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الوقود احليوي النعاش السوق حتى نهاية الشهر اجلاري على 
االقل. في املقابل، يرى البعض ان االنتعاش سيكون فرصة للخروج 
من السوق، خاصة ان السوق يفتقد احملفزات التي متكنه من ان 

يواصل النشاط بقوة في ظل االقتراب من فترة
الصيف التي في العادة تشهد فيها البورصة ركودا، باالضافة 
النتائج  القناعة بأن  الى 
املالية للشركات في الربع 
الثاني ستكون متواضعة 
قياسا بالربع االول نتيجة 
االجتاه النزولي للسوق 

منذ بداية الربع الثاني.

آلية التداول
اتسمت حركة التداول 
البن���وك  عل���ى اس���هم 
بالضعف الشديد باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
عل���ى س���هم التموي���ل 
الكويتي، فيما س���جلت 
اسهم اربعة بنوك تراجعا 
في اسعارها مع استمرار 

وحصل قطاع  الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خالل 500 صفقة قيمتها 

2.3 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في املرك���ز اخلامس بكمية تداول حجمها 
13.7 مليون س���هم نفذت من خالل 208 صفقات قيمتها 760 الف 

دينار.

اآلمال المعلقة

هل اآلمال املعلقة على 
حتوي���الت قيمة صفقة 
زي���ن النعاش الس���وق 
ام  واستمرارية صعوده 

للخروج منه؟
يعلق الكثير من اوساط 
املتداولني آماال كبيرة على 
االعالن املرتقب لتحويل 
قيمة صفقة زين اليوم او 
االيام املتبقية من تداوالت 
االسبوع النعاش السوق، 
وهناك من يرى أن حتويل 
قيمة الصفقة س���يكون 

اإلحجام عن الشراء وتراجع السوق يتواصالن مع استمرار
ترقب األوساط االستثمارية واالقتصادية لصفقة »زين«

استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 
8.6 ماليني دين����ار على 52% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: بيتك، مشاريع الكويت، الرابطة، 
التمويل اخلليجي، الوطني، الصناعات الوطنية، 

منا القابضة.
استحوذت قيمة تداول سهم مشاريع الكويت البالغة 

3 ماليني دينار على 18% من القيمة اإلجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة مبقدار 
13.7%، تراجعت مؤش����رات باقي القطاعات أعالها 
اخلدمات مبقدار 61 نقطة، تاله االس����تثمار مبقدار 

37.7 نقطة، ثم قطاع األغذية مبقدار 27.1 نقطة. ت
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االجتاه الصعودي امللحوظ لسهم 
البنك التج���اري وارتفاع محدود 

لسهم بنك اخلليج.
ويعد قطاع البنوك الوحيد الذي 
انه  يدعم متاسك السوق باعتبار 
القطاع الوحيد القادر على حتقيق 
منو في االرب���اح وان كان بوتيرة 
محدودة لبعض البنوك اال انه ميثل 
املالذ اآلمن لالوساط االستثمارية 
في ظل االوض���اع الصعبة ملعظم 

الشركات.
النزولي على  وسيطر االجتاه 
اسعار اسهم الشركات االستثمارية مع ضعف واضح في تداوالتها 
في ظل الغياب الواضح للمجاميع االستثمارية عن دعم اسهمها، 
فعلى الرغم من التداوالت املرتفعة التي ش���هدها سهم مشاريع 
الكويت نتيجة عمليات نقل بني بعض احملافظ املالية إال أنه ظل 
مستقرا، وقد حافظت اغلب اسهم الشركات االستثمارية التابعة 
ملجموعة اخلرافي على اس���عارها في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا التي شهدها سهم الساحل للتنمية الذي 
تراجع خالل التداول من 138 فلس���ا الى 132 فلسا اال ان عمليات 
الش���راء التي ش���هدها ادت الى اغالقه على سعره السابق البالغ 

138 فلسا.
ورغم التداوالت املتواضعة لس���هم الصفاة لالستثمار اال انه 
سجل انخفاضا ملحوظا في سعره السوقي في ظل غياب واضح 
لدعم سهمها واسهم الشركات املرتبطة بها والتي سجلت تراجعا 

ايضا في اسعارها.
واس���تمرت وتيرة التداوالت الضعيفة على اس���هم الشركات 
العقارية التي تراجعت اس���عار اغلبها. فمعظم اسهم الشركات 
العقارية اسعارها السوقية اقل من قيمتها االسمية بنسب تتراوح 
بني 10 و70% االمر الذي ينذر مبش���كلة كبيرة، فهناك العديد من  
الشركات اسعار اسهمها الس���وقية ال تعبر عن االصول اجليدة 
الت���ي تتمتع بها االم���ر الذي يظهر مدى افتقار الس���وق آللياته 
الطبيعية القائمة على اقتناء الشركات التي متتلك اصوال مدرة 
للدخل كالتجارية العقارية والوطنية العقارية واملباني وغيرها 

من الشركات العقارية اجليدة.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع انخفاض اسعار بعض االسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية 

الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره.
وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيف���ة تظهر مدى االقبال عل���ى البيع خوفا من 

استمرار االجتاه النزولي للسوق.
 وق���د اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 7 ش���ركات على %52
من اجمالي الش���ركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 101 

شركة.

هشام أبوشادي
سجلت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت ل���الوراق املالية انخفاضا 
ملحوظا، خاصة في قيمة التداول، 
نتيجة االحجام املتواضع عن الشراء 
جراء الترقب لتحويالت قيمة صفقة 
زين افريقيا التي يفترض ان تتم 
اليوم او خالل االسبوع اجلاري على 
ابعد تقدير، والتي متثل حبل االنقاذ 
الوحيد النتشال السوق من حالة 
الوهن التي مير بها متأثرا بعوامل 
عدة داخلية وخارجية، ابرزها على 

املس���توى الداخلي الشح الواضح في السيولة املالية للعديد من 
الش���ركات، االمر الذي يحد من قدرتها على الدخول في مشاريع 
جديدة تؤمن لها عوائد، فضال عن استمرار معاناتها جتاه قدرتها 
في اعادة هيكلة قروضها واس���تثماراتها في الوقت الذي ال ترى 
فيه بريق امل من جانب اجلهات املسؤولة ملساعدة الشركات من 
عثرتها رغم اعتراف بعض الوزراء ان قانون االستقرار املالي لم 

يحقق اهدافه.
وعلى املستوى اخلارجي، فإن تقلبات االسواق العاملية واخلارجية 
متواصلة نتيجة الشكوك التي ولدتها ازمة منطقة اليورو جتاه 
تعافي االقتصاد العاملي، حيث انعكس���ت هذه االزمة على اسعار 
النفط التي تراجعت في اآلونة االخيرة، لذلك فإن الوضع احلالي 
للسوق يعكس الواقع ألوضاع الشركات وعدم قدرتها على التعافي 
من ازمتها وايضا الواقع االقتصادي احمللي جتاه البطء في مشاركة 

القطاع اخلاص في مشاريع التنمية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 24.9 نقطة ليغلق على 6708.6 
نقاط بانخفاض نسبته 0.37%، كذلك انخفض املؤشر الوزني 1.45 
نقطة ليغلق على 409.92 نقاط بانخفاض نسبته 0.35%، وبلغ 
اجمالي االسهم املتداولة 110.9 ماليني سهم نفذت من خالل 2376 

صفقة قيمتها 16.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 101 ش���ركة من اصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 17 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
56 شركة وحافظت اس���هم 28 شركة على اسعارها و100 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 25.6 مليون سهم نفذت من خالل 397 صفقة قيمتها 4.6 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الش���ركات غير الكويتية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 25.1 مليون سهم نفذت من خالل 266 صفقة قيمتها 

1.3 مليون دينار.
واحتل قط���اع اخلدمات املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
25 مليون س���هم نفذت من خالل 666 صفقة قيمتها 3.4 ماليني 

دينار.

إحجام المجاميع 
االستثمارية عن 
دعم أسهمها يزيد 
الضغوط السلبية 
على السوق

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
52% من القيمة 

اإلجمالية

)محمد ماهر( تواجد متواضع للمتداولني في قاعة التداول  

 المؤشر 24.9 نقطة وتداول 
110.9 ماليين سهم قيمتها 

16.6 مليون دينار

انخفاض
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»الشعيبة الصناعية« 
تربح 320 ألف دينار

»المشتركة« تحوز أقل 
األسعار في مناقصة

الش����عيبة  أكدت ش����ركة 
الصناعي����ة أنها قد أمتت بيع 
كامل مس����اهمتها في شركتها 
الزميلة شركة موندي الشعيبة 
)فييا( وهي متثل 45% من رأس 
املال بإجمالي مبلغ قدره حوالي 
935 ألف دينار، مشيرة الى انه 
نتج ع����ن ذلك ربح قدره 320 
أل����ف دينار، ما يعادل ربحية 
سهم قدرها 5.87 فلوس تقريبا، 
وسيتم إظهاره في الدفاتر في 

الربع الثاني من هذا العام.

أعلنت ش����ركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت أنها حازت 
أقل االسعار في املناقصة رقم 
»ار اف ب����ي 2091« والتابعة 
لشركة نفط الكويت، واخلاصة 
بأعمال انشاء خطوط أنابيب 
تدفق اخلام واالشغال املتصلة 
بها في منطقة جنوب ش����رق 
الكويت بقيمة 26.85 مليون 
دينار وملدة 48 شهرا. وذكرت 
الشركة انها لم تصلها أي كتب 
بالترسية بعد، وستقوم مبوافاة 
ادارة السوق بأي مستجدات 

بهذا اخلصوص في حينه.

وقف تداول سهم »إستراتيجيا«
أوقفت البورصة تداول س����هم ش����ركة 
اس����تراتيجيا لالستثمار اعتبارا من أمس 
وذلك ملخالفة الش����ركة قرار جلنة السوق 
رقم 4 لس����نة 2007 بشأن مواعيد انعقاد 
اجلمعيات  العمومية للش����ركات املدرجة 
والذي مبوجبه يتعني على هذه الشركات 
عقد جمعياته����ا العمومية التالية النتهاء 
الس����نة املالية خ����الل 45 يوما من تاريخ 
موافقة السوق على بياناتها السنوية وحيث 
ان »استراتيجيا« لم حتدد تاريخ اجلمعية 
العمومية فقد جتاوزت املهلة احملددة بالقرار 

املذكور.
وأفادت البورصة بأن اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة استراتيجيا 
لالستثمار سوف تنعقد في 17 يونيو اجلاري 
ملناقشة بنود جدول األعمال عن السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009 مبا يلي: 
1 � عدم توزيع أرباح.

2 � إطف����اء جزء من اخلس����ائر املالية 
املتراكم����ة والبالغة 13.7 مليون دينار من 

القانوني  الع����ام واالحتياطي  االحتياطي 
وعالوة اإلصدار الذي يبلغ اجماليهم 849.3 
ألف دينار لتصبح اخلس����ائر بعد اإلطفاء 

12.85 مليون دينار.
3 � املوافقة على االقتراح بزيادة رأس 
املال بقيمة 10.27 ماليني دينار وذلك  بإصدار 
102.752.160 سهما جديدا بسعر 102 فلس 
للس����هم الواحد تتضمن 100 فلس القيمة 
االسمية للسهم و2 فلس عالوة اإلصدار وان 
يتم اس����تدعاء زيادة رأس املال على دفعة 
واحدة وتعرض على املساهمني املسجلني 
بسجالت الش����ركة في اليوم السابق على 
تاري����خ دعوة مجلس اإلدارة املس����اهمني 
لالكتتاب كل بنسبة ما ميلكه  في رأس مال 
الشركة على أال تقل مدة االكتتاب للمساهمني 
عن أسبوعني مع تفويض مجلس اإلدارة 
بعرض فائض األس����هم غير املكتتب فيها 
للمساهمني  احلاليني او ملساهمني جدد بسعر 
100 فلس للسهم وعالوة إصدار 5 فلوس 
للس����هم الواحد وتفويض مجلس اإلدارة 

في حتديد كافة شروط وضوابط وقواعد 
االكتتاب  وفي التصرف في كسور األسهم 
وتعيني شركة املركز املالي كمدير إصدار 

إلدارة عملية زيادة رأس املال.
4 � املوافقة على االقتراح بخفض رأس 
مال الشركة مبقدار 12.85 مليون دينار وذلك 
مبا يعادل 128.522.160 س����هما من األسهم 
املصدرة بعد الزيادة وذلك إلطفاء اخلسائر 
املتراكمة حتى 31 ديسمبر 2009 ليصبح 
رأسمال الش����ركة بعد التخفيض مبلغ 15 
مليون دينار موزعة على 150 مليون سهم 
قيمة كل س����هم 100 فلس وجميع األسهم 
نقدية ومدفوعة بالكامل، كما ستتم مناقشة 

بنود أخرى على جدول األعمال.
يذكر أن هذه التوصيات تخضع ملوافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. علما 
بأن الش����ركة موقوفة عن التداول تطبيقا 
لقرار جلنة الس����وق رقم 4 لس����نة 2007 
بشأن مواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية 

للشركات املدرجة.


