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قال التقرير الشهري الصادر عن الشركة اخلليجية 
الدولية لالس���تثمار »غلف انفست« حول أداء سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل يوليو اجلاري، ان السوق 
شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية، فقد شهد 
املؤش���ر السعري ارتفاعا بواقع 111.70 نقطة وبنسبة 2%، كما شهد 
املؤش���ر الوزني ارتفاعا بواقع 21.83 نقطة وبنس���بة 5%، وش���هد 
املؤشر الس���عري انخفاضا بنس���بة -5%، أما املؤشر الوزني فقد 
شهد ارتفاعا بنسبة 8.68% منذ بداية العام حيث أقفل املؤشر عند 

6.654.90 نقاط.
وع���زا التقرير ذلك لعدة عوامل أهمها: عمليات الش���راء املكثفة 
على األس���هم التي وصلت إلى أسعار متدنية ومغرية جدا للشراء 
وباألخ���ص بعد إعالنات أرباح البنوك اجليدة والتي أثرت بش���كل 
إيجابي على قطاع البنوك بش���كل خاص وعلى السوق بشكل عام، 
باإلضافة إلى اجتماع احلكومة بإدارة البورصة لبحث أوضاع السوق 
لوقف نزيف مؤشرات السوق الرئيسية خالل الفترة املاضية األمر 
الذي ساعد على متاسك السوق وتفاؤل املستثمرين بجدية احلكومة 

إليجاد احللول للوضع االقتصادي احمللي. كما ساهمت تصريحات 
احلكومة حول اإلجراءات التي س���يتم عرضها على رئيس الوزراء 
لدعم البورصة وحتفيز اقتصاد الدولة، في تكثيف عمليات الشراء 
على معظم املجاميع االستثمارية واألس���هم القيادية والتشغيلية 
وساهم في عودة الثقة إلى السوق وارتفاع القيم والكميات املتداولة 
خالل الش���هر، كما كان إلعالن »أجيليتي« طلب مكتب املدعي العام 
في الواليات املتحدة رفع الئحة التهم املوجهة ضد إحدى شركاتها 

التابعة األثر اإليجابي على مجموعة شركات »أجيليتي«.

قالت ش��ركة 
وض������وح 
لالستشارات 
املالي���������ة 
واالقتصادي���ة ف���ي تقريره���ا 
الكويت  األسبوعي عن س���وق 
لألوراق املالية، ان السوق استمر 
باألداء اإليجابي وذلك لألسبوع 
الرابع على التوالي من تداوالت 
يوليو اجلاري وذلك على صعيد 
إلى  معظم املؤشرات، باإلضافة 
اس���تمرار ارتفاع كمية التداول 
في السوق والتي جاءت مدعومة 
الت���داوالت املضاربية على  من 
األسهم وعمليات الشراء املكثفة 
على كل من سهمي شركتي زين 
والصناعات الوطنية التي ساهمت 
في دعم مؤشرات السوق خالل 
تعامالت األسبوع املاضي، وقد 
جاء إعالن 8 بنوك من أصل 9 عن 
النتائج املالية لها مبنزلة عامل 

استقرار للسوق.
الكويت  أنه���ى س���وق  كما 
لألوراق املالية تداوالت األسبوع 
الرابع من شهر يوليو على ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مستوى 6.654.9 نقطة مرتفعا 
بنحو 1.10% عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ 6.582.6 نقطة، 
الوزني  أنهى املؤش���ر  في حني 
تداوالت هذا األسبوع ليغلق عند 
مس���توى 419.24 نقطة مرتفعا 
بواق���ع 1.97% مقارن���ة بإغالق 
األس���بوع الس���ابق عند 411.15 

من جديد على مدى تأثير »التصفية« على أداء السوق. فتصفية 
ما ال يقل عن 20% من الش���ركات املدرجة في الس���وق تعاني من 

تراجع واضح في قيمتها السوقية.
وعلى الرغم من أن »التصفية« ضرورة متليها ظروف السوق، 
إال أن تطبيقها قد يكلف السوق أكثر مما يحتمل على املدى القصير 
عبر التأثير على الش���ركات التشغيلية اجليدة وهو ما قد يعيد 
السوق إلى مربع »التراجع احلاد« مرة أخرى مع استمرار العزوف 

عن الشراء من قبل املتداولني واملستثمرين.

آلية التداول

من جان���ب آخر فإن 
احتماالت التصفية ستؤثر 
بشدة على القطاعني املالي 
واالستثماري األمر الذي 
س���يترك جراحا عميقة 
لدى البنوك في النصف 
الثاني عبر زيادة جرعة 
املخصصات مرة أخرى 
وبالتالي تراجع ربحيتها 
مجددا في النصف الثاني 
بع���د أن تلته���م معظم 
أرباحها املخصصات التي 
ستأتي على وقع تصفية 

تلك الشركات.

واحتل قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
68.07 مليون سهم نفذت من خالل 1381 صفقة قيمتها 9.81 ماليني 

دينار.
واحتل قط���اع اخلدمات املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
64.14 مليون س���هم نف���ذت من خالل 1347 صفق���ة قيمتها 8.51 

ماليني دينار.
وجاء قطاع العقارات ف���ي املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
59.4 مليون سهم نفذت من خالل 659 صفقة قيمتها 7.72 ماليني 

دينار.
وف���ي املركز اخلامس 
جاء قطاع »غير الكويتي« 
بكمية تداول حجمها 55.29 
مليون س���هم نفذت من 
خالل 478 صفقة قيمتها 

2.65 مليون دينار.

»التصفية« ضرورية.. ولكن

التصريحات  ج���اءت 
احلكومي���ة وتصمي���م 
الرقابية على  اجله���ات 
اإلج���راءات  تطبي���ق 
العقابية جتاه محاسبة 
الشركات الورقية باجتاه 
»التصفية« لتلقي الضوء 

هدوء على األسهم القيادية ومضاربات على »الرخيصة«
وترقب لقرارات الحكومة بشأن دعم السوق

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات 
والبالغة 16.8 مليون دينار على 42% من إجمالي 
القيمة وهذه األس���هم هي: »الغذائية« و»بيتك« 
الدول���ي« و»أجيليتي«  و»زي���ن« و»الكوي���ت 

و»السالم«. 
تص��درت قيمة تداوالت س��هم »الغذائية« 
والبالغة 3.35 ماليني دينار األسهم املتداولة من حيث 

القيمة مستحوذا على 8.4% من القيمة.
تصدر قطاع البنوك مؤشرات قطاع السوق 
بواقع 60.5 نقطة، تاله مؤشر األغذية في املرتبة 

الثانية بواقع 51.8 نقطة.  ت
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وقد عاد سهم الوطني إلى االرتفاع 
مجددا بع���د تراجعات اجللس���ة 
السابقة، حيث أغلق السهم رابحا 
20 فلسا ليستقر عند دينار و220 
فلسا للسهم، كما ارتفع سهم »بيتك« 
بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار 
و40 فلسا للس���هم بعد تراجعات 
شهدها السهم خالل اجللسة السابقة 
مدعوما بدخول احملفظة الوطنية 
للشراء على السهم وتراوح سعر 
السهم بني دينار و160 فلسا للسهم 
كحد أعلى ودينار و20 فلسا كحد 

أدنى.
مجموع���ة  س���هم  وتراج���ع 
االس���تثمارات الوطني���ة بواقع 5 
فلوس للسهم ليستقر عند 345 فلسا للسهم في عمليات مضاربية 
محدودة، كما تراجع سهم إيفا بواقع فلس واحد ليستقر عند 67 

فلسا على وقع نشاط مضاربي محدود بواقع 9.3 ماليني سهم.
وتراجع سهم السالم القابضة بواقع 90 فلسا للسهم على وقع 
مضاربات نشطة بلغت 23.56 مليون سهم في ظل النشاط الذي 
يش���هده السهم منذ فترة، حيث تراوح سعر السهم بني 90 فلسا 

كحد أدنى و94 فلسا كحد أعلى.
واستقر سهم »املستثمرون« عند نفس مستوى إغالق اجللسة 
السابقة بالغا 25 فلسا مع استمرار التداوالت النشطة على السهم 
التي بلغت 20.4 مليون س���هم، مع التوقعات باستمرار التدوير 

على السهم بني كبار املالك.
وفيما تراجع سهم »أجيليتي« بواقع 10 فلوس للسهم مستقرا 
عند 435 فلس���ا للس���هم وذلك في عمليات جني أرباح محدودة 
وطبيعية بلغ فيها النشاط 5.78 ماليني سهم بقيمة 2.55 مليون 

دينار.
واس���تق��ر سهم »زين« عند نفس مس���توى اجللسة السابقة 
بواقع دينار و200 فلس للس���هم في حدود سعرية تراوحت بني 
دينار و180 فلس���ا للس���هم كحد أدنى ودينار و200 فلس للسهم 

كحد أعلى.
وعاد اللون األخضر إلى س���هم »الرابط���ة« مرة أخرى خالل 
اجللس���ة بعد أن أنهى اجللستني الس���ابقتني على تراجع، حيث 
ارتفع الس���هم بواقع 4 فلوس مستقرا عند 170 فلسا للسهم مع 
عودة اآلمال بإعادة طرح عقد املورد الرئيس���ي للش���ركات ال� 3 
املتنافس���ة على العقد في ظل احتمالية أن تكسب الشركة العقد 

إذا مت طرحه مرة أخرى.
وبارتفاع الس���هم في جلسة نهاية األسبوع يكون قد رفع من 
مكاسبه السوقية خالل الشهر اجلاري 16%، حيث أضاف السهم 
22 فلسا إلى رصيده منذ بداية الشهر اجلاري، مقارنة مبستوى 

إغالقه بنهاية الشهر املاضي والذي كان عند 148 فلسا.
أما عن أداء السهم خالل العام احلالي، فإننا جند أنه باملستوى 
الذي بلغه اليوم يكون قد رفع مكاسبه إلى حوالي 19.4% بفارق 
28 فلسا عن مستوى إغالقه بنهاية العام املاضي والذي كان عند 

مستوى 144 فلسا.

عمر راشد
أنهى س���وق الكويت لألوراق 
املالية تداوالته األس���بوعية على 
تراجع ملحوظ في جميع مؤشراته 
م���ع اس���تمرار املضارب���ات على 
األس���هم الرخيصة والهدوء على 
الثانية  القيادية للجلسة  األسهم 
على التوال���ي وذلك على خلفي��ة 
املتداولني واملستثمرين  تخوفات 
من تصفية شركات »ورقية« في 
الس���وق مع اقتراب عودة رئيس 
مجل��س الوزراء والتي ستش���هد 
األيام التالية لها قرارات »حاسمة« 
أدائها  الش���ركات عن  حملاس���بة 

وتطهير السوق.
وقد انعكس���ت مخاوف املتداولني سلبا على أداء السوق الذي 
أنهى تداوالته على تباين في حركة مؤشريه، ففيما تراجع املؤشر 
العام بواقع 12.8 نقطة مستقرا عند 6654.9 نقطة ارتفع املؤشر 
الوزني بواقع 1.04 نقطة ليس���تقر عن���د 914.2 نقطة وبارتفاع 

نسبته 0.25% مقارنة باجللسة السابقة.
واليزال »تنظيف السوق« هو احلاكم ملستوى سيولة السوق 
التي تشهد منذ فترة عمليات تدوير واضحة على بعض األسهم 
الرخيصة في اجتاه بناء مراكز جديدة على أسهم قيادية ذات أداء 
تش���غيلي »جيد« وتتمتع بعوائد »مضمونة« قليلة املخاطر مع 
اجتاه بعض املالك إلى تصفية مراكزهم من األس���هم التي تدنت 
قيمتها االس���مية دون مستوى ال� 40 فلسا للسهم تخوفا من أن 

يلحقها قطار التنظيف.
ومع ترقب املتداولني ألداء السوق خالل املرحلة املقبلة، التزال 
حالة التذبذب وعمليات جني أرباح هي احلاكمة ألدائه الذي وإن 
تذبذب مؤش���ره العام حول 6500 نقطة صعودا وهبوطا إال أن 
اجتاهه التصاعدي باجتاه 6700 نقطة هي األكثر احتمالية للتحقيق 
مع تنفيذ عدد من مشروعات خطة التنمية والتفاؤل جتاه بعض 

الشركات لتحقيق أرباح في النصف األول.

المؤشرات العامة

تباينت حركة مؤشري السوق في اجللسة اخلتامية لتداوالت 
السوق للجلسة الثانية على التوالي خالل األسبوع، ففيما تراجع 
املؤشر العام بواقع 12.8 نقطة مستقرا عند 6654.9 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.19% مقارنة باجللسة السابقة، ارتفع املؤشر الوزني 1.04 

نقطة ليغلق عند 419.24 نقطة وبارتفاع نسبته %0.25.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 315.37 مليون سهم نفذت من 

خالل 5252 صفقة قيمتها 40.02 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 121 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة 

وحافظت أسهم 33 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع شركات االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 
73.8 مليون سهم نفذت من خالل 1246 صفقة قيمتها 6.49 ماليني 

دينار.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
6 شركات على 
16.8 مليون دينار 
و42% من
إجمالي القيمة

السوق أمام اختبار 
نتائج الشركات 

في النصف األول 
لتحديد مالمحه 

خالل النصف 
الثاني

المؤشر العام 12.8 نقطة 
وتداول 315.37 مليون سهم 

بقيمة 40 مليون دينار

انخفاض

)سعود سالم( الثواني األخيرة جتبر املتداولني على التفاعل معها

تقـارير

ذكرت البورصة أن ش���رك��ة دار االستثمار 
أفادت بأنها تقدم���ت للمحكم��ة بطل��ب إع��ادة 
الهيكلة املالية للش���ركة طبق�����ا ملا نص عليه 
املرسوم بالقانون رقم )02( لسن��ة 2009 بشأن 
تعزيز االستقرار املالي في الب��الد، وحيث ان من 
متطلبات القانون ان يقوم بنك الكويت املركزي 
 بتقدمي تقري��ره ع��ن الوض��ع املالي للش���ركة 
ومدى احلاج���ة إلع��ادة الهيكل���ة الى احملكمة 
خالل 4 اشهر من تاريخ قبول الطلب، علم��ا أن 
محكم��ة االستئن��اف قد وافقت عل��ى طل�ب بن��ك 
الكوي��ت املرك��زي متدي��د املهلة 4  اشهر اخرى 
تب���دأ م��ن تاري��خ 10 يولي�����و اجلاري، إليداع 
تقري���ره بالوضع املالي وخط���ة  اعادة هيكل��ة 

شركة دار االستثمار.  
وأفادت الش���ركة بأنها ستقوم مبوافاة ادارة 

السوق بأي تطورات بهذا اخلصوص. 

»االستئناف« توافق لـ »المركزي« على تمديد 
مهلة 4 أشهر إليداع تقريره بخطة هيكلة »الدار«

»غلف إنفست« تحصل على تمديد
من »المركزي« لتصويب أوضاعها المالية

1.3 مليون دينار أرباح »كامكو« 

ذكرت الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار»غلف انفست« انها 
تسلمت كتابا بتاريخ 28 يوليو اجلاري من بنك الكويت املركزي 
واخلاص بالتمديد للشركة حتى 31 ديسمبر 2010 لتصويب أوضاع 
 الشركة املالية وتوفير رأس مال جديد ال يقل عن 15 مليون دينار، 
وأفادت الشركة بأنها بصدد االنتهاء من إعادة هيكلة وعقد اجلمعية 

العامة العادية وغير العادية في أقرب فرصة ممكنة.

أكدت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي انها حصلت أول من 
أمس على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية للفترة املنتهية في 

30 يونيو 2010.
وأظهرت البيانات حتقيق 
الشركة خس���ائر قدرها 1.9 
ملي���ون دينار مب���ا يعادل 
4.59 فلوس للس���هم لفترة 
ال� 6 أش���هر مقارنة بخسائر 
قدرها 3.7 ماليني دينار مبا 
يعادل 8.91 فلوس للس���هم 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة 
24.3 ملي���ون دينار مقارنة 
ب���� 33.6 مليون دينار للعام 

 .2009

ذكرت شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول »كامكو« 
انه���ا حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية للفترة املنتهية في 30 يونيو 2010 أمس االول، وقد حققت 
الش���ركة ربحا قدره 1.3 مليون دينار مبا يعادل 5.52 فلوس للسهم 
لفترة ال� 6 أشهر مقارنة بربح قدره 527.7 الف دينار مبا يعادل 2.060 
فلس للسهم للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 

26.3 مليون دينار مقارنة ب� 38.9 مليون دينار للعام 2009.

1.9 مليون دينار خسائر 
»بيت االستثمار الخليجي« 

بواقع 4.59 فلوس 

»وضوح«: التداوالت المضاربية وعمليات الشراء المكثفة  
على »زين« و»الصناعات« عّززت األداء اإليجابي للسوق

نقطة. ومقارنة بتداوالت األسبوع 
السابق، فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
204.4 ماليني دينار مقارنة بنحو 
193.8 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق مرتفعة بنحو 5.5%، فيما 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو 39.9% لتبلغ في 
نهاية هذا األسبوع 2.112 مليون 
س���هم من خالل تنفيذ 29.004 
صفقة، وقد بلغ متوس���ط قيمة 
الت���داول اليوم���ي 40.9 مليون 
دينار من خالل متوسطات كمية 
متداولة تعادل 422 مليون سهم 
يوميا تقريبا على معدل 5.795.6 

صفقات يوميا.
وعلى صعيد القطاعات، فقد 

شهدت تداوالت السوق ارتفاعات 
جماعية حيث تصدر االرتفاعات 
قطاع األغذية والذي أغلق مؤشره 
 4.824.1 السعري عند مستوى 
نقطة، مرتفعا بواقع 5.2% مقارنة 
باألسبوع السابق مستحوذا على 
قيمة تداول تع���ادل 6.25% من 
قيمة تداوالت السوق اإلجمالية، 
يليه قط���اع الصناع���ة بواقع 
ارتفاع مقداره 1.6% في مؤشره 
السعري الذي أغلق عند مستوى 

.5.5454.1
وكان أق���ل االرتفاع���ات من 
نصيب قطاع اخلدمات الذي أغلق 
مؤش���ره السعري عند مستوى 
14.563.7 نقطة مرتفعا %0.56 
فقط وبقيمة تداول تعادل %23.6 

من إجمالي القيمة السوقية.
أما من حيث نشاط القطاعات، 
فق���د تصدرها قط���اع اخلدمات 
مستحوذا على 23.6% من قيمة 
تداوالت السوق، يليه في النشاط 
قطاع االستثمار حيث حقق قيمة 
تداول تعادل 18.4% من إجمالي 
الس���وق وأغلق  قيمة تداوالت 
مؤش���ره السعري عند مستوى 
4.809 نق���اط مرتفع���ا بواق���ع 
0.61% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق.
وعلى صعيد األس���هم، فقد 
أ قائمة  تصدر س���هم فجي���رة 
االرتفاعات بواقع 34.1% ليغلق 
عند 110 فلوس، يليه سهم بيان 
مرتفعا بواقع 25% ليغلق عند 

مس���توى 55 فلس���ا، فيما جاء 
سهم ع عقارية في املرتبة الثالثة 
مرتفعا 19.1% ليغلق عند 53 فلسا، 
وفي املقاب���ل تصدر التراجعات 
س���هم أريج بنحو 11.9% حيث 
أغلق عند 148 فلسا، يليه سهم 
تبري���د متخليا ع���ن 10.6% ثم 
سهم لوجستك بخسارة مقدارها 

.%9.7
أما من حيث نشاط األسهم، 
فقد حقق سهم زين أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
10.65 ماليني دينار وأغلق عند 
1.200 فلس، يليه س���هم الدولي 
بقيمة ت���داول مقداره���ا 10.57 
ماليني دينار حي���ث أغلق عند 

238 فلسا.

إعالن 8 بنوك نتائجها المالية كان بمنزلة عامل استقرار 

»غلف انفست«: إعالنات األرباح نصف السنوية للبنوك تحافظ على تماسك السوق


