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من الشركات مبا فيها بعض الشركات القيادية، يالحظ ان هناك تسييال 
منذ فترة طويلة على هذه االسهم والتوجه نحو االسهم اآلمنة، واملتمثلة 
في البنوك، لكن ليس هذا املبرر في التوجه املفاجئ على البنوك امس، بل 
ان اقتراب نهاية الربع الثاني وسعي احملافظ املالية الكبيرة والصناديق 
االستثمارية لتحسني ادائها 
املال���ي وراء هذا النش���اط 
املتوقع استمراره، خاصة 
ان الكثي���ر من الش���ركات 
س���تتأثر نتائجه���ا املالية 
الثاني بالهبوط  الربع  في 
القوي للسوق الذي خسر 
حوالي 1000 نقطة منذ بداية 
املقابل  الثاني، وفي  الربع 
هذا النشاط ألسهم البنوك 
واصلت اس���هم الشركات 
الرخيصة اجتاهها النزولي، 
خاصة اس���هم الش���ركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي 
واسهم املجاميع االستثمارية 
االخرى، وعلى الرغم من ذلك 

دينار، واحتل قطاع البنوك املركز الثالث بكمية تداول حجمها 34 مليون 
سهم نفذت من خالل 720 صفقة قيمتها 18.5 مليون دينار.

وحصل قطاع اخلدمات على املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 28.8 
مليون سهم نفذت من خالل 911 صفقة قيمتها 10.8 ماليني دينار.

وجاء قطاع الصناعة في 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 22.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 821 صفقة 

قيمتها 6 ماليني دينار.

السيولة المالية

اظهرت السيولة املالية 
الت���ي وجهت نحو اس���هم 
البن���وك امس والتي متثل 
43.1% م���ن اجمال���ي قيمة 
التداوالت ان هناك سيولة 
مالية متوافرة لكنها تبحث 
عن الفرص اجليدة واآلمنة، 
وهذا امر طبيعي، ففي ظل 
املعاناة التي تواجهها العديد 

عمليات شراء ملحوظة على البنوك تقود السوق لالرتفاع
وبيع على األسهم الرخيصة خاصة المرتبطة بـ »زين«

فإن نشاط البنوك ميثل مؤشرا على 
ان يعدل السوق الكويتي من اوضاعه 
خالل االسبوعني املقبلني خاصة في ظل 
املكاسب التي حتققها اغلب االسواق 
املالية العاملية واخلليجية، فقد انخفض 
سوق البحرين بنسبة 0.11%، وسوق 
دبي بنس���بة 0.98%، وسوق مسقط 
0.06%، فيما ارتفعت اسواق السعودية 
0.59% وابوظبي 0.34% وقطر %0.68، 
حيث ميثل اداء االس���واق اخلليجية 
االفضل مقارنة بالسوق الكويتي منذ 
بداية الربع الثاني والذي وصل فيه 
ملستويات بدايات االزمة العاملية في 
اغسطس 2008، االمر الذي يشير الى 

ان هناك تعمدا وراء هذا الهبوط احلاد.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداوالت نشطة 
على أغلب األسهم، فرغم التداوالت املرتفعة على سهم البنك الوطني، 
إال انه حافظ على سعره مستقرا، وذلك نتيجة عمليات نقل متت على 
أس���هم البنك، كذلك شهد سهم بنك اخلليج ارتفاعا ملحوظا في سعره 

بفعل عمليات الشراء النسبي على السهم.
واستمرت أغلب أس���هم الشركات االستثمارية في التراجع خاصة 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي التي تكبدت خسائر كبيرة، 
األمر الذي كبد الكثير من أوس���اط املتداولني خسائر كبيرة ايضا، فقد 
استمرت عمليات البيع على سهم الساحل للتنمية الذي سجل هبوطا 
ملحوظا في تداوالت مرتفعة، كذلك واصل سهم االستثمارات الوطنية 
االنخفاض، ويالحظ ان هناك ضعفا كبيرا وواضحا في تداوالت أسهم 
الشركات االس���تثمارية نتيجة عدم حترك املجاميع االستثمارية على 

أسهمها في هذه الشركات.
واستمرت التداوالت ضعيفة على أسهم الشركات العقارية مع تباين 
في أسعارها، فقد استمرت التداوالت املرتفعة على سهم املستثمرون 

الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره.

الصناعة والخدمات

ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم الشركات الصناعية 
مع ارتفاع في أسعار أغلبها، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا 
في س���عره في تداوالت نش���طة، فيما واصل س���هم صناعة األنابيب 
االنخفاض بفعل اس���تمرار عمليات البيع مع افتقار الس���هم لعوامل 

الدعم من قبل مالكه.
حققت بعض األس���هم في قطاع اخلدمات ارتفاعا في أسعارها في 

تداوالت ضعيفة بشكل عام.
فقد حافظ س���هم »زين« على س���عره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
فيما سجل سهم أجيليتي ارتفاعا محدودا، وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 8 شركات على 64.5% من القيمة اإلجمالية للشركات التي شملها 

التداول البالغ عددها 105 شركات.

هشام أبوشادي
تركزت السيولة املالية في سوق 
الكويت لألوراق املالية امس في قطاع 
البنوك نتيجة افتقاد الثقة في األداء 
املالي املتوقع للعديد من الشركات في 
الرب���ع الثاني من العام احلالي، وفي 
مقابل ذلك، واصلت اس���هم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي في مختلف 
القطاع���ات تراجعه���ا بفعل عمليات 
البيع امللحوظة عليها األمر الذي أثار 
تساؤالت عديدة خاصة ان اغلب هذه 
الشركات استفادت من توزيعات ارباح 
زين لع���ام 2009، باإلضافة الى انها 
س���تحقق اس���تفادة كبيرة ايضا من 

توزيعات زين لعام���ي 2010 و2011، ويأتي هذا عكس التوقعات متاما 
والتي كانت تشير الى ان هذه األسهم ستقود النشاط في السوق عقب 
انهاء صفقة زي���ن � افريقيا اال ان ما حدث عكس ذلك، حيث تراجعت 
هذه األسهم بشدة األمر الذي كبد العديد من اوساط املتداولني خسائر 
ضخمة خاصة أنهم قاموا ببناء مراكز مالية على هذه األس���هم خالل 

فترة إنهاء الصفقة.
ويأتي التركيز على اسهم البنوك خالل هذه الفترة ألسباب أولها: 
ان اسهم البنوك تعد األكثر أمانا في ظل االفتقاد شبه التام للعديد من 

اسهم الشركات األخرى.
ثانيا: التفاؤل بنتائجها املالية، مع استمرار اغلب البنوك في حتويل 
ارباحها التش���غيلية الى مخصصات اال انه ف���ي نهاية املطاف تعتبر 

البنوك القطاع الوحيد املضمون من حيث األرباح.
ثالثا: باعتبار ان البنوك متثل املراكز املالية األساسية لدى الصناديق 
واحملافظ املالية، فإن تصعيدها يأتي لتحس���ني املراكز املالية لها في 

نهاية الربع الثاني من العام احلالي.
وفي كل األحوال، فإن النشاط امللحوظ ألسهم البنوك يدعم نسبيا 
عامل الثقة املهزوزة في الس���وق خاصة ان الصعود يحفز على املزيد 

من الصعود.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 13.7 نقطة ليغلق على 6542.3 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.21% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 

2.44 نقطة ليغلق على 397.3 نقطة.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 205.3 ماليني سهم نفذت من خالل 

2308 صفقات قيمتها 42.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 105 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 40 شركة وتراجعت اسعار اسهم 33 شركة وحافظت 

اسهم 32 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الصناعية النشاط بكمية تداول حجمها 65.9 

مليون سهم نفذت من خالل 702 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 39.8 مليون سهم نفذت من خالل 905 صفقات قيمتها 3.3 ماليني 

الغياب الواضح 
من المجاميع 
االستثمارية 
الكبيرة عن دعم 
أسهمها يثير 
تساؤالت عديدة 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 8 

 شركات
 على %64.5

من القيمة 
اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداوالت اسهم 8 شركات والبالغة 
27.7 مليون دينار على 64.5% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، 
برقان، بيتك، الصناعات، بوبيان، كيماويات وزين.

  استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.7 
ماليني دينار على 17.9% من القيمة االجمالية.

  س��جلت مؤش��رات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
البنوك مبق��دار 156.9 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 
50.5 نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 21.6 نقطة، فيما 
انخفض مؤشر قطاع االستثمار مبقدار 39.1 نقطة 

تاله الشركات غير الكويتية مبقدار 15.7 نقطة. ت
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املؤشرات تواصل تذبذبها

المؤشر 13.7 نقطة وتداول 
205.3 ماليين سهم قيمتها 

42.9 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(

»كامكو«: 16% من األسهم تتداول عند أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا
أكد في تقريره أن السوق يمر بمرحلة جمود وعدم وضوح الرؤية ألرباح الفترة المتبقية من 2010

5 أسهم فقط تخطت أسعارها الحالية الـ 100% من أدنى سعر وصلت إليه و16 سهمًا تتداول بين 40% و%100 

 مقارنة بين األسعار الحالية لألسهم المدرجة في سوق الكويت
مع أدنى مستوى وصلت اليه في آخر 52 أسبوعًا
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مقارنة للمعدل اليومي للقيمة والكمية المتداولة في سوق الكويت منذ بداية عام 2010
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مقارنة بين أداء أسواق األسهم الخليجية منذ بداية عام 2010 ومنذ بداية أبريل 2010
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أوضح تقرير 
عن  ص���ادر 
إدارة بحوث 
االس���تثمار 
في ش���ركة مش���اريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
)كامك���و( ع���ن أداء األس���واق 
املالي���ة اخلليجي���ة وحتلي���ل 
مؤشرات التداول لسوق الكويت 
لألوراق املالية أن األسواق املالية 
اخلليجية ش���هدت أداء متميزا 
وحالة من االس���تقرار النسبي 
وع���ودة رؤوس األم���وال التي 
بدورها انعكس���ت إيجابا على 
حجم وقيمة التداوالت في تلك 
األسواق خالل الربع األول وذلك 
نتيجة عدة عوامل أبرزها نتائج 
مالية أفضل من التوقعات للسنة 
املالية املنتهية في ديسمبر 2009 
باإلضافة إلى االرتفاع امللحوظ 
في أسعار النفط وظهور بوادر 
انتعاش ف���ي اقتصادات الدول 
الكب���رى وف���ي أس���واق املال 

العاملية. 
وأض���اف التقرير أن معظم 
األس���واق اخلليجية عادت منذ 
أبريل  الثان���ي في  الربع  بداية 
املاضي إلى األداء الضعيف الذي 
شهدته في أوج فترة األزمة املالية 
لتسجل تراجعات حادة في جميع 
تلك األس���واق حيث انخفضت 
الس���وقية اإلجمالية  القيم���ة 
ألسواق األسهم اخلليجية منذ 

بداية شهر أبريل بنسبة 9.1% أو 
ما يعادل 70 مليار دوالر لتصل 
إلى مستوى 697 مليار دوالر. 
وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة 
الهبوط احلاد في معظم األسواق 
اخلليجية وعلى وجه اخلصوص 
كل من سوق األسهم السعودي 
وسوق الكويت لألوراق املالية 
وسوق أبوظبي لألوراق املالية 
حيث سجل كل منها انخفاضا في 
القيمة السوقية بلغ 26 و15 و12 

مليار دوالر على التوالي.

مؤشرات التداول 

وفي حتليل ملؤشرات التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
منذ بداية شهر مايو وحتى اليوم 
نالحظ انخفاضا كبيرا في املعدل 
املتداولة حيث  اليومي للقيمة 
سجلت 32 مليون دينار مقارنة 
مع معدل قيمة متداولة بلغت 74 
مليون دينار خالل األربعة أشهر 

األولى من العام احلالي. 
ويعود السبب األساسي في 
ذلك إلى توقف التداول على سهم 
زين لالتصاالت ملدة ثمانية أيام 
متتالية وذلك بناء على طلب إدارة 
الشركة حلني إمتام توزيع األرباح 

النقدية على املساهمني. 
كذلك ساهمت في تراجع حجم 
وكمية الت���داوالت، التحقيقات 
والتش���دد في عمليات املراقبة 
من قب���ل إدارة البورصة على 

كذلك انخفض املعدل اليومي 
لكمية األسهم املتداولة إلى 182 
مليون س���هم مقارنة مع معدل 
يومي بلغ 455 مليون سهم خالل 
األربعة أشهر األولى من السنة 

احلالية.

أم���ا خ���الل ش���هري مايو 
ويونيو فقد ش���هدت معدالت 
قيمة الت���داول اليومية تراجعا 
حادا في مؤشراتها حيث وصلت 
إلى أدنى مستوياتها لتسجل 35 
مليون دينار و27 مليون دينار 

التداوالت وخصوصا العمليات 
غير االعتيادية بهدف احلد من 

التالعب في أسعار األسهم.
باإلضافة إلى ذلك، فإن عدم 
وضوح الرؤية بالنسبة لألرباح 
املتوقعة خالل الربع الثاني من 

العام احلال���ي والتذبذب احلاد 
في األسواق املالية العاملية دفعا 
عددا كبيرا من املستثمرين إلى 
اجلل���وس جانب���ا وانتظار أي 
عوامل إيجابية قد تؤثر في أداء 

السوق. 

على التوالي مقارنة مع 70 مليون 
دينار خالل شهر أبريل املاضي 
ويعود هذا التراجع احلاد الذي 
شهده س���وق الكويت لألوراق 
املالية في مؤشراته املالية إلى 
تأخر عدد كبير من الش���ركات 
املدرجة عن إعالن نتائجها املالية 
إلى  الربع األول، باإلضافة  عن 
ع���ودة حالة اخل���وف والهلع 
نتيجة أزمة الديون في أوروبا 
املالية  التي شهدتها األس���واق 
خالل شهر مايو السابق والتي 
أدت إلى الهبوط احلاد في جميع 
مؤشرات األسواق املالية العاملية 

واحمللية. 

مقارنة األسعار الحالية 

وف���ي حتليل ألداء األس���هم 
املدرجة لفترة ال� 52 أس���بوعا 
املاضية، يتبني أن 16% من األسهم 
املدرجة تتداول عند أدنى مستوى 
لها خالل فترة ال� 52 أس���بوعا 
في حني بلغ عدد األس���هم التي 
تتداول حاليا ما بني 1% و10% فوق 
أدنى مستوى وصلته خالل ال� 
52 أسبوعا حوالي 76 سهما أو 
ما يعادل 37% من إجمالي عدد 
األسهم املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية. وهذا ما يدل على 
استمرار األداء الضعيف للسوق 
وتأثره بعدد كبير من العوامل 
الداخلية واخلارجية السلبية 
أبرزها البيئة التشغيلية الصعبة 

التي تواجهها معظم الشركات 
احمللي���ة، الوض���ع االقتصادي 
الذي مير مبرحلة جمود وعدم 
وضوح الرؤية بالنسبة ألرباح 
الفترة املتبقية من العام احلالي 
وأزمة دي���ون بعض الدول في 
أوروبا والتي تؤثر س���لبا على 
أداء االقتص���اد العاملي وتؤخر 
عملية االنتع���اش االقتصادي 
والذي بدوره يؤثر س���لبا على 
أسعار النفط وإيرادات الدولة.

التي  بينما بلغ عدد األسهم 
تتداول ما بني 10% و40% فوق 
أدنى مستوى وصلت له خالل 
52 أسبوعا حوالي 76 سهما أو 
ما يعادل 37% من إجمالي عدد 
األسهم املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة حيث ان عددا 
كبيرا من تلك الشركات تعتبر 
تش���غيلية ولم تأخذ نصيبها 
بعد م���ن االرتفاعات كما احلال 
مع بعض الشركات التشغيلية 
التي متكنت من حتقيق ارتفاعات 
في أسعارها خالل ال� 52 أسبوعا 
املاضية. وكذلك تشير الدراسة 
إلى أن 16 س���هم فق���ط تتداول 
أسعارها ما بني 40% و100% فوق 
أدنى سعر وصلت إليه خالل ال� 
52 أسبوعا املاضية، بينما هناك 
5 أس���هم فقط تخطت أسعارها 
احلالية ال� 100% من أدنى سعر 
وصلت إليه في آخر 52 أسبوعا 

املاضي.

تقـرير


