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باستجواب أم الهيمان، ومع ذلك فإن حركة التداوالت أمس أظهرت 
مؤش���رات ايجابية، أبرزها صعود أغلب أسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي باحلد األعلى، كذلك اس���تغالل بعض املجاميع 
االس���تثمارية االج���واء 
االيجابي���ة للتحرك على 
اس���همها وان كان بشكل 
إال أن اس���تمرار  ح���ذر 
الصع���ودي  االجت���اه 
للسوق سوف يشجع هذه 
املجاميع على اس���تمرار 
دعم اس���همها وبالتالي 
تشجيع املضاربني على 
العودة للسوق باعتبار 
ان السلوك املضاربي هو 
املس���يطر على مجريات 
التداول. وحتى تتجنب 
املجاميع االس���تثمارية 
خسائر في نتائجها املالية 
في الربع الثاني من العام 

27.7 مليون سهم نفذت من خالل 585 صفقة قيمتها 12.1 مليون 
دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 26.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 305 
صفقات قيمتها 1.7 مليون 

دينار.

صعود قوي.. ولكن

على الرغم من سيطرة 
الل���ون األخض���ر على 
شاشات التداول ألول مرة 
منذ أكثر من شهرين اال 
التي حققها  ان املكاسب 
الس���وق دون مس���توى 
أمر  التوقع���ات، وه���ذا 
طبيعي خاصة انه تزامن 
إعالن إمتام الصفقة مع 
اجللسة السرية اخلاصة 

اللون األخضر يسود شاشات التداول بعد غياب
و»زين« تعود للتداول اليوم لدفع السوق لمزيد من الصعود

استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة والبالغة 
21.3 مليون دينار على 52.9% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، 
بيتك، املشاريع، الساحل، الديرة، انابيب، اجيليتي، 

دانة الصفاة، اجنازات، الصناعات.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 3.5 

ماليني دينار على 8.7% من القيمة االجمالية.
 باستثناء انخفاض مؤش���ر التأمني مبقدار 7.2 
نقاط، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها 
الش���ركات غير الكويتية مبقدار 136.4 نقطة، تاله 
البنوك مبقدار 134.7 نقطة، تاله االس���تثمار مبقدار  ت
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احلالي، فإنه يفترض ان تس���تغل 
االجواء اإليجابية التي وفرتها صفقة 

زين لدعم اسهم شركاتها بقوة.

آلية التداول

حققت أغلب اسهم البنوك ارتفاعا 
في اس���عارها في تداوالت نشطة 
بعضها مضاربي والبعض اآلخر 
استثماري خاصة عمليات الشراء 
على سهم البنك الوطني الذي حقق 
مكاسب ملحوظة، وذلك باعتبار انه 
اكثر البنوك اس���تفادة من صفقة 
زين، كذلك شهد سهم بنك اخلليج تداوالت مرتفعة نسبيا ايضا، 
فيما ان س���هم البنك الدولي رغم انه اكثر اسهم البنوك تداوال اال 

انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
وف���ي قطاع االس���تثمار، حققت اغلب اس���هم القطاع ارتفاعا 
في اسعارها خاصة اسهم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
التي سجلت ارتفاعا باحلد االعلى دون عروض بيع في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم الساحل للتنمية وسجل 
سهم جلوبل ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة. وارتفعت 
نس���بيا التداوالت على س���همي ايفا والديرة القابضة مع ارتفاع 

محدود السعارها.
وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االس���هم خاصة اس���هم الدولية 
للمنتجع���ات وعقارات الكويت، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة 
على سهم اجنازات اال انه سجل انخفاضا باحلد االدنى معروضا 
دون طلبات. وواصل س���هم الوطنية العقارية االنخفاض باحلد 

االدنى معروضا دون طلبات لليوم الثاني على التوالي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم صناعة االنابيب 
الذي رغم ارتفاعه باحلد االعلى اال انه كان معروضا. كذلك سجل 
سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نس���بيا ايضا، وواصل سهم منا القابضة ارتفاعه باحلد 

االعلى في تداوالت محدودة ايضا.
وفي قطاع اخلدمات، حققت اغلب اس���هم القطاع ارتفاعا في 
اس���عارها ايضا في تداوالت مرتفعة على اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة خاصة اس���هم صفاة طاق���ة والصفوة وصفاتك، فيما 
ان سهم اجيليتي ش���هد ارتفاعا نسبيا في تداوالته مع استقرار 

سعره السوقي.
وحققت معظم اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 

في تداوالت مرتفعة على سهم التمويل اخلليجي.
وقد استحوذت قيمة تداول اس���هم 12 شركة على 52.9% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

121 شركة.

هشام أبوشادي
انتشلت عملية إمتام صفقة »زين 
� افريقيا« سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس من التدهور الذي يشهده 
منذ بداية الرب���ع الثاني من العام 

احلالي.
فق���د قفزت املؤش���رات العامة 
للسوق ملستويات قياسية خاصة 
قيمة التداول التي تعطي مؤش���را 
أساسيا على عودة التدفقات املالية 
بقوة للسوق لالستفادة من النشاط 
الذي ش���هده أمس، والذي يتوقع 

اس���تمراره، خاصة ان هذه الصفقة متثل بريق األمل املنتظر في 
الوقت الراهن حتى يستمر السوق في النشاط لتعويض بعض 
اخلسائر التي تكبدها على مدى الشهرين املاضيني، ورغم االنتهاء 
من الصفقة التي ترقبتها األوساط االستثمارية واالقتصادية على 
مدى شهور إال ان صعود السوق جاء دون مستوى التوقعات، فقد 
كان من املتوقع ان يش���هد السوق صعودا كبيرا عما مت حتقيقه 
أمس إال ان س���يطرة املخاوف والقلق على أوساط املتداولني من 
ان يكون صعود الس���وق ملجرد يوم أو يومني، ومن ثم العودة 
الى الهبوط مرة أخرى دفع البعض منهم للبيع وحتقيق مكاسب 
سريعة، فيما ان البعض اآلخر يترقب عودة سهم »زين« للتداول 
ملعرفة مدى تفاعله مع هذه الصفقة واملكاسب السوقية التي ميكن 
ان يحققها السهم، خاصة في ظل إعالن الرئيس التنفيذي للشركة 
بن س���المة في املؤمتر الصحافي أمس بأنه سيتم توزيع أرباح 

على املساهمني لعام 2010 تتراوح بني 200 و240 فلسا.
وقد ارتفع املؤشر العام 58.7 نقطة ليغلق على 6723.4 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.88% مقارنة بأول من أمس. كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 4.67 نقاط ليغلق على 411.07 نقطة بارتفاع نسبته %1.15 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 292.3 مليون سهم نفذت من 

خالل 5090 صفقة قيمتها 40.2 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 121 ش���ركة من أصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 77 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
28 ش���ركة وحافظت أسهم 16 شركة على أسعارها و91 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 91.7 مليون س���هم نفذت من خالل 1515 صفقة قيمتها 9 

ماليني دينار.
وجاء قطاع العق���ار في املركز الثاني بكمي���ة تداول حجمها 
71.7 مليون س���هم نفذت من خالل 667 صفقة قيمتها 4.9 ماليني 

دينار.
واحتل قط���اع اخلدمات املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
46 مليون س���هم نفذت من خالل 1086 صفقة قيمتها 5.9 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

صعود أغلب أسهم 
شركات الخرافي 
بالحد األعلى 
و»الوطني« يقود 
صعود البنوك

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 12 شركة 
على 52.9% من 
القيمة اإلجمالية

)سعود سالم(صعود ملحوظ ملؤشرات السوق 

المؤشر 58.7 نقطة وتداول 
292.3 مليون سهم قيمتها 

40.2 مليون دينار

ارتفاع

لجنة المشاريع في »الغرفة« تحّث »المركزي«
واتحاد المصارف على تأمين التمويل الكافي

الخاص بقطاع اإلنشاءات بما ينسجم مع السياسات النقدية

عقدت جلنة املش����اريع العامة واإلس����كان املنبثقة عن مجلس إدارة 
غرف����ة جتارة وصناعة الكوي����ت، أمس اجتماعها الثال����ث للعام 2010، 
وعقب االجتماع قال رئيس اللجنة عضو مجلس اإلدارة أنس الصالح ان 
اللجنة تابعت بحث القانون رقم 45 لسنة 2007 املتعلق بتأسيس شركة 
مساهمة إلنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، وأقرت تكثيف 
التواصل مع شركات قطاع االستثمار العقاري لبلورة وجهة نظر ترفع 
الى اجلهات الرس����مية املعنية، كما أقرت اللجنة متابعة مساعيها لدى 
الس����لطتني التشريعية والتنفيذية لإلسراع في إقرار قانون املناقصات 

العامة املقترح مبا فيه مالحظات الغرفة.
وفي إطار البند الثالث على جدول أعمالها، أقرت اللجنة السعي لدى 
بنك الكويت املركزي واحتاد املصارف واملؤسس����ات العاملة في قطاع 
اإلنشاءات ملعاجلة مس����ألة تأمني التمويل املصرفي الكافي لهذا القطاع 
مبا ينسجم مع السياسات النقدية، ويحقق معايير األمان، ويتيح لهذا 

أنس الصالحالقطاع أداء دوره كامال في تنفيذ مشاريع اخلطة اإلمنائية.

في ندوة نظمها اتحاد الشركات االستثمارية حول أزمة السوق والفرص االستثمارية

باركر لـ »األنباء«: شركات االستثمار بعيدة عن مقصلة اإلفالس
واستثمارات »الهيئة« في أوروبا تتمتع بالمهنية وتنوع المخاطر

أوروبا مقبلة على أزمة جديدة بقيادة إسبانية خالل يوليو المقبل إن لم تسدد التزاماتها
أسواق المال العالمية تتجه للتعافي بنسبة 20% بعد التراجعات الحادة في مارس الماضي

عمر راشد
أك���د كبي���ر االستش���اريني 
االقتصاديني في كريديت سويس، 
روبرت باركر أنه ال تعثر لشركات 
استثمارية بالكويت خالل العام 
احلال���ي وذلك على خلفية أزمة 
الت���ي تواجهها تلك  الس���يولة 

الشركات حاليا.
 وقال باركر في تصريح خاص 
ل� »األنباء« عل���ى هامش ندوة 
»أزمة السوق والفرص املتاحة: 
ما القادم؟« والتي نظمها احتاد 
الشركات االس���تثمارية، أمس، 
أن تلك الش���ركات لديها فرص 
جيدة لالس���تثمار حاليا خاصة 
في أسواق األس���هم الرخيصة، 
مس���تدركا بأن البيع في الوقت 
الراهن مخاطرة كبيرة ألي أصل 
من األصول حيث ان األس���واق 
املالية ستبدأ في التحسن وبشكل 

كبير خالل يوليو املقبل.
 وردا على سؤال حول اجتاه 
الش���ركات للتخارج من  بعض 
أصولها في أوروبا على خلفية 
تداعي���ات األزم���ة الراهنة التي 
تعاني منها اليونان وبعض الدول 
األوروبية بس���بب أزمة الديون 
السيادية، قال باركر إن التمسك 
باألصل ف���ي الوقت احلالي هو 
أفضل استراتيجية إلدارة الثروات، 
مشيرا إلى أنه على املدى الطويل 

لتقليص العجز املالي الش���ديد 
لليونان خ���الل املرحلة املقبلة، 
مبينا أن هن���اك خفضا واضحا 
املالي لليونان خالل  العجز  في 

العام احلالي.
ان اس���بانيا  وأضاف باركر 
مقبل���ة على أزم���ة حقيقية في 
يوليو املقبل ما لم تقم بس���داد 
مبلغ مالي كبير مستحق عليها 

في يوليو املقبل.
وبعب���ارة »ال توج���د قواعد 
للخروج من االحتاد األوروبي«، 
رد باركر على استفس���ار حول 
قيام اليونان باخلروج من االحتاد 
بالقول ان إعادة تقييم األصول 
مرة أخرى ستكون من الصعب 
عليها، حيث ان عودتها لعملتها 
الدراخمة سيترتب عليها انهيار 
كبير في األصول وهو ما سيؤدي 
إلى مش���كلة حقيقية تواجهها 

الشركات في الفترة املقبلة.
وفي استعراضه لتطور أداء 
أس���واق املال العاملي���ة، قال إن 
أسعار األس���هم األوروبية باتت 
مرضية بعد التراجعات احلادة 
في مارس املاضي، مستدركا بأن 
تلك األسواق ستعاود الصعود 
مرة أخرى بنسب منو تصل إلى 

20% خالل يوليو املقبل.
وقال إن األزمة اليونانية ستمر 
بس���الم العام احلالي وستقوم 
بإعادة جدولة ديونها على مدى 

ال� 10 سنوات املقبلة.
وحول أس���عار النفط، لفت 
باركر الى أن سعر النفط رخيص 
للغاية، والنحاس رخيص مقارنة 
باألسعار التي كان موجودا عليها 

قبل األزمة املالية احلالية.
وأوض���ح أن هن���اك 3 أنواع 
من الش���ركات ميكن االستثمار 
فيها وتنقس���م إلى شركات ذات 
مالءة جي���دة وتتمت���ع مبيزة 
تنافسية عالية وتشمل القطاع 
الصحي واملستحضرات الطبية 
وتكنولوجيا املعلومات والطاقة 

والسلع االستهالكية.

وردا على تساؤل بشأن مصير 
الوح���دة النقدية اخلليجية في 
ض���وء تداعيات األزم���ة املالية 
الت���ي ضربت اليون���ان وتهدد 
اليورو، أوضح باركر أن الكويت 
تربط عملتها بسلة من العمالت 
وانسحاب س���لطنة عمان منها 
هو أكبر دليل على مراجعة تلك 
الدول لالتفاقية وهي قد تؤدي 
إلى تأجي���ل إطالقها ألجل غير 

مسمى.
وقال إن مقر االحتاد األوروبي 
في بروكسل سيقوم خالل املرحلة 
املقبلة بتوزيع مشروع على دول 
االحتاد األوروبي يلزمها بضرورة 
التقيد بالتزام���ات دول االحتاد 
األوروبي واملتمثل في تخفيض 
العجز املالي بنسبة ال تزيد على 
3% وأال يزيد الدين العام على %60 
من الناجت احمللي اإلجمالي، الفتا 
إلى أن هناك دوال كثيرة لم تلتزم 

بتنفيذ تلك القواعد.
وقال إن هناك قواعد صارمة 
س���يطبقها االحت���اد األوروبي 

م���ن أق���دم وأع���رق الصناديق 
العالم ولديها  الس���يادية حول 
تنوع قوي في استثماراتها في 
أوروبا وأميركا وهي استثمارات 
موجودة في أصول ذات نوعية 
عالية للغاية وهي ما ميكنها من 

تقسيم املخاطر.
 وبني باركر أن أزمة السيولة 
ال تتعلق بالشركات بقدر تعلقها 
ب���أداء القطاع االس���تهالكي من 
األف���راد واحلكومة وهو احملدد 
الرئيس���ي لوضع السيولة في 
الس���وق، الفتا إلى أن السيولة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ترتبط وبش���كل رئيسي بسعر 
النف���ط والذي قد يكون فوق ال� 

90 دوالرا للبرميل.
وق���ال إن التعامل مع نقص 
السيولة يأتي من خالل تكوين 
محفظة استثمارية في األسهم ذات 
األسعار املتدنية على أن يكون 
الدخول في تلك االستثمارات في 
مدى زمني يت���راوح بني 5 و10 

سنوات.

الفرصة  أمام الشركات  سيكون 
الستعادة معدالت منوها بعد بدء 
مرحلة التعافي من تداعيات األزمة 

األوروبية.
 وحول ما أثي���ر عن تغيير 
العام���ة لالس���تثمار  الهيئ���ة 
إلس���تراتيجية استثماراتها في 
السوقني األوروبي واألميركي، قال 
باركر إن الهيئة العامة لالستثمار 
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