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منى الدغيمي
ستتجاوز »بهارتي إيرتل« 
مراتب شركات عاملية، السيما 
آند تي« السويدية  »أي تي 
و»ت���ي موباي���ل« األملانية 
الس���ابعة  املرتبة  لتحت���ل 
عامليا كأكبر شركة مشغلة 
للهواتف احملمولة من حيث 

عدد املشتركني. 
ووفق ما نشرته صحيفة 
ايكونومي���ك تامي���ز«  »ذو 
الهندية س���تتمتع »بهارتي 
إيرتل« كذل���ك مبوطئ قدم 

ثابتة في سوق غير مستغلة في أفريقيا وذلك بفضل موافقة 
مجل���س إدارة »زين« أول من أمس على بيع معظم ما لديها 

من أصول افريقية إلى الهند.

املؤشر 
السعري 

7489.8
بتغيير قدره

+25.3

أكدت شركة االتصاالت املتنقلة )زين( في بيان على 
موقع سوق الكويت لألوراق املالية االلكتروني ان العرض 
املقدم من ش����ركة بهارتي ايرتل ملتد في تاريخ 11 فبراير 
املاضي لش����راء أصول مجموعة زي����ن � افريقيا »ماعدا 
السودان واملغرب« سينتج عنه قيمة للمنشأة »ايكويتي 
فاليو« بحدود 9 مليارات دوالر بعد خصم االلتزامات املالية 
على األصول االفريقية. وافادت الشركة بأن مجلس ادارة 

ش����ركة االتصاالت املتنقلة )زين( قد اطلع في  االجتماع 
الذي عقده امس، على آخر التطورات اخلاصة بالعرض 
املقدم من ش����ركة  بهارتي ايرتل وعلى سير املفاوضات 
اجلارية حاليا بشأن بيع أصول املجموعة  فى افريقيا ما 
عدا السودان واملغرب. وبينت الشركة ان مرحلة الفحص 
النافي للجهالة قد انتهت بنجاح، وقد حصلت ش����ركة 

بهارتي ايرتل على املعلومات املطلوبة.

»زين«: 9 مليارات دوالر  »إيكويتي فاليو« من صفقتها مع »بهارتي«

المستشارون القانونيون لـ »زين« و»بهارتي« يضعون اللمسات األخيرة في هولندا

اقتصاديون: صفقة »زين ـ أفريقيا« عززت اتجاه المتداولين نحو األسهم التشغيلية بعيدًا عن األداء المضاربي

نقل األصول في الدول األوروبية يستغرق يومًا واحدًا ..وتوزيعات الصفقة مابين 250 و 300 فلس

ناصر املري 

أحمد الدويسانعلي النمش

عبد الوهاب الوزان

جناة السويدي د. أماني بورسلي 

حامد البسام  علي الزبيد

باسم العتيبي

وليد العصفور

ميثم الشخص

سونيل ميتال

رجال يجلسون أمام إعالن لشركة بهارتي ايرتيل على جنبات إحدى الطرق في مدينة أحمد آباد الواقعة غرب الهند وذلك في الوقت الذي بدأت الشركة فيه طريقها إلنهاء صفقتها المقدرة 
)رويترز( بـ 9 مليارات دوالر مع مجموعة زين لشراء معظم أصول األخيرة في القارة  األفريقية، مما يجعل بهارتي تضع موطئ قدم في األسواق الخارجية بعد محاولتها الثالثة.         

أحمد يوسف
على قدم وساق تعمل اإلدارة 
القانونية في مجموعة االتصاالت 
املتنقلة )زي����ن( على االنتهاء من 
جميع اإلجراءات اخلاصة بعملية 
نقل ملكية أصول »زين � أفريقيا« 

وفقا للقانون الهولندي.
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان فريقا من املستشارين القانونيني 
ملجموعة »زين« وبعض التنفيذيني 
فيها وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي 
ملجموعة »زين � الكويت« م.خالد 
الفريق  الى  الهاجري باإلضاف����ة 
القانوني لشركة بهارتي، قد سافروا 
إلى العاصمة الهولندية أمستردام 
ملتابعة اإلجراءات القانونية اخلاصة 
بعملية النقل، حيث سيتم حتديد 
النهائي مبجرد  توقيع الصفق����ة 

االنتهاء من اإلجراءات.
وأضافت ان عملية نقل امللكية 
تتم في أمستردام على اعتبار ان 
� أفريقيا«  مجموعة أصول »زين 
مسجلة فيها، مشيرة الى ان االنتهاء 
القانونية  من جميع اإلج����راءات 
سيتم عقب اإلجازات األسبوعية 
في هولندا عل����ى ان يتم التوقيع 
النهائي للصفقة نهاية األس����بوع 

املقبل.
وأوضح����ت ان رئيس مجلس 
إدارة مجموعة »زي����ن« واإلدارة 
الى  العليا سيغادرون  التنفيذية 
العاصمة الهولندية أمستردام أيضا 
عقب العطلة للتوقيع بشكل نهائي 
على الصفقة، مشيرة الى ان قيمة 
الصفقة س����يتم دفعها منتصف 

الشهر املقبل.

وع���ن األرب���اح الصافية من 
قيم���ة الصفقة، أحمل���ت املصادر 
الى أنها في حدود املليار دينار، 
وان مجلس اإلدارة لم يتخذ بعد 
توصيات بشأن عمليات التوزيع 
التي هي ما بني 250 و300 فلس، 
غير ان هناك حديثا داخل مجلس 
اإلدارة عن توزيعات نقدية متتد 

وإجراءات نقل امللكية.
وقالت املص���ادر ان مجموعة 
أصول »زين � أفريقيا« مس���جلة 
في امستردام حتت مسمى »زين 
� أفريقيا« والتي تتملك أس���هما 
في جميع أص���ول زين بأفريقيا 
والعاملة في 15 دولة، وان عملية 
النقل تتم في يوم واحد حسبما 

يتطلب اي رسوم، وهذا امر معتاد 
في بعض الدول األوروبية، ويحدث 

بصفة مستمرة.
وع���ن الفت���رة اخلاصة بعد 
توقي���ع العق���ود الدولية والتي 
تصل الى 21 يوما من إبرام العقود 
في حال اكتش���اف اي مخالفات، 
أكدت املصادر ان الفحص النافي 

الى ثالث سنوات.
وفي حديث ل���� »األنباء« مع 
القانون الدولي،  مستشارين في 
أكدوا ان كل الشركات ذات النشاط 
في دول مختلفة تعمل حتت شعار 
ش���ركة قابضة في بعض الدول 
األوروبية التي منها هولندا، وذلك 
نظرا لسهولة اإلجراءات القانونية 

هو معروف في القانون الهولندي 
لنقل األصول التجارية، والتي تتم 
بتغيير امللكيات في سجالت الشركة 

من مساهمني إلى آخرين.
وعن قيمة الرسوم املقدرة على 
صفقة بحجم 10.7 مليارات دوالر، 
قالت ان تغيير املالك في السجالت 
الدولية ال  التجارية للش���ركات 

للجهالة بني كل شيء، وان وجدت 
اي مخالفات يتم التعامل معها طبقا 
للقانون الدولي في فض املنازعات 
الدولية،  التجارية  بني الشركات 
وليس صحيحا ان هناك فترة 21 
يوما بعد توقيع العقد الكتشاف 
اي مخالفات قانونية تستوجب 

وقف العقد.

صفقة »زين« تمنح »بهارتي« المرتبة 
السابعة عالميًا لعدد المشتركين

في البداية قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في بنك 
الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان 
ان صفقة بيع »زين � أفريقيا« إلى 
ش���ركة »بهارتي إيرتل« الهندية 
ستكون الش���غل الشاغل للسوق 
خالل املرحلة املقبلة والتي ستدفع 
السوق إلى مستويات لم يصلها 
منذ نشوب األزمة املالية العاملية 

في نهاية العام 2008.
وأش���ار الوزان إلى أنه ومنذ 
اإلعالن ع���ن الصفقة بدأ س���هم 
»زين« في االرتفاع وانعكس���ت 
الت���داوالت النش���طة على قطاع 
اخلدمات بشكل عام خالل الشهر 
ونصف الشهر املاضي حيث احتل 
قطاع اخلدمات صدارة التداوالت 
بقيادة »زين«، موضحا أن العديد 
من الشركات املرتبطة بزين مثل 
مجموعة اخلرافي واالستثمارات 
ارتفعت واستفادت هي  الوطنية 
االخرى بالصفقة. وبني أن اإلعالن 
عن الصفقة ثم موافقة مجلس ادارة 
املجموعة على البيع أعطى دفعة 
كبيرة للسوق أمس في ظل النتائج 
املالية السلبية لكثير من الشركات 
والبنوك في السنة املالية 2009، 
متوقعا ارتفاع السوق ملستويات 
جيدة طوال الشهر املقبل وان تصل 
قيم التداول في السوق إلى اعلى 
حد. وأشار الى ان السيولة املالية 
التي س���تدخل لزين ستغطي كل 
اخلس���ائر والديون املترتبة على 
الشركة، مبينا أن الشركة سوف 
تعط���ي توزيع���ات نقدية كبيرة 
للمس���اهمني لعدة سنوات مقبلة 
وهذا ما أعطى ثقة كبيرة للمتداولني 

في اإلقبال مجددا على السهم.
 وتوقع البعض أن يشهد السوق 
اجتاها قويا من قبل املستثمرين 
على سهم زين وكذلك على األسهم 
ذات األداء التشغيلي مثل »الوطني« 
و»بيتك« و»زي���ن« و»مجموعة 
الصناعات«.  ولفت الى أن الصفقة 
س���تعطي زخما للسوق وحتدث 
حالة من الطمأنينة بالتزامن مع 
طرح احلكومة اخلطة اخلمسية 
التي تقدر كلفتها ب� 37 مليار دينار، 
والتي ستس���تفيد منها شريحة 
كبيرة من الشركات احمللية التي 
عانت كثيرا من ندرة الفرص خالل 

األزمة املالية.

تخوف من إعالن مفاجئ

ومن جانب���ه، أوضح العضو 
املنتدب ف���ي بنك الكويت الدولي 
حميد الرشيد أن عدم تفاعل السوق 
بالش���كل املتوقع إلعالن الصفقة 

يرج���ع لعدم ثق���ة املتداولني في 
التعاطي مع األخب���ار اإليجابية 
في الس���وق بشكل عام، الفتا الى 
أن اإلفراط في التفاؤل ال محل له 
من اإلعراب حاليا، فغياب الشفافية 
في اإلعالن هو من يقف وراء عدم 

التفاعل بالشكل املأمول.
 وقال إن السوق ال يطمئن ال مع 
إعالن صفقة زين أو غيرها، فغياب 
الثقة والشفافية عن تلك الصفقات 
هو ما يثير مخاوف املتداولني من 
ظهور إع���الن مفاجئ عن تأجيل 
الصفقة أو إلغائها كليا، مستدركا 
أن املعلوم���ات الواردة حتى اآلن 

مجرد كالم ال يرقى إلى الفعل.
 وق���ال إن التفاع���ل مره���ون 
بتوقيع العقد بشكل رسمي بعيدا 
ع���ن اإلعالنات الت���ي ال تغني وال 
تسمن من جوع وال تؤثر في فكر 

املتداولني.

ارتفاع السوق

وبدوره قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة الصفاة 
القابضة باسم العتيبي ان سهم زين 
واصل االرتفاع منذ ش���هر فبراير 
املاضي حيث سجل السهم ارتفاعا 
بنسبة 70% حيث بدأ ارتفاع السهم 
من 850 فلسا إلى أن وصل إلى 1.4 
دينار للسهم في جلسة، أمس، وهذا 
االرتفاع في مجمله جيد ل� »زين« 

وللشركات املرتبطة بها.
وأوضح أن ارتفاع الس���وق لم 
يكن مقبوال أمس خاصة بعد ارتفاعه 
الفات���ر ب� 25 نقطة وهذا يظهر أن 
بعض املساهمني اليزال يساورهم 
التخوف من موعد التوقيع النهائي 
للصفقة وذل���ك بعد إعالن »زين« 
رسميا يوم األربعاء املاضي موافقة 
مجل���س ادارة الش���ركة على بيع 
أفريقيا«، كذلك   � عمليات »زي���ن 
التخوف من بعض النتائج املالية 
للشركات التي لم تعلن عن نتائجها 
املالية للس���نة املالية املنتهية في 

مع خبر الصفقة؟ فالصفقة انتهت 
وهناك محركات أخرى س����تحدد 
مسار السوق متمثلة في النتائج 
املالية للشركات، العقود التنموية 
التي سيتم اإلعالن عنها خالل العام 
احلالي والتي ستعزز مسار السوق 
عبر ضخ سيولة جيدة تعزز من 
أداء االستثمارات في القطاع املالي. 
وبني أن إعالن محافظ بنك الكويت 
املركزي ان األسوأ انتهى بالنسبة 
للبنوك الكويتي����ة أعطى حماية 
شاملة للس����وق، فالبنك الوطني 
في تداوالت نهاية األسبوع شهد 
منوا في حجم التداوالت التي بلغت 
10 ماليني س����هم نسبتها 40% من 
إجمالي التداوالت في السوق وذلك 
على وقع العموالت التي من املتوقع 

جنيها من إمتام الصفقة. 

تداول ايجابي

في حني كشف مدير استثمار في 
وحدة األصول اخلليجية لشركة 
بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
ميثم الشخص أن التداول أمس كان 
ايجابيا على مستوى سهم »زين«، 
مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا 
للقيمة السعرية للسهم منذ إعالن 
الصفقة إلى غاية موافقة مجلس 
إدارة »زين« من 860 فلس����ا إلى 
1.420 دينار. وأوضح أن ما كان 
عليه الس����وق أمس يفسر رغبة 
البعض في احلصول على فرصة 
اس����تثمارية عن طريق الش����راء 
وعمليات التجميع، مش����يرا إلى 
أن ردة فعل السوق طبيعية وال 
ميكن وصفها بالفتور ألن »زين« 
هي األولى في قيمة تداول، واضاف 
كل الشركات املرتبطة بزين عليها 
تداول وجتاوزت نسبة 30% من 

القيمة اإلجمالية للتداول.
وكشف الشخص أن اإلعالن عن 
موافقة مجلس إدارة »زين« ال ميكن 
اعتباره موافقة، مشيرا إلى أن هناك 

فرقا بني املوافقة والتوقيع.
واس����تدرك بقوله: »إذا دخلت 
الصفقة حيز التنفيذ ولم نلمس 
ردة فعل ايجابية للسوق عندها 
ميكن القول ان السوق في حالة 
فتور«. وتابع: »السوق في حالة 
ترقب الجناز فعلي والتفاعل واضح 
على مس����توى عمليات الشراء«. 
وقال: »الس����ؤال املطروح ملاذا لم 
يكن نفس التفاعل على املستوى 
السعري؟ موضحا أن السعر مرتبط 

بدخول الصفقة قيد التنفيذ«.

حالة ترقب

من جهته أف����اد اخلبير املالي 
علي النمش بأن السوق في الوقت 
احلالي ف����ي حالة ترقب إلى حني 
توقيع صفقة »زين« بشكل رسمي 
ونهائي، مشيرا إلى أن املستثمرين 
يريدون االعالن عن حجم األرباح 
الصافي����ة احلقيقية من الصفقة 

واألرباح احملققة أيضا.
وأضاف في ذات الس����ياق أن 
انعكاس هذه األرباح سيكون على 
الشركات املدرجة، واملستثمرون 
ينتظرون اللحظة الفعلية للتفاعل، 
مؤكدا أن التفاع����ل إزاء الصفقة 
سيكون ايجابيا جدا على السوق 
بعد اإلعالن الرس����مي عن نتيجة 

احلسابات النهائية.

هي ردة فعل طبيعية. 
وأوضح����ت أن م����ا قلص من 
الفعل على مستوى السوق  ردة 
هو أن اخلبر قد تزامن مع نتائج 
نهاية الرب����ع األول وبداية الربع 
الثاني، الس����يما أن معظم أخبار 
الش����ركات تتعلق بقرارات عدم 
توزيع أرب����اح أو توزيعات على 

شكل أسهم منحة.
وأضافت انه إذا متت الصفقة 
رس����ميا فإن هذا سيرفع نوعا ما 
من مكانة الش����ركة وسيقلل من 
مديونيتها وس����يحفز من عامل 

السيولة.

 التحرر من االتجاه »المضاربي«

في حتليل األرقام التي شهدتها 
تداوالت »زين« خالل العام، وتأثر 
السهم منذ بدء اإلعالن عن صفقة 
زين أفريقيا، قال مدير عام شركة 
الرباعية للوس����اطة املالية أحمد 
الدويس����ان ان س����هم زين شهد 
تداوالت بلغت 310 ماليني س����هم 
بقيمة 305 ماليني دينار مبتوسط 
س����عر بلغ 1.01 دينار، وقد تأثر 
سعر السهم إيجابا بارتفاعه من 
860 فلسا إلى 1.42 فلس بارتفاع 

قدره %70. 
وقال إن الصفقة جعلت السهم 
أكثر جاذبية لالستثمار محررا إياه 
من املضاربة احل����رة، مما يعني 
دخول مستثمرين عليه بشكل كبير 

خالل املرحلة املقبلة. 
وأوض����ح أن الصفقة جعلت 
املتداول����ني يتجهون لبناء مراكز 
جدي����دة عل����ى أس����هم تتمت����ع 
بدرجة عالية من االستقرار مثل 
الوطنية« و»بيتك«  »الصناعات 
و»الوطني« و»زين« الفتا الى أن 
تلك األسهم باتت األكثر جاذبية 
ملجاميع استثمارية تتحرك عليها 
في املرحلة املقبلة.  وبني الدويسان 
أن التساؤل اآلن هو ماذا بعد صفقة 
زين وليس درجة تفاعل السوق 

السوق لتحويل أموال الصفقة التي 
يتوقع ان حتدث انتعاشة قوية في 

تداوالت السوق حينها.
وأشار املري الى أن هناك العديد 
من القطاعات منها البنوك وشركات 
مجموعة اخلرافي التي ستستفيد 
من عملية البيع، وهو األمر الذي 
يحدث انتعاش����ة قوية في حجم 
الت����داوالت على مجموعة  وقيم 

الشركات.

غياب الوعي العام آلليات التداول

وبدوره أشار الرئيس التنفيذي 
في شركة أبيار للتطوير العقاري 
حس����ني البصيري ال����ى أن عدم 
الوعي  انعدام  إلى  التفاعل يعود 
لدى املتداولني بشكل عام وسيادة 
السلوك املضاربي الذي مينع من 
التأثر املباشر باإلعالن عن األخبار 
اإليجابية أو السلبية، فاملتداولون 
عندما يتعاملون في السوق فإن 
املعايير ال يتم حتليلها على أسس 
سليمة وإمنا تتم بشكل ارجتالي 
بعيدا عن آليات عمل واضحة تنظم 
مفهوم التعامل مع أي أخبار في 
السوق، نافيا أن تكون إدارة السوق 
لها دور في هذا األمر من قريب أو 

من بعيد.

اإلعالن الرسمي

بدوره����ا قالت رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة كابيتال ستاندرز 
للتصنيف االئتمان����ي والتقييم 
د.أماني بورس����لي أن ردة الفعل 
احلقيقية س����تكون عن����د إمتام 
الصفق����ة نهائيا وال ميكن احلكم 
على جتاوب السوق إال بعد اإلعالن 

الرسمي.
ودللت بورسلي على حديثها 
بالقول لنقرأ اخلبر بشكل دقيق 
وعلمي حيث ان الصفقة إلى حد اآلن 
لم تتم والسوق أثير أكثر من مرة 
حول عملية إمتام الصفقة وحالة 
الترقب التي عليها املس����تثمرون 

الستعادة الثقة خالل املرحلة املقبلة 
والتي حتتاج لفترة تتراوح من 6 
شهور إلى سنة. املتداولون تفاعلوا 
مع اخلبر من���ذ فترة ومن جانبه، 
أش���ار رئيس مجلس إدارة شركة 
صفاة طاقة ونائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة عربي القابضة حامد 
البس���ام إلى أن خبر اإلعالن عن 
توقيع الصفقة ليس فيه جديد ومت 
البيع والشراء عليه منذ فترة طويلة 
وكثير من األفراد باعوا واشتروا 
عليه على أساس مضاربي، موضحا 
أن 70% من التداوالت التي متت على 
السهم خالل الفترة املاضية كانت 

»مضاربية«.
ل���و جاء  وأوض���ح أن اخلبر 
بصورة مفاجئة ألحدث ردة فعل 
قوية، إال أن اخلبر مت تداوله منذ 

فترة طويلة.

السوق اليزال حذرًا

وب���دوره، رأى رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة مجموع���ة الصفوة 
وليد العصفور ان الس���وق مازال 
حذرا إلى حني إمتام الصفقة بشكل 
نهائي، مشيرا إلى أن التفاعل القوي 
وااليجابي سيكون مع اإلعالن عن 
التوقيع الرسمي في األيام القليلة 
املقبلة. وكشف ان الشائعات السابقة 
هي التي أثرت على مدى التفاعل 
القوي للسوق وجعلت املتداولني 
ينتظرون احملصلة النهائية لصفقة 
»زين«، مش���يرا إل���ى أن التفاعل 
إلى حني  االيجابي س���يأخذ وقتا 
وض���وح الرؤية واجتاه الس���وق 

نحو االستقرار.
وثمن العصفور قرار مجلس إدارة 
»زين« وتوقع أن يكون تأثير توقيع 
الصفقة رسميا ونهائيا ايجابيا على 

التداول داخل السوق.

الشائعات والصفقة

إدارة  وعقبت رئيسة مجلس 
الشركة العربية لالستثمار جناة 

الس���ويدي على ردة فعل السوق 
التي لم تكن وفق التوقعات حول 
مباركة مجلس إدارة »زين« لبيع 
األصول االفريقية بقولها ان السوق 
الزال يعاني من الصدمة القدمية 
للكم الهائل من الش���ائعات التي 
رافقت بداي���ة اإلعالن عن صفقة 

»زين«.
وأضافت ان السوق في املرحلة 
احلالية يتوخ���ى احلذر إلى حني 
التأكيد الرسمي وخمود كل ردود 
الفعل السابقة ووصفت احلالة التي 
مير بها السوق بأنها حالة وقوف 

مع الذات بالنسبة لكل مستثمر.
وتابعت ان ردة الفعل الثانية 
ستكون بطيئة مع احلذر من الوقوع 
ثانية في مطب اإلشاعات السيما 
أن ما طرأ من جديد على الصفقة 
ه���و فقط إع���الن موافقة مجلس 
التوقيع  إدارة »زي���ن« ال عملية 

النهائية.
الس���ويدي أن من  وكش���فت 
األسباب غير املباشرة التي جعلت 
الفتور يخيم على السوق وأثر على 
ردة الفعل بالنسبة للموافقة على 
صفقة »زين« هو انتظار املشاريع 
التنموية التي مت اإلعالن عنها أخيرا 
وعوام���ل ثانوية أخ���رى تتعلق 
بقرارات احلكومة حول مجموعة 

من امللفات االقتصادية.

في انتظار السيولة

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في ش���ركة نور 
لالس���تثمار املالي ناصر املري ان 
املالية قد  سوق الكويت لألوراق 
تفاعل ايجابيا منذ بداية األنباء عن 
بيع صفقة زين إلى شركة بهارتي 

الهندية.
وأضاف املري انه رغم ارتفاع 
السوق في تداوالت أمس، إال أنها 
كانت بصورة شبه طبيعية، ولم 
التي توقعها  يتفاعل بالص���ورة 
الكثير، ويرج���ع ذلك إلى انتظار 

31 ديس���مبر 2009 اليزال يسيطر 
على نفسية املتداولني في السوق. 
واش���ار الى أن هناك عدة عوامل 
أثرت على تداوالت الس���وق أمس 
وكان أهمها انتظار نتائج جلس���ة 
مجلس األمة حلجب أو جتديد الثقة 
بوزير النفط واإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل والتي انتهت بتجديد الثقة 
إلى  به كوزيرا لإلعالم، باإلضافة 
انتظار املساهمني حسم ديون دبي 
وإعادة هيكلتها خاصة مع الشركات 
العقارية املرتبطة أعمالها باإلمارات 
العربية املتحدة. وبني أن سهم »زين« 
مقبل على ارتفاعات قياسية خالل 
األس���بوع املقبل بعد االنتهاء من 
التوقيع، مبينا أن النقطة احلاسمة 
في هذا األمر صعود السوق وتخطيه 
حاجز ال� 7500 نقطة، متوقعا أن 
يكس���ر الس���وق هذا احلاجز وان 
يتخطى أيضا مس���توى ال� 8000 

نقطة.

السوق في انتظار عودة الثقة

أما العض���و املنتدب والرئيس 
التنفي���ذي ف���ي ش���ركة االمتياز 
لالستثمار علي الزبيد فأشار إلى 
التفاعل بالشكل املطلوب  أن عدم 
يعود إلى أن الصفقة التزال حدثا 
لم يترتب عليه أي نتائج تتعلق 
بضخ السيولة أو توزيعات نقدية 
حترك مؤش���ر الثقة لألعلى لدى 

املتداولني.
املتداولني في السوق  أن  وبني 
عبارة عن صنفني األول أحجم عن 
التداول بش���كل نهائي وال ميكنه 
الرجوع إلى السوق مرة أخرى تأثرا 
مبا تكبده من خسائر خالل فترة 
األزمة التي أفقدته معظم مدخراته 
وهو جانب كبير من املتداولني أوجد 

هذا النوع من عدم التفاؤل.
وقال ان السوق سيظل في حالة 
تذبذب حتى النصف األول من العام 
احلالي بني االرتفاع واالنخفاض، 
الفتا ال���ى ان املتداولني في حاجة 

عمر راشد ـ منى الدغيمي ـ أحمد مغربي ـ أحمد يوسف
تباينت ردود فعل املس��تثمرين واخلبراء حيال تفاعل السوق مع 
إيق��اع موافقة مجل��س اإلدارة على االتفاق بش��كل نهائي حول بيع 
أص��ول »زين – أفريقيا« لصالح »بهارتي إيرتل« الهندية، ففي الوقت 
الذي اتس��مت فيه تداوالت سهم زين باالرتفاع النسبي مع استقرار 
سعره سجلت باقي اسهم الشركات املرتبطة به انخفاضاً في اسعارها 
نتيجة املكاس��ب الكبيرة التي حققتها هذه االس��هم منذ اإلعالن عن 
الصفقة في بداية فبراير حيث س��جل سهم زين ارتفاعا بنسبة ٪70 
خالل تلك الفترة وتتطلع االوساط االستثمارية الليات توزيع االرباح 
الناجتة عن صفقة »زي��ن - افريقيا« والتي يتوقع أن تكون أكثر من 
مليار دينار مايجعلها احملرك الرئيسي للسوق في الربع الثاني. وفيما 

يلي التفاصيل:


