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تنفيذ هذه املش���اريع، كذلك يعكس التوترات السياسية املوجودة، 
لذلك فمن الطبيعي ان تفقد اوساط املتداولني الثقة باسوق في ظل 
املخاوف املتزايدة من تداعيات ازمة منطقة اليورو، وبطبيعة احلال 
فإن ذلك ادى ال���ى انخفاض تدريجي في قيمة التداول التي وصلت 
الدنى مستوى لها امس، 
واالسوأ من ذلك فإن عامل 
الوقت ف���ي غاية االهمية، 
فمع استمرار وضع السوق 
احلالي الغلب فترات التداول 
خالل الشهر اجلاري فإن 
املالية للشركات  النتائج 
الثاني ستكون  الربع  في 
سيئة، ومتوقع ان تكون 
كذلك، فحتى ان كان السوق 
شهد نشاطا ملحوظا حتى 
الشهر اجلاري فإن  نهاية 
العديد من االسهم لن تصل 
اسعارها للمستويات التي 
كانت عليها في نهاية الربع 
االول من العام احلالي، االمر 
الذي سينعكس سلبا على 

مليون سهم نفذت من خالل 616 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار.
وحصل قطاع اخلدمات على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 19.1 

مليون سهم نفذت من خالل 356 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار.
وج���اء قطاع البن���وك في املركز اخلامس بكمي���ة تداول حجمها 

10.1 ماليني سهم نفذت من 
خالل 325 صفقة قيمتها 

4.9 ماليني دينار.

مرآة للواقع

البورصة مرآة للواقع 
االقتصادي والسياس���ي 
واملال���ي للش���ركات، فما 
يحدث للسوق منذ بداية 
الربع الثاني يعكس الكثير 
من املش���اكل التي تواجه 
الشركات، سواء الراهنة او 
املستقبلية، وكذلك يعكس 
الذي  الوضع االقتصادي 
رغم اع���الن احلكومة عن 
بعض املشاريع االقتصادية 
اال ان هناك شكوكا في آليات 

توقف تداول سهم »زين« يدفع القيمة ألدنى مستوياتها
السوق يمر بأزمة فعلية وغياب واضح للمحفظة الحكومية

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 11 شركة 
والبالغة 8.3 ماليني دينار على 52.3% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، بنك 
اخلليج، بنك برقان، التمويل اخلليجي، التمدين 
االستثمارية، الساحل للتنمية، ابيار، اهلي متحد، 

اجيليتي، بورتالند، بيتك.
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم البنك الوطني 
البالغ��ة 1.4 ملي��ون دين��ار على 8.7% م��ن القيمة 

االجمالية.
سجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع غي���ر الكويتي مبق���دار 65.6 نقطة، تاله 

الصناعة مبقدار 54.8 نقطة.

النتائج املالية للشركات، خاصة التي 
ترتبط نتائجها مبؤشرات السوق، 
وبطبيعة احلال فإن الشركات ذات 
االداء التشغيلي ستتأثر اسعار اسهمها 

ايضا بالوضع السلبي للسوق.

آلية التداول

اتسمت حركة اسعار اسهم البنوك 
بالتباين، فقد سجلت اسهم ثالثة 
بنوك ارتفاعا في تداوالت ضعيفة، 
فيما تراجعت اسعار اسهم بنكني 
مع اس���تمرار التداوالت الضعيفة 

على سهم التمويل الكويتي.
ورغم ان قطاع البنوك الوحيد الذي يحظى بالثقة تاريخيا اال 
انه بدأت تظهر مخاوف اوس���اط املتداولني من احتماالت تأثرها 
بشكل مباش���ر او غير مباش���ر بأزمة منطقة اليورو خاصة ان 
هناك بنوكا لها اس���تثمارات في دول اليورو سواء عبر صناديق 
تستثمر في عمالت او اس���هم اوروبية، واتسمت حركة التداول 
على اس���هم الشركات االستثمارية بالضعف امللحوظ مع تراجع 
واضح في اسعار اس���هم اغلبها، ففي بدايات التداول شهد سهم 
الس���احل ارتفاعا ملحوظا من 148 فلسا الى 156 فلسا اال ان هذه 
املكاسب تقلصت بش���كل كبير ليغلق السهم على 150 فلسا في 
تداوالت تعتبر ضعيفة، كذلك ش���هد سهم االستثمارات الوطنية 
تداوالت ضعيفة مع ارتفاع محدود في سعره، وسجل سهم املدينة 
للتمويل انخفاضا باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء، فيما 
سجل سهما الديرة وايفا انخفاضا محدودا في اسعارهما السوقية، 
وبطبيعة احلال فإنه باس���تمرار الوضع احلالي للس���وق اغلب 
مراحل التداول خالل الفترة القادمة، فإن النتائج املالية للشركات 
سوف تتأثر بشدة، وتراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم الشركات 
العقارية في تداوالت ضعيفة على اغلب االسهم باستثناء بعض 
االسهم التي ش���هدت ارتفاعا في تداوالتها كسهم ابيار للتطوير 

العقاري اال ان سعره سجل انخفاضا محدودا.

الصناعة والخدمات

رغم التداوالت الضعيفة على اس���هم الشركات الصناعية اال ان 
اغلبها حقق ارتفاعا في اس���عارها بش���كل ملحوظ خاصة سهم منا 
القابضة الذي ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون عروض، فيما اتسمت 
تداوالت اس���هم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي بالضعف مع 

استقرار اسعار اغلبها.
وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت متواضعة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على 

بعض االسهم الرخيصة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 52.3% من اجمالي 
قيمة االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 103 شركات، وبشكل 
عام فإن تدني قيمة التداول يظهر الغياب الواضح للمحفظة املالية 

احلكومية التي يبدو انها تدخل وتخرج مع املضاربني.

هشام أبو شادي
التفاؤل  الرغم من اجواء  على 
واالرتياح التي س���ادت اوس���اط 
املتداولني في نهاية االسبوع عقب 
اقرار مجموعة زين التوزيعات اال 
انهم فوجئوا بقرار الشركة بالطلب 
من ادارة السوق وقف تداول سهمها 
االمر الذي اثر بشدة على تداوالت 
سوق الكويت لالوراق املالية التي 
سجلت ادنى مستوياتها أمس منذ 
االزمة العاملية، وقد بررت الشركة 
وقف تداول سهمها ملنع االشاعات 
خ���الل الفترة اخلاص���ة بتوزيع 

االرباح، حيث اعلنت الش���ركة انها س���تقوم بتوزيع االرباح في 
العاشر من الش���هر القادم، وهذا يعني ان سهم زين سوف يظل 
متوقف���ا عن التداول حتى هذا املوعد، ولكن الكثير من اوس���اط 
املتداولني تفاعلوا سلبا مع البيان من خالل االحجام عن الشراء 
خاصة على اس���هم الشركات املرتبطة بشركة زين والتي حققت 
مكاسب سوقية ملحوظة في اول نصف ساعة من فترة التداول، اال 
انها تقلصت بشكل ملحوظ في نهاية تداوالت السوق االمر الذي 
يطرح تساؤال مهما، وهو ما الذي كان سيحدث للسوق في حال 
عدم اقرار توزيعات االرباح؟ او تعثر امتام صفقة زين افريقيا؟ 
االجابة، ان السوق كان سيتعرض لكارثة مبعنى الكلمة مبجرد 
توقف تداول الس���هم حتى امتام التوزيعات ودفع قيمة التداول 
الدنى مس���توى لها على االطالق، بل ان هذه القيمة لم يشهدها 
الس���وق في اخطر الفترات اخلاصة باالزمة العاملية، وهذا يبرز 
مدى افتقاد اوس���اط املتداولني الثقة في السوق الذي بات يتأثر 

بأقل العوامل السلبية.

المؤشرات العامة

سجل املؤش���ر العام للبورصة ارتفاعا بنسبة 3.5 نقاط ليغلق 
على 6813.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.05%، فيما سجل املؤشر الوزني 
ارتفاع���ا افضل قدره 2.12 نقطة ليغل���ق على 414.78 نقطة بارتفاع 

نسبته%0.51.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 132.4 مليون سهم نفذت من خالل 

2558 صفقة قيمتها 16 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 103 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 36 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة 
وحافظت اسهم 24 شركة على اس���عارها و109 شركات لم يشملها 

التداول.
تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 
37.4 مليون س���هم نفذت من خالل 442 صفق���ة قيمتها 2.2 مليون 

دينار.
وجاء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 30 مليون 

سهم نفذت من خالل 469 صفقة قيمتها مليونا دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 27.7 
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)محمد ماهر(أوضاع السوق »مو زين« 

عمومية »أجيليتي« 10 يونيو المقبل استبدال األحمد بالدوسري
في »مشاعر القابضة«

»التمدين االستثمارية« تمدد مدة 
عقد صفقة بيع حصتها في »المتحد «

»االستثمارات الصناعية«:
 ال نية لزيادة رأس المال

»التمويل الخليجي« يواصل
إستراتيجية تنويع اإليرادات

»أبيار« توافق على بيع %50
 من أحد عقاراتها بدبي

وقف تداول أسهم »دبي األولى«

.. ووقف تداول أسهم
»داماك كويت« و »الميدان«

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« األسبوع املاضي، قال سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة ان اجلمعية العمومية العادية لش���ركة املخازن 
العمومية )اجيليتي( سوف تنعقد اخلميس املوافق 10 يونيو املقبل 
حيث سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %40  
من القيمة االسمية للسهم )40 فلسا لكل سهم( وذلك للمساهمني 

املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
كما س���يتم مناقش���ة بنود أخرى على جدول األعمال. علما 
بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة مشاعر القابضة 
أفادت باستقالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب خالد حسن 
األحمد وبناء عليه قامت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار باستبداله 

بأحمد عبداللطيف محمد الدوسري في مجلس إدارة الشركة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة التمدين االستثمارية 
أفادته بأنه مت االتفاق على متديد مدة العمل بعقد صفقة بيع حصتها 
في »األهلي املتحد « حتى 1 سبتمبر املقبل وذلك بسبب عدم صدور 
قرار من مصرف البحرين املركزي حتى تاريخه بشأن متلك اجلهة 

املشترية   لألسهم محل الصفقة.

قال سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة االستثمارات الصناعية 
واملالية أفادت بأنه ال يوجد أي نية لزيادة رأسمالها وان إجراءات 
إعادة هيكلة القروض مع البنوك تس���ير بش���كل  مرض وايجابي 

جلميع األطراف.

قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان بيت التمويل اخلليجي 
أف���اد بالكتاب التالي نصه:   ان مجل���س إدارة البنك قد اجتمع 25 
مايو اجلاري وعقد مباحث���ات ايجابية حول وضع بيت التمويل 

اخلليجي في السوق.
وقد شجع املجلس إدارة البنك على مواصلة إستراتيجية تنويع 
اإليرادات من خالل   سجل البنك احلافل في مجال إنشاء وتطوير 
املؤسسات املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، كما 
أوصى اإلدارة مبواصل���ة جهودها جتاه مبيعات األصول وفقا ملا 

مت إبالغه للسوق من قبل.
وقد ناقش املجلس وندد باإلشاعات املغرضة الكثيرة التي مت 
تداولها مؤخرا    في الس���وق وم���ازال مجلس إدارة البنك وفريق 
اإلدارة يركزون على دعم  البنك وبذل كافة اجلهود املمكنة لتحقيق 

أفضل املصالح للمساهمني واملستثمرين.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة أبيار للتطوير 
العقاري، أفادت  بأنها تلقت عرضا من احد املستثمرين اإلماراتيني 
لشراء ما نس���بته 50%  من احد عقارات الشركة املميزة والذي 
يقع مبدينة دبي بدولة اإلمارات، وبعد   دراسة املوضوع قامت 
الش���ركة بالرد الرسمي على املستثمر اإلماراتي باملوافقة   على 
العرض املذكور وقد مت إعداد مذكرة تفاهم بهذا املوضوع وسيتم 

توقيعها  خالل األسبوع اجلاري.
وأفادت الشركة بأنها سوف تقوم مبوافاة إدارة السوق عن 
تفاصي���ل الصفقة   وآثارها املالية عن���د توقيع مذكرة التفاهم 
وكذل���ك العقد النهائي للبيع والذي   س���وف يتم خالل مدة ال 

تتجاوز 30 يوما من تاريخ مذكرة التفاهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن جلنة السوق أقرت وقف 
تداول أسهم شركة دبي األولى لتجاوزها املهلة احملددة ب� 45 يوما 

النعقاد اجلمعيات العمومية.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن جلنة السوق أقرت وقف 
تداول شركة »داماك الكويتية« لتجاوزها املهلة احملددة ب� 45 يوما 

النعقاد اجلمعيات العمومية.
كما أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن جلنة السوق اقرت وقف 
تداول شركة عيادة امليدان خلدمات طب الفم واألسنان لتجاوزها 

املهلة احملددة النعقاد اجلمعيات العمومية.

»بيان«: عمليات بيع واسعة سيطرت على أسواق المنطقة
املالية، فحل خامسا، إذ تراجع 
مؤشره بنسبة بلغت %3.58 
مقفال مع نهاية األسبوع عند 
مستوى 6.810.3 نقاط، حيث 
سجل املؤش���ر تلك اخلسارة 
حتت ضغط من هبوط جميع 
قطاعات السوق، وكان قطاعا 
االس���تثمار والش���ركات غير 

الكويتية هما األكثر تراجعا.
سوق مسقط لألوراق املالية 
بدوره كان هو األقل تسجيال 
للخس���ائر، إذ أنهى مؤش���ره 
تداوالت األس���بوع منخفضا 
بنس���بة 2.73% عند مستوى 
6.307.21 نقط���ة، وق���د تأثر 
السوق باألداء السلبي لقطاعات 
الس���وق الثالثة بقيادة قطاع 

البنوك.
وعلى صعيد األداء منذ بداية 
العام، اجتمعت جميع مؤشرات 
أسواق األسهم اخلليجية على 
اإلغالق ف���ي املنطقة احلمراء 
بنهاية األسبوع، وكان سوق 
دبي املالي هو األكثر خسارة، 
حيث تراجع مؤشره بنسبة 
الس���وق  11%. وجاءت  بلغت 
املالية الس���عودية في املرتبة 
الثانية بعد أن نقص مؤشرها 

بنسبة %4.24.
فيما شغلت بورصة قطر 
املرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها 
خسارة سنوية بلغت نسبتها 
3.97%، سوق الكويت لألوراق 
املالية شغل املرتبة اخلامسة، إذ 
بلغت نسبة انخفاض مؤشره 
2.78%. أم���ا س���وق البحرين 
املالية فكان مؤشره  لألوراق 
هو األقل انخفاضا بني مؤشرات 
أسواق األسهم اخلليجية منذ 
بداية العام، حيث سجل خسارة 

طفيفة بلغت %0.30.

التقرير  ذك���ر 
األسب��وع��ي 
لش���ركة بيان 
لالستثمار ان موجة من اخلسائر 
القاسية ضربت أسواق األسهم 
اخلليجية في األسبوع املاضي، 
وسجلت مؤشراتها تراجعات 
قوية تسببت في فقدانها لكل 
املكاس���ب التي س���جلتها منذ 
بداية العام لتغلق مجتمعة في 
خانة اخلسائر السنوية، وذلك 
في ظل عمليات بيع واس���عة 
شهدتها جميع األسواق خالل 

األسبوع.
هذا وقد ارتفع نشاط التداول 
في معظم األسواق مما انعكس 
على مجم���وع كل من كميات 
وقيم التداول ألسواق األسهم 

اخلليجية.
وقال التقرير ان األسواق قد 
تأثرت بأداء نظيراتها العاملية، 
التي شهدت بدورها خسائر قوية 
في منتصف األسبوع املاضي، 
وخاصة األس���واق األوروبية 
والتي انحدرت مؤشرات بعضها 
لتصل إلى مستويات لم تشهدها 
منذ فترة، وذلك بعد اإلعالن عن 
سيطرة البنك املركزي االسباني 
على أحد بنوك االدخار احمللية، 
وقد تس���ببت تلك األنباء في 
السلبية  التأثيرات  موجة من 
عبرت عن نفسها في األسواق 
العربية والعاملية بداية من يوم 

الثالثاء املاضي.
ولفت الى ان أسواق األسهم 
أبدت استجابة  اخلليجية قد 
لتلك األحداث فاقت في حدتها 
استجابة األسواق األوروبية 
املعنية باألزم���ة، إذ لم تتعد 
خسائر األس���واق األوروبية 
الرئيسية التي سجلت تراجعا 
في ذلك اليوم 3%، فيما سجلت 
خمس���ة من أس���واق األسهم 
اخلليجية خسائر تفوق ذلك 
املعدل في يوم الثالثاء وبلغت 
أقصاه���ا في الس���وق املالية 
السعودية والتي وصل معدل 
تراجع مؤشرها في نهاية ذلك 

اليوم إلى %6.75.
واجلدير بالذكر أن عددا من 
األسواق العاملية التي متسها 
تلك األزمة بش���كل أوثق من 
أس���واق األسهم اخلليجية قد 
متكنت من حتس���ني موقفها 
بشكل كبير في األيام التالية 
وسجل بعضها مكاسب على 
املستوى األسبوعي، فيما لم 
تتمكن أسواق األسهم اخلليجية 
رغم التحس���ن النسبي ألداء 

بعضها إال م���ن تخفيف حدة 
خسائرها.

كما س���اهم تراجع أسعار 
النفط دون مستوى ال� 70 دوالرا 
في تعزيز األجواء السلبية التي 

سادت في أسواق اخلليج.
وعلى صعيد أداء األسواق، 
تراجع سوق الكويت لألوراق 
املالية وس���ط حالة عامة من 
الع���زوف ع���ن الش���راء في 
األسبوع املاضي نتيجة عدم 
وضوح الرؤية لوضع السوق، 
نظ���را لغياب عوام���ل الدعم 

الداخلية.
وقد أس���فر ذلك عن ظهور 
اجتاه بيعي في السوق زادت 
حدته في منتصف األس���بوع 
تزامنا مع تراجعات أس���واق 
العاملية، وقد طالت  األس���هم 
عمليات البيع طيفا واسعا من 
األسهم شمل عددا من األسهم 

القيادية.
أما السوق املالية السعودية، 
فكانت هي األكثر تضررا خالل 
األسبوع، حيث سجل مؤشرها 
خسارة أسبوعية كبيرة شغل 
على إثرها املرتبة األولى بني 
أسواق األسهم اخلليجية من 
حيث نس���بة التراجع، وذلك 
الذي  البيعي  نتيجة للتوجه 
سيطر على السوق في أغلب 

اجللسات.
وقد عانى السوق من تأثير 
سلبي مزدوج، فمن ناحية تأثر 
بتراجع األسواق العاملية، ومن 
ناحية أخرى كان أكثر أسواق 
األس���هم اخلليجية استجابة 

لتراجع أسعار النفط.
وقد تسببت تلك التأثيرات 
بظهور موجة بيعية خاصة على 
أسهم قطاع البتروكيماويات.

وسوقا اإلمارات بدورهما، قد 
شهدا خالل األسبوع عمليات 

بيع كثيفة من قبل املستثمرين 
تخوف���ا من تفاق���م األوضاع 
االقتصادي���ة عل���ى الصعيد 
التراجع  العاملي، خاصة بعد 
الذي حدث في األسواق العاملية 
نتيجة ألزمة الديون السيادية 

في منطقة اليورو.
وقد استمرت األسهم القيادية 
في الضغط على السوقني بعد 
أن تركزت عمليات البيع عليها 
خاصة أس���هم قطاعي العقار 

والبنوك.
المؤشرات الرئيسية

وس���جلت جميع أس���واق 
األس���هم اخلليجية خس���ائر 
ملؤش���راتها بنهاية األسبوع 
املاضي، وكان مؤشر السوق 
املالية الس���عودية هو األكثر 
تراجعا، حيث سجل خسارة 
نسبتها 8.42% وذلك حني أغلق 
عند مستوى 5.862.31 نقطة، 
متأثرا بانخفاض جميع قطاعات 
الس���وق وعلى رأسها قطاعا 
البتروكيماوية  الصناع���ات 

والتأمني.
وج���اءت بورصة قطر في 
املرتبة الثانية بعد أن خس���ر 
مؤشرها بنسبة بلغت %5.64 
مغلقا عند مستوى 6.683.02 
نقطة، وقد تراجع املؤشر في 
ظ���ل انخف���اض كل قطاعات 
الس���وق وعلى رأسها قطاع 

الصناعة.
املرتبة الثالثة شغلها سوق 
دبي املالي الذي أقفل مؤشره 
مع نهاية األسبوع عند مستوى 
1.605.22 نقطة منخفضا بنسبة 
5.11%، وذل���ك حت���ت ضغط 
م���ن تراجع معظ���م قطاعات 
السوق بقيادة قطاع العقارات 

واإلنشاءات الهندسية.
أما سوق الكويت لألوراق 


