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السوق يستوعب عمليات جني األرباح ويعود لالرتفاع
»زين« تؤسس على أسعار جديدة تمهيدًا لصعود قوي

االس���تثمارات الوطنية في بدايات 
ل باحلد األدنى ليتراجع من 410  التداو
ن عمليات  فلوس الى 385 فلسا اال ا
الشرال القوية التي شهدها السهم 
ادت لتراجعه الى 400 فلس األمر 
ن السهم سيدخل  ي يشير الى ا الذ
في مرحلة جديدة من الصعود، كذلك 
انخفض سهم الساحل من 152 فلسا 
ن عمليات الشرال  الى 144 فلسا اال ا
ن يعود  القوية على السهم ادت الى أ
ي يشير  ى 152 فلسا، االمر الذ ملستو
الى انه س���يواصل االرتفاع بقوة، 
ورغم التداوالت الضعيفة على سهم 
ه، فيما سجل سهم ايفا  الصفاة لالستثمار اال انه حافظ على سعر
ن سهم الديرة  ه في تداوالت ضعيفة اال ا ارتفاعا محدودا في سعر
ه مستقرا في تداوالت ضعيفة ايضا،  القابضة حافظ على س���عر
ه في تداوالت ضعيفة  وسجل سهم جلوبل ارتفاعا محدودا في سعر
وحققت اغلب اس���هم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
أ باس���تثنال التداوالت املرتفعة على  تداوالت ضعيفة بش���كل عا
ي شهد تداوالت قياسية  بعض االسهم كسهم عقارات الكويت الذ
ه بفعل عمليات جني االرباي، فيما انه رغم  مع انخفاض في سعر
ن العقارية اال انه حافظ  التداوالت القياسية التي شهدها سهم جيزا
ه ثابتا، فيما سجل سهم املنتجعات ارتفاعا ملحوظا في  على سعر
ه في تداوالت مرتفعة نسبيا، واستمرت التداوالت القياسية  سعر

ي. ي واصل اجتاهه الصعود ل الذ على سهم مناز

الصناعة والخدمات

تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية بني االرتفاع واالنخفاض 
في تداوالت ضعيفة نس���بيا على بعض االس���هم، فقد استمرت 
ي سجل  التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذ
ه، كذلك االمر بالنسبة لسهم صناعات  ارتفاعا محدودا في س���عر
ه ايضا، فيما سجل  ي سجل ارتفاعا محدودا في سعر االنابيب الذ
ه في تداوالت  س���هم اخلليج للكابالت انخفاضا ملحوظا في سعر

ضعيفة نسبيا.
وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نش���طة على بعض االسهم القيادية في القطاع، فقد 
ل من امس مع ارتفاع  تراجعت تداوالت سهم زين بشدة مقارنة بأو
ن سهم اجيليتي سجل ارتفاعا  ه مبقدار وحدة سعرية، فيما ا سعر
ن متراجعا  ن كا ه ليصل الى 490 فلس���ا بعد ا محدودا في س���عر
الى 640 فلسا، وشهد سهم الصفوة تداوالت قياسية غلب عليها 
عملي���ات املضاربة القوي���ة التي ادت الى ارتفاع الس���هم مبقدار 
ل  وحدتني، فيما جتاوز س���هم صفاة طاقة حاجز ال� 100 فلس الو

مرة منذ فترة طويلة.
وتباينت اسهم الشركات اخلليجية صعودا وهبوطا في تداوالت 

أ. ضعيفة بشكل عا
ل اسهم 9 شركات على 55.3% من  وقد اس���تحوذت قيمة تداو
ل والبالغ عددها  القيمة االجمالية للش���ركات التي ش���ملها التداو

142 شركة.

ن الفترة احلالية متثل فرصة  واألهم من ذلك اننا نؤكد على اهمية ا
ى ألصحاب  ى، وبالتالي فإنه من األجد ل بعيدة املد استثمارية آلجا
ل الفرص  ن يتحولوا الى االس���تثمار في السوق واستغال الودائع ا
االستثمارية العديدة سوال اسهم الشركات القيادية او الرخيصة.

آلية التداول

حققت اسهم اربعة بنوك ارتفاعا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
نسبيا فيما تراجعت اسعار 
اسهم بنكني، فرغم التداوالت 
الضعيفة على سهمي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي 
انهم����ا حققا مكاس����ب  اال 
وذلك بدعم  سوقية جيدة، 
التط����ورات االيجابية  من 
للبورصة والتي ستنعكس 
بشكل ايجابي على رفع قيم 
ضمانات االسهم املرهونة 
ى البنك الوطني. خاصة لد
وس���جلت اغلب اسهم 
الش���ركات االس���تثمارية 
ارتفاعا في اس���عارها في 
تداوالت نشطة على بعض 
االسهم، فقد انخفض سهم 

ل حجمها  وج����ال قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداو
ل 943 صفقة بلغ����ت قيمتها ن س����هم نفذت من خ����ال  30.3 ملي����و

ن دينار.  11.8 مليو

رهونات البنوك

ى من تأثير  ن تأثير صفقة زين على الس���وق أقو ل ا ميكن القو
ل الفترة التي س���بقت  ن االس���تقرار املالي على البورصة خال قانو

ن،  القانو ن ع���ن  االعال
املباشر  فخالفا للتأثير 
أ للسوق،  على األدال العا
ى  أقو ن هناك تأثيرا  فإ
ى  على رهونات االسهم لد
البنوك خاصة رهونات 
سهم زين وبشكل خاص 
على البنك الوطني، لذلك 
ي  ن يؤد فإنه يتوق���ع ا
ارتفاع قي���م الرهونات 
ن  ا الى  البن���وك  ى  ل���د
ينعكس ذلك على األدال 
أ  ل العا املالي للبنوك خال
ي سيدفع  احلالي االمر الذ
البنوك  اسعار اس���هم 
ملس���تويات قياس���ية، 

هشام أبوشادي
الكويت لألوراق  استعاد سوق 
أ  ي في ختا املالية اجتاهه الصعود
تعامالت االسبوع أمس اثر عمليات 
جني األرباي القوية والتي أدت الى 
ل من أمس. فقد  ي أو تراجعه بشكل قو
أدت عمليات الشرال امللحوظة على 
أغلب اسهم الشركات املرتبطة بسهم 
»زين« هلى عودة السوق لالرتفاع 
في نهاية التداوالت على الرغم من 
ه النزولي أغلب مراحل  سيطرة االجتا
ل في الس����وق بفعل عمليات  التداو
ي جعل أسعار  جني األرباي، األمر الذ

األسهم تؤسس على مس����تويات جديدة، ما حفز عمليات الشرال 
ي  ن يواصل اجتاهه الصعود ن الس����وق يتوقع ا أمس، وبالتالي فإ
ي لسهم زين أمس، هال  أ. فرغم حالة التذبذب السعر األسبوع القاد
ن آلية  ل احملرك األساس����ي لنشاط السوق، حيث يالحظ ا انه اليزا
ن السهم  ل التي ش����هدها السهم في اليومني املاضيني تؤكد ا التداو
ن يشهد  ي يتوقع ا تعرض لضغوط قوية بهدف جتميع السهم الذ
قفزات سعرية كبيرة في الفترة القادمة مع استمرار حركات التذبذب 
ى املرتبطة ب� »زين« حتى  وجني األرباي على السهم واألسهم األخر
ه  ن اس����تمرار االجتا أ الصفقة، وما يجب التأكيد عليه ا موعد امتا
أ، يعتبر في حالة  ي للس����وق حتى نهاية االسبوع القاد الصعود
ي  ن يواصل نشاطه القو ى شهرين مع توقعات بأ نش����اط على مد
أ  ل من العا ن أدال الشركات في الربع األو ايضا في شهر مارس، فإ
ي سيولد قوة دفع لنشاط  احلالي سوف يسجل منوا جيدا، األمر الذ

السوق في الربع الثاني.

المؤشرات العامة

أ للبورصة 29.9 نقطة ليغلق على 7396.5  ارتفع املؤشر العا
نقطة، كما ارتفع املؤش����ر الوزني 4.25 نقاط ليغلق على 424.58 

نقطة.
ل  ن سهم نفذت من خال بلغ اجمالي األسهم املتداولة 649.3 مليو
ل على أسهم  ى التداو ن دينار، وجر 9979 صفقة قيمتها 111.3 مليو
142 شركة من أصل 207 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 57 
شركة وتراجعت أسعار اسهم 41 شركة وحافظت اسهم 44 شركة 

على اسعارها و65 شركة لم يشملها النشاط.
ن  ل حجمها 262.1 مليو تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداو

ن دينار. ل 3767 صفقة قيمتها 55.7 مليو سهم نفذت من خال
ل حجمها  وج����ال قطاع العقار ف����ي املركز الثاني بكمية ت����داو
ن  ل 1471 صفقة قيمتها 13.7 مليو ن سهم نفذت من خال 179.6 مليو

دينار.
ل حجمها  واحتل قطاع االس����تثمار املركز الثالث بكمي����ة تداو
ن  ل 2632 صفقة قيمتها 17.3 مليو ن سهم نفذت من خال 120.9 مليو

دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
ل 541 صفقة قيمتها  ن سهم نفذت من خال ل حجمها 38.9 مليو تداو

3.7 ماليني دينار.

استحواذ قيمة 
 تداول أسهم

  9 شركات
  على %55.3 

من القيمة اإلجمالية

 اس���تحوذت تداوالت 9 ش���ركات على 55.3% من 
ه الشركات هي:  هجمالي القيمة املتداولة في السوق وهذ
ن، والصناعات،  االستثمارات، وبيتك، وعقارات، وجيزا

وبورتالند، وأجيليتي، وزين، والصفوة.

ن   اس��تحوذت »زين« على تداوالت بقيمة 22.8 مليو
دينار مثلت 20% من اجمالي القيمة املتداولة في السوق.

ن األخضر على كل قطاعات السوق   س���يطر اللو
ي ش���هد تراجعا مبقدار  باس���تثنال قطاع االغذية الذ
39.9 نقطة وتصدرت البنوك ارتفاعات السوق مبقدار 
124.4 نقط���ة، فيما جال قطاع اخلدم���ات في املرتبة 
الثانية مبق���دار 85 نقطة والتأمني في املرتبة الثالثة 

مبقدار 41 نقطة.
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المؤشر 29.9 نقطة وتداول 
649.3 مليون سهم قيمتها 

111.3 مليون دينار

ارتفـاع

ارتفاع قيم 
رهونات األسهم 
خاصة »زين« يدعم 
صعود أسهم 
البنوك

»وضوح«: مؤشر البورصة داخل نطاق اإلشباع الشرائي 
ويواصل اتجاهه الصعودي األسبوع المقبل

ذكر تقرير ش����ركة 
وضوي لالستشارات 
ن  أ االقتصادي����ة 
تداوالت س����وق الكويت لالوراق 
ل االس����بوع الثالث من  املالية خال
فبراير شهدت حالة من االنتعاش 
مستكملة مسيرة االسبوع السابق 
ي تداوالت  حيث أنهى املؤشر السعر
ى 7396.5  هذا االسبوع عند مستو
بارتف����اع 3.06% مقارن����ة بإغالق 
ل  االسبوع السابق واستطاع خال
الى  ن يصل  ا تداوالت االس����بوع 
ى 7454 نقطة وهي اعلى  مس����تو
ل تداوالت االسبوع  نقطة له خال
والتي لم يشهدها منذ نهاية اكتوبر 
املاضي وذلك في ظل ارتفاع اسعار 
96 ش����ركة مدرجة وثبات 58 من 

اجمالي 206 شركات مدرجة.
ن املؤشر الوزني اكثر  فيما كا
ايجابية في االدال حيث اغلق بنهاية 
ى 424.5 نقطة  االسبوع عند مستو
مضيفا ال����ى قيمته 6.15% مقارنة 
بإغالق اخلميس املاضي ومحققا 
ى لم يصل اليه منذ اوائل  مس����تو
نوفمبر املاضي وذلك بالتزامن مع 
ل النشطة التي جتاوزت  حركة التداو
ل االس����بوع 690.6  قيمته����ا خال
ن دينار وهي تزيد بنس����بة  مليو
62.3% على قيمة تداوالت االسبوع 
وتزيد بنسبة 135% على  املاضي 
قيمة تداوالت االسبوع قبل املاضي، 
ي يشير الى تتابع التدفقات  األمر الذ
ن قيمة تداوالت هذا  النقدية حيث ا
االسبوع ترتفع 214% عن متوسط 
قيم التداوالت االسبوعية للثالثة 

اشهر االخيرة.
وكذلك ارتفعت كمية االس����هم 
ل االس����بوع بنسبة  املتداولة خال
52% عن االسبوع املاضي لتصل 
ال����ى 3.88 مليارات س����هم وهي 
ترتفع 153% عن متوسط الكميات 
ل الثالثة  االسبوعية املتداولة خال

اشهر االخيرة.
فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 
اقل بلغت 42% مقارنة باالسبوع 
ي يشير الى ارتفاع  املاضي، األمر الذ
متوسط قيمة الصفقة الواحدة مع 
ل  اس����تمرار تزايد عمليات التداو
على االسهم ذات القيمة السعرية 

انشط قيم تداوالت االسبوع بقيمة 
ن دينار مستحوذا على ما  81 مليو
نس����بته 11.7% من قيمة تداوالت 
السوق ومحققا ايضا طفرة سعرية 
ى 1280 فلسا  حيث اغلق عند مستو
بارتفاع 18.5% مقارنة باالسبوع 

املاضي.
ل  الش����ركات خال وعن انشط 
االسبوع فتصدرها من حيث القيمة 
ي ارتفع بنسبة %18.5  سهم زين الذ
ن  بقيمة ت����داوالت بلغت 81 مليو
ي بلغت  ه سهم اجيليتي الذ دينار تال
ن دينار  قيمة تداوالته 42.5 مليو
مستحوذا على 6% تقريبا من قيمة 
التداوالت االجمالية تبعها وطني 
وعقارات ك بقيمة 41.33 و38.52 

ن دينار على التوالي. مليو
فيما تصدر س����هم عقارات ك 
نشاط السوق من حيث كمية االسهم 
ن  املتداولة بكمية اسهم 461.7 مليو
ن  سهم ثم الصفوة بكمية 401 مليو
سهم وايفا ومتويل خليج بكمية 176 

ن سهم تقريبا لكل منهما. مليو
ل  وتصدر االسهم املرتفعة خال
ي ارتفع  ل الذ االسبوع سهم مناز

ارتفع����ت قيمة  املرتفع����ة حيث 
التداوالت بصورة اكبر من كمية 

التداوالت وعدد الصفقات.
وتصدر االرتفاعات السعرية 
ل االسبوع مؤشر قطاع االغذية  خال
ي ارتفع بنسبة 8.9% فيما ارتفع  الذ
ه الوزني بنسبة اكبر بلغت  مؤشر
3.1% من  10.8% مس����تحوذا على 
قيمة تداوالت الس����وق االجمالية 
ل االسبوع وتبعه في االرتفاع  خال
ي اغلق  ي قطاع الصناعة الذ السعر
ى 5894 نقطة  ه عند مستو مؤشر
بارتفاع بلغت نسبته 5% واستطاع 
ن يرتفع بصورة  ه الوزني ا مؤشر
اكبر حيث اغلق عند 423.65 نقطة 
بارتفاع 8.2% عن اغالق االسبوع 

املاضي.
وجال قطاع اخلدمات في املركز 
ل من حيث النشاط مستحوذا  االو
على 33% من قيمة تداوالت السوق 
ه  ل االس����بوع ليربح مؤش����ر خال
والوزن����ي %12  ي %3.7  الس����عر
القطاعات من  ارتفاعات  ليتصدر 
حيث االدال الوزن����ي وذلك بدعم 
ي تصدر  طبيعي من سهم زين الذ

بنسبة 32.6% ليغلق على 57 فلسا 
ل بارتفاع 24.7% واغالق  ثم سهم املا

106 فلوس.
بينما تصدر أسهم تعمير ورمي 
قائمة االسهم املتراجعة بنسبة %14 
ل  تقريبا لكل منهم����ا ليغلق االو
على 59 فلس����ا والثاني على 110 

فلوس.
فعلى الرغم م���ن تزامن تلك 
االرتفاعات مع قوة دفع حقيقية 
ونعن���ي هنا األخب���ار اإليجابية 
لصفقة »زي���ن« هال أننا نتحفظ 
ل املفرط« وحيث  وال نؤيد »التفان
واملتس���ارعة  االرتفاعات احلادة 
سوال للمؤشر أو أسعار األسهم، 
ن هناك منطق ورال  نع���م قد يكو
حترك السوق، فهناك أخبار هيجابية 
تتعلق بواحدة من أهم الشركات 
املدرج���ة في الس���وق الكويتية 
ونقصد هنا ش���ركة زين، وعلى 
الرغم من املعلومات التي أفصحت 
ن هناك  عنها الشركة هال أنه حتى اآل
صعوبة في تقدير انعكاس الصفقة 
على املركز املالي للشركة فال شك 
ن  ن انعكاس الصفقة س���يكو ب���أ

ى وهو أمر  ي مد هيجابيا ولكن هلى أ
ل غير معروف ونقطة احلسم  اليزا
ن تنجح املفاوضات ومن  هنا هو أ
أ  ثم تطبيق النتائج، فلغة األرقا
هي اللغة الوحيدة واحلاسمة في 

هذا القطاع.

توقعات أسبوعية

ن االرتفاعات  ا التقرير  ل  وقا
القياس���ية التي حققها املؤش���ر 
الفترة املاضية، وحتديدا  ل  خال
ل الفت���رة املمتدة من الثاني  خال
ي هلى السادس  من فبراير اجلار
ي  عشر من الش���هر نفسه، والذ
جنح خاللها املؤشر في حتقيق 
ي أعلى  ى 7454 نقطة أ مس���تو
مس���توياته م���ن أكتوبر 2009، 
ارتفاعا هجماليا بنسبة  مسجال 
ج���اوزت 6.75%، وهي نس���بة 
االرتف���اع األعلى للمؤش���ر منذ 
ارتفاعات ش���هر ديسمبر 2009، 
ن ارتفاعات املؤش���ر توقفت  هال أ
ل السابع عشر من الشهر  بحلو
ي، وعاد هلى التراجع مرة  اجلار
ى 7329  ى محققا مس���تو أخ���ر
نقطة، ومسجال تراجعا بنسبة 
قاربت 1.7%. وطبقا ملا س���بق، 
التراجعات  فانه ميكن وص���ف 
األخيرة بأنها حتركات تصحيحية 
)صحية( مؤقتة، جالت نتيجة 
العديد من الظواهر الفنية املهمة، 
يتمثل ابرزها في ولوى املؤشر 
هلى نطاق »اإلش���باع الشرائي« 
overbought طبقا لقرالات مؤشر 
»القوة النسبية« على الرسومات 
البياني���ة اليومي���ة، هضافة هلى 
التي س���يطرت  الزاوية احلادة 
ارتفاعات املؤشر األخيرة،  على 
وهي الزاوية التي يصعب معها 
ن موجة  االستمرار في االرتفاع بدو
ل ما حدث في  تصحيحية، ومن خال
جلسات األسبوع املاضي نتوقع 
ى  استثمار نفس املشهد مرة أخر
ي استمرار التذبذب وبشكل حاد  ه
ولكننا ونتيجة لذلك فانه ميكن 
ترجيح استئناف املؤشر ملهامه 
ل تداوالت األسبوع  التصاعدية خال
ل هلى  املقبل، مس���تهدفا الوصو

ى 7454 نقطة. مستو

األخبار اإليجابية لصفقة »زين« قوة دفع حقيقية للسوق
إعداد: عاطف رمضانإعالنات البورصة

89.2 مليون دينار أرباح »التجاري الدولي«

5.04 ماليين دينار أرباح »الخليج للتأمين«

عمومية »الفجيرة« 31 مارس

أبوالسعود رئيسًا لمجلس إدارة »تحصيالت«

1.5 مليون دينار أرباح »األنظمة اآللية« في عام 2009

ل من امس،  ي الدولي � مصر قد اجتمع او ن مجل���س ادارة البنك التجار أعلن���ت البورصة ا
واعتمد البيانات املالية الس���نوية للبنك للس���نة املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 2009، وقد 
ل 270.03 فلسا للسهم  ن دينار، ما يعاد اظهرت النتائج املالية حتقيقها ارباحا قدرها 89.2 مليو
ل 207.57 فلوس للس���هم لنفس الفترة من  ن دينار، ما يعاد مقارن���ة بارباي قدرها 78.6 مليو

أ 2008. العا

اجتمع مجلس ادارة شركة اخلليج للتأمني 
ل من امس، واعتمد البيانات املالية السنوية  أو
للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، وقد أظهرت النتائج املالية حتقيقها أرباحا 
ل 30.6 فلسا  قدرها 5.04 ماليني دينار مبا يعاد
للسهم، مقارنة بأرباي قدرها 3.6 ماليني دينار 

أ 2008. ل 21.9 فلسا للسهم للعا مبا يعاد

ه���ذا وقد أوص���ى مجلس ادارة الش���ركة 
بتوزيع 40% من القيمة االس���مية )40 فلسا 
لكل سهم(، للمساهمني املسجلني في سجالت 
الش���ركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
ن مصادر التوزيع من األرباي احملققة  علم���ا ا
أ 2009 والباقي من األرباي املرحلة من  من عا

السنوات السابقة.

ن اجلمعية العمومية العادية لشركة صناعات أسمنت الفجيرة  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ا
ستنعقد في 31 مارس املقبل، وذلك ملناقشة توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بتوزيع أرباي نقدية بنسبة 6% من القيمة االسمية للسهم )4.6 فلوس لكل سهم(، 
ى  وذلك للمساهمني املسجلني في سجالت الشركة بتاريخ 10 ابريل 2010، كما ستتم مناقشة بنود اخر
ه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. ن هذ ل.علما ا ل االعما على جدو

افاد س���وق الكويت لالوراق املالية بأن 
شركة تصنيف وحتصيل االموال )حتصيالت( 
افادته بأنه مت اعادة تشكيل مجلس االدارة 
ليصبح على النحو التالي: عمرو ابوالسعود 

رئيسا ملجلس االدارة، عبداهلل السيف نائبا 
للرئي���س، ابراهيم الصخي عضوا منتدبا، 
مصطفى الصالح عضوا وعبداهلل احلميضي 

عضوا.

اعلنت شركة االنظمة اآللية حتقيقها ربحا صافيا في عام 2009 بلغ حوالي 1.5 مليون دينار مقابل 
خسارة عن عام 2008 بلغت حوالي نصف مليون دينار بينما بلغت ربحية السهم 38.7 فلسا.

وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للش����ركة جاسم زينل في تصريح صحافي أمس 
ان مجلس االدارة اوصى اجلمعية العمومية للش����ركة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 
50% اي 50 فلس����ا للس����هم. واوضح زينل ان حتقيق هذه النتائ����ج االيجابية جاء رغم التحديات 
والصعوبات التي تواجه األس����واق االقليمية والعاملية والذي انعكس س����لبا على سوق السياحة 
والس����فر باالضافة الى حتول الش����ركة من نظام احلجز اآللي )جاليليو( ال����ى نظام احلجز اآللي 

)أماديوس( منذ بداية العام 2009.

)سعود سالم(البورصة تتجاوز عملية تصحيحية سريعة 

تقـرير


