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ان مستويات االسعار مناسبة للشراء خاصة مع دخول احملفظة احلكومية 
على اسهم البنوك خصوصا سهمي البنك الوطني وبيتك، وقد بادر بنك 
بوبيـــان باالعالن عن نتائجه املالية محققا ارباحا تقدر بنحو ٦٫١ ماليني 
دينار مقابل خســـائر قدرها ٥١٫٦ مليون دينار في عام ٢٠٠٩ ليكون بنك 
بوبيان اول بنك في قطاع البنوك يعلن عن نتائجه املالية متجاوزا في ذلك 

البنك الوطني الذي يتوقع ان يعلن قريبا عن نتائجه املالية ايضا.
  وهوت اسعار اسهم الشركات االستثمارية باحلد االدنى الغلبها والبعض 
اآلخر ملستويات قريبة من احلد االدنى في تداوالت ضعيفة غلب عليها عمليات 
البيع فيما ان بعض االسهم شهدت ارتفاعا في تداوالتها فقد شهد سهم االهلية 
القابضة الذي انخفض باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات 
شراء، كذلك ارتفعت تداوالت 
سهم الصفاة لالستثمار مع 
تراجعه ملستويات قريبة من 
احلد االدنى، وفي الوقت الذي 
استقر فيه سهم االستثمارات 
الوطنية على سعر ٤٥٠ فلسا 
سجلت اسعار سهمي الساحل 
للتنمية واملال لالســــتثمار 
هبوطا ملحوظا في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، وذلك تأثرا 
بالوضع العام للســــوق من 
جهة، ومن جهة اخرى عدم 
وجود تطورات حول صفقة 
«زين ـ اتصاالت»، وسجلت 
ايضا اغلب اسهم الشركات 

مســـتويات الهبوط واثناء بدايات االزمة العاملية تركزت السيولة املالية 
على اسهم البنوك التي استحوذت قيمة تداوالتها امس على نحو ٤٧٫٢٪ من 
اجمالي القيمة، فيما ان قيمة تداوالت سهمي البنك الوطني وبيتك بلغت ما 
نسبته ٣٦٪ من اجمالي القيمة، االمر الذي يظهر ان هناك سيولة مالية من 
احملفظة الوطنية تركزت على اسهم البنوك التي تراجعت بشدة خالل مراحل 
التداول اال ان عمليات الشراء التي شهدتها قلصت بشكل كبير من اسهمها، 
فيما انه في املقابل لوحظ انه رغم التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات 
الرخيصة اال انها سجلت تراجعا ملحوظا في اسعارها االمر الذي أضعف 
الثقة في هذه االسهم خالل االزمات مقابل اللجوء الى االسهم الرخيصة خالل 

االزمات، ومـــا يحدث حاليا 
من هبوط الســـواق االسهم 
الكويتية  اخلليجية خاصة 
مرحلة وقتية وســـرعان ما 

سيتم جتاوزها.

  آلية التداول

  باستثناء استقرار اسعار 
سهمي بنك بوبيان والبنك 
التجاري، فقد تراجعت اسهم 

باقي البنوك خاصة 
  بنك برقان الذي ســـجل 
اعلى هبوط بني اسهم البنوك 
فـــي بدايات  التي تراجعت 
اال  التداول مبعدالت كبيرة 
ان عمليات الشراء من جانب 
بعض املستثمرين الذين رأوا 

 أغلب األسواق الخليجية تهوي تأثرًا بأحداث مصر
  والسوق السعودي يعوّض بعض خسائر أمس األول 

استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات والبالغة   
٣٦ مليون دينار على ٦١٫٢٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، برقان، بيتك، 
الصناعــــات الوطنيــــة، اجيليتي، زيــــن، ميادين، 

االفكو.
ــك الوطني  ــهم البن ــتحوذت قيمة تداول س اس   
ــن القيمة  ــار على ٢٢٫٩٪ م ــون دين ــة ١٣٫٥ ملي البالغ

االجمالية.
القطاعات أعالها  تراجعت مؤشــــرات جميع    
قطاع اخلدمــــات مبقدار ٢١٧٫٣ نقطــــة، تاله قطاع 
البنوك مبقدار ٢١٠٫٥ نقاط، تاله قطاع االســــتثمار 

مبقدار ١٣٤٫٧ نقطة. 

العقاريــــة انخفاضا في اســــعارها في تداوالت ضعيفة باســــتثناء بعض 
االسهم التي سجلت ارتفاعا في تداوالتها مع تراجع ملحوظ في اسعارها 
السوقية، فقد شهد سهم املســــتثمرون تداوالت مرتفعة مع تراجع قريب 
من احلد االدنى، فيما انخفض ســــهم ابيار للتطوير العقاري باحلد االدنى 
معروضا في تداوالت مرتفعة، ويعد سهم مينا العقارية الوحيد في قطاع 

العقار الذي سجل ارتفاعا في سعره في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات
  سجلت معظم اسهم الشـــركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء بعض االسهم التي شهدت ارتفاعا في تداوالتها 
كســـهم الصناعات الوطنية الذي ســـجل انخفاضا مبقدار ثالث وحدات 
ســـعرية، وفي الوقت الذي حققت فيه اسهم الشركات الصناعية تراجعا 
في اســـعارها يعد سهم اسمنت بورتالند الوحيد الذي سجل ارتفاعا في 
القطاع. تراجعت ايضا اغلب اســـهم الشركات اخلدماتية مبعدالت كبيرة 
في تداوالت ضعيفة باســـتثناء التداوالت املرتفعة على بعض االســـهم 
الرخيصة، فقد شـــهد سهم زين انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت 
غلب عليها البيع، وشهد سهم ميادين ارتفاعا في تداوالته التي غلب عليها 
عمليـــات البيع ما ادى الى انخفاضه ٣ وحدات. وقد اســـتحوذت قيمة ٩ 
شـــركات على ٦١٫٢٪ من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها ١١٨ شركة. 

 هشام أبوشادي
  هوت األسواق املالية اخلليجية امس 
باستثناء السوق السعودي الذي حقق 
مكاسب ٢٫٥٪ بعد ان شهد تراجعا اول من 
امس بنسبة ٦٫٥٪، وذلك تأثرا باالوضاع 
السياسية في مصر التي دفعت اغلب 
االسواق العاملية للتراجع ايضا، فمع بدء 
التداول في السوق الكويتي هبط بشد 
لتصل ذروة هبوطه الى ١٧٠ نقطة اال ان 
هذه اخلسائر تقلصت في نهاية التداول 

بفعل عمليات الشراء التي قامت بها احملفظة الوطنية على بعض االسهم 
القيادية خاصة سهمي البنك الوطني و«بيتك» ليغلق املؤشر العام على 
انخفاض مبقدار ١٢٢ نقطة، كذلك تقلصت خسائر املؤشر الوزني الى ٩٫٥ 
نقاط، وقد تراجعت العديد من االسهم الرخيصة باحلد االدنى والبعض 
ملســـتويات قريبة من احلد االدنى بفعل عمليات البيع القوية خوفا من 
استمرار االجتاه النزولي للسوق الكويتي تأثرا باالوضاع في مصر التي 
يبدو انها ستأخذ بعض الوقت حتى تستقر، ويتوقع استمرار حركة اسواق 
املال اخلليجية خاضعة للتطورات في مصر خاصة ان اغلب الشـــركات 
املدرجة في هذه االسواق لها استثمارات في مصر، باالضافة الى ان هناك 
قناعة لدى االوساط االستثمارية بان عدم االستقرار في مصر يؤثر على 
مناخ االستقرار في املنطقة بشكل عام، لذلك فانه يتوقع استمرار اجواء 
احلذر في الشـــراء في املدى القصير االمر الذي سيدفع ملزيد من الهبوط 

وان كان بوتيرة اقل.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام ١٢٢ نقطة ليغلق على ٦٨٢٢ نقطة بانخفاض 
نســـبته ١٫٧٦٪، كذلك انخفض املؤشـــر الوزني ٩٫٥٤ نقطة ليغلق على 

٤٧٨٫٥٣ نقطة بانخفاض نسبته ١٫٩٥ نقطة.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٣٥١٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٥٢٠٩ 
صفقات قيمتها ٥٨٫٨ مليون دينار، وجرى التداول على اسهم ١١٨ شركة من 
اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٤ شركات وتراجعت اسعار 
اسهم ١٠٤ شركات مدرجة، وحافظت اسهم ١٠ شركات على اسعارها و٩٨ 
شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٠٫٢ مليون ســـهم نفذت مـــن خالل ٩٣٩ صفقة قيمتها ٢٧٫٨ 
مليـــون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركـــز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١١٢٫٦ مليون ســـهم نفذت من خالل ١٣٠٤ صفقات قيمتها ١٢٫١ 
مليون دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٩٣٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ١٣٥٨ صفقة قيمتها 
٦٫٦ ماليني دينار. وجاء قطاع الشـــركات الصناعية في املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٣٫٣ مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٤٦ صفقة 
قيمتهـــا ٦٫١ ماليني دينار. وحصل قطاع الشـــركات العقارية على املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٨٢٫٧ مليون ســـهم نفذت من خالل 

٨١٨ صفقة قيمتها ٤٫٤ ماليني دينار.

  تركز السيولة المالية

  اعاد الهبوط احلاد للسوق الكويتي واالسواق اخلليجية الى االذهان 

 «بوبيان» أول بنك 
في قطاع البنوك 
يبادر باإلعالن عن 
نتائجه المالية 

 (سعود سالم)  أعلى هبوط ملؤشرات البورصة منذ بداية األزمة العاملية 

 المؤشر ١٢٢ نقطة وتداول 
٣٥١٫٧ مليون سهم قيمتها 

٥٨٫٨ مليون دينار
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 اتفاق بين «المقاصة» و«االستثمارات»
  على عدم تجديد عقود حجز أسهم «زين» 

 شريف حمدي
ــن مصادر  ــاء» م ــت «األنب   علم
ــني  ــا مت ب اتفاق ــاك  ــة ان هن مطلع
ــركة الكويتية للمقاصة وشركة  الش
االستثمارات الوطنية يقضي بأحقية 
ــاهمني الذين  ــحاب أي من املس انس
ــتثمارية  كانوا قد فتحوا محافظ اس
ــة للدخول ضمن حصة  لدى املقاص
ــن» بيعها  ـــ ٤٦٪ التي تعتزم «زي ال
ــارات وذلك  ــاالت اإلم ــركة اتص لش

ــركتني.  ــي فيه املهلة املتفق عليها بني الش ــدءا من اليوم الذي تنته ب
ــاهمني في ظل عدم عزم  وقالت املصادر ان األمر بات اختياريا للمس
االستثمارات الوطنية جتديد العقود املبرمة بينها وبني املقاصة يقضي 
ــتمرار حجز األسهم التي في حوزتها اآلن. وتوقعت املصادر ان  باس
ــحب أسهمهم من املقاصة، خاصة  ــاهمني بس يقوم بعض صغار املس
ان بعضهم استفسر عن مدى إمكانية متديد االتفاق بني اجلانبني من 
ــحب األسهم لتسييلها خاصة  ــير إلى قيام البعض بس عدمه، مبا يش

في ظل تراجع السوق بسبب األحداث السياسية في مصر. 


