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مساره الصعودي، ولكن الصعود لن يكون بشكل شمولي، بل ان 
طابع االنتقائية سيكون السمة االساسية لهذا الصعود مبعنى أن 
اسهم الش����ركات التي متتلك محفزات ستشهد صعودا تدريجيا، 
وابرز مالمح هذه االسهم، ان يكون اداؤها تشغيليا او انها ستحقق 
ارباحا استثنائية كشركة 
زي����ن التي متتلك عاملني 
اساس����يني هم����ا االرباح 
االس����تثنائية من صفقة 
زي����ن افريقي����ا واالرباح 
التشغيلية، باالضافة الى 
الشركات التي ستستفيد 
من االرباح االستثنائية 
والتشغيلية لشركة زين، 
لذلك فإن على اوس����اط 
املتداولني خاصة الصغار 
منهم ان يركزوا على اسهم 
الش����ركات ذات االرب����اح 
التشغيلية واالبتعاد عن 
الورقية  اسهم الشركات 
والت����ي تواجه صعوبات 
كبيرة في اع����ادة هيكلة 
ديونها، وان رخص اسعار 

17.1 مليون س���هم نفذت من خالل 356 صفقة قيمتها 6.1 ماليني 
دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 12.4 مليون سهم نفذت من خالل 99 صفقة قيمتها 

561 ألف دينار.

التماسك للصعود

منذ بداية الربع الثاني 
وحتى نهاية االس����بوع 
املاضي، والس����وق يأخذ 
النزولي واسباب  املنحى 
عديدة سبق تناولها في 
العديد من تقارير »األنباء« 
وحتى يأخذ السوق املنحى 
الصعودي الب����د ان مير 
مبرحل����ة من التماس����ك 
واالس����تقرار، وقد اعطى 
السوق نوعا من التماسك 
ت����داوالت امس ومن  في 
املفترض ان يس����تمر في 
هذا االجتاه خالل تعامالت 
االسبوع اجلاري ليأخذ 

البورصة تدخل مرحلة الشراء االنتقائي على األسهم الجيدة 
وغياب المحفزات المشجعة للمضاربين يؤثر على قيمة التداول

 استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات البالغة 
10.1 ماليني دينار على 55.9% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: بنك اخلليج، البنك الدولي، 
اجيليتي، زين، بيتك، بنك بوبيان، املس����تثمرون، 

التجارية، الصناعات.
 استحوذت قيمة تداول سهم بنك اخلليج البالغة 

1.9 ماليني دينار على 10.4% من القيمة االجمالية.

 سجلت مؤشرات أربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 53.9 نقطة، تاله التأمني مبقدار 
24.3 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات اربعة قطاعات 
اعالها االغذية مبقدار 37.9 نقطة، تاله الصناعة 

مبقدار 17.5 نقطة. ت
را
ش
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هذه االسهم ال يعد مبررا لشرائها.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول على 
قطاع البنوك مع تباين في اس���عار 
اسهم القطاع، فعلى الرغم من االرتفاع 
النسبي في تداوالت سهم البنك الدولي 
اال ان عمليات البيع س���يطرت على 
تداوالته ما ادى الى تراجعه بشكل 
التداوالت  انه رغ���م  ملحوظ، فيما 
املتواضعة على سهم البنك الوطني 
اال انه س���جل انخفاضا في سعره، 
بينما سجل سهم بنك بوبيان ارتفاعا 
ملحوظا في سعره، واغلق سهم بيتك على سعر الدينار، االمر الذي 
يشير الى انه في طريقه ملزيد من االرتفاع لقرب نهاية الربع الثاني 
وحرص الصناديق واحملافظ املالية على دفع السهم لالرتفاع باعتبار 

انه احد املراكز املالية االساسية لديها.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات االستثمارية بالضعف 
الشديد مع انخفاض اسعار اغلبها، فقد استقر سعر سهم االستثمارات 
الوطنية في تداوالت ضعيفة جدا، فيما تراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في تداوالت ضعيفة، وتعبر حركة 
التداول املتواضعة السهم الشركات االستثمارية عن املخاوف التي 
تسود اوس���اط املتداولني جتاه النتائج املالية الغلب هذه الشركات 
في الربع الثاني، خصوصا ان اس���عار اغلبها وصلت ملستويات اقل 
بكثير مقارنة مبس���تويات اس���عار نهاية الربع االول، فضال عن ان 
الصعوبات املالية التي تواجه العديد من هذه الشركات تدفع باجتاه 

القلق من تزايد عدد الشركات املعرضة لالفالس.
وتباينت اسعار اسهم الش���ركات العقارية في تداوالت مرتفعة 
على بعض االس���هم كسهم املس���تثمرون الذي شهد تداوالت نشطة 
م���ع انخفاض في س���عره بفعل عمليات املضارب���ة وجني االرباح، 
فيما ان س���هم التجارية العقارية شهد ارتفاعا ملحوظا في سعره، 
فيما حافظ س���هما جيزان والدولية للمنتجعات على اسعارهما في 
تداوالت مرتفعة، كذلك حافظ سهم عقارات الكويت على سعره في 

تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع تباين في اسعار اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، ففي 
الوقت الذي سجل فيه سهما الكابالت والسفن ارتفاعا في اسعارهما في 

تداوالت ضعيفة، انخفض سهم صناعة االنابيب وحدة سعرية.
وعلى الرغم من ضعف التداول على اسهم الشركات اخلدماتية، 
اال ان اغلبها س���جل ارتفاعا في اسعارها، فقد حافظ سهم زين على 
سعره في تداوالت تعتبر مرتفعة قياسا بالتداوالت الضعيفة للسوق 
بشكل عام، فيما س���يطرت عمليات البيع على سهم اجيليتي الذي 

تداول امس من دون ارباح.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 9 ش���ركات على 55.9% من 
القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول والبالغ عددها 107 

شركات.

 هشام أبو شادي
اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت ل���أوراق املالية في بداية 
تعامالت االس���بوع امس بالتذبذب 
احملدود ملؤشري السوق مع ضعف 
عام في عمليات الشراء التي تركزت 
بشكل اساسي على بعض االسهم في  

قطاع البنوك وسهم زين.
ورغم االنخفاض الواضح في قيمة 
التداول االجمالية اال انه يالحظ ان 
هناك متاسكا نسبيا في اسعار االسهم 
والذي ُيعد عامال اساسيا لدفع السوق 
لالرتفاع القائم على احملفزات الذاتية 

الكامنة في كل سهم على حدة. ومن ابرز االسهم التي متتلك محفزات 
كامنة يأتي في مقدمتها بعض اس���هم البنوك وس���هم زين واسهم 
الشركات املرتبطة بها. فعلى مستوى اسهم البنوك، فإن سهم البنك 
الوطني يأتي في مقدمة عموم االسهم املدرجة اجلاذبة للشراء، وبعض 
اس���هم البنوك التي يتوقع ان حتقق اداء جيدا مقارنة بالربع األول، 
واما س���هم زين، فمعروف اجلانب الكامن في الش���ركة والذي ميثل 
حافزا لشراء السهم واملتمثل في االرباح القياسية التي ستعلن عنها 
الش���ركة في الربع الثاني، وبطبيعة احلال اسهم الشركات املرتبطة 
به���ا والتي حققت اس���تفادة من توزيعاته���ا، باالضافة الى االرباح 
التي ستحققها في نهاية العام من التوزيعات املتوقعة لشركة زين 
ف���ي عام 2010 والتي بأي حال من االح���وال لن تقل عن توزيعاتها، 
لعام 2009 ان لم تكن اكثر، وما عدا ذلك، فان هناك اس���هما محدودة 
تعتمد في ادائها على النش���اط التشغيلي لها. لذلك من ابرز اسباب 
انخفاض قيمة التداول ان عمليات الش���راء االنتقائية يغلب عليها 

غياب احملفزات املضاربية.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 2.3 نقطة ليغلق على 6642.1 
نقطة بارتفاع نسبته 0.03%، فيما انخفض املؤشر الوزني 0.49 
نقطة ليغلق على 406.08 نقاط بانخفاض نس���بته 0.12%. وبلغ 
اجمالي االسهم املتداولة 149.8 مليون سهم نفذت من خالل 2407 

صفقات قيمتها 18.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 107 ش���ركات من اصل 212 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 32 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
36 شركة وحافظت اسهم 39 شركة على اسعارها و105 شركات 
لم يشملها النشاط تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية 
تداول حجمها 69.2 مليون س���هم نف���ذت من خالل 704 صفقات 

قيمتها 2.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 24 مليون سهم نفذت من خالل 468 صفقة قيمتها 

2.1 مليون دينار.
واحتل قط���اع اخلدمات املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
18.9 مليون س���هم نفذت من خالل 513 صفقة قيمتها 3.8 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

»زين« والشركات 
المرتبطة بها 
في مقدمة 
الشركات التي 
لديها محفزات 
استثنائية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 9 

شركات 
على %55.9 

من القيمة 
اإلجمالية

)سعود سالم( لعب اجلنجفة أفضل من اللعب مع األسهم  

المؤشر 2.3 نقطة وتداول 
149.8 مليون سهم قيمتها 

18.2 مليون دينار

ارتفاع

»المثنى«: هبوط مؤشر حساسية البورصة
»بيان«: التأثير اإليجابي لصفقة زين لم يكن كافيًا من 15% إلى 5.2% األسبوع الماضي 

 لدفع السوق إلى منطقة المكاسب األسبوعية
تقرير  قال 
شركة بيان 
لالستثمار 
خمسة  ان 
من أسواق األس����هم اخلليجية 
تكبدت خسائر بنهاية األسبوع 
املاض����ي، فيم����ا متكنت كل من 
املالي  بورصة قطر والس����وق 
السعودي من تشكيل استثناء إذ 
سجل كالهما مكاسب ملؤشريهما. 
وق����د زادت تلك اخلس����ائر من 
حج����م التراجع الذي س����جلته 
األس����واق منذ بداية العام فيما 
اللذان سجال  الس����وقان  متكن 
تقدما من تخفيف خس����ائرهما 
السنوية، وبخاصة السوق املالي 
الس����عودي الذي أنهى مؤشره 
األسبوع املاضي قريبا جدا من 
مس����توى إغالقه بنهاية 2009، 
وذلك بعد أن س����جل مكاس����ب 

ألسبوعني متواصلني. 
وأوضح التقرير أن نش����اط 
التداول ش����هد تراجعا لكل من 
مجموع كمي����ة وقيمة التداول 
على مستوى أس����واق األسهم 
اخلليجي����ة، وأتى ذلك كنتيجة 
مباش����رة النخفاض مؤشرات 
التداول في كل األسواق باستثناء 
س����وق الكويت لأوراق املالية 
الذي سجل منوا لكل من كمية 

وقيمة التداول.
ومن املالح����ظ هدوء وتيرة 
اخلس����ائر مقارنة باألسبوعني 
الس����ابقني، وه����ذا ي����دل على 
النفسي لأزمة  التأثير  تراجع 
االقتصادية ملنطقة اليورو، حيث 
عادت معدالت تغير مؤش����رات 
األسواق تقريبا إلى ما كانت عليه 
قبل أن تلقي تلك األزمة بتأثيرها 
على أس����واق اخلليج وتسبب 
لها خس����ائر كان����ت في بعض 
األحيان فادحة على املس����توى 
األس����بوعي، األمر الذي تسبب 
في فقدان مؤشرات تلك األسواق 

لكل مكاسبها السنوية. 
وعلى صعيد أداء األسواق، 
قال التقرير ان س����وق الكويت 
املالية واصل تراجعه  لأوراق 
التوالي،  الرابع على  لأسبوع 

وقد تأثر السوق باستمرار غياب 
الداخلية ونقص  الدعم  عوامل 
السيولة الواضح مقارنة بفترات 
سابقة حيث ظل متوسط قيمة 
التداول خالل األسبوع املاضي 
دون مستوى 30 مليون دينار، 
وقد تكبد السوق تلك اخلسائر 
رغم التأثير اإليجابي الذي شهده 
الس����وق إثر األخبار عن إمتام 
صفقة بيع أصول ش����ركة زين 
ف����ي إفريقيا، إال أن ذلك لم يكن 
إلى منطقة  كافيا لدفع السوق 

املكاسب األسبوعية.
أما السوق املالي السعودي، 
فواصل مؤشره تسجيل املكاسب 
رغم افتتاحه األسبوع بخسائر 
جللستني متتاليتني، وذلك قبل 
أن يتمكن من تسجيل مكاسب 
يومية للثالث جلسات الباقية، 
كانت كافية لتعويض خسائر أول 
األسبوع ونقل مؤشر السوق إلى 
املنطقة اخلضراء. وكان السوق 
ق����د افتتح تداوالت األس����بوع 
ببداية متعثرة في اليوم األول، 
حيث أنهى يوم����ه على تراجع 
متأث����را بضغ����وط بيعية على 
األسهم القيادية وخاصة أسهم 
البتروكيماويات. غير أن السوق 
متاسك في اليوم التالي عبر أداء 
متذبذب مسجال تراجعا بسيطا، 

ومن ث����م متكن م����ن تعويض 
خسائره في األيام التالية بدعم 
البتروكيماويات  من قطاع����ي 

واملصارف.
من ناحية أخرى، تذيل سوقا 
اإلمارات أسواق األسهم اخلليجية 
بعد أن كانا األكثر خسارة، وذلك 
بعد أن تصدر س����وق أبوظبي 
املالية أسواق األسهم  لأوراق 
اخلليجية جلهة نسبة التراجع 
األسبوعي، فيما حل سوق دبي 
املال����ي ثانيا. وتأثر الس����وقان 
بضغوط بيعية على أسهم قطاعي 
العقار والبنوك، وسط تداوالت 
متيزت باملضاربات االنتقائية، 
وقد شهد كال السوقني تراجعا 
لنشاط التداول وخاصة سوق 
دبي املالي الذي انخفضت قيمة 
الت����داوالت فيه بأكثر من %50، 
حيث كان السوق األكثر تراجعا 
جلهة نشاط التداول بني أسواق 
األسهم اخلليجية سواء من ناحية 

كمية أو قيمة التداول.
وعلى صعيد األداء منذ بداية 
العام، اجتمعت جميع مؤشرات 
أسواق األسهم اخلليجية على 
اإلغ����الق في املنطق����ة احلمراء 
التوالي،  الثالث على  لأسبوع 
وظل س����وق دب����ي املالي كونه 
األكثر خس����ارة، حيث وصلت 

نس����بة تراجعه إل����ى %16.04. 
وجاء س����وق أبوظبي لأوراق 
املالية ف����ي املرتبة الثانية بعد 
أن نقص مؤشره بنسبة %8.15. 
فيما شغل سوق الكويت لأوراق 
املالية املرتبة الثالثة، إذ سجل 
مؤشره خسارة سنوية بلغت 
نسبتها 5.22%. سوق البحرين 
املرتبة  املالية ش����غل  لأوراق 
الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض 
مؤشره 3.92%. أما السوق املالي 
الس����عودي فكان مؤشره األقل 
خسارة بني مؤش����رات أسواق 
األسهم اخلليجية منذ بداية العام، 
حيث سجل تراجعا محدودا بلغت 

نسبته %0.18.
ش����هدت أس����واق األس����هم 
اخلليجية تراجعا لكل من مجموع 
الت����داول بنهاية  أحجام وقيم 
األس����بوع املاضي، حيث نقص 
إجمالي حجم التداول بنس����بة 
بلغ����ت 13.99%، وذلك بعد أن 
وصل إلى 2.34 مليار سهم مقابل 
2.72 مليار س����هم في األسبوع 
قبل السابق. وبلغ مجموع قيم 
التداول في األس����بوع املاضي 
5.68 ملي����ارات دوالر منخفضا 
مبا نسبته 12.48% عن األسبوع 
الذي سبقه والذي كان فيه 6.49 

مليارات دوالر.

على صعيد الكمية املتداولة، 
تراجعت في كل األسواق باستثناء 
املالية،  الكويت لأوراق  سوق 
والذي شهد عدد األسهم املتداولة 
فيه منوا بلغت نسبته %7.13. 
من ناحية أخرى، كان س����وق 
دبي املالي هو األكثر انخفاضا، 
حيث نقص حجم التداول فيه 
بنسبة بلغت 45.36%، فيما جاءت 
بورصة قطر في املرتبة الثانية 

بتراجع نسبته %42.73. 
وأشار التقرير إلى أن سوق 
املالية شغل  البحرين لأوراق 
املرتبة الثالثة بعد أن انخفض 
حجم التداول فيه بنسبة بلغت 
37.57%، سوق أبوظبي لأوراق 
املرتبة  ب����دوره ش����غل  املالية 
الرابعة، وذل����ك بعد أن نقص 
حجم تداوالته بنسبة %22.84، 
أما أقل األسواق تراجعا، فكان 
الس����وق املالي الس����عودي، إذ 
انخفض حجم التداول فيه بنسبة 
بلغت 7.55%، ه����ذا وكان أكبر 
حجم تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجي����ة من نصيب س����وق 
الكويت لأوراق املالية، والذي 
بلغ 879.52 مليون سهم، في حني 
جاء السوق املالي السعودي في 
املركز الثاني بحجم تداول بلغ 

800.97 مليون سهم. 

هدوء وتيرة الخسائر في األسواق الخليجية نتيجة تراجع التأثير النفسي ألزمة أوروبا

قال تقرير شركة 
املثنى لالستثمار 
ان املؤشر السعري 
الكويت  لس���وق 
لأوراق املالية هبط بنس���بة 
1.39% لينهي األسبوع بأقل من 
7000 نقطة في حني ظل مؤشر 
املثنى كما هو دون تغيير مع 
ارتفاع بسيط بنسبة %0.85. 
أما املؤشر الوزني للسوق فقد 
هبط بنس���بة 1.17%، مش���يرا 
الى أن الهبوط في حساس���ية 
السوق يعتبر مؤشرا على نقص 
املش���اركة في البورصة حيث 
شهد مؤشر MUDX هبوطا في 
احلساسية من 15% إلى %5.26 
خالل األس���بوع املاضي حيث 
تبعه في ذلك املؤشر السعري 

للسوق بنسبة %10.6. 
وأوضح التقري���ر أن مقاييس التداول بلغت 
مستويات عادية باستثناء هبوط الهامش للقيمة 
السوقية مبقدار 1.2%، وارتفع حجم السوق بنسبة 
7% وذلك بس���بب الزيادة بنس���بة 10% و15% في 
حجم الس���وق من قبل قطاع االس���تثمار وقطاع 
العقار على التوالي واللذان يشكالن معا 53% من 

إجمالي حجم البورصة. 
ومن حيث القيمة الس���وقية ق���ال التقرير ان 
الزيادة البالغة 30.5% تعود إلى قطاع اخلدمات 
الذي حقق منوا بنسبة 88% بسبب استئناف تداول 
أسهم شركة الهواتف املتنقلة »زين« الحقا خالل 
األس���بوع حيث تبعها في ذلك القطاع الصناعي 
بزيادة قدرها 44% في القيمة السوقية وذلك على 
ضوء األحجام التي فاقت التوقعات في القطاع. 

ومن حيث حركة الس���وق سجلت 36 شركة 
)17% من إجمالي الش���ركات املدرجة( حتسنا في 
أدائها في حني سجلت 83 شركة )40% من إجمالي 
الش���ركات املدرجة بعد أن كانت 48% األس���بوع 
املاضي( تراجعا في أدائها، وعلى صعيد الشركات 
اإلسالمية البالغ عددها 62 شركة حققت 10 شركات 

تقدما في أدائها في حني سجلت 26 شركة تراجعا 
في أدائها األسبوعي. 

وأشار التقرير إلى أن صعود قطاع االستثمار 
استمر لأسبوع الثالث على التوالي حيث أصبح 
القطاع األكثر نشاطا خالل األسبوع. ومن معدل 
234 مليون س���هم خالل األسبوع املاضي استمر 
منو شركات االس���تثمار ليصل إلى 258 مليون 
سهم هذا األسبوع بالرغم من حالة ضعف األداء 

في السوق هذا األسبوع بشكل عام. 
وذكر التقرير أن بيت التمويل اخلليجي استمر 
لأس���بوع الثالث على التوالي في احتالل املركز 
الريادي في امتالك األس���هم األكثر نشاطا حيث 
تبعه في املرتبة الثانية شركة املنتجعات الدولية 
ثم شركة الديرة القابضة وشركة أبيار للتطوير 

العقاري وبنفس ترتيب األسبوع املاضي.
واش���ار التقرير الى أن قائمة أكثر الشركات 
حتقيقا للربح في القيمة السوقية تشمل كال من 
الش���ركة الكويتية للخدمات التعليمية القابضة 
التي حققت ارتفاعا بنس���بة 8.9 حيث تبعها في 
ذلك شركة اخلليج القابضة وشركة أركان الكويت 

العقارية. 

من أخبار الشركات 
قال التقرير ان االس��بوع املاضي ش��هد عدة 
اخبار كان من أهمها:أن بنك برقان يستعد إلصدار 
صكوك بقيمة 140 مليون دينار حيث من املتوقع 
أن يقوم ببيع جزء من هذا اإلصدار إلى مستثمرين 
أجانب وفقا ملا صرح به رئيس مجلس اإلدارة و يتم 
استخدام األموال التي مت جمعها لتوسعة وتطوير 
كفاية رأس املال. وذكر التقرير أن الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار توصلت إلى اتفاقية مع دائنيها 

لهيكلة مديونية بقيمة 145 مليون دينار، وقد وافق 
بي��ت التمويل الكويتي على اتفاقية إلعادة هيكلة 
املديوني��ة ملدة خمس س��نوات مع جميع الدائنني 

احملليني والدوليني البالغ عددهم 22 دائنا. 
وهبط سعر النفط اخلام الكويتي مبقدار 3.62 
دوالرات يوم االثنني املاضي ليصل إلى 68.74 دوالرا 
للبرميل مقارنة بسعر 72.36 دوالرا للبرميل يوم 

اجلمعة املاضي.

كمية التداول السوقتقـارير
قيمة التداول )مليون الترتيب%)مليون سهم(

الترتيب%دوالر اميركي(

30.531%7.131464.32%879.52سوق الكويت لأوراق املالية

3-11.51%24.698.03- 7.55%800.97السوق املالية السعودية

4-19.30%55.42- 37.57%12.25سوق البحرين لأوراق املالية

6-38.31%6225.94- 42.73%26.31بورصة قطر

2-10.65%343.59- 7.65%48.98سوق مسقط لالوراق املالية

7-50.14%7136.30- 45.36%324.11سوق دبي املالي

5-19.46%4107.62- 22.84%249.16سوق ابوظبي لالوراق املالية

-12.48%5.681.22- 13.99%2.341.30املجموع

القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(
قطاع البنوك 11.70

قطاع غير الكويتي  %37.223.28
%9.44

قطاع الصناعة
2.68

%8.52

قطاع العقار
1.70

%5.41

قطاع األغذية
0.72

%2.30

قطاع الخدمات
8.60

%27.37
قطاع التأمين 0.28

%0.90

قطاع االستثمار 2.84
%9.04


