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مختلف القطاعات خاصة قطاع البنوك األمر الذي يظهر التحركات 
القويــــة للمحافظ املالية الكبيرة والصناديق االســــتثمارية على 
هذه االسهم لتصعيدها خاصة انها متثل املراكز املالية األساسية 
لديها، باالضافة الى انها تعتبر افضل االســــهم اجلاذبة للسيولة 
املالية سواء كانت ألهداف استثمارية متوسطة وطويلة املدى او 
ألهداف مضاربية قصيرة 
املــــدى، ويتزامن صعود 
القيادية  اسهم الشركات 
مــــع عمليــــات تصعيد 
ايضا الســــهم الشركات 
الرخيصــــة مــــن خــــالل 
تداوالت ضعيفة األمر الذي 
يظهــــر ان التصعيد يتم 
من خالل حترك املجاميع 
التابعة لها  االستثمارية 
على هذه األســــهم، ولكن 
يجــــب األخذ في االعتبار 
ان تصعيد هذه األســــهم 
بشكل ملحوظ من خالل 
تداوالت ضعيفــــة يأتي 
مقدمة لعمليات تصعيد 

  واحتل قطاع الشــــركات االســــتثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٥١٫٥ مليون ســــهم نفذت من خالل ٨٨٤ صفقة 

قيمتها ٥ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشــــركات العقارية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤١٫٥ مليون ســــهم نفذت من خالل ٦٢٥ صفقة 

قيمتها ٣٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات 
فــــي املركز  الصناعيــــة 
اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تــــداول ١٠٫٥ ماليني 
دينار نفذت من خالل ٣٩٠ 
صفقة قيمتها ٢٫٨ مليون 

دينار.

  األسهم القيادية

  على الرغم من املكاسب 
التي حققتها  الســــوقية 
اغلب االسهم امس اال ان 
الســــيولة املالية تركزت 
بشكل اساسي على اغلب 
اسهم الشركات القيادية في 

 البورصة تواصل صعودها القياسي مع تركز القوة 
الشرائية على أغلب األسهم القيادية خاصة البنوك

استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات والبالغة   
٢٢٫٧ مليون دينار علــــى ٥٨٫٣٪ من القيمة، وهذه 
الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، الدولي، بنك 
برقان، بيتك، االستثمارات الوطنية، زين، االفكو، 

هيومن سوفت.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي البالغة    

٥٫٥ ماليني دينار على ١٤٫١٪ من القيمة االجمالية.

حققت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعا اعالها    
البنوك مبقدار ٣٥٤٫٧ نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 

٨٢٫٥ نقطة، تاله االستثمار مبقدار ٦٧٫٥ نقطة.  ت 
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ش
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مع تداوالت كبيرة للبيع وحتقيق 
مكاسب سوقية.

  آلية التداول

  استمرت أغلب اسهم البنوك 
في حتقيق مكاسب سوقية كبيرة 
في تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة 
ســــهم البنك الدولي الذي شهد 
تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا 
في سعره، كما حقق سهم بيتك 
ارتفاعا ملحوظا في سعره ايضا 
مع تداوالت مرتفعة، فيما واصل 
سهم البنك الوطني االرتفاع في 
تداوالت ضعيفة مع توقعات بأن يواصل االرتفاع بدعم من التحرك 
الواضح من بعض احملافظ الكبيرة والصناديق االستثمارية. واقترب 
سهم بنك برقان من حاجز الـ ٥٠٠ فلس، حيث شهد تداوالت نشطة 
وارتفاعا ملحوظا في سعره في إطار عمليات التصعيد التي تشهدها 

أغلب أسهم الشركات التابعة ملجموعة مشاريع الكويت.
  وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض األســــهم، فقد شــــهد سهم إسكان 
تداوالت قياسية تعتبر األعلى في القطاع مع ارتفاع سعره باحلد 
األعلى مطلوبا دون عروض في إطار عمليات تصعيد السهم لقرب 
نهاية الربع األول من العام احلالي خاصة ان هناك بعض الشركات 
املدرجة وغير املدرجة متتلك حصصا في الشــــركة وحترص على 
تصعيد السهم في مقدمتها «كامكو»، واملؤسسة العامة للتأمينات 

وشركة الزمردة القابضة.
  وحقق سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا 
دون عروض في إطار عمليات التصعيد الواضحة ملعظم أســــهم 
الشــــركات التابعة ملجموعة اخلرافي، فيما حقق ســــهم مشاريع 

الكويت ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة.
  وحققت أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في 

تداوالت مرتفعة على بعض األسهم.

  الصناعة والخدمات

  حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا، حيث يالحظ ان 
اسهم شركات اخلرافي حققت مكاسب سوقية مرتفعة في تداوالت 
ضعيفة كسهمي اخلليج للكابالت وأسمنت بورتالند وإصالح السفن 

الذي واصل االرتفاع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض.
  وفــــي قطاع اخلدمات، حققت معظم أســــهم القطاع ارتفاعا في 
أســــعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض أسهم الشركات 
الرخيصة كســــهم ميادين الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، 
كما شــــهد ســــهم االفكو ارتفاعا ملحوظا في ســــعره في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اســــهم ٩ شركات على ٥٨٫٣٪ من 
القيمة اإلجمالية للشــــركات التي شــــملها التداول والبالغ عددها 

١١٨ شركة.  

  هشام أبوشادي
  أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالت االسبوع أمس 
على صعود قــــوي مع ارتفاع 
ملحــــوظ في القوة الشــــرائية 
التي شملت العديد من األسهم 
مع استمرار التركيز على أسهم 
الشركات القيادية خاصة البنوك 
فــــي الوقت الــــذي حققت فيه 
أغلب أســــهم الشركات التابعة 
ملجموعــــة اخلرافي مكاســــب 

سوقية ملحوظة.
  وعلــــى الرغم مــــن ان آلية 

التداول يغلب عليها طابع املضاربات إال ان تدني أســــعار األسهم 
يحــــد من تداعيات هذه املضاربات خاصــــة انه مهما كانت أهداف 
الســــيولة املالية إال ان األهم ان هناك ســــيولة مالية تدفقت نحو 
الســــوق في اليومني املاضيني، حيث يالحــــظ ان أغلب املجاميع 
االستثمارية تتحرك لتصعيد أسهم شركاتها في ظل اقتراب الربع 
األول من العام احلالي من نهايته، وبالتالي ما لم تواصل البورصة 
الصعود حتى نهاية الشهر اجلاري لتتجاوز مستويات اغالق نهاية 
العام فإن العديد من الشركات سوف تتكبد خسائر كبيرة خاصة 
الشــــركات التي متتلك محافظ مالية كبيرة في السوق، باإلضافة 
الى الشــــركات التي تتشابك ملكياتها، فضال عن ذلك، فإن تراجع 
األصول يؤثر على قيم األصــــول املرهونة لدى البنوك التي جاء 
حوالي ٥٠٪ من أرباحها لعام ٢٠١٠ من حترير مخصصات وليس 
عن منو في أرباحها التشغيلية التي تأتي من التوسع في تسهيالتها 
االئتمانية التي ســــجلت منوا متواضعا ٠٫٥٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩، 
وبالتالي ما لم تخفف البنوك من سياسة تشددها االئتماني، فإن 

ذلك سيؤثر على أرباحها التشغيلية العام احلالي.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام ٦٧٫٧ نقطة ليغلق على ٦٢٨٦٫٦ نقطة بارتفاع 
نســــبته ١٫٠٩٪ مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٨٫٩٩ نقاط ليغلق على ٤٤٥٫٧٤ نقطة بارتفاع نسبته ٢٫٠٦٪ مقارنة 

بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢١٢٫٨ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٨٧٣ صفقة قيمتها ٣٨٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٨ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اســــعار اسهم ٦٨ شركة وتراجعت اسعار اسهم ١٩ شركة 
وحافظت اســــهم ٣١ شركة على اســــعارها و٩٨ شركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٤ مليون 

سهم نفذت من خالل ٧٩٣ صفقة قيمتها ١٦٫٩ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركــــز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٩٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ١٠٠٥ صفقات 

قيمتها ٩٫٩ ماليني دينار.

 تحرك واضح 
لمعظم المجاميع 
االستثمارية 
لتصعيد أسهم 
شركاتها

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

  ٩ شركات
   على ٥٨٫٣٪

   من القيمة

 مؤشرات السوق تواصل االرتفاع   (محمد ماهر)

 المؤشر ٦٧٫٧ نقطة وتداول 
٢١٢٫٨ مليون سهم قيمتها 

٣٨٫٩ مليون دينار

 ارتفاع 


