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أسهم الشركات القيادية ألهداف بعيدة املدى، واألمر نفسه ينطبق 
على الصناديق االستثمارية التي يتوقع ان يشهد أداء أغلبها في عام 
٢٠١٠ حتسنا ملموسا مقارنة بعام ٢٠٠٩ خاصة في ظل االرتفاعات 
الكبيرة  الســـعرية 
الشـــركات  ألســـهم 
القياديـــة في نهاية 
العام املاضي، األمر 
الـــذي ينعكس على 
نتائجها املالية بشكل 
أفضل، ولكن التزال 
حتركات الصناديق 
االســـتثمارية داخل 
السوق يغلب عليها 
والتـــردد  احلـــذر 
واالفتقار للمبادرات 
رغـــم مـــا لديها من 

سيولة مالية.

  آلية التداول

أغلــــب    حققــــت 

قيمتها ٥٫٥ ماليني دينار.
  جاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ١٥٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٣٨١ صفقة قيمتها ٢٫٨ 

مليون دينار.

  ترتيبات داخل 
المحافظ

تداوالت    أظهرت 
أمـــس علـــى بعض 
القياديـــة  األســـهم 
خاصة على سهمي 
البنك الوطني وبيتك 
الشركات  ان بعض 
االســـتثمارية تقوم 
بإعادة ترتيب املراكز 
املالية بني محافظها 
املاليـــة اســـتعدادا 
توزيعات  ملرحلـــة 
األرباح من جهة، من 
جهة اخرى تركز على 

 البورصة تواصل االرتفاع مدعومة بالتداوالت القياسية
  على أسهم البنوك بقيادة «الوطني» و«بيتك»

  استحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات والبالغة 
٤٦٫٢ مليون دينار على ٦٤٫٨٪ من القيمة اإلجمالية، 
هذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، املشاريع، 

زين، ميادين.
ــك الوطني  ــهم البن ــتحوذت قيمة تداول س    اس
ــى ٣٤٫٨٪ من القيمة  ــون دينار عل ــة ٢٤٫٨ ملي البالغ

االجماليــة.
   حققت مؤشـــرات ٦ قطاعـــات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك مبقدار ١٣٣٫٥ نقطة، تاله الصناعة 
مبقـــدار ٣٨٫٤ نقطة، تاله اخلدمـــات مبقدار ٢٠٫٦ 
نقطة، فيما سجل مؤشـــر قطاع العقار انخفاضا 

مبقدار ١١ نقطة.  ت 
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أسهم البنوك ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نشــــطة خاصة على 
سهمي البنك الوطني وبيت التمويل 
الكويتي، حيث اســــتحوذت قيمة 
البالغة ٣٥٫٦  الســــهمني  تداوالت 
مليون دينار على ٥٠٪ من إجمالي 

قيمة التداول.
  وقد أرجعت مصادر التداوالت 
النشطة على سهم البنك الوطني الى 
عمليات نقل أسهم بني محافظ مالية 
تابعة إلحدى شــــركات االستثمار 
التي ميتلك كبار املالك فيها حصة 
كبيرة في البنك الوطني، وهذا ما 
يبرر املكاسب السوقية احملدودة التي حققها سهم البنك الوطني 
رغم تداوالته القياســــية، وازدادت عمليات الشراء القوية ايضا 
على سهم بيتك الذي اســــتقر على مستوى الدينار و٣٠٠ فلس 
الول مرة منذ عام تقريبا مع توقعات بأن يواصل السهم االرتفاع 
في ظل التفاؤل بارباحه وتوزيعاته، وزيادة رأسماله املتوقعة، 
االمر الذي يوفـــر عوامـــل زخم قويـــة للســــهم، وواصل سهم 
بنك االهلي املتحد صعـــوده امللحـــوظ في تــــداوالت مرتفعـــة 

ايضـــا.
  كذلك استمر االجتاه الصعودي التدريجي لسهم البنك الدولي 
الــــذي يقترب من حاجز الـــــ ٤٠٠ فلس بدعم من األرباح اجليدة 
املتوقعة للبنك، وتأتي التداوالت النشــــطة على اســــهم البنوك 
بشــــكل عام باعتبار انها االكثر امانــــا وقـــدرة على النمـــو في 

االربــاح.
  واستمرت اغلب اسهم الشركات االستثمارية في االرتفاع خاصة 
اســـهم الشـــركات التابعة ملجموعـــة اخلرافــي بدعم من اقتراب 
امتـــام صفقة زين ـ اتصـــاالت، فقـــد ازدادت عمليـــات الشــــراء 
على اسهـــم االستثمارات الوطنية والســـاحـــل للتنميـــة واملال 
لالستثمار مع توقعات بأن تزداد وتيرة االجتاه الصعودي لهــذه 

االسهــــم.
  ورغم االرتفاع النســـبي في تداوالت اسهم الشركات العقارية 
اال ان اغلبها تكبد خســـائر متفاوتة وان كان سهم مراكز العقارية 
سجل انخفاضا باحلد االدنى معروضا بفعل عمليات البيع القوية 
على السهم، فيما واصل سهم رمال العقارية اجتاهه الصعودي في 

تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض اسهم الشركات الرخيصة.

  وفي قطاع اخلدمات، واصل سهم زين اجتاهه الصعودي احملدود 
في تداوالت ليغلق الســـهم على دينـــار و٥٠٠ فلس، فيمــا قفزت 
التداوالت على سهـــم ميادين ملستويات قياسية غلبت عليها عمليات 
املضاربة وجني االربـــاح اال انـــه حقـــق ارتفاعـــا محـــدودا في 

سعــره.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شـــركات على ٦٤٫٨٪ من 

اجمالي االسهم املتداولة البالغ عددها ١٢٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  قفزت قيمة التداول في ســـوق 
الكويت لالوراق املالية أمس ملستوى 
قياسي مقارنة باول من امس نتيجة 
التداوالت النشطة على أسهم البنوك، 
خاصة ســـهمي البنك الوطني في 
الوقـــت الذي واصلت فيه اســـهم 
شركات اخلرافي االرتفاع بدعم من 
اقتراب امتام صفقة «زينـ  اتصاالت» 
حيث تشـــير مصادر الى ان هناك 
شخصية اماراتية كبيرة موجودة 
حاليا في الكويت للقاء مسؤول كبير 

في مجموعة اخلرافــي.
  وقد اتسمت حركة املؤشر السعري بالتذبذب خالل مراحل التداول 
ما بني الصعود والهبوط اال انه سجل ارتفاعا في الثواني االخيرة 
من ٠٫٨ نقطـــة الى ١٩٫٨ نقطة وهذا يظهر مدى ســـيطرة عمليات 
املضاربة على اسهم الشركات الرخيصة وسرعة جني االرباح من 

قبل اوساط املتداولني.
  ولكن مجمل اداء الســـوق يشير الى انه سيواصل االرتفاع مع 
استمرار التركيز على اسهم الشركات التشغيلية التي حقق اغلبها 
ارتفاعا في اســـعارها خاصة انها في نظر االوســـاط االستثمارية 
تعد االفضل في ظل ندرة الفرص البديلة في السوق باالضافة الى 
قدرتهـــا على حتقيق منو في ارباحها خـــالل العام احلالي، واألهم 
رغبة اوســـاط املستثمرين في احلصول على توزيعات ارباح هذه 
الشركات العادة استثمارها مرة اخرى في السوق في ظل التفاؤل 
بان حتقق هذه األســـهـــم مكاســب سوقية لن تقل عن ٢٥٪ خالل 
العام احلالي على األقـــل مقابـــــــل العائـــد الثابـــت املتواصـــل 

مـــن الودائــع.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ١٩٫٨ نقطة ليغلق على ٦٩٥٩٫٩ 
نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫٢٩٪ مقارنة باول من امس، كذلك ارتفع 

املؤشر الوزني ٤٫٣٠ نقاط ليغلق على ٤٩٤٫٤٠ نقطة.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٣٦٠٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٤٦٥٦ صفقة قيمتها ٧١٫٢ مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
١٢٣ شركة من اصل ٢١٦ شـــركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥٠ 
شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٠ شركة وحافظت اسهم ٤٣ شركة 

على اسعارها و٩٣ شركة لم يشملها النشاط.
  تصـــدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمـــة، اذ مت تداول 
٤٠٫٧ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٣١ صفقة قيمتها ٤٣٫٣ مليون 

دينار.
  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٧٥٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ١١٣١ صفقة قيمتها 
٩٫٧ ماليني دينار، وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ١٣٨٫٣ مليون سهم نفذت من خالل ١١٠٨ صفقات 

قيمتها ٨٫٥ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشـــركات العقارية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٨٣٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ١٠٢٦ صفقة 

 استمرار االتجاه 
الصعودي على 
أغلب أسهم 
الشركات التابعة 
لمجموعة الخرافي
 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٦ شركات على 
٦٤٫٨٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ١٩٫٨ نقطة وتداول 
٣٦٠٫٥ مليون سهم قيمتها 

٧١٫٢ مليون دينار

 ارتفاع 

 الهارون: «التجارة» تجتمع بجهات حكومية قريبًا 
لحسم الجوانب القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة 

احلرة بالشكل الذي كان متفقا 
عليه بـــني «الوطنية العقارية» 
واملستثمرين ليتمكن اجلميع من 
أداء عمله حسب العقود املبرمة 
إلى أن حتل هذه املشكلة من قبل 
القضاء. وأشار الهارون إلى أن 
جميع املســـتثمرين يســـعون 
حاليـــا إلزالة املخالفـــات التي 
كانت متارس سابقا، وأن االمور 
أصبحت مستقرة حاليا، مشيرا 
الى أن جميع العشوائيات التي 
كانت متارس ســـابقا باملنطقة 

متت ازالتها.
  وقال ان الوزارة أعطت بعض 
املســـتثمرين فترة تقدر بشهر 

الســـتكمال جميـــع اإلجراءات 
وتوثيق البيانات واحلصول على 
املوافقات الرسمية التي تعطى 
من قبـــل أجهزة الدولة ليتمكن 
املستثمر من ممارسة أنشطته 

بشكل مستمر.
  وعن املكرمة األميرية أعرب 
الهارون عن استعداد «التجارة» 
لتنفيذ هذه املكرمة، خاصة فيما 
التموينية  يتعلـــق بالبطاقـــة 
وتوفير املواد التموينية الالزمة. 
مشيرا الى اغالق الوزارة ملراكزها 
التابعة حتى نهاية الشهر اجلاري 
استعدادا للمكرمة االميرية ليتم 
افتتاح هذه املراكز يوم ١ فبراير 

وهو التاريخ احملدد للبدء بصرف 
التموينية وفقا للمكرمة  املواد 

االميرية.
العملية ســـتكون  ان    وقال 
منظمة ومرتبة بشكل كامل ولن 
يكون هناك أي اشكاالت في توفير 

جميع املواد التموينية.
  وبـــني ان الـــوزارة ترصـــد 
األسعار بالسوق احمللي، خاصة 
فيما يتعلق باملواد األساســـية 
طوال العام حتسبا من استغالل 
ضعاف النفوس للمكرمة األميرية 
من خالل رفع االســـعار بطرق 

غير مبررة.
  وبني ان الوزارة تتخذ جميع 

 عاطف رمضان
  كشف وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون عن اجتماعا سيعقد 
قريبا حلســـم كثير من األمور 
القانونية  املتعلقة باجلوانـــب 
باملنطقة احلرة بحضور هيئة 
الفتـــوى والتشـــريع وبعض 
اجلهـــات املختلفة مثـــل بلدية 
الكويت واملوانئ والهيئة العامة 
للصناعة وغرفة جتارة وصناعة 
الكويت و«التجارة»، مشيرا إلى 
أن هذه قضية قانونية أكثر من 

كونها جتارية أو إجرائية.
  وأضاف الهارون في تصريح 
صحافي عقـــب اجتماعه أمس 
باللجنة االستشارية للمنطقة 
احلرة أنه بحث مع اللجنة األمور 
املتعلقة مبنطقة املستقبل إليجاد 
احللول واملعاجلات للمشكالت 
التـــي يواجهها املســـتثمرون 

واملستأجرون لهذه املنطقة.
أنه بحـــث خالل    وأوضـــح 
االجتماع بعض االمور القانونية 
بشـــكل أكثر تعمقا خاصة مع 
الفتوى والتشريع، مشيرا الى أن 
هناك قضية منظورة أمام القضاء 
بني املستثمر السابق (الوطنية 
العقارية) والدولة، معربا عن أمله 
في أن يتم حل النزاع القضائي 

خالل الفترة القليلة املقبلة.
الهارون إلى أنه البد    وأشار 
من أن تستمر األعمال في املنطقة 

االجــــراءات القانونية الرادعة 
الســــتغالل املكرمة االميرية، 
وان الوزارة تعد نشرة يومية 
لالسعار لتنشرها في وسائل 
االعالم على مدى فترات معينة، 
مشيرا الى أن هذه النشرة تشمل 
كل السلع االساسية في جميع 
التعاونيات بالكويت واالسواق 

املوازية.
  وأوضح ان هناك تنســـيقا 
بني الوزارة و«الشؤون» واحتاد 
اجلمعيـــات التعاونيـــة فيمـــا 
يخص االسعار، مبينا ان احتاد 
التعاونيات أوقـــف أي طلبات 
تقدم اليه من قبل الشركات بشأن 
زيادات قد حتدث في االســـعار 

وملدة ثالثة أشهر مقبلة.
  وأشاد الهارون بهذه اخلطوة 
التي قام بها «االحتاد» واصفا إياها 

بأنها تؤكد استقرار االسعار.
  من جهة اخرى، ذكر الهارون أن 
هناك تعاونا بني الوزارة وبلدية 
الكويت ملتابعــــة املخالفات التي 
حتدث في مختلف احملالت التي تقوم 
ببيع بضائع منتهية الصالحية أو 
تقوم بأعمال غش جتاري، مؤكدا 
أن الوزارة خالل الشهرين املاضيني 
أغلقت أكثر من ١٤٠ محال جتاريا 
كانت متارس عمليات غش، ومت 
سحب أكثر من ترخيص جتاري 
التي تقوم  من خالل الضبطيات 

بها الوزارة.  

 الوزارة ُتِعد نشرة يومية لألسعار تشمل كل السلع األساسية في التعاونيات بالكويت واألسواق الموازية

 .. ويؤكد: حجم التجارة بين الكويت وكندا ضئيل 
 عاطف رمضان 

التجارة    بحـــث وزيـــر 
الهارون  والصناعة أحمـــد 
امس خالل اجتماعه مع وزيرة 
العالقات الدولية والعالقات ما 
بني احلكومات ملقاطعة ألبيرتا 
ايفانس سبل  ايريس  بكندا 
زيادة حجم التبادل التجاري 

واالقتصادي بني البلدين.
  وقال الهارون ان مقاطعة 
البيرتا من املقاطعات املهمة 
بكنـــدا، والتي متلـــك أكبر 
الصناعات خاصة النفطية، 
الوزيرة  الى حرص  مشيرا 
على زيارة الكويت مستقبال 
لعمل لقاءات مـــع مختلف 
اجلهات احلكومية في الكويت 
السيما املؤسسات البترولية 
وعدد من اجلهات اقتصادية 

األخرى.
إلى ان  الهارون    وأشـــار 
التجاري بني  التبادل  حجم 
البلدين ضئيل وال يتناسب 
مع طموحاتنا، موضحا أنه 

ناقش مـــع الوزيـــرة إزالة 
املعوقـــات التـــي تواجهـــه 
املستثمرين في كال البلدين 
خاصة فيما يخص القطاعات 

السياحية.
  ولفت الهارون إلى بعض 
التـــي تواجـــه  املشـــكالت 
الكويتيني كاستخراج فيزا 

للدخول إلى كندا والتي تتم 
عبر سفارة كندا في ابوظبي 
بالرغم من أن كندا لها سفارة 
في الكويت، مؤكدا ان الوزيرة 
وعدت بحل هذه املشـــكلة 
خاصـــة ان الكويـــت متنح 
املواطن الكندي سمة الدخول 

للبالد دون فيزا مسبقة. 

 (سعود سالم) التفاؤل باستمرار صعود البورصة يسود املتداولني

 (قاسم باشا) الهارون مكرما الوزيرة الكندية ايريس ايفانس 

 جانب من اجتماع وزير التجارة مع اللجنة االستشارية للمنطقة احلرة 

 (قاسم باشا) الوزير الهارون مجتمعا باللجنة االستشارية للمنطقة احلرة 

 الكويت بحثت تعزيز العالقات
  المشتركة مع الجانب األوكراني

 جانب من تكرمي الوزير األوكراني كوستيانتني غرينشينكو

 عاطف رمضان 
التجـــارة    أفـــاد وزيـــر 
والصناعة احمد الهارون بأن 
العالقـــات الدولية اصبحت 
عالقات اقتصادية اكثر منها 
سياسية، كاشفا عن االجتماع 
الثانـــي للجنة املشـــتركة 
الكويتية ـ االوكرانية خالل 

العام احلالي.
  وقال الهارون في تصريح 
صحافي أمس عقب اجتماعه 
بوزيـــر خارجيـــة اوكرانيا 
كوستيانتني غرينشينكو أن 
االجتمـــاع األول للجنة عقد 
في عام ٢٠٠٨ في اوكرانيا، 
مؤكدا حرص البلديـــن على 
مناقشـــة القضايـــا واالمور 
االقتصادية خـــالل االجتمـــاع 

املقبــل.
  وأشـــار إلى أنه بحث مع 
الوزير األوكراني زيادة حجم 
التبادل التجاري بني البلدين، 
موضحـــا ان اوكرانيا لديها 

مقومات وامكانـــات جاذبة 
الدولية وانها  لالستثمارات 
دولة متقدمة في العديد من 
املجاالت السيما في املنتجات 

النفطية.
التبـــادل  ان    وأوضـــح 

التجاري بني البلدين ضئيل 
الوقت ذاته  جدا، مؤكدا في 
حرص الكويت على تكوين 
شـــراكات اقتصاديـــة مـــع 
اوكرانيا في مختلف القطاعات 

االقتصادية. 


