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لالستقرار على دينار و٢٢٠ فلسا، وتشير معلومات الى ان أرباح بيتك في 
الربـــع األخير من ٢٠١٠ تقدر بنحو ٥١ مليون دينار ليصل اجمالي ارباح 
العام الى ١٤٨ مليون دينار، فيما ســـجل البنك الوطني انخفاضا مبقدار 
وحدتني رغم اعالنه عن ارباح قدرها ٣٠١٫٦ مليون دينار وتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٤٠٪ نقدا و١٠٪ منحة، وسجل سهم بنك برقان ايضا انخفاضا 
ملحوظا في ســـعره في تداوالت محدودة سيطرت عليها عمليات البيع. 
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
انخفاضـــا  االســـتثمارية 
في اســـعارها في تداوالت 
ضعيفة، فرغم ان تداوالت 
سهم األهلية القابضة تعتبر 
األعلى في قطاع االستثمار 
اال انهـــا تعتبـــر متدنيـــة 
السابقة  بالتداوالت  مقارنة 
للسهم الذي سجل انخفاضا 
مبقدار وحدتني، كذلك رغم 
التداوالت الضعيفة على سهم 
االستثمارات الوطنية اال انه 
سجل انخفاضا ملحوظا في 
سعره بفعل عمليات البيع 
الواضحة التي شملت ايضا 

من االنخفاض الى ان تتضح الصورة حول تطورات األحداث السياسية 
في مصر، واملالحظ ان هناك عمليات بيع واضحة على اســــهم الشركات 
القيادية لتوفير ســــيولة مالية ميكن اســــتغاللها في حال تعافي السوق 
وفي الوقت نفسه احلد من اخلسائر التي يتوقع استمرارها، كما ان هناك 
احجاما واضحا ايضا في املضاربات على اسهم الشركات الرخيصة التي 

تتراجع أسعارها بوتيرة ملحوظة ايضا في تداوالت محدودة.

  آلية التداول

اســـتقرار    باســـتثناء 
سهمي بنك اخلليج وبيتك، 
فقد تراجعت تداوالت باقي 
اســـهم البنوك في تداوالت 
ضعيفة نســـبيا باستثناء 
التـــداوالت املرتفعـــة على 
البنك  بعض األسهم كسهم 
الذي سيطرت على  الدولي 
تداوالتـــه عمليـــات البيع، 
فيما ان ســـهم بيتك شـــهد 
تداوالت مرتفعة تباينت فيها 
اجتاهـــات املتداولني ما بني 
البيع والشراء ما دفع سعره 

 سيطرة عمليات البيع تدفع البورصة للهبوط بشدة 
بفعل المخاوف من تدهور األوضاع في مصر

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
١٣٫٩ مليون دينار على ٥٩٫١٪ من القيمة اإلجمالية 
وهذه الشركات هي: «الوطني والدولي وبيتك وبنك 

بوبيان وزين وميادين وبنك برقان واالفكو».
ــهم «بيتك» البالغة  ــتحوذت قيمة تداول س   اس

٤٫٦ ماليني دينار على ١٩٫٥٪ من القيمة االجمالية.
  تراجعت مؤشــــرات ٦ قطاعات أعالها البنوك 
مبقدار ٢٢٩٫٩ نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار ١٠٠٫٣ 
نقطة، تاله قطاع الشــــركات غير الكويتية مبقدار 
٧٨٫٢ نقطة، فيما ارتفع قطاع األغذية مبقدار ٢٩٫٣ 

نقطة، تاله قطاع التأمني مبقدار ٢٫٩ نقطة.  ت 
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سهمي الساحل للتنمية واملالي لالستثمار 
فـــي الوقت الذي تتوقع فيه اوســـاط 
استثمارية املوافقة على العرض الذي 
تقدمت به شركة اململكة القابضة لشراء 
حصة زين في زين السعودية والذي 
تنتهي مدة صالحيته يوم االحد املقبل 
كذلك تراجعت تداوالت ســـهم الصفاة 
لالستثمار بشكل ملحوظ مع انخفاض 
سعره مبقدار وحدتني. وسجلت معظم 
اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا 
باســـتثناء التداوالت على سهمي املستثمرون وابيار مع تراجع محدود 
في اسعارهما السوقية، والالفت لالنتباه الهبوط املتواصل لسهم مراكز 
العقارية، األمر الذي كبد املساهمني خسائر كبيرة منذ تداول االسهم في 

السوق الرسمي مؤخرا.

  الصناعة والخدمات

  حافظت اغلب اسهم القطاع الصناعي على اسعارها في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم منا القابضة الذي انخفض باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات بفعل املخاوف من تداعيات األزمة في مصر 
على االستثمارات الضخمة في مصر. وتراجعت اسعار اغلب االسهم في 
قطاع اخلدمات في تداوالت ضعيفة باســــتثناء التداوالت املرتفعة على 
سهم ميادين الذي شهد عمليات شراء ملحوظة دفعته لالرتفاع مبقدار 
وحدة سعرية، األمر الذي يشير الى ان هناك محافظ مالية تدافع بقوة 
عن السهم، وسجل سهم زين انخفاضا ملحوظا في سعره في تداوالت 
ضعيفة. وبشكل عام فانه استقرار يتوقع االداء العام للسوق في تعامالت 
اليوم مع ميل نحو االرتفاع وان كان بوتيرة محدودة، وذلك في حال اي 
تصادمات بني اجليش واملتظاهرين في مصر فضال عن ان صعود اغلب 
االسواق اخلليجية امس بشكل عام دعم نفسي للسوق. وقد استحوذت 
قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٥٩٫١٪ من القيمة االجمالية للشركات 

التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ شركة. 

 هشام أبوشادي
  سيطرت عمليات البيع على حركة 
التداول في سوق الكويت لألوراق املالية 
امس مقابل الضعف امللحوظ في الشراء 
األمر الذي دفع جميع مؤشرات السوق 
للتراجــــع مقارنة بأول من أمس بفعل 
هيمنة األحداث السياسية في مصر على 
أسواق املنطقة خاصة في ظل الوتيرة 
املتصاعدة لهــــذه االحداث التي التزال 

يلفها الغموض حول التطورات السياسية املستقبلية األمر الذي سيدفع 
اســــتمرار هذه االحداث في الهيمنة على األســــواق املالية خاصة السوق 
الكويتي نظرا لكثرة الشــــركات الكويتية التي لها استثمارات في مصر 
ســــواء املدرجة أو غير املدرجة ما دفع الكثير من أوســــاط املتداولني الى 
االحجام عن الشراء وامليل نحو البيع الذي شمل اغلب االسهم امس خوفا 
من املزيد من التراجع، ولكن املثير لالهتمام تراجع اســــعار اغلب اسهم 
البنــــوك في تداوالت ضعيفة رغم النتائج املالية اجليدة التي اعلن عنها 
البنك الوطني في الوقت الذي شهد فيه سهمه ألول مرة عدم وجود عروض 
بيع أو شراء. كما ازدادت حركة االنخفاض السعرية السهم الشركات التي 
لها اســــتثمارات في مصر في تداوالت ضعيفــــة، فمن الواضح ان هيمنة 
االحداث السياســــية في مصر لن تعطي السوق فرصة للتفاعل االيجابي 

مع اي نتائج مالية جيدة تعلن عنها البنوك أو الشركات.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشــــر العام للبورصة ٥٤ نقطة ليغلق على ٦٨٠٥٫٢ نقطة 
بانخفاض نســــبته ٠٫٧٩٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني ٧٫٥٤ نقاط ليغلق على ٤٧٣٫٣٩ نقطة بانخفاض نســــبته ١٫٥٧٪ 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة ١٥٩٫٣ مليون سهم 
نفــــذت من خالل ٢٢٧٢ صفقة قيمتها ٢٣٫٥ مليون دينار.. وجرى التداول 
على اســــهم ١١٤ شركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
١٦ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٦٦ شركة وحافظت اسهم ٣٢ شركة على 
اسعارها و١٠٢ شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من 
حيث القيمة، إذ مت تداول ١٦٫٨ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤٦٥ صفقة 
قيمتها ١٢٫٢ مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٦٨ مليون ســــهم نفذت من خالل ٦٦٩ صفقة قيمتها 
٤٫٨ ماليني دينار. واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٤ مليون ســــهم نفــــذت من خالل ٣٩١ صفقة 
قيمتها ١٫٨ مليون دينار. وحصل قطاع الشــــركات الصناعية على املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول ٩٫٩ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٤٤ 
صفقة قيمتها ١٫٧ مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٢٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٢٣ صفقة قيمتها ١٫٥ مليون دينار.

  تراجع السيولة

  تراجعت السيولة املالية املوجهة للبورصة أمس بشكل ملحوظ األمر 
الذي دفع اسعار االسهم للتراجع بوتيرة كبيرة، ومن الواضح ان التدفقات 
املالية للبورصة ستســــتمر في التراجع األمر الذي سيدفع االسهم ملزيد 

 شبه إحجام 
  عن الشراء  في 
أسهم البنوك يدفع 
معظمها للهبوط 

 استحواذ  قيمة تداول 
أسهم ٨ شركات 

على ٥٩٫١٪ من 
القيمة اإلجمالية

(محمد ماهر)  آثار تراجع السوق بادية على أحد املتداولني 

 المؤشر ٥٤ نقطة وتداول 
١٥٩٫٣ مليون سهم قيمتها 

٢٣٫٥ مليون دينار

 انخفاض 

 كارلوس سليم 

 نيويورك وهونغ كونغ وزيوريخ تضم 
  أغلى اإليجارات في الشوارع التجارية

 زيوريــــخ ـ أ.ف.پ: تضم نيويورك وهونــــغ كونغ وزيوريخ اغلى 
الشوارع التجارية من حيث سعر املتر املربع فيها، وقد استفادت عاصمة 
سويسرا االقتصادية من حتسن سعر صرف الفرنك السويسري لتحتل 
املرتبة الثالثة في التنصيف في العام ٢٠١٠ على ما اظهرت دراسة جديدة. 
وحافظت اجلادة اخلامسة الشهيرة في نيويورك على لقبها مع سعر ايجار 
للمتر املربع قدره ١٦٢٥٧ يورو على ما افاد به املستشارون العقاريون 

املتخصصون في شركة «لوكيشن غروب» في الدراسة.
  واحتلت هونغ كونغ مع جادة «كوزواي باي» (١٤٦٢٠ للمتر املربع) 
املرتبة الثانية، فيما احتلت زيوريخ مع جادة بانهوفشتراسي (٧٧١١ يورو 
للمتر املربع) املرتبة الثالثة في التصنيف. وشدد اخلبراء السويسريون 
بالعقارات ان «العام ٢٠١٠ متيز بتفاؤل سليم ومنو مضبوط»، مضيفني 

ان بيع املساحات العقارية «كان يخضع لتقييم صحيح» خالفا للسنوات 
السابقة. وفي سويسرا، ادى حتسن سعر صرف العملة احمللية في مقابل 
العمالت الرئيسية االخرى الى انتقال جادة بانهوفشتراسي من املرتبة 
اخلامسة الى املرتبة الثالثة متقدمة على حي جينزا الراقي في طوكيو 
(٧٣٤٥ يورو) ونيو بوند ستريت في لندن (٦٩٦٥ يورو) والشانزليزيه 
في باريس (٦٨٠٠ يورو). وقالت «لوكيشن غروب» ان التجار يعوضون 
الســــعر املرتفع لاليجارات من خالل العائدات التي يسجلونها في هذه 
الشوارع الراقية التي تشــــهد حركة كبيرة. وأوضح اخلبراء ان جادة 
بانهوفشتراســــي في زيوريخ تســــتفيد من كون التجار يحققون فيها 
افضــــل ارقام االعمال في املتر املربع في العالم مع حوالي ٥٠ الف فرنك 

فرنسي (حوالي ٣٨٨٠٠ يورو) من املبيعات في املتر املربع. 

 كارلوس سليم يعتزم استثمار
   ٨٫٣ مليارات دوالر بـ ١٩ بلدًا في ٢٠١١

 املكسيكـ  ا.ف.پ: أعلن القطب املكسيكي كارلوس 
سليم انه سيستثمر ٨٫٣ مليارات دوالر في البلدان 
التســــعة عشر حيث تتواجد شــــركاته، السيما في 

أميركا الالتينية.
  وقد اوضح كارلوس سليم خالل مؤمتر صحافي 
«سنســــتثمر في كل البلدان التي نتواجد فيها،  اي 
١٩ بلدا، وهذا سيشكل استثمارا بقيمة ٨٫٣ مليارات 
دوالر»، من بينها ٣٫٦٦ مليارات في املكســــيك و٢٫٥ 
مليار في البرازيل. واشــــار كارلوس سليم الى ان 
٤٠٪ من االستثمارات في املكسيك ستكون في قطاع 
االتصــــاالت. والهدف من ذلك هو تعزيز االتصاالت 
عالية السرعة باالنترنت «كي يتمكن شخصان من 
اصل ثالثة من ولوج الشبكة بحيث يشمل ذلك اميركا 
الالتينية بأكملهــــا». ويعتزم أغنى رجل في العالم 

ايضا االستثمار في مشــــاريع بنى حتتية: مصانع 
ملعاجلة املياه ومصانع كهرمائية وشبكات طرقات 

ومناجم فضال عن انشاء «جامعة رقمية».
  فــــي البرازيل حيــــث ميلك شــــركة االتصاالت 
«امبراتيل»، ستكون استثماراته كبيرة بالقدر نفسه 

ألنها «سوق كبيرة جدا، وارض كبيرة جدا».
  واضاف القطب املالــــي «في البرازيل نعاني من 
تأخر يجبرنا على تســــريع االســــتثمارات ملنافسة 
الشركات احلكومية احملتكرة وعلينا بناء شبكتنا 

اخلاصة للتمكن من القيام بذلك».
  ورأى كارلوس سليم ان العنف في املكسيك يجب 

اال يحد من االستثمارات.
  ووفقا لهذا القطب املكسيكي، فإن اميركا الالتينية 
في «وضع مؤاتٍ جدا على الساحة الدولية» حاليا. 

 «بريتيش بتروليوم» تخسر
  ٤٫٩ مليارات دوالر في ٢٠١٠

 اإلنتربول: مصادرة بضائع مقلدة بقيمة
   ٢٠٠ مليون دوالر في دول بأميركا الجنوبية

 لندنـ  كونا: اعلنت شركة «بريتيش بتروليوم» عن اولى خسائرها 
السنوية منذ نحو عقدين من الزمن والتي بلغت ٤٫٩ مليارات دوالر (ما 
يعادل ٣٫١ مليارات جنيه استرليني) مقارنة باالرباح التي حققتها في 
الفترة ذاتها من العام ٢٠٠٩ وبلغت ١٣٫٩٦ مليار دوالر (اي حوالي ٨٫٧ 
مليارات جنيه استرليني). واكد الرئيس التنفيذي للشركة بوب بدلي 
ان «بريتيش بتروليوم» ستراجع سعر ارباح السهم الواحد للربع االول 
من العام احلالي بسبعة سنتات للسهم الواحد اي حوالي نصف مستوى 
االرباح مقارنة بالربع االول من العام املاضي. وبلغت ارباح بريتيش 
بتروليوم خالل الربع االخير من العام ٢٠١٠ حوالي ٤٫٦ مليارات دوالر 

اي اعلى بنحو الثلث من الفترة ذاتها في العام الذي سبقه.
  وعزا البيان حدوث بعض االرتفاع في االرباح خالل الربع االخير 
من العام ٢٠١٠ الى ارتفاع اســــعار النفــــط التي وصلت الى ٩٠ دوالرا 

للبرميل الواحد بحلول نهاية العام املاضي. 

 باريسـ  كونا: أعلنت منظمة الشرطة اجلنائية الدولية (انتربول) 
أمس األول القبض على نحو ألف شخص ومصادرة بضائع مقلدة بقيمة 
٢٠٠ مليون دوالر في عمليات ســــاهمت فيها املنظمة بدول في أميركا 
اجلنوبية العام املاضي. وذكرت املنظمة في بيان ان تلك العمليات نفذت 
حتت رعاية «عملية جوبيتر» التي أطلقها االنتربول ومبســــاهمة من 
املنظمة العاملية للجمارك حيث قامت بها السلطات األمنية في ١٣ دولة 
بأميركا اجلنوبية واســــتهدفت شبكات التقليد املنظمة. وقالت انه مت 
مصادرة نحو ثمانية ماليني من املنتجات املقلدة مبا في ذلك مواد البناء 
واملالبس الرياضية واألحذية والنظارات الشمسية والهواتف النقالة 

والكتب وقطع غيار السيارات وبرامج كمبيوتر وكحول.
  وأضافت ان عمليات مكافحة شبكات التقليد املنظمة نفذت في األرجنتني 
وبوليڤيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا واالكوادور وغيانا الفرنسية 

وبنما والپاراغواي وبيرو سورينام واوروغواي وڤنزويال. 

 لبنان يمدد لـ «أوراسكوم» المصرية 
  و«زين» الكويتية إدارة شبكته الخليوية لسنة

 بيروت ـ يو.بي.آي: أعلن وزير االتصاالت في حكومة تصريف 
األعمال شربل نحاس في بيان أمس انه جرى توقيع متديد عقدي 
اإلدارة لســـنة جديدة مع مجموعتي «اوراسكوم تلكوم» املصرية 
التي تدير شركة «ألفا» اللبنانية اخلليوية و«زين» الكويتية التي 
تدير شركة «إم تي ســـي تاتش» اللبنانية وهما تابعتان للقطاع 
العام. وقال البيان ان متديد العقدين مت بعدما اصدرت الشركتان 
أوامر شراء معدات اجليل الثالث من الهاتف اخلليوي. ولفت البيان 
الى ان وزارة االتصاالت «حرصت على ان تلتزم الشركتان بتطوير 
وحتسني اخلدمة. وأشار الى انه مت االتفاق على تنفيذ االنتقال الى 

اجليل الثالث في اخلليوي خالل ٨ اشهر. 


