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الصافية الناجتة منها والتي يتوقع ان تكون بحدود 3.8 مليارات 
دوالر، وهذه األرباح سوف تستفيد منها شركات بشكل مباشر وغير 
مباش���ر، وبالنسبة للشركات التي سوف تستفيد بشكل مباشر، 
شركة االستثمارات الوطنية، ش���ركة اخلليج للكابالت، الشركة 
الكويتية لألغذية )أغذية(، صناعات األنابيب، الساحل للتنمية، 
أسمنت بورتالند، فيما ان هناك شركات سوف تستفيد بشكل غير 
مباشر هي البنك الوطني 
والصناعات الوطنية واملال 
لالس���تثمار والصينية 
لالستثمار، باإلضافة إلى 
العام للصفقة  الزخم  ان 
سوف يوفر غطاء ايجابيا 
الس���وق بشكل  لصعود 

عام.

آلية التداول

تباينت أس����عار أسهم 
البن����وك ما ب����ن الصعود 
والهب����وط ف����ي ت����داوالت 
ضعيفة بشكل عام باستثناء 
التداوالت النشطة على سهم 
الدولي والتي غلبت  البنك 
عليها عملي����ات املضاربة، 

»زين« وحواجز المؤشرات

خالل اليومن املاضين انخفض املؤش���ر العام حتت حاجز ال� 
7400 نقطة بعد ان كان مرتفعا األس���بوع املاضي ملستوى 7445 
نقطة، ومع األخبار التي نشرت امس حول عمليات التمويل التي 
تتف���اوض عليها بهارتي لتمويل الصفقة وقرب احلصول على 7 

ملي���ارات دوالر، انتعش 
سهم زين وأسهم الشركات 
املرتبط���ة به، األمر الذي 
دفع املؤشر العام لالرتفاع 
مبقدار 55.1 نقطة، معوضا 
بذلك اخلسائر تكبدها في 
اليومن املاضين ليقترب 
املؤشر من حاجز ال� 7500 
نقطة وال���ذي يتوقع ان 
يتجاوزه ايضا بدعم من 
زين والشركات املرتبطة 
بها، األمر الذي يظهر أن 
صفقة زي���ن تكاد تكون 
احملرك األساسي للسوق، 
وهذا االمر فرضته ضخامة 
الصفقة البالغ حجمها 10.7 
مليارات دوالر واألرباح 

»زين« ُتنشّط البورصة .. وترّقب لمزيد من المعلومات حول  الصفقة
و»إيفا« وشركاتها تتصدر نشاط األسهم الرخيصة 

استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 
45.9 مليون دينار على 58.9% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، البنك الدولي، التمويل 
الكويتي، ايفا، الس���الم القابضة، عقارات، زين، 

الرابطة، هيتس.

استحوذت قيمة تداول سهم ايفا البالغة 8.6 ماليني 
دينار على 11% من القيمة االجمالية.

 حققت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
الصناع���ة مبقدار 109.3 نقاط، تاله قطاع البنوك 
مبقدار 82.5 نقطة، تاله قطاع االس���تثمار مبقدار 
60.8 نقطة، فيما ان مؤشر قطاع التأمن الوحيد 

الذي انخفض مبقدار 12.6 نقطة.
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األمر الذي دفع السهم لالرتفاع باحلد 
األعلى، ويأتي ذلك في إطار احتماالت 
وجود منافسة لالستحواذ على حصة 
من البنك، واتس����مت التداوالت على 
سهم البنك الوطني بعمليات الشراء مع 
ارتفاع تدريجي لسعر السهم، واتسمت 
احلركة السعرية لسهم التمويل الكويتي 
بالتذبذب في اليوم األول لتداوله دون 
أرباح، حيث حترك السهم ما بن دينار 

و100 فلس ودينار و160 فلسا.
الش����ركات  وحققت أغلب أس����هم 
االستثمارية ارتفاعا في أس����عارها في تداوالت مرتفعة نسبيا، خاصة 
على سهم ايفا الذي سيطرت على تداوالته عمليات البيع جلني األرباح، 
فيما اتسمت تداوالت الديرة القابضة بالضعف الشديد، وسجلت اسهم 
الشركات االس����تثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي مكاسب جيدة، وهي 
االستثمارات الوطنية، والساحل للتنمية واملال لالستثمار، والسورية 
القابضة والصينية لالس����تثمار، مع توقعات بأن تواصل هذه األس����هم 
اجتاهها الصعودي املدعوم بصفقة زين، واستمرت التداوالت النشطة 
على سهم السالم القابضة الذي شهد هبوطا في بداية التداوالت من 118 
فلس����ا الى 110 فلوس اال ان عودة عمليات الش����راء على السهم أدت الى 

ارتفاعه الى 122 فلسا.
حققت أغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة نس����بيا على بعض األس����هم في مقدمتها سهم عقارات الكويت 
ال����ذي واصل اجتاهه الصعودية من����ذ ان أعلنت الكويتية للتمويل عن 
استحواذها على 5% من اسهم الشركة، والتي تعادل حوالي 45 مليون 
س����هم والتي ميكن بيعها في يوم واحد عند مستويات سعرية معينة، 
وحقق س����هم العربية العقارية ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 

مرتفعة نسبيا.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض األسهم، خاصة سهم األنابيب املعدنية 
الذي ارتفع باحلد األعلى، ويالحظ ان الشركات الصناعية التابعة 
ملجموعة اخلرافي في قطاع الصناعة حققت مكاسب سوقية ملحوظة 
يتوقع استمرارها، فيما انه رغم التداوالت الضعيفة نسبيا لسهم 
الصناعات الوطنية اال انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة، وحققت 
ايضا أغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها خاصة 
سهم زين الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره السوقي. 
ورغم التداوالت القياسية على سهم هيتس اال انه سجل انخفاضا 
في س����عره نتيجة عمليات البيع القوية على الس����هم، واستمرت 
حركة التداول على أغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع في 
الضعف اال ان معظمها حقق ارتفاعا في اس����عاره السوقية. وفي 
قطاع األغذية، حقق س����هم أغذية ارتفاعا في س����عره في تداوالت 
محدودة نسبيا، حيث تعد الشركة من أولى الشركات التي سوف 
تستفيد من صفقة زين. وسجلت أغلب أسهم الشركات غير الكويتية 

ارتفاعا في أسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات على 58.9% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 141 شركة.

 هشام أبوشادي
عوض س����وق الكوي����ت لألوراق 
املالية امس اخلسائر التي تكبدها في 
اليومن املاضين، وذلك بدعم من صعود 
سهم زين وأسهم الشركات املرتبطة 
نتيجة املعلومات التي نش����رت حول 
قرب توصل بهارتي الهندية التفاقيات 
للحصول على تسهيالت ائتمانية بقيمة 
7 ملي����ارات دوالر، وان هذا يأتي في 
إطار تنفيذ الصفقة في املوعد احملدد 
لها في 25 اجلاري، ويأتي نشاط هذه 

األس����هم رغم استمرار عمليات الضغط للتجميع بأقل األسعار املمكنة، 
خاصة انه يتوقع ان تش����هد نشاطا قياس����يا في األسبوع املقبل، األمر 
الذي سيؤدي الى نشاط عام للسوق، ولكن آلية التداول تظهر ان هناك 
عمليات تغيير في املراكز املالية، مبعنى ان الكثير من أوساط املتداولن 
يقومون ببيع ما لديهم من أس����هم للدخول على زين وأسهم الشركات 
املرتبطة بها لتحقيق اكبر قدر من املكاس����ب السوقية، وفي مقابل هذا 
االجتاه، استمرت عمليات املضاربة على بعض أسهم الشركات الرخيصة، 
خاصة ايفا والش����ركات املرتبطة بها، فيما اتسمت التداوالت على أغلب 

أسهم الشركات الرخيصة بالضعف مع ارتفاع اسعار اغلبها.
وبشكل عام، فإنه يتوقع ان يواصل االجتاه العام للسوق الصعود، 
بل ان معدالت الصعود س����تكون بوتيرة كبيرة، األمر الذي سينعكس 
على األداء املالي للش����ركات في الربع األول من العام احلالي، وبالتالي 
توفير املزيد من الدعم لنش����اط الس����وق، باالضاف����ة الى الزخم القوي 

لصفقة زين.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 55.1 نقطة ليغلق على 7440.7 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.75% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
6.59 نق����اط ليغلق على 433.27 نقطة بارتفاع نس����بته 1.54% مقارنة 

بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 509.3 مالين س����هم نفذت من خالل 

7689 صفقة قيمتها 77.8 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 141 شركة من أصل 208 شركات مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة وتراجعت اسعار أسهم 43 شركة وحافظت 

أسهم 36 شركة على أسعارها و67 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 186 

مليون سهم نفذت من خالل 2480 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار.
وج����اء قطاع الش����ركات اخلدماتية في املركز الثان����ي بكمية تداول 
حجمها 131.3 مليون س����هم نفذت من خ����الل 2261 صفقة قيمتها 25.7 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 120.1 

مليون سهم نفذت من خالل 990 صفقة قيمتها 9.8 مالين دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غي����ر الكويتية على املرك����ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 28.5 مليون س����هم نفذت من خالل 359 صفقة قيمتها 3 

مالين دينار.
واحتل قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 22.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 752 صفقة قيمتها 11 مليون دينار.

ارتفاع أسهم 
شركات مجموعة 
الخرافي رغم 
الضغوط القوية 
للتجميع

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
58.9% من 

القيمة اإلجمالية

عودة مؤشرات السوق لالرتفاع

المؤشر 55.1 نقطة وتداول 
509.3 ماليين سهم قيمتها 

77.8 مليون دينار

ارتفاع

توزيع أرباح »الوطني«مستثمرو المنطقة بانتظار وترقب بعد ارتفاع مؤشرات األسواق الخليجية

»المركز«: انخفاض حجم األسهم المتداولة بدول الخليج بنسبة %19  
وانكماش القيمة بمعدل 12% إلى 23.6 مليارات دوالر فبراير الماضي

أش����ار التقرير الصادر عن ش����ركة املركز 
املالي الكويتي »املركز« إلى أن أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي شهدت خالل شهر 
فبراير مكاسب، فقد ارتفع املؤشر الوزني 
في الس����وق الكويتي بنسبة 14% على حساب التداول في األسهم 

املمتازة مثل زين ومجموعة الصناعات الوطنية.
وأضاف التقرير أن تطورات بيع أصول زين في افريقيا لصالح 
شركة بهارتي إيرتيل الهندية بقيمة 9 مليارات دوالر التي دفعت 
التداول لالرتفاع على سهم املجموعة إضافة إلى أسهم ممتازة أخرى 
مث����ل بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والصناعات 

الوطنية. 
أما في اإلمارات فاس����تمرت عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي 
العاملية بالهيمنة على عناوي����ن الصحف رغم تقلص ردود فعل 
املستثمرين نوعا ما فيما يخص األخبار املتعلقة بخطة الديون. أما 
العائد اإلجمالي على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال 
ألس����واق التعاون )MSCI GCC( فس����جل مكاسب شهرية بنسبة 
4.77% في فبراير، لتصبح املكاس����ب منذ بداية العام وحتى شهر 

فبراير %6.
وذكر تقرير »املركز« أن حجم األسهم املتداولة في دول التعاون 
انخفض بنس����بة 19% في فبراير، في حن انكمشت قيمة األسهم 
املتداول����ة مبعدل 12% إلى 23.6 مليارات دوالر، أما قيمة األس����هم 
املتداولة في الس����وق الكويتية فارتفعت بنس����بة 37% إلى 5.75 
مليارات دوالر. أما معدل التقلب بشكل عام في األسواق اخلليجية 

فكان ثابتا بحس����ب مؤش����ر املركز للتقلب، وانخفضت تقلبات 
األس����واق اإلماراتية والسعودية والقطرية بنسبة 25% إلى %40 

في فبراير.
واشار التقرير الى ان األسواق العاملية شهدت عوائد ضعيفة 
بعد أن اتخذت مخاوف الديون السيادية في اليونان محور اهتمام 
رئيس����ي. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
ألسواق العالم)MSCI World( بنسبة 1% في فبراير بعد أن سجل 
خس����ارة في يناير بنسبة 4%، لتصبح نسبة اخلسائر منذ بداية 

العام وحتى فبراير %3. 
وعلى أس����اس القيمة السوقية املرجحة، بلغت خسارة مؤشر 
مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق البريطاني %0.5 
)MSCI UK( ، في حن بلغت خسائر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
انترناشيونال للسوق الفرنسي )MSCI France(، ومؤشر مورغان 
 ،MSCI Germany(ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق األملاني
ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق اإلسباني 

MSCI Spain( %0.4(   لكل منها.
من ناحيتهم، حول املستثمرون في العالم أنظارهم نحو اليونان، 
خاصة مع محاولة االحتاد األوروبي النظر في إمكانية تقدمي أول 
مس����اعدة حكومية في تاريخه. وكان����ت املخاوف املتعلقة بقدرة 
اليونان على متويل عجزها املالي الكبير ظهرت في أواخر يناير، 
ما نتج عن ارتفاع الهامش اليوناني األملاني )الذي يقيس العالوة 
التي يطلبها املستثمرون عند شراء الدين اليوناني على السندات 
األملانية( مبعدل 396 نقطة أس����اس، وهو املس����توى األعلى منذ 

إطالق اليورو. 
وبن التقرير ان أعض����اء االحتاد األوروبي طلبوا من اليونان 
ممارسة تقشف مالي مقابل تقدمي مساعدة بقيمة 34 مليار دوالر. 
ونتيجة لذلك، أمضت احلكومة اليونانية في الشهرين املنصرمن 
في تخفيض عجز ميزانيتها املالي بأكثر من 6.6 مليارات دوالر عبر 
رفع ضرائب املبيعات وتخفيض األجور واملكافآت. وتزامنت هذه 
املعايير مع بيانات أكيدة للدعم من قبل أعضاء االحتاد األوروبي، 
والتي هدأت من مخاوف املستثمرين نوعا ما، رغم الكلمات التي 
أخذ يتلفظ به����ا رئيس الوزراء اليوناني ج����ورج باباندرو مثل 

»كارثة«، أو أن امليزانية محفوفة باملخاطر و»األلغام«.
وفي نطاق آخر، يب����دو أن االنتعاش االقتصادي األميركي في 
طريقه نحو التحسن بشكل تسلسلي، بعد إجماع احملللن على أن 
الركود انتهى في يونيو من العام املاضي. أما معدل التضخم في 
أميركا فبلغ 2.6%، وهو أدنى من متوسط هذه املرحلة من االنتعاش. 
ويتفق اجلميع على أن الواليات املتحدة في طريقها نحو انتعاش 
على شكل »W«، وهو ما يجب أن يبقي املخاوف التضخمية بعيدة. 
كذلك منا الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي األميركي عند معدل منو 
س����نوي بنسبة 5.9% في الربع األخير من 2009 مدفوعا بتسييل 
منخفض للموجودات ومع ذلك، س����ارع اخلب����راء االقتصاديون 
باإلشارة إلى أن منو الناجت احمللي اإلجمالي املدعوم باملوجودات 
هو ظاهرة ذات تقلبات اقتصادية، وقد تلي بشكل طبيعي الركود 
االقتصادي وبالتالي س����يكون غير قابل لالستمرار ما يؤدي إلى 

انخفاض معدالت النمو املتوقعة في الربع املقبل.

تعيين بن ناجي عضوًا في »المجموعة الدولية«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان بنك الكويت الوطني بدأ 
أمس في توزيع األرباح النقدية بواقع 40% وأسهم منحة بواقع %10 
للمساهمن املسجلن بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية املنعقدة في 

2010/3/7 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

 عمر راشد 
 كش����ف نائب رئيس مجلس 
إدارة مجموع����ة عرب����ي القابضة 
حامد البس����ام في تصريح خاص 
ل� »األنباء« عن ترس����ية مناقصة 
لصال����ح الهيئة العام����ة للزراعة 
والثروة السمكية بقيمة 3.6 مالين 
دينار ملدة 3 س����نوات على شركة 

مملوكة لها.
وبن أن الهيئة أرس����لت كتابا 
املناقصة لصالح شركة  بترسية 
عربي إحدى الش����ركات اململوكة 
بنس����بة 100% ملجموع����ة عربي 
القابض����ة أمس، مس����تدركا بأن 

املناقصة سيتم تنفيذها في املنطقة الزراعية الثالثة ووفق بنود العقد 
التي سيتم التوقيع عليها بن الشركة والهيئة. 

من ناحية أخرى، أوضح البس����ام أن مجل����س إدارة مجموعة عربي 
القابضة سيجتمع خالل 15 يوما وذلك ملناقشة البيانات املالية للشركة 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، الفتا الى أن االجتماع 

سيكون بعد ورود امليزانيات املدققة من خارج الكويت. 

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة املجموعة الدولية 
لالس���تثمار أفادت بأن ش���ركة التكافل الدولية قد قامت باستبدال 
ممثلها مبجلس ادارة الش���ركة جمال النفيس���ي ليحل محله ماهر 

عبداللطيف بن ناجي.

حامد البسام

العوائد المرجحة على القيمة السوقية منذ بداية العام
»MSCI World« حتى فبراير على مؤشر 

مؤشرات األسوق الخليجية

القيمة السوقية المؤشرات
)بالمليار دوالر(

آخر 
إغالق

فبراير
مكرر الربحية في %2009%2009

2009

)TASI( 33964372.962720السعودية

)Weighted الكويت KSE(11742513.55-غير متوافرة

^)ADI( 8027032.671511أبوظبي

 )Doha SM( 5668724.79112قطر

 )DFMGI( 5315920.181012دبي

 )BAX( 1866892.411713البحرين

 )Muscat SM( غير متوافرة-1715182.6919عمان

مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال 
4643406.82187ألسواق دول مجلس التعاون اخلليجي

املصدر: البيانات مستقاة من نشرة »املركز« الصادرة في 2 من مارس 2010

شركة مملوكة لمجموعة عربي القابضة 
تفوز بمناقصة  بقيمة 3.6 ماليين دينار 

تقــرير

مجلس إدارتها يجتمع بعد 15 يومًا لمناقشة بيانات 2009 


