
الجمعة 10 سبتمبر 2010   19اقتصاد
تداول نشط على أسهم البنوك يتقدمها »الوطني« 

تداول نشط على »أجيليتي« تفاعاًل مع األخبار اإليجابية للشركة»زين« تتربع على عرش األسهم األكثر نشاطًا

من خالل حملة الشركة »كرم رمضان يزيد من عالمنا جمااًل«

»غلف إنفست« : ارتفاع السيولة في السوق 
وتوجهها إلى األسهم القيادية والتشغيلية

»المركز«: قطاع البنوك يستحوذ 
على 50% من القيمة المتداولة في السوق

»بيان«: جني األرباح والمضاربات يدفعان مؤشري السوق 
للتذبذب.. والبنوك تقود التداوالت

العمر: »زين« جسدت روح المسؤولية االجتماعية في رمضان

المصارف اللبنانية تعاود استخدام سالح الفوائد 
لزيادة حصتها وتحسين ترتيبها

قال التقرير األس���بوعي للمركز املالي 
الكويتي عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، ان املؤش���ر الوزني بلغ 450.4 
نقط���ه بارتفاع قدره 2.1%، كما ش���هد 
املؤشر السعري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8% ببلوغه 
6.757.1 نقطة، لترتفع بذلك أرباح املؤشر الوزني منذ 
بداية العام احلالي إلى 16.8%، فيما تقلصت خسائر 
املؤشر السعري منذ بداية العام إلى -3.5% وبلغت 
الكمية املتداولة لألس���بوع املاضي 522.072.500 
سهم بقيمة 159.062.070 دينارا مرتفعة بنسبة %9 
عن القيمة املتداولة في األسبوع قبل املاضي.  وقد 
استحوذ قطاع البنوك على 50% من القيمة املتداولة 

األس���بوع املاضي وفي املرتبة الثانية سجل قطاع 
اخلدمات 26% من القيمة املتداولة، كما احتل قطاع 
االس���تثمار 7.3% من القيمة املتداولة.  واستحوذ 
قطاع البنوك عل���ى 50% من القيمة املتداولة على 
ضوء الزيادة في النش���اط على سهم بنك الكويت 
الوطني الس���هم األكثر نش���اطا بني البنوك، حيث 
مت التداول على نحو 15 مليون س���هم بقيمة 22.7 
مليون دينار مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 4.2% بعد 
أن اقفل على س���عر 1.480 دينار، ومن جانب آخر 
تربعت شركة زين على عرش األسهم األكثر نشاطا 
حيث مت التداول على 17.2 مليون س���هم بقيمة 21 

مليون دينار.

بيروت ـ نادر عبداهلل
على الرغم من التوصيات املستمرة بخفض اسعار 
الفوائد على الودائع بالليرة، وعلى الرغم من شكوى 
معظم املص���ارف من ارتفاع كفة الودائع لديها، فإن 
السوق املصرفية بدأت تشهد اعتبارا من الشهر اجلاري 
بوادر حتسن في اسعار الفوائد على الليرة مبا يتراوح 
بني 1.5 ونقطتني مئويتني. وبعدما كان متوسط اسعار 
الفوائد على الودائع بالليرة بحدود 5.8%، فإن بعض 
املصارف بدأ يرفع اسعار الفوائد على الليرة لديه الى 
7.5% والى 8% على الودائع املعتبرة كبيرة )تزيد على 
املليار ليرة(. وتبعا لهذه الوقائع، فقد بدأت السوق 
املصرفية اللبنانية تشهد هجرة مودعني من مصرف 
الى آخر تبعا السعار الفوائد لديه، ويقول مصرفيون 
ان املصارف الكبرى هي الضحية االولى لهذه الهجرة، 

اذ غالبا ما تتعرض لس���حوبات ودائع لديها باجتاه 
مصارف متوسطة وصغيرة ومتنح عمالءها فوائد 
اعلى بحوالي 1.5 او نقطتني. ويعتبر سالح الفوائد 
س���الحا تقليديا تلجأ اليه املصارف لزيادة حصتها 
في سوق الودائع، وتاليا حتسني مدخلها على الئحة 
املصارف االفضل منوا، لكن بعض املصارف يلجأ الى 
ما يشبه احليلة ل� »االيقاع« بعمالئه، اذ ما ان تنقضي 
بضعة اشهر وحتديدا حتى مطلع العام املقبل حتى 
تبدأ املصارف نفس���ها بخفض اسعار الفوائد لديها 
بحجة التقيد بتوصيات جمعية املصارف وبالتراجع 
لس���وق الفوائد. في املقابل، فإن العمالء احملترفني 
يعم���دون في املقابل الى تثبي���ت فوائدهم املرتفعة 
لفترة س���نة، وحتى لسنتني، لقطع الطريق على ما 

ميكن للمصرف ان يلجأ اليه جتاههم.

توزيع صناديق املؤونة الغذائية على األسر املتعففة

مجموعة من موظفي »زين« خالل زيارة دار ذوي االحتياجات اخلاصة بوزارة الشئون االجتماعية والعمل

من اليمني إلى اليسار: احمد العصفور وعبداهلل اجلدعان وعبدالوهاب املاجد ووليد اخلشتي أمام سيارة نقل املصلني 

سبقه، في حني انخفض متوسط 
حجم التداول من 138.71 مليون 
س���هم ليصل إلى 130.52 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لع���دد الصفقات املنف���ذة 2.908 
صفقة مقارنة ب���� 2.368 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.
وعلى صعيد تداوالت القطاعات، 
فقد شغل قطاع اخلدمات املركز 
التداول خالل  األول جلهة حجم 
األس���بوع املاض���ي، إذ بلغ عدد 
األسهم املتداولة للقطاع 144.35 
مليون سهم شكلت 27.65% من 
إجمالي تداوالت السوق، فيما شغل 
قطاع البنوك املرتبة الثانية، حيث 
بلغت نسبة حجم تداوالته %22.55 
من إجمالي السوق، إذ مت تداول 

117.72 مليون سهم للقطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد 
شغل قطاع البنوك املرتبة األولى، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
الس���وق 48.80% بقيمة إجمالية 
بلغت 77.63 مليون دينار، وجاء 
قطاع اخلدمات في املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 28.32% وبقيمة إجمالية 

45.05 مليون دينار.

الش����ركة بهدف تسليط  ورعتها 
الضوء على فئة عزيزة على قلوبنا 

جميعًا.
الزيارة  وأكد »لن تنسى زين 
التي قام����ت بها مؤخرا  اخلاصة 
إلى نادي األمل مع مرضى األطفال 
بالس����رطان، والتي شاركت فيها 
107 أطف����ال م����ع عائالتهم فرحة 

القرقعيان«.
إلى أن »مش����اركات  وأش����ار 
ومس����اهمات زين تنوعت خالل 
الش����هر الكرمي، فزيارات الشركة 
للمستشفيات ومؤسسات الرعاية 
االجتماعي����ة ل����م تتوق����ف على 
مدار ش����هر رمضان، كما أن زين 
ومبشاركة كبيرة من فرق تطوعية 
من موظفيها كانت حريصة على 
االحتفال بجميع أطياف املجتمع 

ومشاركتهم الفرحة«.
على جانب آخر، كشف العمر أن 
إستراتيجية »زين« ستظل تعتمد 
التي  املبادرات  دائما على تطوير 
ترتكز على التأثيرات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية في الوقت 
ذاته، وف����ي تنفيذ ه����ذا التوجه 
ستكثف الشركة من مهامها كشريك 

حقيقي ورئيسي للمجتمع.
وش����دد على »اننا نؤمن بأن 
املس����ؤولية االجتماعي����ة ه����ي 
الواقع اجلديد في مجال األعمال، 
ونح����ن ف����ي زين نعتن����ق روح 
املسؤولية االجتماعية مبا يضمن 
النجاح والرخ����اء جلميع أطياف 

املجتمع«.

منوا في مؤشراتها بنهاية األسبوع 
املاض���ي، فيما تراجع مؤش���ري 

القطاعني الباقيني.
وجاء قطاع البنوك في مقدمة 
ارتفاعا،  التي سجلت  القطاعات 
حيث أقفل مؤشره عند 10.575.8 
نقطة مرتفعا بنس���بة 2%، تبعه 
قطاع الصناعة في املركز الثاني 
مع ارتفاع مؤشره بنسبة %1.62 
بعد أن أغلق عند 5.370.2 نقطة، 
ثم قطاع االس���تثمار في املرتبة 

الثالثة، والذي منا مؤشره بنسبة 
0.88%، مقفال عند 4.865.7 نقطة، 
أما أقل القطاع���ات ارتفاعا فكان 
قطاع العقار، الذي أغلق مؤشره 
عند 2.308.5 نقطة مسجال زيادة 

نسبتها %0.09.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، أغلق 
مؤش���ر قطاع األغذية في نهاية 
األس���بوع عند مستوى 4.659.6 
نقطة متراجعا بنس���بة %0.65، 
فيما س���جل مؤشر قطاع التأمني 

انخفاضا نسبته 0.11% مع إغالقه 
عند 2.488.1 نقطة.

أما عل���ى صعيد مؤش���رات 
التداول، فقد مت خالل األس���بوع 
املاضي تداول 522.07 مليون سهم 
من خالل تنفيذ 11.630 صفقة بقيمة 
إجمالية 159.06 مليون دينار، وبلغ 
التداول  اليومي لقيمة  املتوسط 
خالل األس���بوع املاضي 39.77 
مليون دين���ار مرتفعا من 29.16 
الذي  مليون دينار في األسبوع 

تكثيف نشاطها االجتماعي في هذا 
الفضيل والذي تزداد فيه  الشهر 

أعمال اخلير.
وأوضح أن شركة »زين« تعتبر 
مس����ؤوليتها االجتماعي����ة رافدا 
أساسيا لتحقيق النجاح املستمر في 
املجتمع، وتتمحور أهمية هذا الدور 
في تعزيز مبادراتها ومساهمتها مبا 
يخدم املجتمع، وهي املبادرات التي 
تعكس  مدى حرص الشركة على 
تقدمي منوذج ناجح يخدم أهدافا 

اجتماعية ذات تأثير حيوي.
وكش����ف أن الش����ركة ت����درك 
متامًا أن تنمية املجتمع أمر بالغ 
األهمية بالنسبة إلى جناحها العام، 
وتدرك أيض����ا أن تنمية املجتمع 
حتتاج إلى مجموعة من البرامج 

واملبادرات التي تصاغ على أسس 
من اإلمي����ان بالقضايا فمش����اعر 
االحترام واملش����اركة هي الدوافع 

التي نتحرك من خاللها.
وأش����ار العمر إل����ى أن حملة 
»زين« »كرم رمضان يزيد من عاملنا 
جماال« كان����ت ترجمة لهذه القيم 
التي اعتمدتها الشركة كمنهج لها، 
مبينًا أن التنوع الكبير في تنفيذ 
هذه احلملة والتحرك على أكثر من 
اجتاه يكش����فان الوعي املؤسسي 
للشركة النتقاء طبيعة املساهمات 
واملشاركات التي تقدم قيمة مضافة 

وتأثيرا إيجابيا.
وبني أن »زين« استطاعت أن 
تعزز من عالقته����ا وروابطها مع 
العديد من املؤسسات االجتماعية 

في الدولة خالل شهر رمضان، مبينًا 
على سبيل املثال أن الشركة عززت 
من حوارها املستمر مع أصحاب 
االحتياجات اخلاص����ة على مدار 

الشهر.
وأضاف: »كما أن الشركة أطلقت 
قوافل زين اخلي����ر للوصول إلى 
األسر املتعففة ومعها ماجلة زين 
الشهور، كما أن الشركة استقبلت 
أكثر من 60 ألف صائم هذا العام في 
خيام اإلفطار اجلماعي في مناطق 

خيطان وأمغرة والفحيحيل«.
وأش����ار العمر إلى أن مسابقة 
»زين« حلفظ القرآن الكرمي للصم 
على مستوى دول مجلس التعاون 
حدث كان حاضرا بقوة في شهر 
اخلير، وهي املسابقة التي تبنتها 

قال التقرير األسبوعي 
لشركة بيان لالستثمار 
ان س����وق الكوي����ت 
أنهى  املالية  لألوراق 
األسبوع املاضي مسجال مكاسب 
ملؤشريه، حيث ظلت أسهم قطاع 
البنوك مس����يطرة عل����ى اهتمام 
املتداول����ني كما ه����و متوقع، فقد 
استمرت تلك األس����هم في قيادة 
حركة التداوالت خالل األس����بوع 
الش����رائية  القوة  املاضي بفضل 
التي شهدتها، وهو ما ساهم بشكل 
كبير في دعم السوق خالل معظم 
اجللسات اليومية وساعد مؤشريه 
الرئيسيني في حتقيق االرتفاع، 
وخاصة املؤشر الوزني، غير أن 
قطاع البنوك لم يكن العامل الوحيد 
الذي بعث نشاطا بالسوق، إذ شهد 
األسبوع املاضي تداول نشط على 
أسهم شركة »أجيليتي«، والشركات 
ذات العالقة بها، تفاعال مع األخبار 
اإليجابية التي تواردت بشأن قضية 

الشركة مع احلكومة األميركية.
وأشار التقرير الى ان عمليات 
جني األرباح واملضاربات لم تكن 
غائبة في التأثير على حركة التداول 
خالل األسبوع، حيث ظهرت كرد 
فعل الرتفاع أسعار بعض األسهم، ما 
تسبب في تذبذب مؤشري السوق، 
اللذين متكنا برغم ذلك من حتقيق 
مكاسب اس����بوعية لهما، إذ أنهيا 
الذي  تعامالت األسبوع املاضي، 
اقتصرت تداوالته على 4 أيام فقط، 
مسجال منوا ملؤشريه الرئيسيني 
على املس����توى األسبوعي، حيث 
أقفل مؤشر السوق السعري مع 
نهاية األسبوع مسجال منوا بلغت 
نسبته 0.80%، بينما شهد املؤشر 
الوزني أداء أفضل، إذ سجل زيادة 

نسبتها %2.08.
وق����د حتقق هذا النمو في ظل 
تباين مؤشرات التداول، فقد زاد 
املتوس����ط اليومي لقيمة األسهم 
املتداولة خالل األس����بوع بنسبة 
36.53% عن ذات املعدل في األسبوع 
املاضي ليصل إلى 39.77 مليون 
دينار، فيما وصل متوسط حجم 
إلى 130.52 مليون سهم  التداول 

بتراجع نسبته %5.90.
على صعيد مؤشرات القطاعات، 
سجلت ستة من قطاعات السوق 

ذكرت شركة »زين« أنها كثفت 
من نش����اطها االجتماعي بصورة 
كبيرة خالل شهر رمضان املبارك، 
حيث حتركت في أكثر من اجتاه 
وهي تتزين بشعار »كرم رمضان 
يزيد من عاملنا جماال«، وهو عنوان 
احلملة التي أطلقتها مع بداية الشهر 

الفضيل. 
وأفادت الشركة في بيان صحفي 
بأن ش����هر رمضان الكرمي ش����هد 
جتسيدا واقعيا الهتمامها الكبير 
باملسؤولية االجتماعية وتبنيها 
فلس����فة هذا املفه����وم، مبينة أن 
قوافلها لم تتوقف عن احلركة خالل 
رمضان، وموظفيها كانوا هناك في 

كل مكان على قدر املسؤولية.
وأش����ارت إلى أنه����ا، وحرصًا 
منها على أداء واجبها االجتماعي 
مبا يبرز دورها احلقيقي كشريك 
رئيسي لفئات املجتمع، فقد سخرت 
جزءا كبيرا من مواردها خلدمة أهل 

اخلير في شهر اخلير.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي في »زين« الكويت خالد 
س����ليمان العمر: شركة »زين من 
كبرى املؤسسات االقتصادية في 
الدولة الت����ي تولي أهمية خاصة 
باملس����ؤولية االجتماعي����ة، وما 
حتمله معها من رسالة نبيلة جتاه 
املجتمع«، مبينا أن شهر رمضان 
يحمل معه دائمًا نفحات روحانية 
ذات طبيعة خاص����ة، وذلك نظرًا 
لتأثيره الكبير في حياة ونفوس 
اجلميع، وهو ما دعا الشركة إلى 

قال التقرير األسبوعي للشركة 
الدولية لالستثمار  اخلليجية 
»غلف انفست« ان سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤش����راته الرئيس����ية، حيث ارتفع املؤشر 
الس����عري بواقع 53.9 نقطة وبنس����بة 0.80%، أما 
املؤشر الوزني فقد ارتفع بواقع 9.19 نقطة وبنسبة 
2.08%.  وعزا التقرير ذلك االرتفاع لعدة عوامل أهمها: 
استمرار الشراء املكثف والتداول النشط على أسهم 
البنوك، وخصوصا سهم بنك »الكويت الوطني«، 
وساعد ذلك على ارتفاع السيولة في السوق خالل 
األسبوع وتوجهها من األسهم املضاربية الرخيصة 
إلى األسهم القيادية والتشغيلية، باإلضافة لتحرك 
املجاميع االس����تثمارية وباألخص سهم »الرابطة« 
وش����ركاتها التابعة والزميلة، وذلك بسبب قبول 
اعتراض الشركة من قبل وكالة الدفاع اللوجستية 
األميركية، حيث يتوقع أن يتم فتح باب املناقصات 
من جديد، ولفت التقرير الى انه على الرغم من إعالن 
شركة أجيليتي أن القاضي حكم ملصلحة الشركة بأن 
وزارة الع����دل األمريكية لم تتبع القانون األمريكي 
عندما حاولت إعالم الشركة بحقوقها وباالتهامات 
املوجهة إليها، إال أن سهم شركة »أجيليتي« وشركاتها 

التابع����ة لم تتفاعل مع هذا اخلب����ر االيجابي. وقد 
تصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنسبة 48.8% من 
إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم 
»الوطني« تداوال ب� 15.6 مليون سهم بقيمة 22.08 
مليون دينار، وشهد س����هم »بيتك« تداوال ب� 19.2 
مليون س����هم بقيمة 21.8 مليون دينار، وحل قطاع 
اخلدمات ثانيا بنسبة 28.3% وذلك بسبب التداول 
على س����هم »زين« حيث تداول ب� 17.2مليون سهم 
بقيمة 21.3 مليون دينار، وشهد سهم »لوجيستيك« 
تداوال ب� 18.6 مليون سهم بقيمة 5.06 ماليني دينار. 
وحل قطاع الصناعة ثالثا بنسبة 7.9%، وذلك بسبب 
التداول على س����هم صناعات حي����ث تداول ب� 16.7 
مليون س����هم بقيمة 5.9 ماليني دينار، وشهد سهم 
»أنابيب« تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 10.3 ماليني 
سهم بقيمة 3 ماليني دينار. وبالنسبة للفترة املقبلة، 
قال التقرير ان املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة 
املقاومة األولى عند 6.810 نقطة ليستمر باالرتفاع 
وليتج����ه نحو نقطة املقاوم����ة الثانية عند 6.930 
نقطة مع ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان لم 
يحص����ل ذلك فمن املمكن نزول املؤش����ر إلى نقطة 
الدعم األولى عند 6.734 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 6.682 نقطة.

33.14 مليار دينار القيمة الرأسمالية للسوق األسبوع الماضي
أش����ار التقرير الى ارتفاع القيمة الرأس����مالية لس����وق الكويت لألوراق املالية بنسبة %2.08 
خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 33.14 مليار دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث منت القيمة 

الرأسمالية لستة من قطاعات السوق، فيما تراجعت في القطاعني الباقيني.
 وتصدر قطاع البنوك الئحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأس����مالية بنسبة بلغت 
3.12% بعد أن وصلت إلى 13.05 مليار دينار، تاله قطاع اخلدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 8.73 مليارات دينار مسجال منوا نسبته 2.13%، وحل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة منو بلغت 
1.35% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.75 مليار دينار، وكان قطاع العقار أقل القطاعات 

ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.73 مليار دينار بنسبة منو بلغت %0.51.
من ناحية أخرى، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع األغذية بنسبة بلغت 1.14% بعد أن وصلت 
إلى 753.70 مليون دينار في حني بلغت القيمة الرأس����مالية لقطاع التأمني 296.18 مليون دينار 

بانخفاض نسبته %0.09.

تقــارير

مؤشرات التدوال االسبوعي حسب القطاعات

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

التغير %8 سبتمبر2 سبتمبراألسهم األكثر ارتفاعا

18.3%0.1860.220شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

18.0%0.1780.210الشركة الوطنية للتنظيف
16.7%0.6000.700شركة اخلليج لصناعة الزجاج

13.9%0.1440.164شركة الشعيبة الصناعية
11.8%0.0260.029شركة أبيار للتطوير العقاري

التغير %8 سبتمبر2 سبتمبراألسهم األكثر تراجعا

-19.8%0.0960.077الشركة األولى للتأمني التكافلي
-8.9%0.0450.041شركة مينا العقارية

-6.6%0.0610.057شركة الصفاة للطاقة القابضة
-6.1%0.0820.077شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي

-5.6%0.1440.136شركة متويل اإلسكان


