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نقطة مرتفعا 29.1 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.51%، بإقفاله 
عند مستوى 455.70 نقطة مرتفعا 2.32 نقطة. 

ورغم ارتفاع مؤشري السوق اال ان اداء املتغيرات الثالثة شهد تراجعا 
باالمس، حيث انخفضت قيمة االسهم املتداولة بنسبة 36.4% حيث بلغت 
33.727 مليون دينار، في حني انخفضت كمية االسهم املتداولة بنسبة 
26.9% حيث بلغت 210.9 ماليني سهم، أما الصفقات فانخفضت بنسبة %15.2 
حيث بلغت 3789 صفقة.  وجرى التداول على أسهم 122 سهما من أصل 
211، وارتفعت أسعار أسهم 
51 شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 28 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 43 شركة عند 
معدالت االقف����ال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع العقارات 
النشاط في جلسة تداوالت 
االمس بكمية تداول حجمها 
69.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 609 صفقات قيمتها 

3.8 ماليني دينار. 
واحتل قطاع االستثمار 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 53.3 مليون س����هم 
نفذت من خالل 1020 صفقة 

تراجع مبقدار فلسني، اما سهم اجيليتي فشهد نشاطا محدودا غير 
انه استطاع ان يحقق 5 فلوس اضافية ملكاسبه السوقية، ولم يتعاط 
مع هذا االرتفاع من االس���هم املرتبطة سوى سهم الوطنية العقارية 

الذي ارتفع مبقدار فلسني بعد تداوالت محدودة.
ومن املتوقع ان يواصل السوق اداءه االيجابي نظرا الستمرار عوامل 
الزخم التي يتمتع بها في الوق���ت الراهن والتي ادت الى ارتفاعاته 
املتواصلة على مدار اجللسات السابقة، وفي مقدمتها استمرار االقبال 

القطاع  الكبير على اسهم 
املصرفي خاصة مع اقتراب 
الرب���ع الثالث من نهايته، 
وان كان���ت االرتفاع���ات 
املتوقعة مح���دودة نظرا 
الستمرار النهج املضاربي 
في السوق وبالتالي عمليات 
جني االرباح التي حتد من 

مكاسبه. 

مؤشرات السوق

النش����اط  ومع ع����ودة 
االيجابي للسوق في جلسة 
العام  االمس، أغلق املؤشر 
ارتفاع نسبته %0.43  على 
بإقفاله عند مستوى 6.820.9 

عمليات شراء انتقائية لبعض األسهم القيادية والرخيصة
تعيد السوق لالرتفاع واالستقرار فوق مستوى 6800 نقطة 

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغ���ة 16.02 مليون دين���ار على 47.5% من 
إجمالي القيمة وهي زين وبنك بوبيان والصناعات 

والدولي واملشاريع وبرقان. 
  تصدرت قيمة تداول زين األسهم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 4.2 ماليني دينار متثل 4. 12% من 

إجمالي القيمة. 
  تصدر مؤش����ر قطاع االغذية قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 83 نقطة، تاله مؤشر قطاع البنوك 
بواقع 77.1 نقطة، وتاله مؤشر قطاع التأمني بواقع 
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قيمتها 6.1 ماليني دينار. 
 وحل قطاع اخلدم����ات في املركز 
الثالث بكمية تداول بلغت 38.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 793 صفقة قيمتها 
7.8 ماليني دينار.  وجاء قطاع الصناعة 
في املرك����ز الرابع من حيث التداوالت 
بكمية تداول بلغ حجمها 20.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 580 صفقة قيمتها 

5.7 ماليني دينار. 

آلية التداول

وواصل قطاع البنوك تصدره للقطاعات من حيث قيمة التداول، 
حيث بلغت نسبة استحواذه في جلسة االمس 27.2% من السيولة 
التي تراجعت بشكل الفت في جلسة االمس، وعاد سهم الوطني 
الى االستقرار بعد ان شهد ارتفاعا في جلسة اول من امس، حيث 
ش���هد الس���هم تداوالت محدودة جدا، اذ مت تداول 660 الف سهم 
بقيمة 976 الف دينار، اقفل على اثرها عند مستوى دينار و480 
فلس���ا، اما سهم بيتك فاس���تقر هو اآلخر بعد تداوالت محدودة 
عند مستوى دينار و140 فلسا بعد ان كان متراجعا 20 فلسا في 
كثير من االحيان، اذ بلغت كميات تداول الس���هم 502 الف سهم 
بقيمة بلغت 569 الف دينار، وفي املقابل شهد باقي اسهم القطاع 

ارتفاعات متفاوتة.
واستمر قطاع االستثمار على نشاطه امللحوظ خالل الفترة االخيرة 
واستقطابه ملستويات جيدة من السيولة، حيث شهد سهم املشاريع 
ارتفاعا مبقدار 10 فلوس وصل سعر السهم على اثرها الى مستوى 
465 فلسا، وذلك بعد تداول 4.7 ماليني سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، 
فيما تراجع سهم االستثمارات مبقدار 10 فلوس وذلك لليوم الثاني 
على التوالي، وذلك بعد ان ش���هد تداوالت متوسطة بلغت كمياتها 

2.3 ماليني سهم بقيمة 866 الف دينار.

الصناعة والخدمات

 وحقق سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا مبقدار5 فلوس بلغ على 
اثرها السهم مستوى 385 فلسا، وذلك بعد ان شهد تداوالت نشطة، 
اذ مت تداول 7.1 ماليني سهم بلغت قيمتها 2.7 ماليني دينار، اما سهم 
اس���منت فارتفع مبقدار 20 فلسا بعد تداوالت محدودة، حيث بلغت 

كمية االسهم املتداولة 425 الف سهم بقيمة 286 الف دينار. 
اما سهم »زين« فاستقر عند مستوى اغالقه السابق بدينار و320 
فلس���ا وذلك بعد تداوالت متوسطة شهدها السهم، اذ مت تداول 3.2 
ماليني س���هم بقيمة 4.2 ماليني دينار، اما س���هم »اجيليتي« فشهد 
عمليات جتميع جديدة بعد تعرضه للبيع في جلس���ة االمس بهدف 
جني االرباح، حيث ارتفعت قيمة الس���هم مبقدار 5 فلوس بلغ على 
اثرها مس���توى 490 فلسا، وكانت التداوالت على السهم متوسطة، 

اذ مت تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 793 الف دينار.

شريف حمدي 
عاود سوق الكويت لالوراق املالية 
الى نغمة االرتفاعات س���ريعا بعد 
جلسة واحدة فقط من التراجع منذ 
فترة ليست بقليلة ليستقر مجددا 
فوق مس���توى 6800 نقطة، حيث 
استهل السوق تعامالت جلسة االمس 
على ارتفاع مؤشريه منذ اللحظات 
االولى وحتى نهاية اجللسة بشكل 
تدريجي، حيث شهد عدد من االسهم 
في كافة القطاعات عمليات ش���راء 
انتقائية، وانصب التركيز على بعض 

االس���هم القيادية والرخيصة التي تعرضت لعمليات بيع قوية في 
جلسة افتتاح االسبوع. وبدا منذ افتتاح اجللسة ان هناك استقرارا 
بالنسبة ألس���هم قطاع البنوك الذي تعرض لتراجع ملحوظ خالل 
جلسة اول من امس نتيجة عمليات البيع بهدف جني االرباح خاصة 
ان القطاع يضم كثيرا من االسهم التي حققت ارتفاعات جيدة خالل 
اجللسات االخيرة سواء قبل او بعد العطلة، غير ان النصف الثاني من 
اجللسة شهد نشاطا ملحوظا لعدد من أسهم القطاع خاصة التجاري 
واخلليج والدولي وبوبيان والتي اقفلت على ارتفاعات متفاوتة، في 
حني استقر سهما الوطني وبيتك بعد تداوالت محدودة للغاية وان 
كان االخير تعرض لعمليات بيع محدودة ادت الى تراجعه مبقدار 20 

فلسا ألكثر من مرة قبل ان يغلق عند مستوى اقفاله السابق.
وشهدت اس���هم بعض املجاميع االس���تثمارية نشاطا مضاربيا 
ملحوظا خاصة على اسهم ايفا التي شهدت ارتفاعا في بداية اجللسة 
ثم تعرضت لعمليات جني ارباح ادت الى اغالق السهم على انخفاض 
مبقدار فلس واحدا، اما سهم جيزان التابع للمجموعة فواصل نشاطه 
االيجابي ليغلق على ارتفاع بواقع 2.5 فلس للسهم، في حني استقر 
سهما عقارات الكويت والديرة القابضة عند مستوى اغالقهما السابق، 
اما س���هم املشاريع فشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية تعامالت االمس 
عل���ى وقع اخلبر الذي اعلنت عنه الش���ركة وال���ذي تتوقع فيه ان 
حتقق 20 مليون دينار ارباحا من بيع 39.2% من حصتها في شركة 
اخلليج للتأمني وذلك في اطار الش���راكة االس���تراتيجية مع شركة 
»فيرفاكس«، حيث اغلق السهم على ارتفاع مبقدار 10 فلوس بعد ان 
قلصت عمليات بيعية شهدها السهم في نهاية اجللسة من مكاسبه 
التي بلغت 15 فلسا، في حني شهدت مجموعة االستثمارات تراجعا 
مبقدار 10 فلوس وذلك لليوم الثاني على التوالي في ظل اس���تمرار 
عمليات جني االرباح على السهم الذي حترك بشكل جيد تفاعال مع 

النشاط امللحوظ لسهم زين في اجللسات السابقة.
وتعرض سهم الرابطة لعمليات مضاربية واضحة خالل جلسة 
االم���س، حيث حققت ارتفاعا اثناء التداول غير ان نصف الس���اعة 
االخير ش���هد عمليات بيع على السهم ادت الى اقفاله على انخفاض 
4 فلوس وهو ما انعكس على االس���هم املرتبطة مثل التنظيف الذي 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
16.02 مليون دينار 
تمثل 47.5% من 
إجمالي القيمة

التداوالت المحدودة 
ألسهم »الوطني« 

و»بيتك« و»أجيليتي« 
وراء تراجع السيولة 

بنسبة %36.4

)محمد ماهر(ارتياح بعودة اللون األخضر لشاشات التداول

المؤشر العام 29.1 نقطة 
وتداول 210.9 ماليين سهم 

قيمتها 33.7 مليون دينار

ارتفاع

تمثل 42% من إجمالي الشركات المدرجة

»الجمان«: 95 سهمًا أسعارها السوقية أقل من 100 فلس
الرئيسيني لها.

4- ع����دم وض����وح موضوع 
استمرار إدراج معظمها في البورصة 
عند اتخاذ ق����رارات تنظيمية من 
جانب إدارة البورصة أو هيئة سوق 
املال جتاه بعض الش����ركات التي 

تعاني من مشاكل.
التمويلي����ة  مش����اكلها   -5
والتش����غيلية وج����ودة أصولها 
متفاوتة فيما بينها بشكل كبير. 

6- نوصي باالنتظار حلني توافر 
معلومات عنها، وذلك متهيدا لضم 
بعضها إل����ى املجموعة األولى أو 
الثانية، ورمبا تكون شريحة منها 

مناسبة للمضاربة احلذرة.
واملجموع����ة الرابعة، ضعيفة 
الت����داول ومتباينة املخاطر، ومن 

مواصفاتها:
1- تباين في النتائج فيما بينها، 
وتتذبذب نتائج معظمها بني األرباح 

واخلسائر.
2- ضعيفة التداول كما يوضح 
معدل دورانها، وبالتالي، متعرضة 
الدخول  ملخاطر م����دى س����هولة 

واخلروج.
3- ينصح بعدم شرائها، إال ملن 
تتوافر لديه معلومات مفيدة ودقيقة 

جدا التخاذ القرار املناسب.
4- معظمها ذو مخاطر متوسطة 

إلى منخفضة.
5- قد يكون بعضها مرش����حا 
للسيطرة من جانب مالك جدد أو 

ثانويني حاليني.
6- مشاكلها التمويلية متوسطة 
في معظم أسهم املجموعة، وكذلك 
جودة أصولها ودرجة تشغيلها.

وام����ا املجموع����ة اخلامس����ة، 
فموقوف����ة عن التداول ألس����باب 
مختلفة، ويبلغ عددها 11 س����هما، 
ومعظمها لن يع����ود إلى التداول 
خالل ال� 6 شهور القادمة على األقل، 
رغم توقع عودة عدد قليل جدا منها 

للتداول خالل الفترة املذكورة.

التوصيات

ف����ي خت����ام التحلي����ل، اورد 
»اجلم����ان« عددا م����ن التوصيات 

تنحصر في احملاور التالية:
1- دراسة إمكانية االستثمار أو 
املضاربة في الشركات ذات املخاطرة 

املتوسطة )املجموعة الثانية(.
2- عدم شراء أو التخلص من 
املرتفعة  الشركات ذات املخاطرة 

)املجموعة األولى(.
3- دراسة أعمق للشركات غير 
واضحة املخاطر لتحديد وضعها 
بشكل أوضح، وإال االبتعاد عنها 
كإج����راء احتياط����ي )املجموعة 

الثالثة(.

مركز  ق����ال 
اجلم���������ان 
لالستشارات 
االقتصادية 
ف����ي تقرير موجز ع����ن تصنيف 
التي يقل سعرها  أوضاع األسهم 
عن 100 فلس، ان عدد األسهم التي 
يقل س����عرها عن 100 فلس، وهي 
القيمة االسمية لألسهم الكويتية 
يبلغ 95 سهما، أي 42% من إجمالي 
األسهم املدرجة والبالغ عددها 226 
سهما، ومن تلك األسهم التي يقل 
س����عرها عن 100 فلس 11 س����هما 
موقوفا عن التداول، ومنها أيضا 
24 سهما منخفض التداول، ضمنها 
6 أسهم مدرجة في السوق املوازي، 
الفتا الى ان التحليل على أوضاع 
60 سهما من األسهم التي يقل سعر 
سهمها عن 100 فلس )اإلجمالي: 95 
منه����ا 12 موقوفة، و24 منخفضة 
التداول(. واشار »اجلمان« الى ان 
هناك عدة منظورات لفرز وتبويب 
تلك األس����هم، منها توزيعها على 
أساس قيمتها الدفترية، فبعضها 

يزيد على القيمة االسمية، أي أعلى 
من 100 فلس، وبعضها يزيد على 
القيمة السوقية، لكن مبا ال يتعدى 
القيمة االسمية البالغة 100 فلس، 
واملجموعة األخيرة، وهي التي تقل 

قيمتها الدفترية عن السوقية.
ولغرض فرز تلك األسهم مبا 
التعامل املستقبلي  يخدم حتديد 
معها، أشار التقرير الى تقسيمها 
إلى خمس مجموعات رئيس����ية، 

كالتالي:
املجموعة األولى، ذات مخاطر 

مرتفعة، ومن مواصفاتها:
1- تكبد معظمها خسائر متتالية 
ملعظم الفترات املالية، منذ الربع 
الثالث 2008 )بداية األزمة( حتى 

اآلن، أي حتى الربع الثاني .
املالي����ة ضعيفة  امل����الءة   -2
ملعظم مالكها الرئيسيني، وبالتالي، 
يستبعد دعمهم لها، من حيث إعادة 
الهيكلة، وزيادة رأس املال، والدعم 

اإلداري والتنظيمي.
3- توقع تعثر شريحة كبيرة 

منها خالل ال� 12 شهرا القادمة.

4- احتمال إقص����اء معظمها 
من التداول بش����كل دائم أو لفترة 
طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة 

البورصة أو هيئة سوق املال.
5- ل����دى معظمه����ا مش����اكل 
متعددة وجوهري����ة، خاصة من 
حيث املديونية والتشغيل وجودة 

األصول.
6- نوص����ي بع����دم ش����رائها 

حاليا.
الثانية، متوسطة  واملجموعة 

املخاطر، ومس����تقبلها واضح إلى 
حد ما، ومن مواصفاتها:

1- تكب����د معظمها خلس����ائر 
متتالية ملعظم الفترات املالية منذ 
الربع الثالث 2008 )بداية األزمة( 
حتى اآلن، أي حتى الربع الثاني 
البند في املجموعة  2010، )نفس 

األولى(.
2- املالءة املالية ملعظم مالكها 
الرئيسيني متوسطة إلى مرتفعة، 
وبالتالي، ال يستبعد دعمهم لها، من 
حيث إعادة الهيكلة، وزيادة رأس 
املال، والدعم اإلداري والتنظيمي.
3- عدم توقع تعثر ش����ريحة 
كبي����رة منها خالل ال� 12 ش����هرا 

القادمة.
4- عدم احتمال إقصاء معظمها 
من التداول بشكل دائم، أو لفترات 
طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة 

البورصة أو هيئة سوق املال.
5- لدى بعضها مشاكل متوسطة 
املديونية والتش����غيل  من حيث 
وجودة األصول، وأقلية منها تشكو 

من تلك املشاكل.
6- نوص����ي باالهتمام بها من 
حيث دراسة إمكانية شرائها لغرض 

املضاربة أو االستثمار.
الثالث����ة، غي����ر  واملجموع����ة 
واضحة املخاطر واملستقبل، ومن 

مواصفاتها:
1- تكب����د معظمها خلس����ائر 
متتالية ملعظم الفترات املالية منذ 
الربع الثالث 2008 )بداية األزمة( 
حتى اآلن، أي حتى الربع الثاني 
2010، )نفس البند في املجموعتني 

األولى والثانية(.
املالي����ة ملالكه����ا  امل����الءة   -2
الرئيسيني متوسطة إلى مرتفعة، 
لك����ن موقفهم غي����ر واضح جتاه 
دعمهم لها، من حيث إعادة الهيكلة 
وزيادة رأس املال، والدعم اإلداري 

والتنظيمي.
3- ع����دم وضوح مس����تقبل 
معظمها من حيث احتماالت التعثر 
خالل ال� 12 ش����هرا القادمة، نظرا 
لع����دم وضوح م����دى دعم مالكها 

الشركات ذات المخاطر المرتفعة 

سل 
سل

الت

كة
شر

ال

م  
سه

ر ال
سع

س( 
)فل

20
10

/9
/1

6

ة( 
سار

)خ
ية 

بح
ر

ف 
نص

م  لل
سه

ال
  2

01
ل 0

ألو
ا

س(
)فل

ية  
فتر

الد
مة 

لقي
ا

س( 
)فل

ف 
)أل

ض  
قرو

ال
ر( 

ينا
د

لى 
ض إ

قرو
ال

ت 
ودا

وج
الم

ض 
قرو

ال
وق 

حق
لى 

إ
ن  

همي
سا

الم

ان
دور

ل ال
عد

م

4950.472%60%3356.203- 2811.6مستثمر د1
280.789%21%545.374- 531.4أصول2
796.357%43%9317.149- 732.9السالم 3
251.722%18%467.476- 288.2اكتتاب4
783.018%41%19263.885- 4110.2املدينة5
03.368%0%700- 230.4املستثمرون6
410.862%8%509.152- 2329.9جراند7
961.282%41%7853.788- 301.7منازل8
102.928%7%14710.312- 500.2هيتس تلكوم9
901.398%39%11021.579- 411.6بتروجلف10
410.159%26%522.512- 336.5امتيازات11
951.317%49%7263.894- 202.2ميادين12
1042.629%43%72163.155- 357.8متويل خليج13

تصنيف األسهم التي يقل  سعرها عن 100 فلس بناء على عالقة 
سعرها بالقيمة الدفترية باستثناء منخفضة التداول والموقوفة

النسبةالعددالفئة
63%38تزيد قيمتها الدفترية عن 100 فلس

تزيد قيمتها الدفترية عن السوقية  لكنها تقل 
33%20عن 100 فلس

3%2تقل قيمتها الدفترية عن سعر السوق
100%60اإلجمالي

تقـرير


