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مليون دينار.

 »السوق بانتظار التوزيعات«

الترقب واالنتظار ملا سيتم اإلعالن عنه من توزيعات »زين« والتي 
كما ذكرنا ستكون محددة ألداء السوق خالل املرحلة املقبلة، وعلى 
الرغم من دعوات الكثيرين الى أن يتم تضمني اجلزء األكبر من الصفقة 
على املس���اهمني، يرى آخرون أنه يج���ب أن تأخذ التوزيعات البعد 
االستثماري طويل املدى للمساهمني وأن ال تكون دفعة واحدة وذلك 
بغرض استمرار جاذبية السهم للمستثمرين في املرحلة املقبلة.  وبجانب 
زين ينتظر املتداولون ما 
سيؤول إليه اجتماع مجلس 
الش���ركة األسبوع  إدارة 
املقب���ل بش���أن اعتم���اد 
بياناتها املالية عن 2009، 
وف���ي حالة اإلع���الن عن 
توزيعات نقدية جيدة، فإن 
هناك اجتاها قويا بتغيير 
س���لوك باجتاه مجموعة 
»أجيليتي« لالرتفاع على 
خلفية ع���ودة حالة الثقة 
لديه���م مرة أخ���رى، بعد 
شائعات طالتها بخصوص 
مجريات قضيتها املعلقة مع 
احلكومة األميركية والتي 
من املتوقع حسمها األسبوع 

املقبل. 
ويبدو أن التحليل الفني 

0.09% وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 309.1 ماليني سهم نفذت من 
خالل 7031 صفقة بقيمة 74.06 مليون دينار.

 وامتدادا جللسة أمس، تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط 
بكمية تداول حجمها 103.1 ماليني سهم نفذت من خالل 1610 صفقات 
قيمتها 12.2 مليون دينار.  وجاء قطاع شركات اخلدمات في املرتبة 
في املرتبة الثانية بكمية تداول حجمها 78.75 مليون سهم نفذت من 

خالل 2601 صفقة قيمتها 31.2 مليون دينار.
واحتل قطاع العقارات املرتبة الثالثة من حيث كمية النشاط بكمية 
تداول حجمها 51.4 مليون س���هم نفذت من خالل 618 صفقة قيمتها 

3.5 ماليني دينار.
 وجاء قطاع الصناعة 
الرابعة بكمية  في املرتبة 
تداول حجمها 26.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 899 
صفق���ة بقيمة 9.2 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع الشركات 
غير الكويتية على املرتبة 
اخلامس���ة بكمي���ة تداول 
حجمها 24.2 مليون سهم 
نفذت من خالل 420 صفقة 
قيمتها 3.9 ماليني دينار.

واحتل قط���اع البنوك 
السادس���ة بكمية  املرتبة 
تداول حجمها 19.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 19.7 
 12.1 مليون س���هم بقيمة 

إغالقات الثواني األخيرة تقود السوق إلى انخفاض محدود
..وتوزيعات »زين« تحدد مساره خالل المرحلة المقبلة

اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات 
والبالغة 41.4 مليون دينار على 55.9% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: زين، أجيليتي، 
بيتك، مشاريع، بوبيان، الوطني، صناعات، الرابطة، 

األهلي املتحد، بوبيان للبتروكيماويات.
استحوذت قيمة تداول س��هم زين البالغة 15 

مليون دينار على 20.2% من القيمة اإلجمالية.
سجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا من بني 
قطاعات الس���وق الثمانية، اعالها قطاع التأمني 
مبق���دار 53.5 نقطة، تاله قط���اع غير الكويتي 
مبقدار 38.4 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع البنوك 
ارتفاعا مبقدار 30.1 نقطة، وجاء قطاع الصناعة 

في املرتبة الرابعة مبقدار 25.7 نقطة.
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كان الرابح ف���ي جولة اليوم، فرغم 
استمرار سيادة السلوك املضاربي في 
اجللسة الشهرية األخيرة للربع األول 
وكذلك نهاية جلس���ات تداول الربع 
األول من العام احلالي، إال أن عودة 
أسهم بعض الشركات لالنخفاض مرة 
أخرى تأتي طبيعية في ظل ارتفاع 
تلك األسهم باحلد األعلى خالل اليومني 
املاضيني، في عملية تصحيح ألسعار 
تلك الشركات ومتهيد لعمليات جتميع 

أخرى في املستقبل. 

آلية التداول 

أثرت حركة تداول أسهم البنوك على مجريات وأداء السوق بشكل 
واضح خالل جلس���ة، أمس، والتي تباينت أس���عارها بني االرتفاع 
واالنخفاض والثبات، فقد ارتفعت أسهم »األهلي« و»األوسط« و»برقان« 
حيث ارتفع سهم برقان 5 فلوس كما ارتفع سهم بنك الكويت والشرق 

االوسط بواقع 20 فلسا.
فيما شهد سهم »بيتك« جني أرباح واضحا على أسعاره أدت إلى 
تراجعه بواقع 40 فلسا ليستقر عند دينار و120 فلسا للسهم بكمية 
تداول بلغت 3.1 ماليني سهم بقيمة 3.5 ماليني دينار نفذت من خالل 
183 صفقة.  وتراجعت أسعار »بوبيان« بحوالي 10 فلوس ليستقر عند 
520 فلسا للسهم بقيمة 2.9 مليون دينار وبعدد 309 صفقات، إال أن 
السهم اليزال يشهد عمليات جتميع على خلفية إعالن املركزي املوافقة 

للبنك الوطني باالستحواذ على 60% من أسهم بنك بوبيان. 
وقد شهدت معظم أسهم الشركات االستثمارية ضغوطا ملحوظة 
خالل جلس���ة التداول في س���لوك مضاربي واضح جتاه أسهم تلك 
الشركات خالل جلسات التداول في األسبوع احلالي ومن املتوقع أن 
يش���هد القطاع تراجعا في األداء بني قطاعات السوق على وقع وقف 

ما يقارب ال� 10 شركات استثمارية عن التداول. 

الصناعة والخدمات 

سجل س���هم »مجموعة الصناعات« تذبذبا واضحا لصالح جني 
األرباح خالل جلسة التداول حيث تراجع سعر السهم للجلسة الثانية 
عند 395 فلس���ا للس���هم بتراجع 10 فلوس عن جلسة أول من أمس 
وذلك بعد إعالن نتائج الشركة لعام 2009 بتقليص حجم خسائرها 

بواقع 92% لتبلغ 23.1 مليون دينار. 
وفي قطاع اخلدمات، شهد سهم أجيليتي تراجعا ملستويات اقتربت 
من احلد األدنى على خلفية اإلش���اعات القوية بنية مجلس اإلدارة 
إقرار توزيعات عن 2009 وتأجيل اعتماد البيانات املالية للعام املالي 
2009، إال أن أس���هم »الرابطة« تراجعت لليوم الثاني باحلد األدنى 
وظلت زين متماسكة عند س���عر دينار و360 فلسا للسهم بتراجع 
قدره 40 فلسا، حيث بلغت الكميات املتداولة 10.8 ماليني سهم قيمتها 
15 مليون دينار، في حالة جني أرباح وضغط واضح على السهم من 
قبل املتداولني، حيث شهد السعر تذبذبا بني دينار و420 فلسا كحد 
أعلى ودينار و360 فلسا كحد أدنى لتصل القيمة اإلجمالية لتداول 

السهم في جلسة أمس 15 مليون دينار.

عمر راشد
»عش كي ترى عجبا« قد يكون 
أكثر األمثلة انطباقا على اجللس���ة 
الوداعية لس���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة للرب���ع األول، والعجب ال 
يأتي من إقف���االت الثواني األخيرة 
التي قلصت من خسائر السوق في 
ال���� 90 ثانية األخيرة ما يقارب 75 
نقطة ليغلق عن���د 7533.3 نقطة، 
ولكن العجب أن ترى حالة العزوف 
والضغط على أسهم بعض املجاميع 
هي املسيطرة على أداء السوق خالل 

معظم فترات التداول.
 ومن ضمن احملفزات اإليجابية الت���ي توقع الكثيرون حتقيقها 
األخب���ار اإليجابية عن حتقيق »أجيليت���ي« أرباحا جيدة والتوقيع 
الرسمي على صفقة بيع أصول »زين أفريقيا« وحتقيق املؤشر العام 
مكاسب بلغت 12% منذ بداية العام، كذلك زيادة أرباح الشركات في 

الربع األول مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
 وبدال من التفاعل م���ع األخبار اإليجابية، كان املتداولون لديهم 
االستعداد النفس���ي للتفاعل مع األخبار السلبية، والتي متثلت في 
تأجيل »أجيليتي« والش���ركات املرتبطة بها اعتماد مجلس إدارتها 
لبيانات النصف األول ملعرفة مصير التس���وية ف���ي النزاع القائم 
بينها وبني احلكومة األميركية، تقليل الكثير من املتداولني من أهمية 
التوزيعات النقدية التي سيخرج بها لشركة زين رغم تأكيدات نائب 
رئيس مجموعة اخلرافي، أول أمس، بأن مجلس إدارة الشركة سيوزع 
على املساهمني أكبر قدر من أرباح الصفقة ووفقا ملعايير احملاسبة 
الدولية والعاملية، وكذلك هبوط بعض املجاميع االستثمارية باحلد 
األدن���ى على خلفية عدم وجود أخبار حقيقية ملموس���ة عليها، ما 
جعل الس���وق يفقد أكثر من 95.5 نقطة في حده األدنى وحتى قبل 

اإلغالق مبا يقارب 20 دقيقة.
 وللجلس���ة الثانية على التوالي قاد قطاع البنوك السوق نحو 
التماسك بفضل ارتفاعات »البنك األهلي« و»األوسط« و»برقان« على 
خلفية إعالن التمدين االستثمارية عن تلقيها عرضا لشراء حصتها 
في »األهلي املتحد« وإفادتها بأنها ستقوم بعرض تفاصيل الصفقة 
على السوق مع طلبها وقف تداول أسهم متدين االستثمارية ومتدين 

العقارية عن التداول.
 والتزال األنظار بانتظار إعالن توزيعات »زين« والتي لم تتضح 
معاملها حتى كتابة التقرير رغم ورود أخبار »غير مؤكدة« بأنها قد 
تصل إلى 150 فلس���ا، ورغم ذلك فإن توزيعات »زين« وكما يتوقع 
البعض س���تحدد مصير وأداء الس���وق خالل املرحلة املقبلة والتي 
من املتوقع أن تأخذ املنحى االس���تثماري دون االندفاع وراء مطالب 

الكثيرين بزيادتها على حساب األرباح املستقبلية.

المؤشرات العامة

قلصت الثواني األخيرة من خس���ائر السوق بشكل كبير، حيث 
انخفضت اخلس���ائر من 81.5 إلى 6.6 نقاط في اجللسة األخيرة من 
الربع األول، حيث استقر املؤشر عند 7533.6 نقطة بانخفاض نسبته 

السوق يتجاهل 
العوامل اإليجابية 
وسيولته تتراجع 
على وقع عمليات 
جني األرباح في 
معظم القطاعات

»أجيليتي« ترتد »خضراء« 
في النصف الثاني 

من جلسة التداول 
وتوقعات بالوصول

 إلى تسوية في النزاع 
القائم مع أميركا

)سعود سالم(هل تغير توزيعات »زين« أداء السوق في املرحلة املقبلة؟

المؤشر العام 6.6 نقاط وتداول 
309.1 ماليين سهم بقيمة 

74.06مليون دينار

انخفاض

خالد األحمد

»مشاعر« تربح 4.7 ماليين دينار وتوصي بـ 12% منحة
أعلنت شركة مشاعر القابضة 
أرباح صافية بلغت  عن حتقيق 
4.644.275 ماليني دينار ما يعادل 
29 فلسا ربحية للسهم وذلك عن 
العام 2009، وأوصى مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع أسهم منحة بواقع 
12% من رأس املال املدفوع )12 سهما 
لكل 100 سهم( علما أن التوصية 
تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.
وقال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في الش���ركة 
خالد األحمد ان الش���ركة حققت 
إجمالي إيرادات بلغت 10.831.635 
دينار مقارن���ة بإيرادات إجمالية 

بلغت 2.156.344 دينار في 2008 
أي بارتفاع قدره 400% عن العام 
ارتف���ع إجمالي  الس���ابق. فيما 
حقوق املس���اهمني بنسبة %7.4 
من 62.366.360 دينار في العام 
إلى 66.981.833 دينار في   2008
2009 بينما بلغ إجمالي املوجودات 
100.358.812 دينار األمر الذي يؤكد 
متانة املركز املالي للشركة، مضيفا 
أن النتائج اإليجابية اجليدة التي 
حققتها الشركة جاءت نتيجة لألداء 
التشغيلي وسط ظروف محلية 
وإقليمي���ة صعبة تؤك���د متانة 
الوضع املالي للش���ركة وقدرتها 
عل���ى مواصلة النم���و وحتقيق 

األرباح عبر نشاطات أساسية داخل 
الكويت وخارجها إلى جانب سالمة 
السياس���ة اإلمنائية والتوجهات 
اإلستراتيجية العامة، مشيرا إلى 
أن الشركة استطاعت استقطاع 
مخصصات عن العام 2009 وذلك 
حتوطا م���ن أي طارئ قد يحدث 
خالل املرحلة املقبلة، الفتا إلى أن 
هذه املخصصات من املمكن أن يتم 
حتريرها وحتويلها إلى أرباح في 

حال استقرار وحتسن األمور. 
وأشار األحمد الى أن حتقيق 
الشركة لهذا األداء املتميز في ظل 
التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية يؤكد قدرة الشركة على 
تخطي األزمات وجتاوز التحديات 
بفعل السياسة التحوطية احملافظة 
وإدارة املخاطر الرصينة وأسس 
احلوكمة الرش���يدة التي تتبعها 
الشركة إلى جانب استقرار إدارة 
الشركة ووضوح رؤيتها، مؤكدا 
عل���ى أن غالبي���ة األرباح جاءت 

نتيجة مباشرة لهذا األداء.
وذك���ر األحم���د أن الش���ركة 
تسعى القتناص فرص استثمارية 
مس���تقبلية في املنطق���ة كما أن 
الش���ركة ال تعان���ي أي تعثرات 
أو مش���اكل مالي���ة األم���ر الذي 
يؤكد العالقة الطيبة بينها وبني 
املصارف سواء محلية أو خارجية، 
مشيرا إلى أن الشركة تعتبر من 
الش���ركات القالئ���ل املدرجة في 
س���وق الكويت ل���ألوراق املالية 
املالية التي استطاعت أن تخرج 
م���ن 2009 نظيفة متاما ومحققه 
نتائج مالية جيدة فضال عن توزيع 
أرباح مجزية املس���اهمني إضافة 
إلى اس���تقطاع مخصصات األمر 
الذي يؤكد حرص مجلس اإلدارة 
على احلفاظ على حقوق املساهمني 
وحتقيق منو متواصل لهم وهذا ما 
يهدف إليه مجلس إدارة الشركة 

واإلدارة التنفيذية
الش���ركة  أن  وأوضح األحمد 
تدرس أكثر من تخارج في األسواق 
اخلارجية ستظهر بوادرها خالل 
الع���ام احلالي وم���ن املتوقع أن 
حتقق عوائد جيدة تعود بالنفع 
على املساهمني، مش���يرا إلى أن 
الشركة تدرس في الوقت نفسه 
أكثر من فرصة استثمارية تتضمن 
املساهمة في ش���ركات قائمة أو 
الدخول في مش���اريع جديدة في 
املنطقة العربية، مش���يرا إلى ان 
الشركة متضي على خطى ثابتة 
ومتقنة من خالل فريق عمل متزن 
يتمتع بفكر عال وخبرات متراكمة 
تساعده على التنافس والتواجد 

في أكثر من دولة.


