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ننصح صغار املتداولني بعدم التأثر لهذه الضغوط والتمسك مبا 
لديهم من اس����هم، خاصة ان السوق مقبل على مرحلة من النشاط 
القوي، بل اننا ننصح من لديه س����يولة مالية باستغالل االسعار 
الراهنة لبناء مراكز مالية في ظل التوقعات بان يشهد السوق نشاطا 
محموما في الفترة املقبلة، 
مع ضرورة التركيز على 
اسهم الشركات ذات االرباح 

التشغيلية.
اتسمت حركة اسعار 
اس����هم البنوك بالتباين، 
ففي الوقت الذي حافظت 
فيه اغلب اس����هم القطاع 
عل����ى اس����عارها ثابتة، 
حقق����ت بعض االس����هم 
مكاس����ب محدودة اال ان 
عملي����ات التجميع كانت 
واضحة على سهمي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي 
باعتبارهما افضل اسهم 
القطاع التي حتظى بثقة 
االوساط االس����تثمارية، 
افتقاد  وه����ذا ال يعن����ي 

9.8 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 26.9 مليون سهم نفذت من خالل 402 صفقة قيمتها 

3.6 ماليني دينار.
الضغوط النزولية التي 
تعرضت لها البورصة على 
مدى تداوالت االس����بوع 
القلق  اث����ارت  املاض����ي 
واالس����تياء لدى اوساط 
املتداولني، خاصة ان هناك 
الكثير من احملفزات التي 
الس����وق للصعود  تدفع 
ولي����س للهب����وط، لكن 
الصناديق واحملافظ املالية 
التي قامت بعمليات جني 
ارباح خالل فورة نشاط 
السوق اس����تغلت بعض 
االحداث السلبية والتي 
كان تأثيره����ا مح����دودا 
للضغ����ط على الس����وق 
لتجمي����ع االس����هم بأقل 
االسعار املمكنة، لذا فإننا 

الصناديق والمحافظ تواصل الضغط على السوق للتجميع  بأقل األسعار 
واالستياء  يسود أوساط صغار المتداولين
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الثقة في باقي اسهم البنوك اال ان 
النتائج املالية والتوزيعات اجليدة 
للبنك الوطني في العام 2009 متثل 
حافزا جيدا لالس����تثمار في البنك، 
خاصة ان����ه يتوقع ان يحقق منوا 
جيدا في العام احلالي، كذلك الوضع 
الذي اخذ  الكويتي  التمويل  لسهم 
مخصصات ضخمة في العام املاضي، 
العام احلالي يتوقع  وبالتالي فإن 
ان يش����هد منوا ايضا في ارباحه، 
ولقرب نهاية الربع االول من العام 
احلالي فإنه يتوقع ان يحقق سهما 
البنك الوطني والتمويل الكويتي مكاس����ب س����وقية جيدة خالل 
االس����بوع املقبل، خاصة ان السهمني ميثالن مراكز مالية أساسية 

لدى الصناديق واحملافظ املالية.
واس����تمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية مع انخفاض في اسعارها السوقية باستثناء بعض 
االس����هم التي واصلت االرتفاع، فخالل مراحل التداول على سهم 
الس����الم القابضة شهد انخفاضا من 138 فلسا الى 134 فلسا بفعل 
عمليات البيع جلني االرباح، اال ان عمليات الش����راء القوية التي 
شهدها السهم أدت الرتفاعه الى 142 فلسا مع توقعات بأن يواصل 
السهم االرتفاع وتباينت اسعار اسهم الشركات االستثمارية التابعة 
ملجموع����ة اخلرافي بني ارتفاع بعضها بش����كل محدود وانخفاض 
بعضها ايضا بشكل محدود، اال ان طابع الضغط والتجميع سيطر 
على تداوالت هذه االسهم، وبدعم من االشاعات التي انتشرت حول 
البنك االهلي املتحد، ارتفع سهم التمدين االستثمارية باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض. وقد نفى البنك األهلي املعلومات التي انتشرت 
حول سعي رجل اعمال وبعض املجاميع االستثمارية االستحواذ 

على 10% من اسهم البنك.
واس����تمرت التداوالت الضعيفة على اسهم الشركات العقارية 
مع انخفاض اسعار اغلبها، فيما حققت بعض االسهم ارتفاعا في 
اس����عارها، خاصة سهم التمدين العقارية الذي ارتفع ايضا باحلد 
االعلى في تداوالت مرتفعة نس����بيا. واستمرت التداوالت مرتفعة 
على س����هم منازل مع انخفاض محدود في سعره، وان كان السهم 
يتوقع ان يستقر بعض الوقت على اسعار بني 51 و52 فلسا ليبدأ 

مرحلة اخرى من االرتفاع.

الصناعة والخدمات

تباينت حركة اسعار اسهم الش����ركات الصناعية مع استمرار 
التداوالت الضعيفة على اغلبها باستثناء التداوالت املرتفعة على 

سهم الصناعات الوطنية الذي حقق ارتفاعا في سعره.
واستمرت حركة التداول على اس����هم الشركات اخلدماتية في 
الضعف مع تصعيد بعض االسهم، خاصة التي اسهمها نادرة في 
السوق، فقد ارتفعت نسبيا تداوالت سهم زين مع استقرار سعره، 

كذلك ازدادت عمليات البيع على سهم اجيليتي.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 11 ش����ركة على 53% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي ش����ملها النشاط والبالغ عددها 

139 شركة.

هشام أبوشادي
الرغم من وفرة احملفزات  على 
اإليجابي����ة إال ان س����وق الكويت 
لألوراق املالية يتجاهلها، األمر الذي 
يؤكد ان هناك ضغوطا متعمدة لدفع 
السوق للتراجع، فقد سجل املؤشر 
العام انخفاضا محدودا عند اإلغالق 
في نهاي����ة تعامالت امس رغم انه 
تكبد خسائر مرتفعة نسبيا خالل 
مراحل التداول، ما يش����ير الى ان 
الس����وق تعرض لضغوط شديدة 

خالل تداوالت األس����بوع اجلاري لتجميع األس����هم بأقل األسعار 
املمكنة، وبطبيعة احلال، ف����إن الصناديق واحملافظ املالية وكبار 
املضاربني لديهم القدرة على الضغط على السوق من خالل القيام 
بعمليات بيع جلني األرباح وفي الوقت نفسه جتميع األسهم بأقل 
األسعار املمكنة، خاصة أسهم الشركات التي متتلك محفزات قوية 
في مقدمتها سهم زين وأسهم الشركات التي ستستفيد من صفقة 
زي����ن أفريقيا الت����ي وفقا للترتيبات اخلاصة به����ا، فإنه يفترض 
اإلعالن عن إمتامها يوم اخلميس املقبل، لذلك فقد تعرضت أسهم 
اخلراف����ي لضغوط لتجميعها، خاصة ان هذه األس����هم يتوقع ان 
تش����هد ارتفاعات سعرية كبيرة بدعم من املكاسب التي ستحققها 
من الصفقة من جهة، وأيضا انعكاس ارتفاع سعر سهم زين على 
قيم أصول مكونات احملافظ املالية والصناديق االستثمارية، األمر 
الذي س����ينعكس على األداء املالي للعديد من الشركات في الربع 

األول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش����ر العام للبورصة 2.1 نقطة ليغلق على 7413.7 
نقطة بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بأول من أمس، فيما سجل 
املؤشر الوزني ارتفاعا مبقدار 0.93 نقطة ليغلق على 433.19 نقطة 

بارتفاع نسبته 0.22% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 310.4 ماليني سهم نفذت من خالل 

5911 صفقة قيمتها 60.1 مليون دينار.
وجرى التداول على أس����هم 139 ش����ركة من أصل 210 شركات 
مدرجة، ارتفعت أسعار أس����هم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
63 ش����ركة وحافظت أسهم 37 شركة على أسعارها و71 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
83.9 مليون سهم نفذت من خالل 1786 صفقة قيمتها 18.4 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 83.5 مليون سهم نفذت من خالل 1561 صفقة قيمتها 11.2 

مليون دينار.
واحتل قطاع الش����ركات العقارية املرك����ز الثالث بكمية تداول 
حجمها 59.3 مليون س����هم نفذت من خالل 858 صفقة قيمتها 5.3 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الش����ركات الصناعية عل����ى املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 37.5 مليون سهم نفذت من خالل 791 صفقة قيمتها 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

11 شركة  على 
53% من القيمة 

اإلجمالية

 )محمد ماهر(عالمات االستياء بادية على املتداولني

المؤشر العام 2.1 نقطة 
وتداول 310.4 ماليين سهم 

قيمتها 60.1 مليون دينار

انخفاض

»المركز العقاري« يوصي 
بتوزيع 5.8 فلوس للوحدة

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية انه قد ورد إليه من مدير 
صندوق املركز العقاري أنه أوصى بتوزيع 5.833 فلوس للوحدة 
الواحدة، أي ما يعادل 7% سنويا من القيمة االسمية للوحدة، عن 
الفترة من 1 إلى 28 فبراير من العام احلالي وذلك حلاملي وحدات 
الصندوق املقيدين في سجل املساهمني، علما انه قد مت احلصول 
على موافقة بنك الكويت املركزي على إجراء هذه التوزيعات علما 

ان التوصية املذكورة أعاله تخضع ملوافقة اجلهات املختصة.

22.1 فلسًا خسارة »الخطوط الوطنية« 
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة ادارة اخلطوط 
الوطنية الكويتية أفادته بأن مجلس إدارة الش���ركة اجتمع أمس 
حيث تكبدت الش���ركة خس���ارة قدرها 10.8 ماليني دينار وبواقع 
22.1 فلسا خسارة للسهم مقابل خسارة قدرها 1.56 مليون دينار 
وبواقع 3.13 فلوس خسارة للس���هم، كما بلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة 14.8 مليون دينار في 2009 مقابل 14.3 مليون دينار، كما 
بلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 23.9 مليون دينار عن 2009 مقابل 
11.6 مليون دينار في 2008. كما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 52.5 
ملي���ون دينار مقابل 63.1 مليونا ع���ن 2008. وقد أوصى مجلس 

اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 2009.

»التمدين العقارية« 
تربح 2.7 مليون دينار

يعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة التمدين العقارية 
أفادت بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع من أول أمس واعتمد البيانات 
املالية عن 2009، حيث بلغت أرباح الشركة 2.7 مليون دينار بواقع 
7.3 فلوس للس���هم مقابل 13.5 مليونا، حيث حققت الشركة 2.7 
مليون دينار بواقع 7.3 فلوس للس���هم مقابل 13.5 مليون دينار 
وبواقع 36.5 فلس���ا للسهم عن 2008. كما بلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة 97.7 مليون دينار مقابل 50.2 مليونا عن 2008، كما بلغ 
إجمالي املطلوبات املتداولة 88.9 مليون دينار مقابل 102.9 مليون 
عن 2008. وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 10% نقدا عن السنة 

املالية املنتهية في 2008.

7.2 فلوس أرباح »ريم«
  أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة إدارة األمالك 
العقاري���ة »رمي« أفادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع أول من أمس 
واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة عن 2009، حيث حققت 
الش���ركة أرباحا قدرها 756.4 ألف دينار بواقع 7.2 فلوس للسهم 

مقابل 905 آالف عن 2008 وبواقع 9.15 فلوس عن 2008.
كما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 2.8 مليون دينار مقابل 5.2 
مالي���ني عن 2008، كما بلغت املطلوبات املتداولة 1.7 مليون دينار 
مقابل 1.4 مليون عن 2008 وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم 

توزيع اي ارباح عن السنة املالية املنتهية.

.. و 16.09 فلسًا ربحية »السور«
أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة السور لتسويق 
الوقود   أفادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع أمس   واعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة عن 2009، حيث بلغت ربحية الشركة 4.8 
ماليني دينار بواقع 16.09 فلسا للسهم عن 2009، مقابل 3.3 ماليني 
دينار وبواقع 11.2 فلسا للسهم عن 2008. وقد بلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 25.2 مليون دينار في 2009 مقابل 25.2 مليونا في 2008، 
كم���ا بلغ إجمالي املطلوبات 8.6 ماليني دينار في 2009 مقابل 11.5 
مليونا في 2008.  وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 38.2 مليون دينار 
مقابل 36.08 مليون دين���ار عن 2008. وقد أوصى مجلس اإلدارة 

بتوزيع أرباح قدرها12% نقدا وبواقع 12 فلسا لكل سهم.

3.1 فلوس 
خسائر »الثريا العقارية«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة دار الثريا العقارية 
)ثريا( ، أفادت بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع األربعاء املاضي، واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة عن 2009، حيث تكبدت الشركة 
خسائر مقدارها 462.8 ألف دينار بواقع 3.16 فلوس خسارة للسهم، 

مقابل أرباح قدرها 1.02 مليون دينار في 2008.
وقد بلغ إجمال���ي املوجودات املتداولة 2.6 مليون دينار مقابل 
9.13 مالي���ني في 2008، كما بلغ إجمال���ي املطلوبات املتداولة 1.14 
مليون دينار مقابل 974.3 ألف دينار في 2008. وقد أوصى مجلس 

اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن بيانات 2009.

15.2 فلسًا أرباح »األولى وقود«
وتوزيع 10% نقدًا

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة االولى للتسويق 
احملل���ي للوقود أفادت بأن مجل���س اإلدارة قد اجتمع األربعاء 
املاضي واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية عن 2009، حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 3.3 ماليني 
دينار وبواقع 15.2 فلسا للسهم، مقابل 3.19 ماليني وبواقع 10.6 

فلوس للسهم.
وقد بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 15.2 مليون دينار مقابل 
13.7 مليونا في 2008، كما بلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 9.2 
ماليني دين���ار مقابل 7.4 ماليني في 2008 وبلغ إجمالي حقوق 

املساهمني 39.2 مليون دينار مقابل 38.9 مليونا في 2008.
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 10% نقدا من القيمة االسمية 

للسهم بواقع 10 فلوس لكل سهم.

بيع 10.426% من »المساكن«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية انه مت االنتهاء من اإلجراءات 
املقررة لبيع عدد 20.853.000 سهم متثل 10.426 من أسهم شركة 
املس���اكن الدولية للتطوير العقاري الى شركة األمان لالستثمار � 
حساب عمالء بسعر 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة 2.085.000 دينار. 
ومت التوقيع على ذلك من األطراف املعنية على أن تس���تكمل باقي 

إجراءات الدفع   والتحويل من خالل الشركة الكويتية للمقاصة.

استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
31.9 مليون دينار على 53% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، مشاريع الكويت، 
الس����الم القابضة، البنك الدولي، الصناعات، منا، 

اجيليتي، زين، أهلي متحد، حيات كوم.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 6.1 ماليني 
دينار على 10.1% من القيمة االجمالية.

حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
البن����وك مبقدار 78.9 نقطة، تاله الش����ركات غير 
الكويتية مبقدار 21.8 نقطة، فيما سجلت 3 قطاعات 
انخفاضا اعالها االستثمار مبقدار 37.4 نقطة، تاله 

االغذية مبقدار 35.2 نقطة.

تزايد عمليات 
الشراء على أسهم 
»الوطني« و»بيتك« 
و»زين« وبيع على 
»أجيليتي« وشركاتها

أكدت الشركة اخلليجية الدولية 
لالس��تثمار )غلف انفست( في 
تقريرها األسبوعي عن البورصة 
الكويتية أن مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية ش��هد انخفاضا في جميع مؤشراته 
الرئيس��ية حيث انخفض املؤشر السعري 
بواقع -44.20 نقطة وبنس��بة -0.59% كما 
انخفض املؤشر الوزني بواقع -0.95 نقطة 
وبنسبة -0.22%. وذلك لعدة عوامل أهمها، 
اس��تجواب وزير االعالم م��ن قبل إحدى 
الكتل البرملانية وتش��اؤم املستثمرين من 
عودة التأزمي السياس��ي بني مجلس األمة 
واحلكومة ما أدى الى انخفاض مؤش��رات 

السوق الرئيسية خالل األسبوع.
وأضاف��ت »غلف انفس��ت« أن تذبذب 
السوق بس��بب عمليات جني األرباح التي 
طالت معظم الش��ركات وخصوصا أسهم 
املجاميع االستثمارية التي شهدت صعودا 
ملحوظا في الفترة السابقة، مع ترقب تطورات 
صفقة زين أفريقيا وترقب اعالنات أرباح 
السنة املالية 2009 لباقي الشركات املدرجة 

القيادية  في السوق وخصوصا الشركات 
والتشغيلية.وأوضحت »غلف انفست« أن 
قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 
33.6% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع 
حيث شهد سهم زين تداوال ب� 23 مليون 
سهم بقيمة 31.1 مليون دينار، وأيضا شهد 
سهم أجيليتي تداوال ب� 19.6 مليون سهم 
بقيمة 12 مليون دينار، وحل قطاع االستثمار 
ثانيا بنسبة 24.1% وذلك بسبب التداول على 
سهم الس��الم حيث تداول ب� 77.8 مليون 
سهم بقيمة 10.4 ماليني دينار، وشهد سهم 
ايفا تداوال ملحوظ��ا حيث تداول ب� 74.9 
مليون سهم بقيمة 7.8 ماليني دينار، وحل 
قط��اع الصناعة ثالثا بنس��بة 12.2% وذلك 
بسبب التداول على سهم منا قابضة حيث 
تداول ب� 38.5 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون 
دينار، وشهد سهم أنابيب تداوال ملحوظا 
حي��ث تداول ب� 22.2 مليون س��هم بقيمة 

6.9 ماليني دينار.
وقالت الشركة: ذكرنا في حتليلنا الفني 
السابق لسوق الكويت لألوراق املالية كما في 

14 مارس 2010 أننا نتوقع أن املؤشر يجب 
عليه أن يؤسس فوق االجتاه التنازلي ليتمكن 
من الوصول إلى نقطة املقاومة األولى عند 
7.500 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية 
عند 7.650 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى 
عند 7.345 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.260 نقطة.
وبالفعل فقد عجز املؤش��ر عن جتاوز 
االجتاه التنازل��ي وتذبذب بني نقطة الدعم 
واملقاومة خالل األسبوع ليقفل عند 7.413.7 

نقطة.
وع��ن الفت��رة املقبل��ة، توقعت »غلف 
انفست« أن املؤشر يجب عليه أن يؤسس 
فوق االجتاه التنازلي ليتمكن من الوصول 
إلى نقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة 
ومن ثم نقط��ة املقاومة الثانية عند 7.650 
نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 7.345 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.260 نقطة 

.)GAPS( ويغلق الفجوات السعرية

»غلف إنفست«: ترقب تطورات صفقة »زين«
 يدفع مؤشر السوق للتذبذب 

»االستثمارات الوطنية«: عمليات جني األرباح 
وتغيير المراكز سيطرت على السوق .. والتراجع »مبرر«

أوض�������ح 
ال��ت���ق����رير 
األسب��وع���ي 
ل������ش����رك�������ة االستثمارات 
الوطنية انه بنهاية تداول األسبوع 
املاضي بلغت القيمة الس���وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرس���مي 34.236 مليار 
دين���ار بانخفاض ق���دره 4.801 
مليارات دينار وما نسبته %0.0 
مقارنة مع نهاية األس���بوع قبل 
املاض���ي والبالغة 34.241 مليار 
دينار وارتفاع قدره 3.551 مليارات 
دينار وما نسبته 11.6% عن نهاية 

عام 2009.
وعن األداء العام للسوق، قال 
التقرير ان السوق أنهى تعامالته 
هذا األسبوع على انخفاض في 
أدائه وذلك باملقارنة مع األسبوع 
املاضي، حيث شهدت املؤشرات 
العامة )NIC50 � السعري � الوزني( 
انخفاضا بنسب بلغت 0.6% و%0.6 

و0.2% على التوالي، وكذلك األمر 
بالنس���بة الى املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للقيمة املتداولة 
� الكمية � عدد الصفقات( والتي 
انخفضت بنسب بلغت 27% و%29 
و20% على التوالي فيما بلغ املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة 59 مليون 
دينار خالل األس���بوع مقابل 81 

مليون دينار لألسبوع قبله.
الكويت  وقد استمر س���وق 
ل���ألوراق املالية عل���ى وتيرته 
ابتدأها منذ أس���بوعني،  الت���ي 
حيث س���يطرت نس���بيا موجة 
جني األرباح على رمت التداوالت 
وبالرغ���م م���ن ع���دم انخفاض 
العامة بنسب مؤثرة  املؤشرات 
في حصيلة األس���بوع النهائية 
إال ان نزول���ه بداي���ة ومنتصف 
التداول  ي���وم  التعامالت خالل 
الواحد ومن ث���م تصحيحه من 
خالل إقفاالت الثواني األخيرة هو 
أبلغ مؤشر النعكاس حالة السوق، 

اما بخصوص انخفاض املتغيرات 
العامة وحتديدا معدالت السيولة 
التي تراوحت عند مس���توى 60 
مليون دين���ار باملقارنة مع 80 
مليون دينار و90 مليون دينار 
في األسبوعني املاضيني فباعتقادنا 
انها ال متثل مؤشرا سلبيا وذلك 
بسبب انحسار تداوالت املجاميع 
االس���تثمارية فيما بينها بشكل 
الفت، وعلى اعتبار ان انخفاض 
هامش السيولة كان مبقدار تلك 
التعامالت فإن قيم التداول احلالية 
تعكس وضع وحالة الس���يولة 
الطبيعية املتوافرة بالسوق وإن 
كانت متواضعة ألسباب تتعلق 
املتبعة  بالظروف والضواب���ط 
في الس���وق االئتماني او للدور 
املناط بأجهزة الدولة وسياستها 
في مواجهة تداعيات اخلروج من 

الركود االقتصادي.
أما من ناحية توجه السوق 
احلال���ي فهو مب���رر بالنظر الى 

االرتفاعات القياسية التي سبقت 
آخر 3 أس���ابيع من التداول وما 
يصاح���ب ذلك االرتف���اع لفترة 
مستحقة من جني األرباح وتغيير 
للمراك���ز بناء عل���ى ظروف كل 
قطاع وكل س���لعة على حدة في 
ظل ترقب السوق الستحقاقات 
رئيسية سواء كان على صعيد 
أنباء تخص ش���ركات بعينها او 
كان حتسبا إلعالنات الشركات 
عن أرباحها السنوية للعام 2009 
والتي لم يعلن عنها سوى 45% من 
الشركات املدرجة وهو ما يعني 
ان���ه خالل األيام ال� 7 املقبلة من 
التداول ستشهد فترة مزدحمة من 
اإلعالنات تربو على 110 إعالنات 
أرباح، اما الشركات التي ستتخلف 
عن تلك الفترة فستنالها عقوبة 
الوقف عن التداول وهو ما ينبئ 
بأداء مختلط خالل األسبوع املقبل 
إال اذا ظهرت مؤش���رات إيجابية 

تعكس وجهته.

تقــرير


