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ارتفاع محدود ملؤشري السوق وتراجع ملحوظ في السيولة
مضاربات على األسهم الرخيصة خاصة التابعة لـ »الصفوة«

33 مليار دينار خسائر 
تكبدتها البورصة منذ 

بداية األزمة أغلبها 
للمتداولني األفراد

مع استقرار سعره.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االس����هم كس����هم الدولية 
للتمويل الذي يشهد ارتفاعا في 
تداوالته وانخفاضا في س����عره، 
حيث من الواضح ان آلية تداوالت 
السهم تتم بشكل متفق عليه بني 
بعض احملاف����ظ املالي����ة، ورغم 
التداوالت الضعيفة لسهم التمدين 
االستثمارية اال انه سجل ارتفاعا 

ملحوظا في سعره.
واتسمت حركة التداول على 
اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع تباين في اسعارها، فقد شهد 
سهم املباني ارتفاعا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

استمرت التداوالت الضعيفة 
على اسهم الشركات الصناعية مع 
تباين في اسعارها، فقد ارتفع سهم 
اسمنت الكويت معوضا اخلسائر 
الت����ي تكبدها اول م����ن امس في 
تداوالت ضعيف����ة، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة على سهم اسيكو 
إال انه شهد انخفاضا ملحوظا في 
سعره.واتس����مت حركة التداول 
على اسهم الش����ركات اخلدماتية 
بالضعف مع انخفاض اس����عار 
بعضها، ه����ذا إلى جانب عمليات 
مضاربة على األسهم الرخيصة 
خاصة التابعة ل� »الصفوة« فقد 
شهد سهم الصفاة للطاقة ارتفاعا 
باحلد األعلى في تداوالت مرتفعة 
نسبيا، كذلك شهد سهم الصفوة 
تداوالت مرتفعة وصعودا محدودا 
في سعره، فيما شهد سهم ياكو 
الطبية مضارب����ات وجني ارباح 
قوية، وقد استحوذت قيمة تداول 
اس����هم 9 شركات على 53.7% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 108 

شركات.
هشام أبوشادي  ٭

ويالحظ ان آلي����ة التداوالت 
ام����س غلبت عليه����ا املضاربات 

السريعة.

آلية التداول

تراجعت حركة التداول على 
اس����هم البنوك بش����كل ملحوظ 
مقارن����ة بأول من امس مع تباين 

في اسعارها.
فقد سجل سهم »بيتك« انخفاضا 
في سعره في تداوالت محدودة، 
فيما حافظ س����هم البنك الوطني 
على سعره في تداوالت ضعيفة، 
كما سجل سهم بنك برقان انخفاضا 
محدودا في س����عره في تداوالت 
ضعيفة، ويأت����ي االنخفاض في 
تداوالت اسهم البنوك مؤشرا على 
التراجع امللحوظ في السيولة املالية 
املوجهة للسوق، ورغم انخفاض 
تداوالت س����هم البنك الدولي عن 
املع����دل املرتفع له����ا اال انها تعد 
االعلى في تداوالت البنوك امس 

الس����وقية التي بلغ����ت نحو 1.5 
مليار دين����ار والتراجع الواضح 
في السيولة املالية تؤكد االفتقار 
امللحوظ للثقة في السوق في الوقت 
الذي يالحظ ان هناك جتاهال شبه 
تام م����ن احلكومة ومجلس األمة 
للتدهور املتواصل للس����وق منذ 
بداية العام والذي تكبد فيه السوق 
خسائر تقدر بأكثر من 4 مليارات 
دينار لتصل اخلسائر السوقية 
منذ بداية االزمة حتى نهاية الشهر 
املاضي الى نحو 33 مليار دينار 
وباعتب����ار انه تاريخي����ا، االفراد 
املتداولون في الس����وق ميثلون 
القطاع االكثر تداوال في السوق، 
فإن نصيبهم من خسائر السوق 
منذ بداية األزمة ال يقل عن اكثر 
من 15 ملي����ار دينار، واغلب هذه 
االموال تبخرت بالفعل، ومع ذلك 
فإن احلكومة لم تعر اهتماما لذلك 
والتزال تتجاهل النزيف املتواصل 

ألموال املواطنني.

الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
7.4 ماليني سهم نفذت من خالل 224 

صفقة قيمتها 4.7 ماليني دينار.
واحت����ل قط����اع الش����ركات 
االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيم����ة، اذ مت تداول 41.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 572 صفقة 

قيمتها 3.7 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات العقارية 
على املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 24.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 384 صفق����ة قيمتها 2 

مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 4.7 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 192 صفقة قيمتها 1.2 

مليون دينار.

الثقة المفقودة

اخلسائر امللحوظة للسوق في 
الش����هر املاضي خاصة اخلسائر 

بارتفاع نسبته 0.19% مقارنة بأول 
من امس، كما ارتفع املؤشر الوزني 
0.09 نقط����ة ليغلق على 443.75 
نقطة بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة 

بأول من امس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
129.3 مليون سهم نفذت من خالل 
2333 صفق����ة قيمتها 19.1 مليون 

دينار.
وج����رى التداول على اس����هم 
108 شركات من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 44 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 24 
شركة وحافظت اسهم 40 شركة 
على اس����عارها و109 شركات لم 

يشملها النشاط.
وتص����ّدر قط����اع الش����ركات 
اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 44.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 802 صفقة قيمتها 6.3 

ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 

على الرغم من املكاسب احملدودة 
ملؤشري س����وق الكويت لألوراق 
املالية ام����س اال ان قيمة التداول 
سجلت تراجعا ملحوظا مقارنة 
باليومني املاضي����ني، ويعود هذا 
االنخف����اض في قيمة التداول في 
ان ارتفاعه����ا ف����ي اليومني يعود 
ال����ى التحرك امللح����وظ من قبل 
بعض احملافظ املالية احلكومية 
والصناديق الى تصعيد أس����هم 
الشركات القيادية خاصة البنوك 
لتحسني مستويات أسعارها في 
امليزانية الشهرية لها األمر الذي 
تطلب منها عمليات شراء ملحوظة 
على هذه األسهم، ومع بداية الشهر 
اجلاري في تعامالت أمس توقفت 
عمليات الشراء من هذه اجلهات 
األمر الذي أدى الى تراجع ملحوظ 
في قيمة التداول والتي ُتعد املؤشر 
األساسي لقياس اجتاهات السوق، 
ففي ظل انخفاض السيولة املالية 
املوجهة للسوق، فإن ذلك مؤشر 
على تراجع تدريجي للسوق، وفي 
حال حدوث ذلك في أغلب مراحل 
التداول خالل الشهر اجلاري، فإن 
ذلك مؤشر قوي على تزايد خسائر 
أغلب الشركات في الربع الثاني 
خاصة في ظل اخلسائر الكبيرة 
التي حلقت به����ا في الربع األول، 
لذلك فإنه على أوساط املتداولني 
وجتنبا خلسارة أموالهم ان يركزوا 
على اسهم الشركات ذات األرباح 
التشغيلية خاصة وان أسهم هذه 
الشركات مرش����حة لالرتفاع في 
الفترة القادمة في ظل ندرة الفرص 
االس����تثمارية اجليدة في السوق 
الذي رغم آلية تداوالته الضعيفة 
اال انها تعتبر جيدة في ظل افتقاره 
الى احملفزات االيجابية مقابل كثرة 
العوامل السلبية سواء اخلاصة 
باألوضاع السياسية املشحونة 
بني السلطتني او األوضاع املالية 

الصعبة للعديد من الشركات.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
11.9 نقطة ليغلق على 6390.1 نقطة 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 10.2 ماليني دينار على %53.7 
من القيمة االجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 19.1 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم 
»ياكو« والتي متثل 14.6% من القيمة 
اإلجمالية.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها، اعالها 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
126.6 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 15 
نقطة، تاله األغذية مبقدار 10.9 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»سيتي باص« و»سيتي سنتر« يطلقان حملة ترويجية 

استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر

اللجنة املالية اخلليجية جتتمع األحد املقبل

 أعلنت ش����ركة سيتي جروب 
املتخصصة في مجال النقل العام 
ف����ي الكويت واملش����غلة حلافالت 
سيتي باص، امس عن إطالق حملة 
ترويجية بالتعاون مع سيتي سنتر 
الشويخ لتقدمي عروض حصرية 
متنح العديد من فرص الفوز بجوائز 
قيمة، حيث تس����عى سيتي باص 
ملنح عمالئها أفضل وأرقى اخلدمات. 
وتعزيزا لتل����ك اخلدمات تتعاون 
الشركة مع س����يتي سنتر لتمنح 
ركاب حافالته����ا خصومات تصل 
إل����ى 25% على املالبس و10% على 
جميع املستلزمات املنزلية التي يتم 
شراؤها من سيتي سنتر. يستمر 
هذا العرض من 5 إلى 19 يونيو، كما 
متنح الشركة عمالءها أياما إضافية 
مجانية عند شرائهم بطاقات حافالت 
ستي باص عن طريق سيتي سنتر 
الشويخ وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة س����يتي جروب ريتشارد 
وودز: »لكوننا الشركة الرائدة في 
قطاع النقل العام بالكويت، نحن 
نسعى دائما إلى تطوير وتعزيز 
خدماتنا ملنح عمالئنا أفضل جودة 
وقيمة س����واء من خالل العروض 
الترويجية أو اخلصومات احلصرية 
التي طورت بشكل خاص لتلبية 

احتياجاتهم وتطلعاتهم«.
وسيتمكن عمالء الشركة عند 
شرائهم بطاقات حافالت ستي باص 
عن طريق سيتي سنتر الشويخ من 

الدخول تلقائيا في السحب املقام 
خالل شهر يونيو للفوز بجوائز 
عديدة قيمة، ويحظى الفائز باجلائزة 
األولى مببلغ 100 دينار نقدا وتذكرة 
سفر ذهابا وإيابا لبلدهم األم، أما 
اجلائزة الثانية فه����ي عبارة عن 

قس����يمة شراء من س����يتي سنتر 
قدرها 150 دينارا، واجلائزة الثالثة 
قسيمة شراء بقيمة 100 دينار من 
سيتي سنتر، أما اجلائزة الرابعة 
فهي قسائم شراء قيمتها 50 دينارا 

من سيتي سنتر.

 استقر سعر صرف الدينار مقابل الدوالر أمس 
عند مستوى 0.274 دينار بينما ارتفع سعر صرف 
اليورو ليسجل 0.395 دينار مقارنة بأسعار اول 
من امس.وقال بنك الكويت املركزي في نش���رته 
اليومية على موقعه االلكتروني ان س���عر صرف 
الدينار مقابل اجلنيه االسترليني انخفض ليسجل 

0.452 دينار وبقي سعر صرف الني الياباني دون 
تغيير عند مس���توى 0.003 دينار بينما انخفض 
س���عر صرف الدينار مقابل الفرنك السويس���ري 
ليس���جل 0.321 دينار.وتشهد األسواق موجة من 
االقب���ال على العمالت ذات العائد املرتفع وس���ط 

االبتعاد عن الدوالر بالتحديد .

الرياض � كونا: تعقد اللجنة املالية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية واملنبثقة من جلنة رؤساء 
هيئات األسواق ومجالس إدارات اجلهات املنظمة لألسواق 
املالية بدول املجلس اجتماعها الرابع يوم األحد املقبل 
في أبوظبي.وأوضحت األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في بيان صحافي صدر امس ان 
االجتماع يأتي حتضيرا لالجتماع الثاني للجنة الوزارية 
لرؤساء مجالس إدارات اجلهات املنظمة لألسواق املالية 
بدول مجلس التعاون واملقرر انعقاده في الرابع عشر 

من الشهر اجلاري في ابوظبي.
وأشارت الى أن االجتماع سيناقش توصيات اجتماع 

فريق عمل اإلصدارات األولية واالكتتابات باألسواق 
املالية وتوصيات فريق عمل اإلدراج واإلفصاح واحلوكمة 
واملس����تجدات والتطورات في األس����واق املالية بدول 
املجلس كما س����يعرض على االجتماع مذكرة تفاهم 
للتعاون بني اجلهات املنظمة لألس����واق املالية بدول 
املجلس.وأوضحت أن االجتماع سيبحث املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمال اللجنة الوزارية لرؤس����اء 
مجالس إدارات اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول 
املجلس واملتضمنة مشروع القواعد املوحدة إلدراج 
األسهم في األسواق املالية بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.

خالل استقبال غرفة التجارة الوفد االقتصادي املغربي

 الغامن: االستثمارات الكويتية جتاوزت املليار دوالر 
باملغرب  في 5 سنوات.. ونسعى لزيادتها مستقباًل

 أوض���ح عض���و مجل���س 
إدارة الغرف���ة ض���رار الغامن، 
أن حجم التبادل التجاري بني 
الكويت واملغرب جتاوز املليار 
دوالر خالل اخلمس س���نوات 

املاضية. 
وأوض���ح ف���ي تصريحات 
صحافية على هام���ش لقائه 
بالوفد املغربي برئاس���ة مدير 
عام الوكال���ة املغربية لتنمية 
اهلل  فت���ح  االس���تثمارات 
املرافق  السجلماس���ي والوفد 
له، أن العالق���ات االقتصادية 
تاريخية ب���ني البلدين، حيث 
الكويتي���ة  ان االس���تثمارات 
هن���اك يتركز أغلبها في قطاع 
السياحة، متوقعا أن تنمو هذه 
االستثمارات بشكل كبير خالل 
الفترة املقبلة خاصة مع اللقاءات 
الت���ي متنحها  والتس���هيالت 
احلكومة املغربية للمستثمرين 

العرب واألجانب. 
 وأكد الغ���امن أن هناك نية 
واضحة للجه���ات احلكومية 
املغربية وحرصا واضحا على 
جذب االستثمارات اخلليجية 
والكويتية بش���كل خاص لها 
البنية  خاصة مع تطويره���ا 
التحتية للمملكة خالل الفترة 
املاضية، مشددا على العالقات 
اجليدة التي جتمع الكويت مع 

املغرب. 
واس���تعرض الوف���د م���ع 
الغ���امن س���بل اخل���روج من 
بعض اإلشكاليات التي تواجه 
املستثمر الكويتي واألجنبي كما 
استعرض الفرص واالمتيازات 
املتاحة لالستثمار في بالدهم. 
 وبني الغامن أن دعوة املغرب 
للدخ���ول إلى مجلس التعاون 
اخلليجي من ش���أنها أن تؤثر 
بشكل ايجابي على االستثمارات 
اخلليجي���ة والكويتية هناك، 
الدخ���ول يحتاج  ولكن ه���ذا 
إلى وقت حتى يت���م تفعيله، 
مش���يرا إلى أن الوفد املغربي 
التسهيالت اإلضافية  شرحوا 
للمستثمرين واإلصالحات التي 

قامت بها احلكومة هناك. 
 وعن التطورات السياسية 
التي تشهدها املنطقة وإمكانية 
دخول املغرب في نطاقها وتأثير 
ذلك على االستثمارات الكويتية 
ف���ي املغرب قال الغامن ان هذه 

التجاري بني  التبادل  عمليات 
الكويت واملغرب مشيرا الى أن 
حجم االس���تثمار الكويتي في 
املغرب ضعيف ويتطلب مزيدا 

من النمو. 
 وأف���اد ب���أن االجتماعات 
والزيارات املتكررة بني البلدين 
تساعد على فتح آفاق جديدة 
من االستثمارات بني الكويتيني 
واملغربيني والسيما بقية البلدان 

العربية. 
 وأشاد بدعم ضرار الغامن 
اخلاص للعالقات التجارية بني 
البلدين، مؤكدا أنه ش���خصية 
تعرف املغرب منذ فترة قدمية، 
وان العالقات التجارية تشهد 
منوا بنسبة 5% سنويا مبينا 
أن هناك اس���تثمارات أجنبية 
متعددة في املغرب مشيرا الى 
أن املغرب ه���ي األخرى تنظر 
لألسواق االفريقية واألوربية 
م���ن جانب���ني األول جل���ذب 
املس���تثمرين، والثان���ي لدعم 
اس���تمارات املغارب���ة ذاتهم، 
البنية  أن  وتابع السجلماسي 
التحتية حتتاج الس���تثمارات 
ضخمة وهن���اك موانئ تهدف 
الى تطوير االس���تثمارات في 
املوانئ  املغرب، موضح���ا أن 
املغربية لها عالقة مع أكثر من 
50 دولة وتهدف جلذب 3 ماليني 

سائح سنويا. 
 وأملح السجلماسي إلى أن 
هناك امتيازات باملغرب تشمل 
تخفيض اجلمارك والضرائب 
موضحا أن املغرب تس���تهدف 
زراع���ة احملاصيل حيث ميكن 
توقيع اتفاقية ل� 30 ألف هكتار 
من الزراعة وه���و ما يجعلنا 
حريصني علي رف���ع معدالت 
النشاط السياحي، مشيرا الى 
أن زيادة السياح في 2009 بلغت 
نسبتها 6% بينما وصلت النسبة 
10% خالل 2010 املاضي، مؤكدا 
أن هناك خط���ة تهدف لبلوغ 
الس���ائحني 20 مليون سائح 
حت���ى 2020 مبين���ا ان ه���ذه 
اخلطة تتطلب استثمارات في 
البنى التحتية، مبينا أن املغرب 
ستقدم التسهيالت واالمتيازات 
جلميع املستثمرين فضال عن 
وجود نحو 4 بنوك ضخمة تقوم 

بتمويل املشاريع.
عمر راشد   ٭

املغربية لتنمية االستثمارات 
فتح اهلل السجلماسي أن الكويت 
متث���ل نقطة هامة بالنس���بة 
للمغرب في جذب االستثمارات 
كونها م���ن دول اخلليج التي 
بادرت منذ أكث���ر من 40 عاما 

لالستثمار في املغرب. 
 وأضاف السجلماسي خالل 
اجتماعه م���ع أعضاء الغرفة، 
أم���س، أن زي���ارات الوف���ود 
املغربية للكويت تأتي انطالقا 
من الرغبة املس���تمرة لتعزيز 

التغيرات أثرت بشكل مباشر 
على االس���تثمارات في الدول 
التي حدثت فيها االضطرابات 
ولكن كل مستثمر عليه أن يقوم 
بتقييم هذه األمور قبل أن يدخل 
في االستثمار، فهذا يعود إليه، 
معربا عن أمله في أن تستقر 
األوضاع السياسية في كل الدول 

العربية. 

نمو استثماري

 وأوضح املدير العام للوكالة 

)قاسم باشا( ضرار الغامن مترئسا وفد الغرفة خالل لقاء الوفد املغربي  

الغامن مقدما هدية تذكارية إلى فتح اهلل السجلماسي 

السجلماسي: نسعى 
لرفع عدد السائحني 
في املغرب إلى 20 

مليونًا في 2020

)قاسم باشا( من املسؤول عن اخلسائر املتواصلة لصغار املتداولني؟  

صندوق                   االستثماري

شركة مشاريع الكويت القابضة

بنك الكويت الوطني

 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 

بنك برقان

تقبل طلبات االشتراك و االسترداد من 01/06/2011 لغاية 23/06/2011

1512 - 1504 داخلي: 

القيمة الصافية للوحدة كما في 31 مايو 2011

0.998 د.ك

بيت التمويل الكويتي

أكبر خمس شركات يستثمر بها الصندوق


