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في أسهم الشركات اجليدة سواء القادرة على توزيع أرباح عن عام ٢٠١٠ 
أو القادرة على حتقيق منو جيد في أرباحها التشغيلية املستقبلية 
حتى وان كانت غير قادرة على توزيع أرباح عن عام ٢٠١٠ وفي هذا 
الصـــدد هناك بعض البنوك يتوقع أال تـــوزع أرباحا، ولكن قدرتها 
على حتقيق منو جيد في أرباحها التشغيلية في العام القادم حفزت 
األوساط االستثمارية على بناء مراكز مالية فيها أمال في حتقيق عوائد 
سوقية كبيرة العام القادم، ويأتي في مقدمتها البنوك التي ستكون 
األكثر استفادة من مشاريع 
التنمية، فعمليات التمويل 
التي ستقدمها البنوك تظهر 
بشكل ســـريع على ارباح 
البنوك عكس الشركات التي 
ستقترض لتنفيذ مشاريع 
التنمية حيث ستظهر نتائج 
ارباحها على بياناتها املالية 
بعد عامني من التنفيذ على 
االقل، لذلـــك فان مبررات 
شراء البنوك اقوى من اي 

اسهم اخرى.

  آلية التداول

  قفزت حركـــة التداول 
البنوك بشكل  على اسهم 
ارتفاع اســـعار  كبير مع 
اغلبها خاصة سهم البنك 
الوطني الذي حقق مكاسب 

  وجـــاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني مـــن حيث القيمة، اذ مت 
تـــداول ٦٣٫٢ مليون ســـهم نفذت من خالل ١١٨٩ صفقـــة قيمتها ١٢ 

مليون دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٤٫٥ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٥١٢ صفقة قيمتها 

٥٫٥ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات االستثمارية على املركز الرابع من حيث 

القيمة، اذ مت تداول ٦٧٫٨ 
مليـــون ســـهم نفذت من 
خالل ١٠١٨ صفقة قيمتها 

٥٫٤ ماليني دينار.
  وجاء قطاع العقار في 
املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٨٫٧ 
مليون سهم نفذت من خالل 
اربعة  ٦٨٥ صفقة قيمتها 

ماليني دينار.

  األسهم القيادية

  علـــى مـــدى أكثر من 
شـــهر كان الســـوق مير 
بعمليـــة غربلـــة للمراكز 
املالية حيث قامت احملافظ 
املالية والصناديق وكبار 
املستثمرين بالتخلص من 
األسهم السيئة، وبناء مراكز 

 القوة الشرائية على أسهم البنوك خاصة «الوطني»
  تدفع قيمة التداول لمستوى قياسي

   اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٧ شركات 
والبالغة ٤٧٫٦ مليون دينار على ٦٤٫٦٪ من القيمة 
االجمالية وهذه الشـــركات هي: الوطني، البنك 
الدولي، بيتك، بنك بوبيـــان، بوبيان القاضبة، 

زين، أالفكو.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني 
البالغة ٢٦٫١ مليون دينار على ٣٥٫٤٪ من القيمة 

االجمالية.
   حققت مؤشرات ٣ قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك بمقدار ١٣٩٫٣ نقطة، تاله الخدمات 
بمقدار ٧١٫٧ نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 
اربعة قطاعات اعالها االستثمار بمقدار ٢٥٫٥ 

نقطة، تاله االغذية بمقدار ١٠٫٢ نقاط. 

سوقية ملحوظة امس، األمر الذي حفز 
من القوة الشرائية على باقي اسهم 
البنوك مع حتقيقها مكاسب سوقية 
ملحوظة مع توقعـــات بان تواصل 
اســـهم البنوك االرتفاع كونها اكثر 
األســـهم التي تتمتع بثقة االوساط 
االستثمارية من جهة، ومن جهة اخرى 
العوائد اجليدة املتوقعة منها سواء 
على مستوى العائد اجلاري املتمثل 
في التوزيعات او على مستوى العائد 
السوقي املتمثل في املكاسب السوقية 
التي يتوقع ان حتققها البنوك على مدى عام على االقل خاصة وان 

اغلبها حقق ارتفاعا منذ بداية العام احلالي ال يقل عن ٤٠٪.
  وقد سجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة نسبيا فقد شهدت اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
التابعة ملجموعة اخلرافي انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
وذلك نتيجة الضغوط التي تشهدها والتي توحي الوساط املتداولني 
مبخاوف جتـــاه صفقة «زين ـ اتصاالت» خاصة في ظل االنخفاض 
امللحوظ لسهم االستثمارات الوطنية املسؤولة عن جتميع ٤٦٪ من 
اسهم زين، وفي هذا الصدد فان الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 
االماراتية ذكر ان الشـــركة قطعت شـــوطا كبيرا في مفاوضاتها مع 
البنوك لتوفير التســـهيالت االئتمانية لتمويل الصفقة وقد استمر 
سهم الصفاة لالســـتثمار في االرتفاع في تداوالت ضعيفة في اطار 

عمليات التصعيد السهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة.
  ورغم االرتفاع النسبي لتداوالت بعض اسهم الشركات العقارية اال 
ان اغلبها سجل انخفاضا في اسعارها، فقد شهد سهم جيزان العقارية 
تداوالت نشــــطة وارتفاعــــا محدودا، كذلك األمر لســــهم ابيار للتطوير 
العقاري، فيما واصل سهم لؤلؤة العقارية االرتفاع باحلد االعلى وبعد 
رحلة صعود متواصل الكثر من اسبوعني شهد سهم اجنازات عمليات 

بيع جلني االرباح ادت لتراجعه وان كان مبقدار وحدة سعرية.

  الصناعة والخدمات

  حافظت اغلب اســـهم الشـــركات الصناعية على اسعارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 
الصناعات الوطنية الذي شـــهد ارتفاعا في تداوالته واستقرارا في 
ســـعره، وواصل ســـهم بوبيان القابضة االرتفاع باحلد االعلى في 
تداوالت نشطة غلب عليها عمليات البيع والتي لم تؤثر على استمراره 

في االرتفاع.
  وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشـــطة خاصة على بعض اسهم الشركات الرخيصة، فقد 
ازدادت نســـبيا عمليات الشراء على ســـهم زين الذي حقق ارتفاعا 
محدودا في سعره، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات على 
٦٤٫٦٪ من القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ 

عددها ١٢١ شركة. 

 هشام أبوشادي
التداول في ســـوق    قفزت قيمة 
الكويت لألوراق املالية ملســـتويات 
قياسية أمس بفعل القوة الشرائية 
على أسهم البنوك، خاصة بنك الكويت 
الوطني الذي استحوذت قيمة تداول 
فيه على ٣٥٫٤٪ مـــن اجمالي قيمة 
التداول، وجاءت القوة الشرائية على 
سهم الوطني من بعض احملافظ املالية 
التابعة لبعض كبار املســـاهمني في 
البنك، األمر الذي حفز القوة الشرائية 

على أغلب اســـهم البنوك مع حتقيقها مكاســـب سوقية ملحوظة. 
وفي مقابل القوة الشرائية على اسهم البنوك والتي جاءت في إطار 
تزايـــد عمليات بناء املراكز املالية لقرب نهاية العام، فقد اســـتمرت 
عمليات التصعيد على معظم اســـهم الشركات الرخيصة، وان كان 

بوتيرة أقل.
  اما على املســـتوى السياسي، فإن األوســـاط االستثمارية ترقب 
استجواب رئيس احلكومة اليوم والتطورات الناجتة عن ذلك، حيث 
يسعى بعض النواب لتجميع نسبة كافية لرفع طلب بعدم التعاون، 
األمر الذي يترتب عليه أزمة سياسية كبيرة ستنعكس بالتبعية في 
حال حدوثها على آلية تنفيذ مشـــاريع التنمية التي يعول القطاع 
اخلاص على ان تشهد نقلة خالل العام القادم ملساعدته في اخلروج 
من األزمة التي مير بها خاصة ان العديد من الشـــركات املدرجة لم 
تدخل في مشاريع جديدة. وبشكل عام، فإن السيولة املالية الضخمة 
التي دخلت الســـوق أمس رغم انها ألهداف استثمارية بعيدة املدى 
إال انها تؤكد ان هناك وفرة في الســـيولة املاليـــة التي حتتاج الى 
محفزات سواء على مستوى املناخ االستثماري العام في السوق أو 
على مســـتوى الفرص االستثمارية املتوافرة في السوق، والتي في 
مقدمتها البنوك التي أكدنـــا في تقارير عديدة لـ «األنباء» على انها 

أفضل الفرص اجلاذبة للشراء االستثماري.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ١٢٫٥ نقطة ليغلق على ٦٩١٨٫٥ نقطة 
بارتفاع نســـبته ٠٫١٨٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشـــر 
الوزني ٥٫١١ نقاط ليغلق على ٤٨٧٫٢٥ نقطة بارتفاع نســـبته ١٫٠٦٪ 

مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢٨٤٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٧٧٣ صفقة قيمتها ٧٣٫٦ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٢١ شركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة، 
حيث ارتفعت اســـعار اسهم ٤٥ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٤٢ 
شركة وحافظت اسهم ٣٤ شركة على اسعارها و٩٤ شركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٢٫٤ 
مليون سهم نفذت من خالل ١١٨٩ صفقة قيمتها ٤٥٫٥ مليون دينار.

 ترقب األوساط 
الستجواب رئيس 
الحكومة ونتائجه 
على الوضع 
االقتصادي

 واستحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٧ شركات على 
٦٤٫٦٪ من 

القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر)  حضور متواضع للمتداولني في قاعة التداول 

 المؤشر ١٢٫٥ نقطة وتداول 
٢٨٤٫٥ مليون سهم قيمتها 

٧٣٫٦ مليون دينار
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 الشرهان: مفاوضات «اتصاالت»
  لتمويل صفقة «زين» تبلغ مرحلة متقدمة

 ارتفاع صادرات النفط الكويتية إلى الصين 
بنسبة ١٧٠٫٢٪ خالل أكتوبر الماضي

االستحواذ عليها الى ٥١٪ من 
إجمالي أســــهم زين املتداولة، 
باإلضافــــة إلى ٥١٪ من حقوق 
التصويت (باستثناء األسهم 
املودعــــة في اخلزينة، على أن 
يشــــمل جميع األسهم التي قد 

تطرح عقب عملية الشراء).
  وربطــــت «اتصاالت» امتام 
الصفقة بعدة شروط ملزمة، 
منها جنــــاح «زيــــن» في بيع 
كامل حصتها في شركة «زين 
السعودية»، وفق جدول زمني 
مناســــب. والتفــــاوض حول 
الوثائق النهائية للصفقة، الى 
الفحص  إنهــــاء عملية  جانب 
والتدقيــــق بصــــورة مرضية 
واحلصول على جميع املوافقات 
التنظيمية الالزمة، وعدم وجود 
أي تغييــــرات مادية ســــلبية 
في عمليات شــــركة زين على 
الصعيدين املالي أو التنظيمي. 
إضافــــة إلى بعض الشــــروط 
األخــــرى املعتــــادة، بحســــب 
«اتصــــاالت». ومن املتوقع أن 
تســــتغرق عمليــــة الفحــــص 
والتدقيــــق وبعض اإلجراءات 
الالزمة بضعة أســــابيع، ومن 
املستبعد أن تغلق الصفقة قبل 

نهاية الربع األول من العام. 

التنفيذي  الرئيــــس   قــــال 
للشــــؤون املالية في مجموعة 
«اتصاالت» اإلماراتية ســــالم 
الشــــرهان إن املجموعة بلغت 
مرحلة متقدمة في مفاوضاتها 
مــــع عدد من البنــــوك احمللية 
والعاملية من اجل توفير التمويل 
الالزم لالستحواذ على نسبة 
من شــــركة زين في حال إمتام 
الصفقة التي مازالت قيد الدراسة 

حتى اآلن.
  وأوضح الشرهان ان اخلطة 
التمويلية التي وضعت لتمويل 
صفقة زين في حــــال امتامها 
تتضمن احلصول على قروض 
من مجموعة من البنوك احمللية 
الــــى جانب اصدار  والعاملية، 
ســــندات وصكوك، مضيفا ان 
قيمة التسهيالت االئتمانية التي 
تسعى املجموعة للحصول عليها 
تعتمد علــــى التقييم النهائي 
للصفقة، والتي ستتضح من 
خالل الفحــــص الفني وعملية 
التدقيق التي جتري حاليا من 

قبل فريق متخصص.
الشـــرهان قد صرح    وكان 
في وقت سابق جلريدة البيان 
االقتصادي ردا على سؤال حول 
إمكانية ارتفاع نسبة الفائدة على 

 كونـــا: قـــال التقريـــر الصادر عـــن املركز 
الديبلوماسي للدراســـات االستراتيجية أمس 
ان الصادرات الكويتية مـــن النفط اخلام الى 
الصني ارتفعت بنسبة ١٧٠٫٢٪ خالل أكتوبر ٢٠١٠ 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠٠٩.
  واوضح التقرير ان الصادرات الكويتية من 
النفط اخلام الى الصني خالل األشهر العشرة 
األولى من العام احلالي بلغت نحو ٨٫٣٤ مليون 
طن مبعدل ٢٠١ ألف برميل يوميا بحسب نشرة 
اإلحصاءات الرســـمية التي نشرتها احلكومة 

الصينية.
  وبني التقرير ان واردات النفط اخلام الصينية 
انخفضت فـــي اكتوبر بنحو ١٥٫٣٪ لتصل الى 
٨٨٫٣ مليـــون برميل نفط يوميا، مشـــيرا الى 
انخفـــاض مخزون النفط اخلـــام التجاري في 
الصني بنســـبة ٣٫٤٪ حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٠ 

على أساس شهري.
  واضاف أن مخزون املنتجات النفطية الذي 
يشمل البنزين والديزل والكيروسني انخفض 
أيضا بنســـبة ١٦٫٥٪ في نهاية شـــهر نوفمبر 

املاضـــي مقارنة بنهاية ســـبتمبر فيما ارتفع 
مخـــزون البنزين ١٫٥٪ بينما انخفض مخزون 
الديزل والكيروســـني بنسبة ١٠٫٧ و٦٫٥٪ على 

التوالي.
  وقال التقرير ان شركات تكرير النفط الصينية 
سعت الى انتاج مزيد من املشتقات النفطية في 
أكتوبر ٢٠١٠ نتيجة ارتفاع أســـعارها وزيادة 
ضغـــوط احلكومة املركزية لضمـــان امدادات 
املنتجات النفطية احملليـــة فبلغ انتاج النفط 
اخلام ٣٧٫٠٤ مليون طن متري مســـجال رقما 

قياسيا شهريا جديدا.
  وذكر ان انتاج النفط اخلام احمللي الصيني 
زاد ٥٧٠ ألف طن متـــري في اكتوبر ٢٠١٠ عما 
كان عليـــه في يوليو من العام ذاته ليصل الى 

١٧٫٧٦ مليون طن متري.
  وتعتبر الصني ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط 
اخلام فـــي العالم بعد الواليات املتحدة وتبقى 
اململكة العربية السعودية أكبر بلد يزودها بالنفط 
اخلام بارتفاع قدره ١٫٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام املاضي ليبلغ ٩١٦ ألف برميل يوميا. 

القروض التي ميكن أن حتصل 
الســـوق  عليها املجموعة من 
احمللي أو الدولي نتيجة تخفيض 
تصنيفها، بأن ذلك لن يؤثر في 
املالءة املالية للمجموعة أو في 
عوائد القروض التي سندفعها 

في حال احلصول عليها. 
  وأكــــد أن املجموعــــة وفي 
حال إمتــــام الصفقة لن تتلقى 
دعما من حكومة أبوظبي، هذا 
وكانت «اتصاالت» قد عرضت 
شراء ٤٦٪ من اسهم شركة زين 
بسعر ١٫٧ دينار للسهم، لكنها 
عــــادت وعدلت عرضها، حيث 
رفعت نسبة االسهم التي تنوي 

 بمناسبة إدراج الشركة في سوق الكويت لألوراق المالية اليوم

 «الجمان»: ١٫٦١ مليون دينار صافي أرباح
  «مراكز العقارية» في ٩ أشهر من ٢٠١٠

 قــال مــركـز 
اجلمــــــان 
لالستشارات 
االقتصادية 
في حتليـــل مختصر لشـــركة 
مراكز التجارة العقارية «مراكز» 
مبناسبة إدراجها في سوق الكويت 
لألوراق املالية اليوم، ان الشركة 
تأسست في يناير ١٩٩٩، ويبلغ 
رأسمالها حاليا ١٠٫٥ ماليني دينار، 
وميتلك رئيـــس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب احلالي للشركة 
عبداحلميد دشـــتي نحو ١٢٫٩٪ 
من رأسمالها، بينما ميتلك جناله 
طالل ومحمـــد ١٢٫٠ و٨٫٦٪ على 
التوالي مـــن رأس املال، ويبلغ 
إجمالي مســـاهمي الشركة ٢٥٣ 
مساهما، وتنشـــط الشركة في 
املجال العقاري بشكل عام خاصة 
في سورية حيث التركز األكبر 

لألصول، ثم الكويت. 
  ويبلـــغ إجمالي موجودات 
«مراكـــز» نحـــو ٢٩٫٠ مليون 
دينـــار، ويتركـــز ٧٩٪ منهـــا 
في بند عقـــارات قيد التطوير 
واستثمارية مببلغ ٢٣٫٠ مليون 
دينار، بينما تبلغ االستثمارات 
املتاحة للبيع ٥٫٩ ماليني دينار 
مبا يعادل ٢٠٪ من املوجودات 

كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠.
  أما مطلوبات «مراكز» فتبلغ 
١١٫٠ مليون دينار، وهي متركزة 
بنســـبة ٩٩٪ في بند مستحق 
من أطراف ذات صلة، وتشكل 
املطلوبات ٣٨٪ من املوجودات، 
علما بأن الشركة ال تتحمل أي 
الربع  فـــي نهاية  قروض كما 

الثالث من عام ٢٠١٠.
  من جهة أخرى، تشكل حقوق 
مســـاهمي «مراكـــز» ٦٢٪ من 
املوجودات برصيد ١٨٫٠ مليون 
دينار، حيث يشكل رأس املال 
البالغ ١٠٫٥ ماليني دينار ما يعادل 
٥٨٪ منها، بينما تبلغ األرباح 
املرحلـــة ٥٫٤ ماليني دينار مبا 
يساوي ٣٠٪ من حقوق امللكية، 
في حني تشـــكل االحتياطيات 
املختلفـــة ١٢٪ مبا يوازي ٢٫٢ 

مليون دينار.
  وقد بلغت إيرادات «مراكز» 
لثالثة أربـــاع العام ٢٠١٠ نحو 
١٫٧٧٥ مليون دينار بينما بلغت 
املصروفات ١٦٣ ألف دينار، بهامش 
٩٪ من اإليـــرادات، وعليه كان 

صافي الربح ١٫٦١٢ مليون دينار 
بهامش ٩١٪ من اإليرادات.

  وقد تركز ٨٠٪ من اإليرادات 
في بند ربح من بيع شركة تابعة 
مببلغ ١٫٤٢٧ مليون دينار، بينما 
كان متمم اإليرادات البالغ ٢٠٪ 
متمثال في ربح غير محقق من 

وإطفاءات مببلغ ٤٥ ألف دينار 
مبا يعادل ٢٨٪ من املصروفات، 
أما املصروفـــات األخرى فكان 
نصيبهـــا ١٩٪ من اإلجمالي مبا 
يعادل ٣١ ألف دينار، وذلك لثالثة 

أرباع العام ٢٠١٠.
  اما املـــؤشـــرات املــــالــــية 

العادلة لعقارات  القيمة  تغيير 
استثمارية مببلغ ٣٥٠ ألف دينار، 
أمـــا املصروفات فقد تركز ٥٣٪ 
منها في بنـــد تكاليف موظفني 
ومصاريف عموميـــة وإدارية 
مببلـــغ ٨٧ ألف دينـــار، تالها 
فـــي األهمية، بند اســـتهالكات 

لـ «مراكز»، فقد بلغ العائد على 
املوجودات ٩٪، بينما بلغ على 
حقوق املســـاهمني ١٣٪ لثالثة 
أرباع العـــام ٢٠١٠، ولكن على 
أساس ســـنوي، في حني بلغت 
القيمة الدفترية للسهم ١٧٢ فلسا 

كما في ٢٠١٠/٠٩/٣٠. 
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