربع األول املالية 
لكبرى ش���ركات املنطقة عودة 

إلى حتقيق منو في األرباح، ومن 
املنطقي أن يسعى رؤساء الشركات 
اآلن إلى حتقيق النمو من خالل 

استراتيجيات االستحواذ.
  أم���ا م���ن حي���ث التوزيع 
اجلغرافي فقد اشار التقرير إلى 
توق���ع مرفيون أن تت���م غالبية 
صفقات الدمج واالستحواذ ضمن 
منطقة اخلليج، مع تقدم اململكة 

العربية السعودية على كل من 
اإلمارات وقطر ف���ي هذا املجال، 
كما يتوق���ع 85% من املصرفيني 
الذين ش���ملهم التقرير أن تغلب 
على س���وق الدمج واالستحواذ 
خالل عام 2010 الصفقات املتعلقة 

بالشركات متوسطة احلجم.
 وشدد التقرير على عدد من 
العوائق األساسية التي حتد من 
منو أنشطة الدمج واالستحواذ في 
املنطقة، ومن أهمها استمرار عدم 
وجود ارتباط بني توقعات النمو 
اخلاصة بالشركات وتلك املتعلقة 
بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء 
إدارة الشركات في فقدان السلطة 
واملنصب، هذا باإلضافة إلى نقص 
السيولة النقدية، حيث يتوقع أن 
يتم متويل معظم الصفقات عن 

طريق الدين واألسهم.
 اجلدير بالذك���ر أن التقرير 
أع���ده كل م���ن موق���ع »زاوية« 
ملعلومات األعمال واالس���تثمار 
في الش���رق األوس���ط، وشركة 
M:Communications، وهي شركة 
دولية تختص في مجال عالقات 

واتصاالت األسواق املالية.

مع احتماالت بلوغها حاجز الـ 100 مليار دوالر في 2011
إعالنات البورصة

»الصلبوخ التجارية« تبرم عقد توريد
بقيمة 1.7 مليون دينار  مع »مشرف للتجارة«

»سيتي جروب« تستكمل اإلجراءات للمساهمة
 بـ 50% من رأسمال »أتوباص عمان« األردنية

»المركزي« يوافق لـ »األولى لالستثمار« 
على شراء أو بيع 10% من أسهمها

افاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
الصلبوخ التجارية ابرمت عقد توريد صلبوخ 
مع شركة مشرف للتجارة واملقاوالت ومبوجبه 
تبيع االولى لالخيرة 200 الف متر مكعب بقيمة 
1.7 مليون دينار من الصلبوخ اجلابرو االماراتي 

ملدة 30 شهرا، ومن املعروف ان الصلبوخ الذي 
سيتم توريده لشركة مشرف للتجارة واملقاوالت 
من انتاج كسارات شركة الصلبوخ التجارية 
في امارة الفجيرة في االمارات العربية املتحدة 

والشركة بصدد ابرام عقود اخرى.

قال سوق الكويت لألوراق املالية وعطفا 
على اعالنه السابق بتاريخ 12 ديسمبر املاضي 
واخلاص مبساهمة ش����ركة سيتي جروب 
بزيادة رأس����مال شركة اردنية بنسبة %50 
تفيد الشركة بأنه مت استكمال كافة املوافقات 

واالجراءات الالزمة لتملك عدد 15 مليون سهم 
اي ما نسبته 50% من اسهم رأسمال الشركة 
املتعدد االردنية )اتوباص  املتكاملة للنقل 
عمان( وبتكلفة اجمالية مقدارها 6.1 ماليني 

دينار.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالي���ة أن 
بنك الكوي��ت املرك���زي وافق أمس األول 
عل��ى طلب الشرك����ة األول���ى لالستثم����ار 

بش������راء او بيع ما ال يتج���اوز 10% من 
اس���همها املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا 

من تاريخه.

الكويت تشارك بجناح مميز 
في معرض سوق السفر العربي بدبي

أكد مس���ؤوالن كويتيان أهمية معرض سوق 
السفر العربي الذي انطلق في دبي باعتباره األكثر 
متيزا في الش���رق األوس���ط والعالم العربي، جاء 
ذلك في تصريح لهما خالل مش���اركتهما في جناح 
الكويت في املعرض الذي افتتحه أمس نائب حاكم 
دبي الش���يخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 

في دورته ال� 17.
فقد أكد الوكيل املس���اعد لقطاع الس���ياحة في 
وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع في تصريح 
صحافي ل� »كونا« أهمية االهتمام بالس���ياحة في 
الكوي���ت باعتبارها رافدا مهما يس���اهم في زيادة 
الدخل القومي، ومشيرا إلى ان قطاع السياحة في 
الوزارة يش���ارك في املعرض للمرة التاسعة على 
التوالي، الفتا الى مش���اركة الكويت بجناح مميز 
تشارك فيه الوزارة باالضافة الى مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
واضاف انه يشارك ضمن جناح الكويت ايضا 

احتاد اصحاب الفنادق الذي يضم مجموعة مميزة 
من فنادق اخلمسة واالربعة جنوم حيث يقدم االحتاد 

عروضا خاصة لفترة الصيف والعطالت املقبلة.
وقال الشايع انه بعد اقرار قيادات اجلهات املعنية 
بالس���ياحة في الكويت »االس���تراتيجية الوطنية 
للسياحة« بات من الضروري الوقوف على مراحل 
تنفيذ هذه االستراتيجية التي تأتي ترجمة لرغبة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد بجعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
واوضح ان احلكومة في نطاق اهتمامها بالسياحة 
تسعى الى انشاء متاحف اثرية في اجلزر الكويتية في 
مسعى الى تنمية سياحة مستدامة وذلك للمساهمة 

في جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
من جانبه قال مدير دائرة التسويق واملبيعات 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية احمد الهالل 
ان املؤسسة حترص على املشاركة في معرض سوق 

السفر العربي بشكل سنوي.

شركات كويتية تشارك بالمعرض الدولي 
للبناء في سورية 12 الجاري

تشارك ثماني شركات وماركات كويتية في املعرض الدولي 
ال� 16 للبناء »بيلدكس« الذي تستضيفه سورية في الثاني عشر 

من الشهر اجلاري.
وقال ممثل املكتب االعالمي للمجموعة العربية للمعارض املشرفة 
على اقامة املعرض عبدالعزيز محس���ن ل� »كونا« ان الشركات 
الكويتية املشاركة تتنوع اختصاصاتها بني مواد العزل واألملنيوم 
والكهربائيات، واشار الى ان املعرض يشهد سنويا زيارات لعدد 
كبير من الشخصيات ورجال االعمال الكويتيني الذين يستغلون 
اجازاتهم السنوية لزيارة دمشق ومعرض »بيلدكس« واالستفادة 
من العروض والفرص التجارية التي يقدمها املعرض. من جانبه 
ق���ال مدير املجموعة عالء هالل في تصريح صحافي مبناس���بة 
قرب اقامة املعرض ان هذا العام يحقق رقما قياس���يا جديدا في 
حجم املشاركات واملساحات املستثمرة في مجال معارض البناء 
باملنطقة العربية، مشيرا الى انه سيشارك في معرض هذا العام 
اكثر من 700 شركة من 56 دولة، متثل 2129 ماركة وعالمة جتارية 
تشمل مواد البناء والتشييد واملعدات الثقيلة ومعدات التكييف 
والتبريد وتقنيات املياه وم���واد العزل وغيرها من الصناعات 

العاملة في قطاع البناء والتطوير العقاري.

تقـرير


