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األسبوع املاضي باجتاه تعزيز كس���ر حاجز انعدام الثقة في 
الس���وق من خالل عمليات شراء انتقائية على أسهم تشغيلية 
ذات أداء جيد مع عودة 
التوقعات بتحقيق أرباح 
لعدد من الش���ركات عن 
النص���ف األول للع���ام 

احلالي.
وبجانب عودة أجواء 
التوقع���ات اإليجابي���ة 
لنتائ���ج الش���ركات في 
النص���ف األول، فإن ما 
التوقعات  يع���زز م���ن 
بعودة السوق لالرتفاع 
املقبلة  خالل اجللسات 
األداء  انحس���ار  بع���د 
التراجعي للسوق والذي 
كان مبالغ���ا فيه حيث 

واحتل قطاع شركات اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 42.19 مليون سهم نفذت من خالل 1061 صفقة قيمتها 

11.2 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك 
على املركز الرابع بكمية 
ت���داول حجمه���ا 21.07 
مليون س���هم نفذت من 
خالل 486 صفقة قيمتها 

9.4 ماليني دينار.
وج���اء قط���اع غير 
الكويت���ي ف���ي املرك���ز 
اخلام���س بكمية تداول 
حجمها19 مليون س���هم 
نف���ذت من خ���الل 250 
صفقة قيمتها 1.1 ماليني 

دينار.
ت���داوالت  ج���اءت 

السوق يعزز اتجاهه الصعودي بفضل تداوالت »زين«
وسط توقعات بأداء أفضل األسبوع المقبل

استحوذت قيمة تداوالت أسهم 6 شركات والبالغة 
16.62 ملي����ون دينار على 46.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: »زين« و»الوطني« و»أجيليتي« 
و»الساحل« و»بنك اخلليج« و«مجموعة الصناعات«.

استحوذت قيمة تداول سهم »زين« والبالغة 6.7 ماليني 
دينار على 19.2% من إجمالي القيمة.

سجلت جميع املؤشرات ارتفاعا عدا قطاع البنوك، 
حيث تصدر قطاع اخلدمات ارتفاعا مبقدار 79.3 نقطة، 
تاله قطاع الصناعة بواق����ع 77.3 نقطة، واحتل قطاع 
األغذية املرتبة الثالثة ب�62.2 نقطة، فيما تراجع قطاع 

البنوك. ت
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ش
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تعدت التراجعات الوضع السلبي 
للشركات مبراحل.

الس���وق  ومما يع���زز اجتاه 
لالرتفاع خالل جلسات األسبوع 
املقبل���ة كذل���ك العوامل احمليطة 
بالسوق واملتمثلة في سيادة اللون 
األخضر ألس���واق املال اإلقليمية 
والعاملي���ة على مدى األس���بوع 
واملعززة بارتفاع أس���عار النفط 
إلى 77 دوالرا للبرميل مع توقعات 
بوصول النفط إلى مس���توى 80 

دوالرا للبرميل.
 آلية التداول

شهدت معظم أسهم البنوك تراجعا بسبب عمليات جني أرباح 
قادها بنك الكويت التجاري في تداوالت ضعيفة لم تتجاوز 135 
ألف سهم ليتراجع السهم باحلد األدنى وبواقع 50 فلسا للسهم 

مستقرا عند 870 فلسا للسهم.
وفيما استقر سهم البنك الوطني عند نفس مستوى إغالقه 
أول أمس عند دينار و180 فلسا للسهم في تداوالت ضعيفة نسبيا 
مقارنة بأول أمس، تراجع سهم اخلليج في نهاية التداوالت بواقع 
4 فلوس ليس���تقر عند 440 فلسا للسهم بعد أن وصل السهم 
ملستوى 450 فلسا كحد أعلى وذلك في عمليات مضاربية خالل 
جلسة التداول مع التأكد من عدم وجود عملية استحواذ أو نية 

بيع أحد املالك االستراتيجيني حلصته في البنك.
وشهد سهم بيت التمويل الكويتي تراجعا بواقع 10 فلوس 
للسهم ليستقر عند 980 فلسا للسهم بعد إعالن إلزام احملكمة 
اإلدارية البنك بإخالء مجمع املثنى وتسليمه لوزارة املالية في 

إعالن من هيئة الفتوى والتشريع.
وشهد سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا بواقع 10 فلوس 
للس���هم تأثرا باالرتفاع القوي الذي شهده سهم »زين«، حيث 
استقر سهم الشركة عند 320 فلسا للسهم في تداوالت تراوحت 
بني 325 فلسا للسهم كحد أعلى و310 فلوس كحد أدنى، كما شهد 
سهم »املشاريع« ارتفاعا بواقع 15 فلسا ليستقر عند 355 فلسا 
وأغلقت تداوالت سهم »الساحل« على اللون األخضر رابحا 4 

فلوس للسهم ومستقرا عند 120 فلسا للسهم. 
الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 5 فلوس ليستقر 
عند 275 فلسا بكمية تداول 4.28 ماليني سهم، فيما شهد سهم 
زين ارتفاعا بواقع 40 فلسا ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم 
بكمية تداول 6.2 ماليني سهم وبقيمة إجمالية 6.7 ماليني دينار، 
كما استقر سهم »أجيليتي« عند 390 فلسا للسهم محققا أرباح 

قدرها 5 فلوس للسهم.

عمر راشد
أنهى السوق الكويتي لألوراق 
تداوالته األسبوعية على ارتفاع في 
أداء مؤشراته الرئيسية مواصال 
ارتفاع���ه للجلس���ة الثانية على 
التوالي خالل أسبوع رابحا 40.8 
نقطة ليستقر مؤشره السعري عند 
6583.1 نقطة، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني بواقع 2.57 نقطة وبنسبة 
0.65% مقارنة بتداوالت، أول أمس، 

ليستقر عند 399.8 نقطة. 
وعلى الرغم من تراجع سيولة 
السوق مبقدار 8.1 ماليني دينار إال 
أن عمليات الشراء االنتقائي على 

الشركات التشغيلية بقيادة »زين« وعدم تركيزها على القطاع 
البنكي أعطى الثقة من جديد في أداء ش���ركات تلك القطاعات 

خاصة قطاعات االستثمار والصناعة واخلدمات.
وفيما ش���هدت معظم أسهم قطاع البنوك تراجعا على وقع 
عمليات جني أرباح شهدتها تلك األسهم، قادت االرتفاعات التي 
شهدها قطاع اخلدمات والصناعة واالستثمار السوق نحو االرتفاع 
فقد تصدر سهم »زين« األسهم املتداولة من حيث معيار القيمة 
مس���تحوذا على ما يقارب ثلث القيمة التي مت تداولها »أمس«، 

كما شهدت أسهم الشركات املرتبطة به ارتفاعات »متباينة«.
وعلى الرغ���م من الثقة في تداوالت أس���هم البنوك، جاءت 
ت���داوالت، أمس، لتعكس عودة الثقة م���رة أخرى في إمكانية 
حتقيق الشركات أداء جيدا خالل الربع الثاني، فعودة السيولة 
مرة أخرى إلى االستثمار والصناعة واخلدمات بنسبة 59% من 
إجمالي القيمة والتي قادتها أسهم »زين« و»أجيليتي« و»مجموعة 
الصناعات« بعد تركيزها أول من أمس في قطاع البنوك بنسبة 
43.1% في تداوالت أول من أمس والتي تراجعت إلى مس���توى 

27% في تداوالت أمس.
 المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 40.8 نقطة ليغلق على 6583.1 
نقطة بارتفاع نسبته 0.62% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع 
املؤش���ر الوزني 2.57 نقطة ليغلق على 399.8 نقطة وبارتفاع 

نسبته %0.65.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 234.3 ماليني سهم نفذت من 
خالل 4265 صفقات قيمتها 34.8 مليون دينار. وتصدر قطاع 
الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 75.66 مليون 

سهم نفذت من خالل 688 صفقة قيمتها 2.66 مليون دينار.
وجاء قطاع الش���ركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 59.5 مليون سهم نفذت من خالل 1206 صفقات 

قيمتها 5.9 ماليني دينار.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
16.28 مليون دينار 
على %46.8
 من إجمالي القيمة

عمليات الشراء 
االنتقائية وعودة 

مجاميع استثمارية 
للتحرك يقودان 

السوق لنهاية خضراء 
في الجلسات المقبلة

 )محمد ماهر(اللون األخضر لم يشفع النتهاء حالة الترقب لدى املتداولني

 المؤشر 121.40.8 نقطة 
وتداول 234.3 مليون سهم 

قيمتها 34.8 مليون دينار

ارتفاع

»وضوح«: غياب عوامل الدعم والمحفزات بالسوق نتيجة 
التحرك المبكر للمجاميع االستثمارية لتجميل الميزانيات 

صفقة يوميا.
وعل���ى صعي���د القطاعات 
فقد ش���هدت تداوالت السوق 
أداء متراجعا ملعظم القطاعات 
البنوك والتأمني،  ماعدا قطاع 
العقار والذي  تصدرها قطاع 
أغلق مؤش���ره السعري عند 
مستوى 2.364.2 نقطة، متراجعا 
بواقع 2.30% مقارنة باألسبوع 
الس���ابق مستحوذا على قيمة 
تداول تعادل 7.57% من قيمة 
الس���وق اإلجمالية،  تداوالت 
يليه قطاع االس���تثمار بواقع 
انخفاض مق���داره 2.23% في 
مؤشره السعري عن األسبوع 
السابق محققا تداوالت مثلت 
11.8% من إجمالي قيمة تداوالت 

السوق.
ومن حيث نشاط القطاعات 
فق���د تصدرها قطاع اخلدمات 
مس���تحوذا عل���ى 32.21% من 
قيمة تداوالت الس���وق حيث 
أغل���ق مؤش���ر القط���اع عند 
14.444 نقطة متراجعا %0.07 
عن إغالق األس���بوع السابق، 
يليه في النشاط قطاع البنوك 
حيث حقق قيمة تداول تعادل 
29.6% من إجمالي قيمة تداوالت 

السوق.
أما على صعيد األسهم فقد 
تصدر سهم ك تلفزيوني قائمة 
االرتفاعات بواقع 20.6% ليغلق 
عند 82 فلسا، يليه سهم عارف 
طاقة مرتفعا بواقع 16.1% فيما 
جاء س���هم األمان في املرتبة 
16.1%، وفي  الثالثة مرتفع���ا 
املقابل تصدر التراجعات سهم 
وطنية د ق بنحو 28.2% حيث 
أغلق عند 51 فلسا، يليه سهم 
الس���الم متخليا عن 18.4% ثم 
سهم إسكان بخسارة مقداره 

.%15.3
أما من حيث نشاط األسهم 
فقد حقق سهم زين أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
35.81 مليون دينار وأغلق عند 
1.080 فلس، يليه سهم خليج 
ب بقيمة تداول مقدارها 13.53 
مليون دينار حيث أغلق عند 

440 فلسا.

تداوالت األس���بوع الثالث من 
شهر يونيو على تراجع حيث 
أغلق املؤش���ر الس���عري عند 
مستوى 6.583.1 نقطة متراجعا 
بنحو 0.85% عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ 6.639 نقطة، 
الوزني  أنهى املؤشر  في حني 
تداوالت هذا األسبوع ليغلق 
عند مس���توى 399.87 نقطة 
متراجعا بواقع 1.65% مقارنة 
السابق عند  بإغالق األسبوع 

406.57 نقاط.
وقال التقري���ر انه مقارنة 
بتداوالت األسبوع السابق فقد 
بلغ إجمالي القيمة املتداولة لهذا 
األسبوع ما يقارب 167.7 مليون 
دينار مقارنة بنحو 135.9 مليون 
السابق  دينار خالل األسبوع 
بزيادة 23.32%، وارتفعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع 
بنحو 5.82% لتبلغ بنهاية هذا 
األسبوع 932 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 18.179 صفقة. هذا 
وقد بلغ متوسط قيمة التداول 
اليوم���ي 33.5 ملي���ون دينار 
تقريبا من خالل متوس���طات 
كمية متداولة تعادل 186 مليون 
سهم تقريبا على معدل 3.623 

موجات املؤشر الهبوطية خالل 
الفترة الراهنة، إال أنه ال يعني 
بالضرورة ولوج املؤش����ر إلى 
نطاق اجتاه تصاعدي منتظم، 
بل يعني أن التراجعات توقفت 
وان احتمالية التحرك العرضي 
مس����اوية الحتمالي����ة االجتاه 
املنتظ����م، بل ان  التصاع����دي 
العرضي هو األرجح،  التحرك 
نظرا لسلبية قراءات متوسطات 
احلركة مثل 50 و100 و200 على 
الرسومات البيانية اليومية، األمر 
الذي يرجح انحصار حتركات 
املؤشر املقبلة بني منطقة مقاومة 
6.600 � 6.645 نقطة ومنطقة دعم 

تبلغ 6.450 � 6.375 نقطة.
الثاني فيتمثل في  أما األمر 
خطورة االنزالق واإلغالق أسفل 
مس����توى 6.375 نقطة بصفة 
ش����هرية، حيث ان حدوث مثل 
هذا األمر، سيغير النظرة الفنية 
بالكامل وسيجعل من استهداف 
منطقة الدعم دون مستوى 6.000 

نقطة أمرا منطقيا. 

 مجريات التداول

وق���ال التقرير ان س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية أنهى 

شهد السوق في بداية جلسات 
األسبوع أداء متباينا وضعيفا 
يفتقر إلى التوازن والتناغم في 
محصلة أدائه الكلي، إال أن املشهد 
تغير في آخر جلس����تني حيث 
ش����هد عدد كبير من الشركات 
ارت����دادا وارتفاعا في أس����عار 
أس����همها والتغير اآلخر هو ان 
التحرك ش����مل عددا كبيرا من 
الشركات باستثناء عدد قليل، 
وميكن تفسير هذا التغير في ظل 
الدعم واحملفزات  غياب عوامل 
على أنها إش����ارة واضحة على 
بدء التح����رك املبك����ر من قبل 
املجاميع االستثمارية بغرض 
حتسني أسعار أسهمها قبل انتهاء 
الربع الثاني في محاولة لتجميل 
امليزاني����ات وحتس����ني أوضاع 
الرهونات وإنقاذ ما ميكن إنقاذه، 
ومبا أن هذا التحرك مفتعل وال 
يخضع ألسس استثمارية إذن 
فهو آني ي����زول أثره مع زوال 

األسباب.

 النظرة الفنية للمؤشر

التقرير أن فنيا يجب  وبنينّ 
اإلشارة إلى أمرين: األول يتمثل 
ف����ي أن على الرغ����م من انتهاء 

تقري���ر  ق���ال 
شركة وضوح 
لالستش���ارات 
االقتصادية واملالية ان س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية أنهى 
تداوالت األسبوع الثالث من شهر 
يونيو على تراجع حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى 
6.583.1 نقطة متراجعا بنحو 
0.85% ع���ن إغالق األس���بوع 
السابق الذي بلغ 6.639 نقطة، 
في حني أنهى املؤش���ر الوزني 
تداوالت هذا األس���بوع ليغلق 
عن���د مس���توى 399.87 نقطة 
متراجعا بواقع 1.65% مقارنة 
بإغالق األس���بوع السابق عند 

406.57 نقطة. 
وذك���ر التقري���ر أن املتابع 
للتقارير على مدى األس���ابيع 
املاضي���ة يالح���ظ م���دى دقة 
التقارير من  وموضوعية هذه 
حي���ث قدرتها على اس���تباق 
األح���داث وتقدمي صورة أقرب 
للواقع وذلك حيث املؤش���رات 
واألرقام، فلو عدنا إلى التقرير 
التحليل  السابق وعلى صعيد 
الفني حتديدا جند أن حتركات 
مؤشر السوق جاءت متطابقة 
متاما مع توقعاتنا، حيث قمنا 
بتحديد مستوى دعم أول للمؤشر 
عند مستوى 6.450 نقطة، وقد 
حتقق ذلك بالفعل فخالل جلسة 
ي���وم الثالثاء املاض���ي تراجع 
املؤشر ليبلغ أدنى مستوى له 
عند 6.446 نقطة وهي تشكل 
أيضا أدنى نقط���ة وصل إليها 
مؤشر الس���وق خالل تداوالت 
األسبوع، وما أن المس املؤشر 
هذا املس���توى حتى عاد ليرتد 
ويغلق فوق مستوى الدعم الذي 

أشرنا إليه في التقرير.
الس���وق  ان  التقرير  وذكر 
يفتقر لعوامل دعم حقيقية فقد 

محللون: جني األرباح سيطرأداء متباين وضعيف للبورصة يفتقر إلى التوازن والتناغم في محصلة أدائه الكلي
على تداوالت البورصة خالل األسبوع

أجمع محللون ماليون امس 
على أن عمليات جني األرباح 
سيطرت على تداوالت سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل 
تداوالت األس���بوع بدعم من 
قطاعات السوق املختلفة عدا 

القطاع البنكي.
وقالوا في لقاءات متفرقة 
مع »كونا« ان الس���وق عكس 
اجتاه���ه ال���ذي كان يس���ير 
الى  عليه في مطلع األسبوع 
مستويات أفضل، ما يعني أن 
موجة البدء بتجهيز االغالقات 
نصف السنوية حركت كثيرا 
من األس���هم أمال من شركاتها 

في جتميل االقفال.
وتوقع احمللل���ون أن تتسارع 
الرئيسية  وتيرة املؤش���رات 
للسوق خالل األسبوع املقبل 
فيما يتعلق بكميات األس���هم 
املتداول���ة وقيمه���ا النق��دية 
وأعداد الصفقات، ما يعني أن 
الثقة سترتفع تدريجيا حتى 
تعود الى مستوياتها القياسية 

السابقة.
وقال احملل���ل املالي نايف 
العن���زي ان التداوالت خالل 
األس���بوع كان يشوبها كثير 
من التراجع وعدم الثقة، حيث 
سيطرت األخبار السلبية على 
تفاعالت السوق عدا اليومني 
األخيري���ن حيث لوحظ عدم 
البنوك بس���بب  ثبات قطاع 

املضاربات.
وأضاف انه كان للتداعيات 
التي خلفتها أسهم صفقة زين 
وورود شائعات بتوزيع مبالغ 
كبيرة على املس���اهمني خالل 
األعوام املقب����لة أثر تباينت 
فيه آراء املتداولني األمر الذي 
خ���دم صن���اع الس���وق لهذا 

السهم.
من جانبه قال احمللل املالي 
ميثم الشخص ان السوق خالل 
األس���بوع مر عل���ى محطات 
التداوالت من  شكلت صورة 
أهمها وصول املؤشر السعري 
الى أدنى مستوى خالل العام 
الكثير  أقلق  الذي  2010 األمر 
من املتداولني السيما الصغار 
منهم.وتوقع أن يشهد السوق 

ارتفاعا خالل تداوالت األسبوع 
املقب���ل ولكن ليس بالصورة 
الوردي���ة الت���ي ينتظ����رها 
معظم املتداولني ألن الضغ��ط 
النفس���ي س���يكون مسيطرا 
على األداء العام كون السوق 
سيدخل مرحلة بدء اعالنات 
البيانات املالية إلغالقات نصف 

سنوية.
من جهته، قال احمللل املالي 
محمد الهاجري ان السوق مع 
ختام التداوالت األس���بوعية 
ام���س هوى الى مس���تويات 
دنيا جدي���دة وقاع جديد في 
العام 2010، كما أن الس���يولة 
مازالت تتأرجح بني االرتفاع 
واالنخفاض بسبب عودة سهم 

زين للتداول.

ميثم الشخص نايف العنزي

استمرار وقف تداول 
الكويتية للتمويل 

واالستثمار 
أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على اعالنه السابق 
بت�اري��خ 16 يوني��و اجلاري 
بش���أن اجتم��اع اجلمعي��ة 
العمومية العادية وغير العادية 
للتمويل  الكويتي��ة  للش��ركة 
واالستثمار أن الشركة افادت 
بعقد اجلمعية العمومية وبناء 
على طلبها سوف يستمر ايقاف 
التداول على سهم الشركة الى 
حني انتهاء الش��ركة الكويتية 
للمقاصة من اجراءات تخفيض 
رأس املال بسجل املساهمني.  

تشكيل أعضاء مجلس إدارة 
»الصفاة العقارية«

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الصفاة العقارية 
افادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة 
ف���ي 7 يونيو اجلاري والذي مت في���ه انتخاب اعضاء مجلس 

ادارة الشركة.
 فقد مت تش���كيل مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو 
التالي:  مشاري اخلالد � رئيسا ملجلس االدارة »منتخب« وقيس 
امان � نائبا للرئيس »منتخب« وأعضاء مجلس اإلدارة )براء 
اجلناعي ممثال عن مجموعة املس���تثمرون القابضة وباس���م 
العتيبي ممثال عن ش���ركة الصفاة القابضة و وليد العصفور 
ممثال عن الشركة الكويتية القطرية القابضة و خالد املريخي 
ممثال عن ش���ركة جيزان القابضة و فوزي النجدي ممثال عن 
ش���ركة دار االستثمار وخالد الراشد ممثال عن شركة اجلزيرة 

القابضة(.

تقـرير

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات


