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»وضوح«: التوجه المضاربي يسود تداوالت السوق
مدعوماً بتكهنات أرباح الربع األول وتوزيعات »زين«

أف��اد تقرير 
ش�����رك�����ة 
وض�������وح 
لالستشارات 
امل����ال����ي����ة 
واالقتصادية بأن مؤشر سوق 
املالية أغلق  الكويت ل��أوراق 
تداوالته هذا األسبوع على نحو 
إيجابي عند مستوى 7.569.5 
نقطة محققا مكاسب أسبوعية 
مبقدار 94 نقطة وذلك باملقارنة 
مع إغالق األسبوع السابق والذي 
كان عند مستوى 7.475 نقطة، 
كما بلغ متوسط حركة املؤشر 

خالل األسبوع 7.538 نقطة.
ومتيزت تداوالت هذا األسبوع 
بالتذبذبات احلادة في أس����عار 
األسهم، وكان ذلك واضحا خالل 
جلسات التداول والتي كانت غالبا 
ما تفتتح عل����ى ارتفاع، إال إنها 
سرعان ما تعاود االنخفاض مرة 
أخرى ليتكرر مثل هذا املشهد أكثر 
من مرة أثناء اجللسة الواحدة.

إلى  وحول عودة املضاربني 
الس����وق ذكر التقري����ر أن هذه 
احلرك����ة ما ه����ي إال دليل على 
التوجه املضارب����ي للمتعاملني 
في السوق وميكن مالحظة ذلك 
الس����عرية  الفروقات  من خالل 
الكبيرة لأسهم خالل اجللسة 

الواحدة.
ولعل من أهم األسباب التي 
كانت وراء تلك التذبذبات احلادة 
في الس����وق فتح باب التكهنات 
ورفع سقف التوقعات بالنسبة 
لنتائج أعمال الش����ركات للربع 
األول. وقد عزز هذه التوقعات 
الرب����ع األول على نحو  انتهاء 
إيجاب����ي، باإلضاف����ة إلى إعالن 
النقدية  التوزيعات  »زين« عن 
والت����ي أقرتها الش����ركة خالل 
األسبوع األخير من شهر مارس 
املاضي، حيث توقع املتعاملون أن 
يكون لتلك التوزيعات أثر إيجابي 
كبير على نتائج أعمال الشركات 

قطاع التأمني األداء العام للسوق 
حيث تراجع مؤش���ره السعري 
وحي���دا بني القطاعات بنس���بة 
0.07% مقارنة باغالق األسبوع 
السابق مستحوذا على 0.037% من 
قيمة تداوالت السوق االجمالية 
خالل األس���بوع، بينما استطاع 
البنوك  املؤشر السعري لقطاع 
ان يتصدر ارتفاعات األس���بوع 
بنس���بة 2.61% مع ارتفاع كبير 
في مستوى استحواذه على قيم 
تداوالت السوق لتبلغ خالل هذا 
األسبوع 23.5% مقارنة بنحو %14 
خالل األسبوع السابق مبا يشير 
الى استمرار اجتاه القطاع للعودة 
بقوة الى ساحة التداوالت. فيما 
حل قطاع اخلدمات في املركز االول 
من حيث قيمة التداوالت خالل 
األسبوع مستحوذا على %30.8 
من القيمة االجمالية للس���وق، 
وكذل���ك جاء ثانيا في ارتفاعات 
األسبوع لينهي تداوالت األسبوع 
بارتف���اع 1.2% تقريب���ا مقارنة 

باغالق األسبوع السابق.
وتراجع مستوى قيم تداوالت 
قطاع االستثمار مقارنة باألسبوع 
الس���ابق ليس���تحوذ خالل هذا 
األس���بوع على 16.8% فقط من 
قيمة تداوالت السوق االجمالية 
ليكون بذلك في املركز الثالث من 
النشاط وكذلك من حيث  حيث 
ارتفاع مؤشره السعري  نسبة 
الذي اغلق بزي���ادة 0.98% عن 

األسبوع السابق .
وعلى صعيد األسهم، تصدر 
ارتفاعات هذا األسبوع سهم بنك 
بوبيان بارتفاع بلغ 30% مقارنة 
باألسبوع الس���ابق ليغلق عند 
91 فلسا، فيما جاء سهم بوبيان 
في مقدمة نش���اط السوق خالل 
األسبوع من حيث قيمة التداوالت 
بقيمة بلغت 32 مليون دينار تبعه 
سهم زين من حيث النشاط بقيمة 

بلغت 26 مليون دينار.

املصارف والبتروكيماويات.

تداوالت األسبوع

من ناحية أخ���رى، أفاد بأن 
س���وق الكويت لأوراق املالية 
انهى تداوالت األسبوع باغالقات 
ايجابي���ة، لتؤك���د أن تراجعات 
األس���بوع الس���ابق كانت فقط 
اللتقاط االنفاس الستكمال مرحلة 
الصعود مرة أخرى، حيث انهى 
املؤشر السعري تداوالت األسبوع 
عند مس���توى 7.569.5 بارتفاع 
1.26% عن اغالق األسبوع السابق 
وذلك بعد ان اقترب خالل تداوالت 
نهاية األسبوع من مستوى 7.600 
نقطة، حيث المس النقطة 7.597، 
فيما كانت نسبة ارتفاع املؤشر 
الوزن���ي أكث���ر ايجابية، حيث 
انهى تداوالت األسبوع بارتفاع 
1.88% مقارنة بإغالق األس���بوع 
السابق مغلقا عند مستوى 448.5 

نقطة.
واستمر األداء االيجابي لتدفق 

الس���يولة حي���ث بلغ���ت قيمة 
تداوالت األسبوع 381.2 مليون 
دينار مقارنة بنحو 378 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق وذلك 
بزيادة 1% تقريبا، وعلى الرغم 
من ان نس���بة االرتفاع في قيمة 
الت���داوالت طفيفة اال أنها تؤكد 
التدفقات  احلفاظ على مستوى 
النقدي���ة على س���وق االس���هم 

الكويتي.
كم���ا بلغت متوس���ط قيمة 
اليومي خالل األسبوع  التداول 
76.25 مليون دينار مبتوس���ط 
كمية أس���هم 376 مليون س���هم 
يوميا بارتفاع في متوسط الكمية 
املتداولة 4.3% مقارنة مبتوسط 
األسبوع السابق، حيث نالحظ 
ثبات قيمة الت���داول مع ارتفاع 
كمية األسهم املتداولة مبا يشير 
الى اجتاه القوة الشرائية تدريجيا 
الى االسهم ذات القيمة السوقية 

االقل.
وعلى صعيد القطاعات، خالف 

نظرة »وضوح« الفنية لمؤشر السوق
شهدت تداوالت األسبوع املنصرم، أداء متصاعدا للمؤشر 
السعري، حيث جنح املؤشر في تسجيل أعلى مستوياته منذ 
الـ 25 من أكتوبر 2009، وذلك حينما جنح في حتقيق مستوى 
7.597 نقطة خالل تداوالت الثامن من ابريل اجلاري، ليغلق 

املؤشر تداوالته األسبوعية مرتفعا بنسبة قاربت %1.5.
تشير املعطيات الفنية قصيرة األجل، الى ارجحية استمرار 
ــر التصاعدية خالل الفترة املقبلة، مستهدفة  موجات املؤش
الوصول الى منطقة املقاومة 7.730ـ  7.740 نقطة، التي تتوافق 
مع نسبة »فيبوناتشي« التصحيحية البالغة 61.8% للتراجعات 
الكبيرة السابقة من مستوى 8.438 نقطة الى مستوى 6.616 
نقطة. إال ان ارتفاعات املؤشر احملتملة مرهون تنفيذها بقدرته 
على االختراق واإلعالن أعلى مستوى املقاومة املهم 7.600 

نقطة »احلاجز النفسي« بصفة يومية.

التي لديها أسهم شركة زين.
من األمور التي ساهمت أيضا 
التوج����ه املضاربي  في تأجيج 
األخبار والتوقعات بشأن قرب 
الوص����ول إلى تس����وية بني كل 
من شركة أجيليتي واحلكومة 
األميركي����ة، األمر الذي أدى إلى 
تعرض أغلب األسهم اللوجستية 
للبيع والتوجه بتلك األموال إلى 

شركات أخرى.
وكان لتلك العوامل املذكورة 
دور بارز في إيجاد بيئة خصبة 
للمضاربة في السوق وحدوث 
تلك التذبذبات التي ش����هدناها 
التداول اخلمس  خالل جلسات 

التي مضت.

األسواق العالمية

ارتفاعات تعم  أما موج���ة 
العاملي���ة مدعومة  األس���واق 
بالبيانات اإليجابية لالقتصاد 
األميركي، فذك���ر أنه من املهم 
هنا اإلشارة إلى أن هناك عددا 

من األحداث املهمة واإليجابية 
حدثت على الصعيد االقتصادي 
اخلارج���ي، فق���د كان لأرقام 
االيجابية للعمالة في الواليات 
املتحدة األميركية والتي حتققت 
للمرة األولى منذ أكثر من ثالث 
س���نوات أثر في إشاعة روح 
التفاؤل حول مستقبل االقتصاد 
األميركي والعاملي بشكل عام 
حيث انعكست تلك األرقام بشكل 
إيجابي على أس���عار البترول 
والتي شهدت ارتفاعات قياسية 
لتسجل أعلى مستوى لها منذ 
18 ش���هرا لتصل إلى مستوى 

85 دوالرا.
من جه���ة أخرى، ش���هدت 
أسواق دول املنطقة ارتفاعات 
إيجابي���ا متميزا، حيث  وأداء 
تخطت أغلبها مقاومات أساسية 
فقد اس���تطاع السوق القطري 
جتاوز مس���توى 7.630 نقطة 
وذلك بدعم من صناعات قطر، 
في حني حقق مؤش���ر س���وق 

أداء أسواق األسهم العالمية الرئيسية

اقفال سابقآخر اقفالالسوق
أداء العامحركة المؤشر 52 اسبوعااألداء %

2009ادنى قراءةاعلى قراءةبداية العام3 شهورشهرياسبوعي

S&P 5001.182.51.178.1%0.4%3.9%3.3%6.01.191.8814.8%23.5

18.8%4.510.988.17.750.9%2.6%3.3%-0.3%10.897.510.927.1داو جونز

43.9%7.12.443.51.567.2%4.9%4.2%1.2%2.431.22.402.6ناسداك

22.1%5.45.790.43.876.1%3.0%1.7%-0.7%5.702.95.744.9فوتسي

23.8%3.46.265.34.228.9%2.0%4.8%-1.2%6.158.96.235.6داكس

19.0%5.911.408.28.493.8%3.4%5.5%-1.0%11.168.211.286.1نيكاي

52.0%0.023.099.614.276.4%-1.9%3.2%1.5%21.867.021.537.0هانغ سانغ

81.0%1.418.047.910.173.0%1.0%3.6%0.1%17.714.417.692.6الهند

األداء على اساس االقفاالت يوم اعداد التقرير

مؤشرات األسواق العربية

إقفال سابقآخر إقفالسوق
حركة المؤشر 52 أسبوعااألداء %

2009أدنى قراءةأعلى قراءةبداية العام3 شهورالشهريأسبوعي

-10.0%8.18438.66616.6%8.0%2.5%1.3%7569.57475.1الكويت

27.5%10.76843.14893.5%8.2%3.4%-0.4%6775.06801.0السعودية

10.2%2408.91461.8-2.1%-3.9%7.0%-5.1%1765.21860.0دبي

14.8%2.93269.92430.0%1.7%1.8%-1.3%2823.42859.6أبوظبي

1.1%9.77680.55089.8%8.5%11.4%2.2%7635.57471.9الدوحة

-19.2%7.91690.71403.9%8.5%4.6%2.0%1573.61542.2البحرين

17.0%7.66897.04792.5%4.4%2.7%1.9%6852.36722.9مسقط

35.1%16.67279.94686.2%12.4%6.8%5.5%7237.96863.4مصر

MSCI526.5526.5%0.0%4.8%9.3%11.8528.9380.3%17.3 العربي

التغير %8 ابريل 1 ابريل األسهم األكثر ارتفاعا
52.2%0.0920.140شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار

30.0%0.0700.091شركة بيان لالستثمار
28.6%0.0490.063شركة استراتيجيا لالستثمار
28.3%0.2650.340شركة التمديد االستثمارية

21.8%0.2750.335شركة اسمنت الهالل
التغير %8 ابريل1 ابريلاألسهم األكثر تراجعا

-20.0%0.1000.080الشركة الوطنية الدولية القابضة
-17.1%0.7600.630شركة اخلليج لصناعة الزجاج

-9.3%0.1720.156املجموعة العربية للتأمني
-8.3%0.0300.028شركة الدار الوطنية للعقارات

-8.3%0.1440.132شركة مبرد للنقل

مسقط ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 
مستوى 6.800 نقطة، باإلضافة 
إلى سوق البحرين الذي جتاوز 
مستوى 1.600 نقطة وذلك بدعم 
من األهلي املتحد أما بالنسبة 

للسوق السعودي، فعلى الرغم 
التراجع���ات وتباط���ؤ وتيرة 
االرتفاعات إال إنه اليزال مؤشره 
مستمرا في االجتاه الصعودي 
وذلك بدعم من كل من قطاعي 

»غلف إنفست«: عوامل عدة تدفع مؤشرات السوق لالرتفاع
أبرزها بيع »التمدين االستثمارية« حصتها في »األهلي المتحد«

ذكر تقرير شركة غلف 
انفست ان مؤشر سوق 
الكويت لأوراق املالية 
شهد ارتفاعا في جميع 
الرئيسية حيث ارتفع  مؤشراته 
املؤشر السعري بواقع 94.4 نقطة 
وبنسبة 1.26% كما ارتفع املؤشر 
الوزني بواقع 8.27 نقاط وبنسبة 
1.88%. وذلك لعدة عوامل أهمها 
ترقب ظه���ور نتائج املفاوضات 
التس���وية احملتملة بني  بش���أن 
»أجيليتي« واحلكومة األميركية 
حول القضية القائمة بينهما، مع 
ورود أنباء غير رسمية عن اقتراب 
الوصول الى اتفاق ما أدى الى كثرة 
التداوالت وارتفاع أسهم »مجموعة 
أجيليتي« )بيان، معادن(، كما كان 
إلعالن مجلس ادارة شركة التمدين 
االستثمارية موافقتها على العرض 
املقدم من جهة خليجية لش���راء 
حصة الشركة ومساهمني آخرين 
والتي تبلغ 25% من رأسمال البنك 
األهلي املتحد بس���عر 1.10 دوالر 
محققة للش���ركة ربح���ا متوقعا 
مبا يق���ارب 98 مليون دينار أي 
314 فلسا للسهم الواحد، وربحا 
متوقع لشركة التمدين العقارية 
مبا يق���ارب 50.3 مليون دينار، 
األمر الذي أثر بشكل ايجابي على 

التداول على س���هم السالم حيث 
مت تداوله ب� 64.8 مليون س���هم 
بقيمة 9.9 ماليني دينار، وش���هد 
سهم »ايفا« تداوال ملحوظا حيث 
مت تداوله ب� 83.6 مليون س���هم 

بقيمة 8.3 ماليني دينار.
التقرير ذكر  وحول توقعات 
في حتليله الفني السابق لسوق 
الكويت لأوراق املالية أن املؤشر 
يجب عليه أن يتجاوز ويؤسس 
ف���وق االجت���اه التنازلي ونقطة 
املقاومة األولى عند 7.500 نقطة 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
7.650 نقطة ليستمر باالرتفاع، 
وبالفع���ل فق���د جتاوز املؤش���ر 
نقط���ة املقاومة األولى وأس���س 
فوقها خالل األسبوع حيث أقفل 
املؤش���ر عند 7.569.5 نقطة. أما 
بالنسبة لتحليله للفترة املقبلة، 
فتوقع أن املؤشر يجب عليه أن 
يس���تمر بالتداول فوق مستوى 
7.500 نقط���ة ليتجه نحو نقطة 
املقاومة األولى عند 7.600 نقطة 
ومن ثم نقط���ة املقاومة الثانية 
عند 7.650 نقطة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدعم األول���ى عند 7.500 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.345 نقطة.

أسهم املجموعة بشكل خاص وعلى 
السوق بشكل عام. باإلضافة الى 
زيادة البنك الوطني حلصته في 
بنك بوبي���ان لتصل إلى %43.78 
األمر الذي أدى الى نشاط ملحوظ 
على س���همي بوبيان والوطني، 
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات 
الس���وق الرئيسية إال أن السوق 
شهد عمليات جني أرباح طفيفة 

خالل تداوالت األسبوع.
وأفاد بأن قطاع اخلدمات تصدر 
أعلى تداول بنس���بة 30.8% من 
إجمالي القيمة املتداولة لأسبوع 
حيث شهد سهم زين تداوال ب� 19.2 
مليون سهم بقيمة 26.4 مليون 
دينار، وأيضا شهد سهم الرابطة 
تداوال ب� 48.8 مليون سهم بقيمة 
16.8 مليون دين���ار، وحل قطاع 

البنوك ثانيا بنسبة 23.5% وذلك 
التداول على سهم بنك  بس���بب 
بوبي���ان حيث مت تداوله ب� 56.6 
مليون س���هم بقيمة 32.1 مليون 
دينار، وشهد سهم الدولي تداوال 
ملحوظا حيث مت تداوله ب� 63.7 
مليون س���هم بقيمة 15.2 مليون 
دينار، ولقد حل قطاع االستثمار 
ثالثا بنسبة 16.8% وذلك بسبب 

P/E المضاعف السعري للسوق والقطاعات
التغيراألسبوع السابقاألسبوع الجاري

2.3%11.4511.19السوق

3.6%15.9215.36قطاع البنوك

-1.5%4.574.64قطاع االستثمار

-0.2%12.0812.11قطاع التأمني

1.0%13.0712.94قطاع العقار

0.6%16.516.4قطاع الصناعة

0.1%7.267.25قطاع اخلدمات

-0.3%15.8315.87قطاع األغذية

5.6%13.612.88قطاع غير الكويتي

تقارير


