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أربعة عوامل أنعشت البورصة أبرزها التأييد البرلماني لرئيس الحكومة
واستمرار الصعود يحّسن قيم األصول ويخفف ضغوط البنوك

توقعات باستمرار صعود األسهم القيادية والتركيز على البنوك

المضاربات ستزداد حدة على األسهم الرخيصة مع السرعة في جني األرباح

1.5 مليار دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري 5.1% والوزني %5.2

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع قبل الماضي

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

%)+ أو –(6 حتى 10 ديسمبر13 حتى 17 مؤشر%)+ أو –(6 حتى 10 ديسمبر13 حتى 17 مؤشر
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هشام أبوشادي
لعبت مجموعة من العوامل االيجابية التي بعضها محلي والبعض اآلخر خليجي، الدور 
االساسي في النشاط القياس�ي الذي شهدته سوق الكويت لالوراق املالية االسبوع 
املاضي، ويأتي في مقدمة هذه العوامل التأييد البرملاني لرئيس الوزراء في جلس�ة 

طرح الثقة االمر الذي حفز على دخول سيولة مالية جديدة للسوق.
فقد سجلت جميع مؤشرات البورصة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع املؤشر العام 
للس�وق مبقدار 346.3 نقطة ليغلق على 7104.3 نقاط بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائر املؤشر منذ بداية العام الى 678.3 نقطة بانخفاض 
نسبته 8.7% مقارنة باغالق نهاية عام 2008 البالغ 6758 نقطة، وفي حال استمرار 
السوق في حتقيق نفس هذه املكاسب خالل االسبوع اجلاري واالسبوع املقبل، فانه 

يتوقع ان يغلق املؤشر العام في نهاية العام احلالي اعلى من نهاية العام املاضي.
وحقق املؤش�ر الوزني ارتفاعا االس�بوع املاضي مبقدار 19.6 نقطة ليغلق على 
397.3 نقطة بارتفاع نس�بته 5.2% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ 

بداية العام الى 9.4 نقاط ما نسبته %2.3.
وحققت القيمة الس�وقية مكاس�ب كبيرة بلغت مليارا و569 مليون دينار لتصل 
الى 31 مليارا و286 مليون دينار بارتفاع نس�بته 5.3% مقارنة باالسبوع قبل املاضي 
لتصل اخلس�ائر الس�وقية منذ بداية العام الى مليارين و512 مليون دينار بانخفاض 

نسبته %7.4.
وسجلت املتغيرات الثالثة قفزة قياسية مقارنة باالسبوع قبل املاضي، فقد ارتفعت كمية 
االسهم املتداولة بنسبة 151.7% والقيمة بنسبة 121.5% والصفقات بنسبة %107.8.

في بدايات الشهر اجلاري كانت اجواء التشاؤم تسود اوساط املتداولني، بل ان 
املجاميع االستثمارية فقدت االمل في ان حتسن من قيم اصولها لتحسني ميزانياتها، 
اال انه حصلت متغيرات ايجابية غير متوقعة على املستويني احمللي واخلليجي وفرت 
مجموعة من احملفزات كانت بصيص األمل ألن تتحرك املجاميع االستثمارية بكل قوة 

لتصعيد قيم أصولها في السوق، وهذه العوامل هي:
أوال: جاء إعالن حكومة أبوظبي عن تقدمي دعم حلكومة دبي مبقدار 10 مليارات 

دوالر مبثابة املفاجأة التي دفعت أسواق الدول اخلليجية خاصة سوقي دبي وأبوظبي 
للصعود القوي وفي الوقت نفسه إنعاش أسواق املال العاملية.

ثانيا: جلس�ة االس�تجوابات التاريخية والتي لم تش�هدها احلياة البرملانية في 
الكويت من قبل خاصة استجواب رئيس احلكومة ألول مرة، وقد أعطت هذه اجللسة 
التي استمرت لصباح اليوم التالي مؤشرات قوية تتعلق مبرحلة جديدة من االستقرار 
السياسي وقدرة احلكومة على مواجهة مجلس األمة، وأيضا فتح الطريق أمام خطط 
التنمية االقتصادية التي طال انتظارها، فضال عن ان هناك ش�عورا س�اد املواطنني 
بعدم حاجتهم الى اس�تجوابات أخرى خاصة ان التوتر السياس�ي على مدى 4 أعوام 

أخر البالد اقتصاديا.
ثالثا: جناح هيئة االس�تثمار في حتقيق أرباح قدرها 1.1 مليار دوالر من بيع كامل 
حصتها في س�يتي جروب بقيمة 4.1 ملي�ارات دوالر وتصريح وزير املالية بان الهيئة 

ستستغل جزءا من هذه السيولة في استثمارات محلية.
رابعا: توقيع شركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( اتفاقية اعادة جدولة لديونها 

م�ع 53 بنكا األمر الذي أعطى بريق أمل بتكرار هذا االتفاق مع ش�ركات أخرى، فضال 
عن ان هذا االتفاق أخرج احدى كبريات الش�ركات االستثمارية من دائرة الشك في 
اخلروج من أزمتها والشائعات حولها والتي كانت تدور حول احتماالت إفالسها، األمر 

الذي قلل من حدة املخاوف جتاه السوق ودعم من روح التفاؤل.
في اطار عوامل الزخم احلالية واستمرار تزايد التدفقات املالية للبورصة، فإنه يتوقع 
ان يستمر االجتاه الصعودي للسوق بقوة خاصة األسبوع اجلاري، فستستمر املجاميع 
االس�تثمارية في تصعيد قيم أصولها ملستويات تفوق اغالقات الربع الثالث أو بنفس 
املس�تويات على األقل، كما انه يتوقع ان تشهد أس�هم البنوك صعودا ملحوظا أيضا 
خاصة انها متثل أهم املراكز املالية لدى الصناديق واحملافظ املالية الكبيرة، فضال 
عن ان صعود أس�هم البنوك واستمرار صعود األسهم القيادية األخرى سيحد بشكل 
كبير من ضغوط البنوك على العمالء الذين قاموا برهن هذه األسهم مقابل قروض، كما 
ان ذلك س�يقلل أيضا من املخصصات على البنوك، لذلك فإن استمرار صعود السوق 

سيحسن من قيم األصول ويحقق أهدافا مشتركة جلميع اجلهات.

ايضا تعتبر محدودة، حيث ارتفع 
سعر السهم بنسبة 2.9%، وهناك 
شركات غير مدرجة تسيطر على 
63.1% من اجمالي اسهم الشركة، 
ومعروف ان معدل دوران سهم 
املبان��ي ضعي��ف تاريخيا اال ان 
ارتفاع القيمة الس��وقية للسهم 
والتي تقدر بنحو 720 فلسا يجعله 
ضمن قائمة الشركات العشر االكثر 
نش��اطا خاصة ان التداول على 
اتسم  القيادية  الش��ركات  اسهم 
بالضع��ف باالضافة الى رخص 
اس��عار العديد من االسهم، ومن 
املتوقع ان يش��هد السهم املزيد 
من االرتفاع في سعره السوقي 

في الفترة املقبلة.

»مجموعة الصناعات«.. 9
ارتفاع تدريجي

جاءت مجموعة الصناعات 
الوطنية في املركز التاسع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 40.9 
مليون سهم نفذت من خالل 866 
صفقة قيمتها 13.2 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 25 فلسا.
التداول  اتس���مت حرك���ة 
على سهم الصناعات الوطنية 
بالضعف النس���بي مع ارتفاع 
تدريجي في سعر السهم الذي 
ارتف���ع بنس���بة 7.9% مقارنة 
باالس���بوع قبل املاضي، حيث 
ارتفع الس���هم من 315 فلس���ا 
الى 340 فلس���ا م���ع توقعات 
الس���هم االرتفاع  بان يواصل 
ف���ي الفترة املقبلة لتحس���ن 
اصول الش���ركات التي متتلك 
في الصناع���ات الوطنية، كما 
ان استمرار االجتاه الصعودي 
للسوق سيؤدي الى حتسن قيم 
استثمارات مجموعة الصناعات 
الوطني���ة نفس���ها االمر الذي 
سينعكس بشكل ايجابي على 

ميزانيتها.

»الخليج المتحد«.. 10
انخفاض سعري

جاء بنك اخللي��ج املتحد في 
املركز العاشر من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 40.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 215 صفقة قيمتها 12.5 
مليون دينار، وانخفض س��همه 

20 فلسا.
الول م��رة يدخل س��هم بنك 
اخللي��ج املتح��د ضم��ن قائمة 
الشركات العش��ر االكثر نشاطا 
من حيث القيمة، وهذا يعود الى 
عمليات النقل التي شهدها السهم 
بني بع��ض احملافظ املالية التابعة 
لشركات متتلك حصصا مؤثرة 
في البنك، وذلك استعدادا لتصعيد 
الس��هم والذي يتوقع ان يشهد 

ارتفاعا ملحوظا.

التوقع��ات ان تنحصر  في ظل 
التوزيع��ات في عدد محدود من 
البنوك، فان سهم البنك الوطني ال 
يستبعد ان يصل ملستوى الدينار 
و300 فلس عند انعقاد اجلمعية 
العمومية للبنك في اواخر شهر 
فبراير املقبل، لذلك فان الس��هم 
بس��عره احلالي يعتبر اكثر من 
ممتاز للشراء خاصة وان هناك 
بعض احملافظ الكبيرة والصناديق 
االستثمارية قامت بعمليات بيع 
ملحوظة عندما كان السهم يتداول 
بقوة عند اسعار دينار و280 فلسا، 
واآلن هذه االطراف تقوم بتجميع 
ما قامت ببيعه في اوقات سابقة 
محققة فروقات اس��عار كبيرة 

والتي تعتبر ارباحا.

»عقارات الكويت« ..7
تداوالت قياسية

جاءت شركة عقارات الكويت 
الس���ابع من حيث  املركز  في 
القيمة، اذ مت تداول 192.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 1574 صفقة 
قيمته���ا 14.9 ملي���ون دينار، 

وارتفع سهمها 10 فلوس.
القياسية  التداوالت  ورغم 
التي شهدها سهم عقارات الكويت 
اال ان عمليات املضاربة وجني 
االرباح سيطرت على طبيعة 
تداوالت السهم اال انها لم حتد 
من االجتاه الصعودي للسهم 
الذي ارتفع بنسبة 14.1%، حيث 
ارتفع من 71 فلسا الى 84 فلسا 
اال انه اغلق في نهاية االسبوع 
على 81 فلسا، ومتثل التداوالت 
التي شهدها السهم نحو %21.1 
من اجمالي عدد اسهم الشركة 
البالغ 906.7 مالين سهم علما 
بان هناك اربعة اطراف تسيطر 
على 44.8% من اسهم الشركة 
االمر الذي يشير الى ان هناك 
كميات كبيرة من اسهم الشركة 
غير مملوكة وبالتالي صعوبة 
في صعود الس���هم االمر الذي 
يتطلب تداوله بكميات كبيرة 

حتى يواصل االرتفاع.

»المباني«8
صعود محدود

جاءت شركة املباني في املركز 
الثامن من حيث القيمة، اذ مت تداول 
20.2 مليون سهم نفذت من خالل 
641 صفق��ة قيمتها 14.4 مليون 
دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا.

لالسبوع الثاني على التوالي، 
حافظ سهم املباني على ان يكون 
ضمن اسهم اكبر عشر شركات من 
حيث القيمة، ولكن نظرا لعدد اسهم 
الشركة البالغ 459 مليون سهم، فان 
تداوالت السهم االسبوع املاضي 
تعتبر محدودة، كما ان مكاسبه 

الش���ركة، ومن هذه الشركات 
اخلمس شركة عقارات الكويت 
الوحيدة املدرجة في البورصة 
والتي متثل نحو 5.75%، فيما 
ان الشركات االربع االخرى غير 
مدرجة، وبالتالي فان استمرار 
االجتاه الصعودي لسهم الديرة 
القابضة سينعكس بااليجاب 
عل���ى االصول االس���تثمارية 

لشركة عقارات الكويت.

البنك الوطني.. 6
تداوالت محدودة

الوطني  الكوي��ت  احتل بنك 
املركز السادس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 15 مليون سهم نفذت 
من خالل 392 صفقة قيمتها 16.6 
مليون دينار، وارتفع سعره 60 

فلسا.
التداوالت  الرغم م��ن  عل��ى 
الضعيفة جدا لسهم البنك الوطني 
االسبوع املاضي فانه حقق مكاسب 
سوقية جيدة نسبتها 5.7%، حيث 
ارتفع السهم من دينار و60 فلسا 
الى دينار و120 فلسا، وقد ادى 
الس��عري للسهم  ذلك االرتفاع 
الى ارتفاع في القيمة الس��وقية 
مبقدار 187.3 مليون دينار لتصل 
القيمة الس��وقية للبن��ك الى 3 
ملي��ارات و329.7 مليون دينار، 
وفي ظل التوقعات بأن تش��هد 
اسهم الشركات القيادية وخاصة 
البنوك وحتدي��دا البنك الوطني 
خالل الفت��رة املتبقية من العام 
احلالي ارتفاعا، فان سهم البنك 
الوطني يتوقع ان يشهد صعودا 
ملحوظا خاصة وانه كان يشهد 
عمليات جتميع بوتيرة محدودة 

الهداف استثمارية.
فف��ي ظل االرباح القياس��ية 
املتوقعة لسهم البنك الوطني في 
نهاية العام احلالي والتوقعات بان 
يوزع ارباحا اكثر من ممتازة خاصة 

ميزانياتها في األسبوع قبل األخير 
من نهاية العام، وباعتبار ان أسهم 
الشركات القيادية وخاصة البنوك 
متثل مراكز مالية أساس��ية في 
الصناديق واحملافظ املالية الكبيرة، 
لذلك فإنه يتوقع ان تشهد أسهم 
ارتفاعا ملحوظا، وليس  البنوك 
مستبعدا ان يتجاوز سهم بيتك 
الدينار  األسبوع اجلاري حاجز 

و200 فلس بقوة.

»الديرة القابضة«.. 5
صعود ملحوظ

احتلت شركة الديرة القابضة 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 206.4 مالين سهم 
نفذت من خ���الل 1541 صفقة 
قيمته���ا 17.1 ملي���ون دينار، 

وارتفع سهمها 18 فلسا.
عل���ى الرغم من س���يطرة 
القوية  عملي���ات املضارب���ة 
والسرعة في جني األرباح على 
تداوالت سهم الديرة القابضة 
األسبوع املاضي اال ان السهم 
حقق مكاسب سوقية مرتفعة 
بلغت نس���بتها 24.7% والتي 
تعتبر مكاس���ب كبيرة، حيث 
ارتفع السهم من 73 فلسا إلى 
91 فلس���ا، ويتوقع ان يواصل 
السهم االرتفاع ليصل حلاجز 
ال� 100 فلس والذي قد يش���هد 
فيه السهم مقاومة في جتاوزه 
نتيج���ة عمليات جني األرباح 
القوية التي سيشهدها عند هذا 
احلاجز إال أنه في ظل استمرار 
التداوالت القوية، فإنه يتوقع ان 
يتجاوز هذا احلاجز، فالتداوالت 
التي الس���هم االسبوع املاضي 
متثل نحو 27.7% من اجمالي 
عدد اسهم الشركة البالغ 744.4 
مليون س���هم علما بان هناك 
نحو خمس ش���ركات متتلك 
نح���و 56.3% من عدد اس���هم 

السهم، واستمرار  ان يتراجع 
عدم الشفافية سيدفع السهم 
التراج���ع وبالتالي  ملزيد من 
احلاق املزيد من اخلسائر بعدد 
كبير من املتداولن، خاصة ان 
انخفاض سهم أجيليتي يؤدي 
الى انخفاض س���هم الوطنية 
العقاري���ة ومركز س���لطان، 
واألسوأ ان ذلك يلحق خسائر 
ضخمة باملؤسسات والهيئات 
احلكومي���ة الت���ي متتلك في 

أجيليتي.
فاملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية متتلك نحو %17.88 
من أس���هم أجيليت���ي، خالفا 
لصناديق االستثمار التي تساهم 
فيها الهيئة العامة لالستثمار، 
العامة لشؤون  الهيئة  ان  كما 
القصر متتلك نح���و 10% في 
الوطنية العقارية التي بدورها 
متتلك نحو 22.4% من أس���هم 

أجيليتي.

»التمويل الكويتي«.. 4
ارتفاع سعري

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 17.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 718 صفقة قيمتها 19.7 
مليون دينار، وارتفع سهمه 60 

فلسا.
التداوالت  الرغم م��ن  عل��ى 
التمويل  احملدودة نسبيا لسهم 
الكويت��ي اال انه س��جل ارتفاعا 
سعريا بنسبة 5.6%، حيث ارتفع 
السهم من دينار و80 فلسا الى 
دينار و140 فلسا، ومع التوقعات 
ب��أن جتذب الش��ركات القيادية 
أوساط املتداولني األسبوع القادم، 
فإنه يتوقع ان تشهد أسهم البنوك 
ارتفاعا ملحوظا األسبوع اجلاري 
خاصة ان أغلب الصناديق واحملافظ 
املالية الكبيرة تعمل على اغالق 

البورصة  ادارة  بطل���ب م���ن 
بتوضيح طبيعة هذه القضية، 
وقد اصدرت بيانا في هذا الشأن 
اال ان البي���ان الذي صدر عن 
الش���ركة للبورصة الكويتية 
يختلف عن البيان الذي اصدرته 
الشركة في بورصة دبي، والذي 
حددت فيه ان فروقات االسعار 
القضية تقدر  التي وردت في 
بنحو 60 مليون دوالر، وهذا 
الرقم ل���م يكن موج���ودا في 
البيان الص���ادر في البورصة 
الكويتية، ثم انتشرت معلومات 
غير صادرة عن الشركة بأنها 
جتري مفاوضات ودية للوصول 
ال���ى اتفاق خالل اس���بوعن، 
وانتهت مهلة األسبوعن دون 
ان تعلن الش���ركة رسميا من 
البورص���ة عن طبيعة  خالل 
هذه املفاوضات وأسباب عدم 
التوصل التفاق، ثم انتشرت 
معلومات بأن هناك أسبوعا آخر 
مهلة يتم فيه التفاوض للتوصل 
الدخول  الى حلول ودية قبل 
في متاهات القضاء األميركي، 
وس���ينتهي هذا األسبوع بعد 
غد الثالثاء، اال ان الشركة لم 
تعل���ن عن ذلك، ول���م تطلب 
البورص���ة توضيحات  ادارة 
من الشركة حول طبيعة هذه 
املفاوضات، ونظرا لعدم التزام 
الشركة بالشفافية، فقد انتشرت 
شائعات أثرت بشدة على السهم 
وبالتالي أحلقت خسائر ضخمة 
بالعديد من أوساط املتداولن، 
وكان مف���اد هذه الش���ائعات 
الط���رف األميرك���ي طلب  ان 
تعويضات مببال���غ ضخمة، 
وقد بدأت الش���ائعات مببالغ 
200 مليون دوالر ووصلت الى 
920 ملي���ون دوالر، ومع ذلك 
لم تس���ارع الش���ركة أو إدارة 
البورصة، باإلعالن رسميا عن 
أي شيء يتعلق بالتعويضات 
الطرف  الت���ي يطال���ب به���ا 
األميركي، لذلك كان من الطبيعي 

الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
262.8 مليون سهم نفذت من خالل 
1864 صفقة قيمتها 25.5 مليون 
دينار، وارتفع س��همها 11 فلسا، 
واصل سهم ايفا تداوالته القياسية 
لالسبوع الثاني على التوالي االمر 
الذي دفع السهم لالرتفاع بنسبة 
12.1%، حيث ارتفع السهم من 91 
فلسا الى 104 فلوس اال انه اغلق 
على 102 فل��س مع توقعات بان 
يواصل االرتفاع، ومتثل التداوالت 
التي ش��هدها الس��هم االسبوع 
املاض��ي نحو 36.5% من اجمالي 
عدد اسهم الش��ركة البالغ نحو 
720 مليون سهم علما بان هناك 
سبع شركات متتلك نحو %74.7 
من اسهم الشركة، وهناك نسبة 
كبيرة من هذه االسهم مرهونة 
االمر الذي يدفع باجتاه استمرار 
الذي  االجتاه الصعودي للسهم 
وصل في فورة نش��اط السوق 
في بدايات الربع الثاني من العام 
احلالي الى نحو 160 فلسا اال انه 
ظ��ل في التراج��ع الى ان وصل 
نحو 70 فلس��ا تقريبا ليتجاوز 
مرة اخ��رى حاجز ال� 100 فلس 
بصعوبة االسبوع املاضي، وفي 
ظل استمرار التركيز على اسهم 
الشركات الرخيصة، فانه يتوقع 
ان يواص��ل االرتف��اع، ولي��س 
مستبعدا ان يصل الى 120 فلسا 
لتحس��ني االداء املالي للشركات 
املدرج��ة التي متتل��ك حصصا 
في ش��ركة ايفا في نهاية العام، 
وهي كويت انفست التي متتلك 
7.015% مرهون منه��ا %6.988، 
ش��ركة جيزان العقارية ومتتلك 
نحو 6.36%، والدي��رة القابضة 
التي متتلك نحو 25.442% مرهون 
منها نحو 23.843%، وبالتالي فان 
استمرار االجتاه الصعودي لسهم 
ايفا ووصوله السعار جيدة في 
نهاية العام سينعكس على االداء 
املالي لهذه الشركات في ميزانياتها 

السنوية بشكل ايجابي.

»أجيليتي«.. 3
انخفاض سعري

احتلت شركة اجيليتي املركز 
الثالث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 27.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1339 صفقة قيمتها 
22.1 مليون دينار، وانخفض 

سهمها 40 فلسا.
على الرغم من ان نحو %95 
من الش���ركات املدرجة حققت 
مكاسب سوقية االسبوع املاضي 
س���واء االس���هم الرخيصة او 
القيادية اال ان سهم  االس���هم 
اجيليتي انخفض سعره بنسبة 
4.8%، وهذا يعود الى الضبابية 
وعدم الشفافية التي تتعامل بها 
املرفوعة  القضية  الشركة في 
ضدها في اميركا، فمنذ االعالن 
عن القضية، سارعت الشركة 

 
»زين«..1

تتصدر  النشاط

تصدرت شركة »زين« النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 26.7 
مليون سهم نفذت من خالل 1268 
صفقة قيمتها 27.7 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 70 فلسا.
عل���ى الرغم م���ن التداوالت 
الضعيفة نسبيا على سهم زين 
إال أنه سجل ارتفاعا في سعره 
بنسبة 7.1%، حيث ارتفع السهم 
من 990 فلسا في نهاية األسبوع 
قبل املاضي الى دينار و60 فلسا 
في نهاي���ة تداوالت األس���بوع 
املاضي، وقد أدى ذلك الى ارتفاع 
القيمة السوقية للشركة مبقدار 
256.5 مليون دينار لتصل الى 4 

مليارات و531.5 مليون دينار.
وعلى الرغ���م من انه تزامن 
مع صعود سهم زين معلومات 
غير مؤكدة عن ان هناك تطورات 
إيجابية بخصوص صفقة بيع 
46% من أس���هم الشركة اال انه 
كان من الواضح ان هناك اجتاها 
لتصعيد السهم األمر الذي ادى 
الى صعود اسهم جميع الشركات 
التابع���ة ملجموع���ة اخلرافي، 
وبالتبعية انعكس ذلك بش���كل 
ايجابي على السوق بشكل عام 
والذي حقق مكاس���ب سوقية 
كبيرة، وفي ظ���ل اجواء الزخم 
احلالية، فانه يتوقع ان يواصل 
سهم زين االرتفاع بشكل ذاتي، 
فالسعر السوقي احلالي للسهم 
يعتبر مناسبا في ضوء النتائج 
املالية املتوقعة للشركة في نهاية 
العام احلال���ي والتي يتوقع ان 
تكون بحدود 236.8 مليون دينار، 
وذلك في حال حتقيق الش���ركة 
ارباحا في الربع الرابع من العام 
احلالي تعادل نفس االرباح التي 
حققتها في الربع الثالث من العام 
احلالي والتي بلغت 41.2 مليون 
دينار، وم���ن الواضح ان هناك 
تراجعا في ارباح الش���ركة في 
النصف الثاني من العام احلالي 
مقارنة بالنص���ف االول والذي 
حققت فيه الشركة ارباحا تقدر 
بنح���و 154.4 مليون دينار، اما 
في العام املقبل، فانه يتوقع ان 
تشهد ارباح الشركة نقلة افضل 
من ارباحها ف���ي العام احلالي، 
النمو في  وذلك طبقا ملؤشرات 
االقتصاد العامل���ي خاصة فيما 
الدوالر  يتعلق بتحس���ن قيمة 
والتي كان تراجعها بشكل ملحوظ 
النتائج  له تأثير س���لبي على 

املالية لشركة زين.

»إيفا«.. 2
تداوالت قياسية

جاءت ش��ركة ايفا في املركز 
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