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 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات 
والبالغة 16.7 مليون دينار على %50.6 
م���ن القيمة االجمالية، وهذه الش���ركات 
هي: الوطني، بنك اخلليج، البنك الدولي، 
بيتك، الصفاة لالس���تثمار، ايفا للفنادق 

واالفكو.
 اس��تحوذت قيم��ة ت��داول س��هم ايفا 
للفنادق البالغة 6.2 ماليني دينار على %18.7 

من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا 
اعالها قطاع اخلدمات مبقدار 152.2 نقطة، 
تاله قطاع الصناعة مبقدار 35.5 نقطة، 
فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اعالها 

قطاع األغذية مبقدار 36.2 نقطة.
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تحرك من أغلب المجاميع لتصعيد أسهم شركاتها 
بقيادة »الصفوة« والشركات المرتبطة بها

ارتفاع المؤشر 24.1 نقطة وتداول 223 مليون سهم قيمتها 33 مليون دينار

)محمد ماهر(ارتفاع محدود ملؤشري السوق

هشام أبوشادي
س����يطرت اس����هم الش����ركات 
الرخيصة على حركة التداول في 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
بداية تعامالت االس����بوع االخير 
من العام احلالي في اطار عمليات 
التصعيد لتجميع ميزانيات هذه 
الشركات في الوقت الذي استمرت 
فيه حرك����ة التداول على اس����هم 
الشركات القيادية ضعيفة خاصة 
سهم زين واسهم الشركات املرتبطة 
به والتي تراجعت اسعار بعضها 

في تداوالت ضعيفة.
فقد ش����هدت اس����هم الشركات 
املرتبطة بشركة الصفاة لالستثمار 
تداوالت قياسية مع صعود اسعار 
اغلبها بنسب جيدة، كذلك حققت 
اسهم اغلب املجاميع االستثمارية 
ارتفاعا في اسعارها في اطار موسم 
التصعيد الذي يح����دث عادة في 
االسبوع االخير من كل عام، حيث 
يتوقع ان تستمر اغلب هذه االسهم 
ف����ي االرتفاع، االم����ر الذي يخلق 
فرصا جيدة الصحاب االجتاهات 
املضاربية، خاصة صغار املتداولني 
التصعيد  لالستفادة من عمليات 
وحتقيق مكاسب سوقية سريعة، 
التصعيد السريعة  ورغم وتيرة 
الرخيصة  ملعظم اسهم الشركات 
فإن وتيرة التصعيد على اس����هم 
الشركات القيادية محدودة وذلك 
الرتفاع قيمها الس����وقية وتكلفة 
تصعيدها املرتفعة، خاصة اسهم 
البنوك التي تعتبر محققة ارتفاعا 
كبيرا قياسا بأسعارها في نهاية 
الع����ام املاضي، لذل����ك فإن معظم 
الصناديق االستثمارية التي متثل 
اسهم الشركات القيادية مراكز مالية 
اساسية فيها ستحقق نتائج جيدة 

خالل العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام 24.1 نقطة 
ليغلق عل����ى 6906 نقاط بارتفاع 
نسبته 0.35% كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني 2.14 نقط����ة ليغلق على 

482.14 نقطة بارتفاع %0.45.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
223 مليون سهم نفذت من خالل 
3651 صفقة قيمتها 33 مليون دينار. 
وجرى التداول على اسهم 118 شركة 
من اصل 215 شركة مدرجة، ارتفعت 
اسعار اسهم 49 شركة وتراجعت 
اسعار اسهم 25 شركة وحافظت 
اسهم 44 شركة على اسعارها و97 

شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية 
النش����اط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 104.7 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 1451 صفقة قيمتها 13.4 

مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 

13.5 مليون سهم نفذت من خالل 
403 صفق����ات قيمتها 10.1 ماليني 

دينار.

السيولة المالية

يالحظ ان اغلب السيولة املالية 
التي دخلت السوق امس جاءت من 
قبل بعض املجاميع االستثمارية 
التي حتركت على اسهم شركاتها 
لتصعيدها بهدف جتميل ميزانيات 
الذي ش����ارف على  العام احلالي 
االنته����اء، ومهما كان طبيعة هذه 
السيولة اال انها شجعت على حترك 
املضاربني على اسهم الشركات التي 
يتم تصعيدها لتحقيق اي مكاسب 
سوقية سريعة، فما يجب التأكيد 
عليه ان هناك وفرة في السيولة 
املالية ولكنها في حاجة حملفزات 
لدخول السوق الذي دخل في مرحلة 
صعبة القتراب موعد حسم صفقة 
»زين � اتصاالت« منتصف الشهر 
املقبل والتي يع����ّول عليها كثيرا 
لتعديل املراكز املالية للعديد من 
الش����ركات وكذلك تخفيف وطأة 
األسهم املرهونة لدى البنوك األمر 
الذي سيخفف بشكل كبير من حجم 
املخصصات مقابل هذه األس����هم، 
فضال عن انها ستوفر سيولة مالية 
متكن البنوك من اعادة اقراضها مرة 
اخرى، لذلك فإن امتام هذه الصفقة 
سيعمل على انتعاشة فعلية للعديد 

من القطاعات سواء بشكل مباشر 
او غير مباشر.

ووتباينت حركة اسعار أسهم 
البنوك بني االس����تقرار واالرتفاع 
واالنخفاض في تداوالت ضعيفة 
التداوالت  بشكل عام باس����تثناء 
املرتفعة نس����بيا على سهم البنك 
الوطني الذي يشهد عمليات شراء 
ملحوظة مع حتقيقه ارتفاعا محدودا 
في سعره، كذلك األمر لسهم بنك 
اخلليج ال����ذي يتوقع ان يواصل 
االرتفاع خاص����ة ان نحو نصف 
امللكيات املعلنة من اس����هم البنك 
مرهونة األمر الذي يدفع اصحاب 
هذه امللكيات لتصعيد السهم، ورغم 
التداوالت املنخفضة نسبيا على 
س����هم بيتك اال انه حقق ارتفاعا 
محدودا في س����عره مع توقعات 
بأن يحقق بعض املكاس����ب خالل 

تداوالت األسبوع.
وتباينت أسعار أسهم الشركات 
االس����تثمارية ايضا في تداوالت 
نشطة على بعض االسهم خاصة 
سهم الصفاة لالستثمار الذي حقق 
ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا دون 
عروض بفعل عملي����ات تصعيد 
السهم القتراب نهاية العام ومحاولة 
التي  حتسني ميزانيات الشركات 
متتلك حصصا مؤثرة في اس����هم 
الش����ركة، وس����جلت اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 

في قطاع االستثمار انخفاضا في 
اس����عارها في ت����داوالت ضعيفة 
خاصة اسهم االستثمارات الوطنية 
والس����احل وامل����ال لالس����تثمار، 
واستمرت عمليات التصعيد احملدود 
على سهم جلوبل، فيما تراجعت 
اس����عار س����همي اكتتاب واملدينة 

للتمويل.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، فقد 
شهد سهم لؤلؤة الكويت العقارية 
ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت 
مرتفعة في اطار عمليات التصعيد 
الس����هم لتجميل  التي يش����هدها 
ميزانية نهاية العام، كذلك واصل 
سهم اجنازات االرتفاع باحلد األعلى 
والذي حقق ارتفاعا بأكثر من %90 
خالل فترة زمنية محدودة، ورغم ان 
تداوالت امس غلب عليها عمليات 
البيع جلني األرباح اال انه واصل 

االرتفاع باحلد األعلى.

الصناعة والخدمات

على الرغم من التداوالت الضعيفة 
الش���ركات الصناعية فإن  ألسهم 
أغلبها حقق مكاسب سوقية خاصة 
سهم اسمنت بورتالند الذي حقق 
ارتفاعا جيدا في سعره، وواصل 
س���هم صناعات بوبيان االرتفاع 
باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة 
نسبيا بفعل عمليات التصعيد التي 

يتوقع ان تستمر.
وحققت أغلب أسهم الشركات 
ارتفاعا في اس���عارها  اخلدماتية 
ف���ي تداوالت نش���طة على بعض 
األس���هم الرخيصة خاصة صفاة 
طاقة ومجموعة الصفوة، فيما ان 
س���هم االفكو سجل ارتفاعا باحلد 
األعلى في تداوالت نش���طة بفعل 
األرباح اجليدة املتوقعة للشركة 
في الربع األول، كما س���جل سهم 
ايفا للفنادق ارتفاعا باحلد األعلى 
ايضا، وشهد س���هم زين تداوالت 
ضعيفة واس���تقرارا في س���عره. 
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 
7 شركات على 50.6% من القيمة 
االجمالية للش���ركات التي شملها 
التداول والبالغ عددها 118 شركة.


