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خاصة البنوك، وأســـهم الشـــركات الرخيصة، في الوقت الذي 
تشـــهد فيه اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين نوعا من الهدوء 
وميال نحو البيع والتي يقابلها عمليات الشـــراء ايضا للحد من 
نزول هذه األسهم متأثرة 
باحتماالت تأجيل صفقة 
ـ اتصاالت»، وفي  «زين 
التفاؤل بالنتائج  ضوء 
املالية لقطاع البنوك في 
عام ٢٠١٠ وأيضا بالنمو 
املتزايد لألرباح في ٢٠١١، 
التوقعات بتزايد  وكذلك 
وتيرة تنفيذ مشـــاريع 
التنمية خالل العام احلالي 
فإنـــه يتوقع اســـتمرار 

النشاط العام للسوق.
حققت اســـعار اغلب 
اسهم البنوك ارتفاعا في 
تداوالت ضعيفة نسبيا 
التـــداوالت  باســـتثناء 

واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ١٠٢٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ١١١٥ صفقة قيمتها ٧٫٥ 
ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من 

حيث القيمة، اذ مت تداول 
١٢ مليون سهم نفذت من 
خالل ٢٦٥ صفقة قيمتها 

٣٫٤ ماليني دينار.

السيولة المالية

عندما تشهد السيولة 
ارتفاعـــا يقابلها  املالية 
انخفاضفي املؤشر العام 
ُيعد  للســـوق، فإن ذلك 
مؤشـــرا ايجابيـــا جتاه 
استمرار صعود السوق، 
املالية  فارتفاع السيولة 
يظهر تزايد القوة الشرائية 
في اجتاهات متباينة ما بني 
اسهم الشركات التشغيلية 

الشراء المتوازن ما بين األسهم القيادية والرخيصة
سيدفع السوق لالرتفاع خالل تداوالت الربع األول

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات والبالغة 
٣٢٫٣ مليون دينار على ٦٢٫٥٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، ايفا، األولى 

لالستثمار، جيزان، اجيليتي، زين، أالفكو.
 استحوذت قيمة تداول سهم «الوطني» البالغة ٦٫٩ 

ماليني دينار على ١٣٫٣٪ من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشـــرات ثالثة قطاعات ارتفاعا، 
اعالها قطاع البنوك مبقـــدار ٩٢٫١ نقطة تاله 
قطاع الصناعة مبقدار ١٨٫٢ نقطة، فيما سجلت 
مؤشرات خمسة قطاعات انخفاضا اعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار ٩٧٫٩ نقطة، تاله قطاع االغذية 

مبقدار ٥١٫٨ نقطة. ت
را
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النشطة على سهمي البنك الوطني 
والبنك الدولي، فقد استمر االجتاه 
الصعودي التدريجي لسهم البنك 
الوطني مـــع تزايـــد ملحوظ في 
عمليات الشراء بدعم من التوزيعات 
القويـــة املتوقعة والتي يتوقع ان 
تكون بحدود ٥٠٪ نقدا و١٠٪ اسهم 
منحة والتي ُتعد توزيعات اكثر من 
ممتازة، األمر الذي يزيد من محفزات 
الشراء على السهم آلجال متوسطة 
وطويلة املدى خاصة انه يتوقع ان 
تشهد أرباح البنك في العام احلالي 

منوا ملحوظا.
كذلك يشهد سهم البنك الدولي عمليات شراء ملحوظة وارتفاعا 
تدريجيا في سعره بوتيرة ايجابية ومشجعة على شراء السهم، 
حيث تشـــير معلومات الى ان البنك الدولي يتوقع ان يعلن عن 
ارباح تقّدر بنحو ١٩ فلســـا للســـهم باالضافة الى توزيع ارباح 
نقدية بنسبة ٥٪ وأسهم منحة بنسبة ٥٪ والتي تظهر ان البنك 
تعافى متاما من تداعيات األزمة، وفي الوقت نفســـه تشـــير الى 

النمو القوي املتوقع ألرباحه خالل العام احلالي.
تباينت أسعار اســـهم الشركات االســـتثمارية بني الصعود 
واالنخفاض في تداوالت مرتفعة على بعض األســـهم، فقد شهد 
سهم ايفا تداوالت قياســـية أدت الرتفاعه باحلد األعلى مطلوبا 
دون عروض في اطار التداوالت النشطة التي شهدها اغلب االسهم 

املرتبطة بشركة ايفا.
ورغم عمليات البيع جلني االرباح على سهم األولى لالستثمار 
اال انه واصل اجتاهه الصعودي في تداوالت نشطة، وهدأت حركة 
التداول على سهم الصفاة لالستثمار الذي مير بعمليات تأسيس. 
وشهدت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم خاصة سهمي عقارات الكويت 

وجيزان القابضة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اســـهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشـــطة على بعض االســـهم خاصة ســـهم بوبيان 
للبتروكيماويات الذي حقق مكاسب سوقية بفعل تزايد عمليات 
الشـــراء على الســـهم مدعوما باألرباح اجليدة املتوقعة للشركة 
في نهاية سنتها املالية التي تنتهي في نهاية شهر ابريل املقبل، 
وتكبدت اغلب اسهم الشـــركات اخلدماتية خسائر في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة نســـبيا باســـتثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم كسهم اجيليتي الذي شهد عمليات بيع قوية متأثرا 
باملعلومات اخلاصة املرفوعة ضدها من مدعني عامني في اميركا 
حول عقود الشركة مع اجليش االميركي االمر الذي أدى لعمليات 
بيع قوية على السهم رغم انه ليس هناك جديد في هذه القضية، 
وانخفض ســـهم زين بوتيرة محدودة فـــي تداوالت غلب عليها 
عمليات البيع. وقد اســـتحوذت قيمة تداوالت اســـهم ٨ شركات 
على ٦٢٫٥٪ من القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها ١٢٠ شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من تراجع مؤشري 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
بداية تعامالت االسبوع أمس، اال 
ان قيمة التداول ســـجلت ارتفاعا 
الشـــراء  ملحوظا بفعل عمليات 
القوية على بعض أسهم البنوك التي 
حقق أغلبها ارتفاعا في أسعارها 
وبعض األسهم الرخيصة، خاصة 

ايفا والشركات املرتبطة بها.
فقد اتســـمت حركـــة التداول 
الشـــراء  بالتوازن فـــي عمليات 
والصعود ما بني استمرار الشراء 

على أسهم البنوك من جهة، ومن جهة اخرى التحرك على أسهم 
املجاميع االستثمارية التي أسعارها رخيصة بقيادة مجموعة ايفا 
والشركات املرتبطة بها، في الوقت الذي تشهد فيه أسهم بعض 
املجاميع التي شهدت نشـــاطا االسبوع املاضي نوعا من الهدوء 
لتؤسس على أســـعارها اجلديدة لتبدأ جولة أخرى من النشاط 
في ظل الزخم الذي يحظى به الســـوق في الوقت الراهن والذي 
يتوقع أن يدفعه ملزيد من النشاط أغلب مراحل التداول في الربع 
االول من العام احلالي، خاصة انه خالل فترة الربع االول، ليست 
هناك مخاوف من توقف أســـهم عن التداول اال بعد نهاية الفترة 
القانونية إلعالن الشـــركات عن نتائجها املالية لعام ٢٠١٠ والتي 
تنتهي نهاية شهر مارس املقبل، لذلك فإن هذه الفترة توفر بيئة 
جيدة للمجاميع االستثمارية لتصعيد أسهم شركاتها، ولكن من 
الضروري على صغار املتداولني التركيز على أســـهم الشركات 
التي متكنت من اعـــادة هيكلة ديونها مع البنوك الدائنة وإعادة 

رسملة رأسمالها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة ٩٫٢ نقاط ليغلق على ٦٩٦٦٫٤ 
نقطة بانخفاض نســـبته ٠٫١٣٪ مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، 
فيما ارتفع املؤشـــر الوزني ٠٫١١ نقطة ليغلق على ٤٨٧٫٥٢ نقطة 

بارتفاع نسبته ٠٫٠٢٪.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٣١١٫١ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٢٣٣ صفقة قيمتها ٥١٫٦ مليون دينار.
وجرى التداول على أســـهم ١٢٠ شـــركة من اصل ٢١٥ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٢٩ شركة وتراجعت أسعار أسهم 
٥٠ شركة وحافظت أسهم ٤١ شركة على أسعارها و٩٥ شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٥٣٫٣ مليون ســـهم نفذت من خالل ١٠٢٠ صفقة قيمتها 
١٦٫٤ مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٩٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٤٣٧ صفقة 

قيمتها ١٤٫٣ مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات االســـتثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١١٩٫٣ مليون سهم نفذت من خالل ٢٨٨ صفقة 

قيمتها ٩ ماليني دينار.

«إيفا» وشركاتها 
تقود النشاط 
وتجميع على 
سهمي «الوطني» 
و«الدولي»

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٨ شركات 
على ٦٢٫٥٪ من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر ٩٫٢ نقاط وتداول 
٣١١٫١ مليون سهم قيمتها 

٥١٫٦ مليون دينار

انخفاض

(قاسم باشا)بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر

اقتصاديون: أرباح البنوك المتوقعة ستحرك السوق

محمد الطراحميثم الشخص محمد الهاجري

كونا: توقع اقتصاديون أمس 
اســـتمرار االقبال على تداوالت 
أسهم القطاع املصرفي املدرج في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األسبوع احلالي اعتمادا على األداء 
التشغيلي اجليد الذي يتميز به 

القطاع.
وقالوا لـ «كونا» إن السمعة 
احلســـنة التي يتميز به منوال 
تداوالت قطـــاع البنوك احمللية 
بصفة سنوية متوازنة هي جواز 
مرورها في خانـــة األكثر حظا 
في توزيعات مرضية لكثير من 
الذين يطلقون عليها  املتداولني 

اسم «أسهم املالذ اآلمن».
واكـــدوا أن معظـــم تداوالت 
األســـبوع املاضي وتـــداوالت 
املقبلة (حتـــى االنتهاء  الفترة 
من اعالنـــات أرباح العام ٢٠١٠) 
ســـيكون الالعب الرئيسي فيها 
أسهم القطاع املصرفي والشركات 
املرتبطة بأنشـــطتها ما ينبىء 
بارتفاع القيمة السوقية للقطاع 

والسوق بصفة عامة.
وقال رئيـــس فريق (دريال 
للتحليل الفني) محمد الهاجري 

النصيب األكبر في بؤرة اهتمامات 
املستثمرين.

وتوقع الشـــخص أن تتركز 
تداوالت األيام املقبلة على أسهم 
قطاع البنوك السيما التي لديها 
ثقل وتتمتـــع بتوزيعات جيدة 

على مدار سنوات سابقة.
وقال رئيس جمعية املتداولون 
محمـــد الطـــراح ان الكثير من 
املســـتثمرين يعلمـــون متاما 
القطاع املصرفي  أهمية أســـهم 
والعوائـــد املنتظر حتقيقها من 
ورائها السيما ان العبء الكبير 
على متويل خطة التنمية سيكون 
من خالل مســـاهمتها وبالتالي 
الفائدة ســـتصب على أسهمها 

في البورصة.
وأضـــاف الطراح ان أســـهم 
القطـــاع املصرفي جيـــدة نظرا 
لتمتع اداراتها بحكمها الرشـــيد 
في املشروعات التي تدخل فيها 
وهو ما يصب في صالح اجلانب 
التشغيلي لديها وبالتالي العوائد 
اجليـــدة ألســـهمها املدرجة في 

السوق.

ان الشـــائعات دائما تدور حول 
القطـــاع املصرفي  فلك أســـهم 
في نفـــس الوقت من كل عام ما 
يجعـــل املتداولني في حيرة من 
أمرهم ويترددون في أخذ القرار 
االســـتثماري بالبيع أو الشراء 

لألسهم.
واشار الى دخول مستثمرين 
للســـوق في العام املاضي وهم 
يسعون للخروج منه وآخرون 
يدخلون السوق في العام احلالي 
وبالتالي يتوقعون عوائد جيدة 

التي تتعلق  من األسهم خاصة 
بالقطاع املصرفـــي ويحركون 
أسهمه سواء بيعا أو شراء األمر 
الذي يحدث فورة في الســـوق 

بأكمله.
وأكد الهاجري أن قطاع البنوك 
مبا له من ثقل كبير بني القطاعات 
املدرجـــة يقود هـــذه القطاعات 
وهو األمر الذي يعيه الكثير من 
املستثمرين سواء كانوا أفرادا أو 

مؤسسات او شركات.
املالـــي ميثم  وقال احمللـــل 

الشـــخص ان قطاع البنوك هو 
وجهة املستثمرين ما بعد األزمة 
التي ارتبطت بشكل كبير بعوامل 
نفسية وهي ثقة املستثمر مضاربا 
كان أو طويـــل األجل مبعنى أن 
التوزيعات  أي سهم يقوم على 
فهو ناجح وغير ذلك فال تداوالت 

عليه.
وأضـــاف ان ارتفـــاع القيمة 
الرأسمالية للسوق كانت انطالقا 
مـــن القطـــاع املصرفـــي حيث 
يبقى القطاع هو من يســـتحق 

مهرجان دبي للتسوق ٢٠١١ يكشف عن أهم أنشطته
نظمت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج 
التجاري، الهيئــــة احلكومية التابعة لدائرة 
التنمية االقتصاديــــة بدبي واجلهة املنظمة 
ملهرجان دبي للتسوق، مؤمترا صحافيا في 
فندق املارينا في الكويت في ٣ يناير اجلاري 
وذلك للكشــــف عن أهم فعاليات وأنشــــطة 
الدورة السادسة عشرة ملهرجان دبي للتسوق 
املقررة خالل الفترة بني ٢٠ يناير و٢٠ فبراير 

املقبلني. 
وتأتــــي هذه اخلطــــوة في إطــــار حملة 
ترويجية إقليمية تنظمها املؤسسة بالتعاون 
مع طيران اإلمارات التي توفر عروضا جذابة 
للمسافرين إلى دبي على منت رحالتها خالل 

فترة املهرجان.
وقال املنســــق العام للمهرجانات ونائب 
املدير التنفيذي ملؤسســــة دبــــي للفعاليات 
والترويج التجاري ابراهيم صالح: «لقد قمنا 

بزيارة الكويت كونها واحدة من أكبر األسواق تصديرا للسياح إلى دبي. ونحرص سنويا 
على زيارة العاصمة الكويت للتواصل مع وسائل اإلعالم وشركات السياحة ووكالء السفر 
والطيران لتعريفهم على أبرز أنشطة مهرجان دبي للتسوق الذي ينظم دائما حتت شعار 

«عالم واحد... عائلة واحدة».
وأضاف صالح: «سيشارك في مهرجان دبي للتسوق ٢٠١١ أكثر من ٦٠٠٠ محل جتاري 
ونحو ٥٠ مركز تســــوق لتقدمي عروض وتخفيضات متنوعة تصل الى نســــبة ٧٥٪ على 
عدد كبير من املنتجات والبضائع، كما ســــيوفر احلدث أكثر من ١٥٠ فعالية على مدى ٣٢ 

يوما جتمع بني األنشطة الترفيهية واجلوائز 
القيمة».

وأشــــار صالح أن من بني أهم أنشــــطة 
مهرجان دبي للتســــوق انه ســــيكون هناك 
سحوبات لكزس ونيسان الكبرى باإلضافة 
إلى سحوبات مجموعة الذهب واملجوهرات 
التي متنح املتسوقني والزوار فرصة يومية 
للفوز بسيارات فاخرة ومبالغ نقدية وجوائز 
قيمة. كما سيشــــارك في احلدث الكثير من 
جنوم الغناء العربي مثل رابح صقر ووائل 
كفوري وشيرين وفضل شاكر وفارس كرم 

وغيرهم العديد. 
وأكد صالح على التطور السريع لقطاع 
السياحة في دبي، حيث ارتفع عدد الزائرين 
اخلليجيني املقيمني في فنادق اإلمارة بنسبة 
٢٠٪ في الشهور الستة األولى من العام احلالي 
مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠٠٩، بينما 
ارتفــــع عدد الزائرين من الكويت بنســــبة ٢٩٪ من نحو ٨٠٫٠٠٠ إلى نحو ١٠٣٫٠٠٠ســــائح 

خالل الفترة ذاتها.
من جهتها قالت مدير طيران اإلمارات في الكويت أسماء آل رحمة: «يسعدنا أن ندعو أهلنا 
في الكويت إلى زيارة دبي خالل أيام مهرجان دبي للتســــوق وإلى االستفادة من عروضنا 
اجلذابة لإلقامة الفندقية. لقد أصبح الســــفر مع طيران اإلمارات من الكويت إلى دبي أكثر 
سهولة اآلن بعد أن قمنا بتعزيز خدماتنا حيث أصبحنا نسير اآلن ٢٨ رحلة أسبوعيا من 

الكويت مبعدل ٤ رحالت يوميا».

ابراهيم صالح واسماء آل رحمة خالل املؤمتر الصحافي

ــن اقامة معرضها  ــت مجموعة وثره العقارية ع أعلن
ــي خالل الفترة من  ــك الكويت الدولي الفرع الرئيس ببن

٢٠١١/١/٩ الى ٢٠١١/١/٢٣.
في هذا االطار صرح نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
وثره العقارية عبداهللا السرحان بأن فكرة املعرض جاءت 
استكماال ملسيرة التعاون بني مجموعة وثره العقارية وبنك 
الكويت الدولي في السوق العقاري من خالل متويل البنك 
لراغبي االستثمار العقاري لدى مجموعة وثره العقارية 
وما لدى املجموعة من سمعة طيبة داخل السوق الكويتي 

حيث انها اسم رائد في عالم شقق التمليك.
وقال ان املجموعة ستطرح جميع مشاريعها بجميع 
ــعب البحري  مناطق الكويت املوجودة بأبوحليفة والش
والساملية وبنيد القار كما ان املجموعة ستطرح مشاريع 
عقارية في جمهورية مصر العربية مشروع «حي املنتزه» 
ــب» ولبنان مشروع «نور  وسورية مشروع «تالل كس
ــروع «صوفر كنتري كلوب» حيث  بيروت تاورز» ومش
تعد هذه املشاريع من افضل احللول العقارية للمستثمرين 

الكويتيني واملقيمني.

«وثره العقارية» تسّوق شققها بالتعاون مع «الدولي»


