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اقتصـاداالثنني ١٩ أغسطس ٢٠١٩

صناديق االستثمار »متروسة« باألسهم الكويتية
عالء مجيد

للشــهر اخلامــس علــى 
التوالي سار مديرو االستثمار 
على نهج األجانــب بزيادة 
االســتثمار نتيجــة إعــان 
الشركات والبنوك للنتائج 
املاليــة للنصــف األول من 
العام احلالــي والتي جاءت 
إيجابيــة وكذلك بعد إعان 
نتائــج مراجعــة انضمــام 
بورصــة الكويــت ملؤشــر 
مورغان ســتانلي لألسواق 
الناشئة كلها أسباب رئيسية 
في قرارات مديري الصناديق 
في زيادة حصتهم في األسهم 
خال تداوالت شهر يوليو.

ويبــدو ان شــهر يوليو 
قد يكون آخر أشهر الشراء، 
حيث قام مديرو االستثمار 
بترس صناديقهم باألسهم 
الكويتيــة فــي إشــارة الى 
إمكانية عكس االجتاه خال 
أغسطس في ظل التوترات 
العامليــة والتي  التجاريــة 
تلقي بظالها بشــكل كبير 
على أداء األســواق الناشئة 

بشكل ملحوظ.
ويذكر ان بورصة الكويت 
أنهت تعامات شهر يوليو 
على مكاسب على مستوى 
املؤشــرات الثاثة وان كان 
مؤشر السوق األول هو أكثر 

هذه املؤشرات منوا.
تباينــت اســتراتيجية 
مديــري الصناديــق جتــاه 
االستثمار في األسهم لشهر 
يوليو املاضي، حيث فضل 
البعــض زيادة االســتثمار 
خاصــة فــي أســهم بيتــك 
واجيليتي وزيــن واملباني 
بينما اجته بعــض مديري 
خفــض  إلــى  االســتثمار 
املراكــز فــي أســهم وطني 
وبنــك بوبيان وبوبيـــــان 

للبتروكيماويــات.
وذلــك بحســب الرصــد 
الــذي قامــت بــه وحــدة 
األبحاث االقتصادية بجريدة 

ســيطر انخفاض الوزن 
النسبي لسهم بنك الكويت 
الوطنــي »وطنــي« علــى 
حتركات مديري االستثمار 
خلفض الوزن النســبي في 

الكويتــي »بيتك«  التمويل 
أكبر البنوك اإلســامية في 
الكويت من خال ١7 صندوقا 
اســتثماريا مقابل خفض 4 
صناديق حصتهم في البنك.

ودخــل صندوق واحد فقط 
الى قائمة أكبر املستثمرين 
لشهر يوليو وهو صندوق 
الرائــد لاســتثمار مقابــل 
ثــروة  خــروج صنــدوق 
اإلســامي من قائمــة اكبر 

املستثمرين.
كما سيطر أيضا ارتفاع 
الوزن النسبي لسهم املباني 
مــن خــال زيــادة الــوزن 
النســبي فــي 4 صناديــق 
استثمارية مقابل االنخفاض 
في صندوقني، كما دخلت 3 
صناديق دفعــة واحدة الى 
قائمة اكبر املستثمرين لشهر 
يوليو وهي صندوق الدرة 
اإلســامي وصندوق ثروة 
اإلســامي وصندوق ثروة 

االستثماري.
بينمــا خفــض مديــرو 
االستثمار استثماراتهم في 
سهم بنك بوبيان من خال 
اســتثمارية  صناديــق   3
مقابل الزيادة في صندوقني 
الستثماراتها في البنك فيما 
خــرج صنــدوق واحد من 
قائمة أكبر املستثمرين وهو 

صندوق الدرة اإلسامي.
كما خفض جميع مديري 
االستثمار استثماراتهم في 
سهم بوبيان للبتروكيماويات 
النســبي  الوزن  بانخفاض 
للســهم في 5 صناديق من 
استثماراتهم، فيما شهد شهر 
يوليو خروج 3 صناديق من 
قائمة اكبر املستثمرين وهي 
صناديــق املركز اإلســامي 
وثــروة اإلســامي وأخيرا 
صندوق ثروة االستثماري.

مديرو االستثمار
٭ االســتثمارات الوطنية: 
اجتهت االستثمارات الوطنية 
إلى زيادة االستثمارات بشكل 
واضــح فــي اســهم كل من 
بيتك وزين واألهلي املتحد 
وبنك اخلليج، بينما خفض 
االســتثمارات في اسهم كل 
من وطني وأجيليتي وبنك 

٩ صناديق استثمارية مقابل 
االرتفــاع فــي 7 صناديــق 

حصتهم في البنك.
بينما زاد مديرو االستثمار 
استثماراتهم في سهم بيت 

كما سيطر ارتفاع الوزن 
النسبي لسهم أجيليتي على 
حتركات مديري االستثمار 
بزيادة الوزن النســبي في 
١١ صندوقا استثماريا مقابل 
االنخفاض فــي ٩ صناديق 
حصتهــم في الســهم، فيما 
خــرج صنــدوق واحد من 
قائمة أكبر املستثمرين وهو 
صندوق ثروة االستثماري 
مقابل دخول صندوق بيتك 
اخلليجــي الى قائمــة اكبر 

املستثمرين.
وزاد مديرو االســتثمار 
استثماراتهم ايضا في سهم 
زين بزيادة الوزن النسبي في 
١8 صندوقا استثماريا مقابل 
االنخفاض في صندوقني فقط 

بوبيــان، فيما خرج ســهم 
واحد فقط من استثمارات 
الصندوق وهو سهم أعمال 
القابضة مقابل الدخول في 
أسهم كل من أعيان لإلجازة 

وقرين للبتروكيماويات.
٭ الكويتيــة لاســتثمار: 
اكبـــــر  قائمـــــة  تظهــر 
االســتثمارات خال يوليو 
املاضــي لصناديق شــركة 
الكويتية االستثمار التركيز 
على أسهم زين وبنك بوبيان 
والصناعات الوطنية وبنك 
اخلليــج في مقابل تخفيف 
للمراكــز في اســهم كل من 
وطنــي وبيتــك وأجيليتي 
وبوبيان للبتروكيماويات 

وفيفا.
٭ كامكو لاستثمار: اجتهت 
صناديــق كامكو إلى زيادة 
املراكــز بشــكل واضح في 
اســهم كل مــن اجيليتــي 
وزين فــي مقابل تخفيض 
للمراكــز في ســهم وطني 

وبيتك واملباني.
٭ بيت االستثمار العاملي: 
اجتهــت صناديــق بيــت 
االستثمار العاملي الى زيادة 
مراكزها بشكل رئيسي في 
اســهم كل مــن بيتك وزين 
وبنك األهلي املتحد. بينما 
خفض من مراكزها في أسهم 
كل مــن وطنــي وأجيليتي 
وبنــك بوبيــان وطيــران 
اجلزيــرة، كما دخل مديرو 
االســتثمار في سهم جديد 
خال شهر يوليو وهو سهم 

شركة املباني.
٭ وفرة لاستثمار: اجتهت 
السياسة االستثمارية للذراع 
االستثماريـــــة للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الى زيادة االستثمار بشكل 
واضح في اسهم كل من بيتك 
وزين وبنك اخلليج، بينما 
حدث خفض الســتثماراته 
فــي اســهم كل مــن وطني 
وأجيليتي واملباني وبوبيان 

للبتروكيماويات.

بعد 5 أشهر متتالية من الشراء.. التوترات العاملية تنذر بانتهاء املوجة خالل تعامالت أغسطس

»األنباء« لتغير قائمة أكبر 
االســتثمارات للصناديــق 
االستثمارية التي تركز على 
االستثمار باألسهم الكويتية 
وإفصاحـــــــات صناديــق 
االســتثمار لتقاريرهـــــــا 

الشهرية.
وارتفع صافي أصول ٢8 
صندوقا اســتثمارية تركز 
محافظها على االستثمار في 
الكويتية  البورصة  أســهم 
بأكثر من 46.٢ مليون دينار 
ليصل إجمالي صافي أصول 
تلــك الصناديــق الى ١.٠٠7 
مليار دينــار بنهاية يوليو 
بـــ ٩6٠.8 مليون  باملقارنة 
دينار بنهاية يونيو املاضي 

وبزيادة قدرها %4.8.

ارتفاع إجمالي أصول 28 صندوقًا استثماريًا بنهايـة شهر يوليو املاضي لتصل إلى مليـار دينار

1.7 % خسائـر مؤشـر السوق األول.. و1.5% لـ »العـام« و0.9% لـ »الرئيسي«

إستراتيجيـات انتقاليـة ركـزت على زيادة حصيلتهـا مـن أسهـم »بيتك« و»زين« و»أجيليتي«

رصد للتغير في استثمارات الصناديق واحملافظ باألسهم القيادية خالل يوليو
خرجت من قائمة أكبر االستثمارات خفضت استثماراتها زادت أو ثبتت استثماراتها الشركة

٠ ٩ 7 وطني
٠ 4 ١7 بيتك
١ ٩ ١١ أجيليتي
١ ٢ ١8 زين
٠ ٢ 4 املباني
١ 3 ٢ بنك بوبيان
3 5 ٠ بوبيان للبتروكيماويات

520 مليون دينار طارت من البورصة أمس
شريف حمدي

جللســة  اســتكماال 
ختام األســبوع املاضي، 
استهلت بورصة الكويت 
تعامات األســبوع على 
تراجع أكثر حدة جلميع 
املؤشــرات، وذلك وسط 
تنامي املخاوف من أزمة 
مالية عاملية جديدة تلوح 

في األفق.
وشهدت اجللسة منذ 
بدايتها جنوحا لانخفاض 
على اثر عمليات بيع قوية 
علــى األســهم القياديــة 
املدرجة بالسوق األول، مبا 
في ذلك األسهم املصرفية.
وكان الفتــا أنــه رغم 
عرض هــذه النوعية من 
األســهم للبيــع، إال أنهــا 
كانت جتد من يشتريها، 
مما يعني أن هناك من يرى 
أن الهبوط احلالي لألسعار 
فرصة للشراء والتجميع 
بأســعار أقل من األسعار 
الســابقة وســط قناعــة 
بــأن بورصة الكويت مبا 
متلكه من مقومات إيجابية 
جعلتها تتصدر بورصات 
اخلليج من حيــث األداء 
ســتتخطى هذه املخاوف 
وستعود األسهم القيادية 
لارتفاع مجددا، وبالتالي 

حتقيق املكاسب.
وخسرت البورصة في 
تعامات أمس نحو 5٢٠ 
مليون دينار لتصل القيمة 
الــى 34.637  الســوقية 
مليــار دينــار، وبذلــك 
البورصة خسرت  تكون 
نحو 8٠٠ مليون دينار في 
جلستي اخلميس واألحد 

املاضيني.
الســيولة  وحققــت 
املتدفقة للســوق ارتفاعا 
في جلسة تعامات أمس 
بنســبة 8.5 % مقارنــة  
بجلسة اخلميس املاضي، 
حيث بلغت السيولة أمس 
35.8 مليون دينار ارتفاعا 

واملشتركة واالمناء ومينا 
من السوق الرئيسي.

البورصــــة  وأنهـــت 
تعامات جلسة أمس على 
تراجع مؤشر السوق العام 

خسائر ليتراجع الى 657٢ 
نقطة، كما تراجع مؤشر 
الرئيسي بنسبة  السوق 
٠.٩% بخسارته 45.5 نقطة 

ليصل الى 483٠ نقطة.

بنســبة ١.5 % بخسارته 
أكثر من ٩٠ نقطة ليصل 
الى 5٩84 نقطة، وتراجع 
مؤشر السوق االول بنسبة 
١.7% محققــا ١١3 نقطــة 

وسط تنامي املخاوف من أزمة مالية تلوح في األفق

مــن 33 مليونا، وتركزت 
السيولة حول أسهم بيتك 
وزين والصناعات والدولي 
الســوق  مــن  وبرقــان 
األول، وأعيان والكابات 

البورصة توقف 4 شركات عن التداول
كونا: أعلنت شركة بورصة الكويت 
التداول على أسهم 4 شركات  وقف 
مدرجة ألسباب مختلفة، منها عدم تقدم 
بيانات مالية وجتاوز خسائر ناهزت الـ 
75% وبناء على قرار جمعية عمومية 
إحدى الشركات بتخفيض رأسمالها.

وقالــت البورصة علــى موقعها 

اإللكتروني امــس األحد إنها أوقفت 
الصناعية  للمشاريع  )الكوت(  شركة 
لعدم تقدمها لبيانات مالية في 31 مارس 
القابضة  )اإلثمار(  2019 وشــركتي 
و)ياكو( الطبية لتجاوز خســائرهما 

نسبة الـ 75% من رأس املال.
وأضافت انه بناء على قرار اجلمعية 

العامة لشركة االستشارات املالية الدولية 
القابضة )إيفا( التي أقرت فيها تخفيض 
رأس املــال فقد تقرر إيقاف أســهم 
الشركة عن التداول اعتبارا من اليوم 
االثنني إلى األحد املقبل حلني االنتهاء 
من إجــراءات التخفيض على أن تتم 

إعادة أسهمها للتداول 26 اجلاري.

أخبار الشركات

»اخلليج للحفر« تفوز بعقد من »الكهرباء«

»طيران اجلزيرة« توقع 
خطاباً الستئجار 3 طائرات

»كميفك« تسدد قرضاً بـ 2.5 مليون دينار

زميلة لـ »أسيكو« تفتتح 3 خطوط 
إنتاج مبصنع للخرسانة

محمود عيسى

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء الســفن الكويتية - هيســكو - أن 
إحدى الشــركات التابعة لها، وهي شركة 
اخلليــج للحفر واملقــاوالت العامة، فازت 
من وزارة الكهرباء واملاء مبناقصة قيمتها 

5.7 مايني دينار )١8.67 مليون دوالر(.
وقــال موقــع تريد ارابيا إن »هيســكو« 
شركة مقاوالت كبرى متخصصة في مجال 

املقــاوالت التي تنفذ وفقا لنظام الهندســة 
والتوريــد والبناء EPC حيث تتولى تنفيذ 
مجموعــة متنوعة مــن األعمال فــي مجال 
النفــط والغــاز والبتروكيماويات والطاقة 
وتصنيــع معدات الضغــط وبناء وإصاح 
السفن واحلفر واإلنشاءات البحرية وأعمال 
املقاوالت املدنية الكبرى والصيانة واخلدمات 
الصناعيــة األخــرى، مبا في ذلك مشــاريع 
الصناعة الثقيلة. ومتلك الشركة ٩٩.٩٢% من 
أسهم شركة اخلليج للحفر واملقاوالت العامة.

أعلنت شــركة طيران اجلزيرة عن 
توقيع خطاب الستئجار 3 طائرات طراز 
NEO A3٢٠ من شركة »أي سي بي سي«، 
موضحة انه سيتم تسلم الطائرات في 
شهري أغسطس وسبتمبر من عام ٢٠٢٠.
وبحسب بيان الشــركة على موقع 

البورصــة أمــس، أعلنــت »اجلزيرة« 
التحوط جلزء من الوقود ملدة ٢4 شهرا  
في حال وصول األسعار إلى 6٠ دوالرا 
للبرميــل. وقالت الشــركة إنــه يتعذر 
حتديد األثر املالي للمعلومات السابقة 

في الوقت احلالي.

أعلنت شركة الكويت والشرق األوسط 
لاســتثمار املالي )كميفــك( عن قيامها 
بسداد املتبقي من القرض املرصود في 
البيانات املالية للشركة بتاريخ 3٠ يونيو 
املاضي لصالح الشركة األم )البنك(، وذلك 
بقيمة ٢.46 مليون دينار. وقالت »كميفك« 
في بيان على موقع البورصة أمس، إنه 
وبعد ســداد املتبقي من القرض يصبح 

رصيد مديونيات القروض في الشركة 
)صفرا(. يشار إلى أن رأسمال »كميفك« 
يبلــغ ٢6.38 مليون دينار، موزعا على 
٢63.8١ مليون سهم، بقيمة اسمية ١٠٠ 
فلس للسهم الواحد. وميتلك البنك األهلي 
الكويتي 4٩.55% من رأسمال »كميفك«، 
فيما ميتلك البنك األهلي املتحد البحريني 

حصة بنحو ٢5% من رأس املال.

افتتحت شركة زميلة لشركة أسيكو 
لإلنشاءات 3 خطوط إنتاج جديدة في 
مصنع اخلرسانة مسبقة الصب، وذلك 
وفق بيان للشركة على موقع البورصة 

أمس.
وبحسب البيان، فإن خطوط اإلنتاج 
اجلديدة تختص بتصنيع اخلرســانة 

املسلحة باأللياف الزجاجية، وتصنيع 
قطع اجلســور مســبقة الصب، وقطع 
اجلســور اخلرســانية مســبقة الصب 
واإلجهاد. ولم تشر »أسيكو« في البيان 
إلى الشركة الزميلة، أو نسبة املساهمة 
فيها، مشيرة إلى أنه ال ميكن قياس األثر 

املالي لذلك اإلجراء في الوقت احلالي.


