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وال���ذي يتراوح ما ب���ن 1.5% و2% في أفضل االح���وال، فإن العائد 
اجلاري على الش���ركات التي اعلنت عن توزيع ارباح حتى اآلن ُيعد 

اكثر من ممتاز.
ثالثا: في اطار االسعار الس���وقية احلالية واالداء اجليد املتوقع 
للسوق، فإن العائد االستثماري في السوق يتوقع ان يكون اكثر من 
ممتاز، مبعنى أن هناك اسهما يتوقع ان تشهد ارتفاعا مبا ال يقل عن 
100% مع نهاية العام قياسا باسعارها احلالية، واخرى لن يقل ارتفاعهما 
عن 50%، لذلك فإنه يتوقع 
الودائع  سحب املزيد من 

الستثمارها في السوق.

آلية التداول

حافظت اغلب اس���هم 
البن���وك على اس���عارها 
ثابتة في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم 
البنك الوطني الذي سجل 
انخفاض���ا مح���دودا في 

سعره.
وفي قطاع االستثمار، 
سجلت اغلب اسهم القطاع 
ارتفاعا في اس���عارها في 

بكمية تداول حجمها 31.6 مليون س���هم نفذت من خالل 473 صفقة 
قيمتها 3.2 مالين دينار.

السيولة المالية

على الرغ���م من انخفاض قيمة التداول عن حاجز ال� 100 مليون 
دينار بسبب االنخفاض امللحوظ في حجم تداوالت اسهم الشركات 
القيادية، اال ان هذه القيمة تعتبر في مستويات جيدة، ما يعني ان 

الس���يولة املالية املوجهة 
للس���وق اكثر من جيدة، 
انه يتوقع اس���تمرار  بل 
التدفقات املالية للبورصة 
خاصة في ظل العديد من 
املتوافرة والتي  احملفزات 
اولها: جرعة التفاؤل القوية 
التي حصل عليها السوق 
م���ن صفقة زي���ن، بل ان 
الس���وق يتوقع ان يشهد 
مس���تويات قياسية عقب 
االعالن عن امتام الصفقة 
التي ستحقق عوائد تقدر 
بحوالي 5 مليارات دوالر.

ثانيا: في ظل االنخفاض 
الكبير للعائد على الودائع 

ارتفاع محدود للسوق وتجميع على »زين« والشركات المرتبطة بها 
هدوء الشركات القيادية ُيحّرك أغلب أسهم الشركات الرخيصة

 استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 
47.3 مليون دينار على 52% من القيمة االجمالية وهذه 
الشركات هي: الوطن، الديرة القابضة، عقارات الكويت، 
املنتجعات، الصناعات الوطنية، اسمنت بورتالند، 

بوبيان كيماويات، اجيليتي، هيتس، زين.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 13.2 مليون 

دينار على 14.5% من اجمالي القيمة.
 سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
الشركات غير الكويتية مبقدار 49 نقطة، تاله قطاع 
االس���تثمار مبقدار 41.8 نقطة، تاله قطاع الصناعة 
مبقدار 39.6 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي 

االغذية مبقدار 48.5 نقطة والعقار 5.6 نقاط. ت
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تداوالت نشطة على بعض االسهم 
خاصة س���هم الديرة القابضة الذي 
ش���هد تداوالت قياس���ية مع ارتفاع 
محدود نسبيا في سعره، فيما استقر 
سعر سهم ايفا في تداوالت ضعيفة، 
وشهد سهم املدينة للتمويل تداوالت 
نشطة نسبيا مسجال ارتفاعا ملحوظا 
في سعره، كذلك شهد سهم اكتتاب 
تداوالت نشطة وارتفاعا في سعره 
في اطار حترك املضاربن على اسهم 
الشركات الراكدة والتي لم تستفد من 
صعود السوق حتى اآلن. واتسمت 
حركة التداول على سهم االستثمارات 
الوطنية بالضعف النسبي مع ارتفاع محدود في سعره، فيما استقر 
س���عر سهم الس���احل في تداوالت محدودة، وذلك في إطار عمليات 

التأسيس التي تشهدها اسهم الشركتن.
وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية بن الصعود والهبوط في 
تداوالت نشطة على بعض األسهم في مقدمتها سهم عقارات الكويت 
الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره، كذلك سجل سهم املنتجعات 
تداوالت قياسية مع ارتفاع في سعره، إال ان سهم جيزان شهد تداوالت 
ضعيفة مع استقرار في سعره، وشهد سهم منازل عمليات جني أرباح 
قوية أدت لتراجعه 4 وحدات، فيما س���جل سهم الوطنية العقارية 

ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض األسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية 
الذي س���جل ارتفاعا في سعره، كذلك س���جل سهم اسمنت الكويت 
ارتفاعا ملحوظا في سعره، كما شهد سهم بوبيان للبتروكيماويات 
تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا في سعره، ويالحظ ان اغلب أسهم 
الش���ركات املرتبطة مبجموعة اخلرافي في قطاع الصناعة سجلت 
ارتفاعا في اسعارها باستثناء س���همي صناعات األنابيب وإصالح 

السفن، حيث انخفض كل منهما مبقدار وحدة سعرية.
اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات اخلدماتية بالتباين، 
فقد تراجعت تداوالت س���هم زين بش���كل ملحوظ مقارنة بتداوالت 
األس���بوع املاضي مع ارتفاع محدود في س���عره، فيما استقر سهم 
اجيليتي على سعر 690 فلسا في تداوالت ضعيفة نسبيا، إال انه من 
الواضح ان السهم اليزال مرشحا لالرتفاع، واتسمت حركة التداول 
على أس���هم الشركات الرخيصة في القطاع بالضعف خاصة سهمي 
صفاة طاقة وصفاتك، فيما استمرت التداوالت مرتفعة نسبيا على 
س���هم مجموعة الصفوة وفي قطاع األغذية، حافظت أسهم القطاع 
على أسعارها باستثناء سهم دانة الصفاة الذي سجل انخفاضا في 

سعره باحلد األدنى معروضا في تداوالت ضعيفة.
وحققت أغلب أسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة نسبيا باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم 

التمويل اخلليجي.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات على 52% من القيمة 
اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 145 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم م���ن انخفاض قيمة 
التداول في تعامالت سوق الكويت 
لألوراق املالية ف���ي بداية تداوالت 
االسبوع امس مقارنة بنهاية تعامالت 
االسبوع املاضي اال ان العامل االيجابي 
في آلية الت���داول يكمن في طبيعة 
االستقرار والتأسيس التي تشهدها 
اسعار االسهم القيادية خاصة سهم 
زين واسهم الشركات املرتبطة بها، 
األمر الذي يشير الى عمليات التجميع 
التي تشهدها هذه األسهم، األمر الذي 
يشير الى أن هناك جوالت ستشهدها 

هذه األسهم وهو ما اشرنا إليه في تقرير »األنباء« األسبوعي املنشور 
أول من امس حيث أوضحنا فيه ان س���هم زين واس���هم الش���ركات 
املرتبطة بها س���وف تش���هد مراحل من الصعود واالنخفاض حتى 
موعد امتام الصفقة لتحقيق اكبر قدر من املكاسب السوقية احملققة 
من قبل احملاف���ظ والصناديق واملضاربن الكبار، وفي مقابل حركة 
االستقرار التي شهدتها اسهم الشركات القيادية، شهدت اغلب اسهم 
الشركات الرخيصة نوعا من املضاربات السريعة خاصة اغلب اسهم 
الشركات املرتبطة بشركة ايفا وهذا يظهر عمليات التبادل السريعة 
في املراكز املالية ومحاوالت املجاميع االستثمارية حتريك اسهمها في 
األوقات التي تشهد فيها اسهم زين والشركات املرتبطة بها نوعا من 
الهدوء. لذلك فإن ما يجب التأكيد عليه ان طابع االداء العام للسوق 
سوف يستمر نحو الصعود في ظل الزخم القوي الذي يحصل عليه 

السوق من صفقة زين أفريقيا.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش���ر العام للبورصة 22.4 نقطة ليغلق 7418.9 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.30% مقارنة بنهاية االسبوع املاضي، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 1.99 نقطة ليغلق على 426.57 نقطة بارتفاع نسبته 

.%0.47
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 596.2 مليون سهم نفذت من خالل 

8804 صفقات قيمتها 90.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 145 ش���ركة من اصل 207 ش���ركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 59 ش���ركة، وتراجعت اسعار اسهم 
35 ش���ركة وحافظت اسهم 51 شركة على اس���عارها و62 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع االس���تثمار النش���اط من حيث القيمة، إذ مت تداول 
199.4 مليون س���هم نفذت من خالل 2888 صفقة قيمتها 21.5 مليون 

دينار.
وجاء قط���اع العقار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 188.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1664 صفقة قيمتها 14.1 مليون دينار.

واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 126.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 2378 صفقة قيمتها 29.5 مليون دينار.

وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 35.9 مليون س���هم نفذت من خالل 922 صفقة قيمتها 15.4 
مليون دينار، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس 

نشاط ملحوظ 
على أغلب 
شركات »إيفا« 
وضعف نسبي على 
شركات »الصفوة«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

10 شركات على 
52% من القيمة 

اإلجمالية

المؤشر العام 22.4 نقطة 
وتداول 596.2 مليون سهم 

قيمتها 90.8 مليون دينار

ارتفاع

مجلس إدارة »وربة« اجتمع.. واختار الجسار رئيساً
عمر راشد

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس إدارة بنك 
وربة اجتمع أمس، وقرر تسمية جسار اجلسار رئيسا 
ملجلس اإلدارة وعضوا منتدبا. وكانت اجلمعية العمومية 

التأسيسية للبنك انعقدت بداية االسبوع املاضي وأعلنت 
عن أس���ماء أعضاء مجلس اإلدارة والتي ضمت إضافة 
الى اجلسار كال من يوسف امليلم وموسى معرفي ووائل 

القطامي وأحمد امللحم وجمال دشتي وأحمد الدعيج.

مجلس »دلقان« يوصي 
بعدم توزيع أرباح

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان شركة دلقان العقاريه 
)دلقان(  افادت بان مجلس االدارة 
قد اجتمع يوم اخلميس املاضى 
واعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية 
 في 12/31 حيث حققت الشركة 
ارباحا بلغ���ت 224.301 دينار 
بربحية للسهم بلغت 6.5 فلوس 
مقارنة ب� 263.349  دينارا و7.63  
فلوس للس���هم عن 2008 وقد 

أوصى بعدم توزيع أرباح.

عطالت البورصة 
وصالحية عقود الخيارات

أعلنت ادارة البورصة أن 
ايام  السوق سيعطل اعماله 
املوافق 2010/2/25  اخلميس 
مبناسبة العيد الوطني ويوم 
املوافق 2010/2/27  الس����بت 
)باعتباره راحة(  ويوم االحد 
املوافق 2010/2/28 بدال من يوم 
اجلمع����ة املوافق   2010/2/26 
مبناسبة يوم التحرير ويوم 
االثنن املوافق 2010/3/1 بدال 
من ي����وم اجلمع����ة 12 ربيع 
االول مبناس����بة ذكرى املولد 
النبوي الشريف، ليستأنف 
السوق أعماله كاملعتاد يوم 
املواف����ق 2010/3/2 ،  الثالثاء 
كما أعلن س����وق الكويت أنه 
سوف تنتهي صالحية عقود 
اخليارات لهذا الش����هر يوم   
االربع����اء املوافق 2010/2/24 
وحيث ان 2010/2/25 اجازة 
رسمية مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحرير وفي حالة أصبح 
يوم االربعاء اجازة رسمية فان 
عقود اخليارات سيتم تسويتها 

بقيم آخر يوم عمل.

استقالة عضوين من 
مجلس إدارة »بتروجلف«

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة الشركة 
اخلليجية لالستثمار البترولي 
»بتروجل����ف« ف����ي اجتماعه 
املنعقد ف����ي 2010/2/18  وافق 
املقدمة من  على االس����تقالة 
اسعد علي الفريح وجمال فهد 
النفيسي من عضوية مجلس 
ادارة الشركة واخطار الشركات 
الت����ي ميثالنها ف����ي مجلس 
االدارة لتسمية اعضاء بديلة 
لتكملة املدة القانونية املتبقية 

لعضوية مجلس االدارة.

عمومية »الشارقة لألسمنت« 
في مارس المقبل

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن اجلمعي���ة العمومية العادية 
وغير العادية لشركة الشارقة لالسمنت والتنمية الصناعية سوف تنعقد 
في مارس املقبل في مقر الش���ركة الرئيسي بالشارقة حيث سيتم خاللها 
مناقشة توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
وذلك بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة االسمية للسهم وتوزيع 
اسهم منحة بنسبة 10% من رأس املال املدفوع وذلك للمساهمن املسجلن 
بسجالت الشركة بتاريخ 2010/3/27. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 
فس���يكون االجتماع الثاني في يوم االربعاء املوافق 2010/3/24 في نفس 

الزمان واملكان كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول االعمال.

)محمد ماهر(صعود محدود ملؤشرات السوق

تعيين عضو مجلس 
إدارة في شركة المدار 

للتمويل واالستثمار
ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة املدار للتمويل 
واالستثمار قد افادت بأن شركة 
اس���تحواذ القابضة قد قامت 
بتعين عبداللطيف عبدالوهاب 
الرفاعي ممثال عنها لعضوية 
مجلس ادارة الشركة بدال من 

خالد يوسف الرومي.


