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على اسهم الرابطة وشركاتها.
ثانيا: استمرار حالة الضبابية حول صفقة زين رغم ما اكدت 
عليه ادارة الشركة من ان التوزيعات ستتم في موعدها، وكذلك 
املعلومات التي تؤكد ان االموال سيتم حتويلها االسبوع املقبل.

ثالثا: توقف عدد من الشركات عن تقدمي خدمة البيوع املستقبلية 
واالجل نظرا لضعف السيولة لديها ومخاوفها من السوق، فيما 
ان الشركات التي مازالت 
تقدم ه���ذه اخلدمة تركز 
عل���ى عدد مح���دود من 

االسهم.
افتقاد السوق  رابعا: 
للمحف���زات الت���ي تدفع 
الودائ���ع  اصح���اب 
الستثمارها في السوق 
ورغم ضعف العائد على 
هذه الودائع اال ان افتقادها 
الس���وق يجعلهم  ف���ي 
مقتنعني بالعائد احملدود 

على ودائعهم.
التي  القناعة  خامسا: 
املتداولني  تسود اوساط 
ألغاما في  ب���أن هن���اك 
الش���ركات  العدي���د من 
قابلة لالنفج���ار في اي 

مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 15 مليون سهم نفذت من خالل 392 صفقة 

قيمتها 3 ماليني دينار.

ارتفاع تدريجي

عل���ى  الرغم م���ن االرتفاع التدريجي للس���وق لليوم الثالث 
على التوالي اال ان القوة 
الشرائية محدودة ومركزة 
على ع���دد من االس���هم 
بعضها في قطاع البنوك 
والبعض اآلخر في قطاع 

اخلدمات.
ويع���ود الضعف في 
املالية املوجهة  السيولة 
للس���وق ال���ى عوام���ل 

عديدة:
أوال: ضعف السيولة 
املالية لدى اغلب املجاميع 
الذي  االستثمارية االمر 
يب���دو واضحا من خالل 
عدم قدرتها على تصعيد 
اقتراب  اس���همها رغ���م 
الثاني من نهايته  الربع 
باستثناء التحرك امللحوظ 

وقت، فض���ال عن ذلك، فإن الكثير 
من اوس���اط املتداولني باتوا على 
قناعة بأن السوق يدخل مبكرا في 
فترة البيات الصيفي التي في العادة 

يشهد فيها ضعفا في التداول.

آلية التداول

حققت خمسة بنوك ارتفاعا في 
اسعارها فيما حافظت باقي اسهم 
القطاع على اسعارها في تداوالت 
مرتفعة نسبيا على بعض االسهم 
خاصة سهم بيتك الذي سجل ارتفاعا 
نسبيا في تداوالته مقارنة بأول من 
امس، وواصل س���هم البنك التجاري االرتفاع لليوم الثاني على 

التوالي باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة.
وحققت اغلب اس������هم الش���ركات االس���تثمارية ارتفاعا في 
اس���عارها في تداوالت ضعيفة باس���ت���ثناء التداوالت املرتفعة 
نسبيا على بعض االس��هم كسه���م الصفاة لالستثمار الذي سجل 
انخفاضا محدودا في س���عره، فيما تراجعت حركة ال��تداول على 
س���همي ايفا والديرة بش���كل ملحوظ مقارنة بأول من ام��س مع 
استقرار اسعارهما الس�����وقية ورغ��م التداوالت الضعيفة على 
سهم االس���تثمارات الوطنية اال انه س������جل ارتفاعا في سعره 
فيما ان سهم الس�����اح��ل حاف��ظ على سعره لليوم الثاني على 
التوالي في تداوالت مرتف���عة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع 
خاصة انه يع���د من اك���ثر االس�����هم التابعة ملجموعة اخلرافي 
التي تأثرت بتوقف تداوالت س���هم زين، وفي الوقت الذي سجل 
س���هم اكتتاب ارتفاعا ملحوظا في س���عره في تداوالت ضعيفة 
واصل س���هم املدينة للتمويل االنخف���اض وان كان بوتيرة اقل 

قياسا بأول من امس.
وفي قطاع العقار استمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب 
اس���هم القطاع مع ارتفاع اسعار بعض االسهم خاصة سهم ابيار 
للتطوير العقاري الذي س���جل ارتفاعا ملحوظا في س���عره في 

تداوالت مرتفعة نسبيا.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الش���ركات الصناعية التي شملها التداول 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء بعض اسهم 
الشركات الرخيصة التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداوالتها كسهم 
الصلبوخ الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره وواصل سهم منا 

القابضة االرتفاع باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم الرخيصة مع صعود سهم الرابطة واسهم الشركات 

التابعة باحلد األعلى مطلوبة دون عروض.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم الش���ركة على 53.2% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

110 شركات.

البورصة تواصل صعودها التدريجي مع استمرار ضعف الشراء
قطاع البنوك بقيادة »الوطني« يحافظ على استقرار السوق

استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
11.9 مليون دينار على 53.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، بنك 
برقان، بيتك، الصفاة، بوبيان للبتروكيماويات، 
مشاريع الكويت، اجيليتي، الرابطة، الصناعات 

الوطنية.
استحوذت قيمة تداول سهم الوطني البالغة 2 

مليون دينار على 8.9% من القيمة االجمالية.
باس���تثناء انخفاض قطاع االغذية مبقدار 
20.6 نقط���ة، فقد ارتفعت مؤش���رات القطاعات 
االخرى أعالها البنوك مبقدار 116.2 نقطة، تاله 
قطاع الصناعة مبق���دار 40.3 نقطة، تاله قطاع 

اخلدمات مبقدار 26.9 نقطة.

هشام أبوشادي
سيطر االجتماع الطارئ للجنة 
السوق أمس على اهتمام األوساط 
االقتصادية واالستثمارية خاصة انه 
ناقش اهم صفقة في تاريخ الكويت، 
ورغم انتش���ار االشاعات السلبية 
حول ما مت تداوله خالل االجتماع 
الذي عقد مساء أول من امس وايضا 
االجتماع املصغر الذي عقد صباح 
امس لبعض اعضاء جلنة السوق 
ورئيس مجلس ادارة زين اس���عد 
البنوان اال ان الواقع يبدو عكس هذه 
السلبية، ولكن طبيعة  االشاعات 

احلذر باتت تسيطر بشكل كبير على قرارات أوساط املتداولني، 
وهو ما يبدو واضحا من خالل مجريات تداوالت السوق منذ بداية 
االسبوع على اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين والتي تراجعت 
اسعارها مع ضعف في تداوالتها، فرغم ان مؤشري سوق الكويت 
لالوراق املالية سجال ارتفاعا نسبيا في ختام تعامالت االسبوع 
امس اال ان وتيرة التداول التزال ضعيفة بشكل  عام خاصة على 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي والتي يتوقع ان تشهد 
مستويات سعرية كبيرة مع اول بادرة لالعالن رسميا عن حتويل 
قيمة صفق���ة زين افريقيا والتي يتوق���ع ان تتم يوم االثنني او 
الثالثاء القادمني على ابعد تقدير، ومن شأن حدوث ذلك فعليا ان 
يغير من مجريات التداول في السوق نحو النشاط القوي خاصة 

على اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 24.3 نقطة ليغلق على 6733.5 
نقطة بارتفاع نسبته 0.36% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 2.48 نقطة ليغلق على 411.37 نقطة بارتفاع نسبته 

0.61% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 176.1 مليون سهم نفذت من خالل 
3361 صفقة قيمتها 22.4 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
110 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 55 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 28 شركة وحافظت اسهم 28 شركة 

على اسعارها و102 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 52.3 مليون س���هم نفذت من خالل 1061 صفقة قيمتها 5 

ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
40.4 مليون س���هم نفذت من خالل 851 صفقة قيمتها 4.1 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 27.9 مليون سهم نفذت من خالل 279 صفقة قيمتها 1.4 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 26.3 مليون س���هم نفذت من خالل 371 صفقة قيمتها 1.5 

استحواذ
قيمة تداول 

أسهم 11 شركة 
على %53.2

من القيمة 
اإلجمالية

»الرابطة« 
وشركاتها تواصل 
الصعود القوي 
واستمرار الضعف 
على األسهم 
المرتبطة بـ »زين«

المؤشر 24.3 نقطة
وتداول 176.1 مليون سهم 

قيمتها 22.4 مليون دينار
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اخبار الشركات

مجلس إدارة »جراند« يوصي بعدم توزيع أرباح
و3 تحفظات من مراقبي الحسابات

ترسية مناقصة
على »مشتركة« بقيمة

1.3 مليون دينار

عمومية »الصفاة العقارية« االثنين

»الصلبوخ« توقع عقدًا
بقيمة 960 ألف دينار

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان 
شركة املشروعات الكبرى العقارية )جراند( 
أفادت بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع يوم 
االثنني املاضي واعتم���د البيانات املالية 
الس���نوية للشركة للس���نة املالية 2009 
حيث حققت خسائر بلغت 25.8 مليون 
دينار بواقع 57.02 فلسا للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 31.5 مليون دينار بواقع 
69.46 فلسا للسهم عن عام 2008، كما بلغ 
اجمالي املوج���ودات املتداولة 8.3 ماليني 
دينار وإجمالي املوجودات 129.4 مليون 
دينار لتبلغ حقوق املساهمني مبلغا وقدره 

70.5 مليون دينار.
وبلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة مليون دينار وإجمالي 
املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات 
الصلة 5.7 ماليني دينار وبالتالي أوصى 
مجلس إدارة الش���ركة بع���دم توزيع أي 
أرباح عن الس���نة املالية علما بأن تقرير 
مراقب احلسابات يحتوي على 3 حتفظات 

تتضمن:
1 � لم يتم اثب���ات حص���ة املج���موعة 
ف���ي نتائج اعمال ش�������ركة املج���موعة 
اخلليجية للمال  )ش.م.ب( شركة زميلة 

� للس���نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
.2009

2 � مت اثبات حصة املجموعة في نتائج 
األعمال للشركات الزميلة وهم شركة »آجال 
القابضة« وش���ركة »الصفاة« لالزدهار 
العقاري وشركة »مرافئ« إلمداد املشاريع 
الدولي���ة مبوجب بيانات مالية معدة من 
قبل ادارة تلك الشركات حيث بلغت حصة 
املجموعة في نتائج اعمالهم ما يزيد على 

5.1 ماليني دينار.
3 � بلغت اخلسائر املتراكمة للشركة األم 
44.5 مليون دينار كما في 31 ديسمبر2009  
وهو ما يجاوز 75% من رأس���مال الشركة 
مما ي���ؤدي الى وجود ش���ك ف���ي قدرة 
الشركة على االس���تمرار حي��ث يج���ب 
دعوة اجلمعية العمومية غ���ير الع��ادية 
للمس���اهمني إلقفال اخلسائر املتراك���مة 
للش���ركة او اتخاذ ما يلزم م���ن تدابير   
مناسبة طبقا ملتطلبات قانون الشركات 
التجارية بدول���ة الكويت، وقد مت إعداد   
البيانات املالية على أس���اس استمرارية 
الش���ركة في أعمالها لوجود اقتراح من   
مجلس اإلدارة بإقفال اخلسائر املتراكمة 

وتقدمي دعم مالي للشركة.

الك���ويت  اف���اد س������وق 
املالي���ة عط���فا على  لالوراق 
الس���ابق بتاريخ 17  اعالن���ه 
فبراي���ر واخل���اص بش���ركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت 
)مشتركة( وحصول الشركة 
على اقل االسعار في املناقصة 
رق���م 232/ط/ق ص التابع���ة 
لوزارة االشغال الع���امة بقي��مة 
1.3 ملي���ون دينار واخل��اصة 
بأعم���ال الصيان���ة العاجل���ة 
والطارئة واملت��فرقات لل�ط��رق 
في محافظة االحم���دي وذل��ك 
مب��دة تنفيذ 730 ي����وما، فق�����د 
اعلنت الش���ركة أنه ورد ل��ها 
كت���اب من جلن���ة املناقصات 
املركزية بخصوص ترس���ية 

املناقصة.

افاد س���وق الكويت لالوراق املالية بأن اجلمعية 
العمومية العادية لشركة الصفاة العقارية ستنعقد 
يوم االثنني املقبل في مقر الشركة حيث ستتم خاللها 
مناقش���ة توصية مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح 
عن الس���نة املالية املنتهية في 2010/1/31 كما سيتم 
مناقش���ة بنود اخرى على جدول االعمال، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافق���ة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
الصلبوخ ابرمت عقد توريد صلبوخ مع ش���ركة 
املستقبل للخرسانة اجلاهزة بقيمة 960 الف دينار، 
ومن املعروف ان الصلبوخ الذي س���يتم توريده 
لشركة املستقبل للخرس���انة اجلاهزة من انتاج 
كسارات ش���ركة الصلبوخ التجارية في االمارات 

– الفجيرة.

االرتفاعات الحالية للمؤشر تصحيحية مؤقتة

»وضوح«: التقلبات السعرية وغموض أوضاع الشركات 
يجعالن التريث أفضل البدائل أمام المستثمرين بالسوق

مس���تحوذا على قيمة تداول 
تعادل 0.5% من قيمة تداوالت 
السوق اإلجمالية، يليه قطاع 
البنوك بواق���ع ارتفاع مقداره 
1.3% في مؤش���ره الوزني عن 
األسبوع املاضي محققا تداوالت 
مثلت 29.6% من إجمالي قيمة 

wتداوالت السوق.
وفيم���ا يتعل���ق بالتوزيع 
النسبي إلجمالي قيمة التداوالت 
على القطاعات فقد تصدر كل 
من قطاع البنوك بنسبة %29.6 
يليه قطاع االس���تثمار بنسبة 
21.4% يليه باملرتبة الثالثة قطاع 
األغذية بنسبة 17.2% أما على 
صعيد األسهم، فقد تصدر سهم 
»منا القابضة« قائمة االرتفاعات 
بواقع 23.9% ليغلق عند 196 
فلسا، يليه سهم البنك التجاري 
مرتفعا بواقع 23.6% فيما جاء 
سهم »وثاق« في املرتبة الثالثة 
مرتفعا 8.9%، وفي املقابل تصدر 
التراجعات سهم »املدينة« بنحو 
23.6% حيث أغلق عند 42 فلسا، 
يليه سهم »اجلزيرة« متخليا عن 
16.5% ثم سهم »عارف« بخسارة 

مقدارها %16.1.
أما بالنس��بة لنش��اط األسهم 
من حي���ث الكم��ية، فقد حقق 
سهم »متويل خليج« أعلى كمية 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
131.44 مليون دينار وأغلق عند 
41 فلسا، يليه س���هم »أبيار« 
بقيمة ت���داول مقدارها 56.96 
مليون دينار حيث أغلق عند 
35 فلس���ا، ومن حيث النشاط 
في قيمة تداول األسهم فقد حقق 
سهم »البنك الوطني« أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
11.45 مليون دينار وأغلق عند 
1200 فلس، يليه سهم »بيتك« 
بقيم���ة ت���داول مقدارها 6.29 
مالي���ني دينار حيث أغلق عند 

990 فلسا.

تقري���ر  ق���ال 
شركة »وضوح« 
لالستش���ارات 
املالي���ة واالقتصادية عن أداء 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
خالل األسبوع األول من شهر 
يونيو، ان السوق أنهى تداوالت 
االس���بوع على نحو س���لبي، 
حيث أغلق املؤش���ر السعري 
عند مس���توى 6.733.5 نقطة 
1.1% مقارنة بإغالق  بتراج���ع 
الذي أغلق  األس���بوع املاضي 
عند مس���توى 6.810.3 نقاط، 
الوزني عند  كما أغلق املؤشر 
مس���توى 411.3 نقطة بتراجع 
طفيف بلغ 0.3% عن مستوى 

إقفال األسبوع املاضي.
أنه  إل���ى  التقرير  وأش���ار 
بعد تراجع املؤش���ر وكس���ره 
ملستوى 6.937 نقطة يتضح 
مدى هشاش���ة الدعم عند هذا 
املستوى حيث تراجع املؤشر 
إلى أن وصل إلى مستوى 6.666 
نقطة وذلك في جلسة االثنني 
املاض���ي، وقد متخض عن هذا 
الضعف والسرعة في التراجع 
تريث املستثمرين، فالتقلبات 
السعرية وبلوغ أسعار األسهم 
عند مستوياتها الدنيا السابقة 
بل وتراجعها دون ذلك لم يكن 
محف���زا كافيا للمس���تثمرين 
يدعوه���م للمب���ادرة للعودة 

والدخول مرة أخرى.
وع���زا التقري���ر ذل���ك إلى 
الغموض ال���ذي يلف أوضاع 
الشركات دون استثناء سواء 
كانت صغيرة أو قيادية وفي ظل 
عدم حسم مجموعة من األحداث 
العالق���ة واملزعجة،  وامللفات 
وبالتالي يبقى التريث هو سيد 
املوق���ف والبديل األفضل أمام 

املستثمرين.
ومن وجهة النظر الفنية، لفت 
التقرير إلى أن املعطيات الفنية 

الراهنة قصيرة األجل تش���ير 
إلى أن ارتفاعات املؤشر خالل 
الفت���رة احلالية تعد حتركات 
تصحيحية مؤقتة تس���تهدف 
الوصول إلى مس���توى 6.775 
نقطة ورمبا مس���توى 6.841 
نقطة في حال االختراق واإلغالق 
أعلى املس���توى األول بصورة 
صحيحة، وما أن ينتهي املؤشر 
من تلك االرتفاعات التصحيحية 
التراجع مرة أخرى،  سيعاود 
مستهدفا الوصول إلى مستوى 
6.666 نقطة وصوال إلى مستوى 
6.620 نقطة في حال االنزالق 
واإلغالق أسفل املستوى األول 

بصورة صحيحة.

أحداث ومجريات التداول

ام���ا بخص���وص مجريات 

الت���داول، فقد اش���ار التقرير 
إلى أن الس���وق أنهى تداوالت 
األسبوع األول من شهر يونيو 
على تراجع حيث أغلق املؤشر 
السعري عند مستوى 6733.5 
نقطة متراجعا بنحو 1.13% عن 
إغالق األس���بوع املاضي الذي 
بلغ 6810.3 نقاط، في حني أنهى 
املؤشر الوزني تداوالت األسبوع 
ليغلق عند مستوى 411.7 نقطة 
متراجع���ا بواقع 0.3% مقارنة 
بإغالق األس���بوع املاضي عند 

412 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
القيمة  املاضي، بلغ إجمال���ي 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
104.2 ماليني دينار مقارنة بنحو 
180 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق بانخفاض 42%، فيما 

تراجعت كمية األسهم املتداولة 
لهذا األسبوع بنحو 16% لتبلغ 
بنهاية هذا األسبوع 822 مليون 

سهم.
بل���غ متوس���ط قيمة  وقد 
الت���داول اليوم���ي آلخر ثالثة 
شهور 204.3 ماليني دينار، في 
حني بلغ متوسط كمية التداول 
آلخر ثالثة شهور متداولة تعادل 

1.051 مليون سهم.
القطاعات،  وعلى صعي���د 
أداء  ش���هدت تداوالت السوق 
القطاعات ما  متراجعا جلميع 
البنوك واألغذية،  عدا قطاعي 
حيث تصدرها من حيث االرتفاع 
قط���اع األغذية وال���ذي أغلق 
مؤش���ره الوزني عند مستوى 
568.16 نقط���ة، مرتفعا بواقع 
1.7% مقارنة باألسبوع املاضي 

ال استقرار وال ثقة في السوق دون مبادرات سريعة وفاعلة لمعالجة المشكالت الهيكلية والمزمنة فيه
104 ماليين دينار إجمالي قيمة تداوالت األسبوع بتراجع 42% عن األسبوع الماضي

تقـرير
التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات
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