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القطاعات االقتصادية عبر تنفيذ مشاريع خطة التنمية والتي من املتوقع 
أن تنعش سيولة السوق بشكل غير مباشر. 

آلية التداول

فيما تراجع سهم البنك الوطني بواقع 20 فلسا على وقع عمليات جني 
أرباح محدودة في تداوالت لم 
تتعد 18 صفقة قيمتها 359 
ألف دينار، استقر سهم بنك 
اخلليج عند نفس مستويات 
اجللسة السابقة بالغا 440 

فلسا للسهم. 
األرب���اح  وانعكس���ت 
التي حققها بنك  االيجابية 
بوبيان ع���ن النصف األول 
بواقع 3 ماليني دينار على 
سعر السهم الذي متكن من 
حتقيق مكاس���ب قدرها 10 
فلوس ليس���تقر عند 520 

فلسا للسهم. 
ومع التطورات الهيكلية 
البنك خالل  التي ش���هدها 

جاء معظمها في اجتاه تكبد خسائر حتى اآلن، اليزال السوق »متشائال« 
بني لغة التفاؤل التي تسيطر على سلوك املتداولني واملستثمرين مدفوعة 
بالتصريحات احلكومية بشأن دعم السوق واالقتصاد خالل املرحلة املقبلة.  
وبني نبرة التش���اؤم التي تعلو لدى البع���ض بإمكان أن يحقق التدخل 
احلكومي أي بوادر إيجابية في الس���وق استنادا إلى التجربة احلكومية 

في تدخل السوق بعد اندالع 
األزمة املالية العاملية. 

إعالن���ات  أن  ويب���دو 
الشركات لم تعد عامال حاسما 
املتداولني بل  في اختيارات 
إن مدى قدرة الشركة على 
االستمرار وكذلك قدرتها على 
حتقيق معايير بنك الكويت 
املرك���زي الثالثي���ة هي ما 

ستحسم أداء السوق.
ومن املتوقع أن يتذبذب 
أداء السوق خالل اجللسات 
املقبلة حت���ت تأثير عاملي 
التف���اؤل والترق���ب حيث 
املتداولني  تتفاءل أوس���اط 
بجدية احلكوم���ة في إنقاذ 

مضاربات عنيفة على األسهم الرخيصة وتماسك »القيادية«
يدفعان السوق لإلغالق على أنشط تداوالته منذ مارس

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
17.3 مليون دينار على 32.2% من إجمالي القيمة 
وهذه الش���ركات هي: زين واملستثمرون وبنك 

الكويت الدولي وأبيار وإيفا وأجيليتي.
 استحوذت قيمة تداوالت سهم زين والبالغة 4.98 

ماليني دينار على 10.7% من إجمالي القيمة.
 تص���در قطاع األغذية ارتفاعات مؤش���رات 
قطاعات الس���وق من حي���ث االرتفاع بواقع 85 
نقطة، تاله في االرتفاع مؤشر قطاع غير الكويتي 
بواقع 53.3 نقطة وجاء قطاع االستثمار في املركز 

الثالث بواقع 54.3 نقطة.  ت
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املقبل���ة والت���ي مت تدعيمها  املرحلة 
بعناصر »فنية« من املتوقع أن تشهد 
حصته السوقية بني البنوك اإلسالمية 
العامل���ة في القط���اع املصرفي والتي 
ستعزز سعر السهم خاصة أن ربحية 
البن���ك في النص���ف األول جاءت بعد 
حتقيقه خس���ائر خالل الفترة نفسها 

من العام املاضي. 
وعلى الرغم من أن »التجاري« متكن 
من حتقيق أرباح تشغيلية بواقع 42.04 
مليون دينار عن النصف األول، والتي 
مت حتويله���ا إل���ى املخصصات مقابل 
محفظتي القروض واالستثمار، إال أن 
ذلك لم ينعكس على سعر السهم الذي أغلق على ارتفاع قدره 10 فلوس 
للس���هم في حدود س���عرية لم تتجاوز قيمتها عن 910 فلوس للس���هم.  
وواصل سهم إيفا ارتفاعه بشكل ملحوظ على وقع مضاربات عنيفة بلغ 
22 مليون سهم دفع س���يولة السهم لالستقرار عند مستوى 1.5 مليون 
دينار، فيما جاء ارتفاع سهم االستثمارات الوطنية بواقع 15 فلسا مستقرا 
عند 70 فلس���ا للسهم.  كما ارتفع سهم مجموعة السالم القابضة بواقع 
3 فلوس للس���هم مستقرا عند 100 فلس في ظل النشاط املضاربي الذي 
يشهده السهم خالل اجللسات املاضية، حيث أغلق السهم بارتفاع قدره 
3 فلوس. ويأتي النشاط مع موجة االرتفاعات املضاربية التي تشهدها 
مجموعة املدينة خالل املرحلة املاضية والتي س���ادتها أجواء مضاربية 
بغية حتقيق أرباح سريعة.  وواصل سهم »املستثمرون« تصدره قائمة 
أنشط تداوالت السوق لثامن جلسة على التوالي وللمرة السادسة عشرة 
هذا الش���هر، حيث بلغ حجم التداوالت 160.4 مليون سهم من خالل 569 

صفقة قيمتها 4.1 ماليني دينار بنسبة 29.6% من حجم النشاط. 

الصناعة والخدمات

أنهى سهم مجموعة الصناعات تداوالته مرتفعا بواقع 5 فلوس مستقرا 
عند 295 فلس���ا وذلك حتت تأثير توقعات يتم تداولها بتحقيق الشركة 
أرباحا تشغيلية جيدة معززة بإيراداتها التشغيلية من ناحية وارتفاع 
أس���عار محفظتها االستثمارية. من ناحية أخرى أغلق سهم أنابيب عند 
320 فلسا للسهم وهو نفس مستويات إغالقه في جلسة أمس في تداوالت 

هادئة لم تتعد قيمتها 609.6 آالف دينار. 
وفيما استقر سهم »زين« عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم، ارتفع 

سهم »أجيليتي« بواقع 10 فلوس ليستقر عند 420 فلسا للسهم.
ومع هدوء احلديث عن حسم التظلم اخلاص بشركة الرابطة بخصوص 
عقد املورد الرئيسي، شهدت أسهم املجموعة عمليات جني أرباح بشكل 
محدود، حيث تراجع س���هم الرابطة بواقع 4 فلوس ليس���تقر عند 176 
فلسا، فيما شهد سهم الوطنية للتنظيف تراجعا بواقع 4 فلوس للسهم 
ليستقر عند 178 فلسا، فيما تراجع سهم لوجستيك تراجعا باحلد األدنى 
بالغا 232 فلسا للس���هم.  ومن املتوقع أن يتأثر سلوك املتداولني جتاه 
سهم الرابطة والشركات املرتبطة به حول تطورات وضع التظلم املرفوع 
من الش���ركة بخصوص عقد املورد الرئيسي الذي من املتوقع أن تتضح 

نتائجه خالل نهاية األسبوع اجلاري.

  عمر راشد 
في تداوالت هي األنشط منذ مارس 
املاضي، أغلق الس���وق ثالث جلساته 
األسبوعية على اللون األخضر مدعوما 
بتحركات مضاربية نشطة على األسهم 
الرخيصة، وحتركات هادئة على األسهم 
القيادية.  فقد أغلق مؤشره السعري 
على ارتفاع نسبته 0.47% بإقفاله عند 
مستوى 6685.4 نقطة رابحا 31.3 نقطة، 
مواصال بذلك ارتفاعه خلامس جلسة 
على التوالي. فيما ارتفع املؤشر الوزني 
للسوق لثامن جلس���ة على التوالي، 
حيث أنهى تداوالته رابحا 1.28 نقطة 

وبنمو نس���بته 0.31% مس���تقرا عند 417.15 نقطة.  وج���اءت ارتفاعات 
السوق مع تفضيالت املتداولني لتغيير مراكزهم من األسهم »القيادية« 
إلى األسهم الرخيصة، حيث شهدت تداوالت تلك األسهم نشاطا ملحوظا 
دفع بعضها إلى االرتفاع بشكل ملحوظ لتحقيق مكاسب سريعة خالل 
اجللسة.  وجاءت تداوالت السوق، أمس، لتعزز من وضع السوق خالل 
املرحلة املقبلة نحو االرتفاع على وقع التصريحات احلكومية بشأن دعم 
الس���وق وحتقيق البنوك أرباحا صافية عززت من التوقعات بتقليص 
خسائر الشركات في النصف األول، ومع توجه احلكومة لتنفيذ املشاريع 
املدرجة ضم���ن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ودخول عدد من 
الش���ركات املدرجة خاصة في القطاع الصناعي واخلدمي والتي تتمتع 

بوضع تشغيلي »جيد« وتدني أسعارها دون القيمة االسمية. 

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة بواقع 31.3 نقطة ليغلق على 6685.4 
نقطة بارتفاع نسبته 0.47% مقارنة باجللسة السابقة، فيما ارتفع املؤشر 

الوزني 1.28 نقطة ليغلق على 417.15 نقطة وبارتفاع نسبته %0.31. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 541.68 مليون سهم نفذت من خالل 6525 
صفقة قيمتها 46.44 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 124 شركة 
من أصل 212 ش���ركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 65 شركة وتراجعت 
أسعار أسهم 34 شركة وحافظت أسهم 25 شركة على أسعارها دون تغيير.  
وتصدر قطاع الش���ركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 269.2 

مليون سهم نفذت من خالل 1591 صفقة قيمتها 9.07 ماليني دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 104.07 ماليني 

سهم نفذت من خالل 1819 صفقة قيمتها 13.3 مليون دينار. 
وجاء قطاع االس���تثمار في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 93.86 

مليون سهم نفذت من خالل 1515 صفقة قيمتها 8.9 ماليني دينار. 
واحتل قطاع غير الكويت���ي املركز الرابع بكمية تداول حجمها 37.9 

مليون سهم نفذت من خالل 314 صفقة قيمتها 1.62 مليون دينار. 
واحتل قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 20.48 مليون 

سهم نفذت من خالل 421 صفقة قيمتها 6.25 ماليني دينار. 

 السوق »متشائل« 

على الرغم من بدء إعالنات الشركات عن نتائجها في النصف األول والتي 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
17.3 مليون دينار 
على 32.2% من 
إجمالي القيمة

السوق »متشائل« 
بين التصريحات 

الحكومية اإليجابية 
لدعم االقتصاد 
ونتائج محاسبة 

الشركات

المؤشر العام 31.3 نقطة 
وتداول 541.68 مليون سهم 

بقيمة 46.44 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(الترقب املمزوج بالتفاؤل كما عكسته أعني املتداولني 

»الكويتية التخصصية« تطالب بدعم سوق العقار 
عبر فتح القنوات التمويلية وتخفيف شروط منح القروض 

توقع تقرير للشركة الكويتية التخصصية 
لالستش����ارات العقارية استعادة سوق العقار 
احمللي جلزء من نشاطه خالل الصيف احلالي 
وخصوصا خالل شهر رمضان املبارك الذي يتمتع 
السوق خالل النصف األول منه بتداوالت قوية 

نظرا للمعارض التي تقام خالله.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة محمد 
السلطان إن أشهر الصيف دائما ما حتمل بوادر 
انتكاسات للس����وق العقاري، والبعض يتوقع 
أن تسود تلك الفترة تراجعات حادة في حجم 
التداوالت العقارية، السيما أن تداعيات األزمة 
املالية مازالت تلقي بظالله����ا على هذا القطاع 
 لدرجة أن حجم التداول العقاري مازال في القاع.
وأبدى تفاؤله بالسوق العقاري، قائال انه مازال 
متماسكا وان أشهر الصيف ستحمل معها نسب 
منو جديدة في حجم التداوالت العقارية، معوال 
عل����ى الدعم احلكومي واحلركة التي ش����هدتها 

البورصة خالل األسابيع املاضية.
وأكد السلطان أن ما يعزز توقعات العقاريني 

املتشائمني من عودة النشاط الى سوق العقار، هو استمرار التشدد في 
منح القروض وضيق القنوات التمويلية بفعل األزمة املالية، األمر الذي 
بدوره ينعكس سلبا على حجم التداول في السوق احمللي، على الرغم 
من ان هناك شعورا لدى البعض من املواطنني واملستثمرين العقاريني 
بأن الوقت مناس����ب للشراء، خصوصا أن كثيرا من أسعار مواد البناء 

وصلت إلى أدنى مستويات نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة.
وبني السلطان أن القطاع العقاري تسوده حالة من الترقب واحلذر 
سواء من قبل املستثمرين أو املشترين، الذين ينتظرون بدورهم عمليات 
تصحيحية اكبر لألسعار في ظل وجود شبه حالة ركود في حركة البيع 
والشراء، سواء بالنسبة لألراضي بجميع فئاتها أو الوحدات السكنية. 
وأشار إلى ان سوق العقار احمللي بحاجة إلى بعض القوانني االقتصادية 
التي من شأنها أن تدعمه خالل الفترة املقبلة، الفتا إلى أن الطلب مازال 
موجودا، لكن املشكلة تكمن في استمرار اختناق العمليات التمويلية، 
ولذلك على احلكومة أن تستشعر الوقت، وإال فسيشهد السوق العقاري 

مزيدا من االنتكاسات.

وبني الس����لطان أن سوق العقار حاليا قائم 
ومعتمد بالدرجة االولى على الشركات احمللية 
وليس على الشركات األجنبية كحال بعض دول 
املنطق����ة، لذلك البد من إيج����اد حلول متويلية 
سليمة، وفي الوقت نفسه وجود جدوى اقتصادية 
من املش����اريع املطروحة لضمان عودة النشاط 
إلى السوق العقاري. واضاف: »النشاط في سوق 
العقار متماسك وهو في مرحلة العودة التدريجية، 
لذلك البد من ضخ املزيد من السيولة خالل هذه 
املرحلة، إلعادة الثقة إليه واحملافظة على متاسكه 

وإبعاده عن شبح الركود«.
واكد السلطان على انه من الضروري أن يتم 
العمل خالل األشهر القليلة املقبلة من نهاية العام 
على دعم س����وق العقار من خالل فتح القنوات 
التمويلية وتخفيف ش����روط من����ح القروض، 
األمر الذي بدوره س����يخدم السوق وسيساهم 

في تنشيطه واحلد من مشاكله الكثيرة.
وتاب����ع »على احلكومة أن تعمل على غرس 
الثقة باملستثمر من خالل س����ن القوانني التي 
من ش����أنها أن تعيد الس����وق إلى طبيعته وجتنبه الدخول في أزمات 

وانتكاسات أخرى«. 
وبني أن س���وق اإليجارات تسيطر عليه حالة من العناد، فعلى 
الرغم من العروض الكبيرة املوجودة في السوق وخلو العديد من 
الش���قق في كثير من املناطق، فان املس���تثمرين مازالوا مستمرين 
بعنادهم ومتمسكني باألسعار التي كانت سائدة قبل األزمة املالية 
العاملية. واضاف ان حالة س���وق اإليجارات تتسم بثبات الركود، 
فاملستثمر ال يريد أن يخفض االيجارات على الرغم من وجود موجة 
تدفع بهذا االجتاه، باملقابل فإن املس���تأجر ينتظر املزيد واملزيد من 

تخفيض في األسعار.
وحول ما يدور في أروقة السوق حاليا عن وجود حالة من الترقب 
واحلذر الشديدين في ظل وجود توقعات بان القطاع العقاري سيتراجع 
إلى حدود متدنية خالل ما تبقى من أشهر الصيف، فإن اجلميع سواء 
كانوا جتارا أو مش����ترين بانتظار وضوح الرؤية وانقشاع الضبابية 

التي تسود السوق.

السلطان: القطاع العقاري تسوده حالة من الترقب والحذر وبحاجة لبعض القوانين التي تدعمه 

إلعادة الثقة والمحافظة على تماسكه وإبعاده عن شبح الركود

يتــقــدم

عبداهلل عبدالعزيز عبدالرحمن القندي

لــوفـــاة  املغــفــور لــــه بـــاإذن اللـــه تعـــالــى

نـجـلـــه 

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

�ســـكــري

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني

ال�سيد/ اإبراهيم �سكري دبدوب

وعائلــتـه الكريـمـة

محمد السلطان


