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تصعيد السوق في الثواني األخيرة بفعل عمليات الشراء
على أغلب أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك

ضرورة استمرار صعود 
السوق خالل الشهر 

اجلاري للحّد 
من خسائر الشركات 

في النصف األول

االمر الذي دفع السهم لالنخفاض 
بش����كل ملحوظ للي����وم الثاني 
على التوالي، واستمرت احلركة 
ايفا تتحرك في  السعرية لسهم 
نطاق س����عري محدود ما بني 51 
و53 فلس����ا والتي غلبت عليها 
عملي����ات التجمي����ع، االمر الذي 
يعطي مؤش����رات على ان السهم 

مرشح لالرتفاع.
وتباينت حركة أسعار أسهم 
الش����ركات العقارية في تداوالت 
غلبت عليها عمليات الشراء على 
بعض األسهم، فمنذ بداية تداوالت 
االسبوع يشهد سهم الصاحلية 
العقارية عملي����ات جتميع على 
الت����ي تعتبر  أس����عاره احلالية 
أكثر من مغرية للشراء، خاصة 
ان السعر العادل للسهم يقدر بنحو 
265 فلسا، فيما ان السعر السوقي 

يقدر بنحو 212 فلسا.
وشهد سهم الدولية للمنتجعات 
ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت 
مرتفع����ة، وهذا يأت����ي في إطار 
املكاسب التي تشهدها أغلب أسهم 
الشركات التابعة لشركة »ايفا«.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في أسعارها 
في تداوالت غلبت عليها عمليات 
البيع، خاصة سهم اسمنت الكويت 
الذي سجل انخفاضا ملحوظا في 
سعره، فيما حققت اغلب أسهم 
ارتفاعا في  الشركات اخلدماتية 
أس����عارها في تداوالت مرتفعة 
على بعض األسهم خاصة سهم 
ياك����و ال����ذي يواص����ل االرتفاع 
بشكل ملحوظ لليوم الثالث على 

التوالي.
واستمرت التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم زين مع استقرار 

سعره.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول 
أسهم 8 شركات على 58.8% من 
التي  الش����ركات  إجمال����ي قيمة 
التداول والبالغ عددها  ش����ملها 

105 شركات.
هشام أبو شادي  ٭

مرتفعة على بعض البنوك، فقد 
شهد سهم البنك الوطني عمليات 
شراء ملحوظة مقارنة باليومني 
املاضيني، االمر الذي دفع سعره 
لالرتفاع مبقدار وحدة سعرية، 
كما شهد سهم بنك برقان عمليات 
شراء ملحوظة خاصة في الدقائق 
االخيرة، االمر الذي دفع س����عره 
لالرتفاع بشكل ملحوظ أيضا، فيما 
تراجعت تداوالت س����هم »بيتك« 
بشكل ملحوظ مقارنة بأول من 
أمس مع استقرار سعره السوقي، 
كذلك حقق س����هم بن����ك بوبيان 
ارتفاعا في س����عره في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
استمر االجتاه النزولي ألغلب 
أسهم الشركات االستثمارية في 
تداوالت مرتفعة على بعض األسهم 
غلبت عليها عمليات البيع جلني 
التداوالت  االرباح، فقد استمرت 
املرتفعة على سهم الدولية للتمويل 
التي سيطرت عليها عمليات البيع، 

بفعل عمليات البيع جلني االرباح، 
اال انه ف����ي الثواني االخيرة قبل 
االغالق حت����ول االجتاه النزولي 
للمؤشر الس����عري من 13 نقطة 
الى ارتفاع مبقدار 3.7 نقاط، كما 
حتول املؤشر الوزني من هبوط 
مبقدار 1.8 نقطة الى ارتفاع 2.4 
نقطة. وجاء الصعود في الثواني 
االخيرة بفعل عمليات الشراء التي 
ش����هدتها بعض األسهم القيادية 
خاصة البنوك، وهذا يظهر أهمية 
االستثمار في أسهم البنوك ألسباب 
أبرزها قدرتها على حتقيق منو 
في أرباحها، كذلك وجود العديد 
من اجلهات التي تسعى للدفاع عن 
أسهم البنوك، األمر الذي يجعل 
االستثمار فيها أكثر أمانا مقارنة 

باألسهم االخرى.

آلية التداول

البنوك  حققت أغلب أس����هم 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 

من خ����الل 392 صفقة قيمتها 3 
ماليني دينار.

وحص����ل قط����اع الش����ركات 
الصناعية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 6.8 ماليني 
سهم نفذت من خالل 206 صفقات 

قيمتها 2.7 مليون دينار.
الش����ركات  قط����اع  وج����اء 
املركز اخلامس  االستثمارية في 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 34.2 
مليون سهم نفذت من خالل 628 
صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار.

تذبذب السوق

اتسمت حركة مؤشري السوق 
خالل مراح����ل التداول بالتذبذب 
وفقا ملؤش����رات جلس����ة مجلس 
االمة والتي كانت تدفع املتداولني 
للشراء تارة والبيع جلني األرباح 
تارة أخرى، األمر الذي كان يدفع 
ت����ارة خالل  املؤش����ر للصعود 
التداول واالنخفاض تارة أخرى 

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
129.7 مليون سهم نفذت من خالل 
2662 صفقة قيمتها 28.7 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
105 شركات من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 29 
شركة وحافظت اسهم 45 شركة 
على اس����عارها و112 ش����ركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من 
حيث القيمة اذ مت تداول 15 مليون 
سهم نفذت من خالل 398 صفقة 

قيمتها 10.9 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 34 مليون سهم نفذت 
من خالل 756 صفقة قيمتها 8.7 

ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 36.9 مليون سهم نفذت 

انعكست سخونة جلسة مجلس 
االمة امس على مجريات التداول 
في سوق الكويت لالوراق املالية 
التي اتس����م فيها مؤشرا السوق 
بالتذبذب صع����ودا وهبوطا مع 
استمرار تركيز عمليات الشراء 
على اغلب اسم الشركات القيادية 
االمر الذي شجع اوساط املتداولني، 
وبعض املجاميع االستثمارية على 
التحرك على اس����هم ش����ركاتها، 
ورغم ان املكاسب السوقية التي 
حققتها اغلب اس����هم الش����ركات 
القيادي����ة تأتي في اطار عمليات 
تصعيد الصناديق االستثمارية 
واحملافظ املالية الكبيرة ملراكزها 
املالي����ة الغالقات نهاية الش����هر 
اجلاري على مستويات سعرية 
جيدة اال ان����ه ال ميكن التعويل 
عليها في اعطاء مؤش����رات على 
ان السوق سوف يواصل ارتفاعه 
الش����هر اجلاري  خالل تعامالت 
رغم اهمية استمرار السوق في 
االرتفاع حتى نهاية النصف االول 
من العام احلالي حتى تتحس����ن 
النتائج املالية للشركات خاصة 
ان عدم صعود السوق في الفترة 
القادمة سيؤدي الى تكبد العديد 
من الشركات خسائر مالية كبيرة 
في النصف االول من العام احلالي، 
لذلك فإنه يجب ان تستمر احملافظ 
التابعة للحكومة خاصة  املالية 
احملفظة الوطنية في دعم السوق 
حتى تشجع املجاميع االستثمارية 
على التحرك على اسهم شركاتها 
وبالتال����ي التش����جيع على ضخ 
سيولة مالية من اوساط املتداولني 
للسوق لالس����تفادة من النشاط 
الذي يجب ان يشهده السوق حتى 

نهاية الشهر اجلاري.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
3.7 نقاط ليغلق على 6378.2 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.06% مقارنة بأول 
م����ن امس، كذلك ارتفع املؤش����ر 
الوزن����ي 2.47 نقطة ليغلق على 
443.69 نقطة بارتفاع نس����بته 

0.69% مقارنة بأول من امس.
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 16.9 مليون دينار على %58.8 
من القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 28.7 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم 
»ياكو« والتي متثل 13.9% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها أعالها 
قطاع االستثمار مبقدار 19.6 نقطة، 
تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 16.5 نقطة، تاله األغذية 
مبقدار 10.9 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

)محمد ماهر( تذبذب املؤشرات خالل التداول وصعودها في الثواني االخيرة  

 ق���ال بي���ت االس���تثمار 
العاملي )جلوبل( في تقريره 
الشهري حول ربحية الشركات 
البحريني���ة املدرجة، ان هذه 
الربحي���ة تراجع���ت مبعدل 
هامشي بلغت نسبته %0.52 
في نهاية الربع األول من العام 
2011 مقابل الفترة املماثلة من 

العام السابق.
 وبلغ إجمالي صافي الربح 
البحرينية  املجمع للشركات 
157.52 مليون دينار بحريني 
في الربع األول من العام 2011، 
مقاب���ل 158.34 مليون دينار 
بحريني ف���ي الربع األول من 

العام 2010.
 حيث متكنت 15 ش���ركة، 
من اجمالي 41 شركة مدرجة 
البحرين، والتي  في بورصة 
أعلن���ت عن نتائجه���ا املالية 
الربع األول، من حتسني  عن 
ربحيته���ا في الربع األول من 
العام 2011، في حني ش���هدت 
20 شركة تراجعا في ربحيتها 
كما سجلت 6 شركات صافي 
خسارة خالل الربع األول من 

العام 2011.
ومن جه���ة أداء القطاعات، 
ش���هدت معظ���م القطاع���ات 
البحرينية انخفاضا في ربحيتها 
املس���جلة في الربع األول من 
العام 2011 باس���تثناء قطاعي 
اللذين  االستثمار والصناعة 
متكنا من حتس���ني ربحيتهما 
بنسبة 33.27% و24.28% على 

أساس سنوي، على التوالي.
و حق���ق قطاع البنوك ذو 
الكبير، والذي  الوزني  الثقل 
ش���كل 36.04% م���ن إجمالي 
الس���وقية للس���وق  القيمة 
البحرين���ي كما في 31 مارس 
2011، نتائج غي���ر مبهرة، إذ 
تراجع أداء القطاع بشكل عام 
مبعدل هامشي بلغت نسبته 

0.99% على أساس سنوي.
 في غضون ذلك، كان قطاع 
السياحة والفنادق هو األكثر 
تراجعا على مستوى قطاعات 
السوق، بتراجع صافي ربح 
الرب���ع األول من  القطاع في 
العام 2011 بنسبة 49.66% على 
أساس س���نوي، تبعه قطاعا 
التأمني واخلدم���ات بتراجع 
بلغت نسبته 37.02% و%28.60 

على التوالي.

»جلوبل«: تراجع 
صافي ربح الشركات 

البحرينية بنسبة 
 %0.52

موافقة ضمنية على الرقابة املزدوجة بني »الهيئة« و»املركزي«

»احتاد الشركات« استعرض مع »هيئة األسواق« 
صعوبات تطبيق الالئحة التنفيذية

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن ممثلي 
مجلس إدارة احتاد الش����ركات االستثمارية 
ومفوض����ي هيئة أس����واق امل����ال اتفقوا في 
اجتماعهم، أمس، الذي امتد ألكثر من ساعتني 
على وجود صعوبات تتعلق بتطبيق مواد 
التنفيذية اخلاصة بعمل الشركات  الالئحة 
االستثمارية خاصة ما يتعلق بإدارة األصول 
والصناديق واحملافظ االستثمارية، مستدركة 
بأن تلك الصعوبات تتعلق مبشكالت فنية 

وإدارية تواجه تطبيق ذلك.
 وقالت املصادر إن ممثلي »الهيئة« رأوا أن 
هناك مواد مت وضعها من الصعوبة تطبيقها في 
ظل أوضاع الشركات االستثمارية »الصعبة« 
والتي تواجه أزمات حادة على رأس����ها أزمة 
السيولة وس����داد مديونياتها قصيرة األجل 
وانعدام اإلي����رادات على خلفية قلة الفرص 

التش����غيلية.  وبين����ت أن الهيئة اتفقت مع 
ممثلي االحتاد على االجتماع بش����كل دوري 
ملناقش����ة صعوبات تطبيق م����واد الالئحة 
وتفسير الغموض الذي يحيط ببعض املواد 
لتالفي القصور الذي قد تواجهه الشركات عند 
التطبيق.  واس����تدركت بأن احتاد الشركات 
سيقوم ببلورة موقف موحد يجمع كافة رؤى 
الشركات االس����تثمارية للخروج بتوصيات 
محددة يرفعها لبنك الكويت املركزي واجلهات 
املعنية. وفيما يتعلق بالرقابة املزدوجة على 
الشركات االستثمارية بني هيئة أسواق املال 
وبنك الكويت املركزي، قال����ت املصادر إنه 
ليس لدى الشركات مانع من الرقابة املزدوجة 
بشرط وضوح املواد اخلاصة بالفصل الرقابي 

بني اجلانبني.
عمر راشد  ٭

عمومية »أبيكورب« تقر زيادة رأسمال الشركة 
املكتتب به ليصل إلى 1.5 مليار دوالر

وزيادة أنشطتنا التمويلية 
بشكل كبير، ومن ثم ترسيخ 
دورنا الرائد في هذا القطاع 

احليوي«.
واوضح بالقول: »عالوة 
على ذلك، تنازل املساهمون 
في ابيكورب عن توزيعات 
األرباح خالل السنوات الثالث 
املاضية مبا في ذلك عام 2010، 
ويعد ذلك مبثابة ضخ أموال 
في الش���ركة، ويعكس ذلك 
حرص املساهمني املتواصل 
لتعزيز قاعدة رأس املال لدى 

الشركة«.
الزيادة  وتأت���ي ه���ذه 
في رأس امل���ال عقب إعالن 
ابيكورب عن نتائجها املالية 
لعام 2010، والتي شهدت منو 
األرباح الس���نوية الصافية 
بنسبة 62% مقارنة بنتائج 
ع���ام 2009، لتصل إلى 95 
مليون دوالر، وقد رافق ذلك 
ارتفاع ف���ي إجمالي أصول 
الش���ركة بنسبة 5% ليصل 
إلى 4.3 مليارات دوالر مقارنة 
مبا كان عليه في نهاية عام 
2009 )4.1 مليارات دوالر(، 
وارتف���اع إجمال���ي حقوق 
مساهمي الشركة بنسبة %13 

ليبلغ 1.1 مليار دوالر.

2.4 ملي���ار دوالر، وقرنت 
ذلك بزيادة رأسمال الشركة 
املدفوع بنسبة 36%، من 550 
إلى 750 مليون دوالر، عن 
طريق رسملة 200 مليون 
دوالر من األرباح احملتجزة 
في ش���كل 200 ألف س���هم 
مجاني توزع على املساهمني 
كل بحسب حصته في رأس 
املال، وهي األعلى في تاريخ 

الشركة.
وبه���ذه املناس���بة، قال 
الرئي���س التنفيذي واملدير 
العام ل� »ابيكورب« أحمد بن 
حمد النعيمي: »تعكس هذه 
اخلط���وة لزيادة رأس املال 
ثقة ال���دول األعضاء بقدرة 
»ابيك���ورب« عل���ى حتفيز 
النمو وتعزيز مساهمة قطاع 
النفط والغاز في اقتصادات 
املنطقة«، موضحا أن زيادة 
رأس املال ستساعد الشركة 
املتمثل  على حتقيق هدفها 
في مضاعفة حجم محفظة 
استثماراتها املباشرة بنهاية 

اخلطة اخلمسية احلالية.
النعيمي: »من  واضاف 
منظور استراتيجي طويل 
األجل، ستتيح هذه الزيادة 
لنا توسيع نطاق استثماراتنا 

قررت اجلمعية العمومية 
للشركة العربية لالستثمارات 
البترولي���ة )ابيكورب( في 
الذي  اجتماعها االستثنائي 
عقد في القاهرة يوم 29 مايو 
2011، باإلجماع زيادة رأس 
املال املكتتب به بنسبة %173 
م���ن 550 مليون دوالر إلى 
1.5 مليار دوالر، كما قررت 
مضاعفة رأس املال املصرح 
به من 1.2 مليار دوالر إلى 

أحمد بن حمد النعيمي


