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على 530 فلسا محققا ارتفاعا محدودا مقارنة باول 
من امس، وس���تظل حركة التداول وسعر سهم 
االستثمارات الوطنية واقعني حتت ضغوط اي 
تطورات تخص صفقة زين سواء أكانت سلبية 
ام ايجابية ولكن املعلومات الواضحة ان تطورات 
الصفقة حتى اآلن ايجابية، ولكن على مستوى 
االداء املالي للشركة، فانه يتوقع ان حتقق نتائج 
ايجابية في الربع الثالث واستمرت حركة التداول 
على باقي اسهم الشركات االستثمارية متواضعة 

الفتقاد املبادرات املضاربية عليها.
واس���تمرت حركة التداول على اغلب اسهم 
الش���ركات العقارية متواضعة باس���تثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االسهم خاصة سهم عقارات الكويت الذي شهد تداوالت نشطة 
وارتفاعا ملحوظا في س���عره، فيما اتس���مت التداوالت على سهمي 
جيزان القابضة والدولية للمنتجعات بالضعف، واستمرت التداوالت 
ضعيفة على سهم ابيار العقارية مع استقرار سعره، فيما حقق سهم 

العربية العقارية مكاسب سوقية جيدة في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة، فقد حقق سهم اسمنت بورتالند ارتفاعا ملحوظا 
في س���عره في تداوالت ضعيفة نسبيا، كما حقق سهم بناء السفن 
ارتفاعا محدودا في س���عره، وحافظ سهم منا القابضة على سعره 

في تداوالت ضعيفة.
وتباينت اسعار اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة 
خاصة على اسهم الشركات القيادية في القطاع، فيما سجلت بعض 
اسهم الشركات الرخيصة ارتفاعا نسبيا في تداوالتها كاسهم الصفاة 
للطاقة والصفوة وهيتس تلكوم وصفاتك وتعد تداوالت سهم زين 
االدنى منذ بداية العام، فالالعب االساسي على السهم كان مجموعة 
اخلرافي من خالل االس���تثمارات الوطنية، وم���ع خروج مجموعة 
اخلرافي من السهم في حال امتام صفقة بيع 46% من اسهم الشركة 
فان التداوالت التي ش���هدها السهم ستكون هي التداوالت الطبيعية 
للسهم بعد امتام الصفقة. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات 
غير الكويتية بالضعف بشكل عام باستثناء التداوالت النشطة على 
سهم التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره فيما 
انه رغم التداوالت الضعيفة على سهم املصرية � الكويتية القابضة 
اال انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداوالت 
اسهم 11 شركة على 53.3% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 132 شركة.

السوق من الهبوط او الركود، خاصة ان حتركها 
يشجع املجاميع االستثمارية االخرى على النشاط 

على اسهمها.

آلية التداول

على الرغم من التداوالت الضعيفة التي شهدها 
قطاع البنوك امس بشكل عام، اال ان هناك اسهم 
اربعة بنوك تراجعت اس���عارها واسهم خمسة 
بنوك حققت مكاسب في اسعارها، ولكن يالحظ 
انه رغم التداوالت الضعيفة جدا التي ش���هدها 
س���هم البنك الوطني قياسا بتداوالته املرتفعة 

في األيام املاضية اال ان السهم تكبد خسائر سوقية ملحوظة حيث 
تراجع من دينار و260 فلسا الى دينار و220 فلسا، األمر الذي يشير 
الى ان طبيعة التداوالت التي كان يشهدها السهم في األيام املاضية 
كانت تتم باتفاق بني األطراف التي تبيع وتشتري كذلك سجل سهم 
بيتك انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، فيما استمرت 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم بنك اخلليج الذي سجل ارتفاعا 

سعريا محدودا.
وتباينت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية بني الهبوط والصعود 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم، فقد استمرت التداوالت 
املرتفعة على سهم ايفا الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره، فيما 
سجل سهم الديرة القابضة ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نسبيا، فيما واصل سهم 
كويت انفست االنخفاض باحلد 
األدنى معروضا دون طلبات شراء، 
واتسمت حركة التداول على سهم 
الصفاة لالستثمار باملضاربات 
القوية، حيث ش���هد ارتفاعا من 
142 فلسًا الى 148 فلسًا ليتراجع 
بفعل عمليات جني األرباح الى 138 
فلسًا ولكنه اغلق على 142 فلسا، 
وارتفعت نسبيا حركة التداول 
على سهم االستثمارات الوطنية 
الذي شهد تذبذبا سعريا ما بني 
520 فلسا و550 فلسا اال انه اغلق 

99.5 مليون سهم نفذت من خالل 1955 صفقة 
قيمتها 13.3 مليون دينار.

وج���اء قطاع العقار في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 56.6 مليون سهم نفذت من خالل 

750 صفقة قيمتها 5.2 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 47.7 مليون سهم نفذت من 

خالل 932 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على 
املركز الرابع بكمية ت���داول حجمها 39 مليون 
س���هم نفذت من خالل 591 صفق���ة قيمتها 4.9 

ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 12.9 

مليون سهم نفذت من خالل 451 صفقة قيمتها 8.1 ماليني دينار.

المبادرة والقيادة

األحداث السياس���ية التي متر بها البالد حاليا ليس���ت جديدة، 
بل انها مرت مبا هو اس���وأ، كما ان االداء املالي للش���ركات في الربع 

الثالث لن يكون اسوأ من الربع 
األول او الربع الثاني من العام 
احلالي، بل انه يتوقع ان يكون 
افضل في مجمله، وبالنظر عامليا 
وخليجيا، جتد ان اداء االسواق 
العاملي���ة واخلليجية افضل، اذا 
املشكلة في ان السوق يفتقر الى 
املبادرة والقيادة، ولكن من يبادر 

ويقود السوق نحو الصعود؟
معروف ان مجموعة اخلرافي 
من خالل اذرعها االس���تثمارية 
املتعددة خاصة االس���تثمارات 
الوطنية هي م���ن تبادر وتقود 
السوق نحو النشاط، ولكن مع 
التي تشهدها هذه  الهدوء  حالة 
املجموعة فقد السوق اهم قيادة 
في نشاطه، وقد يعود هدوء هذه 
املجموعة الى انش���غالها بشكل 
كبير بصفقة بيع 46% من اسهم 
زين، ولكن هذا الهدوء يؤكد مدى 
قدرة هذه املجموعة على انتشال 

هشام أبوشادي
على الرغم من فورة النش���اط التي تشهدها 
اس���واق املال العاملية واخلليجية، اال ان سوق 
الكويت لالوراق املالية يواصل أداءه الضعيف 
متأثرا باالجواء الس���لبية احمللية، خاصة فيما 
يتعلق باملخاوف السياسية واالزمات املتوقعة بني 
السلطتني، ولكن يالحظ من خالل كميات عروض 
البيع الكبيرة نسبيا على اسهم الشركات القيادية 
خاصة بعض اس���هم البنوك ان هناك اطرافا ال 
ترغب في صعود البيع. فهذه الكميات الكبيرة 
وعلى اسهم الشركات القيادية توجد اجواء من 

اخلوف لدى اوساط املتداولني وتدفعهم للبيع وليس للشراء، بل ان 
ذلك يؤثر ايضا على آليات التداول على اسهم الشركات الرخيصة. 
لذلك فإن هناك جهات تستغل االوضاع السياسية الراهنة للضغط على 
السوق إلعطاء اشارات جتاه السلطتني بأن االوضاع صعبة، خاصة 
ان السوق ميثل القناة االس���تثمارية شبه الوحيدة التي تستوعب 
اغلب املواطنني، وبالتالي فإن الضغط على الس���وق يولد ضغوطا 
شعبية غير مريحة ضد السلطتني، واالداء التاريخي العام للسوق 
خي���ر مثال على ذلك، مبعنى انه كان مي���ر على البالد ازمات حادة، 
ومع ذلك السوق كان يتجاهلها ويحقق ارتفاعات سوقية كبيرة حتى 
في االوقات التي كانت تشهد فيها االسواق اخلليجية هبوطا حادا، 
وبالعكس، حاليا اغلب االسواق العاملية واخلليجية حققت منذ بداية 
العام مكاسب كبيرة فيما ان مكاس���ب السوق الكويتي متواضعة، 
وهذا ما يؤكد ان هناك جهات تضغط على الس���وق لتحقيق اهداف 
سياسية خاصة بها، وخير دليل على ذلك ان هناك شبه اجماع على 

وفرة السيولة املالية.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 5 نقاط ليغلق على 7707.9 نقاط 
بانخفاض نسبته 06% مقارنة بأول من أمس.

كذلك انخفض املؤشر الوزني 1.25 نقطة ليغلق على 449.70 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة بأول من امس.

وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 272.6 مليون سهم نفذت من خالل 
5401 صفقة قيمتها 44.6 مليون دينار.

وجرى التداول على اس���هم 132 ش���ركة من اصل 203 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 48 ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
46 ش���ركة وحافظت اسهم 39 شركة على اس���عارها و71 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 

عروض البيع على أسهم 
الشركات القيادية تعكس عدم رغبة 

بعض الجهات في صعود السوق!

  استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة البالغة 23.8 مليون 
دينار على 53.3% من القيمة االجمالية، وهذه الشركات هي: 
الوطني، بنك اخلليج، بيتك، الديرة، الصفاة، منا القابضة، 

عقارات الكويت، االستثمارات الوطنية، هيتس وايفا.
  استحوذت قيمة تداول سهم التمويل اخلليجي البالغة 3.6 

ماليني دينار على 8% من القيمة االجمالية.
  حققت مؤش����رات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 45.6 نقطة تاله قطاع االغذية 
مبق����دار 44 نقطة، فيما تكبدت مؤش����رات اربعة قطاعات 
انخفاض����ا اعالها قطاع اخلدمات مبق����دار 72.9 نقطة تاله 
قطاع االستثمار مبقدار 31.7 نقطة تاله قطاع العقار مبقدار 

12.1 نقطة.

ومؤشرات

انخفاض المؤشر 5 نقاط وتداول 272.6 مليون سهم قيمتها 44.6 مليون دينار

قيمة  اس�تحواذ 
تداول أس���هم 11 
شركة عل��ى %53.3 
من القيم�ة اإلجمالية

ملح��وظ  تحرك 
»إيف���ا«  أس�هم  عل�ى 
و»زين«  ش�ركاتها  وبعض 
ت�داول أدن�ى  تس�جل 

2.9% انخفاضاً بالقيمة السوقية بالغة 35.42 مليار دينار 

أوض������������ح
التقري������������ر 
األسبوع������ي 
لش��������رك����ة 
االستثمارات الوطنية أن مؤشر 
اقف���ل بنهاي���ة تداول   NIC50
األسبوع املاضي عند مستوى 
5.089.9 نقاط بانخفاض قدره 
189.2 نقطة وما نسبته %3.6 
مقارنة بإقفال األس���بوع قبل 
5.279.1 نقاط  املاضي والبالغ 
وارتفاع قدره 794.5 نقطة وما 
نس���بته 18.5% عن نهاية عام 
2008، وقد اس���تحوذت أسهم 
املؤشر على 85.6% من اجمالي 
قيمة األسهم املتداولة في السوق 

خالل األسبوع املاضي.
الس���عري  وأقفل املؤش���ر 
للسوق عند مستوى 7.707.9 
نقاط بانخفاض قدره 140.7 نقطة 
وما نسبته 1.8% مقارنة بإقفال 
األس���بوع قبل املاضي والبالغ 
7.848.6 نقاط، وبانخفاض قدره 
74.7 نقطة وما نسبته 1.0% عن 

نهاية عام 2008.
الوزني للسوق  أما املؤشر 
فقد أقفل عند مس���توى 449.7 
نقطة بانخفاض قدره 13.1 نقطة 
وما نسبته 2.8% مقارنة بإقفال 
األس���بوع قبل املاضي والبالغ 
462.8 نقط���ة وارتف���اع قدره 
43.0 نقطة وما نسبته %10.6 

عن نهاية عام 2008.
التداول  وحول مؤش���رات 
واألس���عار قال التقرير: خالل 
ت���داوالت األس���بوع املاض���ي 
انخفض مؤشر املعدل اليومي 
لكمية األس���هم املتداولة وعدد 
الصفقات وقيمتها بنسبة %13.1 
و5.5% و6.6% على التوالي، ومن 
اصل ال� 203 ش���ركات مدرجة 
بالس���وق مت تداول اسهم 157 
شركة بنسبة 77.3% من اجمالي 
أسهم الشركات املدرجة بالسوق، 
ارتفعت اسعار اسهم 25 شركة 
بنس���بة 15.9% فيما انخفضت 
أسعار أسهم 103 شركات بنسبة 
65.6% واستقرت أسعار أسهم 29 
شركة بنسبة 18.5% من اجمالي 
اسهم الشركات املتداولة بالسوق 
ولم يتم التداول على اسهم 46 
شركة بنسبة 22.7% من اجمالي 
أسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي علما انه اليزال هناك 
6 شركات موقوفة عن التداول 
استنادا الى قرار جلنة السوق 

املتداولة � عدد الصفقات( والتي 
انخفضت بنس���ب بلغت %6.6 
و13.1% و5.5% عل���ى التوالي، 
هذا وقد بلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة خالل األسبوع 
61 مليون دينار مقابل 65 مليونا 

لألسبوع قبله.
كما انه مبراقبة أداء السوق 
من خالل قراءة توجه مؤشراته 
املختلف���ة س���يلحظ ان وجهة 
السوق احلالية التزال تقبع في 
خانة التذب���ذب إذ ان ما حققه 
السوق من خسائر متفاوتة خالل 
هذا االسبوع هي ذاتها املكاسب 
التي حققها في األسبوع قبله 
وباملقدار نفس���ه تقريبا، علما 
ان ه���ذا النمط م���ن التداوالت 
مس���تمر منذ فت���رة وحتديدا 
منذ شهر يوليو املاضي حتى 
نهاية تداول األسبوع والواقع 
في نطاق حاجز 7.500 وحاجز 
7.900 إذ اننا ال نستطيع اعتبار 
اي حركة حالية للمؤشر ضمن 
ذلك النطاق بخسائر او مكاسب 
بقدر ما تعبر عن حالة التذبذب 
التي يعيشها السوق جراء عدد 
من االستحقاقات األساسية، إال 
اذا مت كسر تلك احلواجز الفنية 
في ح���دود النطاقني، حني ذلك 
ميكننا اعتبار ذلك على انه توجه 

ومنحى جديد للسوق.
الس���يولة  ووس���ط غياب 
وضعفها ال توجد هناك مؤشرات 
ميكن االستناد إليها لبناء توقع 
قريب لتحرك السوق باملعنى 
الشمولي إذ ان ذلك يتوقف على 
نتائج عدة أمور، عدا ان حتركا 
متوقعا يبدأ خالل األس���بوع 
الس���وق  اجلاري نحو غربلة 
اثر اعالنات الشركات لبياناتها 
املالية املنتهية في 2009/9/30 
والتي يستهلها قطاع البنوك، 
وعلى الرغم من تسريب نتائج 
بعضها إال ان اعالنها رس���ميا 
التداول  سيعمل على تنشيط 
على تلك األسهم سواء بالثبات 
أو بحركة شراء تغلب على حركة 
البيع أو العكس، علما ان هناك 
عدة مؤثرات تطول تلك احلركة 
حيث شهد تداول االسبوع حتركا 
حثيثا لتعامالت اسهم اخلزينة 
الت���ي تتزامن غالب���ا في هذه 
األوقات وينتظر ان تلعب دورا 
محوريا في حركة تداول االسهم 
املعنية بإعالنات األرباح وفق 

األطر القانونية املسموحة.

»االستثمارات« :  أداء السوق ال يزال قابعاً في خانة التذبذب

رق���م 4/97 والذي يلزم جميع 
املدرجة  الشركات والصناديق 
بتق���دمي البيان���ات املالية ربع 
السنوية في موعد أقصاه 45 
يوما من تاريخ انتهاء الفترة.

هذا وبنهاية تداول األسبوع 
املاضي بلغت القيمة السوقية 

الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 35.420 مليار 
دينار بانخف���اض قدره 1.060 
مليار وما نسبته 2.9% مقارنة 
بنهاية األس���بوع قبل املاضي 
والبالغ���ة 36.481 مليار دينار 
وارتفاع قدره 1.622 مليار دينار 

وما نسبته 4.8% عن نهاي�ة عام 
 .2008

وعن األداء العام للسوق قال 
التقرير: انهى س���وق الكويت 
لألوراق املالية تعامالته خالل 
األسبوع على انخفاض في أدائه 
باملقارنة بإقفال األسبوع املاضي 

وذلك بالنس���بة الى املؤشرات 
العام���ة )NIC50 � الس���عري � 
الوزني( والتي حققت خسائر 
بنسب بلغت 3.6% و1.8% و%2.8 
على التوالي، كذلك األمر بالنسبة 
الى املتغي���رات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية 

تعيين عضو جديد  في »المدينة« 

اجتماع مجالس »السكب« و»البحرين 
والكويت« و»الوطنية لالتصاالت«

»المركز العقاري« يوزع 5.8 فلوس

استقالة عضو منتدب وتعيين آخر في »منا« 

عمومية »الصناعات المتحدة«  19 الجاري

»معامل« تتسلم كتاب ترسية مناقصة

قال س����وق الكويت ل����ألوراق املالية، ان ش����ركة املدينة للتمويل 
واالس����تثمار أفادته باستقالة ممثل ش����ركة مدينة الكويت القابضة 
عبدالعزيز آل بن علي وتعيني مشعل مالك الصباح ممثال عن  الشركة 

املذكورة في مجلس اإلدارة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة بنك البحرين 
والكويت أفاد بأنه سوف يؤجل اجتماعه املقرر بتاريخ 18 اجلاري من 
اجل مناقشة  البيانات املالية املرحلية للبنك للربع  الثالث املنتهي في 
30 سبتمبر 2009 الى وقت الحق. على صعيد متصل أعلن الس���وق 
ان مجلس ادارة شركة السكب الكويتية سوف يجتمع في 19 اجل����اري 
ملناقش����ة البي������انات املالية املرحلية للشركة للربع الثالث من العام 
املاضي. وذكر الس����وق ان مجلس ادارة الشركة الوطنية لالتصاالت 
س����وف يجتمع 20 اجلاري ملناقشة البيانات املالية املرحلية للشركة 

للربع الثالث املنتهي في 30 سبتمبر املاضي.

ذك����ر مدير صندوق املركز العقاري أنه أوصى بتوزيع 5.8 فلوس 
للوحدة الواحدة، أي ما يعادل 7% سنويا من القيمة االسمية للوحدة، 
عن الفترة من االول من س����بتمبر وحتى 30 س����بتمبر 2009، وذلك 
حلاملي وحدات الصندوق املقيدين في سجل املساهمني كما في نهاية 

تداول 19 أكتوبر 2009.

أكدت ش���ركة منا القابضة أن مجلس ادارة الشركة وافق على 
قبول االس���تقالة املقدمة من د.محمود اجلمعة من منصبه كعضو 
منتدب مع احتفاظه مبنصبه كعضو مجلس ادارة كما وافق على 

تعيني العضو خالد اجلاسر ليشغل منصب العضو املنتدب.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة الصناعات 
املتحدة سوف يجتمع في 19 اكتوبر اجلاري ملناقشة البيانات املالية 

املرحلية للشركة للربع الثالث املنتهي في 30 سبتمبر املاضي.

ذكر بيان صادر عن البورصة أن الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت أفادت بأنها تسلمت امس قرارا بترسية مناقصة قيمتها 2.5 
مليون دينار واخلاصة  مبشروع تبديل وتطوير التكسيات اخلارجية 

ملبنى الركاب في مطار الكويت -االدارة العامة للطيران.

عدد الصفقاتكمية األسهم املتداولة

األغذية 2.4%االستثمار 31.9%االستثمار %32.8

غير الكويتية 11.5%البنوك %10.8

اخلدمات 19.7%اخلدمات %19.1

البنوك %1.9

األغذية %1.4

غير الكويتية %3.31

الصناعي 11.7%الصناعي %5.7
العقاري 11.8%العقاري %18.3

التأمني 0.2%التأمني %0.2

تق��رير


