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عمليات البيع التي شــــهدها السهم التي دفعته للتراجع إلى ٤٥٥ فلسا 
اال ان عمليات الشراء أدت لتصعيد السهم ملستوى ٤٧٠ فلسا، فيما انه 
رغم التداوالت الضعيفة على ســــهم الســــاحل اال انه سجل ارتفاعا في 

سعره مبقدار وحدتني، كما سجل سهم املال وحدة سعرية.
  وشهد سهم الصفقات لالستثمار ارتفاعا في تداوالته وصعودا محدودا 

في سعره اال انه يأتي في اطار عمليات التصعيد املتوقعة للسهم.
  وحققت اغلب اســــهم الشــــركات العقارية ارتفاعا في اسعارها رغم 
التداوالت الضعيفة. فقد واصل سهم اجنازات االرتفاع باحلد األعلى في 
تداوالت ضعيفة. كما ازدادت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية 
ضعفا مع استقرار اسعار اغلبها، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة لسهم منا 
القابضة إال انه حافظ على سعره مستقرا. وحققت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
خاصة اسهم الشركات الرخيصة 
في القطاع اال ان معدالت تداولها 
ضعيفة بشــــكل عام. وحافظ 
سهم زين على سعره مستقرا 
في تــــداوالت ضعيفة مقارنة 
بالتداوالت النشطة التي شهدها 
اول من امس. وســــجل ســــهم 
ارتفاعا باحلد األعلى  صفوان 
في تــــداوالت ضعيفة في اطار 
عملية تصعيد الســــهم لقرب 

نهاية العام.
  وبشكل عام، فقد استحوذت 
قيمة تداول اســــهم ٧ شركات 
القيمــــة  مــــن  علــــى ٥٦٫٤٪ 
االجمالية للشركات التي شملها 
التداول والتي بلغ عددها ١٠٥ 

شركات. 

نهايته، لذلك فإنه يتوقع ان تستمر أغلب هذه االسهم في االرتفاع، وعلى 
الرغم من ان حترك اسهم الشركات الرخيصة سيجذب الكثير من صغار 
املتداولني اال ان االوساط االستثمارية تترقب جلسة احملكمة اليوم التي 
ستنظر في القضية التي رفعتها شركة الفوارس القابضة لوقف عمليات 

الفحص النافي للجهالة في صفقة «زين ـ اتصاالت».
  ومن شأن صدور حكم لصالح امتام الصفقة سيؤدي إلى تفاعل قوي 
ألوساط املتداولني وضخ سيولة مالية كبيرة خاصة على اسهم شركات 
اخلرافي التي ستستفيد من الصفقة، كما انه مع نهاية االسبوع القادم 
يتوقع االنتهاء من عمليات الفحص الفني، ويتزامن ذلك مع املعلومات 
التي حصلت عليها «األنباء» وتفيد بأن عمالء كبارا في مجموعة االوراق 
املالية سيدخلون في صفقة زين لتوفير النسبة املتبقية من الصفقة والتي 

تقدر بحوالي ٥٪. كماحافظت 
اغلب اسهم البنوك على اسعارها 
ثابتة دون تغيير في تداوالت 
ضعيفة باســــتثناء التداوالت 
املرتفعــــة على ســــهمي البنك 
الوطنــــي والبنك الدولي الذي 
حقق ارتفاعا مبقدار وحدتني. 
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم كسهم االهلية القابضة 
الذي حقق ارتفاعا في سعره في 
تداوالت قياسية بفعل عمليات 
الشراء التي شهدها السهم بعد 
ان توقفت عمليات البيع القوية 
من قبل احد البنوك، وشهد سهم 
االستثمارية الوطنية عمليات 
شــــراء قوية ايضا استوعبت 

 تحرك المجاميع االستثمارية على أسهم شركاتها الرخيصة
  يدفع السوق لالرتفاع.. وشراء ملحوظ على «الوطني»

 هشام أبوشادي
  استعاد سوق الكويت لألوراق املالية 
أمس جزءًا من اخلسائر التي تكبدها 
أول من أمس بفعل احلركة النشطة على 
أغلب أسهم الشركات الرخيصة التي 
حقق أغلبها ارتفاعا في أسعارها سواء 
من خالل عمليات املضاربة أو من خالل 
عمليات التصعيد ألسهم بعض الشركات 
التابعة ملعظم املجاميع االستثمارية 
لقرب نهاية العــــام في إطار رفع قيم 
أصولها لتجميل ميزانياتها من جهة، 

ومــــن جهة أخرى رفع قيم األصول املرهونة، األمر الذي يشــــير الى ان 
الفترة املقبلة ستشــــهد املزيد من االرتفاع. وعلى مســــتوى الشركات 
القيادية، فإن أغلبها حافظ على أسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة التي شهدها سهم البنك الوطني نتيجة تزايد القوة 
الشرائية على السهم سعيا من بعض احملافظ املالية لبناء مراكز مالية 
على الســــهم. فرغم ضعف تداوالت أغلب أســــهم الشــــركات الرخيصة 
إال ان وتيرة ارتفاع اســــعارها كبيرة، األمر الذي يشير الى انها سوف 
تواصــــل االرتفاع بوتيرة تدريجية في الفترة القادمة، خاصة ان أغلب 
هذه الشــــركات رغم اوضاعها املالية الصعبة إال ان أسعارها السوقية 

أقل بكثير من قيمتها االسمية والدفترية.
  وبشــــكل عام، فإنه رغم االنخفاض امللحوظ في قيمة التداول إال ان 
اســــتعادة الســــوق اجتاهه الصعودي وخروجه من األزمة التي مر بها 
أمس األول يظهر بأن ما حدث كان غير مبرر وانه ناجت من تهويل غير 
قائــــم على حقائق الصفقة اخلاصة ببيع ٤٦٪ من زين والتي يتوقع ان 

تشهد تطورات ايجابية ملحوظة في الفترة القادمة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشــــر العام للبورصة ٢١٫٥ نقطة ليغلق على ٦٨١٩٫٥ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٣٢٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٠٫٣٦ نقطة ليغلق على ٤٧٤٫٦٣ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٠٨٪ مقارنة بأول 
من أمس. وبلغ اجمالي األســــهم املتداولة ١٣٨٫٦ مليون سهم نفذت من 
خالل ٢٣٦٣ صفقة قيمتها ٢١ مليون دينار، وجرى التداول على اســــهم 
١٠٥ شركات من أصل ٢١٥ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥١ شركة 
وتراجعت اســــعار اسهم ٢٣ شركة وحافظت ٣١ شــــركة على اسعارها 
و١١٠ شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٩ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٤٧ صفقة قيمتها ٦٫٩ 
ماليني دينار. وجاء قطاع الشــــركات االستثمارية في املركز الثاني من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٧٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٩٣٨ صفقة 

قيمتها ٥٫٧ ماليني دينار.
  وعلى الرغم من االنخفاض الواضح في حجم السيولة املالية املوجهة 
للســــوق نتيجة الضعف الواضح في تداوالت اغلب اســــهم الشركات 
القيادية، اال ان مؤشري السوق سجال ارتفاعا خاصة في الثواني االخيرة 
مع حتول نسبي في السيولة املالية الى اسهم الشركات الرخيصة التي 
أشــــرنا في تقارير ســــابقة إلى أن أغلب املجاميع االستثمارية بدأت في 
التحرك لتصعيد اسهمها لتجميل ميزانياتها القتراب العالم اجلاري على 

 تحّسن أسعار 
أغلب شركات 
الخرافي مع ترقب 
لقضية «الفوارس» 
ضد «زين»

 (محمد ماهر)  حتسن نسبي ملؤشرات السوق 

 المؤشر ٢١٫٥ نقطة
  وتداول ١٣٨٫٦ مليون سهم 

قيمتها ٢١ مليون دينار

 ارتفاع 

 «إنجازات للتنمية العقارية» توّقع
  عقد بيع طوابق  في برج «الداو»  

 بقيمة ١١٫٨ مليون دينار ومحققة ربحاً بـ ٣٫٤ ماليين 

 استقالة الخزام
  من «مجموعة عارف االستثمارية»

 أعلن العضو املنتدب 
لشركة اجنازات للتنمية 
إبراهيم  العقارية محمد 
الفرحان عن قيام الشركة 
بالتوقيع على عقد بيع 
طوابق في برج الداو حيث 
بلغت قيمة الصفقة ١١٫٨ 
مليون دينار نتج عنها 
قـــدره ٣٫٤ ماليني  ربح 
دينـــار أي مبا يعادل ١٠ 

فلوس للسهم الواحد.
الفرحان في    واضاف 
تصريح صحافي ان ذلك 

يثبت ان شركة «اجنازات» قادرة على مواجهة األزمة املالية 
التي عصفت بالعالم واملنطقة، مشيرا الى ان الشركة ستقوم 
باستخدام ربح البيع في إطفاء جزء من املديونية، الفتا 
الى أن الشـــركة ستنتقل إلى مقرها الرئيسي اجلديد في 

برج اجنازات اعتبارا من األول من ابريل عام ٢٠١١.
  يذكر أن شركة إجنازات للتنمية العقارية أكملت سنتها 
الـ ١٢ في أغسطس املاضي، وهي شركة مساهمة مقفلة يبلغ 
رأســـمالها املصدر ٣٤٫٥ مليون دينار وأدرجت في سوق 

الكويت لألوراق املالية في النصف األول من عام ٢٠٠٢.
  وتوفر شركة «إجنازات» العديد من اخلدمات العقارية 
سواء كان باالســـتثمار املباشر وتطوير األبراج املكتبية 
واملباني واملجمعات السكنية، أو باالستثمار غير املباشر 

عبر الصناديق العقارية.

 أكدت شركة مجموعة عارف االستثمارية في بيان نشر 
على موقع البورصة ان مجلس ادارة الشركة قد قبل االستقالة 
املقدمة من ابراهيم عبداهللا اخلزام كعضو منتدب بالشركة 

مع استمراره في عضوية مجلس االدارة. 

استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات   
والبالغــــة ١١٫٨ مليون دينار على ٥٦٫٤٪ من 
القيمة االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
الدولي، االستثمارات، زين، االفكو، الصفاة، 

منا القابضة.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني    
ــني دينار على ١٩٫٥٪ من القيمة  البالغة ٤٫١ مالي

االجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الصناعة    
مبقدار ٨٫٧ نقاط، فقد ارتفعت مؤشرات خمسة 
قطاعات اعالها قطاع اخلدمات مبقدار ١١٩٫٥ 
نقطة،تاله قطاع االستثمار مبقدار ٢٣٫٥ نقطة، 

تاله قطاع البنوك مبقدار ١٦٫٨ نقطة. 
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 محمد الفرحان


