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اجليدة املتوقعة عن عام ٢٠١٠، فضال عن ان الهامش السعري الكبير مع 
سهم البنك الوطني شجع على شراء سهم بيتك، كذلك استمرت عمليات 
الشراء القوية على سهم البنك الوطني الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما 
ان سهم البنك الدولي واصل اجتاهه الصعودي في تداوالت نشطة خاصة 
انه يعتبر أرخص أسهم البنوك، باإلضافة الى األرباح اجليدة املتوقعة 
عن العام املاضي. وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في 
أسعارها في تداوالت نشطة خاصة على سهم الصفاة لالستثمار الذي حقق 
ارتفاعا محدودا في سعره 
في ظل اســــتمرار النشاط 
امللحوظ على أسهم الشركات 
التابعة ملجموعة الصفوة، 
في محاولة لتحسني أصول 
هذه الشركات، وشهد سهم 
األهلية القابضة ايضا نشاطا 
وارتفاعا محدودا في سعره 
بفعــــل عمليــــات املضاربة 
املركزة على أسهم الشركات 
الـ ٥٠ فلسا.  دون مستوى 
وارتفعت بشــــكل ملحوظ 
التداوالت على أغلب أسهم 
الشركات العقارية، فقد شهد 
سهم املستثمرون تداوالت 
نشــــطة وارتفاعا ملحوظا 
في ســــعره بفعل عمليات 

للســــوق بتوسع قاعدة أسهم الشركات التي شملها النشاط وتنوعها ما 
بني استمرار الشراء على أسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، وأغلب 
أسهم الشركات الرخيصة، االمر الذي يخلق توازنا في مجمل االداء، حيث 
لوحظ ان التركيز كان واضحا على أســــهم الشركات التي أسعارها دون 

مستوى الـ ٥٠ فلسا.
  فرغم اخلسائر الكبيرة ملعظم هذه الشركات، اال ان احملرك الرئيسي 
للمضاربة عليها يكمن في عدم وجود مخاوف من وقفها عن التداول على االقل 

حتى االعــــالن عن نتائجها 
املالية السنوية، فيما استمر 
االجتاه الصعودي ألسعار 
بعض األســــهم القريبة من 
الـ ١٠٠ فلس خاصة  حاجز 
التي قامت بتعديل أوضاعها 

املالية مع البنوك.

  آلية التداول

  استمرت القوة الشرائية 
على أغلب أسهم البنوك مع 
حتقيــــق بعضها مكاســــب 
سوقية، فقد ازدادت عمليات 
الشراء لسهم «بيتك» بشكل 
ملحوظ مع ارتفاع ســــعره 
مبقدار وحدة سعرية بدعم 
من األربــــاح والتوزيعات 

 استمرار نشاط البنوك يدفع البورصة لمواصلة الصعود
  متحررة من ارتباطها بصفقة «زين ـ اتصاالت» 

 اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٨ شركات 
والبالغة ٢٨٫٤ مليون دينار على ٦٠٫١٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشـــركات هي: البنك الوطني، 
البنك الدولي، بنك برقان، بيتك، الصفاة لالستثمار، 

الصناعات الوطنية، زين واالفكو.
ــهم بيت التمويل  ــتحوذت قيمة تداول س   اس
ــار على ١٦٫٣٪ من  ــي البالغة ٧٫٧ ماليني دين الكويت

القيمة االجمالية.
  حققت مؤشرات ٦ قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك مبقدار ٨٢٫٨ نقطة، تاله االستثمار 
مبقدار ٤٦٫٢ نقطة، تـــاله اخلدمات مبقدار ٣٢٫١ 
نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع االغذية انخفاضا 

مبقدار ٢٤٫١ نقطة. 

املضاربة، كذلك األمر لســــهم ابيار للتطوير العقاري الذي حقق ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة، وسجل سهم إجنازات ارتفاعا باحلد 
األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم 
املباني انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة، وارتفعت نسبيا 
التداوالت على سهم عقارات الكويت الذي حقق مكاسب مبقدار وحدتني، 

فيما حقق سهم جيزان ارتفاعا مبقدار وحدة في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  حققت أغلب األسهم الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت ضعيفة 
باســــتثناء التداوالت املرتفعة على سهم الصناعات الوطنية الذي حقق 
ارتفاعا محدودا، إال انه يتوقع ان يواصل االرتفاع، وحافظت أغلب أسهم 
الشركات الصناعية التابعة ملجموعة اخلرافي على أسعارها ثابتة دون 
تغير في تداوالت متواضعــــة متأثرة بغياب املعلومات اإليجابية حول 

صفقة «زين ـ اتصاالت».
  وحققت أغلب أســــهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام، فقد قفز سهم املجموعة املشتركة فوق حاجز 
الدينارين بفعل عمليات الشراء امللحوظة على السهم مدعوما باألرباح 
القوية املتوقعة للشركة، وتراجعت حركة التداول بشكل ملحوظ على 
ســــهم االفكو مع انخفاض ســــعره مقارنة بأول من امس، حيث يحتاج 
الســــهم ملرحلة من التأسيس بعد ان حقق مكاســــب سوقية كبيرة في 

فترة زمنية محدودة.
  وحافظ سهم زين على سعره في تداوالت ضعيفة.

  وقد استحوذت قيمة تداول أســــهم ٨ شركات على ٦٠٫١٪ من القيمة 
اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٢ شركة. 

 هشام أبوشادي
  واصل سوق الكويت لالوراق املالية 
اجتاهه الصعودي بفضل استمرار القوة 
الشرائية على أسهم البنوك، االمر الذي 
أدى الى تزايد عمليات الشراء على أغلب 
أسهم الشركات الرخيصة والتي غلب 
عليها عمليات املضاربــــة، خاصة أن 
النشاط العام للسوق منذ بداية العام 
شكل حافزا للمضاربني للدخول على 
أسهم الشركات الرخيصة التي يتوقع 
ان تســــتمر في الصعود أغلب مراحل 

التداول في الربع االول من العام احلالي لتحسني النتائج املالية، خاصة 
انه معروف ان السوق تاريخيا ينشط في هذه الفترة من كل عام.

  وفي مقابل نشاط معظم االسهم، فإن أسهم الشركات املرتبطة بسهم 
زين تشهد حالة من الضعف نتيجة انتشار معلومات غير مؤكدة حول 
احتمــــال تأجيل امتام صفقة زين ـ اتصاالت عــــن املوعد احملدد لها في 
منتصف الشهر اجلاري، ورغم ذلك فــــإن هذه املعلومات لم تؤثر على 
آلية النشاط العام في السوق االمر الذي ُيعد مؤشرا ايجابيا نتيجة حترر 

السوق من ارتباطه بصفقة زين.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٢٥٫٣ نقطة ليغلق على ٦٩٩٩٫٤ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٣٦٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
مبقدار ١٫٧٧ نقطــــة ليغلق عل ى ٤٨٩٫٥٤ نقطة بارتفاع نســــبته ٠٫٣٦٪ 

مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٢٨٤٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٤٤٧٦ 
صفقة قيمتها ٤٧٫٢ مليون دينار، وجرى التداول على أسهم ١٢٢ شركة 
من أصل ٢١٥ شــــركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٥٤ شركة وتراجعت 
أســــعار اسهم ٣٤ شركة وحافظت أسهم ٣٤ شــــركة على أسعارها و٩٣ 

شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٨٫١ مليون 

سهم نفذت من خالل ٨٤١ صفقة قيمتها ٢٢ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٥٦٫٢ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٩٤٠ صفقة قيمتها ٩٫١ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٨٧٫٣ مليون ســــهم نفــــذت من خالل ١١٧٥ صفقة قيمتها ٦٫٥ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٨٧٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٩٤٥ صفقة قيمتها ٤٫٢ ماليني دينار.

  وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٧٫٢ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٣٩٥ صفقة قيمتها ٤٫١ 

ماليني دينار.

  السيولة المالية

  على الرغم من االنخفاض النســــبي لقيمة التداول أمس مقارنة بأول 
مــــن أمس، اال انها تعتبر في مســــتويات جيدة، فقد متيــــز االداء العام 

 تحول ملحوظ 
على أغلب أسهم 
الشركات
  التي أسعارها 
  أقل من ٥٠ فلسًا

(سعود سالم)  مؤشرات السوق تشهد ارتفاعا 

 كبار املسؤولني في الغرفة وأعضاء وفد منغوليا 

 المؤشر ٢٥٫٣ نقطة وتداول 
٢٨٤٫٤ مليون سهم قيمتها 

٤٧٫٢ مليون دينار
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 الغانم: نسعى لزيادة التبادل التجاري واالستثماري 
  مع منغوليا في المرحلة المقبلة وتعزيز دور القطاع الخاص

 باتبولد يشيد بدور معهد الكويت 
  لألبحاث العلمية وأنشطته البحثية

ــاد رئيس وزراء منغوليا سوختباتر باتبولد دور معهد   أش
ــطته البحثية السيما  الكويت لالبحاث العلمية واجنازاته وانش
دوره في تأسيس املركز الكويتي املنغولي لالبحاث والدراسات 

البيئية مبنغوليا.
ــش زيارته ملبنى  ــي تصريح على هام ــح باتبولد ف   واوض
ــرته «كونا» ان املعهد  معهد الكويت لالبحاث العلمية امس، نش
ــاعدت على زيادة االداء  ــدم الكثير من مجاالت التعاون وس ق
ــي منغوليا. وقدم مدير املعهد د.محمد املطيري  االقتصادي ف
ــه البحثية واخلطة  ــطة املعهد واجنازات ــا مرئيا عن انش عرض
اخلاصة مبشروع التحول االستراتيجي للمعهد ومكوناته وما 
ــره الكبير في  ــي تطوير اداء املعهد وتأثي ــيحققه من اثر ف س

برامج التنمية الوطنية.
ــية  ــم مالمح اخلطة اخلمس ــري اه ــتعرض املطي   كما اس
اجلديدة للمعهد وخطة السنوات العشرين املقبلة التي ستنفذ 
ــتراتيجي والتعريف مبراكز التنمية  ضمن اطار التحول االس

التي ستنشأ مستقبال.
ــي ودوره في  ــز الكويتي املنغول ــار الى اهمية املرك   واش
ــكالت  القيام باالبحاث التطبيقية الرامية الى التعرف على املش
ــات البحثية بني اجلانبني الكويتي  البيئية في منغوليا والدراس

واملنغولي للحد منها.
ــدمي كل ما يلزم من  ــتعداد املعهد التام لتق   واعرب عن اس
استشارات وابحاث ودراسات علمية تساهم في حل املشكالت 

التي تهدد البيئة املنغولية.
  وقال د.املطيري ان املعهد حريص على التعاون الثنائي بني 
ــتركة في سبيل احملافظة  البلدين مبا يحقق مصلحتهما املش

على البيئة والتصدي ملشكالتها.
ــني املعهد واجلانب  ــاءات علمية متواصلة ب ــار الى لق   واش
ــة ومبا يحقق النتائج املثمرة  املنغولي لتبادل اخلبرات العلمي
ــني اجلانبني ملا فيه  ــأنها زيادة اواصر التعاون ب والتي من ش

مصلحة الطرفني. 

 اللجنة المؤقتة في البورصة ناقشت أوضاع الشركات 
التي تقل أسعارها االسمية عن ١٠٠ فلس  

 محمود فاروق 
ــة  املؤقت ــة  اللجن ــت    اجتمع
ــألوراق املالية  ــوق الكويت ل لس
أمس وناقشت أوضاع الشركات 
التي تقل قيمتها االسمية عن ١٠٠ 
ــركات التي خسرت  فلس، والش
أكثر من ٢٥٪ من رأسمالها وآلية 
ــا حلقوق  ــركات وفق ــرز الش ف
املساهمني وذلك عبر إعادة توزيع 
الشركات املدرجة على ٣ أسواق 
في طور حتديد النسبة القصوى 
ــركة من  ــارة الش املقبولة خلس
ــمالها. وعلمت «األنباء» من  رأس
مصادر مطلعة ان اللجنة املؤقتة 
بحثت بشكل اساسي الدراسات 
اخلاصة باليات حتديد االنخفاض 
ــاهمني عن رأس  في حقوق املس

املال بنسبة ٢٥٪ ليكون هذا هو 
ــركة  ــد الفاصل لتحويل ش احل
ــع ايجاد  ــوق إلى آخر م ــن س م
ــة المكانية عودة  الكافي املرونة 
التي تعدل اوضاعها  ــركات  الش
ــى وذلك في  ــوق االعل الى الس
ظل وجود مرونة كافية للحفاظ 
ــاهمني. وأفادت  على حقوق املس
التصنيفات ستكون حسب  بأن 
امليزانيات اخلتامية، بحيث ميكن 
ألي شركة مصنفة ثانيا أو ثالثا 
أن حتصل على التصنيف االول 
في حال حتسن أداؤها، مشيرة 
ــوة تأتي في  ــى ان هذه اخلط ال
ــركات على  ــز الش ــار حتفي اط
تطوير أدائها ورفع تصنيفها في 

البورصة. 

االستثمارات األجنبية في منغوليا، 
مؤكدا حرص احلكومة املنغولية 
على اســــتقطاب رؤوس األموال 
الرئيسية  الكويتية في املشاريع 
التي تطمح احلكومــــة لتنفيذها 
التنموية. وأشــــاد  ضمن خطتها 
باتبولد بأهمية العالقات الثنائية 
بني الكويت ومنغوليا والدور الكبير 
الذي لعبته املساعدات االقتصادية 
املقدمة من الكويت في تطوير األداء 

االقتصادي ملنغوليا. 
  وكان عضو مجلس إدارة غرفة 
الكويت عبداهللا  جتارة وصناعة 
احلميضي قد تــــرأس ممثلني من 
الشــــركات احمللية مع ممثلني من 
الوفــــد املنغولي برئاســــة نائب 
رئيس وكالة االستثمار األجنبي 
املنغوليــــة Z.Baushing، حيــــث 
العديد من  اســــتعرض اجلانبان 
الفرص االستثمارية املتاحة في عدة 

قطاعات حيوية في منغوليا. 

 عمر راشد
  استضافت غرفة جتارة وصناعة 
الكويــــت، أمس، رئيــــس وزراء 
جمهورية منغوليا ســــوختباتر 
باتبولــــد والوفد املرافــــق له في 
لقــــاء جمع الضيــــوف الكبار مع 
الشركات احمللية للتباحث حول 
أوجه التعاون الثنائي في مختلف 
التجارية واالستثمارية  املجاالت 
املتبادلة. وأوضح رئيس مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن، الذي ترأس وفد الغرفة 
خالل اللقاء، في تصريح أن الزيارة 
تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون 
في جميع املجاالت خاصة ما يتعلق 
بالنواحي االقتصادية والتجارية، 
مؤكدا اهتمام وحرص الغرفة على 
زيادة حجم االستثمارات الكويتية 
في منغوليا خصوصا في املجاالت 
التي تخــــدم قطاعات األعمال بني 
البلدين.  ولفت الغامن إلى أن زيارة 
رئيس مجلــــس الوزراء املنغولي 
تؤكد عمق العالقات االستثمارية 
البلدين، موضحا  والتجارية بني 
أن منغوليــــا من الــــدول الواعدة 
اقتصاديا ولديها الكثير من الفرص 

االستثمارية اجلاذبة للكويت.
  وبّني أن فرصا كثيرة مت بحثها 
خــــالل اللقاء وعرضهــــا اجلانب 
املنغولــــي على القطاعــــني العام 
واخلاص، مستدركا بأن تلك الفرص 
تركزت في مجاالت التعدين واألمن 
الغذائي والطاقة واملصارف والبنية 

التحتية والعقار.
  ومن جانبه، استعرض رئيس 
الكثير من  أمــــام  وزراء منغوليا 
الشــــركات احمللية فرص  ممثلي 
االستثمار في منغوليا وأهمية مزايا 

 في لقاء مع «الغرفة» استعرض فرصًا استثمارية في قطاعات حيوية عديدة


