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ان السوق حترك بشكل واضح على اغلب اسهم الشركات الرخيصة 
خاص���ة التي مرت بعمليات تصحيح في الفترة املاضية والتي 
أدت لتراجع أسعارها بنسبة جيدة مقارنة بأعلى املستويات التي 
بلغتها، وذلك في إطار حترك املضاربني للبحث عن فرص مؤهلة 
لعمليات املضاربة، وفي الوقت نفسه حترك املجاميع االستثمارية 
على أسهمها لرفعها لقرب نهاية الربع األول وحرص هذه املجاميع 
عل���ى رفع قيم اصولها حتى ينعكس ذلك بش���كل ايجابي على 
ميزانيتها في الربع األول، 
وفي الوقت نفسه تقليل 
البنوك عليها،  ضغوط 
لذلك فإن وتيرة التداول 
املتبقي���ة من  في األيام 
الربع األول يتوق���ع ان 
تستمر مرك���زة نسبيا 
على أس���هم الشرك���ات 

الرخيص��ة.

آلية التداول

تباينت أسعار أسهم 
ت���داوالت  البن���وك في 
مرتفع���ة نس���بيا على 
بعض األسهم في مقدمتها 
سهم البنك الوطني الذي 

واحتل قطاع الش���ركات العقارية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 80.2 مليون س���هم نفذت من خالل 1117 صفقة قيمتها 6 

ماليني دينار.
وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 49.3 مليون س���هم نف���ذت من خالل 1192 صفقة 

قيمتها 18 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 

22.6 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 604 صفقات 
قيمته���ا 17.8 ملي���ون 

دينار.

األسهم القيادية

في الوقت الذي شهدت 
فيه بعض األسهم القيادية 
معدالت تداول مرتفعة 
نسبيا خاصة اسهم البنك 
الوطن���ي والصناع���ات 
الوطنية وزين، جند انها 
حققت مكاسب سوقية 
محدودة باستثناء سهم 
ال���ذي حافظ على  زين 
سعره، وفي املقابل جند 

تفاعل ضعيف وغير متوقع للبورصة تجاه صفقة »زين« 
وانخفاض أغلب األسهم المرتبطة بها

اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات 
والبالغة 51.3 مليون دينار على 53.7% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 
االستثمارات، السالم القابضة، الصناعات، زين، 

الرابطة، التنظيف، صناعات االنابيب ومبرد.
واستحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 12.7 

مليون دينار، على 13.3% من القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 193.5 نقطة تاله قطاع الشركات 
غي���ر الكويتية مبقدار 21 نقطة، فيما س���جلت 
مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعالها االغذية مبقدار 

20.1 نقطة تاله االستثمار مبقدار 12.7 نقطة. ت
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شهد عمليات شراء قوية بدعم من 
االستفادة التي سيحققها البنك من 
هذه الصفقة واملتمثلة في س���داد 
الش���ركة وبعض  قروض عل���ى 
املس���اهمني الكبار، باإلضافة الى 
تخفيض رهونات أسهم زين، األمر 
الذي سينعكس على مجمل األداء 
املالي للشركة خاصة فيما يتعلق 
بالرهونات اخلاص���ة باحملفظ��ة 
االئتماني��ة، األمر الذي سينعك��س 
بشكل إيج���ابي على مجم��ل األداء 

املالي للبن�ك.
وتباينت حركة املتداولني على 
أسهم الش���ركات العقارية، ففي الوقت الذي سجلت فيه أسهم 
الشركات االس���تثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي انخفاضا في 
أسعارها، شهدت أسهم شركات استثمارية اخرى ارتفاع����ا في 
أسعاره����ا خاصة أسه����م الشركات التي تراجع���ت أسع��ارها 
نسبيا في الفترة املاضية كأسهم ايفا والديرة القابض���ة وإلس���الم 

القابض���ة والصف���اة لالستثم��ار.
وذلك في تداوالت مرتفعة نس���بيا خاص���ة س���ه���م السالم 
القابضة والديرة القابضة، ويالحظ ان أس���هم الش���ركات التي 
يتخ��وف أوس������اط املتداولني م���ن توق���ف تداول أس���همه���ا 
شه���دت عمليات بيع ملحوظ��ة كسه��م املجموع���ة الدولي���ة 

لالستثم���ار.
ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض أسهم الشركات 
العقارية إال ان احلركة الس���عرية لهذه األسهم اتسمت بالتباين 
باس���تثناء بعض األس���هم التي حققت ارتفاعا كسهم التمدين 
العقارية الذي حقق مكاس���ب جيدة في إطار عمليات التصعيد 
التي يش���هدها ألس���باب متباينة ما بني التصعيد لقرب إغالق 
ميزانية الربع األول من العام احلالي وإشاعات حول بيع بعض 

األص��ول.

الصناعة والخدمات

اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالتذبذب 
الس���عري والضعف العام باس���تثناء التداوالت القياسية على 
سهم الصناعات الوطنية الذي سيطرت على تداوالته عمليات 
املضاربة القوي���ة وجني األرباح، فيما حافظ س���هم صناعات 

األنابيب على سعره.
وحققت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نش���طة على بعض األسهم خاصة أسهم الشركات 
الرخيص���ة م���ع ع���ودة النش���اط على س���هم الرابطة وأسهم 
الش���ركات املرتبط���ة به���ا، فقد تراجعت تداوالت سهم »زين« 
بنسبة 50% تقريب��ا مقارن���ة ب���أول م���ن أم���س م���ع استق��رار 

سع��ره.
وحققت أغلب أسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة نس���بيا، وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 
10 ش���ركات على 53.7% من اجمالي األسهم التي شملها التداول 

والبالغ عددها 154 شركة.

هشام أبوشادي
ردود فعل فاترة لسوق الكويت 
لألوراق املالية على إقرار مجلس 
ادارة زين صفقة بيع زين افريقيا، 
فرغ���م ان الصفق���ة اصبحت في 
حكم املنتهي���ة واالرباح الناجتة 
منها قياسية وتقدر بنحو خمسة 
مليارات دوالر اال ان الس���وق لم 
التطورات  يتفاعل امس مع هذه 
اإليجابية، بل ان هناك حتوال على 
اسهم الشركات الرخيصة والتي 
مرت في الفترة املاضية بعمليات 
تصحيح ألسعارها، باالضافة الى 

التحرك السريع على بعض االس���هم الراكدة في مقدمتها سهم 
الصناعات الوطنية الذي شهد تداوالت قياسية مع عودة النشاط 
على س���هم الرابطة واسهم الش���ركات املرتبطة بها االمر الذي 
يشير الى ان السوق اليزال يس���ير الى الشراء على اإلشاعات 
والبيع عند احلقيقة املتمثلة في صفقة زين التي حافظ سهمها 
على س���عره فيما تراجعت اسعار بع��ض االسهم املرتبطة بها 
واستقرار االس���هم االخرى، ورغم حالة الفتور جتاه سهم زين 
واسهم الشركات املرتبط���ة به���ا جت����اه اقرار مجلس االدارة 
صفقة بيع زين افريقيا اال انه اليزال هن���اك عام��ل اساس�����ي 

في الصفق��ة.
والذي تترقبه اوس���اط املس���تثمرين واملساهمني هو آليات 
توزيع االرباح الناجتة من الصفقة ومدى اس���تفادة كل شركة 
من ش���ركات اخلرافي من هذه التوزيع���ات وانعكاس ذلك على 
مجمل االوضاع في الس���وق، لذلك فإن آلية النشاط في السوق 
خ���الل الربع الثاني من العام احلالي يتوقع ان تكون افضل من 
الربع األول بدعم من النتائج املالية اجليدة املتوقعة للعديد من 

الشركات في الربع األول.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 25.3 نقطة ليغلق على 7489.8 
نقطة بارتفاع نسبته 0.34% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع 
املؤش���ر الوزني 0.81 نقطة ليغلق عل���ى 444.21 نقطة بارتفاع 
نسبته 0.18% مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
428.6 مليون س���هم نفذت من خالل 8857 صفقة قيمتها 95.4 

مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 154 شركة من اصل 210 شركات 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اس���هم 59 ش���ركة وتراجعت اسعار 
اسهم 44 شركة وحافظت اسه���م 51 شرك���ة و56 شرك��ة على 

اسعاره��ا.
تصدر قطاع الش���ركات االس���تثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 157.2 مليون سهم نفذت من خالل 2668 صفقة قيمتها 

18.9 مليون دينار.
تاله قطاع الش���ركات اخلدماتية بكمي���ة تداول 95.2 مليون 
س���هم نفذت من خالل 2873 صفق������ة قيمته����ا 30.7 ملي��ون 

دين���ار.

عمليات شراء 
قوية على سهم 
»الوطني« وتحرك 
ملموس ألغلب 
األسهم الرخيصة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
10 شركات 

على 53.7% من 
القيمة اإلجمالية

المؤشر 25.3 نقطة وتداول 
428.6 مليون سهم قيمتها 

95.4 مليون دينار

ارتفاع

نشاط مكثف وملحوظ على بعض المجاميع واألسهم الرخيصة

»غلف إنفست«: المؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 7500 نقطة

التغير%25 مارس18 مارساألسهم األكثر ارتفاعا

36.4%0.1100.150شركة جيران القابضة

الشركة الكويتية لبناء املعامل 
30.8%0.2600.340واملقاوالت

26.7%0.1200.152شركة مبرد للنقل

23.6%0.2750.340شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

الشركة الكويتية لصناعات األنابيب 
21.9%0.3200.390واخلدمات النفطية

التغير%25 مارس18 مارساألسهم األكثر تراجعا

-15.4%0.3250.275الشركة األولى للتأمني التكافلي

الشركة األولى للتسويق احمللي 
-14.7%0.5100.435للوقود

-14.7%0.0580.050املجموعة الدولية لالستثمار

شركة رأس اخليمة لصناعة 
-12.8%0.0940.082االسمنت

-9.5%0.2320.210شركة الشعيبة الصناعية

التقري���ر  ق���ال 
األسبوعي للشركة 
اخلليجية الدولية 
لالس���تثمار »غلف انفست« ان 
مؤشر الس���وق شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
ارتفع املؤشر السعري بواقع 76.1 
نقطة وبنسبة 1.03% كما ارتفع 
املؤشر الوزني بواقع 11.02 نقطة 

وبنسبة %2.54.
وذلك لعدة عوام���ل أهمها، 
ادارة زين  موافق���ة مجلس���ي 
الهندي���ة على نتائج  وبهارتي 
الفحص النافي للجهالة لصفقة 
بي���ع »زين � أفريقيا« حيث من 
املتوقع أن يكون التوقيع النهائي 
إلمتام الصفقة في غضون األيام 

القليلة القادمة.
باإلضافة الى النشاط املكثف 
وامللحوظ على بعض املجاميع 
واألس���هم الرخيصة خصوصا 
س���هم مبرد ومجموعة الرابطة 
التي أعلنت عن قيامها بالتقدم 
للحصول على مناقصات اجليش 
األميركي. كما ارتفع السوق في 
نهاية تداوالت االسبوع بسبب 
جتديد الثقة بوزير اإلعالم من 

قبل مجلس األمة.
وعلى الرغم من صعود السوق 

»عقار« تخسر 5.71 فلوس 
قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
عقار لالستثمارات العقارية )عقار( أفادت بان 

مجلس اإلدارة.
قد اجتمع أمس األول واعتمد البيانات املالية 
السنوية للشركة للس���نة املالية املنتهية في 

2009، حيث تكبدت الشركة خسائر بواقع 1.3 
مليون دينار بخس���ارة للسهم الواحد بلغت 
5.71 فل���وس مقارن����ة بخسارة بلغ����ت 1.1 
مليون دينار ع����ن الفت��رة ذاته���ا م��ن الع��ام 

.2008

»بيان« تستكمل سداد سندات مستحقة
بقيمة 20 مليون دينار لبنك الكويت الوطني

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة بيان لالستثمار 
)بيان( استكملت سداد قيمة الس���ندات املستحقة   لبنك الكويت 

الوطني بإجمالي مبلغ 20 مليون دينار.
حققت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن أرباحا في السنة املالية املنتهي���ة 
في ديسمب���ر 2009 بحوالي 4.8 ماليني دينار 
بربحية للس���هم الواحد بلغت 32.74 فلس���ا 
للسه���م الواح����د مقارن���ة بأرباح بلغ���ت 684 

ألف دين����ار ع���ن الفترة ذاتها من العام 2008 
بواق���ع 4.6 فل��وس للسه���م الواح��د.

وأوصى مجل���س ادارة الشرك����ة بتوزي���ع 
10% أس���هم منح�������ة م������ن رأس امل�������ال 

املدف��وع.

»السفن« تربح 4.8 ماليين دينار عن 2009 
وتوصي بتوزيع 10% أسهم منحة 

وبني التقرير انه وكما توقع 
في التحليل الفني السابق لسوق 
الكويت لألوراق املالية لالسبوع 
املاضي فإن املؤشر يجب عليه 
أن يس���تمر بالصعود ليتجاوز 
التنازل���ي ليتمكن من  االجتاه 
الوصول إلى نقطة املقاومة األولى 
عند 7500 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثانية عند 7650 نقطة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤش���ر إلى نقطة الدعم 
األولى عند 7345 نقطة ومن ثم 
نقطة الدعم الثانية 7260 نقطة 
وبالفعل فقد ارتفع املؤشر خالل 
األسبوع ولكن لم يتجاوز االجتاه 
التنازلي حي���ث اقفل قريبا من 
املقاومة النفس���ية عند 7489.9 

نقطة.
أما بالنسبة لتحليلنا للفترة 
املقبلة، فاننا نتوقع أن يتجاوز 
املؤش���ر ويؤسس فوق االجتاه 
التنازلي ونقطة املقاومة األولى 
عند 7500 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثانية عند 7650 نقطة 
ليستمر باالرتفاع، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدع���م األولى عند 7345 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7260 نقطة.

إال أنه ش���هد تذبذب���ا في بداية 
األسبوع بسبب ترقب اإلعالن 
عن اجتماع مجلس ادارة »زين« 
بخصوص صفق���ة بيع »زين � 
أفريقيا« وترقب نتائج جلسة 

طرح الثقة في وزير االعالم.
التقري���ر ان قطاع  وأوضح 
اخلدم���ات تصدر أعل���ى تداول 
بنس���بة 38.3% م���ن إجمال���ي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث 

شهد س���هم زين تداوال ب� 41.8 
مليون سهم بقيمة 58.6 مليون 
دينار وأيضا شهد سهم الرابطة 
تداوال ب� 72.5 مليون سهم بقيمة 
23.7 مليون دينار، وحل قطاع 
االستثمار ثانيا بنسبة %22.2 
وذلك بسبب التداول على سهم 
اس���تثمارات حيث مت تداوله ب� 
28.5 مليون سهم بقيمة 13 مليون 
دينار وشهد سهم السالم تداوال 

ملحوظات حيث تداوله ب� 69.9 
مليون س���هم بقيمة 10 ماليني 
دين���ار، ولقد حل قطاع البنوك 
ثالثا بنسبة 14.4% وذلك بسبب 
التداول على سهم وطني حيث 
مت تداوله ب� 21.3 مليون س���هم 
بقيمة 25.3 مليون دينار وشهد 
سهم بيتك تداوال ملحوظا حيث 
مت تداوله ب� 13.1 مليون س���هم 

بقيمة 15.1 مليون دينار.

)سعود سالم(النوم.. زين!

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع
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البنوك االستثمار التأمني العقار الصناعة اخلدمات األغذية غير كويتي

الكميةالقيمة
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