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س����عرية تراوحت بني 315 فلس����ا كحد أعلى و310 فلوس كحد أدنى مع 
فتور واضح للتداول على السهم عاكسا االجتاه بزاوية 180 درجة مقارنة 

بتداوالت أول من أمس.
وجاءت األخبار الواردة بش����أن وجود معوقات تواجه شركة أنهام 
بخصوص تنفيذ عقد املورد الرئيس����ي لترفع من أداء سهم »أجيليتي« 
بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 450 فلسا للسهم بعدد صفقات لم 

تتعد 61 صفقة بلغت قيمتها 604.1 آالف دينار.
كما استقر س����هم »زين« عند نفس مستوى اجللسة السابقة بالغا 

دينارا و180 فلسا للسهم بقيمة تداول لم تتجاوز 831.8 ألف دينار.
وعاد اللون األخضر مرة أخرى إلى سهم »صفاة طاقة« بعد أن غاب 
عنه على مدار 7 جلسة متتالية متصدرا بذلك قائمة أعلى الصفقات حيث 
أغلق في 5 جلسات منها باللون األحمر بينما كان إغالقه في اجللستني 

الباقيتني دون تغيير.
وجاءت ارتفاعات السهم 
بعد إعالن إحدى الشركات 
الش����رقية   الش����ركة  وهى 
الوطنية للخدمات النفطية 
)ايه ان اوه اس( واململوكة 
انها قامت  بنس����بة %67.6 
بتوقيع عقد مفتوح لتقدمي 
اخلدم����ات واالستش����ارات 
اخلاصة بعمليات جس اآلبار 
النفطية وأعم����ال التنقيب 
داخ����ل العراق م����ع إحدى 
النفطية  شركات اخلدمات 
الرائدة في املنطقة، وقيمة 
العقد تص����ل إلى 7 ماليني 
دوالر ومدة العقد س����نتان 

قابلة للتجديد.

املال، من املتوقع أن تستمر حالة عدم اليقني والترقب ألداء السوق خالل 
الفترة املتبقية من الشهر على األقل حلني اتضاح الصورة بشأن امللفات 
العالقة. بعد أن أنعش����ت التداوالت القياس����ية على سهم الوطني أداء 
السوق في اجللسة السابقة، جاءت عمليات البيع على األسهم القيادية 
بقيادة البنوك لتدفع السوق للتراجع حيث تراجعت أسهم البنوك بقيادة 
»الوطني« الذي أغلق على انخفاض قدره 40 فلسا للسهم ليستقر عند 
دينار و280 فلسا للس����هم في حدود سعرية تراوحت بني دينار و320 
فلس����ا كحد أعلى ودينار و280 فلسا كحد أدنى بكمية تداول بلغت 9.9 

ماليني سهم قيمتها 12.7 مليون دينار.
وخالف س����هم بوبيان تراجعات س����هم »الوطني« مرتفعا بواقع 10 
فلوس للس����هم ليستقر عند 550 فلس����ا بكمية تداول بلغت 1.5 مليون 

سهم قيمتها 849.7 ألف دينار.
وبعدد صفقات محدود لم يتعد 6.5 ماليني سهم، تصدر سهم »التسهيالت« 

أداء الشركات االستثمارية 
حي����ث بلغ النش����اط على 
الس����هم 6.5 ماليني س����هم 
بقيمة 2 مليون دينار، فيما 
استقرت »إيفا« عند مستوى 
61 فلس����ا للسهم في نشاط 
مضاربي محدود لم يتجاوز 
3.6 ماليني سهم. كما استقر 
سهم مجموعة االستثمارات 
الوطنية عند 335 فلسا رابحا 
10 فلوس مقارنة بتداوالت 
أول من أمس. استقر سهم 
مجموع����ة الصناعات عند 
نف����س مس����تويات إغالقه 
في اجللس����ة السابقة بالغا 
315 فلسا للسهم في حدود 

عمليات جني أرباح قوية على البنوك تقلص سيولة السوق
ومضاربات ضعيفة على بعض الشركات الرخيصة
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عمر راشد
انعكس����ت حالة التردد والعزوف 
عن الشراء على نفسية املتداولني على 
أداء السوق الذي أغلق رابع جلسات 
تداوالته األسبوعية على تراجع في أداء 

مؤشراته الرئيسية للمرة الثالثة.
حيث أغل����ق املؤش����ر العام على 
انخفاض طفيف نسبته 0.02% ليستقر 
عند 6653.7 نقطة خاسرا 1.2 نقطة، 
فيما تراجع املؤش����ر الوزني بنسبة 
0.47% بعد إقفاله عند النقطة 423.89 

فاقدا نقطتني.
وجاءت التراجعات التي ش����هدها 

السوق على خلفية عمليات جني االرباح على أغلب االسهم خاصة البنوك 
واالنخفاض امللحوظ في قيمة تداوالت سهم بنك الكويت الوطني والذي 
تراجعت تداوالته وفقا ملعيار القيمة بواقع 76% ليستقر عند 12.7 مليون 
دينار في عملية جني أرباح واضحة أفقدت الس����هم 40 فلسا من قيمته 
السوقية دفعة واحدة ليستقر عند مستوى دينار و280 فلسا للسهم.

وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك أخبار مؤكدة حول أسباب االرتفاعات 
التي شهدها السهم أول من أمس، إال أن حركة التداوالت القياسية عليه 

فتحت شهية املتداولني للدخول وبقوة على بقية أسهم قطاع البنوك.
وأدت عملي����ات جني األرباح على قط����اع املصارف أمس إلى تراجع 
واضح في حركة التداوالت التي تراجعت بنسب 33.2% و62.1% و%25.9 

على مستوى الكميات والقيمة وعدد الصفقات.
أغلق السوق رابع جلسات تداوالته األسبوعية على تراجع في أداء 
مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض املؤشر العام للسوق بواقع 
1.2 نقطة ليغلق على 6653.7 نقطة بانخفاض نس����بته 0.02% مقارنة 
باجللسة السابقة كما انخفض املؤشر الوزني بواقع نقطتني ليغلق عند 

423.8 نقطة وبتراجع نسبته %0.47.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 131.7 مليون سهم نفذت من خالل 2241 

صفقة قيمتها 29.6 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 97 ش����ركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة وحافظت 

أسهم 28 شركة على أسعارها دون تغيير.
سلوك مضاربي وسيولة ثابتة

ارتبطت حركة التداول منذ بدايات أغسطس اجلاري بعدد من األخبار 
على بعض األس����هم خاصة القيادية وتركزت تلك األخبار على أس����هم 
»أجيليتي« و»زين« و»مجموعة الرابطة« و»أمريكانا« و»الوطني« وهي 
أخبار لم تؤكدها أو تنفها الشركات التي أثيرت حولها تلك األخبار. وعلى 
الرغم من ذلك، اندفع املتداولون في س����لوك مضاربي بحت قاد السوق 
الختراق حاجز ال� 50 مليون دينار الذي ظل ثابتا عليها فترة طويلة.

وتزامن مع التحركات املضاربية على بعض األسهم القيادية والرخيصة، 
تدوير ملراكز السيولة على تلك األسهم بقيادة صناع السوق من احملافظ 
وصناديق االستثمار وهي سيولة ثابتة لم يشهد السوق حتركا جديدا 
عليها، ومع غي����اب األخبار اإليجابية حول الق����رارات احلكومية لدعم 
االقتصاد والبورصة وتأجيل تس����مية أعضاء مفوضية هيئة أس����واق 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
6شركات والبالغة 
18.3 مليون دينار 
بنسبة 61.8% من 
إجمالي القيمة

المؤشر العام 1.2 نقطة 
وتداول 131.7 مليون سهم 

بقيمة 29.6 مليون دينار

انخفاض

)سعود سالم(الترقب سيد املوقف على سلوك املتداولني

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
18.3 مليون دينار على 61.8% من إجمالي القيمة وهذه 
الش���ركات هي: البنك الوطني والتسهيالت والكويت 

الدولي وأنابيب وبنك بوبيان وزين.
  استحوذت قيمة تداوالت سهم البنك الوطني والبالغة 

12.7 مليون دينار على 42.9% من إجمالي القيمة.
  تصدر قطاع البنوك مؤش���رات قطاعات السوق 
الثمانية من حيث التراج���ع بواقع 100.1 نقطة، تاله 
مؤشر قطاع الصناعة في املركز الثاني من حيث التراجع 
بواقع 36 نقطة، فيما احتل مؤشر قطاع العقارات املركز 

الثالث من حيث التراجع بواقع 8.1 نقاط.

قال بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في 
تقريره عن أداء الصناديق الكويتية خالل 
يوليو، ان سوق الكويت لألوراق املالية تأثر 
خالل الش���هر إيجابا مع ارتفاع معنويات 
املتداولني ومديري احملافظ االستثمارية بعد أن 
قامت احلكومة باتخاذ بعض اإلجراءات اجلدية للحد من التراجع 
احلاد. وأش���ار التقرير الى أن تصريحات نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد حول توقيع احلكومة 
عقودا عدة لتنفيذ خطة التنمية تتجاوز قيمتها ملياري دينار في 
معظم القطاعات االقتصادية خالل السنة املالية احلالية، كانت 
مبثابة الوقود الذي تزود به السوق لتسجيل بعض املكاسب، 
بينما شهد السوق جرعة إيجابية أخرى بدعم من األرباح اجليدة 

لبعض الشركات املدرجة التي مت اإلفصاح عنها. وعلى صعيد 
أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها منذ بداية العام 2010، 
لفت التقرير الى تراوح أداء صناديق األسهم التي تستثمر في 
أسهم الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية ما بني 
19.54% كأرباح و27.90% كخسائر، وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل 
العام الذي عاد لتسجيل األرباح مرة أخرى وبنسبة 4.37% منذ 
بداية 2010، وقد اس���تطاعت 8 صناديق أن تقدم أداء أفضل من 

أداء مؤشر جلوبل العام خالل يوليو املاضي.
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق املؤشرات، بلغت أرباح 
صندوق مؤش���ر جلوبل ألكبر عشر شركات ما نسبته %18.70 
خالل 2010 متفوقا على مؤش���ر »جلوبل« ألكبر عشر شركات 
والذي ارتفع بدوره بنسبة 13.66% منذ بداية 2010. بينما سجل 
صندوق الصناعية ملؤشر داو جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 

4.22% منذ بداية العام احلالي، أما صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي 
فقد قلص خسائره إلى 2.43% خالل تلك الفترة.

وبالنظر إلى أداء صناديق األس���هم املتطابقة مع الشريعة 
اإلس���المية فقد تراوح أداؤها ما بني 0.10% كأرباح متمثلة في 
صندوق الدرة اإلسالمي و5.56% كخسائر، مقارنة مبؤشر جلوبل 
اإلسالمي الذي تراجع بنسبة 3.68% خالل نفس الفترة، وبذلك 

تفوق صندوقان في أدائهما على أداء املؤشر.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تس���تثمر في 
األس���واق اخلليجية بني 2.93% كأرباح و1.55% كخسائر، وقد 
سجل صندوق »الوطني« لألسهم اخلليجية التفوق الوحيد في 

أدائه على أداء مؤشر جلوبل االستثماري 100.
وأشار التقرير إلى أن املؤشر املذكور سجل مكاسب بنسبة 
2.73% خالل نفس الفترة، أما صندوق جلوبل اخلليجي للشركات 

الرائدة فقد تفوق في أدائه على مؤشر جلوبل اخلليجي ألكبر 
30 شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام حتى نهاية 
يوليو املاضي ما نس���بته 7.40% مقارنة بأداء املؤشر والبالغ 
3.89%. أما صناديق األس���هم التي تس���تثمر في سوق الكويت 
واألس���واق اخلليجية والعربية فقد ت���راوح أداؤها بني %1.79 

كأرباح و2.14% كخسائر منذ بداية العام 2010.
من ناحية أخرى، تراوح أداء الصناديق التي تس���تثمر في 
الش���ركات املتوافقة إسالميا في األسواق اخلليجية بني %7.86 
كأرباح و3.81% كخس���ائر. وسجل صندوقا منافع األول ونور 
اإلسالمي اخلليجي اللذان يعمالن وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
ارتفاعا بنس���بة 1.88% و2.31% على التوالي وتفوقا بذلك على 
مؤش���ر جلوبل اخلليجي اإلسالمي الذي تراجع بنسبة %2.35 

منذ بداية 2010.

الصناديق اإلسالمية تراوحت بين 0.10% كأرباح و5.56% كخسائر

»جلوبل«: أداءالصناديق المستثمرة في الشركات المدرجة بين أرباح بـ 19.54%  وخسائر بـ %27.9 
تقـرير

»أنهام« تقترب من تحقيق هدفها
 في انتقال عقد المورد الرئيسي

أعلنت ش��ركة أنهام ومركزه��ا دبي، وهي ش��ركة في املنطقة 
احلرة، أمس أنها بلغت الهدف احملدد لها في انتقال عقد توريد املواد 
الغذائية الرئيس��ي للحكومة األميركية بالكويت والعراق، وستتولى 
كامل مس��ؤوليته في خريف هذا العام وفق ما مت االتفاق عليه منذ 
ترس��ية املناقصة على ش��ركة انهام. ويأتي هذا اإلعالن في أعقاب 
زيارة قام بها الى الكويت مدير هيئة الدفاع اللوجس��تية األميركية 
آالن طومبس��ون نائب أمي��رال البحرية األميرك��ي في 9 اجلاري، 
حيث اجتمع بكبار املديرين التنفيذيني في شركة أنهام. وفي مقابلة 
مع املتحدثة الرسمية لش��ركة انهام في الواليات املتحدة األميركية 
تريش وكس��لر، اكدت انه مت حتديد موعد االنتقال الرس��مي للعقد 
في 16 نوفمبر املقبل على أن يكون التاريخ الذي ستتولى فيه أنهام 
كامل املس��ؤولية كمورد رئيسي للمواد الغذائية وغيرها في العراق 
والكويت، متوقعة ان تتم عملية االنتقال بجميع القواعد بالكامل في 
هذا التاريخ أو قبله. وعن سير عملية االنتقال وفق اجلدول الزمني 
احملدد املتفق عليه، قالت: نعم.. بالتأكيد، إن عملية االنتقال تخضع 
بالكامل للجدول الزمني احملدد. لقد مت حتديد جدول عملية االنتقال 
ف��ي تعديل العقد رقم 1، بتاريخ 11 يونيو 2010. ويعتبر هذا التعديل 
مبنزلة الوثيقة التنفيذية لفترة االنتقال احملددة بستة أشهر واملبينة 
في ترسية عقد املورد الرئيسي، والتي تدرج تفاصيل االنتقال ملدة 
س��تة أشهر على أسس كل قاعدة على حدة، ويظهر في العقد امتام 
عملية انتقال القاعدة األخيرة في 16 نوفمبر 2010. وذكرت ان عقد 
املورد الرئيسي للمواد الغذائية يتحمل مسؤولية كونه املورد واملوزع 
لكافة املواد الغذائية جلمي��ع مواقع عمليات احلكومة األميركية في 
العراق والكويت ويعتبر ذلك مهمة لوجس��تية كبيرة تتطلب العناية 
الفائقة ألدق التفاصيل لضمان عملية النقل والتوريد والتوزيع بأسهل 
وأفضل الطرق دون اي معوقات، حيث حددت هيئة الدفاع اللوجستية 

األميركية فترة انتقال بانها متتد ملدة ستة أشهر.

إفالس »فاليت أوبشنز« للطيران في بريطانيا
  لندن � أ.ف.پ: أعلنت فاليت اوبش��نز افالسها لتكون ثاني 
شركة بريطانية للطيران تقوم بهذه اخلطوة تاركة آالف الزبائن الذين 

ميضون عطلتهم في بلدان حوض البحر األبيض املتوسط.
 وأعلنت الش��ركة التي تعمل حتت اسم كيس فاليتس وقف 
جميع نشاطاتها الثالثاء على موقعها االلكتروني، وتنظم الشركة 
رحالت واقامات في دول عدة في حوض البحر األبيض املتوسط 

)اليونان وتركيا ومصر وجزر الكناري(.
 وأكدت س��لطات الطيران املدني البريطانية )سي آي آي( ان 
زبائن الشركة البالغ عددهم 13 ألف شخص موجودون في اخلارج 

وسيكملون اجازاتهم ثم ستتم إعادتهم الى وطنهم.


