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هذه األسهم بأقل األسعار املمكنة، فمع اإلعالن عن إمتام صفقة »زين« 
ستشهد هذه األسهم مستويات قياسية في أسعارها، وبالتالي سيدفع 
ذلك السوق ملستويات قياسية في التداول، ويدعم ذلك االجتاه النتائج 
املالية للشركات في الربع األول من العام احلالي والتي يتوقع ان تكون 
اكثر من جيدة، لذلك فإن الس���وق بوضعه الراهن ميثل فرصة جيدة 
القتناء األس���هم املرشحة لقفزات س���عرية خاصة التي ستستفيد من 

صفقة »زين«.
اتسمت أس���عار أسهم 
البن���وك بالتباي���ن ب���ن 
انخفاض أس���عار أسهم 4 
بنوك واستقرار أسعار باقي 
أسهم القطاع مع انخفاض 
في تداوالت القطاع بشكل 
عام باس���تثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم 
التمويل الكويتي الذي شهد 
ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
مع انخف���اض محدود في 
سعره، حيث ُتعد تداوالت 
أم���س هي الي���وم األخير 
لالس���تفادة من توزيعات 
الذي  الكويتي  التموي���ل 
سيتداول اليوم بدون أرباح، 
فيما مت تداول سهم البنك 

سهم نفذت من خالل 1618 صفقة قيمتها 14.8 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 20.5 مليون سهم نفذت من خالل 316 صفقة قيمتها 2.1 مليون 
دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 17.5 

مليون سهم نفذت من خالل 669 صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار.
على الرغم من ان االجتاه النزولي احملدود ألغلب أسهم شركات اخلرافي 

في اليوم���ن املاضين اثر 
سلبا على السوق، إال ان هذا 
االجتاه النزولي يغلب عليه 
طابع التجميع، فاإلعالن عن 
إمتام صفقة »زين« افريقيا 
بات قريبا، فوفقا لإلعالن 
الص���ادر عن البورصة في 
شهر فبراير يفترض اإلعالن 
نهائيا عن الصفقة يوم 25 
مارس اجلاري، ولكن هناك 
مصادر ل� »األنباء« اشارت 
الى انه قد يتم اإلعالن عن 
الصفقة قبل ه���ذا املوعد، 
لذلك فإن م���ا يحدث على 
س���هم »زين« م���ن ضعف 
في التداول وأسهم شركات 
اخلرافي األخرى الهدف منه 
هو جتميع أكبر كميات من 

البورصة تواصل التراجع وعمليات تجميع على »زين« 
والشركات المرتبطة بها لقرب اإلعالن عن الصفقة

 اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 10 ش����ركات 
والبالغة 34.6 مليون دينار على 52.3% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك 
اخلليج، ايفا، عقارات الكويت، جيزان، زين، هيتس، 

لوجستيك.
 استحوذت قيمة تداول سهم عقارات الكويت البالغة 

6.4 ماليني دينار على 9.6% من القيمة االجمالية.
 س����جلت مؤشرات خمس����ة قطاعات انخفاضا 
اعالها قطاع البنوك مبقدار 107.7 نقاط، تاله قطاع 
الش����ركات غير الكويتية مبقدار 68.9 نقطة، تاله 
قطاع الصناعة مبق����دار 50.5 نقطة، فيما ارتفعت 
مؤش����رات قطاعي اخلدمات 33.3 نقطة واالغذية 

مبقدار 26.7 نقطة.
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الوطني أمس دون أرباح، حيث  شهد 
تذبذبا بن دينار ودينار و160 فلس���ا 
ليغلق على دينارو140 فلسا، وفي ظل 
التوقعات بأن يحقق البنك منوا جيدا 
في ارباح الربع االول من العام احلالي، 
فإنه يتوقع ان يغلق نهاية الش���هر 
اجلاري على دينار و200 فلس على 
االقل. وسجلت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، 
فقد تراجعت تداوالت سهم ايفا بشدة 
مقارنة بأول م���ن امس مع انخفاض 
محدود بسعر السهم. كذلك تراجعت تداوالت سهم الديرة مع استقرار 
سعره، وسجلت اسهم الشركات االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي 
انخفاضا محدودا في اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
النشطة التي شهدها سهم الصينية لالستثمار والذي حقق ارتفاعا في 
سعره مبقدار اربعة فلوس. وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية 
ما بن الصعود والهبوط في تداوالت نش���طة على بعض االسهم، فقد 
شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية وارتفاعا في سعره باحلد 
االعلى، فيما انه رغم التداوالت النشطة على سهم جيزان اال انه سجل 
انخفاضا محدودا في سعره فيما سجل سهم املنتجعات ارتفاعا محدودا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، كذلك شهد سهم منازل تداوالت نشطة 

وارتفاعا نسبيا في سعره.
اتس���مت حركة التداول على اسهم الش���ركات الصناعية بالضعف 
مع تراجع اسعار اغلبها، فقد استمر االجتاه النزولي لسهمي اخلليج 
للكابالت واسمنت بورتالند، وتراجعت تداوالت سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية مع انخفاض سعره، حيث يتوقع ان تعلن الشركة عن نتائجها 
املالية السنوية خالل االسبوع القادم، ورغم ان اداء الشركة يتوقع ان 
يكون دون التوقعات اال ان نتائجها في الربع االول يتوقع ان تس���جل 
قفزة قوية بس���بب ان كل اصولها في السوق قيمها مرتفعة باالضافة 

الى االرباح التي حصلت عليها من الشركات التابعة والزميلة.
ورغم التداوالت الضعيفة على اس���هم الش���ركات اخلدماتية اال ان 
معظمها حققت ارتفاعا في اسعارها فقد استمرت عمليات التجميع على 
س���هم زين على اسعاره احلالية، كذلك االمر على سهم اجيليتي الذي 
لم يستفد من صعود السوق في اآلونة االخيرة اال انه يشهد جتميعا 
أمال في ان تعلن الشركة عن نتائج مالية جيدة، واستمرت التداوالت 
ضعيفة على اغلب اس���هم الشركات الرخيصة في القطاع خاصة التي 
كانت تقود النشاط في الفترة املاضية كسهم الصفاة للطاقة ومجموعة 
الصفوة وصفاتك، فيما ارتفعت نس���بيا التداوالت على سهم هيتس 
الذي حافظ على سعره. وفي قطاع االغذية سجل سهم اغذية ارتفاعا 
ملحوظا في تداوالت ضعيفة، فيما سجل سهم دانة الصفاة انخفاضا 
في سعره في تداوالت ضعيفة في اطار حركة التداول الضعيفة التي 
تشهدها اسهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، وحققت اغلب اسهم 
الش���ركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة 

بشكل عام.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 الشركات على 52.3% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 149 شركة.

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لألوراق املالية 
اجتاهه النزول���ي لليوم الثاني على 
التوالي وان كان بوتيرة محدودة إال 
ان قيمة التداول س���جلت انخفاضا 
ملحوظا مقارنة بأول من أمس وذلك 
نتيجة استمرار ضعف عمليات الشراء 
القيادية، فيما  على بعض األس���هم 
ان أغلب أس���هم الشركات الرخيصة 
شهدت تراجعا في أسعارها بوتيرة 
محدودة في تداوالت ضعيفة بشكل 
التداوالت  عام باستثناء اس���تمرار 

النشطة على أسهم ايفا والشركات املرتبطة بها.
ومن الواضح ان آلية التداول الضعيفة على س���هم زين وانخفاض 
أس���عار أغلب أسهم ش���ركات اخلرافي اثرا بشكل واضح على نفسية 

أوساط املتداولن.
األمر الذي انعكس على قراراتهم باإلحجام النس���بي عن الش���راء 
بش���كل عام، بل ان هذا االجتاه زاد من االجتاه النزولي للسوق بسبب 

التزايد النسبي على البيع.
وميكن إرجاع الوضع الراهن للس���وق الى بعض األسباب الوقتية 
فقط، أولها: حالة الترقب النتهاء الش���ركات من إعالن نتائجها املالية 
السنوية خاصة ان الفترة القانونية إلعالنات الشركات تنتهي الشهر 
اجلاري، وفي ظل عدم إعالن عدد كبير من الشركات االستثمارية عن 
نتائجها بشكل أساسي والشركات في القطاعات األخرى بشكل عام، فإن 
هناك مخاوف من توقف تداول اس���هم بعض الشركات التي لن تلتزم 
باإلعالن خالل الفت���رة القانونية، وبالتالي في حال حدوث ذلك، فإنه 

سيؤدي الى جتميد أموال املتداولن.
ثاني���ا: الترقب ألي معلومات تتعلق بصفق���ة زين التي متثل أهم 

العوامل احملفزة لنشاط السوق.
ثالثا: السوق على مدى شهرين تقريبا حقق مكاسب جيدة، وبالتالي 
فإن ما يحدث حاليا من هدوء وتراجع ألس���عار األسهم يأتي في إطار 
عمليات التصحيح الطبيعي والتي تعطي فرصة ألن تؤسس األسعار 

على مستويات سعرية جديدة متهد ملرحلة أخرى من النشاط.
انخفض املؤش���ر العام للبورصة 27.5 نقطة ليغلق على 7385.6 
نقطة بارتفاع نس���بته 0.37% مقارنة ب���أول من أمس. كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 3.5 نقاط ليغلق على 426.68 نقطة بانخفاض نسبته 

0.81% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 464.7 مليون سهم نفذت من خالل 
6785 صفقة قيمتها 66.1 مليون دينار وجرى التداول على أسهم 149 
ش���ركة من أصل 207 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة 
وتراجعت أس���عار أس���هم 64 شركة وحافظت أس���هم 60 شركة على 

أسعارها و58 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 188.7 

مليون سهم نفذت من خالل 1428 صفقة قيمتها 14.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
148.2 مليون سهم نفذت من خالل 2094 صفقة قيمتها 16.1 مليون دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 72.4 مليون 

الترقب 
إلعالنات نتائج 
الشركات يحّد 
من عمليات 
الشراء

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 52.3% من 
إجمالي القيمة

المؤشر 27.5 نقطة وتداول 
464.7 مليون سهم قيمتها 

66.1 مليون دينار

انخفاض

)محمد ماهر(يا »جمل« ما يهزك ريح .. والبورصة نحو الصعود قريبا

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
االتص����االت املتنقلة »زين« أفادته باس����تدعاء 
العضو االحتياطي جمال شاكر الكاظمي بدال من 
العضو املستقيل د.سعد البراك وعليه مت اعادة 
تشكيل مجلس االدارة ليصبح كالتالي: أسعد 
أحمد عم����ران البنوان )رئيس مجلس االدارة( 
وعبدالعزيز يعقوب النفيس����ي نائب )رئيس 
مجلس االدارة(، وعضوية كل من: عبداحملسن 
ابراهي����م الفارس، الش����يخ خليفة علي خليفة 
الصباح، الشيخة عايدة سالم العلي الصباح، 
جمال أحمد الكندري، صالح يوسف الصقعبي 

وجمال شاكر الكاظمي.

إعادة تشكيل
 مجلس إدارة »زين«

456.2 ألف دينار 
أرباح »فيوتشر كيد«

أعل���ن س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان ش���ركة 
طفل املس���تقبل الترفيهية 
العقارية فيوتشر كيد افادت 
بان مجلس االدارة قد اجتمع 
البيان���ات  امس واعتم���د 
املالية السنوية للش��ركة 
عن 2009 حيث أوصى بعدم 
أرب���اح عن 2009،  توزيع 
حيث حققت الشركة أرباحا 
ألف دينار  قدره���ا 456.2 
مقابل 764.5 ألف دينار عن 
2008 بربحي���ة قدرها 4.2 
فلوس مقابل 7.12 فلوس 

عن 2008. 

»تسهيالت« توصي 
بتوزيع 20% نقدًا

أعل���ن س���وق الكويت 
املالية أن مجلس  لألوراق 
ادارة الشركة اجتمع، أمس 
واعتمد البيانات املالية عن 
2009 حيث أوصى بتوزيع 
ارباح نقدي���ة بواقع %20 
من القيمة االسمية للسهم 
وتخضع التوصية ملوافقة 
اجلمعية العمومية للشركة 

واجلهات املختصة. 

10 شركات تتجه 
لإلدراج العام الحالي

عمر راشد
أفادت مصادر بأن هناك 
ما ال يقل عن 10 ش���ركات 
عقاري���ة وخدمي���ة تتجه 
لإلدراج في البورصة العام 
احلالي، مس���تدركة بأن ما 
ال يقل عن نصفها شركات 
تابعة لشركات مدرجة في 
الى أن ما  السوق. ولفتت 
يعزز إدراج تلك الشركات 
ه���و أن معظمها يعمل في 
التش���غيلي بعيدا  القطاع 
عن الش���ركات »الورقية«. 
في الس���ياق ذات���ه، بينت 
املصادر أن هناك ش���ركات 
م���ن البحري���ن ترغب في 
اإلدراج بالس���وق وتقوم 
حالي���ا بإعداد الدراس���ات 
الالزم���ة للش���ركة متهيدا 

لإلدراج في السوق.


