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تذبذب حاد للبورصة بفعل ضغوط بعض كبار املضاربني
خاصة على أسهم البنوك لتجميعها بأقل األسعار

تالعب املضاربني 
بالسوق أحلق 

خسائر كبيرة بصغار 
املتداولني

املالية الكبيرة لشراء السهم الذي 
اغلق مرتفعا فوق مستوى الدينار 
مبقدار وحدة سعرية. كذلك أدى 
انخفاض سهم البنك الوطني من 
دينار و220 فلسا الى دينار و180 
فلس����ا الى تزايد عمليات الشراء 
على السهم الذي اغلق على سعر 
دينار و220 فلسا، ومن املتوقع 
ان تشهد اس����هم البنوك ارتفاعا 
في اس����عارها في الفترة القادمة 
خاصة أنها ُتعد االفضل في ظل 
االوض����اع الصعبة التي متر بها 

اغلب الشركات املدرجة.
واستمرت اغلب اسهم الشركات 
االس����تثمارية في االنخفاض في 
ت����داوالت مرتفع����ة على بعض 
االسهم، فيما ان س����هم االمتياز 
لالستثمار حقق مكاسب سوقية 
جيدة مع توقع����ات بأن يواصل 
االرتفاع، وتباينت اسعار اسهم 
الش����ركات العقارية في تداوالت 
ضعيف����ة، وان كان هناك بعض 
االسهم يتوقع ان تشهد ارتفاعا 
في الفترة القادمة مثل سهم االمناء 
العقاري����ة واجن����ازات وعقارات 
العقارية  الكويت والصاحلي����ة 

واملتحدة العقارية واملباني.

الصناعة والخدمات

التداول على  استمرت حركة 
الش����ركات الصناعية في  اسهم 
الضع����ف مع ت����داوالت مرتفعة 
الوطنية  على سهمي الصناعات 
وبوبي����ان للبتروكيماويات، كما 
استمرت التداوالت الضعيفة على 
اسهم الشركات اخلدماتية باستثناء 
التي  الرخيصة  بعض االس����هم 
شهدت تداوالت مرتفعة كسهمي 
القابضة وصفاة طاقة،  الصفوة 
فيما تراجعت تداوالت سهم زين 
الذي مير سعره مبرحلة حتتاج 
إلى الترقب وقد استحوذت قيمة 
تداول اسهم 6 شركات على %60.7 
من القيمة االجمالية للش����ركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

102 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

وضع مس����توى س����عري معني 
للسهم إذا وصل له في التراجع 
ان يقوموا بعمليات البيع بشكل 
سريع بحيث يكون هذا املستوى 
يقل مبقدار وحدة أو وحدتني عن 
سعر الشراء ونفس املستوى عند 
ارتفاع السهم، وهذا االجتاه يحد 
من اخلسائر التي ميكن ان يتكبدها 

صغار املتداولني.

آلية التداول

الشرائية بشكل  القوة  عادت 
ملحوظ على اسهم البنوك امس 
بعد أن تراجع بعضها ملستويات 
متثل حاجزا نفسيا وفنيا يؤثر 
بقوة على نفسية اوساط املتداولني 
كما حدث على سهم »بيتك« امس 
الذي تراجع دون مستوى الدينار 
ألول مرة منذ أكثر من عامني تقريبا، 
األمر الذي دف����ع بعض احملافظ 

220 صفقة قيمتها 2.1 مليون 
دينار.

تذبذب حاد

التذبذب احلاد للسوق امس 
زاد من وتيرة البيع لدى أوساط 
املتداولني خاص����ة الصغار على 
الرغم من اج����واء االحباط التي 
تسود أوساط املتداولني اال انهم 
يندفعون الى البيع عندما يكون 
الس����وق وصل للمرحل����ة التي 
سيبدأ عندها الصعود، ويقومون 
بالشراء في الوقت الذي يسود فيه 
التداول  اللون األخضر شاشات 
والذي يعد الفرصة املواتية لكبار 
املضاربني للبيع جلني االرباح، 
لذل����ك فمن املفترض على صغار 
املتداولني وجتنبا للخس����ائر ان 
البيع بشكل  تكون قراراتهم في 
خاص س����ريعة وذلك من خالل 

وجاء قط���اع اخلدمات في 
املركز الثاني من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 69 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 766 صفقة قيمتها 
5.9 ماليني دينار، وجاء قطاع 
الش���ركات العقارية في املركز 
الثالث من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 33.1 مليون سهم نفذت 
من خالل 521 صفقة قيمتها 2.6 

مليون دينار.
الش���ركات  واحت���ل قطاع 
الرابع من  املركز  االستثمارية 
حيث القيمة، إذ مت تداول 31.4 
مليون س���هم نفذت من خالل 
465 صفقة قيمتها 2.2 مليون 

دينار.
وحص���ل قطاع الش���ركات 
الصناعية على املركز اخلامس 
م���ن حيث القيمة، إذ مت تداول 
8.3 ماليني سهم نفذت من خالل 

بارتفاع نسبته 0.07% مقارنة 
بأول من أمس، وانخفض 0.03 
نقطة ليغلق على 442.24 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة 
بأول من أم���س، وبلغ اجمالي 
األسهم املتداولة 172.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 2658 صفقة 

قيمتها 31.6 مليون دينار.
التداول على أسهم  وجرى 
102 شركة من أصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 
33 ش���ركة وحافظت أسهم 38 
شركة على أسعارها و115 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
25.4 مليون س���هم نفذت من 
خ���الل 573 صفقة قيمتها 18.1 

مليون دينار.

سيطر االجتاه النزولي على 
حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية في ختام تعامالت 
االس���بوع أمس بفعل استمرار 
الضغوط على الس���وق من قبل 
بعض كبار املضاربني مستغلني 
حالة االحباط التي تسود أوساط 
السياسية  املتداولني واالوضاع 

الراهنة.
فعلى مدى تداوالت االسبوع 
املاضي قام أحد كبار املضاربني 
بالضغط على بعض أسهم البنوك 
واألسهم الرخيصة لشرائها بأقل 
األسعار املمكنة، ورغم ان آلية 
الضغ���ط التي اتبعها من خالل 
التداول ال ُتع���د مخالفة لنظام 
الت���داول، اال انه ُيع���د تالعبا 
بالسوق واس���تغالال لألجواء 
التي تسود  الس���يئة  النفسية 
أوساط املتداولني لدفعهم للبيع 
وتكبيدهم خسائر كبيرة االمر 
الذي يحتم على هيئة أس���واق 
املال وإدارة البورصة وقف حاالت 
التالعب الت���ي يقوم بها بعض 

كبار املضاربني.
وتظهر آلية تداوالت السوق 
أمس عمليات ش���راء واضحة 
على أسهم البنوك التي تراجع 
الت���داوالت دون  بعضها خالل 
احلاجز النفس���ي، خاصة سهم 
بيتك ال���ذي تراجع دون حاجز 
الدين���ار ألول مرة منذ أكثر من 
عامني، االمر ال���ذي دفع بعض 
احملافظ املالية الكبيرة للدخول 
بقوة على السهم وبعض أسهم 
التي وصلت  البنوك االخ���رى 
أسعارها ملستويات مشجعة على 
الشراء، في املقابل شهدت بعض 
األسهم الرخيصة أيضا حتسنا 
في مس���تويات أسعارها، االمر 
الذي يشير الى أن مجمل الوضع 
العام للسوق يتوقع أن يشهد 

حتسنا االسبوع املقبل.

المؤشرات العامة

ارتف���ع املؤش���ر العام 4.5 
نقاط ليغلق على 6374.1 نقطة 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 19.2 مليون دينار على %60.7 
من إجمالي القيمة.

مليون سهم مت تداولها بقيمة إجمالية 
31.6 مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم »بيتك« 
مستحوذة على 18.9% من القيمة 
اإلجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
أعالها البنوك مبقدار 45.1 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
31.7 نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار 
16.7 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

قاعة التداول شبه خالية من املتداولني  )سعود سالم(

الغرفة تستقبل وفدًا مغربيًا 
تستقبل غرفة جتارة وصناعة الكويت في األول 
من يونيو املقبل وفدا اقتصاديا مغربيا رفيع املستوى 
برئاسة مدير عام الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 
فتح اهلل السجلماسي. وفي هذا اإلطار، سيعقد لقاء 

للوفد الضيف مع الفعاليات االقتصادية الكويتية بهدف 
االلتقاء بنظرائهم من الوفد املغربي الذي يضم مجموعة 
من االعضاء ميثل����ون القطاع التجاري واالقتصادي 

مبختلف أنشطته، .

الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ومذكرة 
تفاهم في مجال خدمات النقل اجلوي

اعلنت االدارة العامة للطيران املدني عن توقيعها 
اتفاقية ومذكرة تفاهم مع اجلانب السعودي في مجال 
خدمات النقل اجلوي بني البلدين الشقيقني، وقالت 
االدارة في بيان صحافي امس ان تلك املباحثات اسفرت 
عن التوقيع باالحرف االولى على اتفاقية ثنائية بني 
البلدين في مجال خدمات النقل اجلوي وعلى مذكرة 
تفاهم اش����تملت على جميع النق����اط التي مت بحثها 
واالتفاق عليها. واضافت ان ابرز النقاط املتفق عليها 
تتمثل في زيادة عدد الرحالت االس����بوعية للركاب 

والشحن اجلوي وبالسماح لشركات الطيران الوطنية 
بالتشغيل الى نقطة املدينة املنورة وايضا التعاون 
التجاري بني شركات الطيران املعنية في كال البلدين 
تسهيال حلركة املسافرين وتعزيزا للتبادل التجاري 
بينهما. ونقل البيان عن رئيس وفد الكويت ونائب 
املدير العام للطيران املدني لشؤون سالمة الطيران 
والنقل اجلوي نبيل الزامل قوله ان هذه االتفاقية تأتي 
ضمن سياسة االدارة العامة للطيران املدني نحو توثيق 

العالقات اجلوية الثنائية مع الدول االخرى.

الشركة تسعى لإلدراج في بورصتي الكويت وقطر خالل الفترة املقبلة

الغنيم: »قطر األولى« تبحث عن متويل إلنشاء
برجها الثاني بقطر البالغ تكلفته 50 مليون دينار

أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب بشركة قطر 
العقاري فهد  االولى للتطوير 
الغنيم ان الشركة تبحث توفير 
الالزمة  التمويالت االئتمانية 
إلنشاء البرج الثاني بقطر والذي 
يتوقع ان تصل تكلفته الى 50 
مليون دينار، مش���يرا الى ان 
الشركة ستطرح خيار زيادة 
رأس املال على املساهمني قبل 
البدء في تنفيذ هذا املش���روع 
ال���ذي يتكون م���ن 40 طابقا 

ويحوى 520 شقة فندقية.
وأضاف الغنيم خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 89.4% ان الشركة 
تسعى إلنشاء هذا البرج إضافة 
الى تطوير أرض عمان، موضحا 
أن اجمالي قروض الش����ركة ال 
يتجاوز 4.5 مالي����ني دينار في 
حني ان رأس����مالها يتجاوز 50 

مليون دينار.
وأشار الى ان الشركة سددت 
جميع التزاماتها البنكية في قطر 
بعدما انتهت من إنش����اء البرج 
االول، الفتا الى ان حجم اخلسائر 
الفعلية للشركة ال يتجاوز 160 
أل����ف دينار، بينم����ا الباقي فهو 
خسائر غير محققة نتيجة إعادة 

تقييم األصول.
وكشف عن رغبة الشركة في 
اإلدراج في سوقي قطر والكويت 
املاليني اذا ما س����محت الظروف 

بذلك.
وبني الغنيم ان 2010 س����نة 
اجن����ازات كبيرة لش����ركة قطر 
االولى للتطوير العقاري بالرغم 
م����ن تداعي����ات األزم����ة املالية 
واس����تمرار عزوف املستثمرين 
عن االس����تثمار في شراء شقق 
ذات املستوى العالي في مشروع 

اللؤلؤة قطر.
وتطرق الغنيم خالل تصريحه 
الى أهم إجنازات الشركة خالل 
انه����ا  الع����ام 2010، موضح����ا 
استطاعت احلصول على شهادة 
إمتام البناء وشهادة اإلسكان من 
املطور الرئيسي وتوصيل جميع 
اخلدمات للبرج وبالتالي تسليم 
الشقق إلى املالك في هذا العام مما 
قلص مطلوبات الشركة بسبب 
عقود البيع من 26.9 مليون دينار 
عام 2009 إلى 2.2 مليون دينار 

عام 2010.

رئيسي على اجناز البرج األول 
عام 2010 وتسليمه لتفادي اي 
خسائر مالية أو آثار على سمعة 
الشركة التجارية، باالضافة إلى 
تنمية أصول الشركة في الكويت 
عن طريق تأجير الش����واغر في 
العم����ارات اململوكة للش����ركة 
وتنويع استخدام األراضي في 

سلطنة عمان.
وعن إستراتيجية الشركة 
لع���ام 2011 قال الغني���م انها 
تتلخص في محاور أهمها اتخاذ 
القرار املناسب بالنسبة ملشروع 
»بانورام���ا« ف���ي لؤلؤة قطر 
سواء كان بالبيع أو بالتطوير 
كش���قق فندقية، مؤكدا ان هذا 
املشروع احليوي يعد العمود 
الفقري للشركة وتبلغ تكلفته 
التطوير  اإلجمالية في ح���ال 
بحدود مليار ريال قطري )77 
مليون دينار كويتي( مما يوجب 
على الشركة أخذ قرض يساوي 
رأسمال الشركة والتركيز بشكل 
كامل على تطوير هذا املشروع 

للسنوات ال� 3 املقبلة.
علما ان نتائج دراسة اجلدوى 
لهذا املشروع من اجلهات املختصة 
تش����ير إلى أن العائ����د الداخلي 
س����يكون بحدود 12% في حالة 

صحة التوقعات املبدئية.
وقال ان الش����ركة من ضمن 
أهدافها العمل على بيع الش����قق 
املتبقية في مش����روع الش����ركة 
االول، مبينا ان الشركة ستقوم 
بب����ذل جميع اجله����ود الالزمة 
للحصول على أفضل استغالل 
لهذه الشقق س����واء عن طريق 
التأجير أو الره����ن، اضافة الى 
بيع بعض االستثمارات العقارية 
واملالية وتدويرها الستثمارات 
أفضل للش����ركة لتعزيز أصول 
الشركة وضمان استمرار التدفقات 

النقدية.
وأوضح ان الظروف السياسية 
التي مت����ر بها منطقة  الصعبة 
الشرق األوسط وصعوبة التمويل 
جتعل ربحية الشركة في املدى 
القصير من األمور الصعبة، مؤكدا 
حرص مجلس اإلدارة على احلفاظ 
على أصول الشركة وتعزيزها 
الربحية متى ما  إلى  وحتويلها 
س����محت الظروف بذلك متهيدا 

لإلدراج.
عاطف رمضان  ٭

في قطر لعام 2010 من ش����ركة 
بلومبرغ العاملية مما عزز سمعة 
الش����ركة التجارية في ظل هذه 
الظ����روف االقتصادية الصعبة 
كذلك تقليص خس����ائر الشركة 
من 9.6 ماليني دينار عام 2009 
إلى 1.18 مليون دينار عام 2010 

بواقع %88.
وبني ان الشركة تركز بشكل 

وقال ان الشركة استطاعت 
كذل����ك تخفي����ض مصروفاتها 
االدارية بنسبة 22% مقارنة بعام 
2009 اضافة الى حتصيل مبلغ 
10.6 ماليني دينار من الذمم الدائنة 
مما ساعدها على دفع مستحقاتها 

للمطور الرئيسي واملقاولني.
ولفت الى حصول الش����ركة 
على جائزة أفضل برج س����كني 

)محمد ماهر( فهد الغنيم خالل عمومية »قطر األولى للتطوير العقاري« 

البرج األول للشركة بقطر


