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خياران أمام مجلس إدارة »أجيليتي« إما التمديد أو المخصصات 
صّناع السوق يترقبون قيادة »زين« واألسهم المرتبطة بها للنشاط

تخل�ي أغلب المجاميع االس�تثمارية عن أس�همها س�اهم في تذبذب الس�وق

الدخول في مرحلة تس�ريب المعلومات لنتائج الربع األول وقود إضافي للنش�اط

492 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 0.2% والوزني %0.9

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(21 حتى 25 مارس31 مارس حتى 1 أبريلمؤشر %)+ أو -(21 حتى 25 مارس31 مارس حتى 1 أبريلمؤشر 

-1.4-8.0958.206112املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-1.7-4.934.65.019.584.9مؤشر NIC50 )نقطة(

-6.4-75.596.36680.795.0825.198.716املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-0.2-7.475.17.489.814.7السوق السعري )نقطة(

-38.4-2.342.5003.800.0001.457.500كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-0.9-.440.2444.24.0السوق الوزني )نقطة(
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889.058337.848115.21014.9قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(-1.4-40.47341.032559عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(
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5500عدد أيام التداول )يوم(-6.8-360.978.000387.294.50026.316.500املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
عكس االداء العام لسوق الكويت لالوراق املالية االسبوع املاضي جملة من 
املعطيات السلبية التي اثرت عليه سلبا ودفعته للتراجع متجاهال التطورات 
االيجابية الت�ي متثلت في توقيع صفقة زين � افريقي�ا والتوزيعات املمتازة 
واملفاجئة التي اعلن عنها، وما دفع السوق للتأثر باملعطيات السلبية، الضغوط 
القوية من جانب احملافظ املالية والصناديق في الوقت الذي تخلت فيه اغلب 
املجاميع االس�تثمارية عن الدفاع عن اس�همها، وعلى الرغم من ان طبيعة 
التداول دفعت جميع املؤشرات للتراجع ما اثار حفيظة اوساط املتداولني اال 
ان هذا التراجع كان ميثل فرصة لتجميع االسهم بأقل االسعار املمكنة خاصة 

التي متتلك محفزات قوية تؤهلها لقيادة النشاط في املرحلة املقبلة.
فقد انخفض املؤشر العام 14.7 نقطة ليغلق على 7475.1 نقطة بانخفاض 
نسبته 0.2% مقارنة باالسبوع قبل املاضي فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام 

نحو 469.8 نقطة بارتفاع نسبته %6.7.
وانخفض املؤشر الوزني 4 نقاط ليغلق على 440.2 نقطة بانخفاض نسبته 
0.9% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 554.5 

نقطة بارتفاع نسبته %14.1.
وتكبدت القيمة السوقية خس�ائر قدرها 492 مليون دينار لتصل القيمة 
السوقية االجمالية الى 34 مليارا و589 مليون دينار بانخفاض نسبته %1.4 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، لتصل املكاسب السوقية منذ بداية العام الى 

3 مليارات و904 ماليني دينار بارتفاع نسبته %12.7.
وسجلت املتغيرات الثالثة انخفاضا بنسب محدودة نسبيا، فقد انخفضت 
كمية االسهم املتداولة بنسبة 6.8% والصفقات بنسبة 1.4% والقيمة بنسبة 

.%6.4
وقد اش�رنا في تقرير »األنباء« االسبوعي يوم االحد املاضي الى ان مجلس 

ادارة اجيليتي في موقف صع�ب وخيارات اصعب، وقد ظهر ذلك من خالل 
قرار مجل�س االدارة في اجتماعه ي�وم الثالثاء املاض�ي، بالطلب من ادارة 
السوق وقف التداول على سهم اجيليتي حتى يوم الثالثاء املقبل، وبالتبعية 
ادى ذلك الى وقف التداول على س�همي الوطنية العقارية ومركز سلطان، 
وقد جاء قرار مجلس ادارة اجيليتي مبثابة املفاجأة االمر الذي انعكس على 
االداء العام للس�وق، كما انه اظهر مدى الصعوبة التي تواجهها الش�ركة في 
قضيتها املرفوعة ضدها في اميركا، وفي حال عدم التوصل لتسوية واالعالن 
عنها خالل االس�بوع اجلاري، فان مجلس ادارة شركة اجيليتي ليس امامه 
س�وى خيارين، االول اما طلب متديد وقف تداول السهم او اخذ مخصصات 
كبيرة ملواجهة تداعيات القضية، وبالنسبة للخيار االول، فانه االفضل حتى 
ال يتأثر السوق، اما اخليار الثاني فانه سيؤثر على السوق وعلى اسهم اجيليتي 

والشركات املرتبطة بها بشكل خاص.

هناك قناعة راسخة لدى االوساط االستثمارية بأن سهم زين والشركات 
املرتبطة بها خاصة الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي لن تشهد حتركا نحو 
االرتفاع إال من خالل حترك االس�تثمارات الوطنية عبر محافظها وصناديقها 
بالتعاون مع شركات االستثمار األخرى التي تشكل حتالفا مع االستثمارات 
الوطنية على سهم زين وشركات مجموعة اخلرافي، وهذا التحرك ينتظره 
صناع الس�وق اآلخرون الذين يحتاجون عادة الى من يقودهم وبالتبعية كبار 
املضاربني، وبالفعل هناك مؤش�رات تؤكد على ان زين واس�هم ش�ركات 
اخلرافي س�تقود الس�وق في املرحلة القادمة خاصة انها تعد األكثر امتالكا 

للمحفزات اإليجابية.
كذلك من احملفزات اإليجابية األخرى بدء الدخول في مرحلة تس�ريب 
املعلومات حول النتائج املالية للش�ركات في الربع األول من العام احلالي 

والتي ستكون وقودا اضافيا لنشاط السوق خالل الفترة القادمة.

»األنابيب«.. 
مؤشرات نمو

احتلت شركة صناعة االنابيب 
النفطية املركز التاس����ع من حيث 
القيم����ة، اذ مت تداول 33.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 1731 صفقة 
قيمتها 12.9 مليون دينار، وانخفض 
سهمها 65 فلسا، تكبد سهم صناعة 
االنابيب املعدنية خسائر كبيرة 
االس����بوع املاضي نسبتها %16.7 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي بفعل 
عمليات البيع القوية جلني االرباح 
والتي شملت اغلب االسهم املرتبطة 
بشركة زين، فقد انخفض السهم 
من 390 فلسا الى 310 فلوس اال انه 
استعاد بعض اخلسائر ليغلق في 
نهاية االسبوع على 325 فلسا، وقد 
تكبدت الشركة خسائر في العام 
املاضي قدرها 5.1 ماليني دينار ما 
يعادل 23.1 فلسا، وهناك مجموعة 
مؤشرات تش����ير الى ان النتائج 
املالية للشركة خالل العام احلالي 
ستشهد منوا ملحوظا سواء على 
مستوى االداء التشغيلي او ارتفاع 
قيمة محفظتها املالية، فقد حصلت 
الشركة على عقود منذ بداية العام 
تقدر بأكث����ر من 50 مليون دينار 
ويتوقع ان حتصل على املزيد من 
العقود، باالضافة الى انها ستحصل 
على ارباح جيدة من توزيعات زين، 
لذلك فان نتائجها املالية في الربع 
االول من العام احلالي س����تكون 
االداء  مؤشرا مهما لقياس مجمل 

العام للشركة خالل العام كله.

»الوطني«.. 
تداوالت ضعيفة

جاء بنك الكويت الوطني في املركز 
العاشر من حيث القيمة، اذ مت تداول 
8.2 ماليني س��هم نف��ذت من خالل 
271 صفقة قيمتها 9.8 ماليني دينار، 
اتسمت حركة تداول سهم البنك الوطني 
بالضعف امللحوظ االسبوع املاضي مع 
انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 
3.3% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وتترقب االوساط االستثمارية النتائج 
املالية للبنك في الربع االول من العام 
احلالي والتي يتوقع ان حتقق منوا 
ملحوظا مقارنة بالفترة نفس��ها من 
الع��ام املاضي ومع بدء توزيع ارباح 
زين فان البنك الوطني سيس��تعيد 
بعض قروضه اال ان اجلزء االكبر من 
القروض سيتم استعادته من صفقة 
زين - افريقيا االمر الذي سينعكس 
على النتائج املالي��ة للبنك في الربع 

الثاني من العام احلالي.

»بيتك«.. 
شراء محدود

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز السابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 11.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 614 صفقة قيمتها 13 
مليون دينار، وانخفض سهمه 

40 فلسا.
اس���تمرت حرك���ة التداول 
على سهم التمويل الكويتي في 
الضعف مع انخفاض س���عره 
بنسبة 3.4% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي تأثرا باألداء النزولي 
الع���ام للس���وق، اال ان آلي���ة 
 التداول على السهم يغلب عليها 
فهن���اك  التجمي���ع،   طاب���ع 
توقعات بأن يحقق بيتك منوا 
في أرباح الربع األول من العام 
احلالي والتي ستكون مؤشرا 
ملجمل األداء العام احلالي كله، 
ففي ض���وء محدودية الفرص 
االس���تثمارية ف���ي البورصة 
واستمرار املخاوف جتاه النتائج 
الش���ركات  املالية للعديد من 
الثابت، فإن  العائ���د  وضعف 
سهم بيتك ميثل إحدى الفرص 

االستثمارية اجليدة.

»الصناعات«.. 
بيع

جاءت مجموع��ة الصناعات 
الوطني��ة في املرك��ز الثامن من 
حيث القيم��ة، اذ مت تداول 32.4 
مليون سهم نفذت من خالل 614 
صفقة قيمتها 12.9 مليون دينار، 

وانخفض سهمها 20 فلسا.
البي��ع   س��يطرت عملي��ات 
 عل��ى حرك��ة ت��داوالت س��هم 
الصناعات الوطنية االمر الذي ادى 
النخفاض السهم من 410 فلوس 
الى 390 فلس��ا متأثرا باخلسائر 
الت��ي اعلنت عنها الش��ركة لعام 
2009 والبالغ��ة 18 فلس��ا والتي 
تكبدتها في الربع االخير من العام 
املاضي، ولكن مع التحسن امللحوظ 
للسوق منذ بداية العام، فان قيمة 
استثمارات الشركة سجلت ارتفاعا 
ملحوظا باالضافة الى التوزيعات 
التي حصلت عليها الش��ركة من 
اس��تثماراتها في الس��وق االمر 
الذي س��ينعكس بشكل ايجابي 
على نتائجها املالية في الربع االول 
من العام احلالي، فهناك توقعات 
تش��ير الى ان ارباحها في الربع 
االول يتوقع اال تقل عن 20 فلسا 

للسهم.

التش���غيلي خاصة مشروعها 
الضخ���م في دمي���اط وبعض 
املش���اريع األخرى، وستكون 
نتائجها املالية في الربع األول 
والتي يتوق���ع ان حتقق منوا 
جيدا مؤش���را لنتائجها خالل 

العام احلالي.

»مبرد«.. 
مضاربة

احتلت ش��ركة مب��رد املركز 
الس��ادس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 87 مليون سهم نفذت من 
خ��الل 2382 صفقة قيمتها 13.8 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

8 فلوس.
شهد سهم مبرد للنقل عمليات 
مضاربة وجني أرباح قوية، فقد ارتفع 
السهم من 152 فلسا الى 182 فلسا اال 
انه شهد عمليات جني أرباح قوية 
أدت لتراجعه الى 144 فلسا، ويعد 
العامل الوحيد وراء النشاط املتواصل 
لسهم مبرد في املعلومات حول انها 
أحد األطراف التي ميكن ان تستفيد 
من املناقصة التي تقدمت بها شركة 
الرابطة للجيش األميركي، فشركة 
مبرد تكبدت خسائر ضخمة العام 
املاضي بلغت 7.8 ماليني دينار والتي 
تعادل 47 فلس��ا للسهم، وبالتالي 
فإن األداء املالي للشركة في الربع 
األول من العام احلالي ميثل عامال 
أساسيا للشركة واحلركة السعرية 
للسهم التي ستظل مرتبطة بتحركات 
أسهم الرابطة والشركات التابعة لها، 
فحسب األداء املالي لشركة مبرد في 
العام املاضي، فإن السعر السوقي 

لسهمها مبالغ فيه جدا.

»كي جي إل«.. 
نشاط قوي

جاءت ش���ركة ك���ي جي ال 
لوجستيك في املركز اخلامس 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
36 مليون سهم نفذت من خالل 
1509 صفقات قيمتها 16.1 مليون 
الس���هم 30  دينار، وانخفض 

فلسا.
اتسمت حركة التداول على 
ال لوجستيك  س���هم كي جي 
االسبوع املاضي بالنشاط القوي 
التوالي  الثاني على  لألسبوع 
اال ان احلركة السعرية للسهم 
اتسمت بالتذبذب نتيجة عمليات 
جني األرباح، فقد ارتفع السهم 
في بداية تعامالت األسبوع من 
435 فلس���ا الى 490 فلسا اال 
انه ش���هد عمليات جني أرباح 
قوي���ة أدت لتراجعه الى 405 
فلوس، ولكن في ضوء عوامل 
الزخم اجليدة التي تتمتع بها 
الشركة، فإن س���همها يتوقع 
ان يع���ود لالجتاه الصعودي، 
فرغم األوض���اع الصعبة في 
الع���ام املاضي اال ان الش���ركة 
متكنت من حتقيق أرباح أكثر 
من جيدة قدره���ا 4.8 ماليني 
دين���ار ما يعادل 24.4 فلس���ا 
للس���هم وتوزيع أسهم منحة 
بنس���بة 15%، وفي ضوء هذه 
النتائج املالية اجليدة في العام 
املاضي رغم األوضاع الصعبة، 
فإن الش���ركة يتوقع ان حتقق 
منوا ملحوظا في أرباحها خالل 
العام احلالي في ضوء دخول 
بعض مش���اريعها حيز األداء 

يتوقع ان يشهد السهم اجتاها 
صعودي���ا االس���بوع اجلاري 
خاصة ان هناك معلومات عن 
عقد كبير يتوقع ان حتصل عليه 

الشركة.

»بنك بوبيان«.. 
استحواذ

احتل بنك بوبيان املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 35.2 
مليون سهم نفذت من خالل 1513 
صفقة قيمتها 18.4 مليون دينار، 

وارتفع سهمه 70 فلسا.
الكبي��رة  املكاس��ب  ج��اءت 
التي حققها س��هم بن��ك بوبيان 
االسبوع املاضي بدعم من موافقة 
البنك املركزي على رفع نس��بة 
 متلك البن��ك الوطني في بوبيان 
من 40% الى 60% االمر الذي دفع 
 الس��هم لالرتفاع من 460 فلسا 
 ال��ى 560 فلس��ا اال ان عمليات 
جني االرباح التي شهدها السهم 
ادت لتقليص مكاس��به الى 530 
فلسا محققا ارتفاعا بنسبة %15.2 
مقارنة باالس��بوع قبل املاضي، 
ويتوق��ع ان يقوم البنك الوطني 
بتغطية نسبة االكتتاب املتبقية في 
زيادة رأسمال بنك بوبيان والبالغة 
15% من نسبة الزيادة البالغة %50 
شرط موافقة اجلمعية العمومية 
للشركة التي يتوقع انعقادها في 
النصف الثاني من الشهر اجلاري، 
كما انه يتوقع ان يعلن البنك عن 
ارباح ف��ي الربع االول رغم انها 
ستكون ضعيفة اال انها تعد بداية 
مرحل��ة دخول البنك في حتقيق 

ارباح.

»التنظيف«.. 
جني أرباح

الوطنية  احتل���ت ش���ركة 
للتنظي���ف املرك���ز الثالث من 
حي���ث القيمة، اذ مت تداول 62 
مليون س���هم نفذت من خالل 
2932 صفقة قيمتها 18.5 مليون 
دينار، وانخفض س���همها 10 

فلوس.
التداول  اتس���مت حرك���ة 
الوطنية للتنظيف  على سهم 
القوية والسرعة  باملضاربات 
في جني االرباح، ففي بدايات 
تعامالت االسبوع ارتفع السهم 
 بش���كل س���ريع من 285 فلسا 
ان���ه  اال  فلس���ا   345 ال���ى 
 ش���هد عملي���ات بي���ع مكثفة 
جلني االرب���اح ادت لتراجعه 
الى 255 فلسا ولكنه في اليوم 
االخير من تداوالت االس���بوع 
استعاد بعض خسائره ليغلق 
275 فلسا مس���جال انخفاضا 
بنسبة 3.5% مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، وجاءت عمليات 
جني االرباح رغم اعالن الشركة 
عن ارب���اح وتوزيعات جيدة، 
ارباحا  انها حققت  فقد اعلنت 
تق���در بنحو 894 ال���ف دينار 
 ما يعادل 9.6 فلوس للس���هم، 
فيما ان الش���ركة ق���د تكبدت 
خس���ائر في ع���ام 2008 تقدر 
بنحو 1.6 ملي���ون دينار، وقد 
اوصى مجلس االدارة بتوزيع 
اس���هم منحة بنسبة 7%، وفي 
ضوء عمليات جني االرباح التي 
شهدها وعمليات الشراء القوية 
املاض���ي، فانه  يوم اخلميس 

الخدمات وتركيز االستحواذات 
في منطقة الشرق األوسط األمر 
الذي سيؤدي الى نمو في األرباح 

المستقبلية للشركة.
رابع���ا: في ظ���ل محدودية 
الفرص االستثمارية في  السوق 
 واس���تمرار صعوب���ة تعافي 
العديد من الشركات، فإن زين 
تعد أمام المستثمرين الفرصة 
األكيدة في الفترة القادمة، لذلك 
فإنه رغم ان عدم تفاعل السهم 
بش���كل إيجابي في األسابيع 
الماضية أدى الى حالة إحباط 
لدى أوساط المتداولين اال ان 
هذا االحباط يتوقع ان يتبدد في 
الفترة القادمة مع عودة سهم 
التابعة  زين واسهم الشركات 
لمجموعة الخرافي لقيادة نشاط 

السوق.

»الرابطة«.. 
مضاربات

جاءت شركة الرابطة للنقل في 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 59.1 مليون سهم نفذت 
2192 صفق��ة قيمتها 21.1 مليون 

دينار، وظل سهمها ثابتا.
اتسمت حركة التداوالت على 
س��هم الرابطة األسبوع املاضي 
باملضاربات القوية والسرعة في 

جني األرباح.
فقد شهد السهم ارتفاعا في 
بداية االس��بوع من 340 فلس��ا 
الى 400 فلس اال ان السهم شهد 
عمليات بيع مكثفة على الرغم من 
التطور االيجابي في االداء املالي 

للشركة لعام 2009.
فق��د كانت الش��ركة متكبدة 
 خس��ائر في االش��هر التس��عة 
 م��ن الع��ام 2009 تق��در بنحو 
1.4 مليون دين��ار ما يعادل 5.3 
فلوس للسهم اال انها متكنت من 
اطف��اء هذه اخلس��ائر في الربع 
االخير من الع��ام 2009 واعالن 
ارب��اح صافية بلغ��ت 625 الف 
دينار ما يعني ان الشركة حققت 
ارباح��ا في الرب��ع االخير بلغت 
نحو 2 ملي��ون و25 الف دينار 
االمر الذي يشير الى ان الشركة 
جتاوزت االزمة ويتوقع ان يشهد 
اداؤها تطورا ملحوظا خالل العام 
 احلالي وهو ما س��ينعكس على 
 السعر الس��وقي للسهم خاصة 
الش��ركة تترق��ب موافق��ة  ان 
 اجلي��ش االميركي على مناقصة 
له��ا  تقدم��ت  الت��ي   العق��ود 
الش��ركة والتي من ش��أن الفوز 
بها ان يدفع س��همها ملستويات 

قياسية.

»زين«.. 
مؤشرات صعود

تص���درت ش���ركة »زين« 
النشاط من حيث القيمة، اذ تم 
تداول 45.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 2059 صفقة قيمتها 
62.7 مليون دينار، وانخفض 

سهمها 40 فلسا.
المعلومات  الرغم من  على 
التي أعلن  القوي���ة   اإليجابية 
الماض���ي  عنه���ا األس���بوع 
 والت���ي تتعل���ق بالتوزيعات 
وتوقيع صفقة »زين – افريقيا« 
ل���م يتفاع���ل  الس���هم  ان   اال 
بشكل إيجابي مع هذه األخبار، 
بل س���جل انخفاضا محدودا 
بنسبة 2.8% مقارنة باألسبوع 
قبل الماضي، وذلك يعود الى 
ترقب صناع الس���وق لتحرك 
الس���وق األساس���ي  صن���اع 
والرئيس���ي على س���هم زين 
والمتمث���ل في االس���تثمارات 
الوطني���ة، فتاريخي���ا عندما 
الوطنية  تتحرك االستثمارات 
عب���ر محافظه���ا وصناديقها 
 وعمالئه���ا عل���ى س���هم زين 
المرتبطة  الش���ركات  وأسهم 
 به���ا، يتحرك صناع الس���وق 
باق���ي  اآلخ���رون ويتبعه���م 
المتداولين، وفي ضوء مجموعة 
من المؤشرات، فإنه يتوقع ان 
يتحرك سهم زين لقيادة السوق 
القادمة وبالتبعية  الفترة  في 
أسهم الشركات التابعة لمجموعة 

الخرافي.
المؤشرات في  وتكمن هذه 

العناصر التالية:
أوال: يتوق���ع ان تعقد زين 
جمعيتها العمومية قريبا إلقرار 
التوزيعات البالغة 170 فلس���ا 
والتي من شأنها ان تضخ سيولة 
للمساهمين بنحو 650 مليون 
دينار منها 500 مليون دينار 
للمؤسسات الخاصة وصغار 
المستثمرين، حيث يتوقع اعادة 
ضخ جزء من هذه األموال في 

السوق.
المس���ؤولين   ثانيا: تأكيد 
في زي���ن عل���ى ان توزيعات 
الش���ركة على م���دى العامين 
القادمين عل���ى األقل لن تقل 

عن 170 فلسا.
ثالثا: عملي���ة اعادة هيكلة 
استراتيجية الشركة ستؤدي 
الى خلق قيمة مضافة لحقوق 
المس���اهمين خاص���ة وانه���ا 
تركز على تقليل المصروفات 
األداء  التش���غيلية وتطوي���ر 
للشركات التابعة وتقديم أفضل 
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