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فرصة للشـــراء خاصة البنوك القادرة على حتقيق منو في ارباحها 
الشغيلية اكثر من االرباح الناجتة من حترير مخصصات.

  وقد شهد ســــهم البنك الدولي عمليات بيع ملحوظة من قبل بعض 
املضاربني امال في الشراء بأسعار اقل.

  وازدادت حركة التداول ضعفا على اسهم الشركات االستثمارية 
مع تراجع اسعار اغلبها، فهناك ١٢ شركة في قطاع االستثمار اسهمها 
متوقفة عن التداول من اصل ٥١ شركة مدرجة في القطاع ليبقى ٣٩ 
شـــركة يتم تداول اسهمها، ومن هذه الشركات مت التداول امس على 
اسهم ١٧ شـــركة فقط االمر الذي يظهر مدى حذر اوساط املتداولني 

  كما حافظت اسهم ٣ بنوك على اسعارها ثابتة فيما تكبدت أسهم 
٦ بنوك انخفاضا في اســـعارها بفعل تزايد عمليات البيع خوفا من 
تأثر نتائج البنوك في الربع الرابع بانخفاض قيم اصول الرهونات 
لديها ما يدفعها الى زيادة حجم املخصصات وبالتالي تأثر ارباحها 
خاصة وان النمو الذي احرزته ارباح بعض البنوك في الربع الثالث 
جاء نتيجة حترير بعض املخصصات وحتسن قيم االصول، وعلى 
الرغم من هذا االنخفاض الوقتي السعار البنوك، فإنه ال يوجد افضل 
من اسهم البنوك لشرائها، وذلك كون اسعارها على املدى املتوسط 
والبعيد ســـوف تشـــهد ارتفاعا، وما يحدث من هبوط حاليا ميثل 

 تزايد عمليات البيع على البنوك يدفع السوق للهبوط
  والعزوف عن الشراء يقود المؤشر لالستمرار باتجاهه النزولي 

من شراء اسهم الشركات االستثمارية 
على الرغم من ان اغلب اسهم القطاع 
اســـعارها اقل من قيمتها االســـمية 
بنسب تتراوح ما بني ٥٠ الى ٧٠٪، 
ورغم ذلك فإن هذا االنخفاض ال يعد 
عامال محفزا للشراء نتيجة املخاوف 
من تعرض املزيد من الشركات لوقف 
تداول اسهمها، فضال عن ان ٩٥٪ من 
اســـهم القطاع على االقل لن تتمكن 
من توزيع ارباح ملـــدة لن تقل عن 

٣ سنوات.
  كذلك اتسمت حركة التداول على 

اسهم الشركات العقارية بالضعف مع انخفاض اسعار اغلبها.

  الصناعة والخدمات

  كذلك ســــجلت اغلب اسهم قطاع الشــــركات الصناعية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء االرتفاع احملدود السعار سهمي 
الكابالت واصالح السفن.وازدادت ايضا حركة التداول على اسهم الشركات 
اخلدماتية ضعفا باستثناء االرتفاع احملدود لتداوالت بعض االسهم، فقد 
شهد سهم «زين» ارتفاعا في تداوالته مقارنة بأول من امس مع انخفاض 
محدود في سعره، حيث يالحظ ان هناك عمليات جتميع واضحة على 
السهم باســــعاره احلالية الهداف اســــتثمارية في ظل العوائد اجليدة 
املتوقعة للشركة نهاية العام، باالضافة للدعم الذي يحصل عليه السهم 

من صفقة بيع ٤٦٪ من اسهم الشركة.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٦٤٫٢٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ٩٤ شركة. 

 هشام أبوشادي
  علـــى الرغم مـــن ارتفاع قيمة 
التداوالت في سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس بنســـبة ٥٣٪ مقارنة 
بـــأول من أمس، إال ان مؤشـــري 
الســـوق ســـجال هبوطا ملحوظا 
بفعل تزايد عمليات البيع خاصة 
البنوك التي شهدت  على أســـهم 
انخفاضا ملحوظـــا خالل مراحل 
التداول، وذلك يعود الى املخاوف 
التي تسود أوساط املتداولني من 
استمرار االجتاه النزولي للسوق 

نتيجة تفاعل أوساط املتداولني مع التضارب بشأن التصريحات 
حول مستقبل صفقة «زين ـ اتصاالت».

  المؤشرات العامة

  وقد انخفض املؤشـــر العام للبورصـــة ٤٠٫٥ نقطة ليغلق على 
٦٨٥٠٫٥ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٥٩٪ مقارنة بأول من امس، كذلك 
انخفض املؤشر الوزني ٥٫٠٣ نقاط ليغلق على ٤٦١٫٤٨ نقطة بارتفاع 

نسبته ١٫٠٨٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ١٠٠٫٤ مليون سهم نفذت من خالل 
٢١٣٦ صفقة قيمتها ٢٤٫٤ مليون دينار وجرى التداول على أسهم ٩٤ 
شركة من أصل ٢١٣ شركة مدرجة في السوق الرسمي، ارتفعت أسعار 
أسهم ١١ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٥٩ شركة وحافظت أسهم ٢٤ 

شركة على أسعارها و١١٩ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنك النشـــاط من حيـــث القيمة، إذ مت تداول ١٨٫٦ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٣٨ صفقة قيمتها ١١٫٧ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٣٠ مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٧٤ صفقة قيمتها ٦٫٩ 
ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من 
حيث القيمة إذ مت تداول ١٩ مليون سهم نفذت من خالل ٤٣٩ صفقة 

قيمتها ٢٫١ مليون دينار.
  وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٥٫٩ ماليني سهم نفذت من خالل ١٩١ صفقة قيمتها 

١٫٨ مليون دينار.
  وجاء قطـــاع العقار في املركز اخلامس مـــن حيث القيمة، إذ مت 
تـــداول ١٨٫٧ مليون ســـهم نفذت من خالل ٢٤٨ صفقـــة قيمتها ١٫٢ 

مليون دينار.

  تقليص محدود

  هذا وقد تقلصت خســـائر الســـوق في الثواني االخيرة، اال انها 
ظلت في مستويات مرتفعة خاصة في جانب املؤشر الوزني نتيجة 

االنخفاض الواضح الغلب اسهم الشركات القيادية.
  فقد تقلصت خسائر املؤشر السعري من ٥١٫٦ نقطة ليغلق على 
٤٠٫٥ نقطة، كذلك تقلصت خسائر املؤشر الوزني من ٧٫١٧ نقاط الى 
٥٫٠٣ نقاط متكبدا خسائر اعلى من املؤشر السعري، ورغم ان هبوط 
السوق يلحق خسائر بصغار املتداولني ويثير القلق والتوتر لديهم اال 
ان هذا الهبوط يتم استغالله من قبل كبار املتعاملني واحملترفني في 
السوق لتجميع االسهم بأقل االسعار املمكنة خاصة اسهم الشركات 
التشغيلية وحتديدا البنوك، وكذلك اسهم الشركات املرتبطة بسهم 
زين، فمع نهاية تعامالت اليوم ســـوف تنتهي الفترة التي حددتها 
الشركة لدخول حملة أســـهم من «زين» بكمية ٣٠٠ الف سهم فأقل 

بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٩.

 قطاع االستثمار 
األكثر تأثرًا 

باستمرار
  االتجاه النزولي 

للسوق

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٦٤٫٢٪ من 

القيمة اإلجمالية

   استحوذت قيــمة تداول اسهم ٩ 
شركات والبالغة ١٥٫٦ مليــون دينار 
على ٦٤٫٢٪ من القيمة االجمالية، وهذه 
الشــركات هي: الوطني، بنك اخللــيج، 
الدولي، بيــتك، زيـــن، بنك بوبيان، 
العقارات املتحدة، اجيليتي، بوبيان 

للبتروكيماويات.
ــتحوذت قيمة تداول سهم زين      اس
ــار على ١٦٫٣٪ من  البالغة ٤ ماليني دين

القيمة االجمالية.
   تراجـــعت مؤشــرات ٦ قطـــاعات 
اعــالها قطـــاع البنوك مبقدار ١٥٥٫٢ 
نقطة، تاله اخلدمات مبقدار ٦٦٫٩ نقطة، 

تاله االستثمار مبقدار ٣٧٫٦ نقطة. 

ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

 المؤشر ٤٠٫٥ نقطة وتداول 
١٠٠٫٤ مليون سهم قيمتها 

٢٤٫٤ مليون دينار

 انخفاض 

 (سعود سالم) تزايد االجتاه النزولي ملؤشرات السوق

 «وضوح»: إقبال غير مسبوق
  على الشركات اإلسالمية في نوفمبر 

 قال التقرير الشــــهري لشركة 
املالية  وضــــوح لالستشــــارات 
واالقتصادية إن مؤشري وضوح 
«اإلســــالمي» و«املتوافق» حققا 
أداء إيجابيا لشهر نوفمبر وذلك 
على خالف األداء السلبي لكل من 
مؤشري السوق السعري والوزني، 
إذ حقق كل منهما تراجعا بلغ ٢٫٥٪ 
و٢٫٣٪ على التوالي، في حني حقق 
كل من مؤشري وضوح املتوافق 
واإلسالمي أداء إيجابيا بلغ ٠٫٣٪ 

و٠٫٨٣٪ على التوالي.
املتميز  التقريــــر األداء    وعزا 
للمؤشــــر اإلســــالمي إلى عاملني 
األداء  أولهمــــا: هــــو  أساســــيني 
الذي حققته شــــركات  اإليجابي 
إسالمية رئيسية في املؤشر مثل 
الدولــــي وأالفكو وهيتس  البنك 
العنصــــر اآلخر فهو  أما  تلكوم، 
االقبال غير املسبوق على شركات 
القطاع اإلسالمي، إذ وألول مرة هذا 
العام تتســــاوى الكمية املتداولة 
للشركات اإلسالمية مع الشركات 
التقليديــــة حيث بلغت  األخرى 
املتداولة للشركات  كمية األسهم 
التقليدية ٢٫١٨٠ مليار ســــهم في 
حني بلغت كمية األسهم املتداولة 
للشركات االسالمية ٢٫١٧٩ مليار 
سهم، وميكن تفسير هذا اإلقبال 
الذي شــــهدته تلك الشركات بأنه 
جاء نتيجة لتحسن نتائج أعمالها 

للربع الثالث اذ استطاعت حتقيق 
منو قياســــي في ارباحها مقارنة 
مع نفس الفترة من العام املاضي 
وهي اشارة واضحة لبدء التعافي 

والعودة للنمو من جديد.
  وبلغ عدد الشركات اإلسالمية 
بســــوق الكويت خــــالل نوفمبر 
٦٩ شــــركة تداول منها ٥٩ شركة 
استحوذت تداوالتهم على ٣٠٪ من 
إجمالي القيمة املتداولة بالسوق 
لتصل إلى ٢٢٥ مليون دينار من 
إجمالي ٧٦١ مليون دينار كويتي هي 
قيمة تداوالت السوق اإلجمالية.

  واســــتحوذت األسهم املدرجة 
باملؤشــــر اإلسالمي على ٥٠٪ من 
إجمالــــي كمية األســــهم املتداولة 
لتصــــل إلى ٢٫٢ مليار ســــهم من 
إجمالي األسهم املتداولة بالسوق 
الكويتي والتي بلغت ٤٫٣ مليارات 

سهم.
  وتباينت اغالقات مؤشــــرات 
القطاعات وفقا للشركات اإلسالمية 
املدرجة داخل كل قطاع حيث تصدر 
االرتفاعات قطاع اخلدمات بنسبة 
ارتفاع شــــهري بلغــــت ٢٫٥٪ مع 
االســــتحواذ على ٣٢٪ من القيمة 
اإلجماليــــة لتداوالت الشــــركات 
اإلســــالمية ليعقبه قطاع البنوك 
في االرتفاع بنسبة ١٫٥٪ وبنسبة 
استحواذ ٤٠٪ من إجمالي تداوالت 

الشركات اإلسالمية.


