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والذي من شأنه أن يدفع باجتاه البدء في عمليات الفحص النافي للجهالة، 
والذي يتطلب عقد مجلس االدارة اجتماعا للموافقة عليه.

وحس����ب مصادر مطلعة، فإنه ستكون هناك موافقة باالجماع، وانه 
يتزامن مع ذلك، مفاوضات مع اطراف لبيع زين افريقيا. ويظل  عنصر 
الزمن في غاية االهمية لتنفيذ هذه الصفقة قبل شهر مارس املقبل لتالفي 
امتامها وفق املادة 74 من قانون هيئة اسواق املال، حيث يفترض ان شهر 
مارس ُيعد نهاية الفترة القانونية احملدودة في القانون النتهاء مجلس 

مفوضي هيئة اسواق املال من اعداد  الالئحة التنفيذية.

آلية التداول

باستثناء انخفاض سهمي 
البنك االهلي املتحد وبيتك 
بشكل محدود، فقد حافظت 
اس����هم باقي القط����اع على 
اسعارها ثابتة في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم 
والت����ي متثلت ف����ي البنك 

الوطني
والبنك الدولي والتمويل 
الكويتي، وكما سبق ان اشرنا 
في تقاري����ر عدة الى اهمية 
التركيز على اسهم البنوك 
املتوقع في  التطور  نتيجة 
ارباحه����ا ليس في النصف 

مليون سهم نفذت من خالل 938 صفقة قيمتها 7 ماليني دينار.

الصناديق االستثمارية

من ابرز االس����باب وراء هدوء تداوالت السوق امس، ضعف حترك 
الصناديق االستثمارية التي كانت وراء  نشاط السوق االسبوع املاضي 
خاصة على اسهم الشركات القيادية لتحّسن اغالق نهاية شهر اكتوبر، 
وبالتالي، فإنه يتوقع ان تستمر حركة الصناديق في الهدوء حتى نهاية 
اجازة عيد االضحى، االمر الذي يعني ان اسعار االسهم قد متيل لالنخفاض 

احملدود خاصة على اسهم 
الشركات القيادية التي متثل 
املراكز املالية االساسية لدى 
الصناديق واحملافظ املالية 
الكبيرة. وم����ع االنخفاض 
امللح����وظ لس����هم زين في 
تداوالت محدودة، فقد ادى 
ذلك الى ضع����ف تداوالت 
اسهم الشركات املرتبطة به 
مع تباين في اس����عارها ما 
بني االستقرار واالنخفاض 
احملدود، ويأتي ذلك في اطار 
عدم وجود تطورات ايجابية 
جديدة حول الصفقة خاصة 
التوصل التفاق  بعد ان مت 
بني كبار املساهمني في زين 

تحرك ملحوظ على أغلب أسهم الشركات الرخيصة
خاصة التابعة لشركتي »إيفا« و»المدينة«

استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
22.4 مليون دينار على 57.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، ايفا، 

املركز، السالم، جيزان، ميادين.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

6 ماليني دينار على 15.5% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع االستثمار مبقدار 
14 نقطة والشركات غير الكويتية مبقدار 12.1 نقطة، 
تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أعالها البنوك مبقدار 

55.9 نقطة، تاله التأمني مبقدار 14.3 نقطة. ت
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الثاني من العام احلالي، بل في العام 
املقبل الذي يتوقع ان تشهد فيه ارباح 

البنوك منوا ملحوظا.
وفي قطاع االستثمار، حققت اغلب 
اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد 
شهد سهم ايفا تداوالت نشطة وارتفاعا 
محدودا في سعره، كذلك االمر لسهم 
الديرة القابضة وذلك في اطار احلركة 
النشطة التي تشهدها اسهم الشركات 
التابعة ملجموعة ايفا، فيما اس����تمرت 
التداوالت احملدودة على اسهم الشركات 
املرتبطة بسهم ايفا التابعة ملجموعة اخلرافي في القطاع، خاصة سهمي 

االستثمارات الوطنية والساحل للتنمية واالستثمار.
وش����هد سهم السالم القابضة تداوالت نش����طة ادت الرتفاعه باحلد 
االعلى مطلوبا دون عروض في اطار النشاط النسبي الذي شهدته اسهم 
املدينة واكتتاب القابضة، ورغم اخلسائر امللحوظة لشركة جلوبل فان 
السهم س����جل انخفاضا محدودا في تداوالت ضعيفة اال انه يالحظ ان 
الشركة قلصت خسائرها بشكل كبير في فترة التسعة اشهر من العام 
احلالي والتي بلغت نحو 46.2 مليون دينار مقارنة بنحو 104.1 ماليني 
دين����ار في الفترة نفس����ها من العام املاضي، االمر ال����ذي يظهر التطور 
امللحوظ في اداء الشركة خاصة في ظل قيامها بسداد نحو 222 مليون 

دينار من ديونها.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف العام 
باس����تثناء التداوالت املرتفعة وعلى بعض االسهم خاصة سهم جيزان 
القابضة الذي س����جل ارتفاعا محدودا في سعره، كذلك شهد سهم ابيار 
ارتفاعا في تداوالته مع انخفاض ملحوظ في سعره بفعل عمليات جني 

االرباح، خاصة ان السهم حقق مكاسب سوقية االسبوع املاضي.

الصناعة والخدمات

اس����تمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الش����ركات الصناعية مع 
انخفاض اس����عار بعضها وارتفاع محدود لبعض االسهم خاصة سهم 
اسمنت الهالل. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات اخلدماتية 
بالضعف خاصة على اسهم الش����ركات القيادية في القطاع، فقد سجل 
سهم زين انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة، كذلك سجل 
سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في تداوالت محدودة ايضا، فيما ان سهم 
ميادين شهد تداوالت قياسية غلبت عليه عمليات املضاربة التي دفعته 
لتحقيق مكاسب سوقية ملحوظة، وسجل سهم هيتس تليكوم ارتفاعا 

باحلد االعلى في تداوالت محدودة نسبيا.
وبش����كل عام، يالح����ظ ان هناك حتركا على بعض اس����هم املجاميع 
الرخيصة والتي كانت في حال����ة ركود في الفترة املاضية في مقدمتها 

اسهم الشركات التابعة ملجموعة املدينة للتمويل.

هشام أبوشادي
اتس����مت حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية في بداية تعامالت 
بالتباين في توجهات  األسبوع أمس 
املتداولني بني الشراء االستثماري على 
أس����هم الش����ركات القيادية خصوصا 
البنوك واملضاربات على أسهم الشركات 
الرخيصة في مختلف القطاعات إال ان 
التي  احلركة السعرية ملعظم األسهم 
شملها النشاط سجلت انخفاضا، األمر 
الذي أدى الى انخفاض مؤشري السوق، 
خصوصا املؤشر الوزني. ويالحظ ان 

هناك حتوال على أس����هم الش����ركات الرخيصة بعد ان أخذت الشركات 
القيادية حاصلها من الصعود في الفترة املاضية، األمر الذي يشير الى 
س����يطرة عمليات املضاربة على الس����وق، خصوصا ان استمرار تأخر 
العديد من الشركات في اإلعالن عن نتائجها املالية للربع الثالث يجعل 
من الصعوبة تقييم أسعار هذه األسهم، ومدى إمكانية بناء مراكز مالية 
آلجال متوس����طة وطويلة املدى على هذه األس����هم، فرغم ان هناك من 
املتداولني من يرى ان رخص أس����عار هذه األسهم محفز لشرائها، ولكن 
األهم من ذلك قراءة البيانات املالية للشركة ملعرفة حجم الديون وقدرتها 
على السداد، خاصة، ومتابعة اخلالفات في مجالس إدارات الشركات حتى 
يتم وقف أسهم الشركة عن التداول األمر الذي يترتب عليه جتميد أموال 
املتداولني. وبش����كل عام، فإن اس����تمرار عدم إعالن معظم الشركات عن 
نتائجها املالية حتى اآلن سوف يدفع بحركة التداول على مدى األسبوع 
اجلاري واألسبوع القادم نحو التذبذب وتفضيل معظم أوساط املتداولني 

البيع واالحتفاظ بالسيولة املالية لفترة ما بعد عيد األضحى.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة مبقدار 3.7 نقاط ليغلق على 7063.9 
نقطة بانخفاض نسبته 0.05% كذلك انخفض املؤشر الوزني 3.40 نقاط 

ليغلق على 474.21 نقطة بانخفاض نسبته %0.71.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 372.7 مليون سهم نفذت من خالل 4373 
صفقة قيمتها 38.7 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 126 شركة 
من أصل 213 ش����ركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وحافظت 
أسهم 42 ش����ركة على أسعارها ثابتة، و45 شركة سجلت انخفاضا في 

أسعارها فيما ان 87 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 14.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 509 صفقات قيمتها 13.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 124.4 مليون سهم نفذت  من خالل 1632 صفقة قيمتها 9.5 

ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث من حيث القيمة، إذ مت تداول 120.4 

ضعف تداول 
األسهم القيادية 
باستثناء 
»الوطني« و»بيتك« 
و»الدولي«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات
على %57.8 

من القيمة اإلجمالية

)سعود سالم( انخفاض محدود ملؤشرات السوق  

المؤشر 3.7 نقاط وتداول 
372.7 مليون سهم قيمتها 

38.7 مليون دينار

انخفاض

2.7 مليون دينار أرباح
»التمدين االستثمارية« 

التمدي����ن  ش����ركة  أف����ادت 
االس����تثمارية بأنها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي على 
بياناتها املالي����ة املرحلية للفترة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
ربحا بلغ 2.7 مليون دينار ما يعادل 
9.15 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح 
بلغت 2.4 مليون دينار ما يعادل 
7.85 فلوس للسهم للفترة نفسها 

من العام املاضي.

»الدولية لالستثمار« تدرس عرضًا 
من بنك عالمي إلعادة تمويل مديونياتها 
ذكرت شركة املجموعة الدولية لالستثمار أن مجلس ادارة الشركة 
قد قام باملوافقة على التقرير النهائي املعد من قبل كي بي ام جي، والذي 
يتضمن مراجعة مستقلة العمال الشركة، كما متت املوافقة على توزيع 
التقرير حلملة الصكوك والذين قاموا مسبقا بالتوقيع على اتفاقية حفظ 
سرية املعلومات مع الشركة، علما بأن التقرير سيكون متاحا لباقي حملة 
 الصكوك في حال قاموا بالتوقيع على اتفاقية حفظ سرية املعلومات.  
وافادت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس بأنها قد تلقت 
عرضا مبدئيا من احد البنوك العاملية بخصوص  إمكانية اعادة متويل 
مديونيات الش���ركة، علما بأن الشركة تقوم حاليا بدراسة  هذا العرض 

باإلضافة لبحثها عن بدائل متويلية أخرى مبساعدة مستشاريها. 

أعلن بنك برقان عن انضمام مجموعة 
جديدة من الفائزين بجائزة السحب اليومي 
حلس���اب »يومي« املصرف���ي، حيث فاز 
كل منهم مببل���غ 5000 دينار مت إيداعه 
في حس���ابهم لتزداد ف���رص ربحهم في 

السحوبات اليومية القادمة.
وقد جرى السحب في املبنى الرئيسي 
املتبعة  لبنك برقان حس���ب اإلجراءات 
بحضور ممثل���ني ع���ن وزارة التجارة 

والداخلية.
وقال البنك في بيان صحافي انه مع 

ازدياد اإلقبال على هذا احلس���اب الفريد 
من نوعه، تتجدد السحوبات اليومية التي 
كان آخرها س���حوبات األسبوع املاضي 
التي فاز بها خمسة عمالء كان احلظ من 
نصيبهم بالفوز باجلائزة اليومية وهم: 
ماجد محمد رشيد عبداهلل رشيد، كزار 
محسن بطاح محمد، علي حسن أحمد بور، 
علياء عبداحلميد غلوم خاجة، ونبوجسا 
راجاسيك. وأضاف انه بهذا احلساب يحقق 
بنك برقان، متي���زا وحضورا نوعيا من 
حيث تلبيته لرغبة العمالء في برنامج 

سحوبات يختلف عن السحوبات السنوية 
والش���هرية وحتى األسبوعية، فمع كل 
صباح جديد تشرق فرصة أخرى حتمل 
البشرى للفائز الذي قد تتكرر فرص فوزه 
كل يوم.وبني البن���ك انه ميكن لعمالئه 
وغيرهم من عمالء البنوك األخرى فتح 
هذا احلساب بس���هولة حيث يتم إيداع 
500 دينار في احلس���اب ملدة شهر كامل 
ليتم بعدها إدراج العميل في السحوبات 
اليومية بفرص تزداد مقابل كل 50 دينارا 

في احلساب. 

»برقان« يعلن أسماء الفائزين بسحب حساب »يومي«


