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املال اخلليجية األخرى بتوضيح مواقفها أوال بأول أمام اإلدارات املسؤولة 
عن تلك الش����ركات في ظل العقوبات املفروضة، مع جتاهلها املس����تمر 
إلدارة السوق الكويتي، األمر الذي جعل السوق فريسة للشائعات التي 

يحترق بها صغار املتداولني. 

آلية التداول

فيما استقر سهم البنك 
الوطني عند نفس مستويات 
اجللسة السابقة بالغًا دينارًا 
و200 فلس للسهم، استقر 
سهم بنك اخلليج عند نفس 
مستويات اجللسة السابقة 

بالغًا 440 فلسا للسهم. 
وارتفع سهم بنك الكويت 
الدولي بواقع فلسني ليستقر 
عند 230 فلس����ا للسهم في 
عمليات جني أرباح محدودة، 
مع تصدره لنشاط القطاع 
املصرفي بكمية تداول 7.56 
ماليني س����هم بقيم����ة 1.73 
مليون دينار. وتراجع سهم 

مليون س���هم نفذت من خ���الل 1842 صفقة قيمته���ا 11.066 مليون 
دينار. 

التزال الشائعات هي القاضي واحلكم وصاحبة الكلمة األخيرة في 
تداوالت السوق وهو ما أثبتته تداوالت أمس، فهبوط شركات باحلد 
األدنى دون مش���تري وارتفاع أخرى باحل���د األعلى دون بائع يثير 

الكثير من عالمات االستفهام 
حول قصور الدور الرقابي 
ممثال في إدارة السوق على 
التعامل مع سلوك املتداولني 
على بعض األسهم وعدم 
قدرتها على ضبط التداوالت 
عل���ى بعض األس���هم في 
الوقت الذي تدقق بش���دة 
على جميع األخبار املرتبطة 

بأسهم أخرى. 
ويأت����ي قص����ور الدور 
الرقابي من قبل إدارة السوق 
في توضي����ح احلقائق أمام 
املساهمني متزامنا مع االلتزام 
الش����ركات  الكامل من قبل 
الكويتية املدرجة في أسواق 

مضاربات عنيفة على األسهم الرخيصة تدفع السوق
للتخلي عن اللون األخضر وتراجع محدود مع استقرار السيولة 

 استحوذت قيمة تداوالت أسهم 6 شركات والبالغة 
16.62 مليون دينار على 35.8% من اجمالي القيمة 
وهذه الش����ركات هي: »بي����ت التمويل اخلليجي« 
و»السالم« و»أجيليتي« و»بوبيان للبتروكيماويات« 

و»الغذائية« و»الساحل«.
 استحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل اخلليجي 
البالغ��ة 4.95 مالي��ن دينار عل��ى 10.6% من اجمالي 

القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق 
املتراجعة بواقع 116.3 نقطة وجاء قطاع االستثمار 
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»بيتك« بواقع 20 فلس����ا ليستقر عند 
دينار و20 فلس����ا ليتراجع بذلك عن 
مستوى التماسك الذي متتع به السهم 
خالل اجللسات املاضية حيث احتفظ 
مبستويات سعرية بلغت دينارا و40 

فلسا للسهم. 
وشهد س����هم »إيفا« عمليات جني 
أرب����اح قادت الس����هم للتراجع بواقع 
فلس����ني بعد ارتفاعات شهدها السهم 
خالل اجللس����ات املاضية فيما تراجع 
سهم االس����تثمارات الوطنية بواقع 5 
فلوس للسهم ليستقر عند 350 فلسا 
للسهم. كما تراجع سهم الساحل باحلد 
األدنى بالغا 126 فلسا للسهم بعد تكبد الشركة خسارة قدرها 853 ألف 
دينار عن النصف األول رغم التوقعات السابقة بتحقيق الشركة أرباحا 
بع����د إمتام صفقة أصول زين أفريقيا وحصول الش����ركة على حصتها 

من األرباح. 
وتصدر س����هم مجموعة الس����الم القابضة نشاط أس����هم الشركات 
االستثمارية بحجم بلغ 31.16 مليون سهم في عمليات جني أرباح قادت 

سعر السهم للتراجع بواقع 5 فلوس ليستقر عند 95 فلسا. 
وواصل سهم »املستثمرون« تصدره قائمة تداوالت السوق العقاري 
حيث بلغ حجم التداوالت 36.9 مليون سهم من خالل 249 صفقة قيمتها 

943.4 ألف دينار في تراجع واضح لنشاط السوق. 

الصناعة والخدمات

أنهى س����هم مجموعة الصناعات تداوالته منخفضا بواقع 5 فلوس 
مستقرا عند 290 فلسا للسهم في عمليات جني أرباح محدودة في نطاق 
س����عري تراوح بني 285 فلسا كحد أدنى و300 فلس كحد أعلى. وأغلق 
س����هم »أنابيب« عند 325 فلسا للسهم في تداوالت بلغت سيولتها 1.43 

مليون دينار. 
وتخلى س����هم زين عن املستويات الس����عرية التي متسك بها خالل 
اجللسات املاضية عند دينار و180 فلسا للسهم ليرتفع بواقع 20 فلسا 
ليستقر عند دينار و200 فلس وذلك بعد ورود تقرير »مورغان ستانلي« 
بأن الش����ركة أصبحت أقوى بعد بيع أصولها في أفريقيا وأصبحت لها 

قدرات جيدة متكنها من حتقيق أرباح تشغيلية جيدة. 
ومع هدوء احلديث عن حسم التظلم اخلاص بشركة الرابطة بخصوص 
عقد املورد الرئيسي، شهدت أسهم املجموعة عمليات جني أرباح بشكل 
محدود. ومن املتوقع أن يتأثر س����لوك املتداولني جتاه س����هم الرابطة 
والشركات املرتبطة به حول تطورات وضع التظلم املرفوع من الشركة 
بخصوص عقد املورد الرئيسي الذي من املتوقع أن تتضح نتائجه خالل 

نهاية األسبوع اجلاري. 
وتصدر سهم بيت التمويل اخلليجي نشاط السوق من حيث القيمة 
والكمية، حيث شهد السهم عمليات مضاربية عنيفة قادته لتصدر نشاط 
السوق بواقع 110.64 ماليني سهم بقيمة 4.95 ماليني دينار. ويأتي النشاط 
على السهم مع تأكيد تنفيذ الشركة ملشروع مدينة الطاقة في ليبيا بقيمة 

20 مليار دوالر ما يعزز قوة أداء الشركة التفاوضي.

عمر راشد 
أسهم باحلد األعلى وأخرى باحلد 
األدنى وتذبذب أداء السوق باجتاه 
تراجع »محدود« على وقع األخبار 
اخلاصة بقطاع الش���ركات اخلدمية 
كانت احملرك الرئيسي ألداء السوق 
منذ حلظات التداول األولى في رابع 
جلسات السوق الذي أنهى تداوالته 
على متاسك عكسه التباين في أداء 

مؤشري السوق عند اإلغالق. 
ففيما تراجع املؤش���ر السعري 
بواقع 17.7 نقطة مستقرا عند 6667.7 
نقطة، ارتفع املؤشر الوزني بواقع 

1.05 نقطة مس���تقرا عند 418.2 نقطة، وجاء التباين عاكسا عمليات 
جني أرباح على األسهم الرخيصة بعد عمليات جتميع شهدتها تداوالت 

تلك األسهم خالل اجللسات الثالث املاضية. 
ومع تراجع املؤش���ر السعري، اليزال السوق يتمتع بعوامل دفع 
إيجابي���ة تعزز من التوقعات باختراق���ه حاجز ال� 6700 نقطة، على 
وقع نتائج البنوك للنصف األول وكذلك تأكيدات احلكومة على تنفيذ 

مشروعات خطة التنمية وفق البرنامج الزمني احملدد لها. 
وق���ادت التداوالت النش���طة التي ش���هدتها أس���هم »أجيليتي« 
و»زين« املؤشر الوزني لالرتفاع والسوق إلى »التماسك« في نهاية 

التداوالت. 
وجاء إعالن »أجيليتي« ع���ن طلب املدعي العام في والية أتالنتا 
األميركية رفع التهم املوجهة ضد الشركة القابضة التابعة لها لتؤكد 
مرة أخرى عدم حيادية الس���وق في التعامل مع سلوك التداول على 
بعض األسهم، حيث ترتفع تلك األسهم باحلد األعلى مع امتالك البعض 
دون غيرهم تلك األسهم التي تشهد ارتفاعات حادة على مستوى القيمة 
والكمية دون أن تبدي إدارة السوق أي مواقف حيال تلك االرتفاعات، 
تاركة السوق بيد الشائعات حتركه كيفما شاءت ملصالح فئات معينة 

على حساب الغالبية من صغار املتداولني. 

المؤشرات العامة

تباينت حركة مؤشري الس���وق بنهاية التداوالت، ففيما تراجع 
املؤشر العام بواقع 17.7 نقطة مستقرا عند 6667.7 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.26% مقارنة باجللسة السابقة، ارتفع املؤشر الوزني 1.05 

نقطة ليغلق عند 418.2 نقطة وبارتفاع نسبته %0.25. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 444.16 مليون سهم نفذت من خالل 
6306 صفقات قيمتها 46.46 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 
126 ش���ركة من أصل 212 ش���ركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 63 
شركة وتراجعت أسعار أس���هم 28 شركة وحافظت أسهم 28 شركة 

على أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع شركات غير الكويتي النشاط بكمية تداول حجمها 
118.73 مليون س���هم نفذت من خالل 847 صفقة قيمتها 5.53 ماليني 

دينار. 
واحتل قطاع االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 112.27 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
16.62 مليون 
دينار على %35.8 
من إجمالي القيمة

السوق يتمتع 
بعوامل دفع 
إيجابية تعزز 

التوقعات باختراقه 
حاجز الـ 6700 

نقطة 

المؤشر العام 17.7 نقطة 
وتداول 444.16 مليون سهم 

بقيمة 46.46 مليو ن دينار 

انخفاض

)سعود سالم( هكذا عّبر أحد املتداولن عن وضع السوق

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( نتائج السحب األسبوعي 
الذي يقام ضمن حمالته الترويجية 
في مج����ال البطاق����ات املصرفية 
خالل فترة الصيف، والتي تشمل 
التيسير  حملة استخدام بطاقات 
االئتمانية، والبطاقات مسبقة الدفع، 
إضافة إلى حملة االشتراك املجاني 
 3D Secure في خدمة ثالثي األمان
عبر املوقع االلكتروني، حيث فاز 
18 عميال في س����حوبات احلمالت 
الثالث، وتستهدف هذه احلمالت 
العمالء على  الترويجية تشجيع 
استخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
ومسبقة الدفع واالستفادة من خدمة 

ثالثي األمان.
وق����ال مدي����ر إدارة البطاقات 
املصرفي����ة بالوكال����ة زيد عقاب 
اخلطيب ان احلملة تستهدف إلى 
جانب تشجيع العمالء على استخدام 
البطاقات في عملية الشراء، توفير 
املزيد من وس����ائل األمان للحفاظ 
عل����ى حقوقه����م وأموالهم، وذلك 
باالشتراك في خدمة ثالثي األمان 
3D Secure والتي يعد »بيتك« األول 
في تطبيقها على مستوى البنوك 

احمللية.
وج����اءت نتائ����ج س����حوبات 
احلمالت الثالث التي أجرتها إدارة 
البطاقات في »بيتك« في حضور 
وزارة التج����ارة والصناعة، على 

النحو التالي: 

فيصل جمعة احلسينان، ابتهال 
محمود أحمد القطان، نهال فاروق 
حسن الشافعي، عبير خالد خليفة 
البحوة، مطلق عايض ودهيران 

العتيبي.
� وفي السحب السادس حلملة 
استخدام بطاقات »بيتك« مسبقة 
الدف����ع وال����ذي يق����دم للفائزين 
جهاز »آي ب����اد«، فاز فيه كل من: 
عبدالعزيز سعود نهار العدواني، 
فوزية محمد أحمد املنصور، محمد 
محزم محمد العتيق، محمد جاسم 
محمود الش����طي، صالح عبداهلل 
محمد املعتوق، عبدالعزيز وليد 
عبدالعزيز أبا اخليل، وغيداء حسني 

إبراهيم احلسني.

الثالث حلملة  الس����حب  � في 
استخدام بطاقات بيتك االئتمانية 
الذي يقدم جهاز »ماك بوك برو« 
للفائزين، فاز فيه كل من: فريدة 
يوسف عبدالرحمن املهزع، جمال 
محمد محمد الراشد، محمد خلف 
حجر العنزي، وأحمد سليم سليمان 

أحمد.
� أما السحب األسبوعي اخلامس 
حلملة التسوق االلكتروني اآلمن 
عبر االنترنت من خالل االشتراك 
 3D املجاني في خدمة ثالثي األمان
Secure، وال���ذي يقدم للفائزين 
جه���از »آي فون«، ف���از فيه كل 
من: خالد فرج خميس السعيد، 
لولوة علي حسن الكندري، هالة 

اخلطيب )يسارا( يسلم أحد الفائزين جائزته 

 »3D secure« تشمل بطاقات التيسير ومسبقة الدفع وخدمة

»بيتك«: 18 فائزًا جديدًا في سحب 
الحمالت الترويجية للبطاقات المصرفية 

البورصة تعاني التباطؤ في اتخاذ بعض القرارات التنظيمية رغم ارتفاعاتها الجيدة

»كامكو«: طال انتظار بدء » التنمية« وتعيين أعضاء »هيئة المال«

لقطاع الشركات االستثمارية والذي 
كان من أكث����ر القطاعات تضررا، 
فقد شكل 8.8% من إجمالي السوق 
وبقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار 
دينار بعد أن كان وصل إلى أعلى 
مستوى له في يونيو من عام 2008 
حني بلغت قيمته السوقية آنذاك 
نحو 11.4 مليار دينار وبنس����بة 

انخفاض تعدت ال� %75.
أما بالنس����بة لتوزيع القيمة 
السوقية على الشركات، فيتبني 
أن اكبر 20 شركة من حيث القيمة 
الس����وقية تش����كل نحو 71% من 
إجمالي الس����وق وبقيمة سوقية 
بلغت 22.5 مليار دينار وهذا مؤشر 
على تركز القيمة السوقية في عدد 
محدد من الشركات التي مبعظمها 
شركات تشغيلية أما باقي األسهم 

مليار دينار أو ما يعادل 37% من 
إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 
وعلى الرغم من خس����ارته نحو 
44% من قيمته الرأس����مالية التي 
وصل إليها في مارس من عام 2008. 
ومن هنا نرى أهمية هذا القطاع 
وأدائه املالي في النهوض بالسوق 
من جديد حيث لم يعد باستطاعة 
بعض القطاعات القيام بنفس املهمة 
خاصة بعد أن تآكلت رس����اميل 
وحقوق مساهمي جزء كبير من 
شركاتها. من جهة أخرى يشكل 
قطاع اخلدمات نس����بة 28% من 
إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 
حيث شكلت شركة زين والوطنية 
لالتص����االت واجيليتي مجتمعة 
حوالي 73% م����ن إجمالي القيمة 
أما بالنسبة  الرأسمالية للقطاع، 

وجود أي حقائق تتعلق بنشاطها 
وأدائها املالي. ومن جهة أخرى، بني 
املتداولة على  القيمة  ان  التقرير 
األسهم التشغيلية والتي احتلت 
قائمة األسهم األكثر تداوال بلغت 
نحو275 مليون دينار أو ما يعادل 
47% من إجمالي القيمة املتداولة، 
بينما شكلت 13% من حجم األسهم 
املتداولة. ويعتبر هذا مؤشرا جيدا 
على أداء البورصة وتركيز جزء 
كبي����ر من التداول على األس����هم 
التشغيلية والتي تساعد في عودة 
الثقة إلى السوق وتساهم في أي 

ارتفاعات محتملة في املستقبل.
وأش����ار التقرير الى ان قطاع 
البنوك حاليا يشكل حجر الزاوية 
لسوق الكويت لألوراق املالية حيث 
بلغت قيمته الرأسمالية نحو 11.7 

والتي يبلغ عددها 188 شركة تشكل 
اجلزء املتبق����ي والبالغ 29% من 
إجمالي السوق حيث كان لالزمة 
التي ضربت السوق الدور الرئيسي 
في تنقية السوق من األسهم التي 
تضخمت أس����عارها والتي كانت 

تشكل نسبة كبيرة من السوق.
وفي حتليل ملستوى األسعار 
التي وصلت إليه����ا األغلبية من 
األسهم تشير إحصائيات كامكو 
إلى أن عدد األسهم التي تتداول ما 
دون قيمتها الدفترية بلغ حاليا 127 
سهما أو ما يعادل 60% من إجمالي 
املدرجة في بورصة  عدد األسهم 
الكويت في حني بلغ عدد الشركات 
التي تت����داول حاليا دون قيمتها 
االسمية نحو 86 أو ما يعادل %41 
من إجمالي عدد األسهم املدرجة، 
وهذا ما يفسر انحدار األسعار إلى 
مستويات متدنية لم تشهدها سابقا 
وذلك باملقارنة مع أسعار األسهم 
قبل ب����دء األزمة املالية عام 2008 
وبالتحديد خالل شهر مارس من 
العام نفس����ه حني بلغت أسعار 
األسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما 
فقط تتداول دون قيمتها الدفترية 
ولم يكن هناك أي سهم يتداول ما 

دون قيمته االسمية.
علميا ميكن القول ان أس����عار 
معظم األسهم رخيصة مقارنة مع 
املستويات التي وصلت إليها ما قبل 
األزمة املالية ولكن على العكس فان 
مؤش����رات التقييم هذه مبعظمها 
ليست صحية على اإلطالق حيث 
ان ع����ددا كبيرا من تلك األس����هم 
التي تتداول على أسعار متدنية 
تواجه مش����اكل مالية جمة منها 
مشكلة السيولة وارتفاع املديونية 
إلى  وانخفاض أس����عار أصولها 
احلضيض مما أدى إلى خس����ائر 
فادحة وش����طب ج����زء كبير من 
حقوق مساهميها حيث بلغ عدد 
الشركات التي فقدت ما بني %50 
و90% من حقوق مساهميها نتيجة 
اخلسائر اإلجمالية التي منيت بها 
خالل عامي 2008 و2009 نحو 40 
شركة وبالتالي حتتاج مبعظمها 
إلى إعادة رس����ملة وهيكلة جزء 
كبير م����ن ديونها التي مبعظمها 
قصيرة األجل، هذا ناهيك عن إعادة 
النظر في منوذج أعمالها بحيث 
يتالءم مع طبيعة نشاطها والهدف 
الذي تأسست من اجله وخصوصا 
في ظل ظروف البيئة التشغيلية 
التي أصبحت صعبة جدا ملعظم 

الشركات.

أص�������درت 
إدارة بحوث 
االس����تثمار 
في ش����رك�ة 
مش����اريع الكويت االس����تثمارية 
إلدارة األصول تقري����را عن أداء 
س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
خالل شهر يوليو، والذي يتضمن 
حتليل ملؤشرات التقييم لألسهم 
املدرجة وتوزيع القيمة السوقية 

على القطاعات. 
ان����ه قد طال  التقرير  وق����ال 
انتظار البدء بتنفيذ خطة احلكومة 
التنموي����ة كذلك تعي����ني أعضاء 
مجلس املفوضني لهيئة سوق املال 
والبورصة التزال تعاني من التباطؤ 
في اتخاذ بعض القرارات التنظيمية 
على الرغم من االرتفاعات اجليدة 
التي حققتها بعض األسهم والتي 
وضعت س����وق الكويت لألوراق 
املالية في مقدمة أس����واق األسهم 
اخلليجي����ة من حي����ث األداء منذ 
بداية ش����هر يوليو حيث أضاف 
مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي 
حوالي 3.35% مقارنة مع %3.27 
و2% لس����وق دبي املالي وسوق 
األسهم الس����عودي على التوالي 
وبذلك تكون بورصة الكويت قد 
عززت من أرباحها منذ بداية السنة 
لتصل إلى 5.38% أو ما يعادل زيادة 
قدرها 1.54 مليار دينار في القيمة 

الرأسمالية للسوق.
وفي حتليل ملؤشرات التداول 
منذ بداية شهر يوليو، ذكر التقرير 
التداوالت  انه ميك����ن مالحظ����ة 
النش����طة على األسهم الرخيصة 
حيث بلغت الكمية املتداولة على 
أكثر عشرة أسهم تداوال نحو 2.65 
مليار سهم أو ما يعادل 54% من 
إجمالي عدد األسهم التي مت تداولها 
منذ بداية شهر يوليو بينما بلغت 
قيمة التداول على تلك األسهم 137 
مليون دينار فق����ط أو ما يعادل 
24% من إجمالي القيمة املتداولة 
في الس����وق، وبرأينا تعتبر هذه 
املؤشرات غير صحية للسوق وال 
تعبر ع����ن الوضع احلالي ملعظم 
الشركات وكذلك مستوى السيولة 
في السوق حيث من املالحظ عودة 
التداول واملضاربات على األسهم 
الرخيصة والتي ال ميكن أن تشكل 
جزءا من أي محفظة استثمارية 
وبالتالي ال تس����اهم في دعم أداء 
السوق على املدى الطويل. كذلك 
ش����هدت تلك األس����هم ارتفاعات 
ملحوظة في أسعارها في ظل عدم 
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نسبة الخسارة اإلجمالية خالل عامي 2008 و2009 من إجمالي حقوق المساهمين

عدد الشركات

خسارة اقل من %11 
من حقوق المساهمين

خسارة ما بين 11% و%30 
من حقوق المساهمين

خسارة ما بين 31% و%50 
من حقوق المساهمين

خسارة ما بين 51% و%90 
من حقوق المساهمين

خسارة اكثر من %100 
من حقوق المساهمين
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التوزيع القطاعي لألسهم التي تتداول حاليا ما دون قيمتها الدفترية والقيمة االسمية
عدد األسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية
عدد األسهم التي تتداول ما دون القيمة االسمية

االستثمار التأمين العقار الصناعة الخدمات األغذية غير الكويتي


