
الخميس 25 فبراير 2010   37اقتصاد

المؤشر السعري 

املؤشرمتوسط حركة املؤشر 100 يوم

قيمتها 2.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الش����ركات الصناعية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 12 مليون سهم نفذت من خالل 503 صفقات قيمتها 

4.5 ماليني دينار.

تمويل »زين«

منذ ان بدأ اإلعالن عن صفقة بيع زين افريقيا، ولم مير يوم 
دون ان تبث وكاالت األنباء العاملية اخبارا عن املفاوضات احلثيثة 
التي جتريها شركة بهارتي مع بنوك عاملية لتمويل الصفقة، األمر 
ال����ذي يقضي متاما على ما يدور من تش����كيك في امكانية امتام 

الصفقة، فرئيس بهارتي 
يتوقع ان يتم االتفاق مع 
البنوك لتمويل الصفقة 
منتصف الشهر اجلاري، 
األمر ال����ذي يؤكد على 
ان األط����راف اخلاصة 
بالصفقة ستعلن عن 
امتامه����ا ف����ي املوعد 
احملدد لها في اخلامس 
والعشرين من الشهر 
القادم، وفي ضوء ذلك، 
فإنه يتوقع ان يش����هد 
السوق نشاطا ملحوظا 
عقب االجازة وان كان 
التركيز س����يتم بشكل 
اساسي على اسهم زين 
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والشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، وبالتالي فإن السوق بشكل 
عام سيستفيد من موجة الصعود التي ستشهدها اسهم شركات  
مجموعة اخلرافي، وفي حال النش����اط القياس����ي للسوق خالل 
شهر مارس، فإن اداء الشركات في الربع االول من العام احلالي 
س����يكون اكثر من ممتاز، األمر سيدعم استمرار النشاط القوي 

للسوق في الربع الثاني.

آلية التداول

اتسمت حركة أسعار اسهم البنوك بالتباين ما بني انخفاض 
اس����عار اربعة بنوك وارتفاع سعر س����هم بنك واحد ومحافظة 
القطاع على  باقي اس����هم 
اسعارها ويعد سهم البنك 
التجاري األكثر انخفاضا 
في تداوالت محدودة، فيما 
تراجعت تداوالت س����همي 
بنك اخلليج والبنك الدولي 
رغم اس����تمرار االشاعات 
حول عمليات اس����تحواذ 

على احدهما.
وتراجعت اسعار اغلب 
اسهم الشركات االستثمارية 
ف����ي ت����داوالت ضعيف����ة 
باستثناء بعض االسهم التي 
سجلت ارتفاعا في اسعارها، 
االس����تثمارات  خاص����ة 
الوطنية والساحل للتنمية 

السوق يواصل عمليات التصحيح المحدودة استعدادًا لصعود قوي
ارتفاع أسعار أغلب أسهم شركات الخرافي وانخفاض محدود لـ »زين«

والسورية القابضة، فيما استقر 
سهم املال لالستثمار على سعره 

السابق.
وستستفيد هذه الشركات 
بشكل غير مباشر من صفقة 
بيع زين افريقيا خاصة شركتي 
االستثمارات الوطنية والساحل 

للتنمية لالستثمار.
التداوالت  فيما اس����تمرت 
النش����طة على س����هم جلوبل 
الذي حافظ على س����عره فوق 
حاجز ال� 100 فلس، األمر الذي 
يشير الى انه اسس على هذه 
املستويات ما يعطي إشارات قوية بأنه مقبل على ارتفاع قوي، 
وعلى الرغم من النتائج املالية السلبية لشركات االستثمار لعام 
2009 اال ان هذه الش����ركات ستواصل قيادة النشاط في السوق 
في الفترة املقبلة خاصة ان نتائجها املالية لفترة الربع االول من 

العام احلالي يتوقع ان تكون اكثر من ممتازة.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع ارتفاع اسعار بعضها خاصة س����هم منازل الذي يعد االكثر 
تداوال في القطاع مس����جال ارتفاعا مبقدار وحدتني، كذلك سجل 
سهم عقارات الكويت ارتفاعا محدودا فيما واصل سهم الوطنية 
العقارية االنخفاض في تداوالت ضعيفة متأثرا باستمرار انخفاض 

سهم اجيليتي.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة الت����داول على اس����هم الش����ركات الصناعية 
بالضعف النس����بي مع ارتفاع اسعار بعض االسهم خاصة سهم 
صناعات االنابيب الذي س����جل ارتفاع����ا باحلد االعلى، وحافظ 
سهم الصناعات الوطنية على سعره مستقرا، كذلك استقر سهم 
بوبي����ان للبتروكيمياوات في تداوالت ضعيف����ة ايضا، ومتثل 
الش����ركات الصناعية املرتبطة مبجموعة اخلرافي فرصا جيدة 

كونها ستستفيد من صفقة اخلرافي.
وتكبدت اغلبت اسهم الشركات اخلدماتية خسائر في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فقد واصل س����هم اجيليتي االنخفاض في 
تداوالت ضعيفة نسبيا، كذلك سجل سهم زين انخفاضا مبقدار 
وحدتني في تداوالت ضعيفة نسبيا ايضا اال انه يالحظ ان هناك 
ضعفا واضحا في املعروض من س����هم زين الذي سيطرت على 
تداوالته عمليات التجميع، فاذا كان هناك توقعات بان امتام هذه 
الصفقة سيدفع سهم زين ملس����توى دينار و700 فلس، فانه ال 
يستبعد ان يصل الى دينارين، وسجلت بعض اسهم الشركات 
الرخيصة ارتفاعا في اس����عارها وان كان محدودا، خاصة اسهم 
طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك، فيما انخفض سهم الرابطة 
للنقل باحلد االدنى معروضا دون طلبات في تداوالت محدودة، 
كذلك األمر بالنسبة لسهم الوطنية للتنظيف الذي انخفض باحلد 
االدنى، وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في 
تداوالت محدودة، حيث واصل سهم اسمنت اخلليج االرتفاع في 
تداوالت محدودة مع توقعات بان يستمر االجتاه الصعودي للسهم، 
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 51.2% من اجمالي 

الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة.

هشام أبوشادي
العامة  تراجعت املؤشرات 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
في ختام تعامالت االس����بوع 
امس اال ان ما يلفت االنتباه في 
تداوالت امس الضعف الشديد 
في عمليات الشراء االمر الذي 
دفع قيمة التداول لالنخفاض 
بأكثر م����ن 50% مقارنة بقيمة 
تداوالت اول من امس االمر الذي 
يظهر م����دى حالة احلذر التي 
سادت اوساط املتداولني خالل 
االسبوع اجلاري واملخاوف من 

اي اخبار سلبية قد تظهر خالل االجازة الطويلة نسبيا ما يدفع 
السوق للهبوط كما حدث في اجازات سابقة.

ورغم االنخفاض في اس����عار العديد من االس����هم اال ان هناك 
ضعفا في آليات العرض من االسهم، وفي الوقت نفسه ضعف في 
الش����راء باستثناء استمرار عمليات بناء مراكز مالية على اسهم 
الشركات التي متتلك محفزات قوية ستدفعها لالرتفاع في الفترة 
املقبلة خاصة »زين« وأسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
باالضافة الى بعض اسهم البنوك والشركات االخرى التي اعلنت 

عن توزيعات جيدة ألرباحها.
لذلك، فانه رغم سيطرة االجتاه النزولي على تداوالت االسبوع 
اجلاري والذي يأتي في اطار عملية تصحيح طبيعية اال ان هناك 
ش����عورا باالطمئنان لدى اوساط املتداولني بأن السوق سيعود 
لنش����اطه القوي عقب تداوالت اجللس����ات الثالث في االسبوع 

املقبل.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 22 نقطة ليغلق على 7378.8 
نقطة بانخفاض نس����بته 0.30% مقارنة ب����أول من امس، كذلك 
انخفض املؤش����ر الوزني 3.94 نقاط ليغلق على 425.15 نقطة 

بانخفاض نسبته 0.92% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 269.5 مليون سهم نفذت من 

خالل 5884 صفقة قيمتها 48.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 140 شركة من اصل 206 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 37 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
58 شركة وحافظت اس����هم 46 شركة على اسعارها و67 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النش����اط بكمية تداول 
حجمها 96.4 مليون سهم نفذت من خالل 1711 صفقة قيمتها 9.7 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 91 مليون سهم نفذت من خالل 2257 صفقة قيمتها 21.8 

مليون دينار.
واحتل قطاع الش����ركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 33.2 مليون س����هم نفذت من خالل 538 صفقة قيمتها 3 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 22.9 مليون س����هم نفذت من خالل 403 صفقات 

المؤشر العام 40. 22 نقطة 
وتداول 269.5 مليون سهم 

قيمتها 48.6 مليون دينار

انخفاض

مفاوضات تمويل 
»زين أفريقيا« على 
قدم وساق وأداء 
جيد للشركات 
في الربع األول

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

11 شركة على 
51.2% من القيمة 

اإلجمالية

 )سعود سالم(تصحيح ملؤشرات السوق

65 إلى 70   مليون دوالر عوائد متوقعة
لـ »عارف للطاقة« من تخارجها من »غاز ديويت«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة عارف 
للطاق����ة القابضة )عارف طاق����ة(  افادت بأن مجلس 
االدارة قد اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة، وقد حققت الشركة أرباحا بلغت 7.959.610 
دينار بواقع 10.6 فلوس للسهم مقارنة ب� 3.641.044 
دين����ار بواقع 7.5 فلوس عن 2008 من ناحية اخرى 
أفادت الشركة بأن مجلس ادارتها اعتمد العرض املقدم 
من شركة نفطية أميركية   واملقدر ب� 117 مليون دوالر 
لشراء ما يقارب م95% من حصة شركة عارف   للطاقة 

القابضة في مشروع الغاز )ديويت( بالواليات املتحدة 
األميركية والذي   متلك بها عارف للطاقة القابضة %50 
وهذا العرض املقدم يس����مح للشركة بعمل الدراسة 
النافية للجهالة ملدة 10 ايام ومن غير شرط جزائي، 
كما تفيد الش����ركة بأنه من املتوقع ان تتراوح ارباح 
الصفق����ة ما بني 65 � 70   مليون دوالر قبل حس����اب 
الضرائب، علما بأن االتفاقية احلالية ال تشمل حصة 
عارف للطاقة القابضة في شبكة االنابيب وال اآلبار 

املنتجة والتي يجري   التباحث بشأنها. 

»وضوح«: السوق في حالة التقاط أنفاس 

مؤش���ره السعري عند مستوى 
4762 نقطة بتراجع 3.3% مقارنة 
باغالق االسبوع السابق تبعه في 
االنخفاض مؤشر قطاع العقارات 
الس���عري حيث تراجع بنسبة 
0.96% فيما كان اقل التراجعات 
من نصيب قط���اع التأمني الذي 

انخفض بنسبة %0.1.
بينما استطاع قطاع الصناعة 
ان يتصدر ارتفاعات هذا االسبوع 
حيث اغلق مؤش���ره السعري 
بارتفاع 1.22% والوزني بنسبة 
1.7% مستحوذا على 13.7% من 
قيمة تداوالت السوق االسبوعية 
فيما تاله قط���اع البنوك حيث 
ارتفع مؤشره السعري بنسبة 
1.15% ليغلق عند مستوى 8811.2 
نقطة وكذلك ارتفع ايضا مؤشره 
الوزني بنسبة 1.1% مستحوذا على 
11.1% من قيم���ة تداوالت االربع 

جلسات.
ام���ا قطاع اخلدم���ات والذي 
يتصدر دائما النشاط من قيمة 
الت���داوالت فقد اغلق مؤش���ره 
السعري بتراجع 0.63% والوزني 
بنس���بة 1.1% بعد ان اس���تحوذ 
على 37.4% م���ن قيمة تداوالت 

السوق.
وأشار التقرير الى أنه ووفق 
توقعات التقرير الس���ابق، فإن 
مؤشر السوق سيواجه مقاومة 
عند مستوى 7.454 وبالفعل هذا 
ما ح���دث بالضبط حيث المس 
مؤشر السوق يوم الثالثاء املاضي 
مستوى 7.454 إال انه لم يستطع 
جتاوزها ه���ذه النقطة ومن ثم 
عاود وأقفل عند مستوى 7.400 

نقطة.

متوسط قيم تداوالت االسبوع 
الس���ابق عليه االمر الذي يشير 
الى عدم االجتاه البيعي بكميات 
كبيرة مع تراجع القيم السوقية 

لالسهم خالل االسبوع.
القطاعات خالل  أداء  أما عن 
االسبوع املنقضي فقد تباينت 
اغالقاتها وان كان اللون االحمر 
هو االغلب للمؤشرات السعرية 
حيث ارتفعت ثالث���ة قطاعات 
فقط مقابل تراجع خمسة اخرى 
تصدرها قطاع االغذية الذي أغلق 

دينار )اربع جلس���ات( بتراجع 
56% عن قيم تداوالت االسبوع 
السابق )خمس جلسات( وكذلك 
تراجعت كمية االسهم املتداولة 
بنسبة 53.6% لتصل الى 1.8 مليار 
سهم مقارنة بنحو 3.88 مليارات 

سهم لالسبوع السابق.
وللحكم بصورة اكثر واقعية 
على احج���ام التداوالت جند ان 
متوس���ط قيم التداول اليومية 
خالل االسبوع االخير بلغ 75.2 
ملي���ون دينار بتراجع 45% عن 

أكثر متاسكا لينهي االسبوع عند 
مستوى 425.15 نقطة بارتفاع 
0.13% لتستقر القيمة السوقية 
اإلجمالية للسوق عند 31.4 مليار 

دينار.
وأضاف تراجعت قيم واحجام 
الت���داوالت االس���بوعية ولكن 
بصورة اكبر م���ن كون ان ايام 
هذا االسبوع اربعة ايام تداوالت 
مقارنة بخمس جلسات االسبوع 
املاضي حيث وصلت قيم تداوالت 
االسبوع االخير الى 300.8 مليون 

أوضح التقرير 
الص���ادر عن 
شركة وضوح 
لالستشارات 
أن حت���ركات مؤش���ر الس���وق 
السعري شهدت ارتفاعا ملحوظا 
الفترة املاضية، وحتديدا  خالل 
خالل الفترة املمتدة من 28 يناير 
املاضي إلى 17 فبراير اجلاري أي 
في 21 يوما، ارتفع خاللها املؤشر 
من مستوى 6960 نقطة إلى 7454 
نقطة، مس���جال ارتفاعا إجماليا 
بنسبة جاوزت 7%، ومحققا أعلى 

مستوياته من أكتوبر 2009. 
واستدرك أن ارتفاعات املؤشر 
توقفت بحلول 17 اجلاري، وبدأ 
في االنخراط داخل نطاق عرضي، 
يبلغ حده األعلى مستوى 7454 
نقطة ومستوى دعم يبلغ 7330 
الذي يثير تساؤال  نقطة، األمر 
حول ماهية التحركات األخيرة 
وحول فرص العودة إلى املوجات 

التصاعدية مرة أخرى؟ 
وأشار التقرير الى أن السوق 
أنه���ى تداوالت األس���بوع الذي 
اقتصرت تداوالت���ه على اربعة 
ايام فقط وسط حالة من التذبذب 
حيث ارتفع في مستهل االسبوع 
اس���تكماال الرتفاعات االسبوع 
السابق لكنه اجته للتراجع في 
نهايته ولكن مع تراجع اكبر في 
قيم واحجام التداوالت االمر الذي 
يؤكد انه اجتاه جلني االرباح حيث 
أنهى املؤشر السعري االسبوع 
عن���د مس���توى 7378.8 نقطة 
متراجعا بنس���بة طفيفة بلغت 
0.24% مقارنة باغالق اخلميس 
السابق فيما كان املؤشر الوزني 

أشار في تقريره إلى أن المؤشر تحرك عرضيًا نتيجة انخفاض السيولة

95% تراجع في قيمة تداوالت السوق أمس

موجات تصحيحية »مؤقتة« يشهدها السوق 

أشار التقرير الى أن السوق مقبل على عطلة 
العيد الوطني وعيد التحرير وبعد العطلة يتبقى 
لنا 3 جلس����ات تداول الفتا الى أن سبب ذكره 
لذلك هو ما مييز الس����وق لدينا من سلوكيات، 
فاملتعاملون يفضلون البقاء خارج السوق حلني 

جتاوز مرحلة ما قبل وما بني العطل، وبالتالي 
عادة ما يرافق هذه املرحلة هدوء في الس����وق 
وه����ذا ما بدا واضحا من خالل قيمة تداول يوم 
األربعاء املاضي حيث انخفضت بنس����بة فاقت 

95% عن الثالثاء.

في حتليل املعطيات الفنية احلالية للسوق، 
أش����ار التقرير الى ان حتركات املؤشر العرضية 
متثل موجات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي 
ويعاود املؤشر االرتفاع مجددا مستهدفا الوصول 
الى منطقة املقاومة 7485-7500 نقطة خالل الفترة 
املقبلة بصفة مبدئية، تس����تهدف تلك املوجات 
العرضية الراهنة، استجماع العزم والتقاط األنفاس 
واخلروج من حالة »اإلشباع الشرائي« للمؤشر 
خالل الفترة الراهنة. ويستند هذا السيناريو في 

ذلك الى العديد من الظواهر الفنية املهمة، يتمثل 
ابرزها في تدشني املؤشر السعري للمراحل االولى 
من النموذج البياني االستمراري »املستطيل« على 
الرس����ومات البيانية ذات اطار الساعة الواحدة، 
األمر الذي يرجح انحصار حتركات املؤشر لبعض 
الوقت بني مستوى دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى 
مقاومة يبلغ 7454 نقطة، ومن ثم يعاود املؤشر 
االرتفاع مرة أخرى مستهدفا الوصول الى مستوى 

7575 نقطة.

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
24.9 مليون دينار على 51.2% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: »التمويل الكويتي«، »الوطني«، 
»بنك اخلليج«، »جلوبل«، »بوبيان كيماويات«، »زين«، 
»لوجستيك«، »مبرد«، »التمويل اخلليجي«، »الساحل 

للتنمية«.
 استحوذت قيمة تداول سهم »زين« البالغة 9.3 ماليني 

دينار على 19.1% من القيمة اإلجمالية.
 سجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
التأمني مبقدار 20.7 نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار 
10.7 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أعالها 
اخلدمات مبقدار 123.9 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 

55.3 نقطة.

تقــرير

المؤشر الوزني 

املؤشرمتوسط حركة املؤشر 100 يوم


