
الخميس 11 مارس 2010   37اقتصاد

عقاريتني، وهناك عمليات اس����تحواذ اخرى يتوقع ان تقوم بها بعض 
الشركات على شركات اخرى، إال ان الهدف االساسي وراءها استثماري، 
خاصة انه وفق األسعار احلالية واألسعار املتوقعة بعد عام، فإنه يتوقع 

حتقيق مكاسب سوقية تتراوح بني 50 و60% على األقل.
وعلى مستوى االستثمار 
في الشركات القيادية، فإنه 
يعتبر االستثمار املضمون، 
البن����وك، من  ففي قط����اع 
الض����روري التركي����ز على 
س����همي البن����ك الوطن����ي 
والتمويل الكويتي بش����كل 
اساسي، فهذه األسهم يتوقع 
ان تشهد أرباحها خالل العام 
ان  احلالي منوا كبيرا، كما 
أسعارها السوقية يتوقع ان 
حتق����ق ارتفاعا لن يقل عن 
30% على م����دى عام، لذلك 
تشهد هذه األسهم عمليات 
بن����اء مراكز مالي����ة جيدة، 
كذلك سهم زين من األسهم 
التي تعتبر مرشحة لصعود 

مليون سهم نفذت من خالل 640 صفقة قيمتها 11.7 مليون دينار.

الفرص االستثمارية

على الرغم من س����يطرة عمليات املضاربة عل����ى آلية التداول إال ان 
هناك فرصا جيدة ألصحاب 
االجتاه����ات االس����تثمارية 
موزعة بني أسهم الشركات 

القيادية والرخيصة.
فعلى مس����توى أس����هم 
الرخيصة، تقوم  الشركات 
بعض الش����ركات بعمليات 
اس����تحواذ على نسب في 
الش����ركات ألهداف  بعض 
استثمارية متوسطة وطويلة 
املدى وقد متثل ذلك عمليا في 
استحواذ الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار على %5 
من عقارات الكويت، والشركة 
نفسها يتوقع ان تعلن عن 
استحواذها على نسبة 5% من 
شركة استثمارية وشركتني 

انخفاض محدود لمؤشري السوق وتجميع على األسهم القيادية 
و»زين« أوشكت على الصعود القياسي مع قرب توقيع اتفاق التمويل

اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 9 شركات 
والبالغة 45.8 مليون دينار على 54.9% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات هي: الوطني، البنك 
الدولي، بيت���ك، ايفا، عقارات الكويت، صناعات 

االنابيب، منا القابضة، زين والرابطة.
استحوذت قيمة تداول سهم عقارات الكويت البالغة 

13.2 مليون دينار على 15.8% من القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات خمسة قطاعات انخفاضا 
اعاله���ا قطاع البنوك مبق���دار 53.9 نقطة، تاله 
قطاع اخلدمات مبق���دار 13.4 نقطة، تاله قطاع 
الشركات غير الكويتية مبقدار 3.9 نقاط، فيما 
ارتفعت مؤشرات قطاعي: االستثمار مبقدار 7.1 

نقاط والصناعة نصف نقطة.
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قوي في ظل األرباح القوية املتوقعة 
من الصفقة.

آلية التداول

استمرت حركة التداول على أسهم 
البنوك في االرتفاع مع تباين أسعار 
اس����هم القطاع، حيث تراجعت أسعار 
اسهم 5 بنوك وارتفعت اسعار 4 بنوك، 
فيما ان حركة التداول اس����تمرت في 
االرتفاع على سهم البنك الدولي، كذلك 
استمرت عمليات الشراء التدريجي على 
سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي وتباينت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية في تداوالت ضعيفة على اغلب االسهم باستثناء التداوالت 
القياسية على سهم ايفا اال انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما 
استمرت التداوالت احملدودة على سهم الديرة القابضة الذي سجل انخفاضا 
محدودا في سعره ايضا، واستمرت التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
السالم القابضة، واستمرت حركة التداول على سهم االستثمارات الوطنية 
بالضعف والتي يغلب عليها عمليات التجميع، فيما ارتفعت التداوالت 
على سهم الساحل للتنمية مع صعود سعر السهم 4 فلوس، وارتفعت 
نس����بيا حركة التداول على سهم املجموعة الدولية لالستثمار في اطار 

النشاط امللحوظ على اغلب اسهم الشركات التابعة لها.
وفي قطاع العقار شهد سهم عقارات الكويت تداوالت قياسية اال ان 
السهم س����جل انخفاضا محدودا في سعره بفعل عمليات جني األرباح 
والتي حتركت في نطاق سعري بني 89 و94 فلسا اال انه اغلق على 92 

فلسا للسهم.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
امللحوظ باستثناء التداوالت النشطة على سهم صناعات األنابيب الذي 

يتوقع ان يشهد مستويات سعرية كبيرة.
وتراجعت نسبيا حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بشكل 
عام مع تباين في االس����عار، فقد اتس����مت تداوالت سهم زين بالضعف 
النس����بي والتي يغلب عليها عملي����ات التجميع، حيث يتوقع ان يدخل 
السهم في مرحلة الصعود القياس����ي االسبوع املقبل، فآخر املعلومات 
حول متويل الصفقة تفيد بأن ش����ركة بهارتي اوشكت على االنتهاء من 
متويل الصفقة حيث اعلنت 10 مصارف عن موافقتها على متويل الصفقة 
مبا يتراوح بني 7.5 و8 مليارات دوالر، وانه خالل يومني س����وف توقع 
بهارتي اتفاقية مع البنوك، وهذا يعني ان الصفقة ستتم في املوعد احملدد 
لها في 25 مارس اجلاري، وبدعم من االشاعات اخلاصة بعقود حتصل 
عليها لوجس����تيك من اجليش االميركي والتي نفتها الشركة، ارتفعت 

اسعار اسهم الرابطة والوطنية للتنظيف ولوجستيك.
واس����تمرت حركة التداول في الضعف على اغلب اس����هم الشركات 
غير الكويتية باس����تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم التمويل 

اخلليجي.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 54.9% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 137 شركة.

هشام أبوشادي
انخفض مؤش����را س����وق الكويت 
املالية امس بفعل انخفاض  لالوراق 
القوة الش����رائية على اغلب االس����هم 
خاص����ة الش����ركات القيادية ومعظم 
اسهم الشركات الرخيصة في الوقت 
الذي تركزت فيه آلية النشاط على ايفا 
والشركات املرتبطة بها، ومع ضعف 
حركة التداول على اسهم زين، تباينت 
حركة تداول واسعار اسهم الشركات 
املرتبطة بها والتي حقق اغلبها ارتفاعا 

في اسعارها وتداوالتها.
ومن الواضح ان آلية السوق باتت اكثر خضوعا آللية التداول على 
سهم زين ومجموعة شركات اخلرافي بشكل عام واالشاعات التي تنطلق 
من وقت الى آخر على اسهم اخرى سواء التي تتعلق بعمليات االستحواذ 
او العقود، اما على مستوى االداء الفني للسوق، فإن حالة الهدوء التي 
تش����هدها اسهم الشركات القيادية مع حترك اسعارها في نطاق محدود 
يزيد من استقرار السوق، االمر الذي يزيد من التدفقات املالية املوجهة 
لالستثمار بشكل اساس����ي على اسهم الشركات القيادية وبعض اسهم 
الش����ركات الرخيصة الت����ي يغلب عليها طابع االداء التش����غيلي، لذلك 
فإننا نش����جع على بناء املراكز املالية خاصة على الشركات التشغيلية 
وحتديدا البنوك القيادية في قطاع البنوك باعتبار ان االسعار احلالية 
لهذه االس����هم متثل فرصا جيدة للشراء الجال متوسطة وبعيدة املدى، 
وذلك بدعم من النم����و اجليد الرباحها في العام احلالي في ظل التطور 

االيجابي املتوقع ملجمل الوضع االقتصادي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 3.9 نقاط ليغلق على 7436.8 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.05%، كذلك انخفض املؤشر الوزني 1.54 نقطة ليغلق 

على 431.73 نقطة، بانخفاض نسبته 0.36% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 576.7 مليون سهم نفذت من خالل 

8026 صفقة قيمتها 83.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 137 شركة من اصل 208 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 38 ش����ركة وتراجعت اسعار اس����هم 55 شركة 

وحافظت
أسهم 44 شركة على أسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 212.6 
مليون سهم نفذت من خالل 1256 صفقة قيمتها 18.4 مليون دينار.

وجاء قطاع الش����ركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 189.2 مليون س����هم نفذت من خ����الل 2394 صفقة قيمتها 20.3 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
85 مليون سهم نفذت من خالل 2231 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
38 مليون سهم نفذت من خالل 1184 صفقة قيمتها 11.2 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في املركز اخلام����س بكمية تداول حجمها 25.4 

تداوالت قياسية 
على »إيفا« 
وبعض شركاتها 
واإلشاعات تحرك 
بعض األسهم

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
54.9% من 

القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر( ترقب النطالقة قوية ملؤشرات السوق  

المؤشر العام 3.9 نقاط 
وتداول 576.7 مليون سهم 

قيمتها 83.3 مليون دينار

انخفاض

»جلوبل«: األفراد استحوذوا على 46.3% من إجمالي 
قيمة األسهم المشتراة و47.3% من المبيعة في فبراير

تراجع قيمة األسهم المتداولة بنسبة 37.3% لتصل إلى 1.670.1 مليون دينار 

ق�ال تقرير 
بي����������ت 
ر  االستثما
العامل������ي 
)جلوبل( ان نش����اط التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد 
ارتفاعا طفيفا خالل شهر فبراير، 
حيث سجلت قيمة األسهم املتداولة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
زيادة بلغت نسبتها 37.3%، في 
حني سجلت كمية األسهم املتداولة 
ارتفاعا مبقدار 8%، كما ارتفع عدد 
الصفقات بنسبة 7.1%.  وأوضح 
التقرير ان قيمة وكمية األس����هم 
املتداولة بلغت أعلى مستوياتها 
خالل جلس����ة ت����داول واحدة في 
شهر فبراير، ففي جلسة يوم 17 
فبراير من العام احلالي، ارتفعت 
قيمة األسهم املتداولة في السوق 
لتصل إل����ى 167.6 مليون دينار، 
كما ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
ف����ي يوم 15 فبراي����ر بالغة 913.1 
مليون سهم. وأشار التقرير إلى 
انه على أساس شهري، تراجعت 
قيمة األس����هم املتداولة بنس����بة 
37.3% خالل شهر فبراير لتصل 
إل����ى 1.670.1 مليون دينار مقابل 
1.216.7 مليون دينار خالل شهر 
يناير، وأبرم املستثمرون 157.167 
صفقة في مقابل 146.745 صفقة 
خالل شهر يناير أي بارتفاع بلغت 
نسبته 7.1%، في حني انخفض عدد 
األسهم املتداولة بنسبة 8% ليصل 
إلى 10 مليارات سهم باملقارنة مع 
10.9 مليارات س����هم خالل شهر 

يناير.  
وبنينّ التقرير أن األفراد اليزالون هم 
أكبر املتداولني في سوق الكويت 
لألوراق املالية، حيث استحوذوا 
على 46.3%  من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة و47.3% من إجمالي قيمة 
املباعة، ومقارنة بالشهر  األسهم 
السابق، ارتفعت حصة املستثمرين 
األفراد من إجمالي األسهم املشتراة 
بنسبة 27.1% خالل شهر فبراير، 
كما ارتفعت  حصتهم من إجمالي 
املبيعة بنس����بة %26.6،  األسهم 
واشترى املستثمرون األفراد أسهما 
بقيمة 772.7 مليون دينار في حني 
باعوا أس����هما تقدر بقيمة 790.8 
مليون دينار، ليصبحوا أكثر بيعا 
لألسهم، حيث باعوا ما تبلغ قيمته 

18.1 مليون دينار.  

اش����تروها 1.537.5 مليون دينار 
في حني بلغت قيمة األسهم التي 
باعوه����ا 1.562.4 مليون دينار، 
وكان����وا األكثر بيعا، حيث باعوا 
ما تبلغ قيمته 24.9 مليون دينار. 
وخالل شهر فبراير، ارتفعت قيمة 
األسهم التي اشتراها املستثمرون 
الكويتيون بنسبة 37% عن القيمة 
املسجلة خالل شهر يناير والبالغة 
1.122.3 مليون دينار، أما من جهة 
األسهم التي باعوها فقد ارتفعت 
قيمتها بنسبة 38.6% على أساس 
شهري لتصل إلى 1.562.3 مليون 
دينار. وارتفعت حصة مستثمري 
دول مجلس التعاون اخلليجي من 
إجمالي قيمة األسهم املشتراة إلى 
3.3% كما ارتفعت قيمة األسهم التي 
اشتروها بنسبة 133.9% لتصل إلى 
54.9 مليون دينار، في حني ارتفعت 
قيمة األسهم التي باعوها بنسبة 
29.4% لتصل إل����ى 37.3 مليون 
دينار وكانوا أكثر بيعا لألس����هم 
حيث باعوا م����ا يقدر بقيمة  17.6 
مليون دينار، أصبح مستثمري 
دول مجل����س التعاون اخلليجي 
أكثر شراء لألسهم للمرة األولى 

منذ شهر أكتوبر العام 2009.
ان  ال����ى  التقري����ر  واش����ار 
املستثمرين من اجلنسيات األخرى 
أصبحوا أكثر شراء لألسهم للشهر 
السادس على التوالي خالل شهر 
فبراير، حيث اشتروا 456.8 مليون 
سهم بقيمة 77.7 مليون دينار كما 
باعوا 449.4 مليون سهم بقيمة 
70.4 مليون دينار، ليصبحوا أكثر 
شراء بشرائهم ما تبلغ قيمته 7.3 

ماليني دينار.

شرائه بنسبة 73.2% خالل شهر 
فبراي����ر كما ارتفع نش����اط بيعه 
بنس����بة 69.9%، واشترى قطاع 
العمالء أس����هما بقيمة  حسابات 
370 مليون دين����ار في حني باع 
أسهما تقدر بقيمة 382.3 مليون 
دينار، وكان أكثر بيعا، حيث باع 
ما تبلغ قيمته 12.3 مليون دينار.  
واشار التقرير إلى أن املستثمرين 
الكويتيني كانوا أكبر املتعاملني في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
شهر فبراير حيث استحوذوا على 
92.1 من إجمالي األسهم املشتراة، 
و93.5 من إجمالي األسهم املباعة.   
وأصبحوا أكثر بيعا  لألسهم للشهر 
اخلامس على التوالي خالل شهر 
فبراير، وبلغت قيمة األسهم التي 

الش����ركات  وفيما يتعلق بقطاع 
واملؤسس����ات، فقد استحوذ على 
22.8% من إجمالي األسهم املشتراة 
و21.6% من إجمالي األسهم املباعة، 
هذا وقد اش����ترى القطاع أسهما 
تبلغ قيمتها  380.9 مليون دينار 
في حني باع أس����هما تبلغ قيمتها 
361.3 ملي����ون دينار، وكان أكثر 
شراء لألس����هم، حيث اشترى ما 
تبل����غ قيمت����ه 19.6 مليون دينا، 
التداول  ارتفع نش����اط  وعموما، 
في قطاع الش����ركات واملؤسسات 
بنسبة 26.7% خالل شهر فبراير 
بينما ارتفع نشاط الشراء بنسبة 
30.4%، وقد كان قطاع الشركات 
واملؤسس����ات أكثر شراء لألسهم  
للشهر احلادي عشر على التوالي. 

وأوضح التقرير انه جلهة صناديق 
االستثمار وحسابات العمالء، فقد 
استحوذا على 8.8% و22.2% على 
التوالي من إجمالي األسهم املشتراة 
و8.1% و22.9% عل����ى التوالي من 
إجمالي األسهم املباعة خالل شهر 
فبراي����ر، وكان قط����اع صناديق 
االستثمار أكثر شراء للشهر الثالث 
على التوالي، حيث اشترى أسهما 
تقدر بقيم����ة 146.5 مليون دينار 
في حني باع أس����هما تقدر بقيمة 
135.8 مليون دينار وأصبح أكثر 
شراء حيث اشترى ما تبلغ قيمته 
10.7 ماليني دينار.  وفيما يتعلق 
بقطاع حسابات العمالء، فقد كان 
أكثر القطاعات بيعا للشهر الرابع 
على التوالي، حيث ارتفع نشاط 

نصيب املستثمرين في قيمة األسهم املبيعة حسب اجلنسية )فبراير(نصيب املستثمرين في قيمة األسهم املشتراة حسب اجلنسية )فبراير(

كويتيون 93.5%كويتيون %92

آخرون 4.2%آخرون %4.7
خليجيون 2.3%خليجيون %3.3

املصدر: سوق الكويت لألوراق املاليةاملصدر: سوق الكويت لألوراق املالية

تقـرير

نشاط الشراء حسب نوع المستثمر )لشهر فبراير(
أداء الشهرفبرايرينايرديسمبرالشراء )مليون دينار(

27.1%559.6608.1772.7األفراد
26.7%372.5300.6380.9الشركات واملؤسسات
55.1%74.194.5146.5صناديق االستثمار
73.2%214.4213.6370.0حسابات العمالء

37.3%1.220.61.216.81.670.2املجموع

القطاعات األكثر شراء
فبرايرينايرديسمبرباملليون دينار

)18.1()16.3()38.5(األفراد
60.723.4719.6الشركات واملؤسسات
3.84.210.7صناديق االستثمار
)12.3()11.4()26.0(حسابات العمالء

نشاط البيع حسب نوع المستثمر )لشهر فبراير(

أداء الشهرفبرايرينايرديسمبرالشراء )مليون دينار(

26.6%598.1624.4790.8األفراد

30.4%311.8277.1361.3الشركات واملؤسسات

50.5%70.390.2135.8صناديق االستثمار

69.9%240.4225.0382.3حسابات العمالء

37.3%1.220.61.216.81.670.2املجموع


