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قــــــــال تقــرير 
شركــة وضــوح 
لالستــشــــارات 
املاليــــة واالقتصادية أن ســــوق 
أنهى  املاليــــة  لــــأوراق  الكويت 
تداوالت األسبوع الثالث من الشهر 
اجلاري على ارتفاع طفيف، حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى 
6.682 نقطة مرتفعا بنحو %0.16 
عن إغالق األسبوع السابق الذي 
بلغ 6.671.2 نقطة، في حني أنهى 
املؤشر الوزني تداوالت هذا األسبوع 
مغلقا عند مستوى 430.36 نقطة 
بزيــــادة مقدارهــــا 0.92% مقارنة 
الســــابق عند  بإغالق األســــبوع 

426.5 نقطة.
وأوضح التقريــــر انه مقارنة 
السابق فقد  بتداوالت األســــبوع 
القيمة املتداولة لهذا  بلغ إجمالي 
األســــبوع ما يقارب 208.1 ماليني 
دينار مقارنة بنحو 200.2 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق بزيادة 
مقدارها 4%، فيما تراجعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع بنحو 
46.2% لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
806 ماليني سهم من خالل تنفيذ 
13.378 صفقة. هذا وقد بلغ متوسط 
قيمة التداول اليومي 41.6 مليون 
دينار من خالل متوسطات كمية 
متداولة تعادل 161.1 مليون سهم 
يوميا تقريبــــا على معدل 2.746 

208.1 ماليين دينار إجمالي القيمة المتداولة لألسبوع الماضي بزيادة مقدارها %4

»وضوح«: استقرار السوق بدعم من قطاع البنوك

تقـرير

»غلف انفست«: اتفاق الحكومة على قيام البنوك المحلية 
بتمويل مشاريع الخطة التنموية ساعد على عمليات الشراء المكثف

»الوطني« ينفي أي مفاوضات
 لبيع 10% من أسهمه

تشكيل مجلس إدارة
»الدولية لإلجارة«

ذكرت الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار أنه بناء على اجتماع 
اجلمعيـــة العمومية العادية املنعقدة في 2010/8/10 والذي مت فيه 
انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس اإلدارة 
ليصبح على النحو التالي: حجاج محمد بوخضور رئيس املجلس 
والعضو املنتدب وعبدالوهـــاب عبدالرحمن املطوع نائب رئيس 
مجلس االدارة وكل من اسامة علي املطوع وفؤاد حامد احلمود وبدر 

الدين نويرة ومحمد احمد اجلاسر وخالد محمد العبودي.

توقعات بنمو اقتصاد ألمانيا
بنسبة 3% في 2010

فرانكفورت ـ د.ب.أ: رفع البنك املركزي األملاني )البوندسبنك( 
توقعاته بشأن معدل منو االقتصاد األملاني خالل العام احلالي إلى 

نسبة 3% من اجمالي الناجت احمللي.
وذكر البنك في تقريره الشهري الصادر أمس أن الصحوة التي 
شهدها االقتصاد خالل الربع الثاني من العام احلالي وارتفاع النمو 
بنسبة 2.2% ساهم في تغيير توقعات البنك من 1.9% إلى 3% خالل 

العام احلالي بأكمله.
وتوقع البنك أن تعود ديناميكية االقتصاد لطبيعتها خالل النصف 
الثاني من العام احلالي، لكنـــه أوضح أن الفرص طيبة لتحقيق 

معدالت منو مرتفعة، رغم عدم استقرار أسواق املال العاملية.

نفى بنك الكويت الوطني بيع 10% من أسهمه،  مبينا ان البنك 
ليس لديه اي علم بهذا املوضوع وال توجد أي مفاوضات مع البنك 

حول هذا الشأن.

صفقة يوميا.
وعلى صعيــــد القطاعات، فقد 
شهدت تداوالت السوق تباينا في 
أدائها، حيث تصــــدر االرتفاعات 
قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره 
الســــعري عند مستوى 10.046.5 
نقاط، مرتفعا بواقع 4.01% مقارنة 
باألسبوع السابق مستحوذا على 
قيمة تــــداول تعــــادل 59.6% من 
قيمة تداوالت السوق اإلجمالية، 
يليه قطــــاع التأمني بواقع ارتفاع 
مقداره 1.54% في مؤشره السعري 
والذي أغلق عند مستوى 2.361.2 

نقطة.
التراجعات، فقد  ومن حيــــث 
تصدرها قطاع العقار ليغلق مؤشره 
السعري عند مستوى 2.319.9 نقطة 
متخليا عن 0.53% وبقيمة تداول 
القيمة  تعادل 5.56% من إجمالي 
الســــوقية، يليه قطاع االستثمار 
والذي تراجع مؤشــــره السعري 
بنحو 0.52% مغلقا عند مستوى 
4.720.7 نقاط بقيمة تداول %7.36 

من إجمالي القيمة املتداولة.
أما من حيث نشاط القطاعات، 

1.320 فلسا، يليه سهم الدولي بقيمة 
تداول مقدارها 14.08 مليون دينار 

حيث أغلق عند 244 فلسا.
ومن االحداث واالخبار خالل 
االسبوع املاضي، قال التقرير ان 
بنك الكويت املركزي ذكر ان عرض 
النقد باملفهوم الواسع )ن2( انخفض 
في نهاية شهر يوليو املاضي بنسبة 
1.5% عن شهر يونيو بزيادة عن 
شهر يوليو من العام املاضي بنسبة 
1.2%، واضــــاف ان ودائع القطاع 
اخلاص لــــدى البنوك احمللية في 
الشــــهر املاضي انخفضت  نهاية 

بنحو %1.4.
واشــــار التقرير الى ان شركة 
مجمعــــات االســــواق التجاريــــة 
الكويتية افادت بأنها لم تتلق اي 
عروض لشراء كامل اسهم الشركة 
املتحدة للترفيه ولم تتفاوض مع 
اي جهة بهذا الصدد وذلك توضيحا 
بخصوص ما نشــــر فــــي بعض 

الصحف احمللية.
وحل بنك الكويت الوطني في 
املرتبــــة االولى عربيــــا في قائمة 
بلومبرغ عــــن اكبر املصارف في 

العالم العربــــي من حيث اقراض 
الشــــركات، وذلك على الرغم من 
االزمة العاملية وتداعياتها احلادة 

على النشاط االقتصادي.
وعن اهم االحــــداث واالخبار 
العربيــــة، قال التقريــــر ان البنك 
املركزي القطري اكد على موقعه 
على شبكة االنترنت امس ما ذكرته 
تقارير نقلت عن مصادر مصرفية 
خفضه ســــعر الفائدة على ودائع 
ليلة واحدة بواقع 50 نقطة اساس، 
موضحا ان بنك ابوظبي التجاري 
ثالث اكبر بنــــك وطني من حيث 
االصول اعلن عن اصدار سندات 
مالية متوسطة االجل تبلغ قيمة 
اصدارهــــا 3.5 مليــــارات رجنت 
ماليزي، وقــــررت هيئة االوراق 
املوافقة لبنك  املالية في االمارات 
الشارقة املدرجة اسهمه في سوق 
ابوظبي على شراؤه نسبة ال تزيد 
عن 10% من اسهمه، وعرضت شركة 
التأمني العاملية االميركية AIG على 
السيادية جهاز  الثروة  صندوقي 
قطر لالستثمار وجهاز االستثمار 
الــــى صناديق  الكويتــــي اضافة 
سيادية اخرى من االمارات عرضا 
لشراء حصص في الطرح االولي 
العام الذي من املنتظر ان تقوم به 
لبيع جزء من اســــهمها في وحدة 

.AIAعملياتها مبنطقة آسيا
وقال التقرير ان بنك البحرين 
والكويت اكد علــــى تأجيل البنك 
قرار اصدار ســــندات بقيمة 500 
مليون دوالر وذلك بسبب وجود 
فائض في سيولة البنك في الوقت 
احلالي، وان اصدار السندات بات 
مكلفا في ظل االوضاع االقتصادية 
احلالية، مشيرا الى ان البنك عمل 
على تعزيز مستوى االحتياطيات 

لتقوية مركزه املالي.

فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا 
علــــى 59.6% من قيمــــة تداوالت 
الســــوق، يليه في النشاط قطاع 
اخلدمات حيث حقق قيمة تداول 
تعــــادل 14.32% من إجمالي قيمة 
تداوالت السوق وحقق قطاع التأمني 

أقل قيمة تداول لهذا األسبوع حيث 
بلغــــت 0.56% من إجمالي القيمة 

السوقية.
وعلى صعيد األســــهم، تصدر 
سهم اإلثمار قائمة االرتفاعات بواقع 
19.1% ليغلق عند 40.5 فلسا، يليه 

سهم امتيازات مرتفعا بواقع %17.5، 
فيما جاء سهم يوباك في املرتبة 
الثالثة مرتفعا 15.5%، وفي املقابل 
تصدر التراجعات سهم السورية 
بنحــــو 17.1% حيث أغلق عند 63 
فلســــا، يليه ســــهم قرين قابضة 

متخليا عن 12.8% ثم سهم اسمنت 
خليج بخسارة مقدارها %12.7.

أما من حيث نشــــاط األسهم، 
فقد حقق سهم وطني أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األســــبوع بلغت 
77.72 مليــــون دينار وأغلق عند 

الشركات المتصدرة خالل األسبوع من حيث القيمة

التغير )فلس(آخر إقفالالشركة
إجمالي القيمة سعر السهم 52 أسبوعا

أسبوعي * األدنىاألعلى

1320201.32089177.72وطني
244626517014.08الدولي
1100201.24193013.35بيتك
120001.56088010.65زين

485204852708.74خليج ب
* مليون دينار

الشركات المتصدرة خالل األسبوع من حيث الكمية

التغير )فلس(آخر إقفالالشركة
إجمالي الكمية سعر السهم 52 أسبوعا

أسبوعي )مليون( األدنىاألعلى

651968.32-251املستثمرون

1320201.32089159.88وطني

244626517058.48الدولي

27.51.5902242.80أبيار

46.521023233.76جيزان

قـــال تقرير الشـــركة 
الدوليـــة  اخلليجيـــة 
»غلـــف  لالســـتثمار 
أنفست« ان مؤشر سوق الكويت 
لأوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
ارتفع املؤشر السعري بواقع 10.80 
نقطة وبنسبة 0.16% كما ارتفع 
املؤشر الوزني بواقع 3.91 نقاط 

وبنسبة %0.92.
 وعزا التقرير هذا االرتفاع إلى 
عدة عوامل أهمها، اتفاق احلكومة 
علـــى أن تقوم البنـــوك احمللية 
بتمويل مشاريع اخلطة التنموية 
بإشـــراف بنك الكويت املركزي، 
كما متت املوافقة على إلغاء فكرة 
إنشاء صندوق لتمويل املشاريع 
التنموية مما ساعد على عمليات 
الشراء املكثف والنشط وعودة 
النشاط على أسهم قطاع البنوك 
وباألخص ســـهم بنـــك الكويت 
الدولي  الكويت  الوطني وبنـــك 
وبعض املجاميع االستثمارية التي 
شهدت تداوالت مكثفة ساعدت على 
ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية 
ومتاسكها خالل األسبوع، باإلضافة 
إلى ترقب املســـتثمرين إعالنات 
أربـــاح باقي الشـــركات التي لم 
تعلن عن أرباحها بعد انتهاء املهلة 
القانونية لذلك. وأملح التقرير إلى 
أن قطاع البنوك تصدر أعلى تداول 
بنسبة 59.6% من إجمالي القيمة 
املتداولة لأسبوع حيث شهد سهم 
وطني تداوال بـ 59.9 مليون سهم 
بقيمة 77.7 مليون دينار، وأيضا 
شهد سهم الدولي تداوال بـ 58.5 
مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار، 
وحل قطاع اخلدمات ثانيا بنسبة 
14.3% وذلك بسبب التداول على 
سهم زين حيث تداول بـ 9 ماليني 
سهم بقيمة 10.7 ماليني دينار. وبني 

التقرير ان ســـهم أجيليتي شهد 
تداوال بـ 11.3 مليون سهم بقيمة 
5.2 ماليني دينار، ولقد حل قطاع 
الصناعة ثالثا بنسبة 11.1% وذلك 
بسبب التداول على سهم صناعات 
حيث تداول بـ 26.7 مليون سهم 
بقيمة 8.4 ماليني دينار، وشـــهد 

سهم أنابيب تداوال ملحوظا حيث 
تداول بـ 10.6 ماليني سهم بقيمة 

3.2 ماليني دينار.
 وتوقـــع التقرير في حتليله 
الفني الســـابق لســـوق الكويت 
لأوراق املالية كما في 2010/8/15 
بأن على املؤشر أن يتخطى نقطة 

املقاومة األولى عند 6.734 نقطة 
ليستمر باالرتفاع وليتجه نحو 
نقطة املقاومة الثانية عند 6.820 
نقطـــة، وان لم يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤشـــر إلى نقطة 
الدعم األولـــى عند 6.667 نقطة 
ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.544 

نقطة. وبالفعل فقد تذبذب املؤشر 
بني نقطة الدعم واملقاومة حيث 
أقفل املؤشر عند 6.682  نقطة. أما 
بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، 
فأننا نتوقع أن على املؤشـــر أن 
يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 
6.734 نقطة ليستمر باالرتفاع 

وليتجه نحو نقطة املقاومة الثانية 
عند 6.820 نقطة مع ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدعـــم األولى عند 6.667 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.544 نقطة.

األسهم األكثر ارتفاعا
أغسطس 

12
أغسطس 

19
التغير %

19.1%0.0340.041بنك اإلثمار

شركة االمتيازات اخلليجية 
17.5%0.0290.034القابضة

شركة املشاريع املتحدة للخدمات 
15.5%0.3550.410اجلوية

9.9%0.3550.390بنك برقان

9.0%0.3350.365شركة السور لتسويق الوقود

األسهم األكثر تراجعا
أغسطس 

12
أغسطس 

19
التغير %

-17.1%0.0760.063الشركة الكويتية السورية القابضة

-12.8%0.0430.038شركة القرين القابضة

-12.7%0.1260.110شركة اسمنت اخلليج

-11.8%0.0510.045شركة نور لالستثمار املالي

الشركة الكويتية
-10.8%0.3250.290 لصناعة مواد البناء

نسب القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع
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الكميةالقيمة

البنوك االستثمار التأمني العقار الصناعة اخلدمات األغذية غير كويتي

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات

غير كويتي 
%1.1

بنوك 
%59.6

استثمار %7.4
تأمني %0.6

عقار %5.6

صناعة %11.1

خدمات %14.3
أغذية 
%0.4


