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مقابل انخفاض ملحوظ ألغلب اسهم الشركات الرخيصة خاصة 
التي كانت تشهد نشاطا مضاربيا كبيرا في الفترة املاضية.

ويالحظ انه باستثناء التداوالت املرتفعة على اسهم التنظيف 
والرابطة ولوجس���تيك ومبرد بفعل عملي���ات البيع القوية، 
اتس���مت حركة التداول 
عل���ى األس���هم األخرى 
بالضعف، وهذا يعود في 
املقام األول الى ضعف 
التداول من قبل  حركة 
املجاميع االس���تثمارية 
على أس���همها، وقد بدا 
ذلك واضحا في اس���هم 
الشركات التابعة ملجموعة 
اخلراف���ي ومجموع���ة 
الصف���وة والش���ركات 
التابعة لش���ركة ايفا او 
املرتبطة بها، وبطبيعة 
احلال، فإن عدم حترك 
املجاميع االس���تثمارية 
الى  على اسهمها يؤدي 
عدم دخ���ول املضاربني 
عليها، وبالتبعية تراجع 

وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املرك���ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 21.5 مليون سهم نفذت من خالل 836 صفقة قيمتها 

7.1 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 18.9 

مليون سهم نفذت من خالل 
620 صفق���ة قيمتها 10.9 

ماليني دينار.

تقليص الخسائر

في تعامالت اول من 
امس تقلصت خس���ائر 
املؤشر من 90 نقطة الى 
نحو 6 نقاط في الثواني 
األخيرة، وأمس تقلصت 
اخلسائر من 80 نقطة الى 
58.5 نقط���ة في الثواني 
اال ان املؤش���ر  األخيرة 
الوزني حافظ على وتيرة 
تداوالته احملدودة األمر 
الذي يشير الى محافظة 
اغلب اس���هم الش���ركات 
القيادية على اس���عارها 

السوق ينخفض متأثرًا بضعف تحرك المجاميع االستثمارية 
على أسهمها والضغوط على الشركات المرتبطة بـ »زين«

 اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات 
والبالغ���ة 40.4 مليون دين���ار على %58.2 
من القيمة االجمالية، وهذه الش���ركات هي: 
بنك بوبي���ان، صناع���ات االنابي���ب، زين، 
الوطني���ة للتنظيف، الرابط���ة للنقل، مبرد 

ولوجستيك.

 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 10.9 
ماليني دينار على 15.7% من القيمة االجمالية.

 تراجعت مؤش���رات كل القطاعات اعالها 
الش���ركات غير الكويتية مبقدار 106.1 نقاط، 
تالها قطاع الصناعة مبقدار 87.6 نقطة تاله 

قطاع البنوك مبقدار 49.4 نقطة.
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اسعارها، باالضافة الى ذلك ترقب 
اوساط املتداولني الجتماع مجلس 

ادارة أجيليتي االسبوع املقبل.

آلية التداول

اتسمت حركة اس���عار اسهم 
البنوك بالتباين مع ضعف نسبي 
في التداوالت باستثناء بعض اسهم 
البنوك التي سجلت تداوال نشطا 
خاصة سهم بنك بوبيان الذي شهد 
مضاربات ملحوظة وعمليات جني 
ارباح، حيث ارتفع السهم من 520 
فلسا الى 550 فلسا اال انه اغلق 
على 530 فلسا محققا ارتفاعا محدودا مقارنة بأول من امس.

وسجلت اغلب اسهم الش���ركات االستثمارية انخفاضا في 
اس���عارها في تداوالت ضعيفة، فقد س���جلت اس���هم شركات 
االس���تثمار التابعة ملجموعة اخلرافي تداوالت ضعيفة نسبيا 
مع تراجع واضح في اس���عارها رغم االستفادة التي ستحققها 
هذه الشركات بشكل مباشر او غير مباشر من توزيعات شركة 

زين املمتازة.
وخالل مراحل التداول قفز سهم أجيليتي باحلد األعلى من 
104 فلوس الى 114 فلسا بدعم من صدور حكم لصالح الشركة 
ضد املدينة القابضة في ش���أن املنازعات املالية بني الشركتني 
اال ان عمليات البيع التي شهدها السهم أدت لتراجعه عن احلد 

األدنى ليغلق على 108 فلوس.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع تباين في اسعار اس���هم القطاع، فرغم التداوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم عقارات الكويت اال انه سجل ارتفاعا محدودا 

في سعره.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا ملحوظا في 
اسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض األسهم، فخالل 
مراحل التداول تراجع سهم صناعات األنابيب باحلد األدنى من 
335 فلس���ا الى 310 فلوس اال ان عمليات الشراء التي شهدها 
السهم قللت من خسائره ليغلق على 325 فلسا، ويالحظ ايضا 
ان معظم اس���هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع 

الصناعة سجلت تراجعا ملحوظا في اسعارها.
وتباينت اسعار اسهم الشركات اخلدماتية مع تداوالت مرتفعة 
على بعض االس���هم، فرغم عمليات الشراء النسبي على سهم 
زين اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما ان سهم مبرد 
شهد عمليات بيع قوية أدت لتراجعه باحلد األدنى معروضا، 
كذلك األمر لسهم لوجستيك، فيما قللت عمليات الشراء القوية 

من خسائر سهمي الرابطة والوطنية للتنظيف.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 58.2% من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

130 شركة.

هشام أبوشادي
س���يطرت عمليات البيع القوي 
على حركة التداول في سوق الكويت 
ل���الوراق املالية في ختام تعامالت 
االس���بوع امس، االمر ال���ذي اثار 
التساؤالت لدى اوساط املتداولني، 
خاصة جتاه النزول القوي واملتواصل 
التابعة ملجموعة  السهم الشركات 
اخلرافي، رغم اعالن شركة زين عن 
توزيع 170 فلسا والتي تعد توزيعات 
اكث���ر من ممتازة، االمر الذي يظهر 
مدى الضغوط القوية التي تتعرض 
لها هذه االسهم، مما اثر على السوق، 

وزاد من تداعيات االجتاه النزولي موجة البيع القوية واملتواصلة 
على اسهم »التنظيف« و»الرابطة« و»لوجستيك« و»مبرد« والتي 
تراجعت باحلد االدنى خالل التداول، ورغم الهبوط احلاد للس���وق 
اال ان هذا الهبوط كان ميثل فرصة للش���راء بأدنى االسعار، خاصة 
ان السوق يحمل العديد من احملفزات التي تؤهله ألن يشهد ارتفاعا 
ملحوظا في الرب���ع الثاني من العام احلالي، لكن حتى يكون هناك 
حالة من االطمئنان لدى اوساط املتداولني، فإن اسباب هبوط السوق 
بحدة خالل مراحل التداول في اليومني املاضيني تعود الى، اوال: ان 
هناك 21 شركة مت وقف تداول اسهمها منها 19 شركة مت وقف تداولها 

بسبب عدم تقدمي بياناتها املالية لعام 2009.
ثانيا: رغبة الصناديق واحملافظ املالية في حتقيق اكبر قدر من 
االرباح في الربع الثاني من العام احلالي دفعهم للضغط بقوة على 
االس���هم، خاصة التي متتلك محفزات، ألن تشهد نشاطا في الفترة 

املقبلة.
ثالثا: الضغوط النفسية لوقف تداول اجيليتي والشركات املرتبطة 
بها، االمر الذي زاد من الضبابية حول القضية املرفوعة ضد الشركة 

في اميركا.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 58.5 نقطة ليغلق على 7475.1 
نقطة بانخفاض نس���بته 0.78% مقارنة بأول من امس، فيما سجل 
املؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 0.79 نقطة ليغلق على 440.23 

نقطة بانخفاض نسبته %0.18.
وجرى التداول على اسهم 130 شركة من اصل 210 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس���عار اسهم 33 شركة وتراجعت اسعار اسهم 64 شركة 
وحافظت اسهم 33 شركة على اسعارها وذلك من خالل تداول 299 

مليون سهم قيمتها 69.3 مليون دينار.
تصدر قطاع الش���ركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
124.1 مليون سهم نفذت من خالل 4268 صفقة قيمتها 36.3 مليون 
دينار. وجاء قطاع الش���ركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 72.6 مليون سهم نفذت من خالل 1509 صفقات قيمتها 

9 ماليني دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 42.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 488 صفقة قيمتها 3.2 ماليني دينار.

)محمد ماهر(التراجع املتواصل يثير القلق لدى أوساط املتداولني

المؤشر  58.5 نقطة وتداول 
299 مليون سهم قيمتها 

69.3 مليون دينار 

انخفاض

كبار المضاربين 
والصناديق 
والمحافظ 
يضغطون لتجميع 
األسهم

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
58.2% من القيمة 

اإلجمالية

»االستثمارات الوطنية«: السوق مقبل على مرحلة رواج مستحقة بقيادة »زين«
تقدر بأكثر من 650 مليون دينار وتمثل 2% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 

مؤسسات القطاع الخاص وصغار المستثمرين سيحققون عائدًا جاريًا قدره 500 مليون دينار ما يعادل أكثر من نصف إجمالي توزيعات الشركات المدرجة

726 مليون دينار سـيولة إضافية ستقدمها »زين« للسوق في السنوات القادمة و12.3% العائد الجاري للسهم حسب  السعر الحالي

تقرير  ق���ال 
شرك����������ة 
االستثمارات 
ان  الوطنية 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
انهى تعامالته هذا االس���بوع 
عل���ى انخف���اض طفي���ف في 
ادائه وذل���ك باملقارنة مع أداء 
األسبوع املاضي حيث تراجعت 
 � NIC50( املؤش���رات العام���ة
الس���عري � الوزني( بنس���ب 
بلغت 1.7% و0.2% و0.9% على 
التوالي، وكذلك األمر بالنسبة 
الى املتغي���رات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية 
� عدد الصفقات( والتي انخفضت 
بنسب بلغت 6% و7% و1% على 
التوالي، فيما بلغ املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة 76 مليون دينار 
خالل االسبوع مقابل 81 مليونا 

لألسبوع قبله.
وأوضح التقرير أنه بالرغم 
من االحداث واالس���تحقاقات 
اجلوهرية التي مت حسمها خالل 
تعامالت هذا األسبوع لم يتمكن 
سوق الكويت لألوراق املالية من 
احملافظة على مستواه فوق حاجز 
البالغ 7.500  النفسي  املقاومة 
نقطة وهو ما يلقي الضوء حول 
سيادة تأثير العوامل املادية فيه 
كمشكلة عمق سيولته على تأثير 
النفسية االستثنائية  العوامل 
والقياسية التي استقبلها خالل 
الفترة ذاتها سواء فيما يتعلق 
التخارج مثل  بنجاح صفقات 
قيام شركة زين بإمتام عملية 
بيعها وحدتها االفريقية )عدا 
الس���ودان واملغ���رب( او فيما 
يتعلق بنوايا االستحواذ القائمة 
والتي مت االعالن عنها رسميا 
عن طريق اجلهات الرقابية مثل 
البنك املركزي وإدارة س���وق 
الكويت لألوراق املالية، إال أنه 

وأقفل املؤشر السعري عند 
مستوى 7.475.1 نقطة بانخفاض 
قدره 14.7 نقطة وما نس���بته 
0.2% مقارنة باقفال االس���بوع 
قبل  املاضي والبالغ 7.489.8 
نقطة وارتفاع قدره 469.8 نقطة 
وما نسبته 6.7% عن نهاية عام 

.2009
الوزني للسوق  اما املؤشر 
فقد اقفل عند مس���توى 440.2 
نقطة بانخفاض قدره 4.0 نقطة 
وما نسبته 0.9% مقارنة بإقفال 
األس���بوع قبل املاضي والبالغ 
444.2 نقطة وارتفاع قدره 54.5 
نقطة وما نسبته 14.1% عن نهاية 

عام 2009.

مؤشرات التداول

واشار التقرير الى انه خالل 
تداوالت االسبوع املاضي انخفض 
مؤشر املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 6.8% و1.4% و6.4% على 
التوالي، ومن أصل ال� 210 شركات 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 177 
شركة بنسبة 84.3% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اسع�����ار اسهم 62 شركة 
بنس���بة 35% فيما انخف���ضت 
اسعار اس���هم 92 شركة بنسبة 
52% واستقرت اسعار اسهم 23 
شركة بنسبة 15.7% من اجمالي 
اسهم الشركات املتداولة بالسوق 
ولم يتم التداول على اسهم 33 
شركة بنس���بة 15.71% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي، كما مت خالل االسبوع 
املاضي ادراج عدد 2 شركة للتداول 

بالسوق الرسمي.

القيمة السوقية

وبنهاي���ة تداول االس���بوع 
املاضي بلغت القيمة السوقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق الرسمي 34.589.4 
مليون دينار بانخفاض قدره 
492.6 مليون دينار وما نسبته 
1.4% مقارنة مع نهاية األسبوع 
قبل املاضي والبالغة 35.082.0 
ملي���ون دين���ار وارتفاع قدره 
3.904.5 ماليني دينار وما نسبته 

12.7% عن نهاية عام 2009.

في حني تقدمت شركة رابطة 
الى  الكويت واخللي���ج للنقل 
املرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة االسهم املتداولة بالسوق 
بتداول 59.2 مليون سهم موزعة 
على 2.192 صفقة بلغت قيمتها 

21.1 مليون دينار.
الوطنية  وتقدمت ش���ركة 
للتنظيف ال���ى املرتبة الثالثة 
للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداولة بالسوق بتداول 62.0 
مليون سهم موزعة على 2.932 
صفقة بلغت قيمتها 18.5 مليون 

دينار.
وعن مؤشرات السوق قال 
التقرير ان مؤشر NIC50 أقفل 
بنهاية تداول األسبوع املاضي 
عند مس���توى 4.934.6 نقطة 
ق���دره 84.9 نقطة  بانخفاض 
وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي املوافق 25 
م���ارس 2010 والبالغ 5.019.5 
نقطة وارتفاع قدره 763 نقطة 
وما نسبته 18.3% نقطة عن نهاية 
عام 2009 وقد استحوذت أسهم 
املؤشر على 70.8% من اجمالي 
قيمة األسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.

احملافظ االئتمانية للمصارف 
احمللية بش���كل خاص وهو ما 
يعمل على فت���ح آفاق جديدة 
لعملها وتعظيم ارباحها خالل 
العام احلالي وبشكل غير مباشر 
نحو حتس���ني ج���ودة قنوات 
التمويل املتاحة لس���وق رأس 
املال احمللي وتعزيزها مبا يتيح 
اقرب  الى مستويات  الوصول 
للقيم العادلة لشركات السوق 
املدرجة وبالتالي زيادة مستويات 
ارباحها من خالل حتسن اسعار 
او  التابعة والزميلة  الشركات 
من خ���الل مكاس���ب محافظها 
االستثمارية املباشرة ما يؤدي 
كذلك الى حتس���ني مستويات 
ارباحها النقدية املوزعة وفي ذلك 
توضيح عن اثر العامل املضاعف 
الناجت عن حتقيق شركة زين 
لألرباح االستثنائية والتوزيعات 

القياسية.
وأش���ار التقري���ر ال���ى ان 
القطاعات األكثر نشاطا قطاع 
الذي استمر  شركات اخلدمات 
باملرتبة األولى للتداول من حيث 
املتداولة بتداول  قيمة االسهم 
518.2 مليون سهم بنسبة %28.7 
موزعة على 16.039 صفقة بنسبة 

تف���وق بإجماليه���ا قيمة 650 
مليون دينار ومبا يشكل 2% من 
إجمالي القيمة الرأسمالية لكامل 
الشركات املدرجة املسجلة بسوق 
الكويت ل���ألوراق املالية، وفي 
حساب اثر وحجم تلك السيولة 
على السوق فإنه عند استبعاد 
النقدي اخلاص  التوزيع  جزء 
بحصة حكومة الكويت والبالغة 
24.6% من رأسمال الشركة فإن 
قيمة العوائد اجلارية ملؤسسات 
القطاع اخلاص واالفراد وصغار 
املستثمرين تفوق 500 مليون 
دينار وهي تعادل وحدها اكثر 
من نصف قيمة االرباح النقدية 
املوزع���ة خالل الع���ام املاضي 
بأكمله والشاملة جلميع شركاته 
املدرجة مبا فيها توزيعات شركة 

زين خالل ذلك العام.
ه���ذا، وم���ن خ���الل البيان 
الرسمي الصادر عن مجلس ادارة 
شركة زين بشأن توقع توزيعها 
ألرباح نقدية في السنوات املالية 
املقبلة مبا ال يقل عن التوزيعات 
النقدية للعام احلالي، اي انها 
ستكون مبعدل ال يقل عن %170 
من رأس املال ومبا يعادل مبلغا 
ال يقل ع���ن 726 مليون دينار 

39.6% بلغت قيمتها 167.0 مليون 
دينار بنسبة 44.2% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.
كما استمر قطاع الشركات 
االس���تثمارية باملرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداولة بتداول 558.3 مليون 
سهم بنسبة 30.9% موزعة على 
9.592 صفقة بنس���بة %23.7 
بلغت قيمتها 64.4 مليون دينار 
بنسبة 17.0% من اجمالي قيمة 

االسهم املتداولة.
وقطاع البنوك الكويتية الى 
املرتبة الثالثة للتداول من حيث 
املتداولة بتداول  قيمة األسهم 
99.3 مليون سهم بنسبة %5.5 
موزعة على 3.522 صفقة بنسبة 
8.7% بلغت قيمتها 55.8 مليون 
دينار بنسبة 14.2% من إجمالي 

قيمة األسهم املتداولة.
التقرير أن ش���ركة  وب���ني 
املتنقل���ة )زين(  االتص���االت 
اس���تمرت باملرتب���ة األول���ى 
للتداول من حيث قيمة االسهم 
املتداولة بالسوق بتداول 45.4 
مليون سهم موزعة على 2.059 
صفقة بلغت قيمتها 62.8 مليون 

دينار.

س���نويا )من غير اس���تبعاد 
اسهم اخلزينة التي ال تستحق 
التوزيعات النقدية( فإنه ميثل 
موردا داعما ومستداما في تغذية 
سيولة السوق للسنوات املالية 
املقبلة وهو ذو تأثير يحتوي 
على عامل مضاعف، إذ ان العائد 
اجلاري لسهم زين وفقا ألحدث 
اقفال له يبل���غ 12.3% وهو ما 
يعادل اكثر من خمسة اضعاف 
معدل عوائد الودائع الس���ائدة 
على الدينار الكويتي محليا، وفي 
املستقبل القريب فإن هذا العائد 
سوف يكون باجتاه االرتفاع عند 
افتراض ثب���ات العوامل حيث 
ان تفسخ سعر السهم من اثر 
التوزيع واستحقاقه توزيعات 
نقدي���ة اكبر من ش���أنه العمل 
العائد بنسبة  على زيادة ذلك 

جوهرية.
ومن جانب آخ���ر فإن قيام 
الشركة بتسديد جزء كبير من 
التسهيالت االئتمانية بحدود 
4.2 مليارات دوالر باستخدام 
جزء من عوائ���د الصفقة لدى 
البنوك احمللية واخلارجية من 
شأنه ان ينعكس بشكل كبير 
على حجم السيولة املتاحة لدى 

وبالرغم من ذلك فقد كانت ردة 
فعل الس���وق متوقعة في ظل 
شح السيولة وضعف قنواته 
التمويلي���ة املتاحة وكذلك في 
تأخر اللوائح الرقابية احلالية 
والتي ادت الى تزاحم اعالنات 
الس���نوية لش���ركات  االرباح 
الس���وق املدرجة وذلك خالل 
فترة التزيد على 48 ساعة وهو 
ما سبب ارباكا لدى املتعاملني 
وانعكس بش���كل مباشر على 
حركة مؤشرات السوق العامة 

ومتغيراته.

فترات رواج

التقرير أن س���وق  واعتقد 
املالية بشكل  الكويت لألوراق 
خاص مقبل على فترات رواج 
مستحقة خالل املرحلة املقبلة، 
حيث ان شركة زين والتي قادت 
تعامالت السوق خالل املرحلة 
املاضية وحتديدا منذ االعالن 
عن تلقيها عرض شراء وحدتها 
االفريقي���ة س���وف تعمل على 
قيادته حتديدا عند ابتداء التأثير 
الفعلي للتوزيعات النقدية ابتداء 
من العام احلالي والتي مت اقرارها 
بواقع 170% من رأس املال، وهي 

تقــرير

عدد الصفقات

االستثمار
%23.7

العقاري
%10.9

الصناعي
%10.5

اخلدمات
%39.6

األغذية
%0.5

غير الكويتية
%5.7

 البنوك
%8.7

التأمني
%0.3

قيمة األسهم املتداولة

االستثمار
%17

العقاري
%6.8

الصناعي
%10.8

اخلدمات
%44.2

األغذية
%0.6

غير الكويتية
%5.3

البنوك
%14.8

التأمني
%0.3

كمية األسهم املتداولة

االستثمار
%30.9

العقاري
%17.9

الصناعي
%7

اخلدمات
%28.7

األغذية
%0.5

غير الكويتية
%9.2

البنوك
%5.5

التأمني
%0.3


