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جموهرات و�ساعات 

يظهر ان هذه احملفظة لم حتقق الهدف الذي من أجله مت تأسيسها، 
وتزامن ذلك مع خروج أكثر من ١٦ شركة من خدمة البيوع املستقبلية 
األمر الذي أفقد السوق بشكل شبه كامل دور صناع السوق في خلق 
توازن واستقرار، وبالتبعية اصبح السوق عرضة للتقلبات احلادة 
ألي تصريحات ســـلبية سواء عن صفقة زين او مشاكل الشركات، 
املتداولني  فـــان  وبالتالي 
االفراد اصبحوا هم الالعبني 
االساسيني في السوق، حيث 
استحوذوا على نحو ٩٧٪ 
من مجمل تداوالت السوق 

في شهر اكتوبر املاضي.
  

  آلية التداول
  حافظت اغلب اســـهم 
البنوك على اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على ســـهم البنك الدولي 
الـــذي حقـــق ارتفاعا في 
سعره مبقدار وحدتني اال 
انه يالحظ ان هناك شبه 
احجام عن بيع الســـهم، 
اقباال على  بل ان هنـــاك 

اذ مت تداول ١٧٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٢٩٥ صفقة قيمتها ١٫٣ 
مليون دينار.

  صناع السوق

  تظهر حركة تداوالت السوق منذ فترة طويلة انه يفتقر لصناع 
الذي يجعل  السوق األمر 
حركـــة التـــداول تخضع 
للمحفزات الوقتية وغياب 
شبه تام للعمل املؤسسي، 
فحتى املجاميع االستثمارية 
اغلبها غير قادر على دعم 
أســـهمها بســـبب سعيها 
املالية  للوفاء بالتزاماتها 
الـــذي تواجه  الوقت  في 
فيه صعوبة في ذلك األمر، 
كذلك أظهر تقرير لديوان 
احملاســـبة ان احملفظـــة 
الوطنيـــة لـــم تضخ في 
السوق سوى ٤٢٥ مليون 
دينار من مجمل رأسمالها 
البالغ نحو ١٫٥ مليون دينار 
فيما ان املتوافر منه نحو 
٨٦٠ مليون دينار األمر الذي 

 التصريحات اإليجابية لمجموعة الخرافي حول صفقة «زين» 
تدفع السوق لالرتفاع بقيادة أغلب أسهم الشركات التابعة لها

  اســـتحوذت قيمة تداول أســـهم ١٠ شـــركات 
والبالغة ١٧٫٢ مليون دينار على ٥٩٫٢٪ من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، الدولي، 
بيتك، استثمارات، بوبيان للبتروكيماويات، القرين 

للبتروكيماويات، زين، املال، أنابيب، كابالت.
   باستثناء انخفاض مؤشر قطاع األغذية مبقدار ٧٫٦ 
نقاط، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات األخرى أعالها 
ــتثمار مبقدار ٦٦٫٨ نقطة، تاله اخلدمات مبقدار  االس
٥٤٫٩ نقطة.قطاعات اعالها قطاع اخلدمات مبقدار ١٥١٫٢ 
نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار ١٩٫٤ نقطة، تاله قطاع 

الصناعة مبقدار ١٧٫٤ نقطة.
   اســـتحوذت قيمة تداوالت «زين» البالغة ٦٫٤ 

ماليني دينار على ٢١٫٩٪ من القيمة اإلجمالية. ت 
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اكثر، واســـتمرت عمليات  الشراء 
التجميع بشكل واضح وتدريجي على 
سهمي البنك الوطني وبيت التمويل 
الكويتي، وفي ظل املشاكل التي متر 
الشـــركات، وايضا  العديد من  بها 
الصعوبات املاليـــة التي تواجهها، 
فان قطاع البنوك يعتبر املالذ اآلمن 
البنوك  للمستثمرين خاصة اسهم 
القادرة على توزيع ارباح وحتديدا 

البنك الوطني و«بيتك».
  وحققت اغلب اســـهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على بعض اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، 
فقد شـــهد سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا 
دون عروض في تداوالت مرتفعة نسبيا، اال ان طابع املضاربات لعب 
دورا اساســـيا في صعود السهم، كذلك سجل سهم الساحل للتنمية 
ارتفاعا مبقدار وحدتني في تـــداوالت مرتفعة غلبت عليها عمليات 
املضاربة كذلك االمر بالنســـبة لسهم املال لالســـتثمار الذي سجل 
ارتفاعا مبقدار وحدتني، وسجل سهم املدينة للتمويل انخفاضا في 

سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.
  وحققت اغلب اســـهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على 

بعض االسهم.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اســـهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد حقق سهم اخلليج للكابالت 
ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون عروض بيع مدعوما بالتطورات 
االيجابية حول االســـهم التي يتم جتميعها لصفقة زين خاصة ان 
اخلليج للكابالت لديها  محفظة كبيرة تضم اسهم زين، وحقق سهم 
منا القابضة ارتفاعا في ســـعره في تداوالت مرتفعة نســـبيا، فيما 
ســـجل ســـهم القرين للبتروكيماويات هبوطا كبيرا بفعل عمليات 
البيع القوية على الســـهم، مقابل عمليات شراء ملحوظة على سهم 

بوبيان للبتروكيماويات الذي حافظ على سعره.
  واستمرت حركة التداول ضعيفة على الشركات اخلدماتية رغم 
حتقيق اغلبها ارتفاعا في اسعارها، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في 
تداوالته مع استقرار سعره، فيما سجل سهم الرابطة للنقل انخفاضا 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء، كما انخفض سهم الوطنية 
للتنظيف ٣ وحدات ســـعرية، يعود انخفاض السهمني بعد ان تأكد 
عدم صحة املعلومات اخلاصة بسحب عقد املورد الرئيسي من شركة 
انهام، كذلك انخفض سهم مبرد باحلد االدنى معروضا دون طلبات 

بفعل استمرار عمليات البيع املتواصلة على السهم.
  وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 

في تداوالت ضعيفة.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شـــركات على ٥٩٫٢٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٠٩ 

شركات. 

 هشام أبوشادي
  استعاد مؤشـــرا سوق الكويت 
املالية أمس جـــزءًا كبيرًا  لألوراق 
من اخلسائر التي تكبداها أول من 
أمـــس إال أن قيمة التداول ظلت في 
مستويات متدنية، ومن ابرز العوامل 
التي ساعدت في املكاسب التي حققتها 
البورصة تصريح مدير عام شركة 
الوطنية بأنه يتوقع  االستثمارات 
جتميع اكثر من ٤٦٪ من اسهم زين 
كذلك قرب نهاية الشهر اجلاري دفعت 
الصناديق واحملافظ املالية لرفع قيم 
استثماراتها األساسية في السوق 

إلغالق ميزانية الشـــهر اجلاري على مستويات جيدة وعلى الرغم 
من أجواء القلق التي تسود أوساط املتداولني والتي ادت الى ضعف 
القوة الشـــرائية إال أن ما يجب التأكيد عليه هو أن السوق في ظل 
التأكيدات بإمتام صفقة زين سيميل إلى االجتاه الصعودي التدريجي 
إال أن عودة التدفقات املالية للسوق بقوة مرتبطة بالكشف النهائي 
عن ما مت جتميعه من نســـبة ٤٦٪، وايضا بالكشف عن املفاوضات 
اخلاصة ببيع زين السعودية ويتوقع مع منتصف الشهر القادم ان 
يتم االعالن عن تطورات ايجابية حول الصفقة وفي مقابل ذلك، فإن 
الفترة احلالية من كل عام يشـــهد فيها السوق نوعا من الهدوء مع 
تركيز على اسهم الشركات ذات التوزيعات وقد انعكست التصريحات 
االيجابية حول صفقة زين على السوق بشكل عام واسهم مجموعة 
شركات اخلرافي بشـــكل خاص والتي حققت مكاسب جيدة خاصة 

سهمي االستثمارات الوطنية واخلليج للكابالت.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٤٥٫٦ نقطة ليغلق على ٦٩١٤٫٤ نقطة 
بارتفاع نســـبته ٠٫٦٦٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ٢٫٢٨ نقطة ليغلق على ٤٦٧٫٨٣ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٤٩٪ 

مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ١٢٨٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٢٩٥٧ صفقة قيمتها ٢٩٫١ مليون دينار وجرى التداول على اســـهم 
١٠٩ شـــركات من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥٥ 
شركة وتراجعت اســـعار اسهم ١٨ شركة وحافظت اسهم ٣٦ شركة 

على اسعارها و١٠٤ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشـــركات اخلدماتية النشـــاط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٣٢٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٧٤٤ صفقة قيمتها ١٠٫٤ 
ماليني دينار وجاء قطاع الصناعة في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٩ مليون سهم نفذت من خالل ٦٠٦ صفقات قيمتها ٦٫٤ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة 
اذ مت تداول ٤٤٫٧ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٩٢٧ صفقة قيمتها 
٥٫٤ ماليني دينار. وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٨٫٢ ماليني ســـهم نفذت مـــن خالل ٢٦٢ صفقة 

قيمتها ٤٫٨ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 

 ارتفاع سهمي 
«االستثمارات» 
و«الكابالت» بالحد 
األعلى واستقرار 
أسهم البنوك 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
١٠ شركات 

على ٥٩٫٢٪ من 
القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ٤٥٫٦ نقطة وتداول 
١٢٨٫٥ مليون سهم قيمتها 

٢٩٫١ مليون دينار 

 ارتفاع 

 «وثاق» للتأمين التكافلي تحقق نموًا كبيرًا 
  في صافي استثمارات المشتركين خالل ٢٠١٠

 أعلنت شركة وثاق للتأمني التكافلي أنها حققت منوا 
كبيرا في صافي استثمارات املشتركني خالل العام احلالي، 
كما أعلنت أنها حققت أرباحا تشغيلية واستثمارية في 
الربع الثالث من ٢٠١٠، األمر انعكس إيجابا على نتائج 
الشركة في األرباع الثالثة األولى في عام ٢٠١٠ مقارنة 
بذات الفترة من العام ٢٠٠٩. وفي هذا اخلصوص قال 
مدير عام الشـــركة ماجد العلي إن اخلسائر في صافي 
نتيجة األنشـــطة تراجعت بشكل كبير خالل التسعة 
أشهر األولى من العام احلالي، وذلك مقارنة بذات الفترة 
من العام املاضي، وذلك بفضل ما قامت به الشركة من 
متابعة ألوضاع األسواق والظروف التي مر بها قطاع 

التأمني، األمر الذي دفعها على الدوام للقيام بالتعديالت 
اإلستراتيجية املناسبة لضمان النتائج التي تعود على 
الشركة بالربح والتقدم. وأشار العلي إلى أن الشركة 
قامت كذلك بإتباع آليات وسياسات عمل خلدمة عمالئها 
بالشكل الالئق، مع استمرار حرصها في احلفاظ على 
حقوق الشركة في ظل ظروف األسواق املضطربة وغير 
املســـتقرة، األمر الذي ساهم بشـــكل كبير في حتسن 
ربحية السهم في الشركة خالل الربع الثالث من العام 
احلالي حيث أصبح قيمته (١٫٦٨) فلس للسهم، بعدما 
كانت تلك القيمة «- ٢٨٫١٤» فلس للسهم في مثل هذه 

الفترة من العام املاضي. 

 على هامش زيارة رئيس وزراء سانت لوشيا لـ «الغرفة» أمس

 الغانم: القطاع المصرفي الكويتي عريق ويتميز
  بسيولة ضخمة يمكن توظيفها في االستثمارات الخارجية 

 تكتسب جهود ومساهمات بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» في مجال مكافحة مرض السكري بالتعاون 
مــــع وزارة الصحة واجلهات األخرى املعنية أهمية 
كبــــرى كونها جتمع بني الــــدور االجتماعي والبعد 
االقتصادي، فهــــى تؤكد ريادة «بيتــــك» في مجال 
املسؤولية االجتماعية التي يأتى امللف الصحي في 
مقدمتها، وتنظر إلى «السكري» باعتباره من أكثر 
اإلمراض انتشارا في املجتمع الكويتي بجميع اعماره 
ما يهــــدد بعرقلة حركة منوه ويعطل قدرات أبنائه 
ويؤثر سلبا على األداء االقتصادي العام فضال عما 
يتــــم إنفاقه من مبالغ طائلة علــــى عمليات العالج 

والتصدي للتداعيات اخلطيرة للمرض. 
  وقد شــــارك «بيتك» في تنظيم معرض «اضبط 
سكرك.. حتفظ صحتك» الذي افتتحه وزير الصحة 
د. هالل الساير حيث أشاد بدور «بيتك» ومساهماته 
االجتماعيــــة وما يوليه من اهتمــــام لدعم وتطوير 
منظومة اخلدمات الصحية في البالد بالتعاون مع 
وزارة الصحــــة، مؤكدا أن البنــــك يقدم النموذج ملا 
يجب أن تكون عليه مساهمات القطاع اخلاص في 
التصدي للقضايا احليوية التي تهم املجتمع وأبرزها 
الصحة. وشهد املعرض إقباال كبيرا من الزوار الذين 
بلغ عددهم ١٠ آالف زائر ومت إجراء فحوصات شاملة 

لنحــــو ٣ آالف منهم للتعرف على حالتهم الصحية 
مع تقــــدمي التوعية الالزمة لعموم الزوار من خالل 
اجلهات املشاركة والتي تخصصت كل واحدة منها 
في مجال أو نشاط يرتبط بشكل ما مبكافحة مرض 
الســــكري او القضاء على تداعياته.  وكان «بيتك» 
وقع في وقت سابق واالحتاد الدولي للسكري مذكرة 
تفاهم وتعاون تعد األولى من نوعها على مستوى 
البنوك وتهدف لرفع مستوى اخلدمات املقدمة ملرضى 
الســــكري في منطقة اخلليج والشرق األوسط، في 
خطوة باجتاه توسيع دوره االجتماعي خلدمة ماليني 
األفراد في املنطقة تعزيزا جلهوده املتواصلة محليا 

والتي أصبحت حتظى بتقدير واهتمام كبيرين.
  وفى اليوم العاملي للسكري اكتسى برج بيتك في 
قلب العاصمة بحلة من األضواء الزرقاء التي حتمل 
جزءا من شعار وعالمة مكافحة «السكري» مما لفت 
انتباه املارة واحمليطني باملكان، ومن األنشطة املعبرة 
عن االهتمام مبكافحة السكري مهرجانات املشي التي 
نظم بيتك العديد منها سواء بشكل مكثف وبحضور 
عدد من الوزراء والشخصيات املهمة وجماهير غفيرة، 
أو فــــي بعض املناطق الداخلية في مناطق املشــــي 
وممارسة الرياضة حيث تكون الفكرة اقرب ألكبر 

عدد ممكن من املواطنني.  

 كونا: قام رئيس الوزراء ووزير 
املالية في سانت لوشيا ستيفنسن 
كينغ الذي يـــزور البالد بدعوة 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة الى 
غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
أمس وكان في استقباله رئيس 

الغرفة علي الغامن.
التجـــارة  غرفـــة    وقالـــت 
والصناعة في بيان صحافي ان 
الغـــامن أكد على ضرورة تعزيز 
العالقات االقتصادية بني البلدين، 
مبينا اهميـــة املوقع اجلغرافي 
واالســـتراتيجي الذي تتمتع به 
الكويـــت واملطل علـــى اخلليج 
العربي. ونقل البيان عن الغامن 
قوله أثنـــاء اللقاء الذي حضره 
الغرفة ان  إدارة  أعضاء مجلس 
الكويت «تتميز بقطاع مصرفي 
عريق وســـيولة ضخمة ميكن 
فـــي االســـتثمارات  توظيفهـــا 

اخلارجية إضافة إلى موقعها حيث 
تعتبر البوابة التجارية للعراق». 
من جانبه أعـــرب رئيس وزراء 
ســـانت لوشيا الذي يرافقه وفد 

رفيع املستوى عن سعادته بزيارة 
الغرفة مؤكدا حرصه على التنمية 
الوقت  االقتصادية وقناعته في 
الذي يلعبه  الفعال  ذاته بالدور 

القطاع اخلاص في هذه التنمية. 
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس 
وزراء سانت لوشيا قدم عرضا 
موجزا عـــن اقتصاد بالده وأهم 

املميزات االستثمارية السيما في 
مجاالت التعاون التجاري وبرامج 
اخلصخصة وكيفية االستفادة 

منها. 

 الغامن يسلّم سانت لوشيا هدية تذكارية  علي الغامن خالل لقائه مع سانت لوشيا 

لنحــــو ٣ آالف منهم للتعرف على حالتهم الصحية  تكتسب جهود ومساهمات بيت التمويل الكويتي 

 جهود «بيتك» في مكافحة «السكري» تأكيد لدوره االجتماعي

 (محمد ماهر) ارتفاع مؤشري السوق معوضني بعض خسائرهما


