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تكثر التكهنات عليها، فيما يتم التحرك على أس����هم أخرى بش����كل 
مضاربي »بحت« انتظارا ملا حتمله تلك األسهم من أخبار. 

 والدليل على جتاهل صانع السوق للتحليل الفني على الرغم من 
أن اجلانب النفسي يلعب دورا في حالة التذبذب التي شهدها السوق 
إال أن العامل الفني أكثر تأثيرا. فإن التراجع امللحوظ ألس����هم زين 
والذي تبعه انخفاض معظم أسهم الشركات املرتبطة بسهم زين باحلد 
األدن����ى، وذلك ألول مرة منذ اإلعالن عن الصفقة، أما اجلانب الفني 
لتراجع هذه األسهم، فهو يعود الى انه منذ اإلعالن عن صفقة زين 
شهد السهم وباقي األسهم املرتبطة به ارتفاعا في أسعارها بنسب 
تتراوح بني 50 و70%، وبطبيعة احلال، فإن هذه األسهم مهيأة فنيا 
للتراج����ع ولكنها كانت في حاجة الى س����بب للتراجع والذي متثل 
في تصريح رئيس مجلس ادارة زين بأن التوقيع النهائي للصفقة 
سيحتاج لبعض االسابيع، وهو ما يعني ان زين والشركات املرتبطة 
بها حتتاج فنيا لعمليات 
تصحيح، واألمر نفس����ه 
ينطبق على اسهم الشركات 
التي حققت مكاسب كبيرة 

منذ بداية العام.

آلية التداول 

 اتسمت حركة التداول 
على أسهم البنوك باالرتفاع 
امللحوظ مدفوعا بنشاط 
نسبي ملحوظ مع تباين 
في األس����عار باس����تثناء 
الذي  س����هم بنك بوبيان 
حقق ارتفاعا باحلد األعلى 
محتال املرتبة الثانية من 
حيث التداوالت بعد »بيتك« 

واحتل قطاع غير الكويتي املرتبة اخلامسة بكمية تداول حجمها 64.6 
مليون سهم نفذت من خالل 837 صفقة قيمتها 7.2 ماليني دينار.

وحصل قطاع الش����ركات العقارية على املرتبة اخلامسة بكمية 
تداول حجمها 83.3 مليون سهم نفذت من خالل 1180 صفقة قيمتها 

8.87 ماليني دينار. 

صانع السوق 

 اختراق السوق احلاجز النفسي 7500 نقطة جاء بناء على حترك 
املجاميع االستثمارية على بعض األسهم بشكل انتقائي على خلفية 
األخبار عليها، متجاهلة العوامل الفنية التي تتحكم في أداء األسواق 
املالية، فعلى مدى اليومني املاضيني كان النشاط محموما على مجموعة 
الرابطة وش����ركاتها التابعة التي كانت الدافع احلقيقي وراء حترك 
صانع الس����وق عليها، والذي بناء عل����ى توجهاته تتغير توجهات 

املتداول����ني بش����كل يكاد 
يكون أسبوعيا باعتباره 
مركز القوة الوحيد في أداء 

السوق. 
 وتأتي تلك القوة على 
خلفية غياب الشفافية التي 
تتمتع بها األسواق املالية 
الناضج����ة وكذلك غياب 
التوازن����ات األخرى التي 
تضب����ط حركة التداوالت 
في السوق إلعطاء نوع من 
التوازن بني القوتني، ويأتي 
حترك صانع السوق جتاه 
»الرابطة« حتديدا على وقع 
تأخ����ر احلل����ول املتعلقة 
بقضي����ة اجيليتي والتي 

السوق يطرب لتداوالت »زين« و»الرابطة« ويتخطى
حاجز 7500 نقطة..وترقّب لنتائج »الصناعات« و»أجيليتي«

استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة والبالغة 
41.2 مليون دينار على 52.3% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: زين، لوجس���تيك، بيتك، 
انابيب، الرابطة، تنظيف، متويل خليج، بوبيان، 

ابيار، املال ومجموعة الصناعات.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.9 

ماليني دينار على 10.04% من القيمة االجمالية.
سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع اخلدمات مبق���دار 183.1 نقطة، تاله قطاع 
الصناعة مبقدار 69.3 نقطة، فيما سجل مؤشر 
قط���اع البنوك ارتفاعا مبقدار 50 نقطة وش���هد 

قطاع االغذية تراجعا مبقدار 26.5 نقطة. ت
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وذلك بدعم من اعالن موافقة البنك 
املركزي على موافقته للبنك الوطني 
على زيادة حصة في بنك بوبيان من 

40% الى %60. 
 وقد استقر سعر سهم بوبيان عند 
520 فلس����ا للسهم بتداوالت نشطة 
بلغت 5.3 ماليني سهم عبر 188 صفقة، 
النشطة بعد  التداوالت  وتأتي تلك 
اإلعالن، إال أن هناك توقعات تشير 
إلى أن حصة البنك التجاري البالغة 

20% عبر اتفاق بني اجلانبني. 
 وقد ش����هدت أس����هم الشركات 
االس����تثمارية ارتفاع����ا عل����ى وقع 
االرتفاعات التي شهدتها بعض املجاميع االستثمارية، خاصة اسهم 
الش����ركات التابعة ملجموعة اخلرافي والتي س����جل اغلبها ارتفاعا 
متباينا بفعل عمليات البيع القوية والتي تركزت بشكل اساسي على 
اسهم االستثمارات الوطنية واملال لالستثمار والساحل لالستثمار 
التي شهدت أسهمها ارتفاعات بني 5 فلوس للسهم وفلسني للسهم. 
وفيما ش����هد سهم »اكتتاب« تداوالت نشطة بلغت 38 مليون سهم، 
ج����اءت تداوالت املال لالس����تثمار في املرتبة الرابع����ة بني أكثر 10 
ش����ركات تداوال بكمية بلغت 14.09 مليون س����هم. وقد شهد سهم 
»ايفا« وعقارات الكويت تداوالت نش����طة بلغت 21 مليون سهم، في 
حني سجلت أسهم مجموعة شركات »املدينة« ارتفاعات نشطة وفق 
مؤش����ر حجم التداول حيث ارتفعت كمية التداول في سهم اكتتاب 
38 مليون سهم ليغلق على ارتفاع مقداره فلس واحد مستقرا عند 
47.5 فلسا للسهم. وأغلق سهم استراتيجيا على ارتفاع محدود لم 
يتعد 41.5 فلسا للسهم، فيما استمر في تداوالت ضعيفة.  واليزال 
هناك عدد كبير من الشركات االستثمارية لن تعلن نتائجها املالية 

رغم انه لم يتبق سوى يومني فقط على إعالن النتائج املالية. 

الصناعة والخدمات 

 سجل سهم »مجموعة الصناعات« تذبذبا خالل جلسة التداول 
بني 405 فلوس كحد أدنى و410 فلوس كحد أعلى ليستقر عند 410 
فلوس للس����هم دون تغيير عن اإلقفال الس����ابق، وتترقب أوساط 
املتداولني النتائج املالية للشركة والتي سيعلن عنها اليوم، وسجل 
سهم »االنابيب« ارتفاعا بواقع 5 فلوس للسهم بعد تراجعه باحلد 
األدن����ى، أول من أمس، معروض����ا دون طلبات بفعل عمليات البيع 

القوية على السهم. 
 وفي قطاع اخلدمات، قادت أسهم شركات »الرابطة« السوق نحو 
االرتفاع متجاوزة اخلط النزولي للسوق، فقد ارتفع سهم »الرابطة« 
بواقع 20 فلسا للسهم الواحد وكذلك شهد سهم لوجستيك ارتفاعا 
ملحوظا على مستوى الكمية املتداولة وعلى مستوى القيمة، فيما 
شهد سهم »التنظيف« ارتفاعا بواقع 20 فلسا للسهم ليغلق عند 330 

فلسا للسهم عبر تداول 570 صفقة بقيمة 3.8 ماليني دينار. 
 ويأتي ارتفاع الرابطة والش����ركات املرتبطة لليوم الثاني على 
التوالي على وقع العقود اللوجس����تية التي ميكن أن تفوز بها من 
اجليش األميركي، كما استمر سهم مبرد في االرتفاع في اطار وجود 
حتالف بأنها ستس����تفيد من العقود التي قد حتصل عليها الرابطة 
للنقل.   وعادت األس����هم القيادية في القطاع مرة أخرى لالرتفاع، 
حيث ارتفع س����هما »أجيليتي« و»زين«، فقد سجل سهم اجيليتي 
ارتفاعا مبقدار 10 فلوس للسهم ليستقر عند 590 فلسا للسهم في 
تداوالت ضعيفة في ظل اجواء الترقب الوساط املتداولني الجتماع 
مجلس االدارة اليوم، فيما أغلق س����هم »زين« على ارتفاع بلغ 20 

فلسا للسهم ليستقر عند دينار و400 فلس للسهم. 

عمر راشد 
قادت مجموعة الرابطة والشركات 
املرتبطة به����ا وكذلك س����هم زين 
والشركات املرتبطة به السوق لتجاوز 
النفسي ملؤشره السعري  احلاجز 
ليغلق عند 5723.8 نقطة، حيث يأتي 
االرتداد في حركة السوق على وقع 
األخبار اخلاصة بفوز الرابطة بعقود 
الدفاع  لوجس����تية لصالح وزارة 
األميركية للجيش األميركي.  ومما 
زاد من األجواء اإليجابية عودة سهم 
زين والشركات املرتبطة به لالرتفاع 
مرة أخرى ليستقر عند دينار و420 

فلسا للسهم بعد تأثره، أول من أمس، بهبوط حاد متأثرا بعمليات 
البيع القوية عليه جلني األرباح ليدخل السهم ضمن املربع الذهبي 

املمثل في »الرابطة« و»التنظيف« و»لوجستيك« و»مبرد«. 
ومع األخبار اإليجابية للنتائج املالية لكل من »أجيليتي« ومجموعة 
الصناعات املتوقع إعالنها اليوم، فإن الس�وق ق��د جت��اوز حاج�ز 
ال� 7500، وس����ط تصفي����ق حاد من املتداولني في إش����ارة إلى بدء 
تعافي الس����وق ووس����ط توقعات بأن يتجاوز حاجز 7600 نقطة 
نهاية األس����بوع اجلاري. مع إعالن ما يقارب 80% من الش����ركات 
ع����ن نتائجها املالية حتى نهاية يوم أم����س، فإن 20% املتبقية من 
الش����ركات التي لم تعلن لم يعد أمامها سوى اليوم وغدا لإلعالن 
عن نتائجها املالية وهو ما يعزز عزوف املساهمني عنها، مع تراجع 
ملحوظ في اسعارها وضعف في تداوالتها نتيجة عدم االقبال على 
شرائها، حيث يتوقع استمرار هذا االجتاه على هذه االسهم الى ان 

تعلن نتائجها املالية.
وفيما تعلو نبرة التفاؤل بأن االرتفاع في املؤشر الوزني بواقع 
8% منذ بداية العام سوف ينعكس إيجابا على نتائج الشركات في 
الربع األول، هناك تزايد من املخاوف بوقف تداول بعض األس����هم، 

مع اقتراب فترة اإلعالنات عن النتائج املالية من اإلغالق.
ومن املتوقع أن تستمر وتيرة التداول في السوق في حالة تذبذب 
واضحة باستثناء الشركات ذات األداء التشغيلي وذلك حتى نهاية 
تعامالت الربع األول من العام احلال����ي والتي تتزامن معها نهاية 

الفترة القانونية إلعالن الشركات عن نتائجها املالية السنوية. 

المؤشرات العامة 

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة55.1 نقطة ليغلق على 7523.8 
نقطة بارتفاع نس����بته 0.74%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني بواقع 
2.04 نقطة ليغلق عل����ى 443.55 نقطة بارتفاع قدره 0.61% وبلغ 
إجمالي األسهم املتداولة 107 455 مليون سهم نفذت من خالل 9101 
صفقة قيمتها 78.68مليون دينار، وجرى التداول على أس����هم 136 
شركة من أصل 210 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 41 ش����ركة وحافظت أسهم 33 شركة على 

أسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
100.4 مليون سهم نفذت من خالل 2824 صفقة قيمتها 28.6 مليون 
دينار. وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املرتبة الثانية بكمية 
تداول حجمها 152.8 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 2524 صفقة 

قيمتها 14.9 ماليني دينار. 
وجاء قطاع البنوك في املرتبة الثالثة بكمية تداول حجمها 23.3 
مليون سهم نفذت من خالل 655 صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار. 
وجاء قطاع الصناعة في املرتبة الرابعة بكمية تداول حجمها 27.6 
مليون سهم نفذت من خالل 1008 صفقات بقيمة 8.5 ماليني دينار. 

 السوق يتجه إلى 
مستوى 7600 نقطة 
على وقع ارتفاع 
المؤشر »الوزني« 
بنسبة 8% منذ بداية 
العام الحالي

تخوفات من وقف 
تداول بعض األسهم 

تدفع المساهمين إلى 
العزوف عن شرائها 

وتراجع أسعارها بسبب 
ضعف التداوالت

المؤشر السعري 55.1 نقطة 
وتداول 455.07 مليون سهم 

بقيمة 78.68 مليون دينار

ارتفاع

ت : 22460150/5املباركية

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

نـشــتـري

يوجد لدينا
جموهرات

و�ساعات ثمينة
م�ستعملة

63 شركة مدرجة لم تعلن عن نتائجها للعام 2009

»الجمان«: توقعات بتوقف شركات عن التداول
لمشاكل جوهرية في إعداد بياناتها المالية

ق���ال تقري���ر ملركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية في احصائية مختصرة للشركات 
التي لم تعلن بياناتها املالية للعام 2009 انه لم 
تقم 63 شركة بإعالن نتائجها للعام 2009 حتى 
امس االثنني، وميثل هذا العدد 31% من اجمالي 
الشركات املدرجة الواجب اعالن نتائجها العام 
2009 والبالغ عددها 201 شركة، وذلك في موعد 
أقصاه األربعاء 2010/3/31، وتشكل الشركات 
االستثمارية البالغ عددها 26 شركة ما نسبته 
41% من الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى 

ساعة اعداد هذا التقرير.
ونتوق���ع ان تبادر معظم تلك الش���ركات 
بإع���الن نتائجها عن الع���ام 2009، وذلك قبل 
الفترة القانونية لتق���دمي البيانات املالية في 
2010/3/31، او قبل الساعة التاسعة صباحا من 
يوم اخلميس املوافق 2010/4/1 على أبعد تقدير، 
اي قبل بدء التداول، وذلك لتفادي ايقافها عن 

التداول اعتبارا من 2010/4/1.
اال اننا نتوقع اال تتمكن شريحة ضيقة من 
تلك الشركات من تقدمي بياناتها املالية قبل الوقت 

النهائي احملدد لذلك، وبالتالي ستتعرض لاليقاف 
اعتبارا من 2010/4/1، كما نتوقع ان تقوم معظم 
شركات تلك الش���ريحة بتقدمي بياناتها خالل 
اسبوع او اس���بوعني على أبعد تقدير اعتبارا 
م���ن 2010/4/1، اال اننا نتوقع ايضا ان تتوقف 
بعض الشركات � وهي قلة قليلة � عن التداول 
لفترة طويلة نسبيا، وذلك ملشاكل جوهرية في 
اعداد بياناتها املالية وموافقة اجلهات الرسمية 
عليها، وقد يكون من هذه القلة القليلة شركات 
متعثرة جديدة تضاف الى قائمة الش���ركات 
السبع املتعثرة، واملتوقفة عن التداول لفترات 

متفاوتة يزيد بعضها على 12 شهرا.
وجتدر االش���ارة الى انه من غير املستبعد 
عند نشر هذا التقرير في الصحف اليوم الثالثاء 
املوافق 2010/3/30، ان تكون بعض ش���ركات 
مدرجة ضمن هذا التقرير قد اعلنت عن نتائجها، 
وبالتالي تقلص عدد الشركات التي لم تعلن عن 
نتائجها، حيث مت اصدار هذا التقرير الساعة 
12.30 ظهر يوم االثنني املوافق 2010/3/29 كما 

أسلفنا.

7.85 ماليين دينار 
خسائر »مبرد« في 2009

قال س���وق الكويت األوراق املالية 
ان ش���ركة مبرد للنقل )مبرد( أفادت 
بأن مجل���س اإلدارة قد اعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وأوصى 

بعدم توزيع أرباح.
وعن نتائج أعمال الشركة، فقد تكبدت 
»مبرد« خسارة نحو 7.85 ماليني دينار 
بواقع خسارة للسهم بلغت 47.08 فلسا 
مقابل حتقيقه���ا ألرباح في حدود 3.4 
ماليني دينار اي ما يعادل 20.86 فلسا 

ربحية للسهم.
فيما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
13.42 مليون دينار مقابل 18.26 مليون 
دينار في 2008 في حني بلغت املطلوبات 

املتداولة 7.75 ماليني دينار.

مجلس »فلكس« يوصي بتوزيع 5% منحة
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة فلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات )فلكس( أفادت 
بأن مجلس اإلدارة اعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة للس���نة املالية املنتهية في 2009/12/31، 
حي���ث أوصى مجلس إدارة الش���ركة بتوزيع %5 
منح���ة عن عام 2009 م���ن رأس املال املدفوع و15 

سهما لكل 100 سهم.
هذا وحققت »فلك���س« نحو 113.89 ألف دينار 

أرباحا عن السنة املنتهية أي مبا يعادل 1.81 فلس 
ربحية للسهم مقارنة بتسجيل 483.26 ألف دينار 
أي ما يعادل ربحية 7.7 فلوس للسهم عن السنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2008.
فيما بلغت املوج���ودات املتداولة 842.43 ألف 
دينار مقابل 723.8 ألف دينار سنة 2008. أما إجمالي 
حقوق املساهمني، فقد بلغ 7.025 ماليني دينار مقابل 

6.91 ماليني دينار سنة 2008.

»المال« تؤجل سداد سندات بـ 20 مليون دينار
قال سوق الكويت لالوراق املالية انه ورد اليه من شركة املال   لالستثمار انه مت 
عقد اجتماع الهيئة املوحدة حلملة س���ندات شركة املال  لالستثمار بقيمة 20 مليون 
دينار امس، وذلك  من اجل تعديل بعض الشروط املتعلقة بسندات الشركة، وقد متت 
املوافقة على متديد   تاريخ السداد النهائي من اخلامس من ابريل 2010 الى اخلامس 

من ابريل 2011   أي ملدة سنة واحدة.

»مشرف« لم تتسلم أي تبليغ رسمي بخصوص 
مناقصة 21.7 مليون دينار حتى اآلن

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة مشرف للتجارة واملقاوالت   أفادت بأنه 
عن طريق موقع البريد االلكتروني للجنة املناقصات املركزية   مت االعالن عن ترسية 
املناقصة رقم ه� ط 185 � انش���اء واجناز وصيانة تقاطعات   على الطرق الرئيس���ية � 
الطريق الدائري اخلامس مع طريق اجلهراء � املؤدية   الى جنوب الدوحة واجلهراء ارقام 
)2، 8، 10( على الشركة والتابعة لوزارة   االشغال العامة بقيمة 21 مليون دينار ملدة 730 

يوما. وأفادت الشركة بأنها لم تتسلم أي تبيلغ رسمي بخصوص تلك الترسية.

موافقة »المركزي« 
لبنك »الخليج« على شراء 

ما ال يتجاوز 10%من أسهمه
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان 
البنك املركزي وافق بتاريخ 28 مارس 
اجلاري على طلب بنك اخلليج شراء 
ما ال يتجاوز 10% من أسهمه املصدرة 
ملدة ستة أش���هر تنتهي في 14 أكتوبر 

.2010
وذلك مع ضرورة االلتزام مبا وضعه 
البنك املركزي من ضوابط وشروط في 
شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها.

إضافة إلى ضرورة االلتزام بأحكام 
املادة 115 مكرر من قانون الش���ركات 
التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 
لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين 
الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 

لسنة 1999.

)محمد ماهر(حالة التفاؤل واضحة على مجموعة من املتداولني في أعقاب جتاوز املؤشر حاجز ال� 7500 نقطة

قطاع االستثمار
%41

باقي القطاعات
%59


