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»الوطني« يوقف تراجع البورصة وأسهم الخرافي تدفعها لالرتفاع 
»زين« تقود الصعود ..وعودة أجواء التفاؤل تزيد من تدفق السيولة المالية

الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في 
قطاع االستثمار سجلت ارتفاعا باحلد 
األعلى دون عروض بيع، وهذه الشركات 
هي االس����تثمارات الوطنية والساحل 
للتنمية واملال لالستثمار والسورية 
القابضة وذلك بدعم من صعود سهم 

زين باحلد األعلى.
ورغم التداوالت املرتفعة لسهم ايفا 
اال انه سجل انخفاضا في سعره مبقدار 
البيع  وحدتني بفعل تزاي����د عمليات 
امللحوظ للدخول على اسهم اخرى اكثر 
نشاطا، فيما ان انخفاض سهم الديرة 
القابضة دون حاجز ال� 100 فلس في 
تداوالت متواضعة يعد مؤشرا غير مريح حلركة السهم واسهم الشركات 
االخرى املرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بشركة ايفا. وخالل مراحل 
التداول انخفض سهم الصفاة لالستثمار من 42 فلسا الى 138 فلسا بفعل 
عمليات البيع واالنخفاض العام للسوق اال انه مع عودة السوق لالرتفاع 
ازدادت عمليات الشراء على س����هم الصفاة لالستثمار ليغلق على 146 
فلس����ا. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع انخفاض اسعار بعضها بشكل محدود، فيما ان سهم جيزان العقارية 
يعد االكثر تداوال مع استقرار سعره، فيما اتسمت التداوالت على اسهم 
عقارات الكويت واملنتجعات بالضعف الش����ديد، وسجل سهم الوطنية 

العقارية ارتفاعا نسبيا في سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
نشطة على بعض االسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية وباقي اسهم 

الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع الصناعة.
وحققت اغلب اس����هم الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة نس����بيا فيما ان سهم زين سجل ارتفاعا باحلد األعلى 
بدعم من املعلومات التي انتش����رت عن املفاوضات التي تقوم بها ثالث 
شركات لشراء زين افريقيا في صفقة تتراوح قيمتها بني 10 و 11 مليار 
دوالر، االمر الذي يشير الى ان سهم زين وباقي اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي يتوقع ان تواصل االرتفاع،، وحافظ سهم اجيليتي على 
س����عره في تداوالت ضعيفة مع ترقب اوساط املتداولني لنتائج قضية 

الشركة في اميركا والتي ستنظر في جلسة اليوم االثنني.
واتس����مت حركة التداول على اسهم الشركات الرخيصة في القطاع 
بالضعف مع تراجع اسعار بعضها بشكل محدود اال انه يتوقع ان تعود 
بعض االسهم الرخيصة في القطاع للنشاط واالرتفاع مرة اخرى خاصة 
صفاة طاقة وصفاتك والصفوة، وفي قطاع االغذية انخفض سهم دانة 
الصفاة باحلد األدنى خالل التداول ليصل الى 162 فلس����ا اال ان عمليات 
الشراء القوية ادت لعودة السهم لسعره السابق البالغ 172 فلسا، وفي 
قطاع الش����ركات غير الكويتية، حققت اغلبها ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نش����طة نسبيا على س����همي التمويل اخلليجي والبنك االهلي 
املتحد. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 57.9% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 127 شركة.

البن����وك تظهر مدى التفاؤل بنتائجها في الربع األول من العام احلالي، 
كذلك القوة الشرائية على سهم زين وارتفاعه باحلد األعلى مطلوبا دون 
عروض ألول مرة منذ أكثر من ثالثة اشهر مؤشرا قويا على عودة السهم 
ملستوى الدينار مرة أخرى، خاصة انه انتشرت معلومات تتعلق ببيع 
»زين افريقيا«، حيث تفيد هذه املعلومات عن ان هناك ثالث ش����ركات 

عاملية بدأت املفاوضات في هذا الشأن.

آلية التداول

ارتفعت حركة التداول على اس����هم البنوك بش����كل ملحوظ خاصة 
سهم البنك الوطني، فيما حققت 
اسهم اربعة بنوك ارتفاعا في 
اسعارها مع استقرار اسعار 
باقي االسهم. فقد جاءت عمليات 
الشراء على سهم البنك الوطني 
بدعم من األرباح والتوزيعات 
اجليدة للبنك، والتفاؤل باألداء 
اجليد املتوقع للبنك في الربع 
األول من العام احلالي، كذلك 
رغم التداوالت الضعيفة نسبيا 
على سهم التمويل الكويتي اال 

انه حقق ارتفاعا في سعره.
وحقق����ت اغل����ب اس����هم 
الشركات االستثمارية ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت نشطة 
على بعض االسهم اال ان اسهم 

حجمها 57 مليون س����هم نفذت من خالل 696 صفقة قيمتها 6.3 ماليني 
دينار. وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 19.7 

مليون سهم نفذت من خالل 632 صفقة قيمتها 6.3 ماليني دينار.

األسهم القيادية

اتس����مت حركة مؤشري السوق بالتذبذب امللحوظ امس. ففي بداية 
التداوالت انخفض املؤشر العام ليصل انخفاضه إلى 35 نقطة بعد مرور 
أكثر من ساعة من فترة التداول اال ان هذه اخلسائر بدأت تتقلص تدريجيا 
بفعل تزايد عمليات الشراء على أسهم الشركات القيادية خاصة قطاع البنوك 

وسهم زين األمر الذي دفع 
السوق إلى االرتفاع بأكثر 
من 35 نقطة، ولكن هذه 
املكاسب بدأت في التراجع 
بفعل عمليات جني االرباح 
على بعض االسهم القيادية 
والرخيصة لتصل مكاسب 
املؤشر في الدقائق األخيرة 
الى 17 نقط����ة ولكن في 
الثواني األخيرة مت تصعيد 
الى 37.5 نقطة  املؤش����ر 
والوزني م����ن 5.5 نقاط 
إلى 6.2 نقاط األمر الذي 
زاد من اجواء التفاؤل لدى 
أوساط املتداولني خاصة ان 
عمليات الشراء على اسهم 

هشام أبوشادي
التابعة ملجموعة  انقذت الشركات 
اخلرافي سوق الكويت لألوراق املالية 
امس من هبوط حاد، لتدفعه الى صعود 
قوي خاصة في ظل املخاوف التي سادت 
اوساط املتداولني من تداعيات تدهور 
اسواق املال العاملية في نهاية تداوالت 
االسبوع املاضي على السوق احمللي، 
حيث ادت عمليات الش����راء امللحوظة 
على سهم »الوطني« الى توقف نزول 

السوق.
ومع الصعود احلاد لسهم زين فقد 
تالشت متاما تداعيات استقالة د.سعد 

البراك على الس����هم االمر الذي يشير الى مدى التفاعل القوي والتفاؤل 
باألوضاع املستقبلية للشركة، وهو ما أشارت اليه »األنباء« في تقريرها 
االس����بوعي املنشور امس، والذي اكدنا فيه على ان استراتيجية ضغط 
املصروفات وحتسني االداء التشغيلي لشركات زين التابعة في افريقيا 
سيحس����ن من ادائها املالي في عام 2010، في الوقت الذي انتشرت فيه 

معلومات عن مفاوضات لشراء زين افريقيا.
ومن ابرز ايجابيات تداوالت الس����وق امس تزايد عمليات الش����راء 
على اغلب اسهم الشركات التشغيلية االمر الذي زاد من جاذبية السوق 
واس����تقراره، بل ان استمرار توجه السيولة املالية وتزايدها نحو هذه 
االسهم س����يدفعه ملزيد من النشاط خاصة ان الس����وق أعطى اشارات 
قوية الى ان موجة الهبوط احلادة تالشت متاما، بل ان هامش التذبذب 
صعودا وهبوطا سيكون محدودا خاصة ان اوساط املتداولني يأخذون 
في االعتبار ان الشركات التي ستعلن عن توزيع ارباح ستكون محدودة 
جدا، وبالتالي التركيز على املكاس����ب السوقية التي ميكن حتقيقها في 

البورصة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 37.5 نقطة ليغلق على 7102.1 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.53% مقارنة بنهاية تعامالت االسبوع املاضي، كذلك 
ارتفع املؤشر الوزني 6.21 نقاط ليغلق على 386.19 نقطة بارتفاع نسبته 

1.63% مقارنة بنهاية تعامالت االسبوع املاضي.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 432.8 مليون سهم نفذت من خالل 

2578 صفقة قيمتها 70.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 127 شركة من اصل 206 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 52 شركة وتراجعت اسعار اسهم 42 شركة وحافظت 

اسهم 33 شركة على اسعارها و79 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 125.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1901 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
98.8 مليون سهم نفذت من خالل 1720 صفقة قيمتها 23.1 مليون دينار. 
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 87.7 مليون سهم 

نفذت من خالل 767 صفقة قيمتها 6.4 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 

عمليات جني أرباح 
على أغلب األسهم 
الرخيصة وترقب 
لنتائج تسوية 
قضية »أجيليتي«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
57.9 من القيمة 

اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 
41 ملي���ون دينار على 57.9% م���ن القيمة اإلجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: البنك الوطن���ي، إيفا، الصفاة، 
جيزان، الصناعات الوطنية، زين، صفاتك، دانة الصفاة، 

التمويل اخلليجي.

 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 12 مليون 
دينار على 16.9% من القيمة اإلجمالية.

 ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات اعالها قطاع اخلدمات 
مبقدار 76.6 نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار 69 نقطة، 
تاله قطاع االستثمار مبقدار 60.5 نقطة، فيما تراجعت 
مؤشرات قطاع التأمني مبقدار 34.5 نقطة، تاله قطاع 

العقار مبقدار 10.2 نقطة.
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المؤشر  37.5 نقطة وتداول 
432.8 مليون سهم قيمتها 

70.7 مليون دينار

ارتفـاع

»بيان«: األسواق الخليجية تجاوزت الخسائر مع نمو محدود
21.87%، وذلك بعد أن وصل إلى 
4.03 مليارات س����هم مقابل 5.16 
مليارات س����هم في األسبوع قبل 
املاضي. في حني بلغ مجموع قيم 
التداول في األسبوع املاضي 5.40 
مليارات دوالر منخفضا بنسبة 
14.20% عن األسبوع قبل املاضي 
والذي كان فيه 6.29 مليارات دوالر. 
املتداولة،  الكمي����ة  وعلى صعيد 
انخفضت في ستة أسواق مقابل 
ارتفاعها في س����وق واحد فقط، 
وجاء سوق دبي املالي في مقدمة 
التي س����جلت تراجعا،  األسواق 
حيث انخفض حجم التداول فيه 
بنسبة بلغت 28.87%. فيما جاءت 
السوق املالية السعودية في املرتبة 
الثانية بانخفاض نسبته %28.03. 
وجاء سوق مسقط لألوراق املالية 
في املرتبة الثالثة بتراجع نسبته 
21.64%. س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة بدوره، ج����اء في املرتبة 
الرابعة مسجال انخفاضا نسبته 
20.06%. أما أقل األسواق تراجعا، 
فكانت بورصة قطر، حيث نقصت 
كمية األسهم املتداولة فيها بنسبة 
4.21%. من جهة أخرى، زاد حجم 
التداول في سوق البحرين لألوراق 

املالية بنسبة %15.91.
هذا وكان أكب����ر حجم تداول 
بني أسواق األسهم اخلليجية من 
نصيب س����وق الكويت لألوراق 
املالية، والذي بلغ 2.17 مليار سهم، 
في حني جاء سوق دبي املالي في 
املركز الثان����ي بحجم تداول بلغ 

799.71 مليون سهم.
وعلى صعيد القيمة، انخفضت 
قي����م التداول في جميع أس����واق 
األسهم اخلليجية دون استثناء، 
وتصدرها سوق البحرين لألوراق 
املالية بعد أن نقصت قيمة تداوالته 
بنسبة بلغت 35.18%. فيما شغل 
س����وق أبوظبي ل����ألوراق املالية 
املرتبة الثانية، إذ س����جلت قيمة 
تداوالته انخفاضا بنسبة %30.26. 
فيما نقصت قيمة التداول في سوق 
مسقط لألوراق املالية، والذي حل 
ثالثا، بنسبة بلغت 25.41%. سوق 
الكويت لألوراق املالية حل سادسا 
بعد أن تراجعت قيمة التداول فيه 
أما بورصة قطر  بنسبة %7.43. 
فكانت هي األقل انخفاضا من حيث 
قيمة التداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية، إذ تراجعت فيها بنسبة 
2.98%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول 
بني أسواق األسهم اخلليجية من 
نصيب السوق املالية السعودية 
والتي بلغت 3.44 مليارات دوالر، 
الكويت لألوراق  فيما حل سوق 
املالية ثاني����ا بقيمة تداول بلغت 

1.02 مليار دوالر.

السوق هذه املكاسب في ظل حتقيق 
الغالبية العظمى من القطاعات منوا 
وبقي����ادة قطاع البنوك. أما األقل 
منوا بني أسواق األسهم اخلليجية 
في األسبوع املاضي، فكان سوق 
إذ ارتفع  املالية،  مسقط لألوراق 
مؤشره بنس����بة محدودة بلغت 
0.30% مغلقا عند مستوى 6.531.31 
نقطة، وقد منا املؤش����ر بدعم من 
ارتفاع قطاعني من قطاعات السوق 
الثالثة، فيما خفف تراجع قطاع 
اخلدمات من مكاسب مؤشر السوق. 
وعلى صعيد األداء من بداية العام، 
سجلت أربعة من أسواق األسهم 
اخلليجية مكاسب ملؤشراتها فيما 
تراجعت مؤشرات األسواق الثالثة 
الباقية. وتصدرت السوق املالية 
السعودية أسواق األسهم اخلليجية 
بعد أن سجل مؤشرها منوا نسبته 
2.61% مقارنة بإقفاله عام 2009. 
فيما شغل سوق مسقط لألوراق 
املالية املرتبة الثانية بعد أن حقق 
مؤشره منوا نسبته 2.55%. جاء 
بعده س����وق البحري����ن لألوراق 
املالية والذي بلغت نس����بة منو 
مؤشره 2.09%. أما سوق الكويت 
لألوراق املالية، فحل رابعا بعد أن 

زاد مؤشره بنسبة %0.85.
أما األسواق التي سجلت تراجعا 
على املستوى السنوي، فتصدرها 
سوق دبي املالي والذي بلغت نسبة 
تراجع مؤشره 7.78%. فيما حلت 
بورص����ة قطر في املرتبة الثانية 
حيث سجل مؤش����رها انخفاضا 
نس����بته 1.81%. أما أقل األسواق 
خسارة فكان سوق أبوظبي لألوراق 
املالية بعد أن وصلت نسبة تراجع 
مؤش����ره على املستوى السنوي 

إلى %1.39.

مؤشرات التداول

وش����هدت أس����واق األس����هم 
اخلليجية تراجعا لكل من مجموع 
أحجام وقيم الت����داول مع نهاية 
األس����بوع املاض����ي، حيث نقص 
إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 

في أربع جلسات متتالية.
أما س����وقا اإلمارات، فقد ظهر 
بينهما بع����ض التباين في األداء 
خاصة في أول وآخر أيام التداول، 
وإن متكن كالهما من احلفاظ على 
اجتاه عام صاعد خالل األسبوع، 
وذلك على الرغم من حالة الترقب 
التي أسفرت عن تراجع السيولة في 
كال السوقني. وقد تنازع السوقان 
عمليات جني األرب����اح من جهة 
واملضاربات من جهة أخرى، غير 
أن محصل����ة األداء كانت إيجابية 
خاصة لسوق دبي املالي الذي أنهى 
األسبوع متصدرا أسواق األسهم 
اخلليجية من حيث أداء مؤشره.

المؤشرات الرئيسية

وقال التقرير ان جميع أسواق 
األس����هم اخلليجية سجلت منوا 
ملؤش����راتها مع نهاية األس����بوع 
املاضي، وتصدر سوق دبي املالي 
تلك األس����واق بعدما منا مؤشره 
بنسبة بلغت 3.99% منهيا تداوالت 
األس����بوع عند مستوى 1.663.21 
نقطة، وقد منا املؤش����ر بدعم من 
ارتفاع القطاعات التي مت التداول 
على أسهمها خالل األسبوع وعلى 
رأسها قطاع االتصاالت. أما املرتبة 
الثانية، فش����غلتها بورصة قطر 
والتي وصل مؤشرها إلى 6.833.50 
نقطة كاسبا بنسبة 3.66%، وقد 
ارتفع املؤشر بفعل املكاسب التي 
القطاعات خاصة  حققتها جميع 
قطاعي الصناعة والبنوك. سوق 
أبوظبي لألوراق املالية بدوره شغل 
املرتبة الثالثة، وذلك بعد أن ارتفع 
مؤشره بنسبة 2.94% بعدما أغلق 
عند مس����توى 2.705.44 نقطة، 
متأث����را بنم����و الغالبية العظمى 
من قطاعات السوق خاصة قطاع 
الصحة والذي ارتفع بصورة الفتة. 
هذا وقد كان سوق الكويت لألوراق 

املالية هو صاحب املرتبة
السادسة، إذ أقفل مؤشره عند 
مس����توى 7.064.6 نقطة مرتفعا 
بنسبة 0.43%، وقد سجل مؤشر 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان أسواق األسهم 
اخلليجي����ة متكنت م����ن جتاوز 
خس����ائر األس����بوع قبل املاضي 
بعد أن اجتمعت على تسجيل منو 
ملؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 
وإن كان ه����ذا النمو محدودا في 
بعض األسواق، وجاء هذا التحول 
على الرغم م����ن تراجع مجموع 
التداول في أسواق  كميات وقيم 
األسهم اخلليجية مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي. هذا واستمرت حالة 
الترقب لنتائج الشركات السنوية 
التداول،  الهيمنة على أجواء  في 
خاصة ان أغلب األسواق اليزال عدد 
الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
فيها محدودا نسبيا. وأشار التقرير، 
على صعيد أداء األسواق، الى ان 
سوق الكويت لألوراق املالية متكن 
من تسجيل منو بسيط ملؤشره 
متأثرا بتحس����ن أس����عار األسهم 
القيادية بعد أن متكنت من تعويض 
خسائرها والتي منيت بها في بداية 
األسبوع. وقد لقي السوق دعما 
من األخب����ار اإليجابية واملتعلقة 
التنمية االقتصادية لعام  بخطة 
2010 � 2011، والتي حازت موافقة 
ال����وزراء مبوازنة تصل  مجلس 
إل����ى 4.78 مليارات دين����ار، كما 
أقر مجلس األم����ة كال من قانون 
خطة التنمية وقانون هيئة سوق 
املال ف����ي مداولتهما الثانية. هذا 
ولقي السوق املزيد من الدعم من 
األخبار اجليدة عن نتائج البنوك 
املدرجة التي مت اإلعالن عنها. أما 
عن السوق املالية السعودية، فقد 
الى ان للمضاربات  التقرير  لفت 
فيها الكلمة العليا، واتسم األداء 
بالتذبذب على املستوى اليومي، إذ 
تناوب االرتفاع واالنخفاض على 
مؤشر السوق باستثناء اليومني 
األخيري����ن والل����ذان حقق فيهما 
املؤشر ارتفاعني على التوالي. وقد 
بدأ السوق األسبوع بداية سلبية 
متأثرا بتراجع أغلب قطاعاته، قبل 
أن تساهم عمليات الشراء، والتي 
شملت األسهم القيادية، في حتسني 
وضعه في األي����ام التالية، وذلك 
على إثر ظه����ور عمليات جتميع 

على األسهم الثقيلة.
كم����ا حتكم����ت املضارب����ات 
وعمليات جن����ي األرباح في كل 
من سوق مسقط لألوراق املالية 
وسوق البحرين لألوراق املالية، 
مما نتج عنه تذبذب ملموس في 
أداء مؤش����ريهما على املس����توى 
اليومي. فيما كان أداء بورصة قطر 
أكثر استقرارا، إذ سجلت تراجعا 
وحيدا ملؤشرها في أولى جلسات 
األسبوع قبل أن يحقق االرتفاع 

)محمد ماهر(ارتفاع مؤشرات السوق يعيد أجواء التفاؤل
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الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

0.854%0.436%7.064.6الكويت السعري
2.611%0.465%6.281.60السعودية العام
2.093%1.144%1.488.76البحرين العام

6-1.81%3.662%6.833.50%قطر
2.552%0.307%6.531.31مسقط 30

7-7.78%3.991%1.663.21دبي
5-1.39%2.943%2.705.44أبوظبي العام


