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قــال التقـــــرير 
األسبـــوعـــــي 
لشركة بيـــــان 
لالستثمـــار ان 
أربعة من أسواق األسهم اخلليجية 
مــــن حتقيق مكاســــب  متكنــــت 
أســــبوعية، وذلك على الرغم من 
ظهور عمليات جني أرباح واضحة 
في كل األسواق على إثر أدائها اجليد 
في الفتــــرة األخيرة. وعلى الرغم 
من ذلك متكنت القوى الشــــرائية 
من خلق توازن نسبي مع عمليات 
جني األرباح، إذ أغلقت كل مؤشرات 
األســــواق على تغيرات أسبوعية 
بســــيطة كانت دون مستوى %1 
سواء لألسواق التي سجلت منوا 
ملؤشــــراتها أم لتلك التي سجلت 
انخفاضا باستثناء سوق أبوظبي 
لألوراق املالية، والذي كان متصدرا 
لألسواق املتراجعة. وقد ظل نشاط 
التداول عند مستويات قريبة من 
التــــي حتققت في األســــبوع قبل 
املاضي إذ ســــجل زيادة محدودة 
في الكمية املتداولة فيما زادت قيمة 

التداول بنسبة هامشية.
وأضاف التقرير انه على صعيد 
أداء األسواق، انتهت معظم الشركات 
في سوق الكويت لألوراق املالية من 
اإلعالن عن نتائجها املالية للعام 
2009، إذ شهد األسبوع األخير من 
مارس توالي اإلعالنات للشركات 
املتأخرة، ورغم ذلك طال اإليقاف 
بعض الشــــركات التي لم تتمكن 
من اإلعالن عن تلــــك النتائج في 
التــــي حددتها  القانونية  املهلــــة 
إدارة السوق. أما عن أداء السوق، 
العــــام للتداوالت  الطابــــع  فكان 
فيه مضاربي، وقدم املؤشــــر أداء 
متذبذبا على إثر جتاذبه بني عمليات 
جني األرباح والشراء. وقد شهد 
األسبوع املاضي توقيع صفقة بيع 
أصول لشركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« في افريقيا لصالح شركة 
بهارتي الهندية. أما السوق املالي 
السعودي، فقال التقرير انه متكن 
من الصمود في وجه عمليات جني 
األرباح مستفيدا من حالة التفاؤل 
بني املستثمرين على إثر قرار هيئة 
السوق بالســــماح للمستثمرين 
األجانب باالســــتثمار في السوق 
من خالل صناديق االستثمار. هذا 
وقد لعبت التداوالت على قطاعي 
البنــــوك والبتروكيماويات دورا 
كبيرا في حتديد وجهة املؤشــــر 
اليوميــــة. من ناحية أخرى متكن 

»بيان«: القوى الشرائية باألسواق الخليجية خلقت توازنًا مع عمليات جني األرباح 
4 منها حققت مكاسب أسبوعية بالرغم من عمليات جني األرباح التي أثرت على األداء

سوق البحرين لألوراق املالية من 
التماسك رغم التراجع الكبير الذي 
سجله في أول أيام التداول ليلحق 
بباقي أسواق األسهم اخلليجية التي 
سجلت مكاسب أسبوعية، ويواصل 
أداءه اجليد لينهي األسبوع املاضي 

متصدرا لتلك األسواق.
من ناحية أخرى، شهد األسبوع 
املاضي اإلعــــالن عن إعادة هيكلة 
ديون مجموعة دبي العاملية وشركة 
النخيل للتطوير العقاري. أما عن 
أداء سوقي اإلمارات، فجاء متباينا إذ 
متكن سوق دبي املالي من تسجيل 
مكسب أسبوعي بسيط ملؤشره بعد 
أداء اتسم بالتذبذب على املستوى 
اليومي، فيما لــــم يتمكن نظيره 
سوق أبوظبي لألوراق املالية من 
اللحاق به فأغلق متراجعا حتت 
وطأة عمليات جني األرباح محتال 
املرتبة األخيرة بني أسواق األسهم 
البداية اجليدة  اخلليجية. ورغم 
لكال الســــوقني بتأثير إيجابي من 
اإلعالن عن إعــــادة جدولة ديون 
مجموعة دبي العاملية، إال أن سوق 
دبي املالي تعرض لعمليات جني 
أرباح قوية في اليوم التالي دفعته 
للتخلي عن كل مكاسب األحد قبل أن 
يحسن موقفه في األيام التالية. أما 
سوق أبوظبي لألوراق املالية، فبدأ 
بخسارة مكاسبه تدريجيا ليفقدها 
الذي  الكبير  التراجع  بالكلية مع 

سجله في آخر األسبوع. 

المؤشرات الرئيسية

وســــجلت أربعة من أســــواق 
األسهم اخلليجية منوا ملؤشراتها 
مع نهاية األســــبوع املاضي، فيما 
تراجعت مؤشرات األسواق الثالثة 

وصل إلى 5.08 مليارات سهم مقابل 
4.77 مليارات سهم في األسبوع قبل 
املاضي. في حني بلغ مجموع قيم 
التداول في األسبوع املاضي 7.60 
مليارات دوالر مرتفعا بنسبة %0.13 
عن األسبوع الذي سبقه والذي كان 

فيه 7.59 مليارات دوالر.
وعلى صعيد الكمية املتداولة، 
انخفضت في أربعة أسواق مقابل 
ارتفاعها في الثالثة الباقية، وجاء 
املالية  البحرين لألوراق  ســــوق 
التي سجلت  في مقدمة األسواق 
تراجعــــا، حيــــث انخفض حجم 
التداول فيه بنسبة بلغت %29.17. 
فيما جاءت بورصة قطر في املرتبة 
الثانية بانخفاض نسبته %18.66. 
في حني شــــغل ســــوق الكويت 
لــــألوراق املالية املرتبــــة الثالثة 
بتراجع نسبته 6.79%. هذا وكانت 
السوق املالية السعودية هي األقل 
تراجعا من حيــــث حجم التداول 
خالل األسبوع، حيث نقصت كمية 
األسهم املتداولة فيها بنسبة بلغت 
5.31%. من جهة أخرى، تصدر سوق 
املالية األسواق  أبوظبي لألوراق 
التي ســــجلت منــــوا جلهة حجم 
التداول، حيث ارتفع فيه بنسبة 
39.99%. في حني وصلت نسبة منو 
الكمية املتداولة في سوق مسقط 
لألوراق املالية، والذي حل ثانيا، 

إلى %34.84.
أما ســــوق دبي املالــــي، فكان 
هو األقل ارتفاعا، حيث زاد حجم 
التداول فيها بنسبة بلغت %19.12. 
هذا وكان أكبــــر حجم تداول بني 
أسواق األسهم اخلليجية من نصيب 
سوق دبي املالي، والذي بلغ 2.01 
مليار ســــهم، في حني جاء سوق 

املالية السعودية  شغلت السوق 
املرتبة األولى بني تلك األسواق بعد 
أن منا مؤشرها بنسبة بلغت %11.10. 
تبعته في املرتبة الثانية بورصة 
قطر، والتي سجل مؤشرها ارتفاعا 
منذ بداية العام بنسبة 7.37%. فيما 
شغل سوق الكويت لألوراق املالية 
املرتبة الثالثة، إذ أنهى مؤشــــره 
تداوالت األسبوع مسجال مكسبا 
سنويا بلغت نسبته 6.71%. هذا 
وكان مؤشر سوق دبي املالي هو 
األقل ارتفاعا بني مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية منذ بداية العام، 

حيث بلغت نسبة منوه %3.13.

مؤشرات التداول

وشهدت أسواق األسهم اخلليجية 
منوا لكل من مجموع أحجام وقيم 
التداول مع نهاية األسبوع املاضي، 
حيث زاد إجمالــــي حجم التداول 
بنسبة بلغت 6.42%، وذلك بعد أن 

قطاعات الســــوق األربعة بقيادة 
قطاع الصناعة. هذا وكان السوق 
املالي الســــعودي هو األقل منوا 
بني أسواق األسهم اخلليجية في 
األسبوع املاضي، إذ أغلق مؤشره 
عند مستوى 6.801.01 نقطة مرتفعا 
بنسبة 0.65%، حيث انعكس منو 
معظم قطاعات السوق وعلى رأسها 
قطاعا التأمني والزراعة والصناعات 
الغذائية إيجابا على مؤشر السوق 
مما مكنه من اإلغالق في املنطقة 
اخلضراء. من جهــــة أخرى، كان 
سوق أبوظبي لألوراق املالية هو 
األكثر خســــارة بني األسواق التي 
سجلت انخفاضا ملؤشراتها، حيث 
خسر مؤشره بنسبة 1.53% مقفال 
عنــــد مســــتوى 2.859.57 نقطة، 
وقد تراجع بالرغم من منو معظم 
قطاعات السوق، إال أن تراجع ثالثة 
منها بقيادة قطاع االتصاالت أثر 
سلبا على املؤشر ودفعه لإلغالق 

فــــي املنطقة احلمراء. أما ســــوق 
مسقط لألوراق املالية والذي احتل 
املرتبة الثانية فأغلق مؤشره عند 
مستوى 6.722.90 نقطة خاسرا 
بنسبة 0.83%، وجاء هذا التراجع 
نتيجــــة انخفاض قطاع اخلدمات 
والذي كان وحيدا في خانة اخلسائر 
األســــبوعية بني قطاعات السوق 
الكويت لألوراق  الثالثة. ســــوق 
أقل األســــواق  املالية بدوره كان 
التي سجلت تراجعا، حيث نقص 
مؤشره بنسبة 0.20% مغلقا عند 
مستوى 7.475.1 نقطة بتأثير من 
انخفاض معظم قطاعات السوق 

بقيادة قطاع األغذية.
وعلى صعيد األداء منذ بداية 
العام، قال التقرير ان مؤشــــرات 
أسواق األسهم اخلليجية اجتمعت 
على اإلغالق في املنطقة اخلضراء 
بنهاية األســــبوع املاضي، وذلك 
لألسبوع الثاني على التوالي. وقد 

الباقية. وتصدر ســــوق البحرين 
التي  املالية األســــواق  لــــألوراق 
حققت ارتفاعا، وذلك بعد أن ارتفع 
مؤشره بنسبة 0.90% بعدما أغلق 
عند مستوى 1.542.19 نقطة، وقد 
ارتفع املؤشــــر في ظل منو ثالثة 
قطاعات من أصل أربعة مت عليها 
التداول خالل األسبوع، فيما خفف 
التراجع الذي سجله قطاع التأمني 
من مكاســــب مؤشــــر السوق. أما 
املرتبة الثانية، فشغلها سوق دبي 
املالي الذي أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع مسجال منوا نسبته %0.80 
عند مستوى 1.859.96 نقطة، وقد 
حقق املؤشر مكاسبه وسط ارتفاع 
معظم قطاعات السوق، وفي مقدمتها 
قطاع املواد. بورصة قطر بدورها 
شغلت املرتبة الثالثة، وذلك بعد 
أن ارتفع مؤشرها بنسبة %0.78 
بعدما أغلق عند مستوى 7.471.94 
نقطــــة، مدعوما بنمو قطاعني من 

الكويت لألوراق املالية في املركز 
الثاني بحجم تداول بلغ 1.80 مليار 
سهم. وعلى صعيد قيمة التداول، 
نقصت فــــي أربعة من أســــواق 
األسهم اخلليجية مقابل ارتفاعها 
في األسواق الثالثة الباقية أيضا، 
فمن جهة األســــواق التي حققت 
تراجعا، جاءت في مقدمتها بورصة 
قطر والتي حققت قيمة تداوالتها 

انخفاضا نسبته %22.38.
فيما شــــغل ســــوق البحرين 
لــــألوراق املالية املرتبــــة الثانية 
بعد أن ســــجلت قيمــــة تداوالته 
تراجعا نســــبته 9.04%. في حني 
نقصت قيمة التداول في ســــوق 
املالية بنســــبة  الكويت لألوراق 
بلغت 6.43%، ليشغل بذلك املرتبة 
الثالثة. السوق املالية السعودية 
بدورها كانت هي األقل انخفاضا 
جلهة قيمة التداول خالل األسبوع، 
إذ نقصت فيها بنسبة 1.48%. من 
جهة أخرى، تصدر سوق أبوظبي 
لألوراق املالية األسواق التي حققت 
ارتفاعــــا، إذ حقق زيادة في قيمة 
تداوالته خالل األســــبوع املاضي 
بنسبة بلغت 42.86%. فيما كانت 
نسبة النمو في سوق دبي املالي، 
والذي حل ثانيا، 18.11%. ســــوق 
مسقط لألوراق املالية كان هو األقل 
ارتفاعا جلهة قيمة التداول، حيث 

منت فيه بنسبة %18.
هذا وكانــــت أكبر قيمة تداول 
بني أسواق األسهم اخلليجية من 
نصيب السوق املالية السعودية 
والتي بلغت 4.27 مليارات دوالر، 
فيما شغل سوق الكويت لألوراق 
املالية املركز الثاني بقيمة تداول 

بلغت 1.30 مليار دوالر.

املاليـــة التي يتوقع ان تلعب توزيعات »زيـــن« البالغة 650 مليون 
دينار دورا كبيرا في انعاش السيولة املوجهة للسوق، كما ان النتائج 
املالية للشركات في الربع االول ستكون محفزا لزيادة تدفق الودائع 

اخلاصة في البنوك الى السوق.

آلية التداول

على الرغم من التداوالت 
الضعيفة نسبيا على قطاع 
البنوك اال ان اغلب اســـهمه 
حققت مكاســـب ملحوظة 
خاصة سهمي البنك الوطني 
واملتحد، حيـــث يالحظ ان 
البنوك تغلب على  اســـهم 
التجميع  تداوالتها عمليات 
خاصـــة على ســـهم البنك 
الوطني الذي يتوقع ان يعلن 
عن منو جيد في أرباحه مع 
األخذ في عـــني االعتبار ان 
األرباح احملققة للبنك على 
رأس املال اجلديد الذي متت 
زيادته بنسبة 20% منها %10 

منحة و10% اكتتاب.

سهم نفذت من خالل 427 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 

23.2 مليون سهم نفذت من خالل 802 صفقة قيمتها 9.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشـــركات غير الكويتية فـــي املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 14.8 مليون سهم نفذت من خالل 240 صفقة قيمتها 2 

مليون دينار.
على الرغم من احملفزات 
القوية املتوافرة في السوق 
املاليـــة  الســـيولة  ان  اال 
املتدفقة للسوق ال تتناسب 
ان  اال  مع هذه احملفـــزات 
مستوى السيولة احلالي 
يظهر اســـتمرار عمليات 
التـــي تقوم بها  التجميع 
الصناديق واحملافظ املالية 
خاصة على اسهم الشركات 
التشغيلية واسهم الشركات 
التي متتلك محفزات قوية 
القوي  ستدفعها للنشاط 
املقبلة، خاصة  الفترة  في 
اسهم شـــركات اخلرافي، 
فهناك تعطش للســـيولة 

أسهم البنوك وشركات الخرافي تقود صعود البورصة
ارتفاع »الرابطة« و»تنظيف« بالحد األعلى وضغوط على »لوجستيك«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
38.5 مليون دينار على 57.7% من اجمالي القيمة، 
وهذه الشــــركات هي: الوطني، التمويل الكويتي، 
السالم القابضة، الصناعات الوطنية، زين، تنظيف، 

الرابطة، مبرد، لوجستيك.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.2 ماليني 

دينار على 13.7% من اجمالي القيمة.
 باستثناء استقرار مؤشــــر قطاع التأمني، فقد 
ارتفعت مؤشرات القطاعات االخرى، اعالها البنوك 
مبقدار 172.6 نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 117.8 

نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 45.9 نقطة. ت
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وحققت اغلب اسهم الشـــركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام خاصة على اسهم شركات االستثمار التابعة 
ملجموعة اخلرافي التي رغم ضعف تداوالتها اال انها حققت مكاسب سوقية 

جيدة االمر الذي يشير الى انها ستواصل االرتفاع.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف الشديد 

اال ان معظمها حقق ارتفاعا في اسعارها بنسب متفاوتة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اســـهم الشـــركات الصناعية ارتفاعا في اســـعارها في 
تداوالت نشـــطة على بعض االسهم، فقد ارتفع سهم صناعات األنابيب 
باحلـــد األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت مرتفعة نســـبيا بفعل 
القوة الشرائية التي شهدها السهم مقابل الضعف في املعروض. وسجل 
سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، ويالحظ ان اغلب اسهم الشـــركات الصناعية التابعة ملجموعة 
اخلرافي حققت مكاســـب ســـوقية ملحوظة. وفي قطاع اخلدمات رغم 
التداوالت املرتفعة نســـبيا على سهم »زين« الى انه حافظ على سعره 
مســـتقرا، فيما شهد ســـهما الرابطة وتنظيف ارتفاعا باحلد األعلى مع 
توقعات بأن يواصال االرتفاع، فيما ان ســـهم لوجســـتيك رغم عمليات 
الشراء امللحوظة اال انه سجل ارتفاعا محدودا األمر الذي يظهر تعرض 
الســـهم لضغوط لتجميعه على األسعار احلالية. وقد استحوذت قيمة 
تداول اســـهم 9 شركات على 57.7% من القيمة االجمالية للشركات التي 

شملها النشاط والبالغ عددها 126 شركة.

هشام أبوشادي
رغم االجتـــاه النزولي احملدود في 
الكويت لألوراق  بداية تداوالت سوق 
املالية امس اال انه ســـرعان ما حتول 
اللون االحمر الى االخضر بفضل عمليات 
الشراء التي تركزت نسبيا على اسهم 
بعض املجاميع االســـتثمارية خاصة 
التابعة ملجموعـــة اخلرافي والرابطة 

وبعض البنوك.
وعلـــى الرغم من ضعـــف التداول 
النســـبي في السوق بشكل عام، اال ان 
اغلب االســـهم حققت مكاسب سوقية 
التي  ملحوظة خاصة اسهم الشركات 
متتلك محفزات قوية سواء على مستوى 

النمو املتوقع في ارباحها في الربع االول او على مستوى التوقعات بأن 
حتصل بعض الشركات على عقود.

كما أظهرت آلية التداول ان هناك ضعفا في العروض على اغلب االسهم، 
وهذا يعطي مؤشرا على انها ستحقق مكاسب ملحوظة خاصة الشركات 
التي ســـجلت تراجعا كبيرا من اعلى املستويات السعرية التي وصلتها 
في الفترة االخيرة، فهناك العديد من احملفزات التي ســـتدفع السوق ألن 
يشهد نشاطا قويا في مقدمتها الدخول في مرحلة تسريب املعلومات حول 
النتائج املالية للشـــركات في الربع االول من العام احلالي، حيث يتوقع 
ان حتقق اغلب الشـــركات منوا جيدا في ارباحها، كذلك االرباح الناجتة 
من توزيعات زين والتي سوف تستفيد منها العديد من الشركات والتي 
ســـتدخل ضمن نتائجها املالية في الربع الثاني من العام احلالي، فضال 
عن العقود التي يتوقع ان حتصل عليها بعض الشركات خاصة الرابطة 
وتنظيف ولوجستيك، واقتراب اجيليتي من االعالن رسميا عن التوصل 
لتسوية مبوجبها تدفع 750 مليون دوالر للحكومة االميركية، وغدا الثالثاء 
يعد يوما حاسما ملجلس ادارة الشركة والذي يتوقع ان يعلن في اجتماع 
سيعقده عن التوصل التفاق حتى تتمكن الشركة من االعالن رسميا عن 
نتائجها املالية للعام 2009 او ان اخليار اآلخر هو ان متدد الشركة وقف 
تداول اسهمها حلني حتديد املخصصات التي ميكن اخذها في حال ما اذا 

كانت عمليات التسوية ستأخذ املزيد من الوقت.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشـــر العام للبورصة 48 نقطة ليغلـــق على 7523.1 نقطة 
بارتفاع نسبته 64%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 5.14 نقاط ليغلق على 

445.37 نقطة بارتفاع نسبته %1.17.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 296.4 مليون سهم نفذت من خالل 7602 
صفقة قيمتها 66.7 مليون دينار وجرى التداول على اســـهم 126 شركة 
من أصل 210 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 70 شركة وتراجعت 
اسعار اسهم 28 شركة وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و84 شركة 
لم يشـــملها النشاط. تصدر قطاع الشـــركات اخلدماتية النشاط بكمية 
تداول حجمها 112.1 مليون سهم نفذت من خالل 3647 صفقة قيمتها 30.9 
مليون دينار.وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 105.3 ماليني ســـهم نفذت من خـــالل 1960 صفقة قيمتها 

13.2 مليون دينار.
واحتل قطـــاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 25.2 مليون 

ترقب الجتماع 
إدارة »أجيليتي« 
وتحرك 
محدود ألغلب 
المجاميع على 
أسهمها 

)سعود سالم(اللون األخضر يسود جميع القطاعات

 المؤشر 48 نقطة وتداول 
296.4 مليون سهم قيمتها 
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تقـرير

األداء األسبوعي لمؤشرات التداول
الترتيب%القيمة المتداولة )مليون دوالر(الترتيب%الكمية المتداولة )مليون سهم(السوق

5-51.299.856.43-1.804.896.79سوق الكويت لألوراق املالية

4-44.273.021.48-622.055.31السوق املالي السعودي

6-73.849.04-7.5329.17سوق البحرين لألوراق املالية

7-6427.9122.38-49.7918.66بورصة قطر

84.9034.84287.0118.003سوق مسقط لألوراق املالية

2.010.8319.1231.226.0018.112سوق دبي املالي

500.0339.991286.9142.861سوق أبوظبي لألوراق املالية

5.080.016.427.604.530.13املجموع

زكي عثمان
علم��ت »األنب��اء« من مص��ادر مطلع��ة ان ش��ركة التمدين 
االس��تثمارية سترس��ل اليوم اخلطاب الرس��مي إلدارة السوق 
بخصوص االتفاق مع مستثمر قطري على بيع حصتها وآخرين 
ف��ي البنك األهلي املتحد البحريني. وقالت املصادر ان »التمدين 
االس��تثمارية« قد أمتت اتفاقها مع املستثمر القطري على سعر 
بي��ع يبلغ دوالرا واحدا و10 س��نتات على ان تت��م الصفقة في 
س��وق البحرين لألوراق املالية في وقت قريب. وقدرت املصادر 
قيم��ة الصفقة بنح��و 300 ملي��ون دينار عل��ى ان يكون ربح 
»التمدين االس��تثمارية« من الصفقة بح��دود 100 مليون دينار 
ورب��ح »التمدين العقارية« بح��دود 50 مليون دينار على اعتبار 
انها متلك 51% في التمدين االستثمارية، كما سيكون من نصيب 
ش��ركة بورتالند ربح بحدود 10 ماليني دين��ار على اعتبار انها 

متلك 10% في التمدين االستثمارية.

بسعر دوالر و10 سنتات للسهم
والصفقة في بورصة البحرين قريبًا

»التمدين االستثمارية« تخاطب البورصة اليوم 
بالموافقة على العرض القطري لبيع حصتها


