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كب���ار املضاربني الذين في الغال���ب حتركاتهم تتم باتفاق مع 
بعض املضاربني.

آلية التداول

حافظت اغلب اس���هم البنوك على اس���عارها ثابتة في تداوالت 
محدودة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي البنك الدولي 
وبنك اخلليج باعتبار ان 
الس���همني تدور حولهما 
اشاعات تتعلق باالستحواذ، 
الذي س���جل  الوقت  ففي 
فيه س���هم بن���ك اخلليج 
ارتفاعا مح���دودا، تراجع 
س���هم البنك الدولي حتت 
حاجز ال� 250 فلسا، فيما 
استمرت عمليات التجميع 
على سهمي البنك الوطني 
والتمويل الكويتي. سيطرت 
عمليات املضاربة وجني 
االرباح على اسهم الشركات 
االستثمارية خاصة اسهم 
ش���ركات االس���تثمارات 
والس���احل  الوطني���ة 
للتنمية واالستثمار واملال 

التذبذب احملدود صعودا وهبوطا خالل مراحل التداول سيطر 
على حركة التعامالت، األمر الذي يظهر مدى سعي املضاربني 
سواء كانوا افرادا او محافظ مالية وصناديق باعتبار انهم على 
قناعة بان الوقت الراهن ميثل فرصة جيدة لتحقيق مكاسب 
سوقية فعلية خاصة على اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين 
أو الشركات التي تدور حوله معلومات تتعلق بعقود قد حتصل 

عليها قريبا، خاصة من 
اجليش االميركي.

وف���ي كل االحوال، 
ف���ان املضارب���ات جزء 
اساسي من طبيعة نشاط 
السوق، وبالتالي فانه 
لوال وج���ود احملفزات 
الداعم���ة للمضارب���ني 
مل���ا كان هناك نش���اط 
في الس���وق، اال انه من 
التأكيد على  الضروري 
صغار املتداولني التركيز 
على االسهم التي متتلك 
محفزات قوية واالبتعاد 
ع���ن النه���ج املضاربي 
نظرا لعدم قدرتهم على 
التح���رك بنفس وتيرة 

ارتفاع محدود لـ »زين« ومضاربات على األسهم المرتبطة بها 
وتجميع على بعض األسهم القيادية خاصة »الوطني« و»بيتك«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة والبالغة 
37 مليون دينار على 50.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: ايفا، االستثمارات الوطنية، 
الديرة، السالم القابضة، صناعات االنابيب، وعقارات 
الكويت، املنتجعات، منا القابضة، زين، الرابطة، 

عارف طاقة.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 8.5 ماليني 

دينار على 11.5% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبق���دار 140.7 نقطة، تاله قطاع االغذية 
مبقدار 78.7 نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 70.5 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات 

اعالها البنوك مبقدار 52.4 نقطة. ت
را
ش
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لالس���تثمار والصينية لالستثمار 
والس���ورية القابضة، فيما انه رغم 
اخلسائر الضخمة التي اعلنت عنها 
ش���ركة جلوبل والتي بلغت 148.8 
ملي���ون دينار اال ان س���همها حقق 
مكاسب سوقية مبقدار وحدتني في 
تداوالت نشطة، وهذا يعود الى ان 
هذه اخلسائر كانت متوقعة بالتالي 
لم تكن مفاجئة لدى اوساط املتداولني، 
كذلك االرباح التي حققتها الش���ركة 
من بيع ش���ركة لها في مصر، ورغم 
محدوديتها اال انه���ا تأتي في اطار 
النتائج املالية اجليدة املتوقعة للشركة، خالل العام احلالي خاصة انه 
يتوقع ان حتقق من صفقة زين افريقيا 62 مليون دوالر كعمولة لها 
باالضافة الى ان خطط اعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة ستجني 
ثمارها خالل العام احلالي، لذلك فان السهم مرشح ملزيد من االرتفاع، 
وسيطرت عمليات املضاربة على تداوالت سهم السالم القابضة الذي 
سجل انخفاضا محدودا في سعره، وسيطرت ايضا عمليات املضاربة 
على اسهم الشركات العقارية في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، 
فقد اس���تمرت التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم عقارات الكويت 
مع ارتفاع، فيما ش���هد س���هم الدولية للمنتجعات تداوالت قياسية 
وارتفاعا ملحوظا في سعره، بينما استقر سعر سهم جيزان القابضة 
في تداوالت نشطة نسبيا، وازدادت القوة الشرائية على سهم منازل 
الذي حقق ارتفاعا مع وحدات سعرية بفعل عمليات االستحواذ على 

حصة من اسهم الشركة من قبل شركة التمويل لالستثمار.

الصناعة والخدمات

حافظت اغلب اسهم الشركات الصناعية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد استمرت التداوالت املرتفعة 
على سهم صناعات االنابيب الذي ارتفع من 300 فلس الى 320 فلسا 
اال ان عمليات جني االرباح ادت متراجعة الى 300 فلس، فيما انه رغم 
استمرار التداوالت النشطة على سهم منا القابضة اال انه حافظ على 
سعره مستقرا، ولكن طبيعة التداوالت التي شهدتها اسهم االسبوع 

املاضي وامس تشير الى انه مقبل على ارتفاع ملحوظ.
وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم الرخيصة، فقد استمرت التداوالت 
احملدودة على سهم زين مع حترك س���عره في نطاق محدود بفعل 
عمليات املضاربة احملدودة على الس���هم الذي يتوقع ان يشهد قفزة 
في اسعاره خاصة في االسبوع االخير من الشهر اجلاري، واستمرت 
املضاربات احملدودة على س���هم الرابطة للنقل الذي سجل تداوالت 
مرتفعة نسبيا اال ان طبيعة هذه التداوالت يغلب عليها طابع التجميع 
في ظل وجود معلوم���ات غير مؤكدة حول عقود ضخمة يتوقع ان 

حتصل عليها الشركة قريبا.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نس���بيا، خاصة على اس���هم شركات االسمنت 
االماراتية، وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على %50.2 
من القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

139 شركة.

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق 
الكويت ل���الوراق املالية في بداية 
تعامالت االس���بوع امس بالتذبذب 
نتيجة املضاربات القوية على اغلب 
اسهم الش���ركات الرخيصة خاصة 
املرتبطة بسهم »زين«  الش���ركات 
فيما اتسمت تداوالت اسهم الشركات 
القيادي���ة بالضعف مع اس���تقرار 
اس���عارها الس���وقية خاصة اسهم 
البنوك الت���ي يغلب على تداوالتها 
طاب���ع التجميع. وتأت���ي عمليات 

املضاربات القوية التي شهدتها بعض االسهم والتي رافقتها عمليات 
جني االرباح في اطار التح���ركات القوية التي يقوم بها املضاربون 
واحملافظ املالية لتحقيق مكاسب سوقية فعلية خاصة وانه يالحظ 
انه في الوقت الذي يشهد فيه سهم زين حتركا سعريا محدودا جند 
ان املضارب���ات وجني االرباح قوية على االس���هم االخرى املرتبطة 
بش���ركة زين، خاصة في قطاع االستثمار، وذلك الى ان يتم االعالن 
رسميا عن امتام صفقة زين، ورغم انه يتوقع ان تزداد وتيرة اعالنات 
الش���ركات عن نتائجها املالية خالل االسبوع اجلاري اال انه يالحظ 
ان ذلك ال يؤثر على مجريات التداول رغم اعالن بعض الشركات عن 
خسائر ضخمة، وهذا يعود الى ان اخلسائر التي تعلن عنها الشركات 
معروفة لدى اوساط املتداولني، باالضافة الى ان وجود عوامل زخم 
اخرى جيدة حتد من التداعيات الس���لبية للخسائر التي تعلن عنها 
الشركات، لذلك فان االداء املتذبذب للسوق وسيطرة عمليات املضاربة 

سيكون طابع التداول حتى تعلن »زين« عن امتام الصفقة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 28.9 نقطة ليغلق على 7486.8 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.39%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 1.83 نقطة ليغلق 
على 435.97 نقطة بارتفاع نسبته 0.42% وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
507 ماليني سهم نفذت من خالل 8083 صفقة قيمتها 73.6 مليون دينار. 
وجرى التداول على اسهم139 شركة من اصل 209 شركات مدرجة، ارتفعت 
اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 37 شركة وحافظت اسهم 
49 شركة على اسعارها و70 ش����ركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع 
الش����ركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 183.1 مليون سهم 
نفذت من خالل 2887 صفقة قيمتها 22 مليون دينار. وجاء قطاع العقار 
في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 138.2 مليون س����همس نفذت من 
خ����الل 1085 صفقة قيمتها 10.9 ماليني دين����ار. واحتل قطاع اخلدمات 
املرك����ز الثالث بكمية تداول حجمها 111.1 مليون س����هم نفذت من خالل 
2206 صفقات قيمتها 22.4 مليون دينار. وحصل قطاع الش����ركات غير 
الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 28.3 مليون سهم نفذت 
م����ن خالل 428 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. وجاء قطاع الش����ركات 
الصناعية في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 27.4 مليون س����هم 

نفذت من خالل 983 صفقة قيمتها 8.7 ماليني دينار.

تذبذب وجني أرباح

على الرغم من وفرة العوامل احملفزة لنشاط السوق اال ان طابع 

»إيفا« وشركاتها 
تقود نشاط 
األسهم الرخيصة.. 
وتحرك قوي على 
»جلوبل«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

11 شركة على 
50.2% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر العام 28.9 نقطة 
وتداول 507 ماليين سهم 

قيمتها 73.6 مليون دينار

ارتفاع

»الكويتية لصناعة المواد الحفازة« تعتزم التوسع في األسواق الخارجية
أحمد يوسف

أكد رئيس مجلس إدارة الش����ركة الكويتية لصناعة املواد احلفازة 
د.س����عد عكاشة ان 2010 يحمل في طياته اختبارا قاسيا لصناعة املواد 
احلفازة، حيث اصبح الطلب العاملي عليها يتس����م بحرب االسعار من 
قبل املصنعني. وتوقع خالل انعقاد اجلمعية العمومية العادية للشركة 
امس والتي عقدت بنسبة حضور 74.6% استمرار التحديات التي تواجه 
انتاج املصنع، الفتا إلى بعض العراقيل من قبل »KPC« مرجحا إياها الى 
خالفات شخصية. وقال ان هذه التحديات جتعل مجلس اإلدارة يعتمد 
تدابي����ر صارمة لتخفيض التكاليف، وأيض����ا البحث عن مصادر بديلة 
للدخل تعيننا على جتاوز مرحلة االزمات والصمود في وجه العاصفة 
بآمال جديدة وتفاؤل ملا بعد 2010. وأضاف ان آثار االزمة كان لها انعكاس 
واضح على االنتاج، األمر الذي أدى الى تأثر الشركة جزئيا، وتخفيض 
انتاجها بنسبة 25% عن 2008. وقال ان جميع منتجات املصنع من املواد 

احلفازة متتع باملعايير والكفاءة االنتاجية التي تضاهي املعايير العاملية، 
وذلك بشهادة اخلبراء العامليني في هذا املجال.

وأكد اس����تمرار الشراكة مع ART االميركية التي متتلك حصة قدرها 
17% من املصنع، مؤكدا على ان هناك اتفاقية لتسويق منتجات الشركة، 
باالضافة إلى إنتاج مواد مختلفة االنواع عالية اجلودة من املواد احلفازة، 
وذلك لبيعها وتسويقها في االسواق التي تعمل بها الشركة، لكن مع االزمة 
املالية العاملية وانخفاض الطل����ب العاملي على املواد احلفازة، خفضت 
الشركة إنتاجها الى 1.2 طن متري خالل 2009. وأكد ضرورة ان تستمر 
الشركة في التوسع خللق منتجات جديدة قادرة على اختراق االسواق 
العاملية والتقليل من تكلفة االنتاج والتمدد التدريجي في املنطقة خليجيا 
وعربيا. وعن انخفاض االنتاج، قال ان تكلفة املبيعات ارتفعت من %78 
إلى 81% وذلك نظرا الرتفاع اسعار املواد االولية مما أسفر عن انخفاض 
االرباح الى 137 ألف دينار. واضاف ان مبيعات الشركة عن 2009 بلغت 

8.84 ماليني دينار مقابل مبيعاتها عن 2008 املقدرة ب� 11.8 مليون دينار، 
حيث انتجت الشركة 3.063 اطنان مترية من املواد احلفازة مبعدل انتاج 
61% من الطاقة االجمالية للمصنع مقابل 5.534 اطنان مترية مبعدل %110 
للعام 2008. هذا، وكانت اجلمعية العمومية للشركة وافقت على جدول 
أعمال اجلمعية الذي تضمن سماع تقرير مجلس االدارة عن 2009 واعادة 
التجديد ملجلس االدارة احلالي وغيرها من البنود. هذا وقد شدد رئيس 
احتاد الصناعات الكويتية واحد مساهمي الشركة حسني اخلرافي على 
ضرورة تذليل التحديات التي تواجه الصناعة الكويتية، مؤكدا على تقدمي 
االحتاد كل الدعم والعون لتذليل هذه التحديات. وقال في مداخلة خالل 
اجلمعية العمومية للشركة ان الوضع الذي صار اليه مصنع الكويتية 
لصناع����ة املواد احلفازة يدعو الى القلق، في ظل التحديات التي تواجه 
قطاع الصناعة وايضا في ظل االعتماد على مشتر واحد ملنتجات املصنع 

KPC مع وجود أكثر من منافس ومضارب لالسعار.

»كفيك« في مرحلة المفاوضات األولية 
للتخارج من بعض استثماراتها

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار )كفيك( أفادت بأن الشركة تدرس حاليا التخارج من عدة 
اس���تثمارات اخرى مازالت في املراحل األولية للمفاوضات وسيتم 

اإلعالن عنها حني الوصول لنتيجة نهائية في املفاوضات.
جاء ذلك ضمن إعالن حول التخارج من اس���تثماراتها في شركة 
الشرق )جزر الكاميان( من خالل بيع كامل حصتها البالغة 484.938 
سهما بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 7.08 ماليني دوالر محققة ارباحا 
قدرها 2.2 مليون دوالر، علما ان هذه االرباح ستدرج في نتائج الفترة 

املالية املنتهية في 31 مارس اجلاري.

استدعاء زيادة رأسمال بنك اإلثمار 
بقيمة 200 مليون دوالر

أوضح س���وق الكويت لألوراق املالية أن بنك االثمار افاده بأنه 
استنادا الى موافقة اجلمعية العمومية املنعقد في 4 نوفمبر من العام 
املاضي على زيادة رأسمال البنك مببلغ 200 مليون دوالر وتخويل 
مجلس االدارة بتحديد تواريخ استدعاء واملستحقني لتلك الزيادة فإن 
البنك يفيد بأن مجلس االدارة قرر استدعاء زيادة رأس املال املقدرة 
مببلغ 200 مليون دوالر خالل فترة التس���جيل والتي تبدأ االربعاء 
املقبل وتنتهي في 25 اجلاري وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت 
البنك بتاريخ 2010/3/16 بقيمة اسمية للسهم الواحد وقدرها 25 سنتا 
دون ع���الوة اصدار وافاد البنك كذلك بأنه مت تعيني كل من مصرف 

الشامل كبنك تسلم وكي بي ام جي كمسجل إصدار.

»منافع لالستثمار« 
في السوق الرسمي غدًا

أوضح سوق الكويت لألوراق املالية ان اسهم شركة منافع لالستثمار 
بالس���وق الرسمي اعتبارا من غد الثالثاء على النحو التالي: باللغة 

.MANAFAE :العربية: )منافع( وباللغة اإلجنليزية

)كرم دياب(د.سعد عكاشة مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

)محمد ماهر(تذبذب للمؤشرات بفعل عمليات جني األرباح القوية


