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س����هم »الكويت الدولي« بواقع 10 
فلوس ليس����تقر عند 232 فلس����ا 
للسهم بكمية تداول 9.8 ماليني سهم 
وبقيمة 2.2 مليون دينار، فيما واصل 
»بنك اخلليج« ارتفاعاته للجلسة 
اخلامسة على التوالي ليغلق عند 
425 فلس����ا للسهم محققا مكاسب 
قدرها 10 فلوس للس����هم. وجاءت 
تلك التداوالت النش����طة حس����بما 
أش����ار محلل����ون بس����بب دخول 
محافظ اس����تثمارية بالشراء على 
السهمني، نظرا جلاذبيتها الشرائية 
ولرخص أسعارها مع أخبار تراجع 
مخصصاته����ا في الربع الثاني من 
العام احلالي والتي س����تعزز من 

ربحية تلك البنوك.
وقادت معظم أس����هم مجموعة 
الس����وق لالرتف����اع، فقد  اخلرافي 
شهدت أسهم »االستثمارات الوطنية« 
و»الساحل« و»األنابيب« و»الكابالت« 
ارتفاعات جتاوبا مع اقتراب عمومية 
زين وما ستسفر عنه من توزيعات 
نقدية من شأنها التأثير إيجابا على 

أداء السهم.

الصناعة والخدمات 

استقر سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية عند نفس مستوى اإلغالق 
السابق عند 350 فلسا للسهم بتداوالت 
ضعيفة تراوح سعر السهم فيها بني 
345 فلس����ا كحد أدنى و355 فلسا 
كحد أعلى بقيمة 808.4 ألف سهم.  
ورغم تراجع سهم »أجيليتي« عند 
550 فلس للسهم في بداية التداول 
التراجع حتى منتصف  واستمرار 
التداوالت، إال أن السهم متاسك مرة 
أخرى للعودة عند نفس مس����توى 
إغالقه، أول أمس، بالغا 560 فلسا 
للسهم وذلك بعد استيعاب املتداولني 
تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة 
طارق السلطان بشأن التحديات التي 
تواجهها الشركة خالل العام احلالي 
وكذلك وضع الشركة املالي وتأثير 
تسوية النزاع بني الشركة ووزارة 
الدفاع األميركية على وضع وأداء 

الشركة مستقبال.

تنوع الشراء بين األسهم القيادية والرخيصة يقود السوق لالرتفاع 
رغم التراجع الملحوظ ألسواق المال اإلقليمية والعالمية

السوق لالرتفاع حيث بلغت سيولة 
القطاع املصرفي 10.6 ماليني دينار 
مدفوعة بتداوالت نش����طة، حيث 
تصدرت تداوالت سهم بنك الكويت 
الوطني إجمالي القيمة بالغا دينارا 
و200 فلس للسهم وبقيمة بلغت 3.7 
ماليني دينار. وتأثر السهم إيجابا مبا 
جاء في تصريح الرئيس التنفيذي 
ملجموع����ة بنك الكوي����ت الوطني 
إبراهيم دب����دوب والذي توقع فيه 
جت����اوز أرباح »الوطني« في 2010 
مستوى املليار دوالر ليعزز من أداء 
السهم خالل جلسة التداول مبتوسط 
يتراوح بني دينار و180 فلسا كحد 
أدنى ودينار و200 فلس كحد أعلى 
ليستقر في النهاية عند دينار و200 
فلس للسهم وأغلق معروضا عند 
دينار و220 فلسا للسهم. كما شهدت 
تداوالت أس����هم »الكويت الدولي« 
و»بنك اخلليج« تداوال ملحوظا من 
حيث الكمي����ة والقيمة، فقد ارتفع 

الش����راء على بعض األس����هم  الى 
ذات اجلاذبية من حيث أس����عارها 
أو بناء عل����ى نتائجه����ا الفصلية 
اجليدة أو التوقع بتحقيقها أرباحا 
تش����غيلية جيدة في الربع الثاني. 
وميكن تلمس مسؤولية الشركات 
القيادية جتاه السوق ومهنيتها في 
التعامل مع األخبار احمللية والعاملية 
بشأنها وتأكيد شفافية البيانات في 
تصريحني مهمني، أولهما ما أعلنه 
بنك الكويت الوطني أمس، تصحيحا 
ملا ورد خطأ على موقع السوق بأن 
املهلة احملددة من قبل بنك الكويت 
املركزي بش����أن متلك البنك نسبة 
60% من رأسمال »بوبيان« تنتهي 
في 22 يونيو املقبل وليس كما ذكر 
خطأ على موقع السوق في 20 مايو 

اجلاري. 

آلية التداول

قادت أس����هم البنوك س����يولة 

72% فيما بلغت نسبة البيع %28.

سيولة السوق 

ع����ادت الس����يولة م����رة أخرى 
لالرتفاع ف����ي نهاية تداوالت أمس 
لتغلق عند مس����توى 36.3 مليون 
دينار بارتفاع قدره 38.6% مقارنة 
بتداوالت اجللس����ة السابقة والتي 
بلغت الس����يولة فيها 26.2 مليون 
دينار. وجاء ارتفاع السيولة مدفوعا 
بنشاط حركة التداوالت التي بلغت 
أحجامها عند اإلغالق 223.86 مليون 
سهم مقارنة مع 111.97 مليون سهم 

كانت في اجللسة السابقة. 
ورغم اس����تقرار السيولة دون 
مستوى ال� 40 مليون دينار، إال أن 
تنوع الش����راء بني األسهم القيادية 
والرخيصة وحترك بعض املجاميع 
االستثمارية بشكل نشط لدعم أديا 
إلى متاسك الس����وق ودفع الكثير 
من العمالء أفرادا ومحافظ للدخول 

صفقة قيمتها 7.46 ماليني دينار. 
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 47.9 مليون 
س���هم نفذت من خالل 1414 صفقة 
قيمتها 8.9 ماليني دينار. وحصل 
قطاع الصناعة على املركز الثالث 
بكمية ت���داول حجمها 31.4 مليون 
سهم نفذت من خالل607 صفقات 
قيمتها 4.7 ماليني دينار. وحصل 
قطاع غير الكويتي على املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 23.6 مليون 
س���هم نفذت من خالل 353 صفقة 
قيمتها 1.69 مليون دينار، فيما جاء 
قطاع البنوك ف���ي املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها مليون سهم 
نفذت من خالل 614 صفقة قيمتها 
التداول  6.4 ماليني دينار. وجرى 
على أس���هم 118 شركة، ارتفع منها 
67 ش���ركة فيما تراجعت أسهم 22 
شركة واستقرت أسهم 29 شركة دون 
تغيير. وجاءت نسبة قوة الشراء 

عمر راشد 
أثبت����ت اجللس����ة الثاني����ة من 
التداوالت األس����بوعية خصوصية 
السوق الكويتي مقارنة بأداء أسواق 
املال في دول املنطقة والعالم، حيث 
أغلق الس����وق على ارتفاع وس����ط 
تراجع ملحوظ ألسواق املال في دول 
املنطقة باستثناء سوق دبي املالي 
وكذلك تراجع أسواق املال العاملية 
ليستقر مؤشرا السوق في املنطقة 
اخلضراء عن����د ارتفاع بواقع 32.9 
نقطة على مستوى مؤشره السعري 
ليغلق عند 7142.5 نقطة، فيما أغلق 
املؤش����ر الوزني بواقع 1.95 نقطة 

ليستقر عند 432.4 نقطة. 
وتكمن خصوصية السوق احمللي 
في أن����ه على الرغم من اس����تمرار 
معاناة أسواق املال من عودة أزمة 
الديون السيادية في أوروبا وكذلك 
تراجع النفط دون مس����توى ال� 70 
دوالرا للبرميل وتراجع اليورو إلى 
أدنى مس����توياته خالل 4 سنوات، 
اجته السوق للصعود في مؤشريه 
السعري والوزني مدفوعا بارتفاع 
مستويات الكمية والقيمة املتداولة، 
مع تنوع الشراء بني األسهم القيادية 
والرخيصة والتي شهدت تداوالتها 
نش����اطا ملحوظ����ا خ����الل فترات 

التداول.

المؤشرات العامة 

أنهى الس����وق تداوالت اجللسة 
الثانية على ارتفاع مؤشريه السعري 
والوزني رغم التراجع امللحوظ في 
أسواق املال العاملية واإلقليمية، حيث 
ارتفع املؤشر السعري 32.9 نقطة 
ليستقر عند 7142.5 نقطة، وأغلق 
املؤشر الوزني على ارتفاع طفيف 
ليستقر عند 432.4 نقطة بارتفاع 
1.95 نقطة. وبلغ إجمالي االس����هم 
املتداولة 223.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 4618 صفقة قيمتها 36.3 

مليون دينار. 
وتصدر قطاع شركات االستثمار 
النشاط بكمية تداول حجمها 59.8 
مليون س���هم نفذت من خالل 1183 

المؤشر السعري 32.9 نقطة 
وتداول 223.8 مليون سهم

بقيمة 36.3 مليون دينار

ارتفاع

22 يونيو نهاية فترة شراء 60% من »بوبيان«

»القرين« تتجه إلعادة هيكلة رأسمالها 

قال بيان للبورصة ان بنك الكويت الوطني أفاد بأن املهلة 
املمنوحة من بنك الكويت املركزي لشراء حصة بحد أقصى 
60% من رأسمال بنك بوبيان ملدة 3 أشهر تنتهي في 2010/6/22 

وليس كما ذكر سابقا بأنها تنتهي في 2010/5/20.

أك���دت الرئيس التنفيذي في ش���ركة القرين القابضة 
ش���اهيناز قبازرد، ان الشركة س���تواصل سعيها الدائم 
والدؤوب للمحافظة على مكانتها بني الشركات الرائدة في 

الكويت لتحقيق افضل النتائج لصالح مساهميها.
وأضافت قبازرد خالل كلمتها امام اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية امس، ان الشركة متكنت من الصمود 
ف���ي وجه االزمة املالية ومن ث���م حتقيق اجنازات حتتم 
علينا الوقوف عندها وبيان اثرها على مصلحة الشركة 
واملساهمني، فقد استطاعت الشركة تخفيض مديونيتها 
بنسبة 85% وحتويل رصيد املديونية احلالي الى طويل 

األجل.
كما تتجه الشركة إلى إعادة هيكلة رأس املال لتقوية 
حقوق املساهمني واحملافظة على الشفافية في التعامل مع 
األرقام املالية للشركة وإعطاء فرصة لتوزيعات ارباح في 

املستقبل القريب.
وبينت ان االدارة التنفيذية حققت جناحا مميزا على 
صعي���د اعادة هيكلة اصولها خالل ع���ام 2009 حيث مت 
التخارج من اس���تثمارات غير مدرجة الى متلك ما يعادل 
30% من ش���ركة مدينة األعمال الكويتية العقارية وهي 
شركة تتمتع بوضع مالي مستقر وثابت وال تتأثر بتذبذب 
السوق املالي، باالضافة الى تطلع الشركة لالستفادة من 
اي حركة تصحيحية تكون بالسوق احمللي خالل الفترة 
املقبلة ويتمثل ذلك في احملافظة على حقوق املس���اهمني 
والتطلع الى تقويتها مستقبال كما حرصت على ذلك خالل 

الفترة املاضية.
واش������ارت قب���ازرد الى ان العام 2009 ش��كل نقطة 
حتول مفصلية بالنسبة لس���وق الك��ويت لألوراق املالية 
مثلما كان عل��يه احل��ال في كاف���ة االس���واق اخلليجية 
والعاملي���ة التي من���يت مبعدالت انخ�فاض قياس���ية لم 
يشهد التاريخ املعاصر لها مث���يال، فأزم��ة الت���راجع في 
األسعار تش���كل في حد ذاتها عبرة اقتصادية ينبغي ان 
نس���تقي منها اساسيات التعامل في مواجهة األزمات في 

املستقبل.

خالل احتفال إدارة السوق بتخريج أول دفعة لبرنامج تأهيل وتدريب حديثي التخرج

وزير التجارة عن اختيار الهاشل رئيسًا لـ »هيئة سوق المال«: ال تعليق
الفالح عن نقل شركات من السوق الرسمي إلى الموازي: لكل حادث حديث

عمر راشد
لم ينف وزير التجارة والصناعة ورئيس جلنة الس����وق أحمد 
الهارون أو يؤكد ل� »األنباء« ما تردد عن اختيار نائب محافظ بنك 
الكويت املركزي د.محمد الهاشل رئيسا ملفوضية هيئة سوق املال، 
ورد الهارون باقتضاب: ال تعليق، رغم أن مصادر مطلعة أكدت أن 
تعيني د. الهاشل بات في حكم املؤكد. وقال الهارون: إن املهلة القانونية 
لتشكيل مفوضية هيئة سوق املال متتد حتى نهاية يونيو املقبل، 
نافي����ا أن املهلة تنتهي بنهاية األس����بوع اجلاري. وأضاف الهارون 
على هامش االحتفال الذي أقامته إدارة التطوير والتدريب في سوق 
الكويت لألوراق املالي����ة لتخريج دفعة جديدة من حديثي التخرج 
في أس����واق املال واالقتصاد أمس: إن االستثمار البشري هو أفضل 
أنواع االستثمار في الكويت وهو ما حترص احلكومة على تطويره 

باستمرار حتقيقا حللم التحول ملركز مالي وجتاري.

من ناحيته، قال مدير عام السوق صالح الفالح ان تطوير الرقابة 
الفنية بالسوق يجري على قدم وساق، حيث مت تشكيل جلنة للرقابة 
الفنية على التداوالت س����يتم تدشني عملها عبر اإلنترنت منتصف 
2011. وردا على س����ؤال »األنباء« فيما يتعلق بالدراسة التي تقوم 
بها جلنة السوق حول نقل بعض الشركات من السوق الرسمي الى 

السوق املوازي، قال الفالح: »لكل حادث حديث«.
ولفت الى ان حقيقة التداوالت تظهر فقط على شاشة التداوالت 

وان ما يثار من شائعات ال أساس له من الصحة.
وقال الفالح ردا على س����ؤال حول ما يتردد عن غياب فنيني في 
تش����كيل مفوضية هيئة س����وق املال: إن هذا األمر يسأل فيه وزير 
التجارة. وبني ان مسألة اإلدراج ومعاييره هي من اختصاص جلنة 
السوق دون غيرها، وان الشركة القائمة على تطوير نظام التداول 

بالسوق )ناسداك أو إم إكس( ال عالقة لها باألمر.


