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تعّرض البورصة لموجة إشاعات قوية وتسريب معلومات 
اختبار حقيقي لفاعلية قانون هيئة أسواق المال

 عمليات البيع على »الوطني« واألرباح الجيدة للبنك في الربع األول
قد تعطي السوق جرعة ثقة وتحسن أداءه األسبوع الجاري

5.472 مليارات دينار القيمة السوقية لـ »زين« بتراجع 427.5 مليون دينار 
مّثل 48.1% من إجمالي الخسائر السوقية للبورصة

888.7 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري 2.4% والوزني %3.1

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

%)+ أو -(4 حتى 8 أبريل11 حتى 15 ابريلمؤشر %)+ أو -(4 حتى 8 أبريل11 حتى 15 ابريلمؤشر 
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هشام بوشادي
أداء دراماتيكي غير متوقع شهده سوق الكويت لالوراق املالية االسبوع 
املاضي اال ان مالمحه كانت بداية في االسـبوع قبل املاضي، فهناك عناصر 

اساسية كانت وراء هذا االداء:
عودة سـهم اجيليتي للتداول في ظل املشاكل التي تواجهها الشركة، 
وانتشار معلومات سـلبية حول النتائج املالية الحد البنوك في الربع االول 
من العام احلالي، وهو ما اثر على تداوالت عدد من اسهم الشركات القيادية 

بشكل عام.
اضف الى ذلك موجة االشاعات السلبية التي ضربت السوق يوم االربعاء 
املاضي وعصفت بالعديد من االسهم، فضاًل عن االشاعات التي انتشرت حول 
تعثـر نقل اصول زين افريقيا واحتماالت تغيير توزيعاتها، وهو ما زاد من حدة 
االجتاه النزولي السـعار العديد من االسـهم االمر الذي جعلها اكثر جاذبية 
للشراء وهو ما بدا واضحا في تعامالت يوم اخلميس املاضي، االمر الذي قلل 
من حدة انخفاض املؤشرات خاصة ان عمليات الشراء تركزت بشكل ملحوظ 

على زين واغلب الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي.

فقد انخفض املؤشـر العام للبورصة 185 نقطـة ليغلق على 7384.5 
نقطة بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ 
بداية العام الى 379.2 نقطة بارتفاع نسبته 5.4%، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 13.7 نقطة ليغلق على 434.8 نقطة بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة 
باالسـبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 49 نقطة بارتفاع 

نسبته %12.7.
وتراجعت القيمة السوقية مبقدار 888.7 مليون دينار لتصل القيمة السوقية 
االجمالية الى 34 مليارا و322 مليون دينار بانخفاض نسـبته 2.5% مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي لتصل املكاسب السوقية االجمالية للسوق منذ بداية 

العام الى 3 مليارات و637 مليون دينار بارتفاع نسبته %11.9.
وتباينت املتغيرات الثالثـة بني االرتفاع واالنخفاض فقد انخفضت كمية 
االسهم املتداولة بنسبة 4.9% فيما ارتفعت القيمة بنسبة 13.2% والصفقات 
بنسبة 0.3% مقارنة باالسـبوع قبل املاضي، ويالحظ انه رغم وجود عوامل 
ايجابية محفزة لنشاط السوق اال ان قوة االشاعات السلبية وسيطرة املضاربني 
على مجريات التداول اثرتا على مجمل االداء العام للسوق وهذا اظهر عوامل 

سلبية كامنة يعاني منها السوق:
أوال: ان هناك افتقادا واضحا في الشـفافية من جانب ادارات العديد من 
الشركات، وفي ضوء ما قاله وزير التجارة والصناعة بأن قانون هيئة أسواق املال 
نافذ منذ ان مت نشره في اجلريدة الرسـمية، فإن هناك الكثير من األخطاء 
حدثت األسبوع املاضي وينبغي على ادارة البورصة التحقيق فيها وتطبيق ما 

جاء في قانون هيئة أسواق املال.
ثانيا: غياب واضح لصناع السـوق وقد يكون ذلك متعمدا، مبعنى انه منذ 
بداية الشـهر اجلاري يالحظ ان صناع السـوق لم يقوموا بأي عمليات دعم 
ألسهم شـركاتهم، وذلك حتى تتراجع ملستويات سـعرية متدنية للعودة 

لشرائها مرة أخرى بأقل األسعار املتدنية.
ثالثا: وجود ضعف ملحوظ في السيولة املالية لدى شركات البيوع املستقبلية، 

واآلجل األمر الذي يحد من القدرة الشرائية ألوساط املتداولني.
رابعا: ترقب النتائج املالية للشركات، خاصة القيادية والتي يعول عليها في 
حتريك نشاط السوق، فقطاع البنوك معروف انه أول املبادرين باإلعالن عن 
نتائج أعماله، ورغم انه يتوقع ان حتقق أغلب الشركات نتائج مالية جيدة اال 

ان هذه التوقعات والتفاؤل بها تبدد مع موجة الشائعات السلبية التي عصفت 
بالسوق األسبوع املاضي والتي تأكد بعضها في اليوم األخير من تداوالت األسبوع. 
ورغم هذه األسباب اال ان هناك ما يدعو الى التفاؤل ولكنه لن يبدد أجواء احلذر 

التي تسود أوساط املتداولني، وفي مقدمة ما يدعو الى التفاؤل:
أواًل: قيام البنك الوطني باالعالن عن حتقيـق ارباحًا للربع االول تقدر بـ 
76,3  مليون دينـار بنمو 20% وهو ما يتوقع ان يكون لـه تأثير إيجابي على 

تداوالت السوق خالل الفترة املقبلة.
ثانيًا: توقعات بتسارع وتيرة اعالن الشركات عن نتائجها املالية لفترة الربع 
األول من العام احلالي خاصة وانه لم يتبقى سوى شهر واحد من الفترة القانونية 

إلعالن الشركات عن هذه النتائج والتي تنتهي منتصف الشهر اجلاري.
ثالثًا: يتوقـع ان يعلن عن موعد اجتماع اجلمعية العمومية لشـركة زين 
إلقرار التوزيعات البالغ حجمها 650 مليون دينار ما يعني ان هناك سـيولة 

ستدخل السوق.
لذلك فإنـه يتوقع ان يكون أداء السـوق األسـبوع اجلاري أفضل من 

األسبوع املاضي.

»األهلي المتحد«
عمليات بيع

جاء البنك األهلي املتحد في املركز 
التاسع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
62.8 مليون سهم نفذت من خالل 
916 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار، 

وانخفض سهمه 8 فلوس.
سيطرت عمليات البيع القوية 
على تداوالت س����هم البنك األهلي 
املتحد الذي تراجع من 230 فلسا 
الى 206 فلوس اال ان عودة عمليات 
الشراء على السهم بعد ان وصل 
ملستويات سعرية متدنية مشجعة 
للشراء أدت الرتفاعه الى 222 فلسا، 
وجاء هذا الصعود مدعوما بتصريح 
رئي����س مجلس االدارة لش����ركة 
التمدين االستثمارية بأن صفقة 
بيع الشركة ومس����اهمني آخرين 
في األهلي املتحد متضي على قدم 
وساق إلجنازها وفقا للوقت احملدد 
لها وجاء ذلك بعد الشائعات التي 
انتشرت حول تعثر الصفقة التي 
ستحقق منها التمدين االستثمارية 

نحو 98 مليون دينار.

»التنظيف«.. 
انخفاض محدود

للتنظيف  الوطنية  جاءت شركة 
في املركز العاش��ر من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 37.9 مليون سهم نفذت 
من خ��ال 1751 صفقة قيمتها 12.7 
مليون دينار، وانخفض س��همها 5 

فلوس.
من بداية تداوالت األسبوع املاضي، 
شهد سهم التنظيف ارتفاعا في سعره 
من 305 فلوس ليصل 375 فلس��ا 
حتى بداي��ات تعامات يوم األربعاء 
املاضي، اال انه في اليوم نفسه شهد 
س��هم التنظيف عمليات البيع قوية 
لينخف��ض باحلد األدنى بعد ان كان 
صاعدا باحلد األعلى في نفس اليوم 
ليواصل اجتاهه النزولي يوم اخلميس 
باحلد األدنى ليغلق على 300 فلس 
انخفاضا محدودا بنسبة  مس��جا 
1.6% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
وجاء ذلك االنخفاض متأثرا بهبوط 
سهم الرابطة، ولكن ما يتميز به سهم 
التنظيف ان الشركة لديها عقود جيدة 
متكنها من حتقيق أرباح تش��غيلية 
ف��ي الربع األول، كم��ا انها متقدمة 
ملناقصات داخل الكويت قيمتها حوالي 
180 ملي��ون دينار ويتوقع ان تفوز 
بأغلبها ان لم يكن كلها، باالضافة الى 
انه اليزال محما بتوزيعات قدرها 

7% أسهم منحة.

الس���وقية للسهم الذي تراجع 
من 415 فلسا الى 390 فلسا اال 
انه أغلق في نهاية األسبوع على 
400 فلس متراجعا بنسبة %3.6 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
وفي ضوء حصول الصناعات 
الوطنية على توزيعات جيدة 
التابعة  الش���ركات  من معظم 
التي متتلك فيها  والش���ركات 
حصصا جيدة، فإنه يتوقع ان 
حتقق الشركة أرباحا جيدة في 
العام احلالي،  الربع األول من 
العديد  وبحكم مساهماتها في 
من الش���ركات فإنها لن تعلن 
إال بعد ان تعلن هذه الشركات 
املالي���ة، لذلك فإن  نتائجه���ا 
مجموعة الصناع���ات يتوقع 
ان تعلن نتائجه���ا املالية في 
األسبوع األخير من نهاية الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات 
املالي���ة للربع األول  نتائجها 
من العام احلالي والتي تنتهي 

منتصف الشهر القادم.

»لوجستيك«
انخفاض

احتلت ش��ركة ك��ي جي ال 
لوجستيك املركز الثامن من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 33.4 مليون 
سهم نفذت من خال 1288 صفقة 
قيمتها 13.7 مليون دينار وانخفض 

سهمها 40 فلسا.
تأثر سهم لوجستيك مبوجة 
البيع التي شملت السوق بشكل 
عام واالنخفاض الى سهم الرابطة 
التي متتلك فيها 46.3%، فيما متتلك 
مؤسسة اخلليج لاستثمار %9.8، 
ففي بدايات تداوالت األس��بوع 
ارتفع السهم من 400 فلس الى 430 
فلسا اال انه مع موجة الهبوط التي 
عصفت بالسوق انخفض السهم 
الى 360 فلسا مس��جا تراجعا 
بنس��بة 10% مقارنة باألس��بوع 
قبل املاضي، وس��يحتاج السهم 
فترة من الوقت ليس��توعب رد 
الفعل السلبي لعدم فوز الرابطة 
باملناقصة التي تقدمت بها وفازت 
بها شركة انهام االماراتية لتزويد 
اجليش االميركي باملواد الغذائية 
بدال من ش��ركة اجيليتي، ولكن 
ش��ركة لوجس��تيك لديها عقود 
ومشاريع أخرى متكنها من حتقيق 
منو في أرباحها، فضا عن قدرات 
الشركة في التوسع، فمن املفترض 
تقييم سهم الشركة مبا لديها من 
امكانيات حاليا وليس على فرضية 

العقود املستقبلية.

التداوالت األمر الذي أدى النخفاض 
سعره السوقي بنسبة 3.5% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، حيث انخفض 
من دينار و140 فلسا الى دينار و100 
فلس، وتترقب األوساط االستثمارية 
النتائج املالية ل� »بيتك« والتي يتوقع 
االعان عنها األسبوع اجلاري والتي 
ستكون مؤشرا مهما لقياس أرباحه 
في نهاية العام احلال��ي، وبالتالي 
اعطاء صورة واضحة لتقييم السعر 
السوقي للسهم الذي يتوقع ان يشهد 
صعودا تدريجيا اال ان ذلك سيكون 
مرتبطا بشكل أساسي بأرباح الربع 

األول من العام احلالي.

»الصناعات«.. 
بيع

احتلت مجموعة الصناعات 
الوطنية املركز السابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 35.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 599 صفقة 
قيمته���ا 14.3 ملي���ون دينار، 

وانخفض سهمها 15 فلسا.
عل���ى الرغم من س���يطرة 
عملي���ات البي���ع على س���هم 
الصناع���ات الوطنية في آخر 
يومني من تداوالت األس���بوع 
الشراء  اال ان عمليات  املاضي 
من بعض احملافظ املالية لعبت 
دورا ف���ي احلد من اخلس���ائر 

يوم األربعاء املاضي، اال انه في 
آخر نصف ساعة من تداوالت هذا 
السهم عمليات بيع  اليوم شهد 
قوية أدت النخفاضه باحلد األدنى 
ليواصل تراجعه باحلد األدنى يوم 
اخلميس املاضي ويغلق على 345 
فلسا، وذلك تأثرا بإعالن الشركة 
انه لم يحالفها احلظ في الفوز 
باملناقصة التي تقدمت بها للفوز 
بعقد تابع للجي���ش األميركي، 
والتزال الشركة تأمل في الفوز 
بإحدى املناقصات، ومن الطبيعي 
في ظل هذه التطورات ان يكون 
هناك رد فعل سلبي على السعر 
الس���وقي للس���هم الذي يتوقع 
ان يدخل في مرحلة اس���تقرار 
سعري خالل تداوالت األسبوع 

اجلاري.

»التمويل الكويتي«.. 
تراجع سعري

احت��ل بيت التموي��ل الكويتي 
املركز الس��ادس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 14 مليون سهم نفذت 
من خال 648 صفقة قيمتها 15.8 
مليون دينار، وانخفض سهمه 40 

فلسا.
الت��داوالت  الرغم م��ن  عل��ى 
الكويتي  التمويل  الضعيفة لسهم 
اال ان طابع البيع سيطر على هذه 

ببنوك أخرى.
ثالثا: أرباح الربع األول من العام 
احلالي، فمن املتوقع ان يعلن البنك 
بدايات األس��بوع اجلاري – اليوم 
األحد – عن أرباح تقدر بحوالي 76 
مليون دينار بنمو نسبته 20% مقارنة 
بالفترة نفس��ها من العام املاضي 
والتي بلغت أرباح البنك فيها نحو 
63.5 ملي��ون دينار، ومتثل أرباح 
البنك في الربع األول من العام احلالي 
مؤش��را مهما لقياس أرباح البنك 
في نهاية العام احلالي، ففي  ضوء 
هذه األرباح وفي حال عدم حتقيق 
معدالت من��و في أرباحه الفصلية 
خال الشهور التسعة القادمة، فإن 
األرباح املتوقعة س��تكون بحدود 

305 مايني دينار.

»الرابطة«.. 
تذبذب حاد

الرابطة للنقل  جاءت شركة 
ف���ي املركز اخلام���س من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 64.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 2265 صفقة 
قيمتها 24.7 مليون دينار، وظل 

سهمها ثابتا.
شهد سهم الرابطة منذ بدايات 
ارتفاعا في  تداوالت األس���بوع 
سعره ليرتفع من 345 فلسا الى 
420 فلس���ا حتى بدايات تداول 

للبنك في الربع االول من العام 
احلالي، فانه يتوقع ان يعلن عن 
ارباح تتراوح بني 1.6 مليون و1.8 
مليون دينار والتي تعتبر اكثر 
م���ن جيدة خاصة بع���د عملية 
التنظيف الشاملة مليزانية البنك 

لعام 2009.

»الوطني«.. 
نمو

احتل بنك الكويت الوطني املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
25.4 مليون سهم نفذت من خال 
475 صفقة قيمتها 31.1 مليون دينار، 

وانخفض سهمه 20 فلسا.
اتسمت آلية تداوالت سهم البنك 
الوطني ما بني البيع بسبب اجواء 
الهلع التي اصابت اوساط املتداولني 
االسبوع املاضي والشراء من قبل 
البعض الذين استغلوا تراجع السهم 
والذي يع��د املاذ اآلمن ألصحاب 
االجتاهات االستثمارية بعيدة املدى 
ألسباب، أوال: في ظل محدودية بل 
وندرة الفرص االستثمارية البديلة، 
فإن البنك الوطني ُيعد فرصة جيدة 

للشراء.
ثاني��ا: قدرته على حتقيق منو 
جيد في أرباح العام املاضي وتوزيع 
أرباح جيدة في ظل ضعف العائد 
للعديد من البنوك وخسائر حلقت 

»أجيليتي«.. 
نهاية مؤلمة

احتلت ش��ركة اجيليتي املركز 
الثان��ي من حي��ث القيم��ة، اذ مت 
تداول 60.2 مليون سهم نفذت من 
خال 2301 صفق��ة قيمتها 36.2 
مليون دينار، وانخفض س��همها 

30 فلسا.
في اليوم االول لتداوالت سهم 
اجيليتي يوم االثنني املاضي شهد 
الس��هم هبوطا باحلد االدنى في 
بدايات تداوله من 600 فلس الى 
550 فلسا اال انه شهد عمليات شراء 
قوية ادت لعودة السهم لارتفاع 
ملستوى 620 فلسا، وقد انتشرت 
معلومات عن ان شركة وفرة كانت 
وراء شراء اس��هم خزينة اال ان 
اسهم اخلزينة لدى شركة اجيليتي 
والبالغ عددها 39.3 مليون سهم 
لم تشهد تغيرا عما كانت عليه قبل 
وقف تداول سهم الشركة في بداية 
الشهر اجلاري، وفي كل االحوال 
فانه في ضوء حصول مجموعة 
»أنهام« التي يوجد مقرها في دبي 
على عقد م��ن اجليش االميركي 
بقيمة تتراوح بني 2 و6 مليارات 
دوالر بدال من اجيليتي، فان طريق 
القضاء االميركي اصبح مفتوحا 
للبت في اتهام وزارة العدل لشركة 
اجيليتي بالتزوير في فواتير توريد 
املواد الغذائية للجيش االميركي، 
وبالتبعية فان سهم اجيليتي يتوقع 
ان يواص��ل االنخف��اض وليس 
مس��تبعدا ان يصل الى ما دون 
ال� 500 فلس لتنتهي قصة املربع 
الذهبي على ايدي االميركان كما 

بدأت على ايديهم.

»بوبيان«
تجميع

احتل بن���ك بوبي���ان املركز 
الثالث من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 67.1 مليون س���هم نفذت 
من خالل 696 صفقة قيمتها 36.2 
مليون دينار، في بدايات تعامالت 
االسبوع شهد سهم بنك بوبيان 
بيع نحو 48 مليون س���هم من 
احد املستثمرين الى بنك الكويت 
الوطني الذي ارتفعت حصته الى 
46.6% من اسهم بنك بوبيان، فيما 
ان السعر السوقي للسهم تراجع 
بنسبة 5.4% مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، حيث تراجع سعر 
الس���هم من 560 فلسا الى 530 
فلسا، اما من حيث النتائج املالية 

»زين«.. 
تراجع

تصدرت شركة زين النشاط 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
29.2 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1188 صفقة قيمتها 38.6 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

100 فلس.
على الرغم م���ن التداوالت 
زي���ن  لس���هم  احمل���دودة 
 األس���بوع املاضي اال انه تكبد 
خسائر س���وقية كبيرة بلغت 
باألس���بوع  مقارن���ة   %7.2 
 قب���ل املاض���ي، فق���د تراجع 
الس���هم من دينار و380 فلسا 
الى دينار و280 فلسا، ويعود 
 ه���ذا التراجع الى الش���ائعات 
الت���ي انتش���رت ضمن موجة 
ش���ائعات عش���وائية ضربت 
البورص���ة أواخ���ر ت���داوالت 
األس���بوع املاضي، وصاحب 
الشائعات التي انتشرت حول 
 زين والت���ي تعلق���ت بتعثر 
في نق���ل بع���ض أصولها في 
أفريقي���ا واحتم���االت تغي���ر 
توزيعات الشركة من نقدي الى 
منحة، عمليات بيع ملحوظة 
اال ان معلومات  الس���هم  على 
الى  استقتها »األنباء« اشارت 
ان عمليات البيع ال تخرج عن 
نطاق عمليات نقل بني محافظ 
مالية تابعة لبعض كبار املالك، 
فضال عن انه ليس هناك اجتاه 
لدى مجل���س االدارة لتغيير 
توزيعات الش���ركة، باالضافة 
الى ان عمليات نقل اصول زين 
افريقيا ال تواجه اي عراقيل اال 
ان عدم حتديد موعد الجتماع 
العمومية للش���ركة  اجلمعية 
واقرار التوزيعات يشكل ضغطا 
على سهم زين واسهم الشركات 
املرتبط���ة بها والتي س���جلت 
تراجع���ا مبا ال يق���ل عن %25 
من اعلى املستويات السعرية 
التي حققتها منذ بداية العام، 
ومع انخفاض سهم زين مبقدار 
100 فلس االس���بوع املاضي، 
فان القيمة الس���وقية للشركة 
تراجعت مبقدار 427.5 مليون 
دينار لتصل ال���ى 5 مليارات 
و472 مليون دينار، فيما بلغت 
اخلسائر السوقية للسوق كله 
االس���بوع املاضي نحو 888.7 
مليون دينار لتش���كل خسائر 
زين وحدها نح���و 48.1% من 
اجمالي اخلس���ائر الس���وقية 

للبورصة.
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