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شراء ملحوظ على »زين« وشركات الخرافي

و»أجيليتي« وشركاتها تواصل الهبوط
التنمية والتي بدأ الكش����ف عنها 
خاصة مشروع البيوت منخفضة 
التكاليف والتي سيكون للقطاع 

اخلاص دور اساسي فيها.
رابع����ا: توات����ر معلومات عن 
ان هن����اك صفقة اخ����رى تتعلق 
بشركة زين سواء من خالل بيع 
بعض اصولها أو بيع حصة في 
الش����ركة األم، مع اقتراب موعد 
انعقاد اجلمعية العمومية للشركة 
والتي يتوقع انعقادها نهاية الشهر 
اجلاري أو بدايات الشهر املقبل.

خامس����ا: التوقعات بالنتائج 
املالية اجليدة ألغلب الش����ركات املدرجة ف����ي الربع االول من 
العام احلالي، لذلك فإن الس����وق م����ن املفترض ان يغلب على 

اجتاهه في الفترة املقبلة الصعود اكثر من الهبوط.
آلية التداول

عل����ى الرغم من النتائج املالية اجلي����دة للبنك الوطني في 
الربع االول، اال ان التداوالت كانت محدودة نس����بيا، وسيطر 
طابع الشراء على تداوالت السهم الذي سجل ارتفاعا محدودا، 
فيما ان سهم التمويل الكويتي شهد تداوالت نشطة غلب عليها 
عمليات البيع التي ادت لتراجع الس����هم من دينار و100 فلس 
الى دينار و60 فلسا، اال انه اغلق على دينار و80 فلسا مسجال 
انخفاضا محدودا بفعل عمليات الشراء التي استوعبت عمليات 

البيع امللحوظة على السهم.
وفي قطاع االستثمار، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، خاصة اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار، وذلك 
بفعل عمليات الشراء امللحوظة على هذه االسهم التي حققت 

مكاسب سوقية ملحوظة.
واستمرت حركة التداول في الضعف على اسهم الشركات 
العقارية التي تراجع اس����عار معظمها، خاصة سهم الوطنية 
العقارية الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره متأثرا بانخفاض 

سهم اجيليتي.
الصناعة والخدمات

ش����هد س����هم الصناعات الوطنية هبوط����ا ملحوظا بفعل 
عمليات البيع امللحوظة على الس����هم، فيما شهد سهم صناعة 
االنابيب ارتفاعا باحلد االعلى بفعل عمليات الش����راء القوية 

على السهم.
وفي قطاع اخلدمات شهد سهم زين عمليات شراء ملحوظة 
دفعته لتحقيق مكاس����ب س����وقية جيدة، فيما استمر االجتاه 

النزولي ألسهم اجيليتي والرابطة والتنظيف ولوجستيك.
واستمرت التداوالت ضعيفة على اغلب اسهم الشركات غير 
الكويتية مع ارتفاع اسعار بعضها، وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 5 ش����ركات على 59% من اجمالي الشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها 125 شركة.

على السوق بشكل عام خاصة ان العناصر السلبية مرتبطة 
بنحو 6 شركات فقط.

وفيما يتعلق بالعناصر االيجابية: 
املالية  النتائج  أوال: 
التي حققها البنك الوطني 
في الربع األول من العام 
احلال����ي والتي اظهرت 
حتقيق منو نسبته %20 
مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
ارتفاع اسعار  ثانيا: 
النف�����ط ووص��وله����ا 
ملستويات جيدة يحقق 
اي����رادات  فائضا ف����ي 
الع���امة  امليزاني��������ة 

للدولة.
الدخول في  ثالث����ا: 
طرح العديد من مشاريع 

وجاء قطاع العقار في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
20.9 ملي����ون س����هم نفذت من خالل 500 صفق����ة قيمتها 2.8 

مليون دينار.
تعافي السوق

األوس����اط  تأم������ل 
االستثمارية بأن تقود 
زين ومجموعة شركات 
اخلرافي تعافي السوق 
وقيادته نحو النشاط في 
الفترة القادمة خاصة ان 
محفزات نشاط السوق 
العناصر  اق����وى م����ن 
التي دفعته  الس����لبية 
للهب����وط والتي التزال 
تش����كل ضغوط����ا على 
انه ال  اال  بعض االسهم 
يجب ان تشكل ضغوطا 

هشام أبوشادي
قادت زين وأس����هم ش����ركات 
مجموعة اخلرافي حركة التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
امس في الوقت الذي اتسمت فيه 
حركة التداول على اسهم املجاميع 

االستثمارية األخرى بالضعف.
ولكن الالف����ت عمليات البيع 
الواضحة على سهم بيت التمويل 
الكويت����ي ومجموعة الصناعات 
الوطنية، حيث اشارت مصادر الى 
ان احدى شركات االستثمار كانت 
وراء عمليات البيع على السهمني 

لتوفير سيولة مالية لدعم اسهم شركات اخرى متتلك محفزات 
قوية ألن تشهد نشاطا ملحوظا في الفترة املقبلة.

وعلى الرغم من االرتفاع احملدود ملؤش����ري الس����وق امس 
اال ان����ه من الواضح ان الس����وق يتوق����ع ان يحقق املزيد من 
املكاس����ب في الفترة املقبلة بقيادة زين والش����ركات املرتبطة 
بها خاصة انه مر مبا يش����به االزمة االس����بوع املاضي نتيجة 
التطورات الس����لبية اخلاصة بأجيليتي والرابطة وشركاتها، 
حيث واصلت هذه الشركات االنخفاض بشدة، ولكنها تقترب 
من مستويات سعرية مناسبة للشراء، حيث يتوقع ان تشهد 
الرابطة وش����ركاتها عمليات شراء وان كانت بوتيرة محدودة 
خاصة ان معدالت هبوط هذه األس����هم في اليومني األخيرين 
من تداوالت األسبوع املاضي وحتى امس قد استوعبت ردود 
الفعل حول عقود اجليش االميركي اال ان س����هم اجيليتي قد 

يستمر في الهبوط ولكن بوتيرة تدريجية.
المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 0.1 نقطة ليغلق على 7384.6 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 1.55 نقطة ليغلق على 436.34 

نقطة بارتفاع نسبته %0.36.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 243.4 مليون سهم نفذت من 

خالل 5958 صفقة قيمتها 71.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 125 شركة من أصل 211 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
48 شركة وحافظت اسهم 38 شركة على اسعارها و86 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 82.5 مليون سهم نفذت من خالل 1783 صفقة قيمتها 
11 مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 71 مليون س����هم نفذت م����ن خالل 1534 صفقة 

قيمتها 22.7 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 28.9 مليون س����هم نفذت من خالل 834 صفقة قيمتها 
9.6 ماليني دينار وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 25.1 مليون س����هم نفذت من خالل 997 صفقة 

قيمتها 25.6 مليون دينار.

 ضعف واضح 
على تداوالت 
أسهم أغلب 
المجاميع 
االستثمارية

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

5 شركات على 
59% من القيمة 

اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم 5 شركات 
البالغة 42.4 مليون دينار على 59% من القيمة 
االجمالية، وهذه الش���ركات ه���ي: »الوطني«، 
»بيتك«، »الصناع���ات الوطنية«، »اجيليتي« 

و»زين«.
 استحوذت قيمة تداول اسهم بيتك البالغة 16.9 

مليون دينار على 23.5% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعالها 
االستثمار مبقدار 41.5 نقطة، تاله االغذية مبقدار 
38.1 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات 
اعالها غير الكويتية مبقدار 63.3 نقطة، تاله 

اخلدمات مبقدار 40.4 نقطة.
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المؤشر 0.1 نقطة وتداول 
243.4 مليون سهم قيمتها 

71.8 مليون دينار

ارت��ف��اع

أوساط املتداولني يعولون على شركات اخلرافي في نشاط السوق

استدعاء زيادة رأسمال »األهلي« 
اعتبارًا من 11 أبريل الماضي

عمومية »جلوبل« 5 مايو المقبل  

»الكويتية للمقاصة« توفر خدمات أون الين

ذكر س���وق الكويت ل���ألوراق املالية أن البنك 
االهلي الكويتي افاده بأنه بناء على موافقة اجلمعية 
العمومي���ة للبنك واملنعقدة يوم االثنني املوافق 7 
سبتمبر 2009 على زيادة رأسمال البنك  من 115.2 
مليون دينار الى 144.1 مليون دينار اي بنس���بة 
25% من رأس املال املدفوع بقيمة اسمية 100 فلس 
مضافا اليها عالوة اصدار قدرها 250 فلسا للسهم 
الواحد فقد حدد مجلس االدارة فترة االس���تدعاء 

لتلك الزيادة لتكون خ���الل الفترة من يوم االحد 
املوافق 11 ابريل 2010 وملدة 18 يوما تنتهي بنهاية 
دوام ي���وم االربعاء املوافق 28 ابريل 2010 واذا لم 
يستنفد االكتتاب ملدة مماثلة تبدأ من يوم االربعاء 
املوافق 19 مايو 2010، وذلك للمساهمني املسجلني 
بسجالت البنك حتى يوم اخلميس املوافق 8 ابريل 
2010  علما بأن االكتتاب في تلك الزيادة س���يكون 

مبقر الشركة الكويتية للمقاصة.

أفاد سوق الكويت لألوراق 
املالية بأن اجلمعية العمومية 
العادي����ة وغير العادية لبيت 
االستثمار العاملي ستنعقد يوم 
االربعاء املوافق 2010/5/5 في 
متام الساعة 11 صباحا في مقر 
الشركة، حيث ستتم خاللها 
مناقش����ة   عدم توزيع ارباح 
عن السنة املالية املنتهية في 

2009/12/31 واملوافق����ة على الغ����اء موافقة اجلمعية 
العامة العادية للش����ركة املنعقدة في 2009/6/15 عن 
نهاية السنة املالية 2008 بزيادة رأسمال الشركة مبا 
يعادل 150 مليون دينار موزعة   على 1.5 مليون سهم 
بقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد وعالوة 
اصدار 10 فلوس للسهم الواحد ومصروف إصدار 5 
فلوس للس����هم الواحد واملوافقة على زيادة رأسمال 

الشركة مبا يعادل 100 مليون 
دينار موزعة على مليون سهم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 
الواحد وعالوة اصدار 5 فلوس 
للسهم الواحد على أال يتجاوز 
مصروف اإلصدار 5%  من القيمة 
االسمية للس����هم الواحد وان 
يتم استدعاء زيادة رأس املال 
على دفعة واحدة واالولوية 
باالكتتاب للمساهمني املس����جلني بسجل املساهمني 
في اليوم الس����ابق على تاريخ دعوة مجلس االدارة 
للمساهمني لالكتتاب، كما يجوز دخول مساهمني جدد 
بالفائض غير املكتتب فيه من قبل املساهمني وتفويض 
مجلس   االدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد 
الستدعاء رأس املال، كما ستتم مناقشة بنود اخرى 

على جدول االعمال.

أعلنت الش���ركة الكويتية للمقاصة عن توفير 
خدمة املقاص���ة أون الين والتي من خاللها ميكنهم 

االستفادة من اخلدمات التالية: 
1 � تعبئة منوذج فتح حساب تداول. 

2 � إمكانية االطالع على كشوف التداول اليومية 
واالسبوعية اخلاصة بهم. 

3 � دف���ع املبالغ املس���تحقة عل���ى العميل )كي 
نت(. 

4 � اضاف���ة رصيد نقدي حلس���اب التداول )كي 
نت(. 

5 � االكتتاب عن عمالء الشركة في زيادة رأس املال 
للشركات املدرجة بسوق الكويت لالوراق املالية. 

توّقعا أن يشهد السوق حالة من التذبذب 

اقتصاديان: غالبية المتداولين 
ينتظرون بشغف إعالنات الربع األول

شركة مملوكه ل� »الصفاة« تحقق ربحًا 
نحو 4.25 ماليين دينار من »تخارج«

اجمع اقتصاديان كويتيان على ان غالبية املتداولني في س����وق 
الكويت لالوراق املالية )البورصة( ينتظرون بشغف إعالنات أرباح 
الرب����ع األول من العام احلالي لكي يتخذوا قراراتهم االس����تثمارية 

املتعلقة بتحريك أسهم في شتى القطاعات املدرجة.
وتوقعا ان يشهد السوق حالة من التذبذب خالل جلسات األسبوع 
اجلاري حتى تنتهي حالة الترقب الفصاحات الربع االول خاصة من 
الشركات القيادية التي تسارع في اإلعالن عن بياناتها ما ينعكس 

ايجابا على أداء السوق.
بداية قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات االستثمارية 
مهند املسباح ان تداوالت الس����وق اليوم كانت منصبة على اسهم 
منتقاة منها بيت التمويل الكويتي )بيتك( عالوة على سهم شركة 
»زين« وكذلك »اجيليتي« والتركيز على بنك الكويت الوطني وبنك 

بوبيان ملا بينهما من ارتباط.
واضاف ان الكثير من املتداولني يش����تكون من ندرة املعلومات 
والتي على أساسها ميكنهم اتخاذ قرارات استثمارية سواء بالبيع 

أو الشراء وهو االمر الذي اثر على مجريات التداوالت.
 ودعا املس����باح إدارة السوق الى اتخاذ النهج الذي تسير عليه 
أس����واق املال في املنطق����ة فيما يخص املعلومات عل����ى اعتبار ان 
الش����فافية أمر مهم جدا في البورص����ات حتى يصبح األمر واضحا 

لشرائح املستثمرين.
وتوقع املس����باح ان تس����تمر وتيرة التداوالت في السوق على 
نفس املنوال الذي سارت عليه في تداوالت اليوم وقد تتأثر بإعالن 
أس����ماء املفوضية على هيئة سوق املال ملا لها من أهمية في حتديد 
مسار السوق. وأضاف »في حال إعالن األسماء ستعكس توجهاتها 
على مس����ار السوق مع عدم وجود اي تدخالت وان كان ذلك سيتم 
وفق آليات الس����وق«. وق����ال رئيس فريق دري����ال للتحليل الفني 
محمد الهاجري ان أداء السوق اليوم كان متباينا بني ايجابية إعالن 
بنك الكويت الوطني ألرباح الربع األول والس����لبيات التي خلفتها 
أسهم القطاع اخلدماتي خاصة اللوجستية منها األمر الذي عكسته 

املؤشرات الرئيسية للسوق. 
واضاف ان السوق قد يش����هد حالة من التراجعات خاصة فيما 
يتعلق ببعض التفاعالت حول اإلقراض ونقص السيولة فينعكس 
بدوره على املؤشر السعري الذي قد يتراجع الى مستوى 7100 نقطة 
جراء فقدان القيمة الس����وقية لقطاع اخلدمات على ضوء اخلسائر 

التي حلقت ببعض األسهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة الصفاة لالستثمار 
)الصفاة( أفادت بأن شركة تابعة لها بنسبة 100% قد تخارجت 
من احد استثماراتها بجمهورية الصني الشعبية وستحقق ربحا 
تقريبيا من عملية التخارج وقدره 4.25 ماليني دينار، وستنعكس 
هذه األرباح على البيانات املالية لش���ركة الصفاة لالس���تثمار 
بنسبة امللكية 100%، ومبا يعادل 5.5 فلوس ربحية للسهم الواحد 
تقريبا، كما س���تظهر األرباح ضمن بيانات الربع الثاني املنتهي 

في 30 يونيو 2010.


