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السوق يؤسس لمستويات سعرية جديدة مع ارتفاعات متوقعة 
لعدد كبير من الشركات على وقع تمويل الخطة من خالل المصارف

إعالن الش�ركات عن نتائجه�ا المالية للنصف األول 
يدفع المتداولي�ن للتخلي عن حالة الحذر في الش�راء

تموي�ل  آللي�ة  الحكومي�ة  الضمان�ات  وض�وح 
المش�اريع يع�زز م�ن أداء البن�وك األس�بوع الجاري

281.1 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام 0.2% والوزني %0.9

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي

التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(24 حتى 28 يناير31 يناير حتى 4 فبرايرمؤشر %)+ أو -(24 حتى 28 يناير31 يناير حتى 4 فبرايرمؤشر 

-33.0-2.7464.1001.354املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة / يوم(4.782.84.741.541.20.9مؤشر NIC50 )نقطة(

41.618.01440.033.1981.584.8164.0املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك / يوم(6.682.06.671.210.80.2السوق السعري )نقطة(

-7.5-1.487.5001.607.500120.000كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(430.4426.53.90.9السوق الوزني )نقطة(

3629724.1عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(-46.2-805.455.0001.496.072.500690.617.500كمية األسهم املتداولة بالسوق )سهم(

702.449510.336192.11337.6قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(-33.0-13.73120.4996.768عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

33.028.611.55432.747.489.311281.122.2430.9القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(208.090.070200.165.9907.924.0804.0قيمة األسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(-46.2-161.091.000299.214.500138.123.500املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم / يوم(

عمر راشد 
 أنهى السوق تداوالته األسبوعية على ارتفاع في مؤشريه »السعري« 
و»الوزني« وحركة تداوالته، حيث أنعشت التداوالت القوية على قطاع 
املصارف األداء العام الذي حلق مؤشره ألعلى مستوياته منذ يناير 
2009 والذي استحوذت تداوالته على 59.6% من إجمالي القيمة 

خالل األسبوع املاضي. 
 وجاءت ارتفاعات السوق على خلفية ما تركه اإلعالن احلكومي 
عن التوجه إلى إبقاء متويل مش�اريع التنمي�ة ضمن إطار اجلهاز 
املصرفي ارتياحا واسعا لدى األوس�اط االقتصادية، كان مظهره 

األبرز النشاط امللحوظ للسوق بقيادة أسهم البنوك. 
 ومن املتوقع أن يقود حس�م ملف متويل مشاريع اخلطة إلى 
حتقيق السوق ملستويات سعرية جديدة األسبوع اجلاري، حيث 
ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على قطاعات السوق املختلفة 

بشكل غير مباشر لعدة أسباب، أهمها إميان احلكومة بدور القطاع 
اخلاص بإمكانية مشاركته الفعالة في خطة التنمية وهو ما يعني أن 
الشركات ستس�تفيد من املشاركة في خطة التنمية، األمر الذي 
ينعكس إيجابا على أداء السوق عبر استعادة بعض من مكاسبه التي 

فقدها خالل العامني املاضيني. 
 ومع االنتهاء من إعالن الشركات عن نتائجها املالية للنصف األول 
من العام احلالي، تتزايد التوقعات بتحرك السيولة للسوق والتي 
التزال تترقب فرصة العودة إلى السوق، ملتمسة أي أخبار مشجعة 
على الشركات القيادية ذات األداء التشغيلي خاصة أن تلك األخبار 

هي ما دفعت السوق لالرتفاع لألسبوع السادس على التوالي. 
 وباتت النتائج املالية للشركات هي العامل احلاسم في تشجيع 
املتداولني للدخول بالش�راء على الس�هم أو العزوف عنه، إذ ان 
حتقيق 180 شركة مدرجة من أصل 212 شركة أرباحا قدرها مليار 

و396 مليونا مقارنة بنحو 622 مليونا في الفترة املماثلة من العام 
املاضي بنمو قاربت نس�بته 125%، ارتفع املعدل اليومي لقيمة 
التداول خالل األسبوع املاضي بالغا 41.6 مليون دينار، مقابل 40 
مليونا لألس�بوع قبل املاضي، مع التوقع أن تكون عمليات الشراء 
في الفترات القادمة معتمدة بشكل كبير على حتليل النتائج نصف 

السنوية للشركات. 
 ومع ترقب مالمح قانون التمويل، اليزال السوق بانتظار اإلعالن 
عن تشكيل مفوضية هيئة أسواق املال وكذلك معرفة نتائج الفرز 
الذي تقوم به اجلهات الرقابية لتنظيف الس�وق من العفن والذي 
قد يس�فر عن تصفية بعض الشركات وخروجها من السوق بشكل 

كامل. 
 وقد جاءت نهاية تداوالت األس�بوع املاضي لتثبت مرة أخرى 
خصوصية السوق في تفاعله مع العوامل احمللية متجاهال التذبذب 

في أداء العوامل اخلارجية التي متثلها أسواق املال العاملية وأسعار 
النفط، حيث ارتفع املؤشر العام للسوق بواقع 10.8 نقاط مستقرا 
عند 6682 وما نس�بته 0.2% مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 
والبالغ 6671.2 نقطة وارتفاع قدره 44.6 نقطة وما نسبته %4.6 

عن نهاية 2009. 
 كما أغلق املؤش�ر الوزني على ارتفاع قدره 3.9 نقاط ليستقر 
عند 430.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.9% مقارنة بإقفال األسبوع قبل 
املاضي والبالغ 426.5 نقطة وارتفاع قدره 44.6 نقطة وما نسبته 

11.6% عن نهاية 2009. 
 وحققت القيمة الس�وقية الرأس�مالية مكاسب بلغت 281.1 
مليون دينار بالغة 33.02 مليار دينار بنمو نسبته 0.9% مقارنة مع 
نهاية األسبوع قبل املاضي والبالغة 32.7 مليار دينار وبارتفاع قدره 

2.3 مليار دينار وما نسبته 7.6% عن نهاية 2009.

التجاري��ة على ض��وء اإلعالن عن 
مساهمة وحدات القطاع اخلاص العاملة 
في قطاع التمويل مبش��اريع خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث 
شهد السهم ارتفاعات ملحوظة على 
مدى جلستني خالل األسبوع املاضي 
جعلته يتصدر أداء قطاع الشركات 

االستثمارية من حيث القيمة.

بنك برقان.. 
ارتفاعات نشطة

احتل س����هم بنك برقان املركز 
التاسع بني أكثر 10 شركات تداوال 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 9.7 
ماليني س����هم نفذت من خالل 190 
صفقة بقيمة 3.60 ماليني دينار، 
وارتفع السهم بواقع 35 فلسا للسهم 
ليستقر في نهاية التداوالت عند 
315 فلسا للسهم في حدود سعرية 
تراوحت بني 390 فلسا كحد أعلى 

و350 فلسا كحد أدنى.
وحقق السهم 13% مكاسب على 
مس����توى قيمته السوقية، حيث 
أضاف السهم 45 فلسا إلى رصيده 
خالل تلك الفت����رة، وذلك مقارنة 
مبس����توى إغالقه بنهاية الشهر 
املاضي والذي كان عند 345 فلسا، 
وجاءت هذه املكاسب للسهم خالل 
الشهر اجلاري بعد 5 جلسات من 
االرتفاع مقابل جلستني فقط من 
التراجع، باإلضافة إلى 8 جلسات 
جاء أداء السهم فيها دون تغيير.

»لوجستيك«.. 
ارتفاع نشط

احتل سهم كي جي إل لوجستيك 
)لوجستيك( املركز العاشر من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 11.9 مليون سهم 
نفذت من خ��الل 464 صفقة بقيمة 
3.4 ماليني دينار، وانخفض السهم 
بواقع 5 فلوس مع نهاية األس��بوع 
املاضي مقارنة باألسبوع قبل املاضي 
ليستقر عند 275 فلسا للسهم وبنسبة 
تراجع قدرها 1.8% في حدود سعرية 
تراوح��ت بني 310 فلوس كحد أعلى 

و270 فلسا كحد أدنى.
وجاء التراجعات التي شهدها سهم 
»لوجستيك« مع اإلعالن عن استعداد 
ش��ركة »أنهام« لتنفي��ذ عقد املورد 
الرئيس��ي لوزارة الدفاع األميركية 
ف��ي 16 نوفمبر املقب��ل، األمر الذي 
جعل جني األرباح على أسهم مجموعة 
الرابطة هو الس��لوك املسيطر على 
أداء الس��هم مع تعزيز حالة الترقب 
ملا س��تؤول اليه أوض��اع مجموعة 

الرابطة.

الثاني من العام احلالي والتي تتزامن 
مع متكن الش��ركة من الوفاء بكافة 
التزاماتها عن العام املاضي األمر الذي 

يعزز من إيراداتها مستقبال.

»أجيليتي«.. 
تذبذب

احتل سهم »أجيليتي« للمخازن 
العمومية املركز السابع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 11.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 393 صفقة بقيمة 
5.2 ماليني دينار، وتراجع السهم 
بواقع 25 فلسا مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي ليستقر عند 450 فلسا للسهم 

وبنسبة تراجع قدرها %5.3.
وعلى الرغم من سيطرة االرتفاع 
على أداء الس����هم نهاية األسبوع 
املاضي، إال أن تراجعات الس����هم 
على مدى 3 جلس����ات من إجمالي 
5 جلسات س����يطرت على سلوك 
املتداولني، فبعد أن حترك السهم 
األسبوع قبل املاضي على خلفية 
أخبار غير مؤكدة بإسقاط التهم عن 
»أجيليتي« من قبل وزارة الدفاع 
األميركية والذي نفته الشركة في 
إيضاحها على موقع السوق، عاد 
الس����هم مرة أخرى للتراجع بعد 
أن أعلنت وكالة الدفاع للخدمات 
اللوجس����تية أنها أجب����رت على 
متديد عقد املورد الرئيس����ي ملدة 
6 أشهر للش����ركة، والذي أتبعته 
شركة أنهام بإعالن عن استعدادها 
لتسلم تنفيذ عقد املورد الرئيسي 
للجيش األميركي في 16 نوفمبر 
املقبل، األمر الذي جعل جني األرباح 
هو السلوك السائد على شركات 
اخلدمات اللوجس����تية في جلسة 

نهاية األسبوع.
ومن املتوقع أن يحافظ السهم 
على اس����تقراره خالل جلس����ات 
األسبوع اجلاري، مع استمرار نهج 
الشركة في حتقيق أرباح تشغيلية 
من أعمالها الرئيسية والسعي إلعادة 

هيكلة استثماراتها.

»التسهيالت التجارية«.. 

ارتفاع محدود

احتل سهم التسهيالت التجارية 
املركز الثامن بني أكثر 10 ش��ركات 
تداوال من حيث القيمة، إذ مت تداول 
14.5 مليون س��هم نفذت من خالل 
258 صفقة بقيمة 4.5 ماليني دينار، 
وارتفع السهم بواقع 5 فلوس للسهم 
ليستقر في نهاية التداوالت عند 315 

فلسا للسهم.
وجاءت ارتفاعات سهم التسهيالت 

درجة الشفافية العالية التي تعامل 
معها البنك مع مساهميه الستيضاح 

الرؤى املختلفة.

»مجموعة الصناعات«.. 

جاذبية الشراء

احتل سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية املركز السادس، إذ مت تداول 
26.5 مليون سهم نفذت من خالل 630 
صفقة بقيمة 8.4 ماليني دينار، وارتفع 
السهم في نهاية األسبوع املاضي بواقع 
10 فلوس ليس��تقر عند 335 مقارنة 
باألس��بوع قبل املاض��ي في حدود 
سعرية تراوحت بني 340 فلسا كحد 

أعلى و295 فلسا كحد أدنى.
وعلى الرغم من ان الشركة تكبدت 
خس��ارة في النصف األول بواقع 7 
ماليني دينار إال أن التحرك النشط على 
سهم بنك الكويت الوطني قاد السهم 
لالرتفاع على خلفية املكاس��ب التي 
حققها سهم الوطني والذي أدى إلى 
حترك احملافظ باجتاه شراء السهم.

ومن بني األمور التي جتعل السهم 
جاذب��ا للش��راء التوقع��ات بدخول 
مجموعة الصناعات باملس��اهمة في 
مشروعات اخلطة وهو ما يعزز من 
األرباح التشغيلية للشركة في النصف 

السهم على ارتفاع قدره 20 فلسا 
للسهم مع نهاية األسبوع املاضي 
ليستقر عند 485 فلسا للسهم في 
حدود س����عرية تراوحت بني 490 
فلسا كحد أعلى و460 فلسا كحد 

أدنى.
ومع دخول البنك في عمليات 
متويل لعدد من املش����روعات في 
التنمي����ة االقتصادية  إطار خطة 
واالجتماعية من املتوقع أن يتجاوز 
السهم حاجز النصف دينار خالل 

األسبوع اجلاري.
ويزي����د م����ن احتمالية حتقق 
تلك النتائج ما أكده أكد الرئيس 
التنفيذي لبنك اخلليج ميش����ال 
العق����اد في مقابلة م����ع »أرابيان 
بيزن����س« بأن البن����ك في طريقه 
لتحقي����ق أرباح في 2010، مضيفا 
انه بعد أن جنب البنك مخصصات 
بنسبة 100% مقابل الديون الرديئة، 
ال ميكن ان يصطدم بأي مفاجآت أو 
أحداث سيئة مجددا فليس للبنك 
أي مشتقات إضافية أو أي ديون 

رديئة أخرى.
ويعد سهم بنك اخلليج األكثر 
استقرارا في األداء بني أسهم البنوك 
على خلفي����ة املهنية العالية التي 
اتبعها البنك سواء على مستوى 
الهيكلة اإلداري����ة والفنية وكذلك 

أعلى ودينار و160 فلسا كحد أدنى.
 وج��اءت حالة االس��تقرار على 
الهدوء التي انتابت أداء سهم »زين« 
والش��ركات املرتبطة ب��ه بعد هدوء 
الس��هم واخلاصة  الش��ائعات على 
باستحواذ شركة اتصاالت االماراتية 
على حصة مجموع��ة اخلرافي في 
شركة »زين«، إضافة الى ما شهدته 
أسهم قطاع اخلدمات اللوجستية من 
عمليات تبديل للمراكز باجتاه سهم 
»أجيليتي« على حس��اب التداوالت 

للشركات األخرى.
 هذا والتزال انعكاسات األرباح 
القياسية واالستثنائية التي حققتها 
الشركة في النصف األول تسيطر على 
سلوك املتداولني جتاه السهم، رغم ان 
البعض ينتظر ملا ستؤول اليه ما تردد 
عن بي��ع مجموعة اخلرافي حلصته 
في الش��ركة الى ش��ركة اتصاالت 

االماراتية.

بنك الخليج..
ربحية متوقعة

املرتبة  احتل بن����ك اخللي����ج 
اخلامسة، إذ مت تداول 18.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 329 صفقة 
بقيم����ة 18.6 مليون دينار وأغلق 

حتقيقه���ا خالل النصف األول 
ناهيك عن التوقعات بإس���هام 
»بيتك« بنصيب كبير في متويل 
التنموية املدرجة  املش���اريع 
التنمية االقتصادية  في خطة 

واالجتماعية.
 ومن املتوقع أن يعزز سهم 
بيتك م���ن أدائه خالل النصف 
التوقعات بتحقيق  الثاني مع 
الربحية خالل  البنك منوا في 
الرب���ع الثال���ث عل���ى خلفية 
تصمي���م اإلدارة على تنويع 
مصادر إي���رادات البنك ودعم 
الش���ركات التابع���ة له خالل 

املرحلة املقبلة.

»زين«..
استقرار

احتل س��هم ش��ركة االتصاالت 
املتنقلة »زي��ن« املركز الرابع، إذ مت 
تداول 9 ماليني سهم نفذت من خالل 
446 صفقة بقيمة 10.6 ماليني دينار، 
حيث أغلق السهم في نهاية تداوالت 
األسبوع املاضي عند نفس مستواه 
األس��بوع قبل املاضي بالغا دينارا 
و200 فلس للسهم في حدود سعرية 
تراوحت بني دينار و200 فلس كحد 

الس��هم بواقع 6 فلوس للسهم 
املاضي  مقارنة باألس��بوع قبل 
ليستقر عند 244 فلسا وبنسبة 

ارتفاع قدرها %2.5.
 وج��اءت ارتفاع��ات البن��ك 
عل��ى وقع اس��تمرار النش��اط 
 امللحوظ على أدائه والتي عززتها 
التي شهدها  العنيفة  املضاربات 
الس��هم األس��بوع املاضي عليه 
النش��اط  أبرزها  لعوامل عديدة 
امللحوظ على أسهم قطاع البنوك 
بفعل حترك احملاف��ظ على تلك 
األس��هم باعتبارها من األس��هم 
أمان��ا ودخول  األكثر   القيادي��ة 
البنوك في متويل مشاريع اخلطة، 
األمر ال��ذي يعزز م��ن أرباحها 
التش��غيلية مع توقعات بتحقيق 
أرباح قياسية في النصف الثاني 

من العام احلالي.
 وواكب النشاط امللحوظ على 
السهم عمليات تبديل للمراكز بني 
أسهم البنوك باجتاه األسهم ذات 
األس��عار املنخفض��ة والتي من 
املتوقع لها أن تشهد نشاطا قويا 

خالل املرحلة املقبلة.

»بيتك«..
ارتفاع

حل س���هم بي���ت التمويل 
الثالثة،  الكويتي ف���ي املرتبة 
 إذ مت تداول 12.3 مليون سهم 
نفذت من خ���الل 560 صفقة 
قيمتها 13.3 مليون دينار. وأغلق 
السهم مرتفعا بواقع 20 فلسا 
ليس���تقر في نهاية التداوالت 
األس���بوعية عند دينار و100 
فلس للسهم وبارتفاع نسبته 
السهم  1.9%. وجاءت تداوالت 
األسبوعية في حدود سعرية 
تراوحت بني دينار و120 فلسا 
كحد أعلى ودينار و60 فلس���ا 

كحد أدنى.
 واليزال سهم بيت التمويل 
الكويتي األكث���ر جاذبية لدى 
احملافظ املالية وصناع السوق 
م���ع الدخ���ول االنتقائ���ي من 
احملفظة الوطنية خالل جلسات 
التداول لتحقيق أرباح سريعة 
الش���راء والبيع  عبر عمليات 
الس���ريعة وفقا إلستراتيجية 
احملفظة اجلديدة القائمة على 
القيادية  التنوع بني األس���هم 

والتشغيلية.
السابقة،  وإضافة للعوامل 
فإن سهم »بيتك« اليزال األكثر 
الس���هم  جاذبية ملا يتمتع به 
من أداء تشغيلي قوي عكسته 
األرباح اجليدة التي متكن من 

»الوطني«.. 
تصدر االرتفاعات

 تصدر بنك الكويت الوطني 
نشاط السوق من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 59.8 مليون سهم 
نف���ذت من خ���الل 667 صفقة 
بقيمة 77.7 مليون دينار، حيث 
أغلق السهم مرتفعا بواقع 20 
فلسا مستقرا عند دينار و320 
فلسا للسهم في حدود سعرية 
تراوحت بني دينار و340 فلسا 
كحد أعلى ودينار و260 فلسا 

كحد أدنى. 
السهم على مدار  وقد شهد 
جلسات االسبوع اداء جيدا بعد 
ان ارتفع���ت وتيرة التداوالت 
عليه مما دفعته لتصدر تداوالت 
القيمة بل  الس���وق من حيث 
وقاد سيولة السوق لالرتفاع 
بشكل ملحوظ على مدار جلسات 

االسبوع.
وفي مواكبة انطالق خطة 
التنمي���ة والتأكي���د عل���ى ان 
املصارف ستكون املمول، فمن 
املتوقع ان يستحوذ البنك على 
حصة مؤثرة من تلك التمويالت 
املالية  الى مالءت���ه  اس���تنادا 
التي  الفنية  الكبيرة، وقدراته 
تؤهله لذلك وهو ما سينعكس 
السهم بشكل خاص  اداء  على 
وعلى ارباح البنك بوجه عام.

ووس���ط مجموع���ة م���ن 
العوامل املختلفة فإن الس���هم 
مرش���ح ملواصلة االداء اجليد 
وقيادة الس���وق خالل الفترة 
املقبلة مدعوما في ذلك باالداء 
التشغيلي املتوقع له في الربع 
الثالث وقدرته على زيادة ارباحه 
مبا يدعم طموح املساهمني مع 

نهاية العام احلالي.
افت���راض اس���تمرار  ومع 
األوض���اع على ما ه���ي عليه 
وإقبال املتداولني على ش���راء 
أسهم البنوك فإن سعر السهم 
الدينار  مرشح لتجاوز حاجز 
و400 فل���س للس���هم خ���الل 

األسبوع اجلاري.

»الكويت الدولي«.. 
نشاط قوي

ح��ل س��هم بن��ك الكوي��ت 
 الدول��ي ف��ي املرك��ز الثاني بني 
أكثر 10 شركات تداوال من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 58.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 598 صفقة 
بقيمة 14 ملي��ون دينار، وارتفع 
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