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البورصة تواصل هبوطها القوي وأجواء اإلحباط تسود املتداولني
في ظل التجاهل الواضح للحكومة وغياب احملفظة الوطنية

انخفاض سهم 
»الدولية للتمويل« 

70 فلسًا يحول اجتاه 
السوق من الصعود 

إلى الهبوط

الوقت الذي حقق سهم التمدين 
االستثمارية ارتفاعا باحلد األعلى 
مطلوبا دون عروض بفعل عمليات 
التصعيد من بعض احملافظ املالية 
التابعة للش���ركة، وبشكل عام، 
فإنه في حال اس���تمرار االجتاه 
النزولي للس���وق اغلب مراحل 
التداول ف���ي الفترة املتبقية من 
الربع الثاني، فإن قطاع االستثمار 
ستتأثر نتائجه املالية بشدة في 
النصف األول من العام احلالي، 
خاصة انه تكبد خسائر ملحوظة 
في الربع األول من العام احلالي. 
وازداد االجتاه النزولي على أغلب 
أس���هم الش���ركات العقارية في 
ت���داوالت ضعيفة، فرغم احلكم 
الصادر لصالح الوطنية العقارية 
إال ان تأثيره اإليجابي كان محدودا 
على السهم، فمن شأن هذا احلكم 
ان يؤدي الى حتويل مخصص 
بقيمة 6.9 ماليني دينار الى أرباح 
عند النف���اذ النهائي للحكم غير 

القابل للطعن.

الصناعة والخدمات

التداول  اس���تمرت حرك���ة 
ضعيفة على أس���هم الشركات 
الصناعية مع تباين في حركة 
أسعارها مع استمرار التداوالت 
املرتفعة نس���بيا على س���همي 
الصناع���ات الوطنية وبوبيان 
للبتروكيماويات، وهوت ايضا 
أسعار أغلب اس���هم الشركات 
الرخيصة  اخلدماتية خاص���ة 
ارتفاعات سعرية  التي شهدت 
ملحوظة مؤخرا كس���هم صفاة 
طاقة وهيتس تلكوم، كما أدى 
استمرار عمليات البيع على سهم 
زين ال���ى ان يالمس ألول مرة 
منذ عامني تقريبا حاجز الدينار 
والذي يعد حاجزا نفسيا ألوساط 
املتداولني. وقد استحوذت قيمة 
تداول اس���هم 9 ش���ركات على 
53.5% م���ن القيم���ة اإلجمالية 
التداول  التي شملها  للشركات 

والبالغ عددها 102 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

الفترة  ارتفاعا خالل  ان تشهد 
املتبقية من الشهر اجلاري.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على 
أس���هم البن���وك بالضعف مع 
تباين في أس���عارها، فقد شهد 
س���هم البنك الدول���ي ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت 
ُتعد األعلى ف���ي قطاع البنوك 
غلبت عليها عمليات الشراء، كما 
سجل سهم بنك برقان ارتفاعا 
مبقدار وحدة س���عرية بعد ان 
النصف  الس���هم حاجز  المس 
دينار، حيث يالحظ ان س���هم 
بنك برق���ان األكثر هبوطا منذ 

بداية الشهر اجلاري.
وازدادت وتيرة التراجع على 
أسهم الشركات االستثمارية مع 
ضعف واضح في تداوالتها في 

مبقدار 3 نقاط الى هبوط مبقدار 
10 نقاط، وذلك نتيجة انخفاض 
سهم الدولية مبقدار 70 فلسا مرة 
واحدة، وهذا يعود الى ان السهم 
ظل معروضا باحلد األدنى ملدة 
س���تة أيام، ومع الهبوط العام 
للمؤش���ر تأثرت بشدة نفسية 
أوساط املتداولني، ما ادى الندفاع 
عشوائي في البيع، خاصة على 
اسهم الشركات الرخيصة سواء 
او لوقف نزيف  جلني األرباح 
اخلسائر املتواصل، خاصة اسهم 
الشركات التي حظيت بدعم من 

املجاميع التابعة لها.
ومع اقتراب الشهر اجلاري 
من نهايته، فإنه يتوقع ان تتحرك 
الصناديق االس���تثمارية على 
األسهم التي متثل مراكز مالية 
أساس���ية فيها، وهذا يعني ان 
أسهم الشركات القيادية يتوقع 

من خالل 440 صفقة قيمتها 2.2 
مليون دين���ار. وحصل قطاع 
الشركات الصناعية على املركز 
الرابع م���ن حيث القيمة، اذ مت 
تداول 5.7 ماليني س���هم نفذت 
من خالل 176 صفقة قيمتها 1.5 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املرك���ز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 19.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 360 صفقة 

قيمتها 1.4 مليون دينار.

الدولية للتمويل

العام للسوق  ظل املؤش���ر 
يتذبذب صع���ودا وهبوطا في 
نطاق مح���دود أغلب تداوالت 
الس���وق امس اال ان تداول 20 
الف سهم من الدولية للتمويل 
ادى الى تراجع املؤشر من صعود 

وجرى التداول على اس���هم 
102 شركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 19 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 
60 ش���ركة وحافظت اسهم 23 
شركة على اسعارها و115 شركة 

لم يشملها النشاط.
تص���در قط���اع الش���ركات 
اخلدماتية النش���اط من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 46.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 780 صفقة 

قيمتها 5.3 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني م���ن حيث القيمة، إذ مت 
تداول 8.1 ماليني س���هم نفذت 
من خ���الل 260 صفقة قيمتها 
4.1 ماليني دينار، واحتل قطاع 
الشركات االس���تثمارية املركز 
الثال���ث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 29.3 مليون سهم نفذت 

واصل سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة تدهوره بش���دة لليوم 
الثالث على التوالي ليفقد فيها 
املؤش���ر العام 120 نقطة بفعل 
موجة البيع القوية على أسهم 
الشركات الرخيصة بشكل خاص 
الواضح  مع استمرار الضعف 
في الس���يولة املالي���ة املوجهة 
للبورصة األمر الذي يزيد من 
الضغوط السلبية على السوق 
في ظل الغياب الواضح لصناع 
السوق خاصة احملفظة الوطنية 
التي يجب أن تلعب دورا واضحا 
في هذه الفت���رة الصعبة التي 
متر بها البورصة. فهناك تهديد 
مبظاه���رات، وخالف���ات تزداد 
حدة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وشركات اوضاعها 
صعبة، وأحداث اقليمية تزداد 
سخونة، فكيف يصعد السوق، 
املالية.  وكيف تدخل السيولة 
لذلك فم���ن الطبيعي ان تخرج 
السيولة املالية من السوق لوقف 
النزيف املتواصل اال ان استمرار 
الهبوط امللحوظ للسوق سوف 
يؤثر بشكل واضح على النتائج 
املالية للشركات في فترة الربع 
الثاني باستثناء الشركات ذات 
التش���غيلي ولكن حتى  االداء 
هذه الشركات ستتأثر نتائجها 
بانخفاض قيم استثماراتها في 
السوق فمن الواضح ان استمرار 
املناخ الراهن س���يحد من قدرة 
املجامي���ع االس���تثمارية على 

تصعيد اسهم شركاتها.

المؤشرات العامة

انخف���ض املؤش���ر الع���ام 
للبورصة 41 نقطة ليغلق على 
6369.6 نقطة بانخفاض نسبته 
64% مقارنة بأول من امس، كذلك 
الوزني 2.76  انخفاض املؤشر 
نقطة ليغلق على 442.27 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.62% مقارنة 
بأول من أمس وبل���غ اجمالي 
االس���هم املتداولة 113.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 2118 صفقة 

قيمتها 15.1 مليون دينار.
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 8 ماليني دينار على %53.5 من 
القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 15.1 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم 
»زين« والتي متثل %10.5 من القيمة 
االجمالية.

قطاعات سجلت مؤشراتها انخفاضا 
اعالها اخلدمات مبقدار 82.3 نقطة، 
تاله االستثمار مبقدار 71.8 نقطة، تاله 
الشركات غير الكويتية مبقدار 59.8 
نقطة، فيما سجلت 3 قطاعات ارتفاعا 
اعالها االغذية مبقدار 8 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)قاسم باشا( املؤشرات تواصل تدهورها  

أفاد س���وق الكويت لألوراق 
املالية بأن شركة سنام العقارية 
)س���نام( افادته بأنه مت تشكيل 
مجلس إدارة شركة سنام العقارية 
حيث مت انتخاب طارق بورسلي 
رئيسا ملجلس إدارة الشركة فيما 
مت انتخاب عدنان العوضي نائبا 
للرئيس واختيار وائل املوسى 
الس���ميط  وفهد األربش ووليد 

أعضاء في مجلس اإلدارة.

أوضح سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن الش���ركة اخلليجية 
للصخ���ور أفادت���ه بأن���ه بناء 
العمومية  على قرار اجلمعي���ة 
العادية للشركة مبنح مساهمي 
الشركة س���هما واحدا من أسهم 
ش���ركة اخلليج املتحد للمالحة 
والصخور مقابل كل سهم ميلكونه 
في الشركة اخلليجية للصخور، 
فقد تقرر دعوة املساهمني لتسلم 
شهادات األسهم اعتبارا من أمس 

في مقر الشركة.

طه���ران � رويترز: أقر محمد 
علي خطيبي مندوب ايران الدائم 
البل���دان املصدرة  لدى منظمة 
للبترول )أوپيك( امس بوجود 
نقص في االمدادات بسوق النفط 
العاملية قائال ان »أوپيك«  تعمل 

على موازنة السوق.
ونقل���ت وكال���ة مهر ش���به 
الرس���مية لألنباء عن خطيبي 
قوله: »أوپيك« حتاول تعويض 
جزء من نقص االمدادات لتحقيق 
توازن في سوق النفط وستواصل 
»أوپي���ك« في املس���تقبل القيام 
الش���اق وهو حتقيق  بواجبها 

التوازن في السوق.

بورسلي رئيسًا 
ملجلس إدارة 

»سنام«

توزيع شهادات 
أسهم »اخلليج 
املتحدة« على 

مساهمي »الصخور«  

إيران: »أوپيك« تعمل 
على تعويض نقص 

إمدادات النفط

»االستئناف« تؤيد حكمها لصالح
»الوطنية العقارية« في قضية املنطقة احلرة 

1.5 مليون دينار خسارة في الربع األول
بواقع 5.4 فلوس للسهم 

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة 
الوطنية العقارية )وطنية( أفادته بأنه بشان 
القضية بني الشركة الوطنية العقارية وشركة 
خليفة اجلاس����م للنقليات ومؤسس����ة املوانئ 
الكويتية بش����ان اس����تغاللهما لبعض املواقع 
في املنطقة التجارية احلرة ابان ادارة الشركة 
الوطنية العقارية لها، يرجى العلم بان محكمة 

االستئناف.
وقد قضت بتاريخ 24-05-2011 في دعوى 
االستئناف رقم 2010/441 لصالح الشركة الوطنية 
العقارية برفض الطعن املقام من املس����تأنفني 
)شركة خليفة اجلاسم للنقليات ومؤسسة املوانئ 
الكويتية( وتأييد حكم محكمة اول درجة الذي 
قضى بالزام املدعى عليها االولى )شركة خليفة 
اجلاسم للنقليات( واخلصم املدخل )مؤسسة 
املوانئ الكويتية( متضامنني بان يردا للمدعية 

)الشركة الوطنية العقارية( مقابل االنتفاع بقيمة 
6.956.416 د.ك عن املس����احات واملدة الواردة 

بأسباب احلكم.
كما قضت محكمة االستئناف بذات اجللسة 
برفض الدعوى الفرعية املقامة من شركة خليفة 
اجلاسم للنقليات ومؤسسة املوانئ الكويتية ضد 
الشركة الوطنية العقارية وألزمت املدعى عليها 
االولى واخلصم املدخ����ل باملصروفات واتعاب 

احملاماة.
 كما افادت الش����ركة بأنها قد قامت س����ابقا 
بتس����جيل مخصص بكامل قيمة هذا املبلغ في 
بياناتها املالية، حيث س����يتم رد هذا املبلغ في 
البيانات املالية للشركة عند النفاذ النهائي للحكم 
غير القابل للطعن عليه،  وافادت الشركة بأنها 
س����وف توافي ادارة السوق بأي مستجدات في 

حينها.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
متويل اإلسكان »إسكان« تكبدت خسارة قدرها 
1.5 مليون دينار وبواق���ع 5.4 فلوس للسهم، 
مقاب���ل أرباح قدرها 29.7 أل���ف دينار وبواقع 
0.10 فلس للسه���م للفت��رة املماثل��ة من الع��ام 

املاضي.

كما بلغ إجمال���ي املوجودات املتداولة 77.3 
مليون دينار مقابل 51.5 مليونا في الفترة املماثلة 

من العام املاضي.
وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 75.9 مليون 
دينار في الربع األول مقابل 77 مليون دينار في 

الفترة املماثلة من العام املاضي.


