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جانب من السحوبات التي متت على هامش املؤمتر

تباين في مؤشري السوق وتزايد الشراء على األسهم القيادية
خاصة البنوك وتوقعات بتحسن األداء األسبوعني القادمني

ارتفاع »زين« 
يدفع أسعار أغلب 
األسهم املرتبطة 

بها للصعود

أكدنا ان أس���هم البنوك تعتبر 
االكثر ضمانا للشراء باألسعار 
احلالية التي أسس���ت بش���كل 
واضح، فرغم ان العائد اجلاري 
للبنوك يت���راوح معدله ما بني 
1.5% و2% اال انه مع نهاية العام 
احلالي يتوقع ان يكون هناك عائد 
جار لن يقل عن 10%. استمرت 
حركة التداول على أسهم الشركات 
االستثمارية ضعيفة باستثناء 
املرتفعة نسبيا على  التداوالت 
بعض األسهم كس���هم الساحل 
للتنمي���ة الذي حقق مكاس���ب 
سوقية ملحوظة، فيما شهد سهم 
املالي تراجعا في سعره  املركز 
في تداوالت ضعيفة. وتباينت 
أسعار أسهم الشركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 
بعض األسهم التي شهدت تداوالت 
مرتفعة كس���همي ابيار ومنازل 
ارتفع  التي  العقارية  والتمدين 

سهمها مبقدار وحدة سعرية.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
األسهم، االمر الذي يشير الى ان 
هذه األس���هم يتوقع أن تواصل 
االرتفاع بفعل عمليات التصعيد، 
فقد شهد سهم االنابيب ارتفاعا 
باحلد االعلى مطلوبا دون طلبات، 
كما جتاوز سه�م اسيك�و حاج�ز 
ال� 250 فلسا في تداوالت مرتفعة، 
التداوالت الضعيفة  واستمرت 
على أغلب أسهم الشركات القيادية 
في قطاع اخلدمات مع انخفاض 
أسعار أغلبها، اال ان سهم »زين« 
شهد تداوالت مرتفعة وصعودا 
محدودا في سعره، األمر الذي أدى 
املرتبطة  الرتفاع أغلب األسهم 
به. وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم 10 شركات على 54.3% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
ش���ملها التداول والبالغ عددها 

108 شركات.
هشام ابو شادي  ٭

ألسباب أبرزها التحركات املتوقعة 
من اغلب املجاميع االستثمارية 
على أسهم شركاتها، كذلك حترك 
بعض الصناديق االستثمارية 
واحملافظ املالي���ة الكبيرة على 
القيادية، وهذا  أسهم الشركات 
كله يأتي في اطار السعي لتحسني 
النتائج املالية في النصف االول 
من العام احلالي اال انه من االفضل 
لصغار املتداولني أن يركزوا على 
القيادية ذات  الش���ركات  أسهم 

االرباح التشغيلية.

آلية التداول

ارتفعت حركة التداول على 
اغلب أسهم البنوك مقارنة بأول 
من أمس مع اس���تقرار أس���عار 
معظمه���ا باس���تثناء االرتفاع 
احملدود لس���همي بنك اخلليج 
والبنك الدولي، وكما س���بق ان 

231 صفق���ة قيمتها 1.3 مليون 
دينار.

هامش محدود

على الرغم من أجواء اإلحباط 
التي تسود أوس���اط املتداولني 
والصعوبات التي تواجه أغلبهم 
في حتقيق مكاسب سوقية، اال 
اليومني  أنه على مدى تداوالت 
املاضيني شهد السوق نوعا من 
االس���تقرار، خاصة على أسهم 
الش���ركات القيادية والشركات 
االخرى ذات األداء التش���غيلي 
مع حترك أسعار أسهم الشركات 
الرخيصة ضمن هامش سعري 
محدود. وهذا ف���ي مجمله يعد 
مؤشرا إيجابيا للسوق، االمر الذي 
يعطي مؤشرات على أن السوق 
خالل االسبوعني املقبلني يتوقع 
أن يش���هد نشاطا أفضل نسبيا 

صفقة قيمتها 6.9 ماليني دينار. 
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 37.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 778 صفقة قيمتها 

5.2 ماليني دينار.
الش���ركات  واحت���ل قطاع 
العقارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 31.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 475 صفقة 
قيمتها 2.3 مليون دينار. وجاء 
قطاع الشركات االستثمارية في 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 19.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 338 صفقة قيمتها 1.5 

مليون دينار.
وحص���ل قطاع الش���ركات 
الصناعية على املركز اخلامس 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
7.1 ماليني سهم نفذت من خالل 

للبورصة 1.4 نقطة ليغلق على 
6306.7 نقاط بانخفاض نسبته 
0.02% مقارن���ة بأول من امس، 
فيما ارتفع املؤشر الوزني 1.88 
نقطة ليغلق على 439.47 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.43% مقارنة 

بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
108.7 ماليني سهم نفذت من خالل 
2202 صفقة قيمتها 17.9 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
108 شركات من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 31 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 29 
شركة وحافظت اسهم 48 شركة 
على اسعارها و109 شركات لم 

يشملها النشاط.
وتصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 9.7 
ماليني سهم نفذت من خالل 300 

انهى سوق الكويت لالوراق 
املالية تعامالت االسبوع امس 
على تباين في مؤشري السوق 
ما بني انخفاض محدود للمؤشر 
الس���عري وارتفاع محدود في 
املؤشر الوزني مع ارتفاع ملحوظ 
التداول مقارنة بأول  في قيمة 
من امس بفضل عمليات الشراء 
امللحوظة على بعض االس���هم 
البنك  القيادية خاصة اس���هم 
الوطني وبنك اخلليج والبنك 
االهلي املتحد وزين، فيما استمرت 
عمليات املضاربة احملدودة على 
بعض اسهم الشركات الرخيصة 
والتي غلب عليها عمليات البيع 

جلني االرباح.
وفي ظل االج���واء الصعبة 
احمليطة بالس���وق سواء على 
مس���توى الوضع السياسي او 
على مس���توى قدرة الشركات 
في حتسني نتائجها املالية في 
النصف االول باستثناء الشركات 
ذات االداء التشغيلي، فإنه يعتبر 
جيدا اال انه يعتبر االسوء مقارنة 
باالسواق العربية واخلليجية، 
وه���ذا بطبيعة احل���ال يعود 
الى آلية تعام���ل احلكومة في 
معاجلة تداعيات االزمة املالية 
في بداياتها والت���ي لم تخرج 
التشريعات، عكس  عن بعض 
التي قامت بها دول  االجراءات 
اخلليج والتي انفقت املليارات من 
الدوالرات سواء لشراء االصول 
بش���كل مباشر او في املشاريع 
الذي س���اعد  التنموي���ة االمر 
بشكل ملحوظ القطاع اخلاص 
واالسواق املالية في هذه الدول 
على التعافي فيما ظل الوضع 
املالي في  االقتصادي والسوق 
الكويت يعاني بس���بب ضعف 
االنفاق الرأسمالي احلكومي على 
التنموية والذي يعد  املشاريع 
االدنى في الكويت، والذي ميثل 
11% من مجمل ميزانية الدولة.

المؤشرات العامة

انخف���ض املؤش���ر الع���ام 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 9.7 ماليني دينار على 54.3% 
من القيمة االجمالية.

ماليني سهم مت تداولها بقيمة 17.9 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم البنك 
الوطني والتي تعادل 16.7 مليو ن 
دينار من القيمة االجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها البنوك مبقدار 24.5 نقطة، تاله 
قطاع الصناعة مبقدار 6.4 نقاط، فيما 
تراجعت مؤشرات 4 قطاعات اعالها 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 
47.1 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»غلوبال فاينانس«: توقعات بتحقيق 
الكويت فائضًا ماليًا في ميزانيتها 

للسنة الـ 12 على التوالي

تسرب في أحد أفران الصهر
في مصنع تابع لـ  »خليج زجاج«

»أركان« تربح 1.2 مليون دينار في 6 أشهر

عدم موافقة »املركزي« لـ »اخلليجي« 
ببيع أسهمها املشتراة ويوافق
لـ »التمويل« على شراء %10 

»أجوان« تعنينّ مشاري العلبان
عضوًا في مجلس إدارتها

شركة مملوكة لـ »اخلصوصية« تفوز 
مبناقصة بقيمة 1.1 مليون دينار

حكم لصالح »البترولية« يلزم احلكومة 
اإلريترية بسداد 76.5 مليون دوالر

ذكرت شركة اخلليج لصناعة الزجاج )خليج زجاج(  بأنه حدث 
تسرب في احد افران الصهر اململوكة ملصنع شركة اخلليج   لصناعة 
الزجاج وقد مت معاجلة هذا التسرب مبساعدة االدارة العامة لإلطفاء. 
وأفادت الشركة على موقع البورصة بأنه جار حاليا حصر االضرار 

التي نتجت عن هذا التسرب.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة أركان الكويت العقارية 
)أركان(   أف���ادت بأن مجلس اإلدارة اعتم���د البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 2011/4/30، حيث بلغت ارباح الشركة 1.2 
مليون دينار بواقع 5.9 فلوس للسهم، وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 

1.6 مليون دينار بواقع 7.5 فلوس للسهم في ذات الفترة من 2010.

أفادت شركة بيت االستثمار اخلليجي )اخلليجي( بأن بنك الكويت 
املركزي لم يوافق لها ببيع أسهمها املشتراة وذلك لعدم وجود تفويض 
ملجلس إدارة الشركة من اجلمعية العامة على بيع أسهم الشركة، فيما 
»املركزي« وافق ل� »الدولية للتمويل« بشراء 10% من أسهمها، فيما 
وافق للشركة الدولية للتمويل على شراء ما ال يتجاوز 10% فقط من 
أسهمها املصدرة ملدة 6 أشهر، وذلك مع ضرورة االلتزام مبا وضعه 
البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة 

ألسهمها إضافة الى ضرورة االلتزام بأحكام القانون.

ذكرت شركة اجوان اخلليج العقارية )اجوان( انه مت تعيني مشاري 
حمد راشد العلبان ممثل شركة اداء العقارية )شركة مكاسب القابضة 
س���ابقا( بعضوية مجلس ادارة   شركة اجوان اخلليج العقارية بدال 

من لؤي محمد يوسف القطامي.

أف���ادت مجموعة  اخلصوصية القابض���ة )اخلصوصية(  بأنه مت 
اإلعالن على املوقع االلكتروني   للجنة املناقصات املركزية بترسية 
املناقصة رقم )م م ك/8/2010( على شركة   الغامن للمواد اخلصوصية 
وهي إحدى الشركات التابعة واململوكة بنسبة 100%   لشركة مجموعة 
اخلصوصية القابضة حيث ان املناقصة عبارة عن توريد وتركيب 
  حاميات مطاطية حلوض اجلنائب مبيناء الشعيبة التابع ملؤسسة 

املوانئ   الكويتية بقيمة 1.120.000 دينار ومدة االجناز 820 يوما.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املجموعة البترولية 
املستقلة أفادت بشأن قضية التحكيم التي رفعتها املجموعة إللزام 
حكومة دولة إريتريا ووزارة   الطاقة االرتيرية وشركة النفط الوطنية 
االريترية )بس سي إس( بالتسديد   الفوري لقيمة منتجات بترولية 
مت تس���ليمها لهم، أفادت املجموعة بأن محكم���ة   التحكيم الدولية 
)انترناشيونال كورت أوف أريترياشن( التابعة لغرفة التجارة الدولية 
)انترناشيونال شامبر اوف كوميرس( في باريس قد حكمت لصالح 
املجموعة بإلزام احلكومة االريترية بالتسديد الفوري لكامل املبالغ 
املستحقة بقيمة   76.597 مليون دوالر، مضافة اليها الفوائد املتراكمة 
بقيم���ة 11.516   دوالرا اميركيا يومي���ا اعتبارا من تاريخ 2010/12/21 
حتى تاريخ التسديد النهائي باإلضافة الى مصاريف التحكيم حيث 
ان ه���ذا احلكم التحكيمي القابل للتنفي���ذ  الفوري دوليا قد أكد حق 

املجموعة في مطالباتها.

توقعت مجلة اقتصادي���ة متخصصة ان حتقق الكويت فائضا 
ماليا للسنة ال� 12 على التوالي بعد اعتماد ميزانية )2011 - 2012( 

وذلك بسبب املكاسب املالية الناجتة عن ارتفاع اسعار النفط.
وقالت مجلة )غلوبل فاينانس( الشهرية االقتصادية في تقرير 
نشرته ضمن عدد شهر يونيو اجلاري وحمل عنوان )واحة الهدوء( 
ان الكويت اس���تثمرت فوائضها املالية »بحكمة« مشيرة الى الدور 
»الناجح« الذي تقوم به الهيئة العامة لالستثمار من خالل ادارتها 

لصندوقي االحتياطي العام واحتياطي االجيال القادمة.
ولفت التقرير الى احد اهم أهداف الدولة على املدى الطويل املتمثل 
في جعلها مركزا ماليا عامليا من خالل توجهها نحو انفاق أكثر من 
100 مليار دوالر لتطوير البنية التحتية في السنوات اخلمس املقبلة 
حتت ما يسمى )خطة التنمية � رؤية الكويت 2035( وذلك في سبيل 

تنويع االقتصاد املعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وذكر التقرير توقعات )صندوق النقد الدولي( حول منو الناجت 
احمللي االجمالي في الكويت بنسبة 5.3% في 2011 االمر الذي يعكس 
حالة التعافي الذي يش���هده االقتصاد الوطني. وأشار التقرير الى 
مع���دل البطالة »الطبيعي« في الكوي���ت والبالغ 1.6 % اضافة الى 
متت���ع نحو 80 % من القوى العاملة فيه���ا بوظائف حكومية ذات 

أجور »جيدة«.

أشار إلى أن السوق يتعرض خالل الفترة املاضية ألجهزة مقلدة

6 ماليني دينار مبيعات مؤسسة ناصر احلسينان
وحصتها السوقية من مبيعات »هيوماكس« بلغت %75

وأطلقت الشركة ثالثة أجهزة 
اس���تقبال فضائي جديدة وان 
ش���ركة احلسينان متواجدة في 
الس���وق الكويتي منذ اكثر من 

عشرين عاما.
ال����ى ان األجهزة  واش����ار 
الثالثة هي: أبوظبي 22، سما، 
اي كورد، متوقعا ان تستحوذ 
هذه األجهزة على حصة كبيرة 
من السوق بسبب اخلدمات التي 

تقدمها.

وشهد احلفل شرحا مفصال 
لعمل األجهزة الثالثة اجلديدة، 
االمكانيات اجلديدة التي تتمتع بها 
وأهمها امكانية التسجيل املباشر 
للبرامج، على »الهارديسك« الذي 
حتتويه او عل���ى »يو اس بي« 
كما تتمي���ز بامكانيات وضوح 
عالية تختلف عن باقي املنتجات 
الس���وق  املوج���ودة حاليا في 

الكويتي.
عمر راشد  ٭

قال املدير العام في مؤسسة 
ناصر احلسينان لاللكترونيات 
والوكي���ل احلص���ري ملارك���ة 
»هيوماكس« في الكويت ناصر 
احلسينان ان الشركة تستحوذ 
على حصة س���وقية في السوق 
الكويتي من مبيعات الستااليت 
من منتجات »هيوماكس« والتي 

تصل الى %75.
ولفت احلس���ينان في كلمته 
أول من امس خالل حفل شركة 
»هيوماك���س« الكورية 2011 ان 
الشركة لديها ما يقارب 100 موزع 
في السوق، وحققت مبيعات خالل 
العام املاضي بحدود 6 ماليني دينار 
على جميع منتجات »هيوماكس« 
وهو من أعلى املبيعات في أسواق 

املنطقة.
وأشار الى ان السوق الكويتي 
يتعرض خالل الفترات احلالية الى 
تواجد أجهزة مقلدة قد تتسبب 
الش���ركة  في تراج���ع مبيعات 
السيما الش���ركات األخرى التي 
تتعامل في نف���س املجال، الفتا 
الى ان الش���ركة خاطبت وزارة 
التجارة بخصوص هذا املوضوع، 
وان الوزارة وعدت باحلد ووقف 
ه���ذه الظاهرة من خالل حمالت 
تفتيشية على الشركات للبحث 

عن األجهزة املقلدة.

)محمد ماهر( جانب من املؤمتر ويبدو ناصر احلسينان متوسطا مسؤولي »هيوماكس«  

)سعود سالم( تباين محدود حلركة مؤشري السوق  


