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احملافظ من حتقيق اهدافها تقوم بعمليات بيع 
قوية جلني االرباح االمـــر الذي يكبد الصغار 
خسائر كبيرة. على الرغم من التراجع امللحوظ 
في تداوالت اسهم البنوك خاصة سهمي «بيتك» 
و«والوطني» مقارنة بأول من امس اال ان تداوالت 
اسهم البنوك امس تعتبر في مستويات جيدة، 
ولكن الالفت لالنتبـــاه هو الصعود املتواصل 
لسهم البنك املتحد في تداوالته وسعره السوقي 

الذي يقترب من جتـــاوز حاجز الـ ٩٠٠ فلس. 
وسجل سهم البنك الوطني انخفاضا في سعره 
في تداوالت مرتفعة نســـبيا. واستمر االجتاه 
الصعودي التدريجي ايضا على سهم بنك برقان 
الذي وصل ملستويات سعرية جديدة. وحافظ 
سهم بيتك على سعره الذي لم يبلغه منذ عامني 
تقريبا والبالغ دينارا و٣٠٠ فلس للســـهم في 
تداوالت غلب عليها عمليات الشراء األمر الذي 

 محافظ مالية وبعض الصناديق تقود المضاربات 
  على األسهم الرخيصة.. و«الوطني» يواصل تداوالته النشطة

يشـــير إلى استمرار االجتاه الصعودي للسهم 
الذي يتوقع ان مير بعمليات تأسيس على سعره 
اجلديد لبعض الوقت، وسجل سهم بنك بوبيان 
انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة 

تأثرا بانخفاض سهم البنك الوطني.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
انخفاضا في اسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا 
على بعض االســـهم، فقد اســـتمرت التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم االستثمارات الوطنية 
الذي ســـجل ارتفاعا محدودا فيما سجل سهما 
الســـاحل للتنمية واملال لالستثمار انخفاضا 
محدودا في اســـعارهما، وسجل سهم الصفاة 
لالستثمار ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي 
بفعل عمليات الشـــراء من قبل بعض احملافظ 
املاليـــة التي تقوم بتجميع اســـهم لتصعيده. 
وحقق سهم جلوبل ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وسعره السوقي في اطار صعود بعض االسهم 

التي متتلك فيها جلوبل حصصا.
  حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا 
في اســـعارها في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم. فقد شهد ســـهم املستثمرون تداوالت 
قياسية حيث حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، 
كذلك استمرت التداوالت املرتفعة على سهم ابيار 
الذي يشهد عمليات جتميع من قبل بعض احملافظ 
املالية األمر الذي يشـــير إلى أن السهم مرشح 
لالرتفاع في ظل تطـــورات ايجابية يتوقع ان 
تعلن عنها الشركة قريبا، وحقق سهم الصاحلية 
العقارية ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 

ضعيفة يغلب عليها التجميع خاصة ان مجلس 
ادارة الشركة ســـيعقد اجتماعا اليوم ملناقشة 
البيانات املالية، حيث يتوقع ان تعلن الشركة 

عن ارباح وتوزيعات جيدة.

  الصناعة والخدمات

  اســـتمرت حركة التداول على اغلب اسهم 
الشـــركات الصناعية في الضعف باســـتثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االســـهم خاصة 
ســـهم الصلبوخ الذي شـــهد تداوالت قياسية 
وارتفاعا باحلـــد األعلى مطلوبا دون عروض، 
فيما سجل سهم الوطنية ملواد البناء انخفاضا 
باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة، واســـتمرت 
التداوالت الضعيفة على معظم اسهم الشركات 
اخلدماتية باستثناء استمرار التداوالت املرتفعة 
على بعض االسهم الرخيصة خاصة سهم ميادين 
الذي يشهد تداوالت قياسية لليوم الثاني على 
التوالي يغلب عليها عمليات املضاربة التي تقودها 
بعض احملافظ املالية التابعة لشركة استثمارية 

غير مدرجة وتابعة الحد البنوك.
  وفي قطاع الشـــركات غير الكويتية شـــهد 
ســـهم األهلي املتحد تداوالت نشطة وارتفاعا 
باحلد األعلـــى مدعوما من صعود بنك املتحد، 
حيث يقوم أحد املضاربني بالتعاون مع بعض 
الصناديق باملضاربة على سهم األهلي املتحد، 
وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شركات 
على ٥٧٫٩٪ من القيمة االجمالية للشركات التي 

شملها التداول والبالغ عددها ١٢٧ شركة. 

 هشام أبوشادي
  سيطر االجتاه النزولي على مؤشري سوق 
الكويت لألوراق املاليـــة أغلب مراحل التداول 
امـــس اال انه في الثوانـــي األخيرة مت تصعيد 
املؤشر السعري من هبوط مبقدار نصف نقطة 
الى صعود مبقدار ١٢٫٨ نقطة فيما مت تقليص 
خسائر املؤشر الوزني من ٤٫٢٥ نقاط الى ٢٫٣ 
نقطة. وتظهر آلية تداوالت الســـوق امس ان 
هناك تباينا واضحا في توجهات املتداولني ما 
بني استمرار تركيز القوة الشرائية على أسهم 
الشركات القيادية وأسهم الشركات الرخيصة 
التي شهد أغلبها ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
نشطة نسبيا ألســـباب متباينة ما بني اعتزام 
بعض الشركات بيع أصول لها لتوفير سيولة 
مالية للدخول في فرص جديدة وسداد بعض 
االلتزامات املالية، وما بـــني التوقعات بأرباح 
جيدة لبعض الشـــركات، فكما سبق وان أكدنا 
في تقارير سابقة، ان فترة الربع األول من العام 
احلالي ُتعد من اكثـــر الفترات التي في العادة 
يشـــهد فيها السوق نشاطا يغلب عليه الطابع 
املضاربي خاصة على اسهم الشركات الرخيصة، 
وفي ظل هذه األوضاع يجب التركيز على اسهم 
الشركات التي يسارع مجلس ادارتها باالعالن 
عن نتائجها املالية األمر الذي يظهر عدم وجود 

مشاكل جوهرية في هذه الشركات.
  وفي املقابل، فقد أدى تراجع سهم «زين» الى 
تراجع بعض اسهم الشركات املرتبطة بها تأثرا 
بعودة أجواء التشكيك في امكانية امتام صفقة 

«زين ـ اتصاالت» األمر الذي كان له تأثير على 
مجمل األداء العام للسوق.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ١٢٫٨ نقطة 
ليغلق على ٦٩٧٢٫٧ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫١٨٪ 
مقارنة بأول من امس، فيما انخفض املؤشـــر 
الوزني ٢٫٣٤ نقطة ليغلق على ٤٩٢٫٠٦ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٤٧٪ مقارنة بأول من امس. 
وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ٣٩٥٫٣ مليون 
سهم نفذت من خالل ٤٣٢٢ صفقة قيمتها ٤٣٫٥ 

مليون دينار.

  تباين االتجاهات

  تقـــوم بعض احملافظ املاليـــة والصناديق 
باالتفاق مـــع بعض كبار املضاربني باملضاربة 
على بعض األسهم الرخيصة التي تشهد تداوالت 
قياســـية منذ بداية االســـبوع، وذلك بدعم من 
معلومات حول اعتزام الشركات بيع أصول لها 
لتوفير سيولة مالية الستخدامها في سداد بعض 
االلتزامات املالية وفي الوقت نفسه الدخول في 
فرص استثمارية جديدة، ومهما كانت املبررات 
اال انـــه من الواضح ان هناك توجها جديدا من 
بعض احملافظ املاليـــة والصناديق للمضاربة 
على اسهم الشركات الرخيصة األمر الذي يدعو 
صغار املتداولني إلى ضرورة احلذر عند املضاربة 
على هذه االسهم وعدم املبالغة في االرباح والتي 
ميكن حتقيقها خاصة أنـــه عندما تتمكن هذه 

 المؤشر ١٢٫٨ نقطة وتداول 
٣٩٥٫٣ مليون سهم قيمتها 

٤٣٫٥ مليون دينار 

 ارتفاع 

 (سعود سالم) استمرار تقليص اخلسائر ملؤشري السوق في الثواني األخيرة

 «رفلكشنز» تمنح خصمًا بقيمة ١٠٪ 
لعمالئها حاملي بطاقات بنك الخليج 

 أعلنت «دار الغامن» التابعة ملجموعة شركات يوسف احمد الغامن 
وأوالده منح خصومات بقيمة ١٠٪ على جميع منتجات صالة عرض 
«رفلكشنز» لكل حاملي بطاقات بنك اخلليج. وتأتي هذه املبادرة من 
«دار الغامن» في إطار سعي الشـــركة املتواصل لكسب رضا عمالئها 
ووضع منتجاتها في متناول اجلميع على مختلف أذواقهم وقدراتهم 
الشرائية علما بأنها اخلطوة األولى في سلسلة من العروض الالحقة 
التي تنوي الشـــركة إطالقها بهدف منـــح عمالئها مفهوما مبتكرا في 
التسوق.  وتعد صالة عرض «رفلكشنز» الكائنة في منطقة الشويخ 
بجانب كراج الغامن، مركزا مثاليا للتســـوق يقدم مجموعة كبيرة من 
أطقم احلمامات األوروبية احلديثة الراقية واإلكسسوارات املكملة من 
ضمنها املرايا والدش والشموع والستائر امللونة واملناشف والسيراميك 
والبالط واإلضاءة بأشكال متنوعة ومتميزة.  إن صالة عرض «رفلكشنز» 
توفر مفهوما جديدا في التسوق فهي تؤمن جميع احتياجات األسرة، 
وتلبي في الوقت ذاته جميـــع متطلبات املنزل العصري، وتصاحب 
ذلك مجموعة من األفكار الرائدة والعصرية التي يتم تقدميها من قبل 
العاملني في الصالة بأســـلوب جديد ومبتكر. كما توفر «رفلكشنز» 
لعمالئهـــا خدمة التصميم ثالثي األبعاد ما مينحهم فرصة للتأكد من 
الشكل والنوعية املطلوبني قبل الشراء.  وصرح املدير العام في قطاع 
البناء في دار الغامن غاري هاتشـــر قائـــال: «ان تعاوننا هذا مع بنك 
اخلليج يندرج ضمن اطار هدفنا الرئيســـي بأن جنعل منتجاتنا في 

رفلكشنز متاحة الى أكبر شريحة ممكنة من العمالء. 

 »كيبكو» تزيد ملكيتها 
  في «العقارات المتحدة» إلى ٦٠٫٤٢٪ 

  
  أفادت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بأنها حصلت من 
خالل زيادة رأسمال شركة العقارات املتحدة والتي مت إقفالها بتاريخ 
٢٧ ديسمبر املاضي على عدد ٣٩٣٫٢ مليون سهم كما أعلنته الشركة في 
تاريخ ١٨ يناير اجلاري وذلك بعد التأشير في السجل التجاري وبناء 
على البيانات  الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. وذكرت الشركة 
في بيان نشر على موقع البورصة أمس أنها قد متلكت نسبة  ٣٣٫١١٪ 
في شركة العقارات املتحدة عن طريق محفظتها لدى شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول وبالتالي فقد ازدادت نسبة ملكية 
مجموعة املشاريع في العقارات املتحدة لتصل الى ٦٠٫٤٢٪ من رأسمال 

شركة العقارات املتحدة  للشركة األم والشركات التابعة. 

 مبدية استياءها الشديد بسبب نشرها

  «تنسيقية دائني الدار»: وثيقة إعادة 
الهيكلة تعرض الخيارات على الدائنين

  
  أعلنت اللجنة التنســـيقية للبنوك واملســـتثمرين في شركة دار 
االستثمار عن استيائها الشديد لتسريب محتويات ورقة عمل سرية 
الـــى الصحافة وهي وثيقة قيد النقاش مؤرخة بتاريخ ٢١ يناير ٢٠١١ 
كانت قد وزعتها اللجنة التنسيقية حصريا على البنوك واملستثمرين 
في شركة دار االستثمار لدراستها وابداء رأيهم فيها. وفي هذا الصدد، 
تود اللجنة التنســـيقية ان توضح أن الهدف من إصدار تلك الوثيقة 
يكمن في عرض أسلوب جديد في النظر إلى اخليارات املتاحة خلطة 
اعادة الهيكلة املالية والتي ميكن حتقيقها واجنازها بنجاح وتوافق. 
وقد مت تعميم ورقة العمل على جميع البنوك واملستثمرين وذلك من 
أجل ضمان االســـتماع الى اراء جميع املشاركني سواء داخل الكويت 
أو خارجها، االمر الذي كانت قد تعهدت به اللجنة التنســـيقية خالل 
اجتماعاتها مع البنوك واملســـتثمرين في الكويت ودبي والتي جرت 
االســـبوع املاضي. وحيث ان اللجنة التنسيقية ستواصل عملها عن 
كثب وبشـــكل بناء مع شركة دار االستثمار، فإنها تود التوضيح بأن 
البنود املذكورة في ورقة العمل هي ذات طبيعة توضيحية محضة وال 
تعكس بأي شكل من االشكال، في هذه املرحلة، أي موقف متفق عليه 

سواء من جهة اللجنة التنسيقية أو من جهة شركة دار االستثمار. 

 معرض «رفلكشنز» من اخلارج


