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على اسهم الشركات التي متتلك محفزات قوية وحتديدا الشركات 
التي حققت ارباحا استثنائية من بيع اصول لها.

ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض اسهم البنوك سواء 
ف����ي اطار عملي����ات املضاربة او عملي����ات التجميع. ففي جانب 
املضارب����ات، اس����تمرت 
النشطة على  التداوالت 
الدولي،  البن����ك  س����هم 
فيم����ا تراجعت تداوالت 
سهم بنك بوبيان بشكل 
ملحوظ مقارنة بأول من 
امس مع انخفاض سعره، 
وعلى مستوى التجميع، 
نس����بيا  ازدادت  فق����د 
عملي����ات الش����راء على 
س����هم التمويل الكويتي 
والبن����ك الوطني، حيث 
يتوقع ان يحقق كل منهما 
منوا جيدا في ارباحه في 
الربع االول خاصة سهم 
البنك الوطني. وسجلت 
اغلب اس����هم الشركات 

19 ملي����ون دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية 
تداول  حجمها 28.3 مليون س����هم نف����ذت من خالل 838 صفقة 

قيمتها 14.2 مليون ديالثواني األخيرة
واصلت حركة مؤشري السوق تذبذبها احملدود صعودا وهبوطا 

خالل مراحل التداول مع 
تصعيد املؤشر في الثواني 
األخيرة، األمر الذي دفع 
املؤشر لتجاوز حاجز ال� 
7500 نقطة امس والذي 
يعد حاجز مقاومة اال ان 
استمرار صعوده يحتاج 
ال����ى املزيد من التدفقات 
املالية. ورغم هذا الصعود 
اال ان هناك صعوبة تواجه 
اوس����اط املتداول����ن في 
حتقيق مكاسب سوقية 
التقلبات احلادة  نتيجة 
القوية  بفعل املضاربات 
والسرعة في جني االرباح 
والتي يتوقع ان تزداد قوة 
في الفترة القادمة خاصة 

صعود البورصة في الثواني األخيرة مستمر ..
و صفقة »األهلي المتحد« ترفع »التمدين« و»بورتالند« بالحد األعلى

 استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة البالغ 
قيمتها 41.7 ملي����ون دينار على 52.6% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش����ركات هي: الوطني، الدولي، 
بيتك، مش����اريع الكويت، الصناع����ات، االنابيب، 

بورتالند، زين، التنظيف، الرابطة، مبرد.
 استحوذت قيمة تداول سهم الصناعات الوطنية 
البالغ��ة 7.8 مالي��ن دين��ار عل��ى 9.8% م��ن القيمة 

االجمالية.
انخفض مؤش���را قطاع البنوك مبقدار 11.1 
نقطة واخلدمات 1.1 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات 
5 قطاعات أعاله���ا الصناعة مبقدار 60.1 نقطة، 
تاله قطاع االستثمار ب� 34.7 نقطة، تاله العقار 

ب� 18.7 نقطة.
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االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا على 
بعض االسهم. ففي الوقت الذي 
تراجعت فيه تداوالت سهم ايفا، 
حقق ارتفاعا محدودا في سعره 
فيما ارتفعت نسبيا تداوالت 
سهم الديرة القابضة وذلك في 
اطار النش����اط النسبي ألغلب 
اسهم الشركات املرتبطة بشركة 
ايفا، وواصل سهم استراتيجيا 
االرتفاع باحلد االعلى في اطار 
عمليات التصعيد التي يقوم بها كبار املالك إلجناح عملية زيادة 
رأس املال وقد تراجعت وتيرة التداول نس����بيا على اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار مع استقرار 
اسعارها األمر الذي يشير الى عمليات التجميع التي تشهدها هذه 
االسهم على اسعارها احلالية ومع عودة سهم التمدين االستثمارية 
للتداول فقد طلب السهم باحلد األعلى بأكثر من 10 مالين سهم اال 
انه لم يتداول سوى عشرة آالف سهم فقط، وذلك بعد ان كشفت 
الشركة عبر البورصة عن انها ستحقق 98 مليون دينار ارباحا 
من صفقة حصتها في البنك االهلي املتحد االمر الذي يشير الى 
ان السهم سيواصل االرتفاع لفترة طويلة نسبيا من الوقت. وفي 
قطاع العقار، شهد سهم التمدين العقارية تداوالت مرتفعة نسبيا 
عكس التمدين االستثمارية على الرغم من ان التمدين العقارية 
س����تحقق نحو 50 مليون دينار من الصفقة نتيجة استحواذها 
على 51% من اسهم التمدين االستثمارية، وفي الوقت الذي حقق 
سهم عقارات الكويت ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره السوقي، 

تراجعت اسعار سهمي جيزان واملنتجعات الدولية.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نس����بيا ألس����باب متباينة فقد ش����هد سهم 
الصناعات الوطنية ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي بفعل 
عمليات املضاربة، فيما ان سهم اسمنت بورتالند سجل ارتفاعا 
باحلد األعلى بدعم من االرباح التي ستحصل عليها من التمدين 
االس����تثمارية والبالغة 9.8 مالين دينار نتيجة ملكيتها البالغة 
10% من اسهم الشركة ورغم عمليات جني االرباح على صناعات 

األنابيب اال انه واصل اجتاهه الصعودي.
وفي قطاع اخلدمات، فوفقا إلعالن شركة اجيليتي أنها طلبت 
متديد وقف تداول السهم ملدة اسبوع آخر، فإنه يتوقع ان يعود 
النشاط القوي ألسهم الرابطة والتنظيف ولوجستيك خاصة ان 
طلب اجيليتي وقف تداول اسهمها يشير الى ان صعوبات الزالت 
تواجه الش����ركة في التوصل لتس����وية قضيتها في اميركا رغم 
بروز تسريبات من مسؤولن في الشركة االسبوع املاضي حول 
التوصل إلى تسوية ب� 750 مليون دوالر . وقد استحوذت قيمة 
تداول اسهم 11 شركة على 52.6% من القيمة االجمالية للشركات 

التي شملها النشاط والبالغ عددها 124 شركة.

 هشام ابو شادي
سيطرت عمليات املضاربة 
املالية  املراكز  وسرعة تغيير 
التداول في سوق  على حركة 
املالية امس،  الكويت لالوراق 
فق����د ع����ادت اغلب االس����هم 
الرخيصة الى واجهة النشاط 
مرة اخرى خاصة بعض اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة ايفا 
والصفوة، باالضافة الى بعض 
اسهم الشركات القيادية لسهم 

بورتالند نظرا الستفادتها من صفقة التمدين االستثمارية التي 
متتلك شركة بورتالند فيها 10%، فيما تقلصت حركة التداول بشكل 

ملحوظ على اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي.
وعلى الرغم من ان آلية التداول في السوق تتسم بالتحركات 
السريعة للمجاميع االستثمارية على اسهمها االمر الذي يكبد صغار 
املتداولن خسائر، اال انه في مقابل ذلك فإن االجتاه العام للسوق 
نحو الصعود، وبالتالي، فإن من االفضل االحتفاظ باالسهم آلجال 
متوسطة افضل من االنسياق وراء عمليات املضاربة السريعة، 
كما من الضروري التركيز على اسهم الشركات التشغيلية التي 
يتوقع ان حتقق منوا مستقرا في ارباحها والتي يأتي في مقدمتها 
اسهم البنوك التي تشهد عمليات جتميع باعتبار انها اكثر االسهم 
امانا في العام احلالي، فاليزال العديد من الش����ركات يعاني من 
تداعيات االزمة، خاصة الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على 

االداء العام للسوق.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام 25.3 نقطة ليغل����ق على 7561.8 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.34% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزن����ي 1.12 نقطة ليغلق على 448.32 نقطة بارتفاع نس����بته 

0.25% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 388 مليون سهم نفذت من خالل 

8063 صفقة قيمتها 79.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 124 شركة من 210 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 51 شركة وتراجعت اسعار اسهم 39 شركة 
وحافظت اس����هم 34 شركة على اسعارها و86 شركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 109.8 مالين 

سهم نفذت من خالل 3061 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس����تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 107.4 مالين س����هم نفذت من خالل 1735 صفقة 

قيمتها 13 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 73.2 مليون 

سهم نفذت من خالل 759 صفقة قيمتها 7.1 مالين دينار.
وحصل قطاع الش����ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 48 مليون سهم نفذت من خالل 1331 صفقة قيمتها 

 )سعود سالم(صعود في الثواني األخيرة وخسائر متواصلة لصغار املتداولن

المؤشر 25.3 نقطة 
وتداول 388 مليون سهم 
قيمتها 79.2 مليون دينار

ارتفاع

قال في تقريره إن األسواق مرت بفترة ترقب كالسيكية إلفصاح الشركات عن نتائجها المالية في 2009

السوق السعودي كان األكثر جتاوبا مع أسواق األسهم العاملية وتطور النفط

ق��ال تقرير ش��ركة 
بيان لالس��تثمار ان 
كل أسواق األسهم 
اخلليجية سجلت منوا ملؤشراتها 
بنهاية الربع األول من عام 2010، 
وذلك مقارنة بإغالقاتها في نهاية 
عام 2009. ومتكنت األسواق بذلك 
من مواصل���ة رحلة التعافي من 
توابع األزمة املالية العاملية والتي 

عانت من آثارها في عام 2009.
وأوضح التقرير أن األسواق 
متكنت من اخلروج نس���بيا من 
العام املاضي،  تبعات األزمة في 
وذلك على الرغم من اعتراض بعض 
احملطات الصعبة لتلك املسيرة 
في عدة أسواق. وفي إشارة إلى 
التراجع الواضح لتبعات األزمة 
املالية العاملية على أسواق األسهم 
اخلليجية، ظهر تراجع نس���بي 
الرتباط تلك األسواق بأداء أسواق 
األسهم العاملية الرئيسية، إذ كان 
الداخلية اخلاصة بكل  للعوامل 
سوق الدور الرئيسي في تسيير 
دفة األحداث خالل الثالثة شهور 
املنقضية من عام 2010، ورغم ذلك 
أظهرت أسواق األسهم اخلليجية 
جتاوبا مع التراجع الذي منيت به 
أسواق األسهم العاملية في األسبوع 
األول من فبراير وإن اختلفت تلك 
االستجابة من سوق آلخر. ونوه 
التقرير الى أن تطور نشاط التداول 
مقارنة بالرب���ع األول من العام 
2009 تفاوت بن أسواق األسهم 
اخلليجية، حيث كانت احملصلة 
هي تراج���ع كل من حجم وقيمة 
التداول على مستوى تلك األسواق 
ككل، وكان���ت القيمة هي األكثر 
تأثرا، حيث ساهمت اخلسائر التي 
مني بها بعض املستثمرين خالل 
العام املاضي في احلد من السيولة 
املتاحة لهم للتعامل في األسواق، 
خاصة أن فئة من هؤالء كانوا قد 
عمدوا إلى متويل اس���تثماراتهم 
بناء على قروض بنكية في فترات 
سابقة، وهو األمر الذي أفضى إلى 
اضطرارهم لتدبير أقساط قروضهم 
من السيولة املتاحة لديهم بعد أن 
تكبدت استثماراتهم املمولة بتلك 

القروض خسارة.

منهيا فترة األش���هر الثالثة عند 
مستوى 6.697.51 نقطة. أما سوق 
دبي املالي، فكان مؤشره هو األقل 
حتقيقا للمكاس���ب السنوية مع 
نهاية فترة الربع األول املنقضية، 
وقد متكن الس���وق خالل مارس 
من تعويض كامل خسارته منذ 
بداية العام وحتويلها إلى مكاسب 
نتيجة األداء اجليد الذي ش���هده 
خالل الش���هر، والذي أنهاه وهو 
متصدر جميع األسواق اخلليجية، 
لتصل نس���بة مكاسبه مع نهاية 
الربع األول إلى 2.21% بعد أن أغلق 

عند مستوى 1.843.47 نقطة.
وق���ال التقرير انه بالرغم من 
التباي���ن الواضح الذي ش���هدته 
أس���واق األس���هم اخلليجية في 
نشاط التداول خالل الثالثة أشهر 
املنقضية من العام احلالي، إال أن 
مجموعي أحج���ام وقيم التداول 
س���جال انخفاضا مع نهاية تلك 
الفترة، حيث تراجع مجموع الكمية 
املتداولة بنس���بة 5.51%، إذ بلغ 
60.31 مليار سهم في فترة الثالثة 
أشهر من عام 2010 مقابل 63.83 
مليار سهم لذات الفترة من العام 
املاضي، كما تراجع مجموع قيم 
التداول بنس���بة 24.25%، إذ بلغ 
82.70 مليار دوالر في الربع األول 
من 2010 مقاب���ل 109.18 مليارات 

دوالر لذات الفترة من 2009.
وذكر التقرير أن سوق الكويت 
لألوراق املالية كان األكثر منوا من 
حيث الكمية املتداولة خالل فترة 
الربع األول من العام احلالي، إذ 
شهد عدد األس���هم املتداولة فيه 
زيادة نسبتها 77.72% بعدما وصل 
إلى 30.35 مليار س���هم. في حن 
التداول في س���وق  وصل حجم 
املالية، والذي  البحرين لألوراق 
حل ثانيا، إلى 275 مليون س���هم 
أي بارتفاع نس���بته 55.34% عن 
فترة الثالثة أشهر األولى من العام 
املاضي. سوق مس���قط لألوراق 
املالية بدوره كان هو األقل زيادة 
من حيث عدد األس���هم املتداولة 
خالل الربع األول، حيث منا فيه 
بنسبة محدودة بلغت 0.99% ليبلغ 

877 مليون سهم.

ونوه التقرير الى أن طبيعة 
التداوالت اتسمت بعمليات الشراء 
االنتقائية واملضاربات السريعة 
من جهة، وعمليات جني األرباح 
من جه���ة أخرى والتي كانت في 
كثير من األحيان سريعة بدورها، 
حيث عبرت عن نفسها على إثر 
كل منو في األسواق، لكن متكنت 
تلك األسواق في أغلب األحيان من 
حتقيق النمو وجتاوز تأثير هذه 
العملي���ات. وقد عاودت احملافظ 
األجنبية نشاطها وساهمت في 
زيادة الس���يولة في عدة أسواق 
بعد أن ش���هدت فترات س���ابقة 
انسحاب تلك احملافظ بهدف تغطية 

خسائرها في أسواق أخرى.
وبن التقرير أن أسواق األسهم 
اخلليجية مرت خالل الربع األول 
بفترة ترقب كالسيكية إلفصاح 
الشركات عن نتائجها املالية عن 
العام 2009. غير أن الترقب لتلك 
النتائج اتسم بطابع خاص إذ انها 
ستوضح إلى حد بعيد مدى التأثر 
احلقيقي للشركات باألزمة املالية 
العاملية، وبالتالي لها أهمية كبيرة 
في ترتيب أولويات املستثمرين 

وحتديد أهدافهم االستثمارية. 

وقد حققت نتائج الش���ركات 
املدرجة حتسنا في أغلب األسواق 
مقارنة بعام 2008، فيما س���جل 
إجمالي أرباح الشركات املدرجة 
تراجع���ا ف���ي س���وقي اإلمارات 
وسوق البحرين لألوراق املالية. 
وارتبط مدى تأثر كل سوق بتلك 
الربع األول  اإلفصاحات خ���الل 
مبوعد صدورها، فبينما اتضحت 
معالم نتائج الشركات بشكل سريع 
نسبيا في عدة أسواق، تأخرت تلك 

النتائج في أسواق أخرى. 

العوامل الداخلية

وعلى صعيد العوامل الداخلية 
اخلاصة بكل س���وق، كان سوق 
املالية أحد  ل���ألوراق  الكوي���ت 
األس���واق التي شهدت تأخرا في 
إذ  املدرجة،  إفصاحات الشركات 
ش���هد تزاحمها في شهر مارس، 
بل امتد األمر إلى تعرض أس���هم 
عدد من الش���ركات لإليقاف عن 
التداول نتيجة عدم إعالنها عن 
نتائجها املالية في املهلة القانونية 
املمنوحة من إدارة الس���وق لهذا 
الغرض، كما كان لألخبار املتعلقة 
بصفق���ة بي���ع أصول لش���ركة 

املتنقل���ة »زين« في  االتصاالت 
افريقيا لش���ركة بهارتي الهندية 
أثر كبير على مس���ار التداوالت 
والتي تفاعلت بيعا وش���راء مع 
تلك األخبار. هذا وكان لألخبار 
املتعلقة بقضية ش���ركة املخازن 
العمومي���ة »أجيليتي« تأثيرها 
أيضا على مس���ار التداوالت، إذ 
تعد كلتا الشركتن من الشركات 
القائدة الرئيسية في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
أما السوق املالية السعودية، 
فكانت هي األكثر جتاوبا مع أسواق 
األس���هم العاملية وتطور أسعار 
النفط، ورغم ذلك كان تأثير العوامل 
الداخلية بالس���وق هو األقوى، 
البتروكيماويات  واستمر قطاع 
في لعب الدور الرئيسي في حتديد 
مسار التداوالت بالسوق. واتسم 
الطابع العام للتعامالت في السوق 
بإعادة ترتيب املراكز واملضاربات، 
والتي لعبت إعالنات الش���ركات 
دورا في توجيه دفتها وهو األمر 
الذي كان له أثر إيجابي في الكثير 
من احلاالت خاصة لتلك الشركات 
التي أعلنت عن توزيعات نقدية، 
مما مكن السوق من شغل مرتبة 

الصدارة بنهاية الربع األول من عام 
2010. ولعل احلدث األبرز بالسوق 
جاء في نهاية فترة الثالثة أشهر، 
إذ شهد السوق إطالق صناديق 
املؤشرات، والتي سمح لألجانب 
بالتعامل فيها للمرة األولى مما 
أدى لسيادة حالة من التفاؤل بن 
املتداولن بدخول قوى شرائية 

جديدة للسوق.
من ناحية أخرى، كان ألزمة 
دي���ون مجموعة دب���ي العاملية 
وتداعياتها دور ال تخطئه العن 
في حتديد مسار مؤشري سوقي 
اإلمارات، وإن كان سوق دبي املالي 
هو األكثر تأثرا. وامتد ذلك التأثير 
حتى إلى أسواق خليجية أخرى. 
وأظهر املتداولون جتاوبا سريعا 
م���ع األخبار املتعلقة بتس���وية 
الديون سواء اإليجابية  مشكلة 
منها أو السلبية. وقد استمر قطاع 
العقار في لعب الدور الرئيس���ي 
في كال السوقن خالل الربع األول 
من الع���ام 2010. ورغم العوامل 
املعاكسة، فقد متكن السوقان من 
حتس���ن موقفهما بشكل واضح 
في شهر مارس، األمر الذي أدى 
إلى حلاقهما بركب أسواق األسهم 

اخلليجية في تس���جيل مكاسب 
سنوية.

المؤشرات الرئيسية

وبن التقرير أن جميع مؤشرات 
أسواق األس���هم اخلليجية أنهت 
فترة الربع األول من العام احلالي 
متخطية مستويات إغالقاتها في 
عام 2009. ومع نهاية شهر مارس، 
كانت الس���وق املالية السعودية 
هي األكثر حتقيقا للمكاسب بن 
تلك األسواق، حيث قدم مؤشرها 
أداء متميزا خ���الل فترة الثالثة 
أشهر املنقضية واستطاع أن ينهي 
جميعها على مكاسب، ليقترب بذلك 
من مس���توى ال� 7.000 نقطة، إذ 
أقفل املؤشر مع نهاية الفترة عند 
مستوى 6.801.01 نقطة مسجال 
منوا نسبته 11.10% باملقارنة مع 
إقفاله في نهاي���ة العام املاضي. 
كما متكن سوق الكويت لألوراق 
املالية من حجز مرتبة متقدمة بن 
أسواق األسهم اخلليجية مع نهاية 
الفترة، إذ جاء في املرتبة الثانية 
بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 
7.533.6 نقط���ة محقق���ا ارتفاعا 
س���نويا بلغت نس���بته %7.54، 

وقد جاءت هذه املكاسب على اثر 
اإلغالقات الشهرية اإليجابية التي 
الفترة  حققها مؤشر السوق في 
املنقضية من العام احلالي. وقد 
جنحت بورصة قطر في ش���غل 
املرتبة الثالثة بن أسواق األسهم 
اخلليجية مع نهاية الفترة، ومتكن 
مؤشرها من تس���جيل النمو في 
شهرين متتالين رغم افتتاحه 2010 
بتسجيل خسارة عن شهر يناير، 
ليحقق مكسبا سنويا نسبته %7.23 
مع نهاية مارس الذي أغلق فيه عند 
مستوى 7.462.49 نقطة. سوق 
البحرين ل���ألوراق املالية بدوره 
حل في املرتبة الرابعة، وذلك بعد 
أن أنهى مؤش���ره تداوالت الربع 
األول عند مستوى 1.547.13 نقطة 
محققا ارتفاعا نسبته 6.10%. وقال 
التقرير ان سوق أبوظبي لألوراق 
املالية جاء في املرتبة اخلامسة، 
حيث أنهى مؤشره الفترة مسجال 
منوا بلغت نسبته 6.01% بعدما 
أغل���ق عند مس���توى 2.908.49 
نقطة. فيما ش���غل سوق مسقط 
السادسة  املرتبة  املالية  لألوراق 
بن أسواق األسهم اخلليجية، إذ 
أقفل مؤشره مرتفعا بنسبة %5.16 

»بيان«: األسواق الخليجية تواصل رحلة التعافي  من توابع »األزمة« 
والمحافظ األجنبية تعاود نشاطها وتزيد نسبة السيولة
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