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نقطـــة ليغلـــق علـــى ٦١٨٩٫٩ 
نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫٦٩٪ 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٣٫٩ 
نقاط ليغلق على ٤٣١٫٤٩ نقطة 
بارتفاع نســـبته ٠٫٩١٪. وبلغ 
اجمالي األسهم املتداولة ٢٠٨٫١ 
ماليني ســـهم نفذت من خالل 
٤٠٢٧ صفقة قيمتها ٤١٫٤ مليون 
دينار. وجرى التداول على أسهم 
١١١ شركة من أصل ٢١٦ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٦٧ 
شركة وتراجعت أسعار أسهم ٢٢ 
شركة وحافظت أسهم ٢٢ شركة 
على أسعارها و١٠٥ شركات لم 
يشملها النشاط. تصدر قطاع 
البنوك النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣١٫٩ مليون ســـهم 
نفـــذت من خـــالل ٩٤٧ صفقة 

قيمتها ١٩٫٧ مليون دينار.
الشـــركات    وجـــاء قطـــاع 
الثاني  املركـــز  اخلدماتية في 
من حيـــث القيمة، اذ مت تداول 
٤٣٫٥ مليون ســـهم نفذت من 

خـــالل ٩٨٢ صفقة قيمتها ١١٫٢ 
مليون دينار.

الشـــركات    واحتـــل قطاع 
الثالث من  املركز  االستثمارية 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٣٫٢ 
مليون ســـهم نفذت من خالل 
٨٧٦ صفقة قيمتها ٣٫٨ ماليني 
دينار، وحصل قطاع الشركات 
الصناعية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٫٧ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٣٩٨ 
صفقة قيمتها ٣٫٣ ماليني دينار. 
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املركـــز اخلامس من حيث 
القيمة اذ مت تداول ٦٤٫١ مليون 
سهم نفذت من خالل ٧٠٥ صفقات 

قيمتها ٢٫٦ مليون دينار.

  أسباب الصعود

  من أبرز العوامل التي ساعدت 
في صعود السوق أمس حتذير 
وزارة الداخليـــة الســـعودية 
من أي تظاهـــرات، األمر الذي 

دفع الســـوق السعودي أمس 
لصعود حاد أعقبه هبوط حاد 
ثم استقرار األمر الذي ساهم في 
صعود السوق الكويتي خاصة 
انه كان هنـــاك مخاوف من أن 
حتدث مظاهرات في السعودية 
يوم ١١ الشهر اجلاري، باالضافة 
الى ان وصول اســـعار االسهم 
ملستويات متدنية شجع اصحاب 
االجتاهات املضاربية السريعة 
الدخول بقوة لالستفادة  على 
من تدني االســـعار اال انه مع 
عمليات جني االرباح التي قللت 
من مكاسب العديد من االسهم 
امـــس، فإنه يتوقع ان يشـــهد 
السوق نوعا من االستقرار في 
الفترة القادمة خاصة ان السوق 
بدأ فـــي التعايش مع االحداث 
السياســـية احمليطة باملنطقة، 
باإلضافة الى انه يتوقع ان تعمل 
اغلب املجاميع االســـتثمارية 
واحملافظ املاليـــة والصناديق 
على تصعيد اســـهم شركاتها 

االساسية لتحسني االداء املالي 
للشـــركات في الربع األول من 

العام احلالي.

  آلية التداول

  حققت اســـعار اغلب اسهم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نســـبيا على 
بعض االســـهم خاصـــة البنك 
الدولـــي الذي حقق مكاســـب 
ملحوظة خالل التداوالت بلغت 
٣ وحدات ســـعرية اال انه مع 
عمليات جني االرباح التي شهدها 
السهم خاصة من املتداولني الذين 
اشتروا يوم اخلميس املاضي 
الى وحدة  تقلصت مكاســـبه 
سعرية فيما حقق سهم بيتك 
مكاسب سوقية ملحوظة بفعل 
التي سيطرت  الشراء  عمليات 
على تداوالت الســـهم، فيما ان 
الوطني ســـجل  البنك  ســـهم 
انخفاضا محدودا في سعره في 
تداوالت مرتفعة نسبيا ورغم 

 اللون األخضر يسود شاشات البورصة بعد غياب شهر
  وعمليات جني األرباح تحدّ من المكاسب 

 هشام أبوشادي
اللون األخضر على    سيطر 
التداول في ســـوق  شاشـــات 
الكويت لـــألوراق املالية أمس 
بعد غياب استمر أكثر من شهر 
تكبد فيه السوق خسائر سوقية 
تقدر بأكثر من أربعة مليارات 
دينار بسبب األزمات السياسية 
املتالحقة في املنطقة والتي التزال 
تهدد أسواق املال اخلليجية. فقد 
بدأت حركـــة التداول أمس على 
صعود قوي ملؤشـــرات السوق 
القوية  الشـــراء  بفعل عمليات 
األمـــر الذي دفع املؤشـــر العام 
لالرتفاع في أول ســـاعة تداول 
الى ٦٧ نقطة إال انه ســـرعان ما 
شهدت العديد من األسهم، خاصة 
التي حققت مكاســـب ملحوظة 
يوم اخلميـــس املاضي عمليات 
بيع جلني األربـــاح، األمر الذي 
حد من املكاسب السوقية للعديد 
من األسهم إال انه وفقا ملا ذكرته 
«األنباء» في تقريرها االسبوعي 
أمس، فإن القوة الشرائية تركزت 
على أغلب أسهم البنوك وسهم 
زين، باإلضافة الى بعض األسهم 
التي شهدت عمليات  الرخيصة 
مضاربية سريعة، ولكن تركيز 
أوســـاط املتداولني على أســـهم 
الشركات القيادية خاصة البنوك 
يأتي النخفاض أسعارها بشكل 
كبير قياســـا بأعلى املستويات 
السعرية التي وصلتها منذ بداية 
العام، باإلضافة الى التوزيعات 
اجليدة التي أعلنت عنها شركة 
الى ضخ  زين والتي ســـتؤدي 
حوالي ٧٧٧ مليون دينار إال ان 
أغلبها ســـيوجه لصالح الهيئة 
العامـــة لالســـتثمار وبعـــض 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
األخرى، فيمـــا ان عددا محدودا 
من الشركات سوف يستفيد من 

هذه التوزيعات.

  المؤشرات العامة

العام ٤٢٫٢    ارتفع املؤشـــر 

التـــداوالت الضعيفة نســـبيا 
لسهم البنك املتحد اال انه حقق 
مكاسب سوقية كبيرة اقتربت 
من احلد األعلى ويرجع التركيز 
الواضح على اسهم البنوك الى 
انها االكثر أمانا في ظل الوضع 
املتدهور للعديد من الشركات. 
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
تـــداوالت مضاربية في  فـــي 
الوقت الذي سجلت فيه بعض 
االسهم انخفاضا في اسعارها 
بعد ان كانـــت محققة ارتفاعا 
في بدايات التداول مثل اســـهم 
االستثمارات الوطنية والساحل 
للتنمية واملال لالستثمار، فيما 
سجل ســـهم الدولية للتمويل 
ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت 
محدودة. وحققت اغلب اسهم 
الشركات العقارية ارتفاعا في 
تداوالت مرتفعة نســـبيا على 
بعض االسهم كاالمناء العقارية 

واملستثمرون ومنازل.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض 
االسهم كسهم الصناعات الوطنية 
الذي سجل ارتفاعا محدودا في 
سعره، فيما ارتفع سهم اخلليج 
للكابالت مدعوما بالتوزيعات 
اجليدة لشركة زين باعتبار انها 
متتلك محفظة كبيرة من اسهم 
زين. كذلك حققت اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت مرتفعة 
نســـبيا. فقد ارتفع سهم زين 
التداول  وحدتني خالل مراحل 
اال انه فقدهمـــا بفعل عمليات 
جني االرباح. وقد استحوذت 
قيمة تداول اســـهم ٨ شركات 
على ٦٦٫١٪ من القيمة االجمالية 
التداول  للشركات التي شملها 

والبالغ عددها ١١١ شركة 

 المؤشر ٤٢٫٢ نقطة وتداول 
٢٠٨٫١ ماليين سهم قيمتها 

٤١٫٤ مليون دينار 

 ارتفاع 

 عماد العيسى عضوًا بـ «إيفا للفنادق»
ــر على  ــركة ايفا للفنادق واملنتجعات في بيان نش   أفادت ش
موقع البورصة بتعيني عماد عبداهللا العيسى عضوا في مجلس 
ــي االفق للتجارة العامة  ــركة (ممثال عن شركة مراس إدارة الش

واملقاوالت) بدال من جيمس اندرو ويلسون.

  .. ورامي علي عضوًا في «كويت إنفست»
  ذكرت شركة كويت انفست القابضة في بيان نشر على موقع 
ــد علي عضوا مبجلس اإلدارة  ــة انه مت تعيني رامي خال البورص
(ممثال عن شركة مصادر االفق للتجارة العامة واملقاوالت) بدال 

من أحمد خالد احلميضي.

  استقالة مدير عام «الكويتية العقارية»
ــركة الكويتية العقارية القابضة في بيان نشر على    قالت الش
ــكر قد  ــركة خالد فهد بن ش موقع البورصة ان املدير العام للش

استقال من منصبه وذلك اعتبارا من ٣ مارس ٢٠١١.

  «المشتركة» توّقع عقدًا بقيمة ٣٧٫٥ مليون دينار
ــتركة في بيان نشر على موقع    أفادت شركة املجموعة املش
البورصة بأنه مت توقيع العقد ملناقصة سبق االعالن عنها واخلاص 
بأعمال انشاء واجناز وصيانة عدد (٥) خطوط مياه عذبة رئيسية 
ــع مياه ميناء عبداهللا بقيمة ٣٧٫٥ مليون  قطر ١٦٠٠ مم من مجم

دينار ملدة سنتني.

  ١٧ مليون دينار أرباح «التسهيالت التجارية»
ــهيالت التجارية في بيان نشر على موقع    اعلنت شركة التس
ــت املركزي على  ــت على موافقة بنك الكوي ــة أنها حصل البورص
بياناتها املالية للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، بتاريخ ٣ 
مارس ٢٠١١  وأظهرت النتائج حتقيق أرباح قدرها ١٧ مليون دينار 
ــا للسهم مقارنة بأرباح قدرها ١٤ مليون دينار  مبا يعادل ٣٣ فلس
مبا يعادل ٢٨ فلسا للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة ١٥٥ مليون دينار مقارنة بـ ٢٩٠ مليون دينار 
للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات ٢٩٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ٣٢٤ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة ٨١ مليون دينار مقارنة بـ ٦٩ مليون دينار للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات ١٣٥ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٧٠ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي حقوق 
ـــ ١٥٣ مليون دينار للفترة  ــاهمني ١٦١ مليون دينار مقارنة ب املس
املقارنة من ٢٠٠٩ علما ان مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع بعد 

غد العتماد هذه البيانات ومناقشة توزيعات االرباح.  
 

 (محمد ماهر) ارتفاع مؤشرات السوق دون إفادة لصغار املتداولني 


