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ونصف العام والتي ســــتؤدي الى زيادة الفوائض املالية في الدولة اال 
ان ذلك االمر لم يكن له تأثير واضح على البورصة خاصة ان االيرادات 
النفطية تعتبر املمول األساســــي مليزانية الدولة إال ان شعور القطاع 
اخلاص باإلحباط جتاه وتيرة تنفيذ املشاريع التنموية جعل السوق 

ال يتفاعل مع ارتفاع النفط.

  آلية التداول

  حافظــــت اغلب اســــهم 
البنــــوك علــــى اســــعارها 
باستثناء ارتفاع اسهم ٣ بنوك 
اال ان حركة التداول شهدت 
ارتفاعا نســــبيا على اغلب 
البنوك مقارنة بأول من امس 
فقد ازدادت تداوالت ســــهم 
الوطني مع حتقيق  البنك 
ارتفاع محدود في سعره مع 
توقعات بأن يواصل السهم 
االرتفــــاع في ظــــل اقتراب 
العمومية للبنك  اجلمعية 
في السادس من الشهر املقبل 
واستعاد بنك برقان ٥٠٪ من 
اخلسائر التي تكبدها اول من 

ماليني سهم نفذت من خالل ٣٣٢ صفقة قيمتها ٢٫٢ مليون دينار.

  السيولة والمحفزات

  حققت السيولة املالية ارتفاعا نسبيا مقارنة بأول من امس مدعومة 
مبحفز االسعار التي وصلت ملستوى متدن جدا خاصة اسهم الشركات التي 
اعلنت عن توزيعات لألرباح والتي تركز عليها الصناديق االستثمارية 

خاصة الشركات ذات األداء 
التشغيلي التاريخي والتي 
في مقدمتهــــا البنوك وفي 
مقابل تدني اسعار االسهم 
الذي ميثل احلافز األساسي 
للمكاســــب التــــي حققتها 
الســــوق  البورصــــة، فإن 
يفتقر للمحفزات اإليجابية 
القوية اجلاذبة للســــيولة 
املالية املتوافــــرة فرغم ان 
ارتفاع اســــعار النفط منذ 
بداية االحداث السياسية في 
مصر امتداد لألحداث الراهنة 
في ليبيا والتي دفعت سعر 
النفط ملستويات قياسية لم 
يشهدها منذ اكثر من عامني 

 وصول األسعار لمستويات متدنية حّفز على الشراء المضاربي
  واقتراب نهاية الربع األول سيدفع السوق لمواصلة االرتفاع

 اســـتحواذ قيمة تداول اســـهم ٨ شركات 
والبالغة ١٧ مليون دينار على ٥٧٫٦٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك 
اخلليـــج، الدولي، بيتك، املركز، االمناء، زين، 

االفكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم «بيتك» البالغة ٣٫٥ 

ماليني دينار على ١١٫٨٪ من القيمة االجمالية.
  حققت مؤشرات ٧ قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنـــوك مبقدار ٨٦٫٧ نقطة، تاله قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار ٧٩٫٦ نقطة، تاله 
اخلدمات مبقدار ٧٧٫٩ نقطة، تاله االســـتثمار 

مبقدار ٦٠٫٢ نقطة.  ت 
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ش
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امس في تداوالت متراجعة، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة لسهم بيتك 
ان سعره لم يشهد ارتفاعا ليستقر على دينار و١٦٠ فلسا. حققت اغلب 
اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت مرتفعة 
نسبيا يغلب عليها طابع املضاربات. فقد استعاد  سهم مشاريع الكويت 
بعض اخلسائر التي تكبدها أول من امس في تداوالت محدودة، حيث 
حصل الســــهم على دعم من االربــــاح والتوزيعات اجليدة التي اعلنت 
عنها الشركة. فقد  بلغت ارباحها ٤٥ مليون دينار ما يعادل ٤٠٫١ فلسا 
للسهم مع توزيع ٢٠٪ نقدا و٥٪ منحة والتي تعتبر جيدة، وسيطرت 
عمليات املضاربة على سهم االستثمارات الذي ارتفع الى ٣٧٥ فلسا اال 
ان عمليات البيع جلني االرباح ادت لتراجعه الى ٣٦٠ فلسا. كما حققت 
باقي اســــهم الشــــركات التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا محدودا في 
اسعارها. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم. فقد شهد سهم االمناء العقارية 
ارتفاعا في تداوالته وســــعره السوقي بفعل عمليات الشراء امللحوظة 
على السهم، كذلك شهد سهم املستثمرون تداوالت نشطة وارتفاعا في 

سعره بفعل عمليات املضاربة السريعة.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول ارتفاعا 
في اســــعارها في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت املرتفعة 
نســــبيا على ســــهم منا القابضة الذي واصل االنخفاض باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات. وشــــهد سهم اسمنت بورتالند ارتفاعا ملحوظا 
في ســــعره بفعل عمليات الشراء امللحوظة على السهم. وحققت اغلب 
اسهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم الرخيصة، فقد  
شهد سهم زين ارتفاعا في سعره الى دينار و٣٤٠ فلسا اال ان عمليات 
البيع جلني االرباح ادت لتراجعه الى دينار و٣٤٠ فلسا. وقد استحوذت 
قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٥٧٫٦٪ من القيمة االجمالية للشركات 

التي شملها النشاط والبالغ عددها ١١٩ شركة. 

 هشام أبوشادي
  حققت أغلب األســـهم في سوق 
الكويت لـــالوراق املالية ارتفاعا في 
أسعارها أمس بفعل عمليات الشراء 
التي يغلـــب عليها طابع املضاربات 
بعد أن وصلت األســـهم ملستويات 
متدنية ما جعلها محفزة للمضاربني 
في الوقت الذي اليزال السوق يفتقر 
الى عوامل الدعم القوية، ولكن من 
منطلق تدني األسعار وقرب نهاية 
الربع االول الذي لم يبق منه سوى 
شـــهر واحد فقط، فإنه يتوقع ان 

يشهد السوق نشاطا ملحوظا الشهر املقبل الذي يتوقع ان تعقد 
فيه أغلب البنوك وبعض الشـــركات جمعيـــات عموميتها، االمر 
الذي ســـيحفز على املضاربة عليها لتصعيدها، باالضافة الى ان 
اغلب املجاميع االستثمارية يتوقع ان تتحرك على أسهمها لرفع 
أصولها االستثمارية وبالتالي حتسني نتائجها املالية، اال ان فترة 
الربع االول من العام احلالي متثل مؤشـــرا مهما للبنوك، خاصة 
انها ستعتبر مقياســـا لتوقعات نتائجها خالل العام احلالي من 
منطلق مدى النمو في االداء التشـــغيلي، خاصة انه اليزال معدل 
النمو في التسهيالت االئتمانية محدودا. ولكن في إطار املؤشرات 
املالية للبنوك فـــي ٢٠١٠، التي حققت منوا ملحوظا ألغلبها، فإن 
أداءها في ٢٠١١ سيشهد قفزة أيضا، رغم ان متوسط معدل الربحية 
الى السعر السوقي الـ P/E للبنوك يقدر بنحو ١٨ مرة والذي ُيعد 
مرتفعا قياسا بأغلب البنوك اخلليجية، ولكن في ظل ندرة الفرص 
االستثمارية اجليدة في البورصة، فإن أسهم البنوك تعتبر أكثر 

جاذبية لالستثمار اآلمن في البورصة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٤٨٫٩ نقطة ليغلق على ٦٤٦٦٫٦ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٧٦٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ٢٫٦٧ نقطة ليغلق على ٤٥١٫٢٧ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٦٠٪ 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٨٤٫٦ مليون 
سهم نفذت من خالل ٣٣٧٦ صفقة قيمتها ٢٩٫٥ مليون دينار، وجرى 
التداول على اسهم ١١٩ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت 
اسعار اسهم ٦٧ شركة وتراجعت اسعار اسهم ١٨ شركة وحافظت 
اسهم ٣٤ شركة على اسعارها و٩٧ شركة لم يشملها النشاط. تصدر 
قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٤٫٤ مليون سهم 
نفذت من خالل ٤٨٦ صفقة قيمتها ١٠٫١ ماليني دينار. وجاء قطاع 
الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٤٣٫٣ مليون ســــهم نفذت من خالل ٧٧٥ صفقة قيمتها ٧٫٨ ماليني 
دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٥٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٨٦٤ صفقة 
قيمتها ٤٫٧ ماليني دينار. وحصل قطاع الشــــركات العقارية على 
املركز الربع من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٥٫٧ مليون سهم نفذت 
من خالل ٨٠١ صفقة قيمتها ٤ ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات 
الصناعية في املركــــز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٫٦ 

 تركيز على أسهم 
الشركات

   التي أعلنت عن 
توزيعات جيدة 
لألرباح
 

 (قاسم باشا) ارتفاع معظم األسهم وسط آمال للمتداولني في استمرار االرتفاع 

  المؤشر ٤٨٫٩ نقطة وتداول 
١٨٤٫٦ مليون سهم قيمتها 

٢٩٫٥ مليون دينار

 ارتفاع 

 خبيران: أسعار النفط قد تقفز 
  إلى ١٥٠ دوالرًا للبرميل قبل يونيو

على دولة مؤسسات وقوانني بل 
حتكمها العشائر والقبائل وهو ما 
يؤكد ان املستقبل مجهول ورمبا 
الليبي  النفطي  االمــــداد  يتوقف 
نظــــرا الن ليبيا أصــــال ال متتلك 
تكنولوجيا االنتاج وتعتمد على 
شركات أجنبية قد ال تعود للعمل 
داخل ليبيا قريبا. ولفت البذالي 
الى ان اململكة العربية السعودية 
ليست لديها القدرة على تعويض 
السوق بهذه الكميات التي تنتجها 
ليبيا نظرا الن انتاج اململكة وصل 
لذروة الطاقة االنتاجية، مشيرا الى 
ان بعض الدول النفطية قد تطولها 
ايضا حركات مماثلة. وعرج البذالي 
للحديث عــــن األوضاع في ايران 
ووصفها بامللتهبة والتي قد تتطور 
النفطية  االمــــدادات  لثورة تهدد 
العاملية بنسبة كبيرة في اشارة 
الى ان ايران تنتج يوميا ما يعادل 
٤٪ من االنتاج العاملي. وتوقع ان 
تقفز اســــعار النفط العاملية الى 
١٤٠ او ١٥٠ دوالرا للبرميــــل قبل 
الدول املصدرة للبترول  اجتماع 
(أوپيك) خالل شهر يونيو املقبل، 
مؤكــــدا ان االوضاع احلالية تعد 
فرصة كبيرة للمضاربني وخبزة 
طيبة وســــهلة املنال. من جهته، 
قال اخلبير النفطي محمد الشطي 
ان ما يدعم ارتفاع اسعار النفط 
هو أن التوترات في املنطقة بدأت 
تدخل فــــي دائرة البلدان املنتجة 
للنفط مثل ليبيا وهي عضو في 
منظمة «أوپيــــك» ويقّدر انتاجها 
لشهر يناير ٢٠١١ ما يقارب الـ ٦٫١ 

ماليني برميل يوميا. 

االرتباك وعدم وضوح املستقبل 
السياسي في ليبيا دفع املضاربني 
الى استغالل الفرصة ما جعل سعر 
برميل نفط خام برنت يصعد في 
حدود ٢٠ دوالرا دفعة واحدة خالل 
اقل من اسبوعني ليصل الى نحو 
١٠٦ دوالرات للبرميل. وأملح الى 
ان مــــا زاد االمور تعقيدا طبيعة 
ليبيا السياســــية التي ال ترتكز 

يعادل ٣٪ من االحتياطي النفطي 
العاملي. وأضاف ان ما يزيد الوضع 
خطورة هو ان ليبيا تصدر نفطها 
الى الدول األوروبية القريبة منها 
كإيطاليا وفرنســــا وأملانيا وهي 
دول صناعية في األساس وإذا ما 
انقطعت االمدادات النفطية عنها 

ستبحث وبشراسة عن بدائل.
  وبــــّني ان هذا اخللــــل وحالة 

 (كونا): توقع خبيران نفطيان 
ان تقفز اسعار النفط الى ١٥٠ دوالرا 
للبرميل قبل حلول شهر يونيو 
املقبل الذي يعقد فيه اقرب اجتماع 
رســــمي العضاء منظمــــة الدول 

املصدرة للبترول (أوپيك).
النفطيان    وأكــــد اخلبيــــران 
فــــي لقاءين متفرقــــني مع وكالة 
األنباء الكويتية (كونا) امس ان 
االضطرابات التي تشــــهدها دول 
عربية وشرق أوسطية عدة حاليا 
قد يتســــع تأثيرها على االسعار 
خصوصــــا ان االضطرابات بدأت 
تصل الــــى دول نفطيــــة مؤثرة 
واعضــــاء في منظمــــة «أوپيك» 
ذاتهــــا. وأوضحــــا ان أهم الدول 
التي أثرت على ارتفاع االســــعار 
في الوقت احلالي هي ليبيا التي 
متتلك منفردة نحو ٢٪ من انتاج 
النفط العاملي و٣٪ من االحتياطات 
النفطية، وأضافا ان سقوط نظام 
الرئيس الليبي قد يعجل بارتفاع 
االسعار ألرقام خيالية. وقال اخلبير 
النفطي د.طالل البذالي ان تتابع 
االحداث السياسية بصورة سريعة 
في املنطقة لعب دورا أساســــيا 
في ارتفاع اسعار النفط بصورة 
«هســــتيرية» بعدما خلقت هذه 
األحداث هلعا في السوق النفطي. 
وأوضح البذالي ان املشكلة اآلن في 
ليبيا اكثر من مصر وتونس نظرا 
الن ليبيا تنتج ١٫٦ مليون برميل 
نفط يوميا وهو ما يعادل ٢٪ من 
االمدادات النفطية في العالم عالوة 
على ان ليبيا تتحكم في ٤٤ مليار 
برميل كاحتياطي نفطي وهو ما 

 السعودية تبدي استعدادها 
  لسد أي نقص في إمدادات النفط

 الرياض ـ د.ب.أ: أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن 
اململكة مستعدة لسد أي نقص في إمدادات النفط للدول املستوردة 
ــهدها  إذا تعطلت اإلمدادات خاصة في ظل االضطرابات التي تش
املنطقة. وقال النعيمي في تصريح صحافي على هامش مؤمتر 
للنفط في العاصمة السعودية الرياض اول من امس انه ال يرى 
سببا مرتبطا بالعوامل األساسية للمستوى املرتفع احلالي ألسعار 
ــود العوامل األساسية». وأكد  النفط». موضحا «أنه يأمل أن تس
ــعودية ودوال أخرى في منظمة أوپيك ستكون  النعيمي أن الس
مستعدة لسد أي نقص إذا تعطلت اإلمدادات. وقال ان الظروف 
في ٢٠١١ ليست كما كانت في ٢٠٠٨ حني وصلت أسعار النفط إلى 
ذروتها وانزلق االقتصاد العاملي إلى الركود. واضاف ان العرض 
والطلب في سوق النفط متعادالن وال يوجد نقص في اإلمدادات. 
وكان علي بن إبراهيم النعيمي نفى في وقت سابق عقد منظمة 
الدول املصدرة للنفط (أوپيك) اجتماعا استثنائيا بسبب ارتفاع 
أسعار النفط التي تخطت الـ ١٠٠ دوالر للبرميل. وردا على سؤال 
للصحافيني عما تردد عن عقد اجتماع استثنائي للدول املصدرة 
للبترول (أوپيك) قبل مؤمترها املقرر في يونيو املقبل قال الوزير 

السعودي «ليس صحيحا..ليس صحيحا».

 أحداث ليبيا ستترك جروحًا غائرة بقطاع النفط
 نيويورك ـ رويترز: بغض النظر عما 
سيأتي الحقا في املواجهة السياسية العنيفة 
بليبيــــا.. يجزم كثيرون بأن قطاع النفط 
بالبالد ســــيئن حتت وطأة تعطل طويل 

لإلمدادات بل ورمبا ضرر دائم.
  وأيا كانت نتيجة األحداث الدائرة في 
ليبياـ  عضو منظمة أوپيكـ  فإنها لن متر 
مرور الكرام على صناعة النفط الليبية ـ 
عصب اقتصاد البالدـ  أو على أسعار النفط. 
واالحتماالت متعددة ومتنوعة بدءا بنشوب 
حرب أهلية شاملة ووقوع هجمات على 
البنية األساســــية لقطاع الطاقة وانتهاء 
بإهمال املســــتويات الدنيــــا من العاملني 
بالقطاع وتعــــرض مكامن النفط ألضرار 

مع فرار اخلبرات األجنبية من البالد.
  وعلى مر العقود برهن التاريخ في دول 
مثل إيران والعراق وڤنزويال على أن فترات 
الفوضى السياسية في بلد عضو بأوپيك 
تترك عادة جروحا غائرة بقطاع النفط. 
ويتوقع كثيرون أال يختلف األمر بالنسبة 
لليبيا. وقالت آمي جافي املتخصصة في 
دراســــات الطاقة وخبيرة شؤون الشرق 
األوسط في جامعة رايس في هيوستون 
«من املرجــــح أن تعطل الفوضى عمليات 

التكرير وإنتاج النفط بليبيا».
  وأضافت «اجليش يتخلى عن القذافي 
لذا فمن غير الواضح من سيبقى حلماية 
منشآت النفط. ويجري إجالء أعداد كبيرة 

من األجانب.. فمن سيبقى إلدارة صناعة 
النفط الليبية؟ بل هل سيتوجه العمال أصال 
للعمل؟» وليبيا هي ثالث أكبر منتج للنفط 
بإفريقيا وهي محل أكبر احتياطيات مؤكدة 
بالقارة إذ يقدر احتياطيها بنحو ٤٤ مليار 
برميل. وميثل النفط الليبي عادة ٢٪ من 
اإلنتاج العاملي. وليبيا هي أول دولة رئيسية 
مصدرة للنفــــط تواجه اضطرابات حادة 
منذ عصفت موجة االحتجاجات بالشرق 
األوسط في يناير وأطاحت برئيسي تونس 
ومصر. وتوقف إنتاج ما يقدر بنحو ٣٠٠ 
ألف برميل من اإلنتاج النفطي الليبي الذي 
يبلغ ١٫٦ مليــــون برميل يوميا مع إجالء 

الشركات لعامليها ووقف عملياتها. 

 ١٫٢ مليون دينار أرباح «سيتي جروب»  
 قال سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة سيتي جروب أفادت 
بأن مجلس االدارة اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
ــركة ١٫٢ مليون  املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث حققت الش
دينار ارباحا ما يعادل ١١٫١ فلسا للسهم مقابل ٢٫٩ مليون دينار 
أي ما يعادل ٢٦٫٣ فلسا للسهم في ٢٠٠٩ فيما سجلت املوجودات 
املتداولة ارتفاعا، حيث بلغت ١١٫٧ مليون دينار مقابل ٧٫٩ ماليني 
دينار في ٢٠٠٩. فيما بلغت املطلوبات املتداولة ٧٫٨ ماليني دينار 
مقابل ٤٫٠٨ ماليني دينار في ٢٠٠٩.  وبلغ اجمالي االيرادات من 
التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ ٩٥٠٫٢ ألف دينار وبلغ 
اجمالي املصروفات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ 
ــركة بعدم توزيع  ٣٥٧٫٥ ألف دينار. وأوصى مجلس ادارة الش

أي أرباح عن السنة املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١. 


