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أسبوع حاسم للبورصة جراء تأخر 136 شركة في اإلعالن 
عن نتائجها المالية للربع الثالث يزيد الحذر في الشراء

استمرار تراجع السوق يزيد من الضغوط السلبية على عمالء األسهم المرهونة والبنوك

س�خونة الوضع السياس�ي تؤخر األولويات االقتصادية وتعمق أزم�ة القطاع الخاص

743 مليون دينار الخسائر السوقية منذ بداية العام وانخفاض المؤشر العام 0.2% والوزني %0.3

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو –(25 حتى 29 اكتوبر1 حتى 5 نوفمبرمؤشر%)+ أو –(25 حتى 29 اكتوبر1 حتى 5 نوفمبرمؤشر

5.4115.351601.1املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/ يوم(0.1-3.6-4.692.34.695.9مؤشر NIC 50 )نقطة(

20.5-11.287.708-43.826.26855.113.976املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك/ يوم(0.2-13.4-7.334.17.347.5السوق السعري )نقطة(

1.925.000990.000935.00094.4كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(0.3-1.3-421.4422.8السوق الوزني )نقطة(

542430125.0عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(1.454.012.5001.438.155.00015.857.5001.1كمية األسهم املتداولة بالسوق )سهم(

1.419.926645.469774.457120.0قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(27.05526.7553001.1عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

0.2-77.993.795-33.055.482.64333.133.476.439القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(20.5-56.438.540-219.131.340275.569.880قيمة األسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد ايام التداول )يوم(290.802.500287.631.0003.171.5001.1املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/ يوم(

هشام أبوشادي

على الرغم من ان س�وق الكويت لالوراق املالي�ة لم يتفاعل صعودا مع اس�واق املال العاملية 

واخلليجية على مدى الش�هرين املاضيني اال انه تفاعل س�لبيا مع احلركة التصحيحية التي شهدتها 

هذه االسواق بداية تعامالت االسبوع املاضي االمر الذي يشير الى االجواء السلبية التي تسود نفسية 

اوس�اط املتداولني في ظل تصاعد وتيرة االزمات السياس�ية والتهديد باستجواب رئيس احلكومة، 

ورغم ذلك فان االسبوع اجلاري يعد حاسما نظرا لوجود نحو 136 شركة من اصل 202 شركة مدرجة 

لم تعلن نتائجها املالية االمر الذي سيؤثر على وتيرة التداول ويجعلها اكثر حذرا في الشراء واكثر ميال 

نحو البيع، وما يجعل تداوالت االسبوع اجلاري الذي يعد االخير في الفترة القانونية العالن الشركات 

نتائجها املالية، اكثر حساس�ية في التداوالت وحركة االسعار ان هناك بنكني و40 شركة استثمارية 

باالضافة الى شركتي اجيليتي وزين لم تعلن نتائجها املالية االمر الذي يدعو صغار املتداولني الى احلذر 

في عمليات الش�راء خاصة ان تداوالت االسبوع املاضي غلب عليها عمليات البيع خوفا من حساسية 

السوق االسبوع اجلاري جتاه العدد الضخم من الشركات التي لم تعلن نتائجها املالية حتى اآلن، وقد 

انعكس ذلك على تباين واضح في املؤش�رات العامة للسوق والتي س�جل بعضها انخفاضا محدودا، 

فيما تراجعت القيمة املتداولة بنسبة كبيرة مقارنة باالسبوع قبل املاضي، وذلك نتيجة قيادة اسهم 

الشركات الرخيصة حركة التداول مقابل ضعف التداول على اسهم الشركات القيادية، فقد انخفض 

املؤشر العام للبورصة 13.4 نقطة ليغلق على 7334.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة باالسبوع 

قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 448.5 نقطة بانخفاض نسبته %5.8.

كذلك س�جل املؤش�ر الوزني انخفاضا محدودا قدره 1.3 نقطة ليغلق على 421.4 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة باالس�بوع قبل املاضي، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 14.7 

نقطة بارتفاع نس�بته 3.6%، وسجلت القيمة السوقية خسائر محدودة قدرها 77.9 مليون دينار 

لتصل القيمة الس�وقية االجمالية الى 33 مليارا و55 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة 

باالسبوع قبل املاضي، فيما بلغت اخلسائر السوقية منذ بداية العام نحو 743 مليون دينار بانخفاض 

نسبته 2.2%، وقد تباينت املتغيرات الثالثة صعودا وهبوطا، ففي الوقت الذي سجلت فيه كمية 

االس�هم املتداولة ارتفاعا بنسبة 1.1% والصفقات بنس�بة 1.1% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 

سجلت قيمة االسهم املتداولة انخفاضا بنسبة %20.5.

على الرغم من اهمية االداء املالي للشركات في الربع الثالث من العام احلالي وتأثيره في تقييم 

اسعار االسهم ومجريات التداول في السوق بشكل عام، اال ان الوضع السياسي الراهن وقراءة تطوراته 

املستقبلية اكثر حساسية وتأثيرا على السوق، فمع اعالن بعض النواب استجواب بعض الوزراء ودخول 

بعض النواب على خط التهديد باستجواب رئيس احلكومة، ازداد الوضع السياسي سخونة، بل انه زاد 

من اجواء االحباط لدى االوس�اط االستثمارية واالقتصادية الذين كانوا يعولون على تعاون السلطتني 

الجن�از العديد من القضايا االقتصادية الخراج البالد من ازمته�ا االقتصادية اال انه مع قرب نهاية العام 

احلالي ل�م تتخذ الكويت اي اجراءات ملعاجلة تداعيات االزم�ة العاملية على الوضع االقتصادي في 

البالد باس�تثناء قانوني حماية الودائع واالس�تقرار املالي، فيما ان مد القطاع اخلاص بشريان احلياة 

عبر االنفاق احلكومي ش�به متوقف، وما يزيد من اجواء االحباط لدى االوساط االستثمارية في البالد 

ان االستجوابات التي يهدد بها بعض النواب سواء ضد رئيس احلكومة او بعض الوزراء فحواها شعبي 

في الوقت الذي يئن فيه القطاع اخلاص في الكويت من وطأة االزمة العاملية.

استمرار االجتاه النزولي للسوق س�يؤدي الى زيادة تداعيات االزمة على قطاع البنوك خاصة 

في جانب الرهونات التي تقدر بنحو 15 مليار دوالر مقابل اسهم وعقار، واغلب قيمة هذه الرهونات 

يتعلق باالسهم، وبالتالي فان استمرار الوضع الراهن للسوق او املزيد نحو الهبوط سيشكل ضغوطا 

على البنوك م�ن خالل أخذ املزيد من املخصصات في نهاية الع�ام، ومن جانب آخر الضغط على 

العمالء الذين حصلوا على قروض مقابل اس�هم في الوقت الذي يصعب فيه تسييل بعض االسهم 

املرهونة لس�داد القروض في ظل االوضاع احلالية للسوق، واالسهم املرهونة ال تنحصر فقط في 

اس�هم الشركات القيادية، بل ان جزءا كبيرا يشمل اسهم الشركات الرخيصة والتي مت رهنها في 

فورة ارتفاع االس�عار خالل عام 2007 وبدايات عام 2008، ورغم اجلانب السلبي الزمة االسهم 

املرهونة اال انها في نفس الوقت لها عامل ايجابي ولكن تكلفته مرتفعة، مبعنى انه لتخفيف ضغوط 

البنوك على املقترضني مقابل رهن اسهم البد من رفع اسعار هذه االسهم في الفترة املقبلة حتى 

نهاي�ة العام لتخفيف ضغوط البنوك م�ن جهة، ومن جهة اخرى اغالق ميزانيات الش�ركات لعام 

2009 على مستويات جيدة.

 تكب��دت فيها خس��ائر قدرها 
11.2 مليون دينار من 36.6 مليون 
دينار خس��ائر الربع األول من 
الع��ام احلالي، فإن��ه يتوقع ان 
تتالش��ى خس��ائرها في الربع 
الثالث وتعلن عن أرباح خاصة 
ان أغلب األصول االستثمارية في 
الشركة حققت ارتفاعا في فترة 
الربع الثالث، وفي ضوء النتائج 
التي س��تعلن عنها الشركة في 
الربع الثالث ميكن توقع نتائجها 
في الربع األخير، وبالتالي تقييم 

السعر السوقي للشركة.

االستشارات 9
المالية.. 822 صفقة

احتلت شركة االستشارات 
املالي����ة الدولية )ايفا( املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 78.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 822 صفقة قيمتها 
6.7 ماليني دينار، وانخفض 

سهمها 6 فلوس.
سيطرت عمليات البيع على 
تداوالت س����هم ايفا االسبوع 
املاضي األمر الذي دفع السهم 
للتراجع من 91 فلسا الى 82 
فلس����ا اال انه أغلق في نهاية 
األسبوع على 85 فلسا متراجعا 
بنسبة 6.6% مقارنة باألسبوع 

قبل املاضي.

الديرة القابضة..10
تسترد الخسائر

وجاءت شركة الديرة القابضة 
في املركز العاشر من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 66.8 مليون س��هم 
نفذت من خالل 637 صفقة قيمتها 
6.3 ماليني دينار، وانخفض سهمها 

فلسا واحدا.
س��يطرت عمليات البيع على 
تداوالت س��هم الدي��رة القابضة 
في بداي��ات تداوالت األس��بوع 
 األمر الذي أدى النخفاض السهم 
م��ن 100 فلس الى 90 فلس��ا اال 
 انه عاد ليس��ترد أغلب اخلسائر 
الت��ي تكبده��ا ليغل��ق على 99 
فلس��ا في نهاية األسبوع، ومن 
املفترض ان تعلن الشركة نتائجها 
 املالية األس��بوع اجلاري حتى ال 
 يتم  وقف تداول سهمها، وكانت 
الش��ركة ق��د تكبدت خس��ائر 
ف��ي النص��ف األول م��ن العام 
 احلال��ي قدرها 6.9 ماليني دينار 
منه��ا نحو 5.6 ماليني دينار في 
الرب��ع األول من الع��ام احلالي، 
 وتس��تحوذ 5 ش��ركات عل��ى 
نحو 56% من اجمالي اسهم الشركة 

البالغ عددها 744 مليون سهم.

ستس��جل ارتفاعا مبقدار 25.6 
مليون دينار مقارنة باجمالي ارباح 
النصف االول، لذلك فان السعر 
احلالي لسهم البنك الوطني ميثل 
فرصة اكثر من جيدة لبناء مراكز 
مالية متوسطة وطويلة املدى، وذلك 
كون أرباح البنك اإلجمالية املتوقعة 
في نهاية العام والتي تعتبر أكثر 
من ممت��ازة في ظ��ل األوضاع 
الراهنة، تعطي مؤش��را على ان 
أرباح البنك في العام القادم ستكون 

أفضل بكثير.

بنك الخليج..7
البيع مسيطر

جاء بنك اخلليج في املركز 
السابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 23.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 382 صفقة قيمتها 
7.3 ماليني دينار، وانخفض 

سهمه 10 فلوس.
التداوالت  الرغم من  على 
الضعيفة نس����بيا لسهم بنك 
اخللي����ج اال ان طاب����ع البيع 
سيطر على تداوالته ليتراجع 
من 325 فلسا الى 315 فلسا، 
ورغم حتقي����ق البنك لقفزة 
في أرباحه التشغيلية لفترة 
التسعة أشهر التي بلغت 42 
مليون دين����ار اال ان أرباحه 
الصافية كانت ضعيفة محققا 
أرباحا قدرها 469 ألف دينار 
ف����ي الربع الثال����ث لتتراجع 
خسائره لفترة التسعة أشهر 
الى 7 ماليني و22 ألف دينار.

مجموعة  الصناعات..8
استعادة الخسائر

الصناعات  احتلت مجموعة 
الوطنية املركز الثامن من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 19.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 395 صفقة 
قيمتها 7.2 ماليني دينار، وظل 

سهمها ثابتا.
تأثر سهم الصناعات الوطنية 
باألداء الضعيف واملتذبذب للسوق 
األسبوع املاضي، حيث انخفض 
 من 375 فلس��ا الى 355 فلسا 
 اال انه اس��تعاد خسائره بدعم 
 من املكاس��ب التي حققها سهم 
البن��ك الوطني وأغلب أس��هم 
الش��ركات التابع��ة ملجموع��ة 
ان تعلن  اخلراف��ي، ويتوق��ع 
املالي��ة  نتائجه��ا   الش��ركة 
الذي  الق��ادم  نهاية األس��بوع 
 يعد األخير إلعالنات الشركات 
لفترة الربع الثالث، وفي ضوء 
النتائج املالية للشركة في النصف 
األول من الع��ام احلالي والتي 

سهم بنك الكويت الوطني بالضعف 
املاضي، وذلك  الشديد االسبوع 
في اطار آليات التداول املتواضعة 
السهم الشركات القيادية، اال ان 
الس��هم تراجع سعره في بدايات 
تداول االسبوع من دينار و200 
فلس الى دينار و140 فلسا، ولكنه 
سرعان ما استرد هذه اخلسائر 
مرة اخ��رى ليغلق عل��ى دينار 
و200 فلس بدعم من التصريحات 
االيجابية لرئيس مجموعة البنك 
الوطني ابراهيم دبدوب والتي أملح 
فيها ال��ى ان البنك يدرس زيادة 
رأسماله، وقد اش��ارت مصادر 
ل� »األنباء« ف��ي هذا الصدد الى 
ان البنك يدرس زيادة رأس املال 
بنس��بة 20% بتكلفة قدرها 600 
فلس، وان البنك يستطلع آراء كبار 
املساهمني في هذا الشأن ملعرفة 
مدى القدرة على املش��اركة في 
زيادة رأس املال، ومن الطبيعي ان 
يساهموا في هذه الزيادة خاصة 
انها منخفضة قياس��ا بالس��عر 
الى  الس��وقي احلالي، باالضافة 
االرب��اح املمتازة التي اعلن عنها 
البنك والتي بلغت في التسعة اشهر 
نحو 201.5 مليون دينار منها نحو 
75.4 مليون دينار في الربع الثالث، 
علما ان ارباح النصف االول بلغت 
نحو 126 مليون دينار منها 62.5 
مليون دينار ارباح الربع الثاني من 
العام احلال��ي، ما يعني ان ارباح 
الربع الثالث ارتفعت مبقدار 12.9 
مليون دينار، وف��ي حال زيادة 
ارباح البنك في الربع االخير من 
العام احلالي بنفس معدل الزيادة 
في الربع الثالث، فان ارباح الربع 
االخير ستكون بحدود 88.3 مليون 
دينار، ما يعني ان اجمالي ارباح 
البنك في نهاية العام ستصل الى 
289.8 مليون دينار، وهذا يعني 
ان ارباح البنك في النصف الثاني 

س���هم منا القابض���ة بالتذبذب، 
حيث سيطرت عمليات البيع على 
تداوالت السهم في بداية تعامالت 
االسبوع االمر الذي دفعه للتراجع 
من 440 فلسا الى 390 فلسا اال 
انه مع عودة عمليات الشراء على 
السهم مرة اخرى عاد لالرتفاع 
بش���كل تدريجي ملستوى 435 
فلسا ليستقر على هذا املستوى 
آخر يومني من تداوالت االسبوع 
املاضي، ورغم س���يطرة خمس 
جهات عل���ى 80.7% من اجمالي 
عدد االسهم اال ان معدل دوران 
الس���هم يعتبر مرتفعا نتيجة 
عملي���ات املضارب���ة املتواصلة 
املتبقية من اسهم  النسبة  على 
الشركة والتي يقدر عددها بنحو 
120 مليون س���هم، وباعتبار ان 
ارباح الش���ركة في الربع الثاني 
من العام احلالي والبالغة خمسة 
ماليني دين���ار والتي جاءت من 
بيع اس���تثمارات لها، فان هناك 
ترقبا حذرا لنتائجها املالية في 
الربع الثالث م���ن العام احلالي 
والتي قد ال تكون بنفس مستوى 
ارباح الربع الثاني، كما انه ليس 
مستبعدا ان تكون بنفس مستوى 
ارباح الربع االول من العام احلالي 
والتي بلغت نحو نصف مليون 

دينار او تزيد قليال على ذلك.

البنك الوطني..6
زيادة رأس المال

احت��ل بنك الكوي��ت الوطني 
املركز السادس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 6.9 ماليني سهم نفذت 
من خ��الل 436 صفقة قيمتها 8 

ماليني دينار، وظل سهمه ثابتا.
اتس��مت حركة التداول على 

على الرغم من التداوالت القياسية 
التي شهدها سهم عقارات الكويت 
االس��بوع املاضي والتي متثل %15 
من اجمالي اس��هم الشركة اال ان 
طبيعة التداول غلب عليها عمليات 
املضارب��ة القوية االمر الذي جعل 
احلركة الس��عرية للس��هم تشهد 
تذبذبا ما بني 75 فلسا و83 فلسا، 
حيث يالحظ ان السهم يشهد دعما 
قويا على مس��توى سعري ما بني 
80 و82 فلس��ا والذي يعد اقل من 
القيمة االسمية بنسبة 20%، وتترقب 
االوساط االستثمارية النتائج املالية 
للشركة لفترة الربع الثالث، علما ان 
ارباحها في النصف االول من العام 
احلالي بلغت 2.9 مليون دينار منها 
نح��و 1.8 مليون دين��ار في الربع 
الثاني بزيادة قدرها 700 الف دينار 
عن ارب��اح الربع االول، وفي حال 
حتقيق ارباح في الربع الثالث بنفس 
مس��توى ارباح الربع الثاني، فان 
االرباح االجمالية للش��ركة لفترة 
التسعة اشهر يتوقع ان تكون بحدود 
4.7 ماليني دينار، وتأتي هذه االرباح 
من االداء التشغيلي للشركة، ويذكر 
ان هناك اربعة جهات تسيطر على 
47.6% من اسهم الشركة البالغ عددها 
نحو 906.7 ماليني سهم منها نحو 

1.1 مليون سهم اسهم خزينة.

منا القابضة..5
حركة متذبذبة

جاءت شركة منا القابضة في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 24.9 مليون سهم نفذت 
من خالل 830 صفقة قيمتها 10.5 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

خمسة فلوس.
اتس���مت حركة التداول على 

فلسا، ويالحظ انه منذ اعالن بيتك 
عن نتائجه املالية لفترة التسعة 
النزولي  أشهر ووتيرة االجتاه 
تسيطر على سعر السهم الذي 
يتماسك على سعر دينار و180 
فلسا، وقد بلغت أرباح بيتك في 
التسعة أشهر نحو 106.3 ماليني 
دينار ما يعادل 46.6 فلسا للسهم 
ارباحا  منها 34.2 مليون دينار 
محققة في الرب���ع الثالث اي ما 
يعادل 15 فلسا للسهم، وفي حال 
حتقيق بيتك نفس هذه االرباح 
ف���ي الربع األخير، ف���إن مجمل 
أرباحه في نهاية العام سيصل 
الى 140.5 مليون دينار ما يعادل 
61.7 فلسا، أما في حال تقليل حجم 
املخصصات ف���ي الربع األخير، 
فإنه يتوقع ان ترتفع هذه األرباح 
الس���ابقة،  التوقع  عن معدالت 
وق���د بلغ اجمال���ي مخصصات 
بيتك حتى نهاية التسعة أشهر 
نحو 460 ملي���ون دينار وعند 
له���ا، فإن أغلب  انتفاء احلاجة 
الى  هذه املخصصات ستتحول 
أرباح، وهو ما يجعل من ارتفاع 
حجم املخصصات عامال إيجابيا 
ل� »بيتك« على املدى البعيد، وان 
كان ذلك سيؤثر على مجمل أرباح 
العام احلالي، ولكن في ظل هذه 
األزمة، من الطبيعي جدا تراجع 
أرباح القطاع املصرفي بشكل عام 

محليا وعامليا.

عقارات الكويت..4
تداوالت قياسية

احتلت ش��ركة عقارات الكويت 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 136.4 مليون سهم نفذت من 
خ��الل 942 صفقة قيمتها 11 مليون 
دينار، وارتفع سهمها فلسا واحدا.

الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
15.5 مليون سهم نفذت من خالل 
655 صفقة قيمته��ا 17.6 مليون 

دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا.
في بدايات تداوالت األس��بوع 
املاضي س��يطرت عملي��ات البيع 
على تداوالت سهم اجيليتي والتي 
اتس��مت بالضعف اال انه سرعان 
ما عاد الس��هم لالرتفاع الى دينار 
و180 فلسا بعد ان كان متراجعا الى 

دينار و100 فلس.
وتترقب األوساط االستثمارية 
النتائج املالية للشركة لفترة الربع 
الثالث والتي سيناقش��ها مجلس 
االدارة ف��ي اجتماع ل��ه يعقد بعد 
غ��د الثالثاء، وفي ض��وء األرباح 
التي يعلن عنها لفترة الربع الثالث 
سيمكن توقع النتائج املالية للشركة 
في نهاية الع��ام، وبالتالي امكانية 
تقييم الس��عر السوقي للسهم في 
ضوء هذه األرباح، وكانت الشركة قد 
أعلنت عن أرباح في النصف األول 
من العام احلالي تقدر بنحو 74.9 
مليون دينار ما يعادل 74.9 فلسا 
للس��هم منها أرباح تقدر بنحو 38 
مليون دينار في الربع الثاني، وفي 
حال حتقيق الشركة أرباحا في الربع 
الثالث بنفس مستوى أرباح الربع 
الثان��ي، فإن مجمل أرباحها لفترة 
التسعة أشهر سيكون بحدود 113 
مليون دينار والتي تعتبر أكثر من 
ممتازة األمر الذي سينعكس بشكل 
إيجابي على سعر السهم، وبالتالي 
على أسهم الشركات املرتبطة بشركة 
العقارية  الوطنية  اجيليتي خاصة 
التي متتلك نحو 22.4% من أسهم 
اجيليتي، فيما ان املؤسسة العامة 

للتأمينات متتلك نحو %17.3.
لذل��ك فإنه في حال اس��تقرار 
الوضع العام للس��وق، فإن سهم 
اجيليتي مرشح لتحقيق مكاسب 
س��وقية جيدة خاصة ان الشركة 
مرش��حة ان توزع أرباحا مرتفعة 

عن العام احلالي.

»بيتك« ...3
السهم ثابت

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 14.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 848 صفقة قيمتها 16.6 
مليون دينار، وظل سهمه ثابتا. 
عل���ى الرغم من ضعف تداوالت 
سهم التمويل الكويتي في اطار 
الت���داوالت الضعيفة ألس���هم 
القيادية بشكل عام  الش���ركات 
األس���بوع املاضي اال ان احلركة 
السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب، 
حيث انخفض السهم في بدايات 
تداوالت األسبوع من دينار و180 
فلسا الى دينار و100 فلس وهو 
املستوى السعري الذي لم يشهده 
السهم على مدى 6 أشهر اال انه 
عاد لالرتفاع ملستوى دينار و180 

 
الشركات 1

األكثر نشاطًا

تصدرت ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( النشاط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 20.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 1163 صفقة 
قيمتها 22.8 مليون دينار وظل 

سهمها ثابتا.
عل���ى الرغم م���ن التداوالت 
املتواضعة لسهم زين االسبوع 
املاضي قياسا برأسمال الشركة 
اال ان احلركة الس���عرية للسهم 
اتس���مت بالتذبذب، حيث شهد 
السهم انخفاضا في بداية تداوالت 
االسبوع من دينار و160 فلسا الى 
دينار و60 فلسا اال انه عاد ليسترد 
خسائره ويحقق مكاسب ليرتفع 
الى دينار و200 فلس ولكنه اغلق 
في نهاية االس���بوع على دينار 
و160 فلسا، وجاء تذبذب السهم 
في بدايات االس���بوع اثر تسرب 
اشاعات سلبية عن الصفقة والتي 
نفاها رئيس مجموعة اخلرافي في 
تصريح اكد فيه على استمرارية 
املفاوضات حول الصفقة وانه لن 
يقل س���عر البيع عن الدينارين، 
وفي تط���ور ايجابي قوي نقلت 
رويترز يوم اجلمعة املاضية عن 
شركة االتصاالت الهندية احلكومية 
بهارات سانشاز نيجام التي تعتبر 
اح���دى الش���ركات املنضمة الى 
التحالف، انها س���تتوجه بشكل 
مباشر الى زين الكويتية لشراء 
حصة فيها اذا فشلت احملادثات 
التي تقودها شركة ڤاڤاسي الهندية، 
وهذا يظهر مدى االقبال على شراء 
حصة في زي���ن الكويتية االمر 
الذي يكش���ف االهداف احلقيقية 
الس���لبية  الصحاب االش���اعات 
ح���ول الصفقة والت���ي تنصب 
في العمل على افش���الها، كما ان 
هناك معلومات انتش���رت نهاية 
االسبوع املاضي حول قيام بنك 
الياباني قريبا باجراءات  نامورا 
الفحص الناف���ي للجهالة والذي 
يؤكد على استمرارية املفاوضات 
حول الصفق���ة والتي تعد انقاذا 
للوضع املتردي للبورصة، كما انها 
ستخفض من وطأة ضغوط األسهم 
املرهونة ل���دى البنوك، وتوفير 
س���يولة مالية جديدة س���تدفع 
لبناء مراكز مالية اس���تراتيجية 
في أس���هم مدرج���ة، ويتوقع ان 
تعل���ن الش���ركة ع���ن نتائجها 
املالية األسبوع اجلاري باعتبار 
القانونية  الفترة  انه األخير من 

إلعالنات الشركات املدرجة.

أجيليتي..2
ترقب للنتائج

جاءت شركة اجيليتي في املركز 

نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس


