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تالعبات كبيرة في تداوالت آخر يومني، فقد كانت هناك اشاعات 
عن ان هيئات ومؤسسات ومحافظ حكومية قامت بعمليات بيع 
قوية إال انه بشكل غير رسمي مت نفي هذه املعلومات، وبفرض 
صح���ة عدم قيام هذه اجلهات بعملي���ات بيع، فمن يكون وراء 
عمليات البيع القوية التي 
شهدتها بعض األسهم قبل 
إعالن بعض الش���ركات 
عن معلومات س���لبية، 
كما حدث على أجيليتي 
والرابط���ة وش���ركاتها، 
وبالتال���ي ف���إن من قام 
بعمليات بيع قوية متكن 
م���ن احلصول على هذه 
املعلومات من مصادرها 
املعنية قبل الكشف عنها، 
وبالتالي فمن املفترض 
ان حتقق إدارة البورصة 
ملعرفة مدى قرب من قام 
بعمليات البيع من إدارات 

الشركات.

10.1 ماليني دينار. وجاء قطاع العقار في املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 28.1 مليون سهم نفذت من خالل 577 صفقة قيمتها 3.8 
ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 20.2 مليون سهم نفذت من خالل 361 صفقة 

قيمتها 2.6 مليون دينار. 
أظهرت العديد من األحداث 
األسبوع اجلاري ان هناك 
ضعفا حادا في الشفافية 
لدى الكثير من الشركات 
وغياب شبه واضح للدور 
التي  الرقابي للبورصة 
تعتمد فقط على الطلب 
من الشركات نفي أو إثبات 
ما ينشر في الصحف من 
أخب���ار، فيما ان الرقابة 
على التداوالت والكشف 
عن املتالعبني ومعاقبتهم 
شبه غائبة رغم ان إدارة 
البورص���ة لديها جميع 
البيان���ات عما حدث من 

التداول  اتس���مت حرك���ة 
بالضعف الش���ديد على اسهم 
البنوك مع انخفاض اسعارها 
اال انه لوحظ استمرار عمليات 
التمويل  البيع عل���ى س���هم 
الكويتي الذي يش���هد تراجعا 
تدريجيا منذ بداية األس���بوع 
اال انه اغل���ق في نهايته على 

دينار و100 فلس.
وهدأت حدة التراجعات على 
اسهم الشركات االستثمارية 
خاصة اس���هم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي اال ان حركة 
التداول على قطاع االستثمار اتسمت بالضعف بشكل عام مع 
عودة عمليات التجميع على بعض األسهم التي سجلت تراجعا 
ملحوظا مقارنة بأعلى املس���تويات السعرية التي وصلتها في 
الربع األول من العام احلالي، فقد شهد سهم االستثمارات الوطنية 
عمليات شراء ملحوظة خاصة ان اسعاره احلالية تعتبر مغرية 
للشراء مقارنة بأعلى سعر وصل له السهم والبالغ 485 فلسا 
تقريبا في شهر مارس املاضي، كذلك األمر لسهم الساحل للتنمية 
واالستثمار الذي شهد عمليات جتميع ايضا، وازدادت عمليات 
الشراء نسبيا على سهم الصفاة لالستثمار الذي سجل ارتفاعا 
ملحوظا في س���عره. واتسمت حركة التداول على اغلب اسهم 
الشركات العقارية بالضعف باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم الوطنية العقارية الذي شهد عمليات مضاربية قوية 
أدت الرتفاعه باحلد األعلى خالل التداوالت ليرتفع من 196 فلسا 
ال���ى 206 فلوس اال ان عمليات البيع القوية جلني األرباح أدت 

لتراجعه الى 192 فلسا.

الصناعة والخدمات

استمر االجتاه النزولي على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
في تداوالت مرتفعة على بعض األسهم خاصة سهم ايكاروس 
الذي ش���هد عمليات مضاربة وجني أرباح قوية، وش���هد سهم 
األنابيب عمليات شراء ايضا أدت الرتفاعه مبقدار وحدتني بعد 

ان شهد منذ بداية االسبوع عمليات تراجع ملحوظة.
وهوت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت مرتفعة 
سيطرت عليها عمليات البيع، فقد شهد سهم أجيليتي هبوطا 
ملحوظ���ا بفعل عمليات البيع القوية، كذلك األمر على اس���هم 
الرابطة ولوجستيك والوطنية للتنظيف بسبب اعالن الرابطة 
عن عدم فوزها مبناقصة، ويب���دو ان عقود اجليش االميركي 

اصبحت نقمة على هذه الشركات.
وشهد سهم زين عمليات شراء ملحوظة أدت لتماسك السهم 
على دينار و280 فلس���ا، وقد استحوذت قيمة تداوالت اسهم 9 
شركات على 53.3% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 132 شركة.

هشام أبوشادي
عل���ى الرغم من س���يطرة 
االجت���اه النزولي على حركة 
الت���داول في س���وق الكويت 
ل���أوراق املالية أم���س إال ان 
وتيرة االنخف���اض كانت أقل 
مقارنة بأول م���ن أمس فيما 
سجلت قيمة التداول انخفاضا 
ملحوظا، وما ساهم في تخفيف 
وتيرة الهبوط تكشف احلقائق 
حول اإلشاعات السلبية التي 

هوت بالبورصة أول من أمس، فقد أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة التمدين االستثمارية مشعل املرزوق في عمومية الشركة 
أول من أمس ان الشركة ماضية في صفقة بيع حصتها في البنك 
األهلي املتحد، كما أكدت مصادر ان ما تردد عن تعثر نقل أصول 
صفقة »زين � افريقيا« غير صحيح وان الشركة تواصل عملية 

نقل أصولها الى »بهارتي« دون عراقيل.
كما أعلنت شركة الرابطة  أمس عبر البورصة انه لم يحالفها 
احلظ في الفوز مبناقصة تقدمت لها ضمن عقود اجليش األميركي، 
األمر الذي دفع الرابطة والشركات املرتبطة بها للتراجع باحلد 

األدنى لليوم الثاني على التوالي.
إلى ذل���ك ورغم هدوء وتيرة االجت���اه النزولي إال ان أجواء 
اخلوف مازالت مس���يطرة على أوساط املتداولني خاصة انه لم 
تظهر أي بوادر ألي مجموعة استثمارية إلنقاذ السوق من حالة 

الهلع التي أصابت أوساط املتداولني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر الع���ام للبورصة 15.9 نقط���ة ليغلق على 
7384.5 نقطة بانخفاض نس���بته 0.21% مقارنة بأول من أمس، 
كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 1.88 نقطة ليغلق على 434.79 

نقطة بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 290.4 مليون سهم نفذت من 
خالل 6403 صفقات قيمتها 60.3 مليون دينار. وجرى التداول 
على أسهم 132 شركة من أصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 
أس���هم 50 شركة وتراجعت أسعار أس���هم 56 شركة وحافظت 
أس���هم 26 شركة على أسعارها و79 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
94.7 مليون س���هم نفذت من خالل 2106 صفقات قيمتها 24.2 

مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
89.9 مليون س���هم نفذت من خالل 1703 صفق���ات قيمتها 11.8 

مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 46.3 مليون سهم نفذت من خالل 2188 صفقة قيمتها 

انخفاض محدود للسوق مع عودة عمليات الشراء
على »زين« وأغلب األسهم  التابعة لمجموعة الخرافي
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المؤشر 15.9 نقطة وتداول 
290.4 مليون سهم قيمتها 

60.3 مليون دينار

انخفاض

تراجع حاد 
لـ»أجيليتي« 
و»الرابطة« وشركاتها 
بسبب عقود الجيش 
األميركي

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 9 شركات 
على 53.3% من 
القيمة اإلجمالية

 اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات 
والبالغة 32.2 مليون دينار على 53.3% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، الوطني، 
الس���الم القابضة، الصناع���ات، أجيليتي، زين، 

اجلزيرة، استثمارات، إيكاروس.
 استحوذت قيمة تداول أسهم زين البالغة 
7 ماليني دينار على 11.6% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها 
الشركات غير الكويتية مبقدار 67.6 نقطة، تاله 
قطاع االستثمار مبقدار 35.1 نقطة، فيما تراجعت 
مؤشرات 4 قطاعات أعالها اخلدمات 157.5 نقطة، 

تاله قطاع البنوك مبقدار 84.2 نقطة.

431.6 مليار دينار قيمة التداوالت في أسبوع عاصف

»وضوح«: تراجعات السوق منطقية.. والسؤال أين سيتوقف الهبوط؟
تقري���ر  ذك���ر 
ش���ركة وضوح 
ت  ا ر لالستش���ا
االقتصادية أن سوق الكويت 
لأوراق املالية تعرض ألسبوع 
عاصف، حيث أغلق مؤش���ر 
سوق الكويت لأوراق املالية 
هذا األسبوع على نحو سلبي 
وذل���ك عند مس���توى 7.384 
نقطة محققا خسائر أسبوعية 
مبقدار 185 نقطة أي ما يعادل 
2.4% وذلك باملقارنة مع إغالق 
األسبوع السابق والذي كان عند 
مستوى 7.569.5 نقطة وهذه 
اخلسائر األسبوعية هي األكبر 

منذ ديسمبر 2009.
وأفاد بأن ما حدث للسوق 
م���ن تراجع���ات عنيفة خالل 
تداوالت األسبوع املاضي ميكن 
إرجاعه إلى حالة انعدام التوازن 
فيه وذلك فيما يتعلق باألدوار 
املتبادلة ما بني الشركات، فلو 
عدنا إلى الوراء قليال وحتديدا 
الفت���رة بني األول من ش���هر 
فبراير املاضي حتى األسبوع 
األول من الشهر اجلاري وقمنا 
برصد حركة كل من املؤشرين 
الوزني والسعري، فسنجد أن 
هناك طفرة كبيرة حدثت على 
حركتهما، فعلى صعيد املؤشر 
السعري جند أنه قد ارتفع من 
مستوى 7.000 نقطة تقريبا 
وصوال إلى مس���توى 7.557 
نقطة محققا مكاس���ب قدرها 
8% تقريبا، أما املؤشر الوزني 
حيث الصورة من خالله أوضح 
فقد بلغت قيمة املؤشر في األول 
من فبراير مستوى 375 نقطة 
وصوال إلى مستوى 448 نقطة 
األس���بوع املاضي وهي أعلى 
الوزني  نقطة يبلغها املؤشر 
خالل العام ليحقق مكاس���ب 

مبقدار 19% تقريبا.
وأشار التقرير إلى أنه لو مت 
البحث عن األسباب الرئيسية 
وراء تلك االرتفاعات املتسارعة 
خالل الفترة القصيرة املاضية 
فسنجد أن عددا قليال � جدا � من 
الشركات مثل زين والشركات 
املس���تفيدة م���ن صفقة زين 
الوطني وبيتك  إلى  باإلضافة 
كان لها دور أساسي وجوهري 
في دع���م ارتفاع املؤش���ر بل 

خالل األسبوع.
وكانت أقل التراجعات من 
التأمني وغير  نصيب قطاعي 
الكويتي حيث أغلق املؤش���ر 
السعري لأول بتراجع %0.51 
والثاني بانخفاض 0.08% وذلك 
بعد أن استحوذ االثنان على 
5% فقط من القيمة اإلجمالية 

لتداوالت السوق.
وكعادت���ه تص���در قطاع 
اخلدم���ات نش���اط القطاعات 
مستحوذا على 39.23% من قيمة 
تداوالت السوق في الوقت الذي 
أغلق مؤشره السعري بتراجع 
2.38% ع���ن إغالق األس���بوع 
السابق واستطاع قطاع البنوك 
ان يحافظ على مركزه الثاني 
في قائمة النش���اط بتداوالت 
اس���تحوذت على 23.76% من 
قيمة السوق اإلجمالية محققا 
التراجعات في مؤش���ره  اقل 
السعري بالنسبة للقطاعات 
النش���طة حيث أغلق مؤشره 
السعري عند مستوى 9.354.3 
نقطة بانخفاض 1.61% عن إغالق 

األسبوع السابق.
تصدر تراجعات األسهم خالل 
األسبوع سهم بيان بانخفاض 
جتاوز 18% مقارنة باألسبوع 
السابق ليغلق عند مستوى 74 
فلسا وهو اقل سعر له خالل 
تداوالت األسبوع وتبعه سهم 
أنابي���ب بتراجع 16.7% مغلقا 

عند 325 فلسا.
ارتفاعات  بينم���ا تص���در 
األس���بوع س���هم أولى وقود 
بنس���بة ارتف���اع 27% ليغلق 
عند 540 فلسا فيما جاء ادنك 
وايكاروس ومتدين أ في املراكز 
التالية له بنسبة ارتفاع %13 

تقريبا لكل منها.
أم���ا على صعيد األس���هم 
ولأسبوع الثاني على التوالي 
تصدر بنك بوبيان قائمة نشاط 
السوق خالل األسبوع بتداوالت 
36 مليون دينار تقريبا ولكن 
بتراجع في قيمته الس���وقية 
بنس���بة 5.36% ليغل���ق عند 
530 فلس���ا وتبعه سهم زين 
بت���داوالت بلغ���ت قيمتها 31 
مليون دينار بتراجع أيضا في 
قيمته السوقية بنسبة %7.25 

مغلقا عند 1.280 فلس.

7.384.5 نقطة بخسارة %2.44 
عن مس���توى إغالق األسبوع 
السابق فيما كان املؤشر الوزني 
أكثر تراجعا حيث انهى تداوالت 
األسبوع عند مستوى 434.79 

نقطة بانخفاض %3.06.
وشهدت تداوالت األسبوع 
نشاطا اكبر مقارنة باألسبوع 
الس���ابق حيث بلغ���ت قيمة 
التداوالت 431.6 مليون دينار 
مقارنة بنح���و 381.2 مليون 
السابق  دينار خالل األسبوع 
بزي���ادة 13.2% فيما تراجعت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة 
4.93% فقط في إشارة إلى زيادة 
القوة البيعية على األسهم ذات 
القيمة السوقية األعلى وبلغ 
متوسط قيمة التداول اليومي 
86.3 مليون دينار مبتوسط 
كمي���ات يومي���ة 358 مليون 

سهم.

تداوالت السوق

القطاعات  وعلى صعي���د 
تص���در تراجع���ات الس���وق 
خالل األسبوع قطاع الصناعة 
حيث أغلق مؤشره السعري 
عند مس���توى 5.909.7 نقطة 
بتراجع 3.72% مقارنة بإغالق 
األسبوع السابق مستحوذا على 
11% تقريبا من قيمة تداوالت 
الس���وق اإلجمالية تاله قطاع 
االس���تثمار بتراج���ع %3.26 
في مؤشره الس���عري محققا 
ت���داوالت مثل���ت 13.54% من 
القيمة اإلجمالية لنشاط السوق 

واحملافظ���ة على اس���تقراره 
إلى إش���اعة أجواء  باإلضافة 
التف���اؤل في الس���وق بوجه 
عام. وبالتالي، فإن فقدان تلك 
الشركات الداعمة للسوق الزخم 
الذي رافقها خالل الفترة املاضية 
وفي ظل غياب دور فاعل لبقية 
املدرجة في السوق  الشركات 
أمر يعزز من احتماالت حدوث 
تراجعات قوية، وهو ما حدث 
بالفعل وما شهدناه األسبوع 
املاضي، حيث بدأت الشركات 
الداعمة تشهد نوعا من الضعف 
في متاسكها وانخفاضا تدريجي 
لطلبات الشراء عليها وتراجعا 
في أس���عارها، أضف إلى ذلك 
الدور الرئيس���ي الذي لعبته 
الس���لبية على سهم  األخبار 
أجيليت���ي واملتمثلة في عدم 
التوصل إلى تسوية وتوسيع 
دائرة االتهام، األمر الذي أدى 
إلى تعزيز الضغوط البيعية 
التشاؤم بني أوساط  وإشاعة 
املتعاملني، وهذه العوامل في 
مجملها والتي متحورت حول 
غياب دور فاعل وإيجابي لبقية 
املدرجة في السوق  الشركات 
أدت إلى حالة من فقدان التوازن 
في السوق وحدوث التراجعات 
املتسارعة والتي شهدها السوق 
خالل هذا األسبوع، والسؤال 
األه���م حاليا: أين س���يتوقف 

الهبوط؟

معطيات فنية

وذكر أنه بناء على معطيات 

التحليل الفني من املرجح )غير 
املؤكد( أن يكون حترك املؤشر 
على النحو احملدد على الرسم 
البياني حيث تستهدف املرحلة 
الهبوطية A الوصول  األولى 
إل���ى منطقة الدع���م 7.350 � 
7.340 نقطة، وهو ما حدث في 
آخر جلس���ة، املرحلة الثانية 
التصاعدية عند B وهي املرحلة 
القادمة، وتستهدف العودة إلى 
مس���توى 7.450 نقطة ورمبا 
مستوى 7.500 نقطة. املرحلة 
الثالثة واألخيرة C، تستهدف 

التراجع صوب مستوى 7.220 
نقط���ة، ال���ذي ميثل نس���بة 
»فيبوناتش���ي« التصحيحية 
البالغ���ة 38.2% لالرتفاع���ات 
األخيرة من مس���توى 6.616 
نقطة إلى مستوى 7.600 نقطة. 
ويستند هذا السيناريو في ذلك 
الى العديد من الظواهر الفنية، 
يتمثل في انزالق املؤشر أسفل 
مستوى دعم القناة التصاعدية 
املدشنة على الرسومات البيانية 
اليومية، آخر الظواهر الفنية 
يتمثل في التقاطعات السلبية 

التي تشير إليها بعض املؤشرات 
الفنية على الرسومات البيانية 
اليومية، وأبرزها مؤشرا »املاكد« 
و»القوة النسبية«، األمر الذي 
يعزز فرص استمرار موجات 
املؤشر الهبوطية خالل الفترة 

املقبلة.
بوجه عام، من املرجح تعرض 
املؤشر ملوجات تصاعدية مؤقتة 
تستهدف الوصول إلى مستوى 
7.450 نقطة، قبل اس���تئناف 
املوجات الهبوطية التصحيحية 
التي تستهدف مستوى 7.220 

نقطة، علم���ا ان إجمالي تلك 
التراجع���ات يأت���ي حتت بند 
التحركات التصحيحية املؤقتة، 
التي سرعان ما تنتهي ويعاود 
املؤش���ر االرتفاع مرة أخرى 
وعندها س���يكون لنا متابعة 
أخرى لتحرك املؤشر.واشار 
التقرير إلى ان سوق الكويت 
لأوراق املالية أنهى األسبوع 
املنته���ي مع منتصف ش���هر 
ابريل بتراجعات متتابعة على 
مدار أيام التداول حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى 

أداء أسواق األسهم العالمية الرئيسية
السوق

إقفال سابقآخر إقفال
األداء العامحركة املؤشر 52 أسبوعاألداء %

2009أدنى قراءةأعلى قراءةبداية العام3 شهورالشهريأسبوعي
S&P5001.210.71.194.4%1.4%5.2%6.6%8.61.210.7826.8%23.5
18.8%6.711.125.27.792.0%4.8%4.5.%1.1%11.123.110.997.4داو جونز
43.9%10.42.504.91.598.9%9.5%6.0%2.1%2.504.92.454.1ناسداك
22.1%7.05.812.83.897.3%6.1%3.5%0.3%5.789.75.771.0فوتسي
23.8%5.16.305.24.390.7%6.6%6.1%0.2%6.261.76.249.7داكس
19.0%6.911.408.28.493.8%2.7%4.9%0.6%11.273.811.204.3نيكاي

52.0%1.323.099.614.458.0%2.3%5.1%-0.2%22.157.822.208.5هانغ سانغ
81.0%0.918.047.910.715.7%0.2%2.7%-1.7%17.626.517.933.1الهند

األداء على أساس اإلقفاالت يوم إعداد التقرير

مؤشرات األسواق العربية

سوق
آخر 

إقفال

إقفال 

سابق

حركة المؤشر 52 أسبوعااألداء %
2009

أدنى قراءةأعلى قراءةبداية العام3 اشهرالشهريأسبوعي

-10.0%5.48438.66616.6%5.7%-1.5%-2.4%7384.57569.5الكويت

27.5%12.66918.94893.5%10.0%4.8%1.7%6890.76775.0السعودية

10.2%0.72408.91461.8%6.4%5.4%2.9%1816.41765.2دبي

14.8%4.13269.92430.0%5.5%-0.3%1.2%2856.72823.4أبوظبي

1.1%9.67812.25179.0%11.3%10.0%-0.1%7627.07635.5الدوحة

-19.2%7.01690.71403.9%6.1%3.4%-0.8%1560.61573.6البحرين

17.0%8.86956.55045.5%5.9%4.9%1.1%6930.16852.3مسقط

35.1%22.67693.54801.9%14.0%19.8%5.0%7613.47248.6مصر

MSCI535.7527.9%1.5%5.7%11.5%13.8538.7384.0%17.3 العربي

تقـرير


