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نوع من املضاربات الهادفة لتوفير س���يولة لدى تلك الشركات 
لتقلي���ص التزاماتها املالية امللحة جت���اه الدائنني وكمحاوالت 
»يائسة« منهم للبقاء على قيد احلياة.  ومع أن سلوك املتداولني 
تركز على الشراء االنتقائي في األسهم القيادية، إال أن السوق شهد 
عمليات مضاربية عنيفة من قبل مالك الشركات »الرخيصة« أمال 
في رفع أس���عار األسهم 
قب���ل إغالق���ات الرب���ع 
الثاني وذلك في عمليات 
امليزانيات منعا  جتميل 
الدخول في مرحلة  من 

تصفية شركات. 

آلية التداول

فيما تراجع سهم بيتك 
ألدنى مستوياته خالل 
ت���داوالت ش���هر يوليو 
مستقرا عند 960 فلسا 
للس���هم فاقدا 20 فلسا 
للس���هم في ت���داوالت 
محدودة، اس���تقر سهم 
»الوطني« عند مستوى 

وح���ل قطاع الصناعة في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
24.9 مليون س���هم نفذت من خالل 775 صفق���ة قيمتها 4.86 

ماليني دينار. 
وجاء قطاع غي���ر الكويتي في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 20.7 مليون س���هم وهو نفس مس���توى النشاط الذي 

أغلق عليه السوق أول من 
أمس من خالل 251 صفقة 
قيمتها 1.37 مليون دينار.  
واح���تل قطاع البن��وك 
املركز الس���ادس بكمية 
ت���داول حجمه���ا 10.05 
مالي��ني سهم من خالل 
296 ص��ف���قة قي��متها 

5.71 ماليني دي��نار. 
اتس���مت ت���داوالت 
األسبوع باجتاه بعض 
الش���ركات  العمالء من 
واألف���راد للدخول بقوة 
على الشركات الرخيصة 
الت���ي انخفضت قيمتها 
دون سعرها االسمي هو 

دينار و160 فلس���ا للس���هم 
متصدرا أعلى القيم املتداولة في 
قطاع البنوك بسيولة بلغت 2.5 
مليون دينار وارتفع سهم بنك 
اخلليج بواقع 5 فلوس للسهم 
ليستقر عند 430 فلسا للسهم 

بقيمة 1.09 مليون دينار. 
وفي قطاع االستثمار شهدت 
مجموعة االس���تثمارات وإيفا 
عملي���ات جني أرب���اح قادت 
أس���عارهما للتراجع بش���كل 
محدود حيث تراجعت إيفا إلى 
مستوى 61 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم مجموعة االستثمارات 
الوطنية بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 310 فلوس للسهم 
في عمليات جني أرباح محدودة.  واستحوذ قطاع العقارات على 
38% من النشاط حيث بلغت كمية التداول في القطاع العقاري 
على 99.32 مليون دينار، فيما اس���تمر سهم »املستثمرون« في 
تداوالته النشطة للجلسة الرابعة على التوالي مستحوذا على %19.6 
من إجمالي النشاط على مستوى األسهم املتداولة بكمية تداول 

حجمها 51.5 مليون سهم مستقرا عند 22.5 فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 5 فلوس ليستقر 
عند 265 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 5.58 ماليني سهم 
بلغت قيمتها 1.44 مليون دينار، كما ش���هد سهم منا القابضة 
ارتفاعا لليوم الثاني بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 214 
فلسا للسهم وذلك تأثرا باألخبار التي تناقلها متداولو السوق 
بش���أن إجناز املجموعة الدولية للمشاريع الزميلة لشركة منا 
القابضة 80% من مشروع الڤلل السكنية على طريق اإلسكندرية 
وتسليمها قريبا، نافية ما أثير عن وجود عراقيل الستثماراتها 
العقارية في مصر.  وش���هد سهم »أجيليتي« ارتفاعا ملحوظا 
لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع الس���هم بواقع 20 فلسا 
ليستقر عند 380 فلسا للس���هم في تداوالت نشطة بلغت 3.9 
ماليني س���هم وبس���يولة بلغت 1.44 مليون دينار، جتاوبا مع 
األخبار اإليجابية عن نتائج الشركة في النصف األول. واستقر 
سهم زين عند دينار و180 فلسا للسهم في تداوالت نشطة بلغت 
3.27 ماليني س���هم وبقيمة بلغت 3.79 ماليني دينار مستحوذا 
على أعلى قيمة تداول بني األسهم املتداولة. وشهدت مجموعة 
الرابطة ارتفاعات متباينة في أسعارها لليوم الثاني على التوالي 
حيث ربح س���هم الوطنية للتنظيف 4 فلوس مستقرا عند 172 
فلس���ا للسهم، كما ارتفع سعر سهم »الرابطة« بواقع 6 فلوس 
مستقرا عند 164 فلسا للس���هم، فيما استقرت لوجستيك عند 
نفس مستوياتها الس���ابقة بواقع 224 فلسا دون تغيير. وقد 
استحوذت قيمة تداول 6 أسهم والبالغة 12.5 مليون دينار على 

41.8% من إجمالي القيمة.

عمر راشد 
الس���وق تداوالته  أنه���ى 
األس���بوعية عل���ى انخفاض 
مؤشريه »السعري« و»الوزني« 
أرباح  تأثرا بعملي���ات جني 
»محدودة« تنوعت بني األسهم 
القيادي���ة والرخيصة، إال أن 
الشراء االنتقائي على األسهم 
الوزني  القيادية رفع املؤشر 
مبقدار 1.5% كما قاد الس���وق 
لالس���تقرار فوق مستوى ال� 

6500 نقطة. 
فقد متكن املؤشر العام للسوق من حتقيق مكاسب أسبوعية 
قدرها 82 نقطة كحصيلة نهائية لتداوالته األسبوعية خالل 4 
جلسات، متكن خاللها من االستقرار في املنطقة اخلضراء على 
مدى 3 جلس���ات متتالية. إال أن املؤشر لم يتمكن من مواصلة 
الصعود في جلسة أمس، حيث انخفض املؤشر السعري بنحو 
28 نقطة وسط عمليات جني أرباح تنوعت بني األسهم القيادية 
والرخيصة ليستقر املؤشر السعري عند 6512.7 نقطة بتراجع 
نس���بته 0.43% فيما تراجع املؤش���ر الوزني بواقع 0.8 نقطة 

ليستقر عند 403.4 نقاط بنسبة %0.2. 
وقلصت اغالقات الثواني األخيرة من تراجعات السوق حيث 
شهدت جلس���ة التداول تراجعا بواقع 40 نقطة إال أنها قلصت 
من خسائرها بفضل عمليات شراء انتقائية على بعض األسهم 
القيادية تركزت في س���هم »أجيليتي« و»مجموعة الصناعات« 

و»الوطنية العقارية«. 

المؤشرات العامة

تراجع املؤشر العام للبورصة 28 نقطة ليغلق على 6512.7 
نقطة بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة بتداوالت أول من أمس، 
كما تراجع املؤشر الوزني بواقع 0.8 نقطة ليغلق على 403.4 

نقاط بانخفاض نسبته %0.2. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 261.55 مليون سهم نفذت من 

خالل 4365 صفقة قيمتها 29.96 مليون دينار. 
وجرى التداول على أس���هم 108 شركات من أصل 212 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وتراجعت أسعار أسهم 47 

شركة، وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع العقار النش���اط بكمية تداول حجمها 99.32 
مليون س���هم نفذت من خالل 726 صفق���ة قيمتها 3.24 ماليني 

دينار. 
واحتل قطاع االس���تثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
56.72 مليون س���هم نفذت من خالل 1015 صفقة قيمتها 4.94 
مالي���ني دينار. وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 47.84 مليون س���هم نفذت من خالل 1227 صفقة 

قيمتها 9.59 ماليني دينار. 

عمليات جني أرباح »محدودة« على أسهم قيادية ورخيصة
تدفع السوق للتخلي عن اللون األخضر بنهاية تداوالته األسبوعية 

 استحوذت قيمة تداول أس��هم شركات والبالغة 12.55 
ملي��ون دينار على 41% من اجمالي القيمة وهذه الش��ركات 
هي: زين والوطني والسالم ومجموعة الصناعات وأجيليتي 

ومنا القابضة.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين على 3.79 ماليني 

دينار مثلت نسبتها 12.56% من القيمة االجمالية.
سيطر اللون االحمر على معظم قطاعات السوق باستثناء 
قطاع الصناعة الذي استقر مؤشره على اللون األخضر بواقع 
39.7 نقطة. وتصدر قطاع اخلدمات تراجع قطاعات السوق 
بواقع 90.3 نقطة تاله قطاع االغذية بواقع 48.1 نقطة وجاء 
قطاع االستثمار في املركز الثالث بواقع 44.5 نقطة. واحتل 

قطاع غير الكويتي املرتبة الرابعة بواقع 41 نقطة. ت
را
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استحواذ قيمة تداول 
6 أسهم والبالغة 
12.5 مليون دينار 
على 41.8% من 
إجمالي القيمة

المضاربات على أسهم 
تأتي للخروج من أزمة 

السيولة التي تواجهها 
بعض الشركات ومخاطر 

تصفية بعضها »وشيكة«

استراحة محارب بعد تداوالت أسبوعية بني اللونني األخضر واألحمر

المؤشر العام 28 نقطة 
وتداول 261.5 مليون سهم 

بقيمة 29.9 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر( 

»المركز«: 1% تراجع أسواق الخليج 
في يونيو مقابل 11% في مايو 2010

قال تقرير ش���ركة املرك���ز املالي 
الكويتي )املركز( عن أداء أسواق 
املال اخلليجية خالل يونيو املاضي، 
ان املسار الذي اتخذته أسواق دول 
التعاون كان مرافقا لنظيرتها العاملية، إذ خسرت 
األولى 1% مقابل انخفاضها خالل مايو املاضي 

مبعدل %11.
وأضاف التقرير ان جميع أسواق دول التعاون 
شهدت شهرا آخر من االنخفاض، باستثناء السوق 
القطرية التي ارتفعت بواقع 1.68%، في الوقت 
الذي تعرض سوق دبي املالية ألكبر اخلسائر إذ 
فقدت 7.45%، أما السوق السعودية فتعرضت 
ألقل اخلس���ائر إذ هبطت بنسبة 0.44%، بينما 
شهدت 3 أسهم ممتازة مكاسب شهرية كبيرة 
لتخفض بالتالي نتائج آثار خس���ائر شركتي 

سابك وبنك الراجحي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط اخلام 
بنسبة 2% بعد تعرضها النخفاض وقدره %15 
خالل شهر مايو املنصرم، أما املستثمرون فسجلوا 
أرباحا قبيل اإلعالن عن أرباح الشركات للربع 
الثاني. وانخفضت معدالت الس���يولة في دول 
التعاون خالل يونيو املاضي، كما انخفض معها 
حجم وقيمة األسهم املتداولة بنسبة 11% و%24 
على التوالي، فمن حيث احلجم، شهدت جميع 
األسواق باستثناء السوق البحرينية انخفاضا، 

كان أعالها في السوق القطرية.
أما من حيث قيمة األسهم املتداولة، فتعرضت 
السوق اإلماراتية والقطرية النخفاض قدره %30 

كل على حدة، كذلك انخفضت مستويات التقلب 
في جميع األس���واق، إذ انخفض مؤشر املركز 
للتقلب )MVX( للسوق القطرية بنسبة %47، 
في الوقت الذي شهدت سوق دبي أدنى مستوى 
تقلب بنس���بة 15%، أما مؤشر التقلب ألسواق 
دول التعاون فتضاعف في الربع الثاني بفضل 

الزيادات الهائلة خالل شهري ابريل ومايو.
ولف���ت تقرير »املركز« إلى اخلس���ائر التي 
تعرضت لها أسواق العالم مع استمرار االضطراب 
االقتصادي في أوروبا، ورمى تراجع االنتعاش 
في أميركا واملش���اكل في الصني بثقلهما على 

أسواق العالم.
وقد خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
 )MSCI World( العالم إنترناشيونال ألسواق 
3% في يونيو بعد انخفاضه بنسبة 10% خالل 
مايو املاضي، ليصبح معدل اخلسائر منذ بداية 
العام وحتى يونيو 9%. وعلى أس���اس القيمة 
السوقية املرجحة ساهمت الواليات املتحدة في 

أعلى معدالت اخلسارة بنسبة %2.8.
في أعقاب ذلك، بقيت العوائد الشهرية سلبية، 
وتصدرت بورصة شنغهاي اخلسائر بنسبة %8 
خالل شهر يونيو املاضي، وانخفاض السوق 
بنسبة 25% على األساس السنوي. أما السوق 
الهندية فارتفعت بنس���بة 4% على األس���اس 
الشهري، أما مؤشر التقلب )CBOE VIX( ونتيجة 
تقلب عوائد السوق فتابع ارتفاعه بنسبة %8 
خالل ش���هر يونيو بعد أن صعد بنسبة %45 

خالل مايو املاضي.

اعتبر أن الدوافع اإليجابية انتعشت عقب اإلعالن عن أرباح »الوطني«

»وضوح«: البورصة.. أداء تصاعدي وحالة من التفاؤل 

ذك�ر تق�رير 
ك����ة  ش�����ر
ح  ض������و و
لالستشارات 
االقتصادية أن البورصة شهدت 
خالل ت����داوالت هذا األس����بوع 
أداء تصاعديا نس����بيا وس����ط 
حال����ة م����ن التفاؤل س����يطرت 
على أجواء التداوالت خالل هذا 
األس����بوع، وجاء إع����الن أرباح 
الوطني  النص����ف األول للبنك 
والنمو ال����ذي حققه بواقع %15 
من العوام����ل اإليجابية الدافعة 
إلى ترقبات  للسوق، باإلضافة 
أرباح إجمالية  إعالن بيتك عن 
تعادل 185 مليون دينار وتأكيد 
الرئيس التنفيذي ملجموعة زين 
أن أرباح النصف األول ستكون 
جيدة. وم����ن الدوافع اإليجابية 
الدافعة للسوق ايضا، االجتماعات 
التي قامت بها احلكومة ملناقشة 
األزمة احلالي����ة ووضع حلول 
داعمة ألدائه، األمر الذي أدى إلى 
زيادة ثقة املستثمرين وارتفاع 
عدد الصفقات وحجم التداول. 

واشار التقرير إلى أن سوق 
أنهى  املالية  ل����أوراق  الكويت 
تداوالت األسبوع الثاني من شهر 
ارتفاع حيث أغلق  يوليو على 
املؤشر الس����عري عند مستوى 
6.512.7 نقطة مرتفعا بنحو%1.27 
عن إغالق األسبوع السابق الذي 
بلغ 6.430.9 نقطة، في حني أنهى 
املؤش����ر الوزني ت����داوالت هذا 

مستوى 2.304.4نقاط متخليا عن 
3.12% وبقيمة تداول تعادل %0.10 
من إجمالي القيمة السوقية. أما 
من حيث نشاط القطاعات فقد 
تصدرها قطاع اخلدمات مستحوذا 
على 30.9% م����ن قيمة تداوالت 
الس����وق حيث أغلق مؤش����ره 
 14.311 السعري عند مس����توى 
نقطة، يليه في النش����اط قطاع 
البنوك حيث حقق قيمة تداول 
تعادل 22% م����ن إجمالي قيمة 
تداوالت السوق وأغلق مؤشره 
السعري عند مستوى 9.112 نقطة 
مرتفعا بواق����ع 0.04% مقارنة 

بإغالق األسبوع السابق.
وعلى صعيد األسهم فقد تصدر 
سهم الصلبوخ قائمة االرتفاعات 
بواقع 23.5% ليغلق عند 63 فلسا، 
يليه س����هم منا قابضة مرتفعا 
بواقع 23% فيما جاء سهم السالم 
في املرتبة الثالثة مرتفعا %19.1، 
وف����ي املقابل تصدر التراجعات 
سهم أولى تكافل بنحو %34.6 
حيث أغلق عند 106 فلوس، يليه 
سهم أصول متخليا عن %12.3 
ثم سهم كفيك بخسارة مقدارها 

. %10.6
أما من حيث نش����اط األسهم 
فقد حقق سهم زين أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
14.5 ملي����ون دينار وأغلق عند 
1.180 فلس، يليه سهم بيتك بقيمة 
تداول مقدارها 7.5 ماليني دينار 

حيث أغلق عند 960 فلسا.

األس����بوع ليغلق عند مستوى 
403.43 نقاط مرتفعا بواقع %1.58 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق 

عند 397.15 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
السابق فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
118.6 ملي����ون دين����ار مقارن����ة 
بنحو 174.7 مليون دينار خالل 
األسبوع السابق متراجعة بنحو 
32.09%، فيم����ا انخفضت كمية 
األس����هم املتداولة لهذا األسبوع 

بنح����و 7.11% لتبلغ بنهاية هذا 
األس����بوع1183 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 17.357 صفقة. هذا 
وقد بلغ متوسط قيمة التداول 
اليوم����ي 29.6 مليون دينار من 
خالل متوسطات كمية متداولة 
تعادل 295.5 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 4.337.7 صفقة 

يوميا.
وعلى صعيد القطاعات أفاد 
بأن تداوالت السوق شهدت أداء 
متباينا حيث تصدر االرتفاعات 

قط����اع الصناع����ة ال����ذي أغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
5.293.4 نقط����ة، مرتفعا بواقع 
4.22% مقارنة باألسبوع السابق 
مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
12.19% من قيمة تداوالت السوق 
اإلجمالية، يليه قطاع االستثمار 
بواقع ارتفاع مقداره 2.19% في 
مؤشره الس����عري والذي أغلق 
عن����د 4.761 نق����اط. ومن حيث 
التراجعات تصدرها قطاع التأمني 
ليغلق مؤش����ره السعري عند 

تقـارير

مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشرات

القيمة 

السوقية 

)بالمليار 

دوالر(

آخر إغالق
يونيو

% 2010 

 2009

%

مكرر 

الربحية 

في األشهر 

االثني عشرة 

االخيرة
)TASI( 2715-32060940.44السعودية

)KSE( 13-5-1053972.31الكويت
)ADI( * 159-7425143.46أبوظبي
)Doha SM( 7169001.68110قطر
)DFMGI( 109-5014627.45دبي

)BAX( 1711-1760583.75البحرين
)Muscat SM( 11-19-1613963.72عمان

مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال انترناشيونال 

ألسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي

4204002.18-1819

املصدر: البيانات مستقاة من نشرة »املركز« الصباحية الصادرة في 1 يوليو 2010.
* مكرر الربحية لإلمارات في اإلجمالي.   
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