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الى سحب ســـيولتهم املالية من السوق للحد من اخلسائر في ظل 
الهبوط املتواصل للسوق والذي يبدو انه سيستمر، لذلك فإن التدني 
الواضح ملعدل قيمة التداول خالل االسبوع اجلاري مؤشر غير مريح 

خاصة مع اقتراب نهاية العام احلالي.

  آلية التداول

  اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف مع تباين في 
اسعارها ما بني انخفاض 
اسعار اسهم اربعة بنوك 
وارتفاع سهم بنك واحد 
فيما حافظت باقي اسهم 
القطاع على اســـعارها، 
ورغم الضعف العام على 
تداوالت اسهم البنوك اال 
ان اسهم ٣ بنوك شهدت 
ارتفاعا نسبيا في تداوالتها 
فقد اســـتمرت التداوالت 
املرتفعـــة نســـبيا على 
سهم بنك برقان الذي يعد 
الوحيد الذي حقق ارتفاعا 
في سعره، كما استمرت 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهمي البنك الدولي 

  وحصل قطاع الشـــركات العقارية على املركـــز الرابع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٢٨٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٠٨ صفقات 

قيمتها ٢٫٢ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات الصناعية فـــي املركز اخلامس من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٧٫٥ ماليني ســـهم نفـــذت من خالل ٢٨٤ صفقة 

قيمتها ١٫٧ مليون دينار.

  السيولة المالية

  التراجـــع الواضح في 
الســـيولة املالية املوجهة 
للسوق ال يعود الى شحها 
لدى اوساط املتداولني بل الى 
افتقار السوق الى احملفزات 
االيجابية الدافعة للسيولة 
املالية، وقد بدا ذلك واضحا 
من خالل اسهم الشركات 
القياديـــة اآلمنـــة خاصة 
اسهم البنوك التي تعتبر 
املالذ اآلمن اال انه في ظل 
االحداث السياسية االخيرة 
واجلدل حول صفقة زين 
زادت املخاوف لدى اوساط 
املتداولني ما دفع الغالبية 

 التطورات السياسية السلبية تهوي بالبورصة
  واالفتقار للمحفزات اإليجابية يدفع السيولة للخروج 

  استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات والبالغة 
٩٫٢ ماليني دينار على ٥٣٫٩٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، العقارات املتحدة، زين، 
الدولي، بنك برقان، اجيليتي، املال لالستثمار، منا 

القابضة، اتصاالت.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٢٫٤ مليون دينار على ١٣٫٩٪ من القيمة االجمالية.
   باستثناء ارتفاع مؤشـــر قطاع التأمني مبقدار 
٦٫٣ نقاط، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعالها 
قطاع االغذية مبقدار ٨١٫٨ نقطة، تاله قطاع االستثمار 
مبقـــدار ٦٦٫٧ نقطة، تاله قطـــاع اخلدمات مبقدار 
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والبنك الوطني، حيث يشهد السهمان 
عمليات جتميع على اســـعارهما 
احلالية وبشكل عام فإن اسهم البنوك 
حتافظ على اسعارها قياسا بالهبوط 
الذي تشهده اسهم الشركات األخرى، 
وهذا يعود الى ان البنوك متثل املالذ 
اآلمن ولديها القدرة على حتقيق منو 
جيد في ارباحهـــا في العام القادم 
على الرغم من التداوالت املتواضعة 
ألسهم الشركات االستثمارية اال ان 
معدالت تراجعها كبيرة نسبيا فقد 
تراجعت بشـــكل ملحوظ تداوالت 
سهم االســـتثمارات الوطنية الذي 
سجل انخفاضا مبقدار وحدة سعرية، كذلك االمر لسهم الساحل 
للتنمية واالســـتثمار الذي انخفض مبقدار وحدة سعرية، فيما 
انخفض سهم املال لالستثمار مبقدار وحدتني في تداوالت مرتفعة 
نسبيا، ويعد سهم املال لالستثمار من اسهم الشركات االستثمارية 
التي ستعلن عن ارباح مرتفعة، كذلك يتوقع ان تعلن عن توزيعات 
كبيرة وسجل سهم اكتتاب القابضة انخفاضا باحلد االدنى معروضا 
دون طلبات شـــراء بفعل تزايد عمليات البيـــع امللحوظة مقابل 
الضعف في عمليات الشراء، كذلك انخفض سهم املدينة للتمويل 
٣ وحدات ســـعرية في تداوالت وتراجعت حركة التداول بشـــدة 
على ســـهم الديرة القابضة مقارنة بـــأول من امس مع انخفاض 

محدود في سعره.
  واستمرت حركة التداول على اســـهم الشركات العقارية بشكل 
ملحوظ باســـتثناء التداوالت املرتفعة على سهم العقارات املتحدة 
الذي ســـوف يتم تداوله دون ارباح اعتبارا مـــن يوم االحد املقبل، 
وانخفض سهم جيزان العقارية وسهم عقارات الكويت بشكل محدود 

في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  ازدادت حركة التداول على اســـهم الشـــركات الصناعية ضعفا 
مع انخفاض محدود ألسعارها باســـتثناء ارتفاع سهم مواد البناء 
باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة لتقليل خسائر مؤشري السوق، 
وارتفعت نســـبيا تداوالت ســـهم منا القابضة الذي سجل ارتفاعا 

محدودا في سعره.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة فقد سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت محدودة اال انه غلبت عليها عمليات الشراء، ورغم نفي 
رئيس مجلس إدارة شـــركة اجيليتي تلقيه عرضا لشـــراء شركة 
االتصاالت التابعة لها في العراق اال انه سجل انخفاضا محدودا في 
ســـعره، واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الرخيصة في 
القطاع بالضعف مع تراجع واضح في اســـعارها، وسجلت معظم 
اســـهم الشـــركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداوالت 

متواضعة.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٩ شـــركات على ٥٣٫٩٪ من 
القيمة اإلجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٠ 

شركات. 

 هشام أبوشادي
  عكست حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس تطورات 
االحداث السياســـية االخيرة، األمر 
الذي ادى النخفـــاض ملحوظ في 
جميع مؤشرات السوق خاصة قيمة 
التداول التي شهدت انخفاضا كبيرا 
بسبب حالة شبه االحجام عن الشراء 
التي سادت اوساط املتداولني خاصة 
ان هذه االحداث جاءت متزامنة مع 
استمرار اجلدل حول صفقة زين ـ 
اتصاالت، وفي ظل تطورات االحداث 
االخيرة، فإن هناك شعورا بدأت تزداد 

وتيرته جتاه التوقعات بتصاعد ســـخونة االوضاع السياسية في 
الفتـــرة املقبلة األمر الـــذي قد يدفع بحل مجلـــس األمة، ومعروف 
تاريخيا ان السوق يشهد نشـــاطا عندما تصل االحداث السياسية 
الى حل مجلس األمة، وحتى الوصول إلى هذه املرحلة، فإن السوق 
يتوقع ان يستمر في حالة الضعف التي يشهدها منذ بدء اجلدل حول 
صفقة زين ـ اتصاالت، وبالتبعية سيؤدي ذلك إلى انخفاض اسعار 
االســـهم، االمر الذي سيؤثر على النتائج املالية للشركات في نهاية 
العام، ما ينعكس ســـلبا على االصول املرهونة لدى البنوك، ورغم 
احملاوالت لدعم هذه االصول حتى ال تتراجع بشـــدة اال ان االزمات 
املتالحقة التي تنعكس سلبا على البورصة ستدفعها للتراجع، األمر 
الذي سيزيد من الضغوط على الشركات التي كانت تأمل في استمرار 
االجتاه الصعودي للسوق حتى تتمكن من بيع بعض اصولها السائلة 
لســـداد بعض التزاماتها املالية للبنوك، ولكن في ظل هذه االوضاع 
فإن معاناة الشركات ستزداد في ظل استمرار جتاهل احلكومة لهذه 

املعاناة، األمر الذي سيدفع بعضها الى حافة االفالس.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ٣٨٫٩ نقطة ليغلق على ٦٨٢١٫٤ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٥٧٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني ٤٫١٨ نقاط ليغلق على ٤٦٤٫٥٢ نقطة بانخفاض نسبته 

٠٫٨٩٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٠٣٫١ ماليني سهم نفذت من خالل 

٢٠١٢ صفقة قيمتها ١٧٫٢ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٠ شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اســـعار اسهم ١٨ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٦٧ شركة 
وحافظت اسهم ٢٥ شركة على اســـعارها و١٠٣ شركات لم يشملها 
النشاط. تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ١٩٫٣ مليون سهم نفذت من خالل ٤٨٧ صفقة قيمتها ٥٫١ 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنـــوك في  املركز الثاني من حيـــث القيمة، إذ مت 
تداول ٦٫٨ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٢٥ صفقة قيمتها ٤٫٨ ماليني 

دينار.
  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٣٤٫٩ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٥٨٢ صفقة قيمتها 

٢٫٥ مليون دينار.

 شركات االستثمار 
ستتأثر نتائجها 
المالية نتيجة 
استمرار االتجاه 
النزولي للسوق
 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٥٣٫٩٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 تراجع واضح ملؤشرات البورصة 

 المؤشر ٣٨٫٩ نقطة وتداول 
١٠٣٫١ ماليين سهم قيمتها 

١٧٫٢ مليون دينار 

 انخفاض 

 العامل النفسي محرك أساسي لقرارات المستثمرين وإمكانية تحقيق عوائد سريعة إذا ما استغلت التقلبات السعرية 

 «وضوح»: أداء متحفظ للسوق وسط خيبة آمال للمتداولين
   في تحسن األوضاع االقتصادية والسياسية 

 قال تقرير شــــركة 
وضوح لالستشارات 
املالية واالقتصادية 
ان السوق استمر بأدائه املتحفظ 
وســــط خيبة أمل املتعاملني في 
حتسن األوضاع وذلك نتيجة ملا 
منــــر به من توتــــر على الصعيد 
الداخلي في اجلانبني السياســــي 
واالقتصــــادي، فقد ألقى الصراع 
الدائر بني كل من النواب واحلكومة 
بظاللــــه على مجــــرى التعامالت 
في السوق خصوصا املواجهات 
والصدامات األخيرة مع قوات األمن، 
األمر زاد من درجــــات القلق بني 
أوساط املتعاملني، وعلى اجلانب 
االقتصــــادي فقد ســــاهم تأجيل 
احملكمة الكلية النظر في الشكوى 
املرفوعة من قبل شركة الفوارس 
ضد مجلس إدارة زين في استمرار 
حالة الترقب لدى املستثمرين في 
السوق األمر الذي كان له أثر واضح 

على نشاط السوق.
  وعلى الرغم من أننا اقتربنا من 
نهاية العام وأيضا إعالن معظم 
الشـــركات عن نتائجهـــا املالية 
من املفترض أن يشـــهد السوق 
تصفية أو بنـــاء للمراكز إال أننا 
لم نر حتى اآلن أي تغير جوهري 
في حركة التداوالت، وهذا إشارة 
إلـــى عدة أمور أهمها عدم وجود 
أي مفاجآت جوهرية بالنســـبة 
ألداء الشـــركات فاخلمس عشرة 
شركة التي استحوذت على أحجام 

 ٥ ماليين دينار خسائر
  «الصفاة» في ٩ أشهر

  
  حصلت شـــركة الصفاة لالســـتثمار على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠، حيث جاءت نتائج اعمال الشـــركة محققة خسائر بلغت ٥ 
ماليني دينار ما يعادل خســـارة للسهم بلغت ٦٫٤٨ فلوس للسهم 
مقارنة مع خســـائر بلغت ٦٫٧ ماليني دينار ما يعادل ٨٫٧٤ فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.
  وذكر بيان نشـــر على موقع البورصة امس ان الشركة منيت 
بخسائر قدرها ٣٫٩ ماليني دينار ما يعادل ٥٫١١ فلوس للسهم لفترة 
الـ ٣ اشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ مقارنة مع خسائر قدرها 
٦٫٧ ماليني دينار ما يعادل ٨٫٨ فلوس للســـهم في الفترة املقارنة 

من العام املاضي. 

 استقالة السقاف من «األرجان»
  

  افادت شركة االرجان العقارية في بيان نشر على موقع البورصة 
امس بأن ٣٠ اجلاري يعتبر آخر يوم عمل حملمد السقاف كرئيس 

تنفيذي للشركة.

 «الغرفة» ناقشت مع وفد كازاخستاني 
تعزيز العالقات االقتصادية

  
  اســـتقبل النائب الثاني لرئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبدالوهاب الوزان امس وفدا جتاريا من جمهورية كازاخســـتان 
برئاسة خيرات الما شريف سفير جمهورية كازاخستان في اململكة 
العربية الســـعودية، حيث ضم الوفد شركات كبيرة في مجاالت 

مختلفة من أهمها البترول، الغاز، الزراعة واملواشي.
  ثم قام الوزان بشـــرح الدور االقتصادي الذي تقوم به الغرفة، 
واقترح عدة نقاط من شـــأنها تقوية وتعزيـــز العالقات الثنائية 
املشـــتركة كإقامة معارض ترويجية للمنتجات الكازاخســـتانية 
وتكثيف الزيارات للوفود التجارية حتى يتمكن املستثمر الكويتي 
من التعرف على السوق الكازاخستانية، باإلضافة الى عقد لقاءات 

ثنائية بني الشركات الكويتية مع نظيراتها الكازاخستانية. 

 «جامودا» الماليزية تتطلع للفوز 
بمشروع مترو أنفاق الدوحة

  
  ماليزيا ـ د.ب.أ:  تسعى شـــركة «جامودا» املاليزية لإلنشاءات 
إلى التقدم بعطاء من أجل الفوز مبشروع شبكة مترو األنفاق في 
قطر التي في حاجة إلى شـــبكة كاملة من خطوط قطارات األنفاق 

الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢.
  وقال املدير العام للمجموعة داتوك لني يون لينج إن أحد مشروعات 
البنية األساسية الرئيسية التي يتعني على قطر إمتامها هو شبكة 
مترو األنفاق أسفل العاصمة الدوحة، وقال ان (القطريني) «قدروا 
املشـــروع بقيمة ٤٥ مليار دوالر». وذكرت وكالة األنباء الوطنية 
املاليزية (برناما) عن لني خالل مؤمتر صحافي عقده عقب االجتماع 
الســـنوي للجمعية العمومية للشركة أمس في شاه علم أنه «من 
املتوقع أن تعكف احلكومة القطرية على برنامج تســـليم لشبكة 

مترو األنفاق وستقدم «جامودا» عطاءها». 

قطـــاع الصناعة واألغذية قائمة 
االرتفاعات بنسبة ٠٫٢٪ لكليهما 
ليغلق املؤشر الوزني لكل منهما 
عند مســـتوى ٤٠٨٫٠٤ و٥٩٣٫٨٩ 
نقطة على التوالي، أما من حيث 
نشـــاط القطاعات فقد تصدرها 
قطاع اخلدمات مســـتحوذا على 
٣١٫٥٪ من قيمة تداوالت السوق، 
يليه في النشـــاط قطاع البنوك 
حيث حقق قيمـــة تداول تعادل 
٢١٫٤٪ من إجمالي قيمة تداوالت 
الســـوق، وحل قطاع االستثمار 
في املركز الثالـــث بقيمة تداول 
تعـــادل ٢٠٫٧٪ من إجمالي قيمة 

التداول.
  وعلى صعيد األسهم فقد تصدر 
سهم أجوان قائمة االرتفاعات بواقع 
٢٧٫١٪ ليغلق عند ٥٤ فلسا، يليه 
سهم اكتتاب مرتفعا بواقع ١٤٫٣٪ 
فيما جاء سهم «ك تلفزيوني» في 
املرتبة الثالثة مرتفعا بـ ١٢٫٩٪، 
وفي املقابل تصـــدر التراجعات 
ســـهم لؤلؤة بنحو ٥٥٫٢٪ حيث 
أغلق عند ٤٣ فلســـا، يليه سهم 
الصخور متخليا عن ٢٠٫٨٪ ثم 
سهم ثريا بخسارة مقدارها ٨٫٩٪، 
أما من حيث نشـــاط األسهم فقد 
حقق سهم زين أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األسبوع بلغت ١٣٫٦٩ 
مليـــون دينار وأغلق عند ١٫٤٢٠ 
فلسا، يليه سهم الوطني بقيمة 
تداول مقدارها ٧٫٢٧ ماليني دينار 

حيث أغلق عند ١٫٢٨٠ فلسا. 

التداوالت في الفترة املاضية هي 
الشـــركات التي استحوذت على 
قناعـــة املتعاملـــني واليزالون 
متفائلني مبستقبلها وفضال عن 

ذلك ال يوجد أي بديل جديد.
  أما األمـــر اآلخر الذي حد من 
مبـــادرات مديـــري الصناديـــق 
واحملافظ سيطرة العامل النفسي 
على قرارات املتعاملني في السوق 
وهو مرتبط بالتطورات واألحداث 
املتســـارعة علـــى الصعيديـــن 
السياسي واالقتصادي فمع تلك 
التطورات تزداد صعوبة اتخاذ 
القرار االستثماري الصحيح نظرا 
لغياب الرؤية الواضحة ملا ستؤول 

إليه األمور مستقبال.
  ولكن في نفس الوقت فإن مثل 

هذه األحـــداث والتطورات تولد 
تقلبات سعرية تؤمن في بعض 
األوقـــات امكانية حتقيق عوائد 
استثمارية سريعة إذا ما استغلت 
تلـــك التقلبات بشـــكل صحيح 
وبكفاءة أثناء االرتدادات وموجات 
الصعود القصيـــرة، ومثل هذه 
التحركات ميكن للمستثمرين ذوي 
املعرفة بفنون املضاربة االستفادة 
من تلك التحركات وحتقيق أرباح 

سريعة وخاطفة.

  أحداث ومجريات التداول

الكويت لألوراق    أنهى سوق 
الثاني  املالية تداوالت األسبوع 
من شهر ديســـمبر على ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 

مســـتوى ٦٫٨٢١٫٤ نقطة مرتفعا 
بنحو ٠٫٠٥٪ عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ ٦٫٨١٨ نقطة، في 
حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع ليغلق عند مستوى 
٤٦٤٫٥ نقطة مرتفعا بنحو ١٫٢٩٪ 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق 

عند ٤٥٨٫٦ نقطة.
املتداولة  القيمة    بلغ إجمالي 
لهذا األسبوع ما يقارب ٩١٫١ مليون 
دينار مقارنة بنحو ١٣١٫٧ مليون 
دينار خالل األســـبوع الســـابق 
منخفضـــة بنحـــو ٣٠٫٩٪، كما 
تراجعت كمية األسهم املتداولة لهذا 
األسبوع بنحو ٨٫٠٪ لتبلغ بنهاية 
هذا األسبوع ٥٣٩ مليون سهم من 

خالل تنفيذ ١٠٫١٢٧ صفقة.

  وعلى صعيد القطاعات شهدت 
تداوالت السوق أداء إيجابيا حيث 
ارتفعت جميع القطاعات ما عدا 
قطاع العقار الذي انخفض وحيدا 
بنسبة ١٪ ليغلق مؤشره الوزني 

عند مستوى ٢٠٩٫١ نقاط.
  وتصـــدر االرتفاعـــات قطاع 
اخلدمات بنسبة ٢٫٨٪ الذي أغلق 
مؤشـــره الوزني عند مســـتوى 
٦٩٢٫٦ نقطة، تاله قطاع التأمني 
والذي أغلق مؤشره الوزني عند 
مســـتوى ٣٠١٫٧ نقطة، مرتفعا 
بواقع ١٫٦٪ مقارنة باألســـبوع 
الســـابق، يليه قطاع االستثمار 
ارتفاع مقـــداره ١٫٥٪ في  بواقع 
مؤشـــره الوزني الذي أغلق عند 
مســـتوى ١٩٧٫٠٣ نقطة، وتذيل 
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