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حدة وأس���باب تعود الى مجريات السوق والتي شهدت تراجعا 
على مدى الش���هرين املاضيني. وما يج���ب التأكيد عليه ان هناك 

قطاعا م
األسهم التي تراجعت دون قيمتها االسمية بكثير مغرية للشراء، 
وهذا اعتقاد خاطئ جدا 
في ظل احتماالت أن يتم 
وقف تداول أسهم ألسباب 
إم���ا ملخالفات  متباينة، 
قانونية أو ملخالفات في 
بياناتها املالية وأوضاعها 

املستقبلية.
لذل���ك يجب ان تكون 
القرارات قائمة على قراءة 
متأنية وحتليلية للبيانات 
املالية للشركات، فهناك 
شركات أعلنت نتائجها 
املالي���ة ووافق���ت عليها 
البورصة إال انه بعد فترة 
مت وقف تداول أسهمها كما 
حدث على سهم املعدات 
القابضة، وبالتالي ليس 

وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 9.6 مايني س���هم نفذت من خ���ال 325 صفقة قيمتها 2.5 

مليون دينار.
وج���اء قطاع البن���وك في املركز اخلامس بكمي���ة تداول حجمها 

9.1 مايني سهم نفذت من 
خ���ال 292 صفقة قيمتها 

7.2 مايني دينار.

األسهم الرخيصة

الكثي���ر من األس���هم 
تراجعت اسعارها السوقية 
عن قيمتها االسمية بنسب 
تراوحت ب���ني 50 و%60 
رغم ان بعض هذه األسهم 
كانت اسعارها السوقية 
أعلى من قيمتها االسمية 
في الربع األول من العام 
احلالي. وهناك أس���باب 
متباينة وراء هذا التراجع 
يعود بعضها الى أسباب 
خاصة بكل ش���ركة على 

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لألوراق 
املالية ارتفاع���ه احملدود لليوم 
الثان���ي على التوالي مع ارتفاع 
محدود في قيم���ة تداوله أمس 
مقارن���ة بأول م���ن أمس بفعل 
عمليات الشراء امللحوظة على 
سهم البنك الوطني، وأغلب أسهم 
الشركات املرتبطة بشركة ايفا، 

فيما استمرت حركة التداول ضعيفة على أغلب األسهم بشكل عام.
وتنتظر األوساط االس���تثمارية واالقتصادية اعانا رسميا عن 
حتويل قيمة صفقة »زين � افريقيا« والذي من شأنه ان يدعم حركة 
النشاط في السوق، فوفقا ملصادر مطلعة أكدت ل� »األنباء« ان قيمة 
الصفقة س���وف يتم حتويلها الى حس���ابات زين األم يوم الثاثاء 
القادم على ان يتم إقامة احتفال بإنهاء جميع اإلجراءات يوم االربعاء 
وتوزيع األرباح على املساهمني يوم اخلميس القادم. ورغم ايجابية 
هذه املعلومات اال ان أوساط املتداولني واملستثمرين ينتظرون االعان 
عنها رسميا، ويتوقع ذلك يوم الثاثاء القادم. ومن شأن ذلك اإلعان 
ان يعمل على حتريك السوق الذي يتعطش ألي معلومات ايجابية 
لدفع أس���عار األس���هم للصعود، خاصة ان استمرار الوضع احلالي 
ليس في صالح الشركات االستثمارية والصناديق واحملافظ املالية، 
فوفقا لألس���عار احلالية، فإنها متراجعة بنسب كبيرة جدا مقارنة 
باغاق���ات نهاية الربع األول من العام احلال���ي، لذلك فإنه في حال 
صعود الس���وق في الفترة املتبقية من الشهر اجلاري، فإنها سقلل 
فقط من الهوة في الفروقات السعرية بني اغاقات نهاية الربع األول 

واغاقات نهاية الربع الثاني.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 5.2 نقاط ليغلق على 6709.2 نقاط 
بارتفاع نس���بته 0.08% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 1.07 نقطة ليغلق على 408.89 نقاط بارتفاع نسبته %0.26 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 213.9 مليون سهم نفذت من خال 

3145 صفقة قيمتها 24.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 97 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 28 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة 
وحافظت أس���هم 32 ش���ركة على اسعارها و115 ش���ركة لم يشملها 

التداول.
تصدر قطاع الش����ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
76.3 مليون س����هم نفذت من خال 675 صفقة قيمتها 4.6 مايني 

دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 73.8 مليون س����هم نفذت من خال 964 صفقة قيمتها 5.4 

مايني دينار.
واحتل قطاع اخلدم���ات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.9 

مليون سهم نفذت من خال 781 صفقة قيمتها 3.9 مايني دينار.

مس���تبعدا تكرار هذا األمر في 
النصف الثاني من العام احلالي، 
حيث يتوق���ع ان تتكبد بعض 
الشركات خسائر تصل الى %75 

من رأسمالها.

آلية التداول

استمرت حركة التداول على 
أسهم البنوك بشكل عام بالضعف 
باس���تثناء التداوالت النشطة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي 
حقق ارتفاعا س���عريا محدودا بدعم من النمو اجليد ألرباح الوطني 
املصري بنسبة 14%، األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مجمل 
أداء البن���ك في الربع الثاني من العام احلالي، وواصل س���هم البنك 
التجاري ارتفاعه باحلد األعلى في تداوالت متواضعة جدا، األمر الذي 

يظهر مدى القدرة على تصعيد السهم من قبل املاك الكبار.
وأغلق س���هم التمويل الكويتي دون حاجز الدينار في تداوالت 

ضعيفة جدا إال ان هذا ُيعد مؤشرا غير مريح.
وعلى الرغم من التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض األسهم في 
قطاع االس���تثمار إال أن أغلبها تراجعت أسعارها، وفي الوقت الذي 
تراجعت فيه تداوالت أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في 
القطاع، ش���هد س���هما إيفا والديرة تداوالت نشطة مع ارتفاع سهم 
الديرة، كذلك ارتفعت تداوالت س���هم الصفاة مع ارتفاع محدود في 
سعره، وفي الوقت الذي واصل فيه سهم املدينة للتمويل االنخفاض 
باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة، سجل سهم اكتتاب ارتفاعا محدودا 
في سعره، ووصول أسهم الشركتني لألسعار احلالية أمر غير مريح 
ويدعو الى ضرورة احلذر، واستقر سهم الساحل للتنمية في تداوالت 
ضعيفة نسبيا، فيما شهد سهم االستثمارات الوطنية ضعفا ملحوظا 

في تداوالته.
وفي الوقت الذي شهدت فيه أسهم الشركات العقارية التي شملها 
التداول ضعفا حادا في تداوالتها، س���جلت أس���هم عقارات الكويت 
والدولية للمنتجعات نشاطا ملحوظا مع استقرار أسعارهما، وواصل 
سهم التجارية العقارية انخفاضه في تداوالت محدودة رغم ان الشركة 

متتلك أصوال ضخمة مدرة للدخل.

الصناعة والخدمات

ازدادت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية ضعفا باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية واألنابيب، 
فيما واصل س���هم منا القابضة االرتف���اع باحلد األعلى في تداوالت 
محدودة، واستمرت عمليات الدعم لسهم بوبيان للبتروكيماويات.

وتركزت حركة التداول على أسهم الشركات اخلدماتية على بعض 
األسهم الرخيصة التي ارتفع أسعار بعضها وانخفض أسعار البعض 
اآلخر، فقد استمر االجتاه الصعودي ألسهم الشركات التابعة للرابطة 
في تداوالت نشطة نسبيا، واس���تمر سهم أجيليتي في االنخفاض 

احملدود في تداوالت ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 55.5% من إجمالي 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 97 شركة.

البورصة تسعى للحفاظ على صعودها في تداوالت ضعيفة 
انخفاض األسهم عن قيمتها االسمية ال يعني جاذبيتها للشراء

ارقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 
7 ش��ركات والبالغة 13.4 مليون دينار على 55.5% من 
القيمة االجمالية، وهذه الش��ركات هي: الوطني، ايفا، 
الديرة، عقارات الكويت، املنتجعات، الصفاة لالستثمار، 

الرابطة للنقل.
 استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

5.2 مايني دينار على 21.3% من القيمة االجمالية.
  حققت مؤش��رات اربعة قطاع��ات ارتفاعا اعالها 
البنوك مبقدار 84.6 نقطة، تاله قطاع الصناعة مبقدار 
24.6 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضا 
في اسعارها اعالها قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 

25.2 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 6.9 نقاط.

عمليات شراء ملحوظة 
على »الوطني« وتحرك 
على »إيفا« والشركات 
المرتبطة بها

استحواذ قيمة تداول 
أسهم 7 شركات على 

55.5% من القيمة 
اإلجمالية

المؤشر 5.2 نقاط وتداول 
213.9 مليون سهم قيمتها 

24.3 مليون دينار
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)سعود سالم(تذبذب محدود ملؤشري السوق 

»الصلبوخ« توّقع عقدًا بـ 2.4 مليون دينار 
أعلن سوق الكويت لاوراق املالية انه ورد اليه من شركة الصلبوخ 
  التجارية ان الشركة أبرمت عقد توريد صلبوخ مع شركة املجموعة 
املشتركة   للمقاوالت بقيمة 2.4 مليون دينار من الصلبوخ اجلابرو 
االماراتي أحجام مختلفة   ملدة 15 شهرا، ومن املعروف ان الصلبوخ 
الذي سيتم توريده لشركة املجموعة  املشتركة للمقاوالت من إنتاج 
كس���ارات ش���ركة الصلبوخ التجارية في االمارات   بإمارة الفجيرة 

والشركة بصدد إبرام عقود أخرى قريبا.  

»األهلي المتحد« يحصل على موافقة 
زيادته حصته في »األهلي المتحد ـ مصر«

  أفاد البنك األهلي املتحد بأنه تقدم الى الهيئة العامة للرقابة 
املالية بعرض ش���راء حصص األقلية حتى 100% من أسهم البنك 

األهلي املتحد )مصر(.
وحصل على موافقة الهيئة على عرض الشراء   املقدم من البنك 
وفقا ألحكام الباب الثاني عش���ر من الائحة التنفيذية للقانون 
رقم )5( لس���نة 1992 لشراء أس���هم البنك األهلي املتحد )مصر( 
املتاحة للبيع وعددها 6.230.732 سهما بسعر 37 جنيه مصري 

ترسية مناقصة على »المشتركة«للسهم الواحد.   
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن حصول شركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت )املشتركة(  على اقل االسعار في مناقصة تابعة 
لوزارة االش���غال العامة بقيمة 1.2 ملي���ون دينار واخلاصة بأعمال 
الصيانة   العاجلة والطارئة واملتفرقات للطرق في محافظة الفروانية 

وذلك مبدة تنفيذ قدرها 24 شهرا. 

»الجمان«: ثمانية أسهم إسالمية فقط 
حققت مكاسب في مايو الماضي

قال تقرير متخصص ان مؤش���ر جلوبل اإلسامي تكبد خسائر 
مبعدل 6.71% باملقارنة مع خسائر مقاربة ملؤشر جلوبل العام مبعدل 

6.8% خال مايو املاضي.
وأشار تقرير مركز اجلمان لاستشارات االقتصادية الى أن ثمانية 
أسهم إسامية فقط حققت مكاسب بلغ متوسطها 5.2%، بنسبة %13 
من عدد األسهم اإلسامية بينما تكبد 42 سهما إساميا خسائر بنسبة 

بلغت 14.3%، فيما بلغت نسبة األسهم اخلاسرة %67.
وأضاف التقرير ان األس���هم التي لم تتغير أسعارها بلغ عددها 
13 سهما بنسبة 21% من اجمالي األسهم اإلسامية منها سبعة أسهم 

موقوفة عن التداول وذلك خال مايو املاضي.

 »المزايا« تعين العوضي
رئيسًا لمكتبها في دبي

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن ش���ركة املزايا القابضة 
)مزايا( أفادته بأنه ق���د مت تعيني م.نايف احمد محمد العوضي في 
منصب الرئيس التنفيذي للش���ركة � مكت���ب دبي وذلك اعتبارا من 

1يونيو2010.  
 »أصول« تحصل على حكم بإلزام

»الخليجية للمال« بدفع 2.3 مليون دينار
افادت البورصة في بيان بأنه صدر حكم اول درجة من احملكمة 
ملصلحة شركة أصول لاستثمار بالزام شركة املجموعة اخلليجية 
للمال بان تؤدي اليها مبلغا قدره 2.3 مليون دينار والزمت املجموعة 
اخلليجية للمال باملصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب احملاماة 
  الفعلية، وانه في حال صدور حكم نهائي وحتصيل املبلغ املذكور 
سينعكس ذلك ايجابا على  امليزانية بالقيمة االجمالية للمبلغ، حيث 
ان الش���ركة قامت   بتكوين مخصص بنسبة 100% من املبلغ خال 

2008 و2009 حسب تعليمات   اجلهات االشرافية.
وف���ي بيان آخر، افادت ش���ركة اصول بأن الدع���وى القضائية 
املرفوعة منها ضد شركة املش���روعات الكبرى العقارية )جراند( 
لطل���ب ترخيص لبيع مكونات محفظة اس���تثمارية حتتوي على 
اسهم ش���ركات مدرجة مرهونة ملصلحة شركة اصول لاستثمار 
ضمانا لعقد   بيع مس���اومة باالجل استحق بتاريخ 7 يناير 2010، 
حت���دد لها 8 اجلاري للنظر فيها، كما افادت الش���ركة بأنها لم تقم 
بتكوين اي مخصص على معاملة املساومة باالجل املذكورة والتي 
اس���تحقت في 7 يناير املاضي وسيتم تكوين مخصصات حسب   
تعليمات اجلهات االشرافية خال العام مما سيكون له التأثير على 

البيانات   املالية.

 »الساحل للتنمية« تعين
عضوًا بمجلس اإلدارة 

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة الساحل للتنمية 
واالس���تثمار أفادته بأنه مت تعيني بدر يوسف سلمان الغامن عضوا 
في مجلس ادارة الشركة ممثا عن شركة البوابة الوطنية للتجارة 

العامة واملقاوالت. 

 إيقاف أسهم »الغذائية«
لتأجيل اجتماع عموميتها

أفادت املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية )الغذائية( بأنه 
مت تأجي���ل موعد االجتماع املذكور الى 14 اجلاري، حيث س���يتم 
خاله مناقشة توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31  بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة االسمية 
للسهم )5 فلوس لكل سهم(  وتوزيع اسهم منحه بنسبة 5% من 
رأس املال املدفوع )5 أسهم لكل 100 سهم(  وذلك للمساهمني املقيدين 

بسجات الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية. 
كما س���يتم مناقش���ة بنود اخرى على ج���دول االعمال، علما 
أن هذه التوصية تخضع ملوافق���ة اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة.
وتطبيقا لقرار جلنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد 
انعقاد اجلمعيات   العمومية للش���ركات املدرجة والذي مبوجبه 
يتعني على هذه الشركات عقد جمعيتها العمومية التالية النتهاء 
السنة املالية خال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها 
السنوية وحيث ان الشركة بتحديدها تاريخ اجلمعية العمومية 
قد جتاوزت املهلة احملددة بالقرار، فإنه سيتم ايقاف التداول في 
اس���هم الش���ركة اعتبارا من 6 اجلاري الى حني انعقاد جمعيتها 

العمومية. 

ارتفاع مخاطر الديون السيادية لمنطقة اليورو يدفع  
البنوك األوروبية لرفع مخصصاتها إلى 95 مليار يورو 

ف��ي حت��ليل 
م���ف��ص����ل 
خل�ري�ط����ة 
الدول  ديون 
األوروبية التي تواجه عجزا في 
ميزانياتها صادر عن إدارة بحوث 
االستثمار في ش����ركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
»كامكو« ق����ال ان إيطاليا حتتل 
املركز األول من حيث حجم الديون 
إذ بلغت نحو 1.4 تريليون دوالر 
حيث تشكل فرنسا املقرض األول 
إليطاليا بقيمة قروض بلغت 511 
مليار دوالر أو ما يعادل 37% من 
ديون إيطاليا أما أملانيا وبريطانيا 
فقد بلغت حجم قروضها إليطاليا 
195 مليارا و77 مليار دوالر على 

التوالي.
أما بالنس����بة لليونان والتي 
بلغت ديونها 236 مليار دوالر أو 
ما يعادل 6% فقط من إجمالي ديون 
مجموعة الدول اخلمس )إيطاليا 
� اليون����ان � ايرلن����دا � البرتغال 
التي بلغت وبحسب  وإسبانيا( 
Bank for Int’l Settlements نحو 

3.9 تريليونات دوالر، ياحظ أن 
فرنسا هي املقرض األكبر لليونان 
بقيمة قروض بلغ����ت 75 مليار 
دوالر تليها أملانيا وبريطانيا بقيمة 
قروض بلغت 45 مليارا و15 مليار 
دوالر على التوالي. أيضا اجلدير 
بالذكر أن 57% من إجمالي ديون 
اليون����ان تعود إل����ى تلك الدول 

)فرنسا � بريطانيا وأملانيا(.
أما بالنسبة الس����بانيا فهي 
الدولة الثاني����ة بعد إيطاليا من 
حيث حجم املديونية التي بلغت 
1.1 تريليون دوالر أو ما يعادل %75 
من الناجت احمللي اإلجمالي. كذلك 
تشكل أملانيا وفرنسا وبريطانيا 
احلامل األكبر لسندات احلكومة 
االسبانية. كما بلغ حجم الديون 
املترتب على اسبانيا دفعها إلى 
أملاني����ا نحو 238 ملي����ار دوالر 
تليها فرنسا ب� 220 مليار دوالر 
وبريطانيا ب� 114 مليار دوالر. كما 
بلغ إجمالي ديون ايرلندا نحو 867 
مليار دوالر حيث تعتبر بريطانيا 
أكبر دولة مقرضة اليرلندا بقيمة 
قروض بلغ����ت 188 مليار دوالر 

تليها مباشرة أملانيا ب� 184 مليار 
دوالر.

وقال التقرير ان خريطة ديون 
ال����دول األوروبية الت����ي تواجه 
مصاعب مالية تشير إلى أن الدول 
األوربية التي حتمل اجلزء األكبر 
من ديون تلك الدول هي كل من 
أملانيا، بريطانيا وفرنسا والتي 
بدورها أكب����ر اقتصادات منطقة 
اليورو حيث تشكل نحو 50% من 
حجم اقتصاد االحتاد األوروبي 
البالغ نحو 16.1 تريليون دوالر. 
وفي حال أي تعثر تواجهه الدول 
املدينة يؤثر سلبا على منو اقتصاد 
منطقة اليورو وعلى ربحية البنوك 
التي س����وف تواجه مخصصات 
كبيرة خال العام احلالي والعام 
املقبل حيث يتوقع البنك املركزي 
األوروب����ي أن تبلغ مخصصات 
البنوك األوروبية خال عام 2010 
حوالي 95 مليار يورو )111 مليار 
دوالر( وأن ترتفع إلى 105 مليارات 
ي����ورو )129 مليار دوالر( خال 
2011 وذلك بسبب ارتفاع مخاطر 
الديون السيادية ملنطقة اليورو 

واتباع سياسة عصر النفقات من 
قبل الدول املدينة والتي بدورها 
قد تؤدي إلى تباطؤ منو االقتصاد 

العاملي.
وبني التقرير أنه ليس هناك أي 
تأثير مباشر على أداء الشركات 
الكويتية ولكن الهلع الذي شهدته 
أسواق املال العاملية نتيجة لتعرض 
بعض املؤسسات املالية والبنوك 
لتل����ك القروض، حي����ث املتوقع 
أن تؤثر أزم����ة الديون على أداء 
االقتصاد األوروبي بشكل خاص 
ليساهم كل ذلك في ازدياد حالة 
الهلع لدى العديد من املستثمرين 
الكويت حيث هبط  في بورصة 
مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي 
بنسبة 5.23% ليغلق املؤشر في 
نهاية شهر مايو 2010، باإلضافة 
إلى ذلك كان لانخفاض الكبير في 
أسعار النفط األثر السلبي على 
أداء األسواق اخلليجية وسوق 
الكويت لألوراق املالية حيث من 
املتوقع أن يكون لتلك االنخفاضات 
األثر السلبي على اقتصادات الدول 

اخلليجية خال العام احلالي.

تقرير »كامكو« ألمح إلى أنها قد ترتفع إلى 105 مليارات يورو خالل 2011 

تقـرير

خريطة الديون األوروبية وترابطها


