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الساعة من فترة التداول والتي حقق فيها املؤشر العام ارتفاعا بلغ 103 
نقاط، ولكن هذه املكاس����ب تقلصت بشكل تدريجي لتصل في الدقيقة 
األخيرة الى 59 نقطة إال انه في الثواني األخيرة مت تصعيد املؤشر الى 
84 نقطة دون أي مبرر، فقد كان من األفضل ترك املؤش����ر ليغلق على 
املكاسب احلقيقية التي حققها، خاصة انه يتوقع ان يفقد جزءا كبيرا 
من املكاسب غير املبررة التي 
حققها في الثواني األخيرة 
أم����س من خ����ال تداوالت 
اليوم بفعل عمليات جني 
األرباح القوية التي يتوقع 
ان يش����هدها السوق، نظرا 
لدخول الس����وق في عطلة 
طويلة نس����بيا، باإلضافة 
الى  ان املكاسب التي حققها 
اليومني  السوق على مدى 
املاضي����ني خاص����ة امس 
ستكون مشجعة للمضاربني 
لتحقيق مكاسب فعلية إال ان 
جني األرباح لن يعيد السوق 
الى أجواء التدهور السابقة 
في ظل التوقعات باستمرار 

مايني سهم نفذت من خال 1450 صفقة قيمتها 7.7 مايني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 73.9 مليون 

سهم نفذت من خال 1903 صفقات قيمتها 18.4 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 44.6 

مليون سهم نفذت من خال 876 صفقة قيمتها 23.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير 
الكويتية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 22.3 
مليون سهم نفذت من خال 
247 صفقة قيمتها 1.3 مليون 

دينار.

جني األرباح

رغم س����يطرة االجتاه 
الصعودي على مؤش����ري 
الس����وق إال ان عملي����ات 
جني األرباح التي شهدتها 
البورصة خاصة في الساعة 
األخي����رة أدت الى تقليص 
املكاسب التي حققها مؤشرا 
السوق في أول ساعة ونصف 

جرعة أوكسجين حكومي تنعش البورصة
السيولة المالية تركّزت على األسهم القيادية

استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
36.3 مليون دينار على 57.2% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، 

بنك برقان، بيتك، املستثمرون، زين، الرابطة.
استحوذت قيمة تداوالت سهم زين البالغة 10.5 

ماليني دينار على 16.5% من القيمة اإلجمالية.
باس����تثناء انخفاض مؤشر الش����ركات غير 
الكويتية، فقد ارتفعت باقي مؤشرات السوق أعاها 
مؤشر البنوك مبقدار 296.8 نقطة، تاه اخلدمات 
مبقدار 194.1 نقطة، تاه االس����تثمار مبقدار 100.2 
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دعم احلكومة للسوق.

آلية التداول

قفزت أس����عار أسهم البنوك بفعل 
القوة الش����رائية التي شهدتها حيث 
البنوك  املتداولة ألسهم  القيمة  متثل 
نحو 37.6% من إجمالي قيمة تداوالت 
السوق، وهذا يظهر دخول سيولة مالية 
من احلكومة على أسهم البنوك وبعض 
األسهم القيادية األخرى، فمع إضافة 
قيمة تداول س����هم زين البالغة 10.5 
مايني دينار الى قيمة تداوالت اسهم 
البنوك، فإنه����ا متثل نحو 54.2% من 
إجمالي قيمة التداول، وهذا يعني ان باقي نسبة ال� 46 من إجمالي القيمة 
توزعت على 111 شركة، األمر الذي يؤدي مبا ال يدع مجاال للشك ان األموال 
احلكومية لعبت دورا كبيرا في النشاط القوي للسوق أمس، وبالتالي 

فإن السؤال: الى متى ستظل األموال احلكومية حترك السوق؟
وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة سيطرت عليها عمليات املضاربة وجني األرباح خاصة 
من جانب صغار املتداولني الذين تقلصت أموالهم بشكل كبير. ففي الوقت 
الذي حققت فيه العديد من األسهم ارتفاعا في أسعارها وتداوالتها، هناك 
أسهم س����جلت انخفاضا ملحوظا في أسعارها رغم تداوالتها املرتفعة 
كس����هم الصفاة لاستثمار فيما حققت أسهم الشركات األخرى التابعة 
ملجموعة الصفوة ارتفاعا محدودا في تداوالت ضعيفة نسبيا، وحققت 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار ارتفاعا 
في اسعارها بنسب متباينة في تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض هذه 

األسهم، خاصة سهم املال لاستثمار.
وحققت أيضا أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت على بعض األسهم خاصة املستثمرون واملنتجعات والتجارية 

العقارية وابيار للتطوير العقاري.

الصناعة والخدمات

سجلت معظم اسهم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بش����كل عام باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهمي الصناعات الوطنية وصناعة األنابيب، فيما حقق سهم اسمنت 

بورتاند ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة.
وقفزت اسعار معظم اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت مرتفعة 
على بعض األسهم خاصة سهم زين الذي شهد عمليات شراء ملحوظة 
نسبيا في ظل التوصية التي أوصى بها بنك كريديت سويس بأن القيمة 
العادلة للسهم دينار و400 فلس. ورغم التداوالت القياسية على سهم 
الرابطة إال انه س����جل انخفاضا محدودا في سعره، وهذا يعود الى ان 

هذه التداوالت تعتبر عمليات نقل بني بعض احملافظ املالية.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.2% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة.

هشام أبوشادي
العامة لسوق  قفزت املؤش����رات 
الكويت لألوراق املالية أمس ملستويات 
قياسية لم تشهدها البورصة في يوم 
واحد منذ بداية العام، وذلك بدعم من 
التحركات احلكومية لدراسة أسباب 
املاضية  الفترة  الس����وق في  تدهور 

وآليات معاجلة هذا التدهور.
ورغم أجواء التفاؤل التي دفعت 
السيولة املالية لتسجل رقما قياسيا 
إال ان طابع هذه األموال يغلب عليه 
املضاربات إال ان معظم السيولة املالية 
تركزت على أس����هم البنوك باعتبار 

انها األقل مخاطرة ف����ي ظل النتائج املالية الس����لبية املتوقعة ألغلب 
الشركات في النصف األول من العام احلالي، والتي لن تغير من ردود 
فعل املتداولني لدى اإلعان عنها رسميا، وذلك نتيجة ان جزءا كبيرا من 
مرحلة تدهور السوق في الفترة املاضية يعود الى التوقعات السلبية 
لهذه النتائج. وفي ظل هذه الس����يولة املالي����ة الضخمة التي يبدو ان 
جزءا كبيرا منها يعود الى األذرع االس����تثمارية التابعة للحكومة، فإن 
السوق يتوقع ان يواصل اجتاهه الصعودي، فمن جانب املنظور الفني 
ملؤشرات السوق، فقد أغلق جميع الفجوات وحواجز املقاومة، وبالتالي 
بات الس����وق مؤها للصعود بقوة، ولكنه كان في حاجة ملبادرات ولو 
كانت نفس����ية، والتي متثلت في جرعة أوكسجني من احلكومة، األمر 
الذي ولد أجواء من التفاؤل ش����جعت على دخول قوي للسيولة املالية 
التي انقسمت بني الشراء على أسهم البنوك وأسهم الشركات القيادية 
األخرى من جانب أذرع احلكومة االستثمارية والشراء املضاربي على 
أسهم الشركات الرخيصة من جانب صغار املتداولني وبعض املضاربني 
الكبار. وبصرف النظر عن طبيعة حركة نشاط السوق اال ان املهم ان 

السوق يواصل نشاطه.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للس����وق 84 نقطة ليغلق على 6448.7 نقطة 
بارتفاع نس����بته 1.32% مقارن����ة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤش����ر 
الوزن����ي 9.31 نقاط ليغلق على 396.20 نقطة بارتفاع نس����بته %2.41 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األس����هم املتداولة 409.2 مايني سهم نفذت من خال 
6510 صفق����ات قيمتها 63.4 مليون دينار، وجرى التداول على أس����هم 
121 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 95 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت أسهم 8 شركات على أسعارها 

و81 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 157.3 مليون سهم 

نفذت من خال 1330 صفقة قيمتها 6.1 مايني دينار.
جاء قطاع االس����تثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 89.2 

مضاربات وجني 
أرباح على أسهم 
الشركات الرخيصة 
و»زين« تستحوذ 
على %16.5
 من القيمة

استحواذ 
قيمة تداول 

أسهم 8 شركات 
على %57.2 

من قيمة 
التداول

)محمد ماهر( اللون األخضر يسود مؤشرات السوق  

)فريال حماد( يونس السيد وسعد مكي في جانب من عمومية الشركة   

المؤشر 84 نقطة وتداول 
409.2 ماليين سهم قيمتها 

63.4 ماليين دينار

ارتفاع

بهدف إتاحة خيارات متنوعة للسفر في سوق النقل الجوي الكويتي

اإلدارة العامة للطيران المدني تبرم
11 اتفاقية ثنائية للنقل الجوي مع دول أخرى

»شعاع« تعزز خدماتها في إدارة األصول

كونا: أعلنت االدارة العامة للطيران املدني امس 
ع����ن توقيعها 11 اتفاقية ثنائية للنقل اجلوي مع 20 
دولة بهدف اتاحة خيارات متنوعة للسفر في سوق 

النقل اجلوي الكويتي.
وقال نائب املدير العام للطيران املدني لش����ؤون 
س����امة الطيران والنقل اجلوي م. نبيل الزامل بعد 
مشاركته وترؤسه وفد الكويت في مؤمتر مفاوضات 
الطي����ران املدني الدولي الذي عقدته منظمة الطيران 
الدولي )اي����كاو( في مونتيغ����و بجامايكا ما بني 27 
يونيو و2 يوليو اجلاري ان وفد الكويت املشارك في 
املؤمتر عقد مباحثات مع كل من سويسرا وجامايكا 
وليبيريا وأرمينيا ورواندا وغانا وتشيلي وجنوب 

أفريقيا والدومينيكان وباربادوس وفيجي.
وذكر ان هذه املباحث����ات تضمنت حتديث األطر 
الثنائية التي تنظم ترتيبات النقل اجلوي بني الكويت 

وهذه الدول والتي تنسجم مع السياسة التي تنتهجها 
حكومة الكويت نحو فتح األجواء مع مختلف دول العالم 
لربط مطار الكويت بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة من 
املطارات الدولية وتوثيق العاقات اجلوية مع الدول 
األخرى واتاحة خيارات متنوعة للسفر في سوق النقل 
اجلوي الكويتي. واوضح ان من شأن هذه االتفاقيات 
اجلديدة اتاحة املزيد من الفرص التشغيلية لشركات 
الطيران الوطنية ومبا يسهل حركة املسافرين والشحن 
اجلوي وتعزي����ز التبادل التجاري بني دولة الكويت 
وهذه الدول. وضم وفد االدارة العامة للطيران املدني 
كا من مدير النقل اجلوي م. نادر البلوشي ومراقب 
النق����ل اجلوي للعاقات الدولي����ة عبداهلل الراجحي 
وكل من باحث نقل جوي ناصر بورس����لي وش����وق 
الكوت وجنيبة اجلريسي اضافة الى ممثلة عن وزارة 

اخلارجية هي وفاء البكر.

أعلنت شعاع الدارة األصول، ذراع ادارة األصول 
التابعة لش���عاع كابيتال، امس أنها قامت بتعزيز 
نطاق خدماتها مع اطاق استراتيجيتني جديدتني 
تتمتعان بالقدرة على التكيف مع ظروف السوق 
املتقلبة، وقد صممت كل من استراتيجية التوزيع 
الثابت واستراتيجية التوزيع الديناميكي الوقائي 
لتخفيف اآلثار الناجمة عن األسواق املتقلبة وتوفير 
احلماية من مخاطر هبوط األسهم مع احلفاظ على 

عوائد مجزية.

وقال الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال سمير 
األنصاري: »لقد قمنا بتطوير هذه االستراتيجيات 
اجلديدة آخذي���ن بعني االعتبار ظروف الس���وق 
الصعبة التي حتيط باملستثمرين، ويأتي اطاق 
هذه االستراتيجيات االستثمارية متماشيا الى حد 
كبير مع استراتيجيتنا على مستوى املجموعة والتي 
تقضي بتوسيع نطاق خدماتها لضمان تقدمي حلول 
مبتك���رة تلبي متطلبات عمائنا وتأخذ باالعتبار 

دورة السوق«.

1.2 مليون دينار حجم األقساط المكتتبة 
في »التكافل الدولية« خالل 2009

الشطي: تقدير الموازنة 
على أساس 43 دوالرًا للبرميل »مطمئنة«

كونا: أش���اد محلل األس���واق النفطي�����ة 
محمد الش���طي بتقدير االيرادات النفطي�����ة 
في امل����وازنة العامة للكويت للس���نة املالية 
2011/2010 عل������ى اس���اس سعر البرميل 43 
دوالرا للبرميل وحجم انتاج قدره 2.2 مليون 
برميل يوميا طبقا حلصة الكويت في منظمة 
أوپيك مؤكدا انه���ا تقديرات مطمئنة وموفقة 

متاما.
وتوقع الشطي في تصريح ل� »كونا« امس 
ان حتق���ق املوازنة العامة فائضا كبيرا خال 
السنة املالية احلالية تزيد على 40%، مبينا ان 
اسعار النفط وان انخفضت في االيام األخيرة 
بنس���ب قليلة اال انها س���ترتفع خال الفترة 
املقبلة لتظل االسعار تتذبذب حول معدل 70 

دوالرا للبرميل.
وأوضح ان العادة جرت على ان يزيد الطلب 
عل���ى النفط خال النص���ف الثاني من العام 

حيث ان الربع الثالث يزيد فيه الطلب بشكل 
كبير على وقود الس���يارات فيما يزيد الطلب 
عل���ى زيوت التدفئة في الربع الرابع واألخير 

من العام.
وقال الش���طي ان حص��������ة الكويت في 
أوپيك ستظل كما ه�������ي )2.2 مل�ي�����ون برميل 
يوميا( ان لم تزد متوقعا ان يتم الس���ح����ب 
من املخزون���ات النفطية خال الفترة القليلة 

املقبلة.
وأضاف ان معدالت االستهاك في الصني من 
املتوقع ان تقل قليا بحسب التقارير العاملية 
املتخصصة ولكنها ستعود لارتفاع قبل نهاية 

العام.
يذكر ان االيرادات النفطي������ة في الكويت 
متثل ما نسبته 88.7% من اجمالي اي����رادات 
املوازن���ة مقاب���ل 11.3% م���ن االي���رادات غير 

النفطية.

احمد يوسف
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
الدولية للتأمني  التكافل  ش����ركة 
التكافلي يونس جمال السيد ان 
الشركة تغلبت على حتديات األزمة 
املالية وذلك رغ����م حداثة عهدها 
الكويتي، واستطاعت  بالس����وق 
ان حتقق منوا في حجم األقساط 
املكتتبة حيث بلغ إجمالي األقساط 
املكتت����ب فيها نح����و 1.2 مليون 

دينار.
وأضاف عل����ى هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة أمس 
والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 
85% أن الشركة اجتهت خال الفترة 
القليلة املاضية الى طرح منتجات 
تأمينية جديدة لتغطية احتياجات 
متجددة في السوق احمللي حيث 
عمدت الى الدخ����ول في خدمات 
التامني الصحي والتامني العائلي 
بالتعاون مع شركات إعادة التأمني 

العاملية.
وقال في رده على سؤال حول 
اذا م����ا كانت هناك نيه للش����ركة 
للتوجه الى التوسع اخلارجي: ان 
الشركة في الوقت الراهن تركز على 
األسواق التي تعمل بها مستبعدا 

الشركات في السياسة التأمينية 
املتبعة من قبل الشركة والتسهيات 
التي متنح م����ن قبلها فضا عن 
جناح السياسة االكتتابية للشركة 

بشهادة الشركات العاملية 
وتوقع مكي حدوث رواج وطفرة 
ومنو في قطاع التامني خال املرحلة 
املقبلة في ضوء توجه احلكومة 
لطرح املزيد من املشروعات الكبرى 
التي تتطلب تغطي����ات تأمينية 
بأحج����ام كبيرة وم����ن ثم توافر 
الس����يولة لدى الشركات القائمة 
على تلك املشروعات وبالتالي زيادة 
قدرتها عل����ى دفع مبالغ تأمينية 

اكبر على تلك املشروعات 
هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
للشركة قد وافقت على جميع البنود 
املدرجة على جدول األعمال، وأقرت 
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
ارباح عن الس����نة املالية املنتهية 
في 2009/12/31 كما أقرت امليزانية 
العمومية لنفس الفترة كما اقرت 
املوافق����ة على تقري����ري مجلس 
اإلدارة ومراقبي احلس����ابات عن 
نفس الفترة ومت انتخاب مجلس 
ادارة جديد لفترة الثاث سنوات 

املقبلة.

نحو 4.3 مايني دينار.
وبني ان الش����ركة بدأت خال 
النصف الثاني م����ن العام 2009 
في دراس����ة وإعداد مجموعة من 
املنتجات اجلديدة إلصدارها في 
الس����وق الكويتي خلدمة شرائح 
الكافي  لم تكن مخدومة بالشكل 
ف����ي املاضي. وفي الس����ياق، أكد 
الش����ركة  التنفيذي في  الرئيس 
سعد مكي ان احتاد شركات التأمني 
ميثل دعما قويا للشركات العاملة 
بالسوق ويساهم في حل العديد 
من املشكات التي تعترض طريق 
التقدم والنمو خاصة أنه جنح من 

أيضا وجود شكاوى من قبل العماء 
فيما يخص احلصول على( كامل 
حقوقهم من قبل شركات اإلعادة 

التي يتم التعاقد معها.
النشاط االستثماري،  وحول 
ورغ����م  الش����ركة  أن  أوض����ح 
االنعكاسات السلبية التي جنمت 
عن األزمة املالية استطاعت ان تقلل 
من حجم تلك اآلثار املترتبة على 
انخفاض االستثمارات حيث بلغت 
االستثمارات املتاحة للبيع نحو 3.5 
مايني دينار خال العام املاضي 
كما بل����غ إجمالي املطلوبات نحو 
139.297 دينار وإجمالي املوجودات 

خال عاقته مع وزارة التجارة في 
اقناعها بضرورة إيقاف التراخيص 
اجلديدة لشركات التامني وما لذلك 
من تأثير ايجابي على احلصص 
السوقية للشركات احلالية وحتسني 
مستوى اخلدمات املقدمة والقضاء 
على كثير من السلبيات املنتشرة 
في السوق وإذكاء روح املنافسة 

بني الشركات. 
وأض����اف مك����ي ان الش����ركة 
استطاعت احلصول على موافقة 
شركات إعادة التامني العاملية فيما 
يخص طرح منتجات جديدة في 
الفترة املقبلة ما يعكس ثقة تلك 

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا لثالث سنوات


