
اقتصاد
االربعاء 25 مايو 2011

43

هبوط قوي للبورصة إثر عمليات بيع قوية في آخر نصف ساعة
وتوقعات بتعويض املؤشر لبعض خسائره البالغة 88 نقطة في يومني

نشاط ملحوظ على 
»إيفا« وعمليات جني 
أرباح على »الصفوة« 

و»صفاة طاقة«

تداوالت مرتفع���ة غلبت عليها 
عمليات الش���راء لدفع الس���هم 
لالرتف���اع فوق حاج���ز الدينار 

والذي ُيعد حاجزا نفسيا.
وسيطر االجتاه النزولي على 
أغلب أسهم الشركات االستثمارية 
بفعل عمليات البيع القوية التي 
دفعت بعض أس���هم الشركات 
لالنخفاض باحلد األدنى كسهم 
االمتياز رغم األرباح اجليدة التي 
حققتها الشركة في الربع األول، 
كذلك تراجع سهم االستثمارات 
الوطنية باحلد األدنى وس���هم 
الساحل ملستوى قريب من احلد 
األدنى، فيما ان سهم »ايفا« شهد 
تداوالت قياسية امس بعد عودته 
اثر اعالن الشركة عند  للتداول 
نتائجها في الربع األول محققة 

أرباحا قدرها 408 آالف دينار.
وتراجع���ت أيض���ا أس���عار 
العقارية  أغلب أسهم الشركات 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
األسهم كس���هم املنتجعات الذي 

انخفض باحلد األدنى.

الصناعة والخدمات

باستثناء ارتفاع سهم اسمنت 
بورتالند في قط���اع الصناعة، 
القطاع  تراجعت معظم اس���هم 
في تداوالت ضعيفة باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة على سهمي 
الوطني���ة وبوبيان  الصناعات 
للبتروكيماويات اللذين تراجعا 

بشكل ملحوظ.
اغل���ب األس���هم  وس���جلت 
اخلدماتية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
الرخيصة مثل  بعض األس���هم 
صفاة طاق���ة والصفوة ومبرد 
حيث شهدت عمليات بيع قوية 
جلني األرباح. وقد اس���تحوذت 
قيمة تداول أسهم 9 شركات على 
64.9% من قيمة التداول للشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

102 شركة.
هشام ابو شادي  ٭

هناك شبه إحجام من املجاميع 
االستثمارية عن دعم أسهمها.

التي  الكبيرة  ومع اخلسائر 
تكبدها املؤش���ر الس���عري في 
اليوم���ني املاضيني والتي بلغت 
88.6 نقطة ما يعادل 1.2% وخسائر 
املؤشر الوزني والتي بلغت 6.7 
نقاط ما يعادل 1.5% فإنه يتوقع 
ان يحقق السوق بعض املكاسب 
خالل تعامالت اليوم او على األقل 

يتماسك.
ارتفعت تداوالت أسهم البنوك 
مع سيطرة عمليات البيع األمر 
الذي دفع بعضها للتراجع، وقد 
شهد سهم بنك اخلليج تداوالت 
نشطة في اطار عمليات االستحواذ 
التي تتم على أسهم مرهونة تابعة 
إلحدى املجاميع االس���تثمارية 
التجاري والبنك  البنك  لصالح 
الوطني، فيما شهد سهم »بيتك« 

الساعة األخيرة التي شهد فيها 
عمليات بيع ملحوظة خاصة على 
سهم »زين« األمر الذي دفع األسهم 
املرتبطة بها للتراجع بشكل كبير 
ما دفع أوساط املتداولني لالندفاع 
الى البيع على العديد من األسهم 
لوقف نزيف اخلسائر املتواصل 
افتقار السوق  ألموالهم في ظل 
ألي محفزات ايجابية او حترك 
قوي من احملافظ املالية التابعة 
للحكومة خاصة احملفظة الوطنية 
التي يب���دو ان آلية عملها حتد 
من قدرتها على اقتناص الفرص 
اجليدة، باالضافة الى عدم اكتمال 
رأس���مالها املفترض والبالغ 1.5 
مليار دين���ار، باالضافة الى ان 
سعي املضاربني لتحقيق أرباح 
سريعة � والتي أصبحت صعبة 
أصال � يدفعهم للبيع بشكل عنيف 
وس���ريع خاصة انه يالحظ ان 

الشركات االس���تثمارية املركز 
الثالث من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 54 مليون سهم نفذت من 
خالل 620 صفق���ة قيمتها 3.5 

ماليني دينار.
الش���ركات  وحص���ل قطاع 
الرابع من  املركز  العقارية على 
حيث القيمة، اذ مت تداول 52.4 
مليون سهم نفذت من خالل 639 

صفقة قيمتها 3 ماليني دينار.
وج���اء قط���اع الش���ركات 
الصناعية في املركز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 7 ماليني 
سهم نفذت من خالل 235 صفقة 

قيمتها 2.7 مليون دينار.

آخر نصف ساعة

ظل السوق متماسكا ويتحرك 
في اجتاه نزولي محدود طوال 
فترة التداول باس���تثناء نصف 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
201.3 مليون سهم نفذت من خالل 
2911 صفقة قيمتها 34.5 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
102 ش���ركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 17 
ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
59 ش���ركة، وحافظت اسهم 26 
شركة على اسعارها و115 شركة 
لم يشملها النشاط. تصدر قطاع 
البنوك النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 31.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 394 صفقة قيمتها 18.2 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 48.7 مليون س���هم 
نفذت من خالل 869 صفقة قيمتها 
6.3 ماليني دينار. واحتل قطاع 

اثارت عمليات البيع امللحوظة 
على اسهم الشركات القيادية خالل 
تعامالت سوق الكويت لالوراق 
املالية امس املخاوف والتساؤالت 
املتداولني  العديدة لدى اوساط 
خاصة انها تأتي في ظل اوضاع 
اقتصادية وسياسية صعبة وكذلك 
اقتراب النصف االول من نهايته، 
وقد تباينت االسباب حول طبيعة 
عمليات البيع اال انه كان هناك 
شبه اجماع على انها تعود الى 
الوفاء بالتزامات مالية مستحقة 
لبعض املجاميع الكبيرة، كما انه 
يالحظ انها تتزامن مع عمليات 
التداول املرتفعة التي يش���هدها 
سهم بنك اخلليج في اطار عمليات 
االس���تحواذ التي يقوم بها بنكا 
التجاري والوطني على اسهم بنك 
اخلليج املرهونة لديهما من قبل 
بعض املجاميع االستثمارية، ففي 
االسبوع املاضي عندما شهد سهم 
بنك اخلليج تداوالت مرتفعة ايضا 
شهد الس���وق هبوطا ملحوظا، 
وقد تكرر نفس السيناريو امس 
ايضا رغم انها تداوالت مرتفعة 
ولكن يبدو ان احلساسية املفرطة 
للسوق وهشاشة الثقة فيه جتعله 
يتأثر سلبا بشكل سريع جتاه اي 
حدث سلبي، لذلك فإن تفضيل 
الكثير من اوساط املتداولني البيع 
للحد من اخلسائر، واالحتفاظ 
بالس���يولة املالية حتى يستقر 
السوق يعتبر اخليار االفضل في 
هذه االوضاع التي تزداد سوءا في 
ظل التجاهل الواضح من احلكومة 
لالوضاع املتردية للسوق ونزيف 
اخلسائر املتواصل الموال صغار 

املتداولني.

المؤشرات العامة

الع���ام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 32.8 نقطة ليغلق على 
6410.6 نقاط بانخفاض نسبته 
0.51% مقارنة ب���أول من امس، 
كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 
2.71 نقطة ليغلق على 445.03 
نقطة بانخفاض نسبته %0.61 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 22.4 مليــون دينــار على 
64.9 % من القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 34.5 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم بنك 
اخلليج والتي متثل 36.5 % من القيمة 
اإلجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها أعالها 
البنوك مبقدار 73.5 نقطة، تاله قطاع 
اخلدمات مبقدار 49.1 نقطة، تاله 
قطاع الصناعة مبقدار 43.7 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)محمد ماهر( آثار الهبوط بادية على احد املتداولني  

»املتحد«: 10% خصومات حلاملي بطاقاته االئتمانية لدى »كوستا ديل سول«
أعلن البنك األهلي املتحد عن 
انضمام فندق كوستا ديل سول 
كش����ريك في برنامج آللئ املتحد 
الفوري����ة املصمم حصريا حلملة 
بطاقات املتحد االئتمانية ليتالءم 

مع جميع احتياجاتهم.
ومبشاركة فندق كوستا ديل 
سول في برنامج الآللئ الفورية، 
ميكن أن يحصل عمالء املتحد الذين 

يحملون بطاقات املتحد االئتمانية 
على خصومات بنس����بة 10% في 
مطعم بسكادو للمأكوالت البحرية 
ومطعم أوالس، وكوتادو كافيه، 

والنادي الصحي بالفندق.
وتعتبر مشاركة فندق كوستا 
ديل سول في برنامج الآللئ الفورية 
من املتحد إضافة تزيد من تنوع 
اخلدمات املقدمة حلاملي بطاقات 

املتحد االئتماني����ة والتي جتعل 
من هذه البطاقات نافذة تس����وق 
شاملة لعمالئه في عالم من املزايا 

واخلصومات.
البنك األهلي املتحد قد  وكان 
جنح م����ن خالل برنام����ج الآللئ 
الفوري����ة في تق����دمي خصومات 
إلى  فورية كبيرة لعمالئه تصل 
30% حينما يتس����وقون لدى أي 

من احملالت التجارية املشاركة في 
البرنامج، والتي تقدم خصومات 
على أكثر م����ن 60 ماركة جتارية 

معروفة.
كذلك، يق����دم »األهلي املتحد« 
حلملة بطاقات املتحد االئتمانية 
برنام����ج جوائز الس����فر الناجح 
»جوائ����ز الآللئ« ال����ذي يقدم 3 
نقاط آللئ مقاب����ل كل دينار يتم 

إنفاقه ف����ي أي محل من احملالت 
البرنامج  التجارية املشاركة في 
حول العالم، وميكن حتويل هذه 
النقاط إلى أميال جوية واملطالبة 
بها لدى أي من شركات الطيران 
الثالث الرائدة: اخلطوط اجلوية 
الكويتية، اخلطوط اجلوية القطرية 
وطيران اخلليج. وكلما زاد معدل 
اس����تخدام البطاقة االئتمانية في 

الشراء حصل العميل على أميال 
جوية أكثر لالستفادة من الرحالت 
اجلوية املجانية على منت اخلطوط 
اجلوية املذكورة واحلصول على 
درجات س����فر أعلى واإلقامة في 
الفنادق األفضل، فضال عن املزايا 
الت����ي يقدمها  اإلضافية األخرى 
برنامج العضوية في كل شركة من 

شركات الطيران السابق ذكرها.

إثيوبيا تفتتح مركزًا جتاريًا
بسفارتها في الكويت

حلقة نقاشية عن قانون هيئة أسواق 
املال للمؤسسات املالية العاملية

ق���ال رئيس اجلالية االثيوبية بالكويت ابراهيم فيكادو ان بالده 
قامت بافتتاح مركز جتاري في مقر سفارتها لدى البالد، وذلك خلدمة 
مصال���ح البلدين اقتصاديا ولدعم وتنش���يط التجارة بني البلدين، 

والعمل على زيادة االستثمار بينهما.
واوض���ح فيكادو في تصريح صحافي أن املركز التجاري يقوم 
بعرض املشاريع واملناطق التي مت تهيئتها 
لالستثمار، ومن ثم دعوة رجال االعمال 
من اجلانبني لدارسة تلك املشاريع وإظهار 
مدى االس���تفادة منه���ا، مؤكدا حرص 
الس���فارة اإلثيوبية لدى الكويت على 
تنمية العالقات االستثمارية واالقتصادية 

مع الكويت.
واضاف قائال: »ان خطوة افتتاح املركز 
التجاري في الس���فارة االثيوبية جاءت 
ترجمة لذلك التوجه الذي نحرص عليه 
جميعا لدعم وتقوية أواصر العالقة بني 

الشعبني الصديقني«. إبراهيم فيكادو

اعلن مكتب ASAR« الرويح وشركاه« للمحاماة واالستشارات القانونية 
انه نظم يوم التاسع من مايو احلالى في مركز دبى املالى العاملى حلقة 
نقاشية حول قانون هيئة أس����واق املال الكويتية والئحته التنفيذية، 
حيث شاركت في احللقة النقاشية مجموعة من أبرز املؤسسات املالية 
العاملية منها: جولدمان ساكس العاملية، وبنك ستاندرد تشارتر، ومورجان 
ستانلي، وجي بي مورجان، وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وبنك إتش 
إس بي سي، وبنك باركاليز كابيتال، وبنك دويتشه، وسيتي بنك، وبنك 
يو بي إس. وتضمنت احللقة النقاشية التي استضافتها شركة احملاماة 
العاملية كيلفورد تشانس وترأسها املستشار روب ليتل الشريك مبكتب 
ASAR« الرويح وشركاه« للمحاماة واالستشارات القانونية واملستشار 
جون كونها، عرضا ألحكام قانون هيئة أسواق املال، وناقشت كيفية تأثر 
املؤسسات املالية العاملية بالقانون على املستوى العملي، وقد عقدت هذه 
احللقة النقاش����ية ضمن جلسة صباحية وأخرى مسائية حيث شملت 
اجللسة الصباحية تغطية لعدة موضوعات من بينها الهيكل التنظيمي 
اجلديد ودور هيئة أس����واق املال ومضامني أنش����طة األوراق املالية في 
الكويت ونظام منح التراخيص وبعض اجلوانب املتعلقة بالنظام اجلديد 
لصناديق االستثمار، وتناولت اجللسة املسائية تغطية عدة موضوعات 
ش����ملت من بينها عروض االس����تحواذ وعملية الطرح ووثائق الطرح 

والعروض اإللزامية ومتطلبات اإلفصاح عن األسهم.

جون كونها روب ليتل 


