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قيمتها 14.9 مليون دينار.
 وحل قطاع االس����تثمار في املركز الثال����ث بكمية تداول بلغت 43.3 

مليون سهم نفذت من خالل 755 صفقة قيمتها 5.3 ماليني دينار.
 وجاء قطاع البن����وك في املركز الرابع من حي����ث التداوالت بكمية 
تداول بلغ حجمها 37.2 مليون سهم نفذت من خالل 878 صفقة قيمتها 
23.2 مليون دينار. واحتل قطاع الصناعة املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 21.7 مليون سهم نفذت من خالل 649 صفقة قيمتها 6.7 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع غير الكويتي 
في املركز السادس من خالل 
تداول 14.4 مليون سهم نفذت 
من 138 صفقة قيمتها 833 

ألف دينار.

آلية التداول 

تربع قطاع البنوك على 
صدارة القطاعات من حيث 
التداول، حيث بلغت  قيمة 
نسبة استحواذه في جلسة 
امس 39.7% من السيولة التي 
شهدت قفزة كبيرة بنسبة 
ارتفاع بلعت 140% بسبب 
االعتماد على االس����هم ذات 
القيمة الرأسمالية الكبيرة، 
وشهد سهم الوطني تراجعا 
للجلسة الثانية على التوالي 

مؤشراته، حيث أغلق املؤشر العام على ارتفاع نسبته 1.01% بإقفاله عند 
مستوى 6.825.1 نقطة مرتفعا 68 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 

1.22%، بإقفاله عند مستوى 455.89 نقطة مرتفعا 5.49 نقاط.
وش����هدت املتغيرات الثالثة للس����وق أمس ارتفاعات قياسية، حيث 
ارتفعت قيمة االسهم املتداولة بنسبة 140.5% حيث بلغت 58.392 مليون 
دينار، في حني ارتفعت كمية االسهم املتداولة بنسبة 147.8% حيث بلغت 
265.905 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 83.6% حيث بلغت 

4482 صفقة.
وج����رى الت����داول على 
أسهم 128 س����هما من أصل 
212 سهم ش����ركة مدرجة، 
ارتفعت أس����عار أسهم 82 
ش����ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 26 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 20 شركة عند 
معدالت االقف����ال في نهاية 

االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع العقارات 
النشاط بكمية تداول حجمها 
90.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 762 صفقة قيمتها 4.2 

ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 52.6 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1210 صفقات 

السوق يستأنف ارتفاعه القوي بقيادة قطاع البنوك 
وسط حالة من التفاؤل باستمرار اتجاهه الصعودي

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
30.8 مليون دينار على 52.8% من إجمالي القيمة وهي 
الوطني وزين والدولي واخلليج للتأمني واجيليتي 

وبنك اخلليج. 
تصدرت قيمة تداول الوطني األسهم املتداولة في السوق 

والبالغة 10.3 ماليني دينار متثل 17.1% من اإلجمالي. 
تصدر مؤش���ر قطاع البنوك قطاعات الس���وق 
املرتفعة بواقع 137.4 نقطة، تاله مؤشر قطاع الصناعة 
بواقع 132.2 نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع االستثمار 
بواقع 72.2، وتاله مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 
44 نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع التأمني بواقع 34.2 
نقطة، وتاله مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 32.5 نقطة، 
وتاله قطاع العقارات بواقع 16.7 نقطة، وأخيرا قطاع 

االغذية بواقع 2.7 نقطة.

مبقدار 20 فلسا بعد التداوالت النشطة 
نسبيا التي شهدها السهم خاصة مع 
ق����رب حلظات االقفال اقفل على اثرها 
عند مستوى دينار و460 فلسا، وبلغت 
كميات التداول 7.05 ماليني سهم بقيمة 
10.3 مالي����ني دينار، اما س����هم بيتك 
فتعرض لعمليات بيع فقد على اثرها 
الس����هم 20 فلسا من مكاسبه االخيرة 
اقفل على اثرها عند مس����توى دينار 
و160 فلسا، وبلغت كميات تداوله 1.02 
مليون س����هم بقيمة بلغت 1.1 مليون 
دينار، وفي املقابل ارتفعت باقي اسهم 
القطاع باستثناء سهم املتحد الذي اقفل 
عند مستوى اغالقه السابق وهو 520 
فلس����ا، بعد ان شهد تداوالت نشطة نس����بيا بلغت كمياتها 2.3 مليون 
س����هم بقيمة 1.2 مليون دينار ، وارتفع سهم اخلليج مبقدار 10 فلوس 
واغلق عند مستوى 530 فلسا، اذ مت تداول 4.9 ماليني سهم بقيمة 2.6 
مليون دينار، وارتفع س����هم التجاري مبقدار 20 فلسا ارتفع على اثرها 
الى مستوى 920 فلسا، فيما واصل سهم البنك الدولي نشاطه املضاربي 
امللحوظ، حيث ارتفع الس����هم مبقدار 20 فلس����ا وص����ل على اثرها الى 
مس����توى 285 فلسا من خالل تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 3.9 ماليني 
دينار، اما سهم بوبيان فارتفع مبقدار 10 فلوس بلغ على اثرها مستوى 
590 فلس����ا بعد ان شهد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 2.7 مليون سهم 
بقيمة 1.6 ماليني دينار. وواصل قطاع االس����تثمار نشاطه امللحوظ في 
الفترة االخيرة، حيث ش����هدت كثير من اسهمه ارتفاعات كبيرة، فسهم 
املشاريع حقق مكاسب س����وقية 25 فلسا بلغ على اثرها مستوى 445 
فلس����ا، بعد تداوالت بلغت كمياتها 3.1 ماليني س����هم بقيمة 1.3 مليون 
دينار، اما سهم االستثمارات فارتفع مبقدار 10 فلوس على وقع استمرار 
النشاط على سهم زين، حيث بلغ السهم مستوى 365 فلسا بعد ان مت 
تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 684 الف دينار، وتراجع سهم التسهيالت 
بع����د تعرضه للبيع بهدف جني االرباح، حيث انخفض 10 فلوس هبط 
على اثرها الى مس����توى 360 فلسا، في حني شهدت اسهم مجموعة ايفا 

عمليات شراء مضاربية لكنها محدودة.

الصناعة والخدمات

شهد سهم »مجموعة الصناعات« عمليات شراء كبيرة في جلسة االمس 
ادت الى ارتفاعه مبقدار 20 فلسا بلغ على اثرها الى مستوى 380 فلسا 
بعد تداوالت نشطة، حيث مت تداول 5.09 ماليني سهم بلغت قيمتها 1.8 
مليون دينار، اما سهم »انابيب« فشهد ارتفاعا بلغ 10 فلوس بعد تداوالت 
نش����طة، حيث بلغت كمية االسهم املتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 756 
الف دينار، وشهد سهم »الكابالت« ارتفاعا بلغ 60 فلسا في جلسة االمس 
اقترب على اثرها السهم من مستوى الدينارين، اذ بلغ دينارا و920 فلسا 

للسهم بعد تداول 82.5 الف سهم بقيمة 154.5 الف دينار.
واضاف سهم »زين« الى مكاسبه السوقية 40 فلسا جديدة بلغ على 
اثرها مستوى دينار و320 فلسا، وذلك بعد تداوالت نشطة شهدها السهم 
منذ بداية افتتاح جلسة التداول، اذ مت تداول 6.235 ماليني سهم بقيمة 
8.086 ماليني دينار، اما سهم »اجيلتي« فحقق ارتفاعا مبقدار 20 فلسا 

بعد تداول 5.9 ماليني سهم بقيمة 2.8 مليون دينار.

شريف حمدي
الكويت لألوراق  استأنف س����وق 
املالية نشاطه عقب عطلة عيد الفطر 
املبارك مبواصلة الصحوة التي يعيشها 
واستطاع ان ينهي بها تعامالت اجللسات 
االخي����رة من ش����هر رمض����ان، حيث 
واصل قطاع البنوك قيادته للس����وق 
ملس����تويات جديدة بتجاوزه مستوى 

6800 نقطة.
وشهدت جلسة تداوالت أمس نشاطا 
ملحوظا من����ذ بداية التعامالت، حيث 
انصب التركيز في الفترة االخيرة على 
اسهم القطاع املصرفي واالسهم التابعة 
له في القطاعات االخرى، باالضافة الى 

االسهم الرخيصة والتي شهدت عمليات جتميع وسرعة في البيع جلني 
االرباح بشكل الفت.

وظهر مع بداية اجللسة ان هناك تنوعا في عمليات الشراء على عدد 
من االس����هم القيادية في مقدمتها سهم زين الذي ارتفع بشكل تدريجي 
وهو ما انعكس بش����كل واضح على بعض االسهم التابعة ومنها سهم 
الساحل الذي شهد نشاطا ملحوظا منذ بداية التعامالت وحتى نهايتها 
وكذلك سهم االستثمارات، كما انعكس النشاط الذي شهده سهم اجيليتي 
منذ بداية التعامالت على االس����هم التابع����ة وذات العالقة، حيث ارتفع 
سهم مركز سلطان مبقدار 4 فلوس وسهم املعادن مبقدار فلسني وسهم 
الوطنية العقارية مبقدار 6 فلوس وسهم بيان بفلسني، في حني تعرض 
سهم الرابطة لعمليات مضاربية قوية ظهرت من خالل تذبذب ادائه بني 
االرتف����اع والهبوط اكثر من مرة قب����ل ان يقفل على انخفاض مبقدار 4 
فلوس. وبحلول منتصف جلس����ة تداوالت أمس تعرضت اسهم القطاع 
املصرفي لعمليات جني ارباح قلصت من مكاس����ب القطاع بشكل عام، 
حيث ادت عمليات البيع الى تراجع س����هم املتحد مبقدار 10 فلوس كما 
قلصت هذه العمليات من مكاس����ب س����هم بوبيان الى 10 فلوس بعد ان 
كان مرتفعا مبقدار 20 فلسا، ومع اقتراب جلسة تداوالت أمس من خط 
النهاية شهد اداء القطاع املصرفي نشاطا مكثفا من خالل عمليات شراء 
قوية قامت بها محافظ وصناديق اس����تثمارية، حيث ركزت على اغلب 
اسهم القطاع باستثناء السهمني الكبيرين )الوطني وبيتك( اللذين شهدا 
عمليات بيع متعمدة عن����د حلظات االقفال بتكتيك واضح ليتراجع كل 
منهما مبقدار 20 فلس����ا، كما نش����طت اسهم اخرى في قطاعات متنوعة 
منها اس����هم قيادية كان لها دور بارز في ارتفاع معدالت الس����يولة الى 
مستوى غاب كثيرا عن سوق الكويت املالي، حيث جتاوزت السيولة 58 
مليون دينار نتيجة االقبال على االسهم ذات القيمة الرأسمالية العالية 
وهو ما انعكس ايضا على املؤشر الوزني الذي حقق مكاسب كبيرة في 

جلسة تداوالت أمس.
ومن املتوقع ان يواصل السوق نشاطه خالل جلسات التداول املقبلة 
نتيجة حالة التفاؤل التي تسود السوق بفضل الزخم الذي يشهده قطاع 
البنوك في الوقت الراهن منذ االعالن عن دخول البنوك في متويل خطة 

التنمية بشكل اساسي.

مؤشرات السوق

ومع مواصلة السوق الرتفاعاته املتتالية في جلسة امس زادت مكاسب 
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محمد احلبيب

رسم بياني يوضح أداء 5 أسواق مالية عربية 

»غولدمان ساكس«: البنوك السعودية
على أعتاب دورة انتعاش

»المركزي« يصدر سندات ربع سنوية
بقيمة 128 مليون دينار

6.9 ماليين دينار خسارة »المدار« بالنصف األول

»الخليجية للصخور« في انتظار نتائج تحقيقات
تصادم باخرة »خليجية 3«

دبي � األسواق.نت: قال بنك 
»غولدمان س���اكس« إن برنامج 
ال���ذي تطبقه  املالي  التحفي���ز 
احلكومة السعودية من املرجح 
أن ي���ؤدي إلى من���و اقتصادي 
ق���وي ويعزز طلب الش���ركات 
على االئتم���ان، وبالتالي يعود 

بالفائدة على القطاع املصرفي في 
البالد. وفي الشهر املاضي، أعلنت 
السعودية عن خطط لبناء مدارس 
ومستشفيات ومساكن وغيرها 
من مشاريع البنية التحتية كجزء 
من خطة خمسية تصل قيمتها 
إلى نحو 375 مليار دوالر. ووفقا 

ل� »غولدمان ساكس«، التي بدأ 
بتغطية ستة بنوك سعودية، فإن 
»البنوك السعودية على أعتاب 
دورة مصرفية نشطة، يدعمها منو 
االئتمان، وحتسني تنويع األصول، 
وانخفاض تكلفة التمويل وتقلص 

خسائر القروض«.

محمد البدري
أصدر بنك الكويت املركزي سندات ربع سنوية ذات 
عائد 1% بقيمة 128 مليون دينار، ستكون مستحقة في 
14 ديسمبر املقبل. وقالت وكالة »بلومبرغ« االقتصادية 

املتخصصة نقال ع����ن املوقع اإللكتروني للبنك، ان 
البنك كان قد اصدر من قبل س����ندات خزانة مدتها 
سنة واحدة بقيمة 75 مليون دينار، حيث ستكون 

مستحقة في 14 سبتمبر من العام 2011.

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
املدار للتمويل واالستثمار قد تكبدت خسارة بواقع 
6.9 ماليني دينار في النصف االول من 2010 مقارنة 
بخسارة قدرها 7.2 ماليني في الفترة نفسها من 

العام املاضي.
وقد بلغت خسارة الشركة في الربع الثاني من 

العام احلالي 3.7 ماليني دينار مقارنة بخس���ارة 
قدره���ا 3.3 ماليني دينار ف���ي الفترة املماثلة من 
العام املاضي، وقد بلغ اجمالي املوجودات 119.5 
مليون دينار في النصف االول من العام احلالي 
مقارن���ة ب� 136.9 مليونا ف���ي الفترة املماثلة من 

العام املاضي.

قالت الشركة اخلليجية للصخور في بيان صادر 
عن البورصة ان حتقيقات سلطة موانئ مومباي 
بشأن حادث تصادم باخرة الشركة »خليجية 3« 
مستمرة وان هذه التحقيقات ستحدد املتسبب في 
حادث االصطدام ونس���بة مسؤولية عن احلادث 
وبالتالي حتمله للمطالبات والتعويضات املترتبة 
عليه والتي يتوقع ان تكون مبالغ كبيرة جدا وقد 
بدأ بالفعل قيام البعض باستباق نتائج التحقيق 
وإرسال كتب مطالبات بالتعويض مت حتويلها الى 

محامي الشركة لدراستها.
وأفادت الش���ركة بأنه في حالة ما مت حتميلها 
مسؤولية احلادث أو النسبة األكبر من املسؤولية 
فإنه نظريا وفي الظروف املعتادة فإن شركة التأمني 

ونادي احلماية والتعويض يكونان مسؤولني عن 
حتمل تلك املطالبات بحكم البوليصة التي تغطي 
مس���ؤولية األضرار الناشئة عن احلادث حسب 

دراسة الشركة لبنود تلك البوليصة.
وذكرت الشركة أنها الحظت في اآلونة األخيرة 
محاولة ش���ركة التأمني ونادي احلماية من خالل 
رسائل تسلمناها منهما كان آخرها في 16 أغسطس 
املاض���ي التملص من التزاماتهم���ا التأمينية مما 
سيترتب عليه قيامنا برفع قضية ضدهما لتحميلهما 
مسؤولية دفع التعويضات في حالة إلزامنا بها 
قضائيا وإصرارهما على عدم دفع التعويضات التي 
تغطي األضرار، هذا وستوافي الشركة إدارة السوق 

بأي مستجدات بخصوص هذا املوضوع. في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الفطر لخمسة أسواق مالية

2011 بداية تطبيق قرارات هيئة أسواق المال

»أبوظبي« تصّدر ارتفاعات 3 أسواق مالية عربية
و»دبي« و»األردن« يغلقان على اللون األحمر

الحبيب لـ »األنباء«: السوق إلى 7100 نقطة خالل سبتمبر

30.4 مليون دينار وعدد األسهم 
املتداولة 36.3 مليون سهم، نفذت 

من خالل 9.463 صفقة.
 ومبقارنة أس����عار اإلغالق 
للشركات املتداولة أمس والبالغ 
عددها )157( شركة مع إغالقاتها 
السابقة، فقد أظهرت 49 شركة 
ارتفاعا في أسعار أسهمها، و79 
شركة أظهرت انخفاضا في أسعار 

أسهمها.

 وبلغ حج����م التداول اليوم 
61.921 مليون سهم وبلغت قيمة 
التداول 129.118 مليون درهم من 

خالل 1461 صفقة.
 وقد انخفض املؤش����ر العام 
ألسعار األسهم إلغالق هذا اليوم 
إلى )2305.30( نقطة، بانخفاض 

نسبته %0.55.
وبلغ حجم التداول اإلجمالي 
ليوم الثالثاء 2010/09/14 حوالي 

143.3 مليون سهم وبلغت قيمة 
الت����داوالت قرابة 259.4 مليون 
درهم، وذلك من خ����الل تنفيذ 

3079 صفقة.
 وقد ش����هد س����وق أبوظبى 
ارتفاعا مؤشره  املالية  لألوراق 
الرئيسى بنهاية تداوالت اليوم 
مكتسبا 26.68 نقطة ليصل إلى 
مستوى 2593.24 نقطة بنسبة 

ارتفاع قدرها %1.04.

األسهم تراجعا بنسبة 0.2% إلى 
1626.97 نقطة في بداية تداوالت 
أمس، بعد ارتفاعها بنسبة %10 
تقريبا خالل اجللس����ات الست 

املاضية.
 ومن ناحي����ة أحجام وقيم 
التداوالت، تراجعت مستويات 
السيولة اليوم على خلفية األداء 
السلبي لالسهم، حيث بلغ إجمالي 
حجم تعامالت الس����وق حوالي 

ارتفعت أمس مؤشرات ثالثة 
أس����واق عربية تصدرها سوق 
أبوظبي بينما تراجعت مؤشرات 
سوقني آخرين فيما تكمل باقي 

األسواق إجازة عيد الفطر.
 وتصدر االرتفاعات س����وق 
أبوظبي بنسبة 1.04% ليغلق عند 
مس����توى 2593.24 نقطة، تاله 
س����وق الكويت مرتفعا بنسبة 
1.01% ليغلق عند مستوى 6825.1 
الذي  نقطة، ثم سوق فلسطني 
ارتفع بنسبة 0.48% ليغلق عند 

مستوى 500.09 نقطة.
 وتراجع أمس كل من سوق 
دبي بنسبة 0.66% ليغلق عند 
مستوى 1620.09 نقطة، وسوق 
األردن الذي تراجع بنسبة %0.55 
ليغلق عند مس����توى 2305.3 

نقطة.
 وقد أنهى املؤشر العام لسوق 
دبي املالي تعامالته على تراجع 
طفيف بلغت نس����بته 0.66 % 
ليفقد م����ن خالله نحو 11 نقطة 
من رصيده، في اول تراجعاته 
بعد ارتفاع دام 6 جلسات متتالية 
منحدرا الى 1620.09 نقطة عند 
أدنى عند مستوياته اليوم والتي 
اغلق عندها، لتصبح احملصلة 
العام  النهائية استقرار املؤشر 
لس����وق دبي مع االغ����الق عند 

1620.09 نقطة.
 يأت����ي ذلك بعدما س����جلت 

أحمد يوسف
توقع احمللل الفني محمد احلبيب اس����تمرار الزخم على قطاع 

البنوك في سوق الكويت لألوراق املالية خالل سبتمبر اجلاري.
وقال احلبيب ل� »األنباء« ان النش����اط احلالي في السوق يأتي 
مدعما من عمليات الشراء املكثف خالل شهر رمضان باإلضافة الى 

إقبال كبير من بعض احملافظ واملجاميع االستثمارية.

الشراء االنتقائي

وأشار الى ان التحليل الفني للسوق يتوقع ان يتخط��ى حاج��ز 
ال� 7100 نقطة خالل األسبوعني املقبلني، مؤكدا ان هناك عدة عوامل 

ق����د أخرت وصول املؤش����ر لهذا املعدل خالل ش����هر رمضان منها 
تقليص فترة التداول في رمضان. وقال انه من املنتظر ان يش����هد 
قطاع االستثمار نش����اطا ملحوظا خالل الثالثة أشهر املقبلة، مع 
باقي قطاعات السوق األخرى. ولفت الى ان السوق قد امتص تأثير 
اإلعالن عن مجلس مفوضي هيئة أس����واق املال، اال انه في انتظار 
ما ستسفر عنه االيام القليلة املقبلة عن إعالن الالئحة التنفيذية 
له. وأشار الى ان العام اجلديد 2011 سيشهد بداية تطبيق قرارات 
هيئة أس����واق املال اجلديدة، األمر الذي سيعيد السوق للعمل في 
إطاره الس����ليم وس����يقضي على كثير من التحديات التي يعاني 

منها حاليا.


