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احلاجزين ففي االسبوع القادم يتوقع ان يعلن بشكل واضح عن 
توصل بهارتي التفاق مع بنوك عاملية لتمويل صفقة زين افريقيا، 
وذلك وفقا ملا اعلن عنه االسبوع املاضي رئيس شركة بهارتي، وفي 
حال االعالن عن ذلك فإن املؤشر يتوقع ان يتجاوز بقوة حاجز الـ 
7500 نقطة لندخل في مرحلة جتاوز حاجز الـ 7650 نقطة، والذي 
يعتمد جتاوزه بقوة على امتام صفقة زين والتي في حال االعالن عن 
امتامها، فإن املؤشر العام 
سوف يدخل في مرحلة 
جديدة للصعود حلاجز 

الـ 8000 نقطة.

آلية التداول

ازدادت عمليات الشراء 
على اسهم البنوك بشكل 
ملحوظ امس األمر الذي 
دفع اســـهم ستة للبنوك 
لتحقيق مكاسب سوقية 
البنوك  خاصـــة اســـهم 
ازدادت  الكبيـــرة، فقـــد 
الشـــراء على  عمليـــات 
ســـهم البنـــك الوطنـــي 
بشـــكل ملحوظ القتراب 
اجلمعية العمومية للبنك 
التي ســـتعقد يوم االحد 

وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 39 مليون سهم نفذت من خالل 1258 صفقة قيمتها 

12.6 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركـــز اخلامس بكمية تداول حجمها 
38.9 مليون سهم نفذت من خالل 866 صفقة قيمتها 28.9 مليون 

دينار.

تجاوز حاجز الـ 7400 
نقطة

ألكثـــر من مـــرة في 
جلســـات تداول سابقة، 
اخترق املؤشر حاجز الـ 
7400 نقطة اكثر من مرة 
بشكل محدود اال انه في 
تعامالت امس وفي الثواني 
االخيرة جتاوز املؤشر هذا 

احلاجز بقوة.
امامه  أنه اليـــزال  إال 
حاجـــزان للمقاومة عند 
مســـتوى 7500 نقطـــة 
و7650 نقطـــة، وهـــذان 
احلاجـــزان يتوقـــع ان 
تلعب صفقـــة زين دورا 
اساسيا في اختراق هذين 

أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك 
تدفع المؤشر الختراق حاجز الـ 7400 نقطة بقوة

اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم 9 شركات 
والبالغة 74.3 مليون دينار، على 63.1% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، بيت 
التمويل الكويتي، بنك اخلليج، عقارات الكويت، 
القابضـــة، زين  الوطنيـــة، منـــا  الصناعـــات 

وهيتس.
استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 24.3 

مليون دينار، على %20.6.
حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 235.8 نقطة تاله البنوك مبقدار 
109 نقاط، فيما تراجعت اربعة قطاعات اعالها 
التأمني مبقدار 14.9 نقطة تاله االغذية مبقدار 8.8 

نقاط.
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املقبل، فعمليات الشراء التي يشهدها 
السهم منذ بداية االسبوع اجلاري 
تظهر سعي املشترين للحصول على 
توزيعات البنك واملساهمة في زيادة 
رأس املال البالغة 10% بتكلفة 500 
فلس للسهم، وهذا يظهر أن هناك 
ودائع يتم كســـرها لالستفادة من 
العائد اجليد لسهم البنك الوطني 
وفي نفس الوقت االســـتفادة من 
املكاسب الســـوقية التي ميكن ان 
يحققها السهم آلجال بعيدة املدى، 
كذلك االمر لسهم التمويل الكويتي 
الذي ستعقد عموميته يوم االثنني 
القادم، وتراجعت نسبيا التداوالت على سهم بنك اخلليج مقارنة 
بتداوالته اول من امس مع ســـيطرة عمليـــات جني االرباح على 

تداوالت السهم.
وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا محدودا 
في اســـعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت القياسية 
التي شـــهدها سهم ايفا والتي ســـيطرت عليها عمليات املضاربة 
وجني االرباح، حيث ارتفع الســـهم من 106 فلوس الى 114 فلسا، 
اال انه اغلق على 110 فلوس محققا مكاســـب قدرها اربعة فلوس 
والتي ال تتناسب مع التداوالت القياسية التي شهدها السهم، فيما 
سجل سهم الديرة القابضة ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.
وازدادت عمليات البيع نسبيا على سهم االستثمارات الوطنية 
الذي سجل انخفاضا مبقدار وحدتني في اطار عمليات جني االرباح 
التي يشـــهدها الســـهم لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفعت 
التداوالت نســـبيا على سهم الساحل للتنمية الذي حقق ارتفاعا 
محدودا في سعره، واستمرت التداوالت ضعيفة نسبيا على سهم 

جلوبل الذي سجل انخفاضا مبقدار وحدة سعرية.
وفي قطاع العقار، تصدرت اسهم عقارات الكويت النشاط بقوة 
مع حتقيق ســـهمها ارتفاعا محدودا في سعره، فيما ان التداوالت 
على ســـهمي جيزان واملنتجعات اتســـمت باالرتفاع النسبي مع 

صعود محدود للسهمني.

الصناعة والخدمات

اتســـمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
بالضعف مع انخفاض اسعار بعضها، اال ان بعض االسهم سجلت 
تداوالت نشطة في مقدمتها سهم منا القابضة الذي سجل تداوالت 
قياسية، اال انها لم تدفع السهم لالرتفاع ليستقر عند مستوى الـ 
300 فلس، كذلك ارتفعت نســـبيا التداوالت على سهم الصناعات 
الوطنية الذي يشـــهد عمليات جتميــــع مـــن بعـــض احملافــظ 

املاليــة.
حققت اغلب اسهم الشـــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت تركزت نسبيا على اسهم الشركات الرخيصة، خاصة 
اسهم بتروجلف وصفاة طاقة وهيتس تلكوم والصفوة، فيما ان 
التداوالت على ســـهم زين اتســـمت بالضعف اال انه تغلب عليها 
عمليات التجميع، كذلك االمر بالنسبة لسهم اجيليتي الذي حقق 

ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة.

هشام أبوشادي
بصعوبة شديدة وفي الثواني 
األخيرة من تداوالت سوق الكويت 
لـــأوراق املاليـــة امـــس، اخترق 
املؤشر العام حاجز الـ 7400 نقطة 
بقوة وســـط قوة شرائية تركزت 
على اســـهم البنوك وبعض اسهم 
الشركات الرخيصة، خاصة اسهم 
ايفا والشركات املرتبطة بها، األمر 
الذي وضع قيمة التداول لتجاوز 
حاجز الـ 100 مليون دينار بقوة.

ومن اهم ايجابيات تداول السوق 
امس االنتقال الســـريع للسيولة 

املالية من اسهم الى اخرى، مبعنى انه في االوقات التي تشهد فيها 
»زين« والشركات املرتبطة بها هدوءا في التداوالت تتحول السيولة 
املالية الى اسهم اخرى تشـــهد حتركا من احملافظ املالية التابعة 
لها، خاصة اســـهم الشركات الرخيصة التي يغلب على تداوالتها 
عمليات املضاربة، فيما ان عمليات الشـــراء الواضحة على اسهم 
البنوك منذ بدء تداوالت االسبوع، خاصة امس يغلب عليها طابع 
الشراء االستثماري، خاصة على سهمي البنك الوطني والتمويل 
الكويتي، األمر الذي يخلق توازنا في مجمل األداء العام للســـوق 
ويعطي إشارات قوية على انه في طريقه حلاجز الـ 8000 نقطة، 
الذي يتوقع ان يصل اليه ويتجاوزه بدعم من إمتام صفقة »زين« 
التي منذ اإلعالن عنها انتشـــلت السوق من حالة الركود والوهن 
التي مر بها رغم حاالت التذبذب التي يشهدها سهم »زين« واسهم 
الشركات املرتبطة بها نتيجة أجواء الترقب إلمتام الصفقة، اال ان 
ما يجب اإلشارة إليه ان هناك عمليات جتميع واضحة على زين 
واسهم والشركات املرتبطة بها والتي يتوقع ان تشهد مستويات 

سعرية كبيرة في الفترة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 36.7 نقطة ليغلق على 7435.5 
نقطة بارتفاع نســـبته 0.50% مقارنة بأول من امس، كذلك سجل 
املؤشر الوزني ارتفاعا قدره 3.73 نقاط ليغلق على 433.54 نقطة 

بارتفاع نسبته 0.87% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة 725.4 مليون سهم نفذت من 

خالل 8938 صفقة قيمتها 117.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اســـهم 137 شـــركة من اصل 206 شركات 
مدرجة، ارتفعت اســـعار اسهم 55 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
39 شركة وحافظت اسهم 43 شركة على اسعارها و69 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 353.5 مليون 

سهم نفذت من خالل 3169 صفقة قيمتها 40.3 مليون دينار.
جاء قطـــاع اخلدمات في املركز الثاني بكميـــة تداول حجمها 
138.7 مليون ســـهم نفـــذت من خالل 2254 صفقـــة قيمتها 23.1 

مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول  حجمها 132.9 
مليون ســـهم نفذت من خـــالل 1030 صفقة قيمتهـــا 9.6 ماليني 

دينار.

تجميع على 
»زين« وتداوالت 
قياسية على »إيفا« 
وبعض األسهم 
الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
63.1% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر 36.7 نقطة وتداول 
725.4 مليون سهم قيمتها 

117.6 مليون دينار

ارتفاع

»المركز« يربح 2.5 مليون دينار 

.. و1.5 مليون دينار أرباح »الشامل«

.. و2.8 مليون دينار أرباح »أسمنت الخليج«

اعتمد مجلس ادارة شـــركة املركز 
املالي الكويتي )املركز( البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وقد أظهرت النتائج 
املالية حتقيقها أرباحا قدرها 2.5 مليون 
دينار مبا يعادل 6 فلوس للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 18.7 مليون دينار مبا 
يعادل 41 فلســـا خسائر للسهم للعام 
2008، وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
79.3 مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
بـ 82.3 مليون دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي املوجودات 119.5 مليون دينار 
للعام 2009 مقارنة بــــ 132.2 مليون 

دينار للعـــام 2008، فيما بلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة 6.8 ماليني دينار 
للعام 2009 مقارنة بـ 27.1 مليون دينار 
للعام 2008، وبلغ اجمالي املطلوبات 
37.3 مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
بـ 55.5 مليون دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي حقوق املساهمني 82.1 مليون 
دينار مقارنة بـ 76.6 مليون دينار للعام 
2008، علما أن بنك الكويت املركزي قد 
وافق على هذه البيانات املالية بتاريخ 
أمس. وقد أوصى مجلس اإلدارة الشركة 
بعدم توزيع اي ارباح عن السنة املالية 

املنتهية في 31ديسمبر 2009.  

اجتمع مجلس إدارة شركة الشامل 
الدولية القابضة )الشامل(  امس األول 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة 
للســـنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 . وقد أظهرت النتائج املالية حتقيقها 
أرباحا قدرها 1.5 مليون دينار مبا يعادل 
23 فلسا للســـهم للعام 2009 مقارنة 
بأربـــاح قدرها 1.6 مليـــون دينار مبا 
يعادل 24 فلســـا للسهم، وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 12.9 مليون دينار 
للعام 2009 مقارنة بـ 13.3 مليون دينار 
للعام 2008، وبلغ اجمالي املوجودات 13.8 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة بـ 14.2 

مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولـــة 4.1 ماليني دينار 
للعام 2009 مقارنة بـ 5.3 ماليني دينار 
للعـــام 2008، وبلغ اجمالي املطلوبات 
4.4 ماليني دينـــار للعام 2009 مقارنة 
بـ 5.6 ماليني دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي حقوق املســـاهمني 9.3 ماليني 
دينار للعام 2009 مقارنة بـ 8.5 ماليني 
دينار للعام 2008. وقد أوصى مجلس 
ادارة الشـــركة بتوزيع 18% من القيمة 
االسمية )18 فلسا لكل سهم( للمساهمني 
املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد 

اجلمعية  العمومية.  

اجتمع مجلس ادارة شركة اسمنت 
اخلليج اول من أمس واعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، وقد أظهرت 
النتائج املالية حتقيقها أرباحا قدرها 2.8 
مليون دينار مبا يعادل 3 فلوس للسهم 
للعام 2009 مقارنة بـ 158.9 ألف دينار 
للعـــام 2008، وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 80.2 مليون دينار للعام 2009 
مقارنة بـ 84.7 مليون دينار للعام 2008، 
وبلغ اجمالي املوجودات 128.2 مليون 

دينار للعام 2009 مقارنة بـ 135.8 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولة 9.2 ماليني دينار للعام 2009 
مقارنة بـ 11.3 مليون دينار للعام 2008، 
وبلغ اجمالي املطلوبـــات 13.4 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة بـ 18.4 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي حقوق 
املساهمني 114.7 مليون دينار للعام 2009 
مقارنة بـ 117.3 مليون دينار للعام 2008. 
وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع 

10% أرباحا.

إعداد: عاطف رمضانأخبار الشركات

عمليات جني أرباح دفعت السوق للتذبذب خالل األسبوع الماضي

»غلف إنفست«: قطاع البنوك يستحوذ
على 26% من إجمالي القيمة المتداولة

قال تقرير 
لشـــركة  ا
اخلليجية 
الدوليـــة 
لالســـتثمار )غلـــف انفســـت( 
الكويت  األسبوعي عن ســـوق 
لأوراق املالية ان مؤشر سوق 
الكويـــت لأوراق املالية شـــهد 
ارتفاعـــا في جميع مؤشـــراته 
الرئيســـية حيث ارتفع املؤشر 
الســـعري بواقـــع 56.70 نقطة 
وبنسبة 0.77%، كما ارتفع املؤشر 
الوزني بواقع 8.39 نقاط وبنسبة 

.%1.97
وعزا التقرير هـــذا االرتفاع 
إلى عدة عوامل أهمها التداوالت 
النشطة على األســـهم القيادية 
والتشـــغيلية وأســـهم البنوك 
بقيـــادة وطني وبيتـــك وكذلك 
زين، ما أدى إلى ارتفاع القيمة 
املتداولة خالل األسبوع، باإلضافة 
إلى ان عمليات الشـــراء املكثف 
والتجميع على أســـهم املجاميع 
واألسهم الرخيصة أثرت بشكل 

إيجابي على السوق.
وأوضح التقرير أن السوق 
تذبذب خالل األســـبوع بسبب 
عمليات جني األرباح على أسهم 
املجاميع االستثمارية والرخيصة 

وترقب إعالنات أرباح الشركات 
القيادية والتشـــغيلية للسنة 
املاليـــة 2009 وتصـــدر قطاع 
البنوك التداوالت بنسبة %26 
املتداولة  القيمـــة  من إجمالي 
لأســـبوع، حيث شـــهد سهم 
وطني تداوال بــــ 26.1 مليون 
سهم بقيمة 34.1 مليون دينار، 
وأيضا شهد سهم خليج ب تداوال 
بـ 37.6 مليون ســـهم بقيمــــة 

14.1 مليـــون دينــار.

واشار التقرير الى أن قطاع 
االستثمار حل ثانيا بنسبة %25.8 
وذلك بسبب التداول على سهم 
ايفا حيـــث تداول بـ 251 مليون 
سهم بقيمة 27.6 مليون دينار، 
وشهد سهم اســـتثمارات تداوال 
ملحوظـــا حيث تـــداول بـ 15.5 
مليون ســـهم بقيمة 6.7 ماليني 
دينار، ولقد حل قطاع اخلدمات 
ثالثا بنسبة 24.8% وذلك بسبب 
التداول على سهم زين حيث تداول 

بـ 20.1 مليون سهم بقيمة 26.3 
مليون دينار، وشهد سهم الرابطة 
تداوال ملحوظـــا حيث تداول بـ 
40.5 مليـــون ســـهم بقيمة 9.9 

ماليني دينار.
وتوقـــع التقرير في حتليله 
الكويت  الســـابق لسوق  الفني 
لأوراق املالية أن املؤشر يجب 
عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة 
األولى عند 7.500 نقطة ومن ثم 
نقطة املقاومة الثانية عند 7.650 

نقطة ليتجاوز االجتاه التنازلي، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشـــر إلى نقطة الدعم 
األولى عنـــد 7.340 نقطة ومن 
ثم نقطة الدعـــم الثانية 7.260 
نقطة ويغلق الفجوات السعرية 

.)GAPS(
وبالفعل عجز املؤشـــر عن 
جتـــاوز نقطة املقاومـــة األولى 
واالجتاه التنازلي خالل األسبوع 

ليقفل عند 7.435.5 نقطة.

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
التغيراألسبوع السابقاألسبوع الحالي

2.0%12.6212.37السوق

4.9%17.2116.4قطاع البنوك

-0.2%4.534.54قطاع االستثمار

-16.2316.481.5قطاع التأمني

-1.9%12.5512.79قطاع العقار

2.2%5.215.1قطاع الصناعة

0.8%12.7612.66قطاع اخلدمات

0.0%15.9515.95قطاع األغذية

-0.4%12.9713.02قطاع غير الكويتي

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

البنوكاالستثمارالتأمنيالعقارالصناعةاخلدماتاألغذيةغير كويتي
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