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املتدربون في لقطة تذكارية مع رئيس حترير الزميلة »القبس« وليد عبداللطيف النصف

الطلبة أثناء اجلولة

بسبب استمرار شح السيولة وتذبذب األسواق الخليجية والعالمية

»غلف إنفست«: السوق بين التذبذب 
والتماسك ترقبًا إلعالنات نتائج الربع الثاني 

قال تقرير الشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار )غلف انفست( عن سوق 
املالية لالسبوع  الكويت لألوراق 
املنتهي في 24 يونيو اجلاري، ان الس���وق شهد 
ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية، حيث ارتفع 
املؤشر السعري بواقع 42 نقطة وبنسبة  %0.64، 
كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 5.14 نقاط وبنسبة 
1.29 %. وع���زا التقرير هذا االرتفاع لعدة عوامل 
أهمها: تأجيل االستجواب املقدم إلى رئيس مجلس 
الوزراء مما ساهم في عودة الثقة إلى املستثمرين، 
باإلضافة إلى التداوالت النش���طة واملكثفة على 
األسهم القيادية والتشغيلية وخصوصا سهم زين 
وأسهم مجموعة شركات اخلرافي، االمر الذي أدى 

إلى ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية.
والحظ التقرير أن الس���وق متاسك خالل هذا 
األسبوع بس���بب اقتراب نهاية الربع الثاني من 
العام احلالي، فضال عن تفاؤل املستثمرين بصعود 
السوق بسبب اقفاالت نهاية النصف األول وترقب 

اعالنات األرباح وباألخص البنوك. 
واشار التقرير الى انه على الرغم من ارتفاع 
مؤشرات السوق إال أنه واجه موجة تذبذب خالل 
األسبوع بسبب استمرار شح السيولة وتذبذب 
األس���واق اخلليجية والعاملية وأس���عار النفط 

باإلضافة إلى عمليات جني األرباح. 

على صعيد التداوالت، تصدر قطاع اخلدمات 
أعلى تداول بنس���بة 32.7% م���ن إجمالي القيمة 
املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم »زين« تداوال 
ب� 23.4 مليون س���هم بقيمة 26.6 مليون دينار، 
وأيضا شهد سهم »أجيليتي« تداوال ب� 9.9 ماليني 
سهم بقيمة 3.8 ماليني دينار، وحل قطاع البنوك 
ثانيا بنسبة 27.3% وذلك بسبب التداول على سهم 
»برقان« حيث تداول ب� 28.4 مليون سهم بقيمة 
9.2 ماليني دينار، وشهد سهم بنك اخلليج تداوال ب� 
19 مليون سهم بقيمة 8.4 ماليني دينار، ولقد حل 
قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 16.3% وذلك بسبب 
التداول على سهم »الساحل« حيث تداول ب� 42.8 
مليون سهم بقيمة 5.6 ماليني دينار، وشهد سهم 
»االستثمارات« تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 7.4 

ماليني سهم بقيمة 2.6 مليون دينار. 
وبالنسبة للفترة املقبلة، قال التقرير انه يجب 
على مؤشر السوق جتاوز نقطة املقاومة األولى 
عند 6.667 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
6.733 نقطة مع ارتفاع القيم والكميات املتداولة 
ليتمكن من تخطي القناة السعرية التنازلية، وإن 
لم يحصل ذلك واستمر في التذبذب داخل القناة 
السعرية التنازلية فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدعم األولى عند 6.543 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية عند 6.446 نقطة. 

»االستثمارات«: االنتقائية والشائعات السلبية تسيطران على التداوالت
قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية عن االداء االسبوعي 
لس���وق الكويت لالوراق املالية انه بنهاية تداول االسبوع 
املاضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق الرسمي 31.132.2 مليون دينار بارتفاع قدره 427.1 مليون 
دينار وما نسبته 1.4% مقارنة مع نهاية االسبوع قبل املاضي والبالغة 
30.705.2 مليون دينار وارتفاع قدره 20.4 مليون دينار وما نسبته 

0.1% عن نهاية عام 2009.
حيث أنهى س���وق الكويت لالوراق املالية تعامالته هذا االسبوع 
على ارتفاع في أدائه، وذلك باملقارنة مع أداء االسبوع املاضي، حيث 
ارتفعت املؤشرات العامة )السعري � الوزني � NIC50( بنسب بلغت 
0.6% و1.3% و1.5% على التوالي، أما املتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للكمية املتداول���ة � عدد الصفقات � املعدل اليومي للقيمة املتداولة( 
والتي انخفضت بنس���ب بلغت 18.5% و14.5% و21.6% والتي بلغت 
26.2 مليون دينار باملقارنة مع متوسط 33.5 مليون دينار لالسبوع 

املاضي.
واتسم تداول هذا االسبوع بالطابع االنتقائي في اغلب تداوالته، 
وذلك لعدة اسباب اهمها: ترقب مختلف املجاميع االستثمارية لقرب 
اعالنات النصف االول من عام 2010 والتي تتس���م اغلبها بالغموض 
وعدم الوضوح نتيجة تكاثر االشاعات السلبية التي ارتبطت مبختلف 
الش���ركات والقطاع���ات والتي أثرت بالتالي على افضل الش���ركات 

التشغيلية في السوق.

استمر قطاع شركات اخلدمات باملرتبة االولى للتداول من حيث قيمة 
االسهم املتداولة بتداول 154.2 مليون سهم بنسبة 20.3% موزعة على 
4.171 صفقة بنسبة 26.9% بلغت قيمتها 40.0 مليون دينار بنسبة 

32.7% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
واستمر قطاع البنوك الكويتية باملرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة االسهم املتداولة بتداول 80.7 مليون سهم بنسبة 10.6% موزعة 
على 1.624 صفقة بنس���بة 10.5% بلغ���ت قيمتها 35.9 مليون دينار 

بنسبة 27.3% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
في حني تقدم قطاع الشركات الصناعية الى املرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 51.0 مليون سهم بنسبة %6.7 
موزع���ة على 1.758 صفقة بنس���بة 11.3% بلغت قيمتها 14.6 مليون 
دينار بنسبة 11.1% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة. أما على صعيد 
الشركات االكثر نشاطا من حيث قيمة االسهم املتداولة، فقد استمرت 
شركة االتصاالت املتنقلة في املرتبة االولى للتداول من حيث قيمة 
االسهم املتداولة بالسوق بتداول 23.2 مليون سهم موزعة على 930 
صفقة بلغت قيمتها 26.6 ملي���ون دينار، في حني تقدم بنك برقان 
الى املرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة بالسوق 
بتداول 28.4 مليون سهم موزعة على 355 صفقة بلغت قيمتها 9.1 
مالي���ني دينار، بينما تراجع بنك اخلليج الى املرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة االس���هم املتداولة بالسوق بتداول 19.0 مليون سهم 

موزعة على 373 صفقة بلغت قيمتها 8.4 ماليني دينار.

والحظ التقرير ان هذا االمر غير من سلوك التداول لدى املستثمرين 
وظهرت بالسوق انتقائية واضحة في التداوالت، حيث تركز التداول 
على بعض الش���ركات التش���غيلية، خصوصا ذات العوائد املجزية 
واملالءة املالية املرتفعة، حيث س���يطرت شركة زين على ما يعادل 
20% من اجمالي قيم���ة تداول بقيمة وصلت الى 26.6 مليون دينار 

هذا االسبوع.
ولفت التقرير الى ان االمر األهم يبقى في انتظار مجاميع املستثمرين 

إلقفاالت واعالنات النصف االول من عام 2010 خالل االسبوع املقبل، 
حيث ان الس���وق يقع حتت تأثير س���لبي جتاه االشاعات السلبية 
املنتشرة حاليا، خصوصا في ظل وجود موجة من حالة عدم االستقرار 
السياس���ي وقرب االجازة الصيفية التي من شأنها أن تؤثر بشكل 
مباشر على تداوالت السوق مما يعطي دافعا قويا لبعض املجاميع 

االستثمارية للترقب واعادة احلسابات خالل الفترة املقبلة.
على صعيد القطاعات األكثر نشاطا من حيث قيمة االسهم املتداولة، 

»المركز«: الحذر »سيد الموقف« بسبب 
غياب المحفزات وانعدام الشفافية

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات

ق����ال تقرير املرك����ز املالي 
الكويتي عن أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية ان السوق أقفل 
لهذا األسبوع على مكاسب ألول 
مرة منذ أسابيع على الرغم من 
استمرار التدهور في السيولة 
التي لم تتحسن بقدر التوقعات 
الناجتة من توزيعات ش����ركة 
زين والتي كان البعض يعول 
عليها في إعطاء دفعة للسوق 
حيث شهد السوق تذبذبا وأداء 

متباينا.
وأشار التقرير الى ان نفس 
الس����ابقة التزال هي  العوامل 
املس����يطرة على الس����وق منذ 
فت����رات كغي����اب أي محفزات 
جديدة وانعدام الشفافية من قبل 
الكثير من الشركات واستمرار 
الغموض بشأن قضية شركة 
أجيليتي واتهامها بالتهرب من 
احملكمة والتي بدورها تصعب 
القرار االستثماري  من عملية 
والتي أدت إلى العزوف الواضح 
عن الشراء، باإلضافة إلى اقتراب 
الثاني والذي قد  الربع  انتهاء 
يزيد من احلذر وانتظار نتائج 
الشركات أمال في اتضاح أكبر 

حول وضعية تلك الشركات.
 وأشار التقرير الى انه على 
الرغم من الضعف والركود الذي 
يشهده الس����وق إال أن بعض 
اإلشاعات بشأن بيع حصة في 

»زين« أدت إلى عمليات شراء 
على الس����هم والتي حدت من 
نزول الس����وق وأعطته نوعا 

من التماسك.
على صعيد الت����داول، بلغ 
املؤش����ر الوزني 405.01 نقاط 
بارتفاع قدره 1.29%، كما ارتفع 
املؤشر السعري بنسبة %0.64 
6625.1 نقطة لترتفع  ببلوغه 
بذلك أرباح املؤشر الوزني منذ 
بداية العام إل����ى 4.99%، فيما 
بلغت خسائر املؤشر السعري 
السنة عند %5.43،  منذ بداية 
بينما شهدت قيمة التداول لهذا 
األس����بوع نزوال حادا بنسبة 
21.6% ببلوغه����ا 131.4 مليون 

دينار مبعدل تداول يومي بلغ 
26.3 مليون دينار، وانخفضت 
كمية التداول لتصل إلى 758.6 
مليون سهم مبعدل تداول يومي 
بلغ 151.7 مليون سهم محققة 

انخفاضا بلغ %23.3.
الفنية، أشار  الناحية  ومن 
التقرير الى ان املؤشر السعري 
يحظ����ى بدعم عند مس����توى 
6600 و6550 نقط����ة بينم����ا 
يواجه مقاومة عند مس����توى 
6700 و6750 نقط����ة، بينم����ا 
يحظى املؤش����ر الوزني بدعم 
عند مس����توى 400 نقطة فيما 
يواجه مقاومة عند مستوى 410 

و414 نقطة.

للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا

»الوطني« يختتم دورته األولى للتدريب الصيفي
أعلن بنك الكويت الوطني عن 
اختتام أنشطة الدورة التدريبية 
األولى لبرنامج »الوطني للتدريب 
الصيفي« للطلبة الذين تتراوح 
أعمارهم بني 15 و20 عاما، وذلك 

باملقر الرئيسي للبنك.
وقال البنك في بيان صحافي ان 
هذه الدورة متيزت برحلة ميدانية 
الى صحيفة »القبس« هدفت الى 
اعطاء الطلبة خلفية عن طبيعة 
العمل الصحافي واتاحة الفرصة 
أمامهم الكتس���اب خبرات عملية 
حول هذه املهنة، وقام باستقبالهم 
رئيس التحرير وليد عبداللطيف 
النصف الذي أعرب عن سعادته 
به���ذه الزيارة وأثنى على جهود 
البنك الوطني في تدريب الشباب 
في فترة االجازة الصيفية، مشيرا 
الى الدور االجتماعي امللحوظ الذي 
يقوم به البنك، كما قام العاملون 
في الصحيفة بتعريف الطلبة عن 
طبيعة العمل في أقسام وادارات 
اجلريدة املختلفة، واإلجابة عن 
جميع تساؤالت الطلبة حول العمل 

الصحافي. 
وفي هذا الصدد، قال مسؤول 

العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني واملشرف على الدورة طالل 
ع���ادل التركي ان تنظيم برنامج 
»الوطن���ي« للتدري���ب الصيفي 
يأتي في اطار التزام بنك الكويت 

الوطني مبسؤوليته االجتماعية 
والوطني���ة، الس���يما جتاه فئة 
الش���باب التي تشكل جزءا مهما 
الكويتي وترتبط  من املجتم���ع 
البالد،  ارتباطا وثيقا مبستقبل 

البنك على تأهيل  مؤكدا حرص 
التعليمية  مخرجات املؤسسات 
التي تش���كل النواة الرئيس���ية 
للك���وادر الوطنية املس���تقبلية 
أمامهم للتدرب  الفرصة  واتاحة 

والتع���رف عن كث���ب على واقع 
العمل املصرفي بغية تشجيعهم 
على االلتحاق مستقبال بالقطاع 
اخلاص عامة والقطاع املصرفي 

بشكل خاص.

موظفو ومتطوعو البنك خالل زيارتهم املستشفى

موظفو »بوبيان« يزورون قسم األطفال بمستشفى الجهراء
اعلن بنك بوبيان عن قيام عدد 
من موظفيه ومتطوعيه بزيارة الى 
قسم االطفال في مستشفى اجلهراء، 
وذلك في اطار حملته االجتماعية 
التي اطلقها مؤخرا حتت ش����عار 

»معا نرسم االبتسامة«.
واوضح البنك في بيان صحافي 
أنه يعد اول مؤسس����ة خاصة في 
الكويت تنظم برنامجا خاصا محددا 
مسبقا لزيارة املستشفيات، مشيرا 
الى ان هذه الزي����ارة تأتي ضمن 
سلسلة الزيارات التي ينظمها في 
اطار جدول زمن����ي محدد ضمن 
املسؤولية االجتماعية التي يوليها 
البنك اهتمام����ا كبيرا من منطلق 
حرصه على التفاعل والتواصل مع 
مختلف قطاعات املجتمع الكويتي، 
السيما االطفال الذين ميثلون نسبة 

كبيرة من هذا املجتمع.
واش����ار الى ان ادارة العالقات 
العامة واالعالن في البنك نظمت 
هذه الزيارة بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتي����ة لرعاي����ة االطفال في 
املستش����فيات KACCH والتي كان 
لها دور اساسي في ترتيب الزيارة 

ومتطوعي البنك عند توزيع الهدايا 
العينية على االطف����ال، بل يقوم 
موظفو العالقات العامة في البنك 
وعدد من املوظفني املتطوعني بقضاء 
بعض الوقت م����ع االطفال، حيث 
يتم وض����ع برنامج ترفيهي كامل 
يشارك فيه املتطوعون واملوظفون 
جميع االطفال العديد من االنشطة 

واملسابقات.
ويقوم بنك بوبيان ومن خالل 
التع����اون م����ع KACCH بتركيب 
مجموعة م����ن االجهزة التعليمية 
والترفيهية واجهزة الكمبيوتر في 
االستراحات املخصصة لالطفال 
وذلك حتى ميكنه����م قضاء وقت 
ممتع ومرح خ����الل تواجدهم في 

املستشفيات املختلفة.
وتهدف ادارة العالقات العامة 
واالع����الن في البنك من وراء هذه 
الزيارات الى ادخال البهجة والفرح 
الى نفوس االطفال في املستشفيات 
الى جانب رف����ع احلالة املعنوية 
لالهالي ومؤازرتهم في محنتهم، 
السيما ان االمر يتعلق بصحة اقرب 

االشخاص اليهم.

وتنظيم مختلف االنشطة.
وقام موظفو البنك ومتطوعوه 
مبواس����اة االطفال الذين يتلقون 
عالجهم في املستش����فى من خالل 
تنظيم مجموعة من االنشطة التي 
ادخلت البهجة والفرح الى نفوس 
االطفال وخفف����ت من آالمهم على 

الرغم من الظ����روف التي يعانى 
منها االطفال.

اجلدير بالذكر، ان بنك بوبيان 
يعتبر من اوائل مؤسسات القطاع 
اخلاص التي تطلق حملة منظمة 
لزيارة اقسام االطفال في مختلف 
املستشفيات احلكومية واخلاصة، 

حيث تخطط ادارة العالقات العامة 
واالعالن للقيام بزيارة كل شهرين 
الى احد املستشفيات، وتعتبر هذه 
الزي����ارة هي الثاني����ة بعد زيارة 
مستشفى البنك الوطني لالطفال 

قبل شهرين.
وال تق����ف زي����ارة موظف����ي 

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

العقارالصناعةاخلدماتاالغذيةغير كويتي

الكميةالقيمة

البنوكاإلستثمارالتأمني

تقـارير

قيمة األسهم املتداولةكمية األسهم املتداولة


