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»األنابيب«.. 
استقرار

احتل���ت ش���ركة صناع���ة 
االنابيب املركز التاسع من حيث 
القيمة، إذ مت تداول 11.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 442 صفقة 
قيمتها 3.8 ماليني دينار، وظل 

سهمها ثابتا.
الت���داوالت الضعيفة  رغم 
لس���هم صناعة االنابيب اال ان 
احلركة السعرية للسهم اتسمت 
بالتذبذب امللحوظ، ففي بدايات 
تداوالت االسبوع انخفض السهم 
من 335 فلسا إلى 325 فلسا اال 
الى  ارتفاعا ملحوظا  انه شهد 
360 فلسا يوم الثالثاء املاضي 
ولكنه ع���اد لالنخفاض يومي 
االربع���اء واخلمي���س ليغلق 
على 335 فلس���ا رغم االعالن 
عن االنته���اء من صفقة زين � 
افريقيا، ولكن الس���هم يتوقع 
ان يش���هد االس���بوع اجلاري 
ارتفاعا في س���عره خاصة ان 
توزيعات االرباح التي حصلت 
عليها الشركة من زين ستدخل 
املالية لفترة  ضمن نتائجه���ا 
الربع الثاني من العام احلالي 
علما بأن ارباحها في الربع االول 
من العام احلالي بلغت نحو 2.2 
مليون دينار ما يعادل 10 فلوس 
للسهم االمر الذي يشير الى ان 
ارباحها في النصف االول من 
العام احلالي يتوقع اال تقل عن 
4.5 مالي���ني دينار اي اكثر من 

20 فلسا للسهم.

»منا«.. 
ارتفاع

جاءت شركة منا القابضة في 
املركز العاشر من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 17.4 مليون سهم نفذت من 
خالل 673 صفقة قيمتها 3.7 ماليني 
دينار وارتفع س��همها 10 فلوس. 
بدايات تداوالت االس��بوع  وفي 
انخفض س��هم منا من 196 فلسا 
الى 186 فلس��ا وفي اليوم نفسه 
ارتفع السهم باحلد االعلى ليواصل 
صعوده إلى ان وصل ملس��توى 
236 فلس��ا اال انه شهد عمليات 
بي��ع قوية جلني االرب��اح ليغلق 
في نهاية تعامالت االسبوع على 
سعر 206 فلوس مسجال ارتفاعا 
بنسبة 5.1% مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي، وال يزال اللغط كبيرا حول 
االرض التي متتلكها الشركة في 
مصر وسعيها لتحويلها من ارض 
زراعية الى سكنية والتي في حال 
حتقيقها ذلك الهدف، فإنها ستحقق 
ارباحا خيالية. وكانت الشركة قد 
حققت ارباح��ا ضعيفة في الربع 
االول من العام احلالي بلغت 195 

الف دينار.

مت تداول 25.8 مليون سهم نفذت 
من خالل 434 صفقة قيمتها 5.6 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 

فلسني.
الدولي في  البنك  شهد سهم 
بدايات تعامالت االسبوع تراجعا 
من 224 فلسا إلى 216 فلسا بفعل 
العام للس���وق. ولكن  التراجع 
النش���اط النس���بي الذي شهده 
قطاع البنوك بشكل عام خاصة 
في تعامالت ي���وم الثالثاء ادى 
إلى نشاط س���هم البنك الدولي 
الذي اغلق ف���ي نهاية تعامالت 
االس���بوع على 222 فلس���ا في 
تداوالت غلب���ت عليها عمليات 
املضاربة. وفي ضوء خطة البنك 
لزيادة عدد فروعه التي بلغت 13 
فرعا والتوسع في منتجاته، فانه 
يتوقع ان ينعكس ذلك ايجابا على 
نتائجه املالية املستقبلية اال ان 
البنك يواجه منافسة كبيرة من 
قبل البنوك االس���المية االخرى 
االمر الذي يتطلب جهودا حثيثة 
من قبل إدارة البنك ملواجهة هذه 

املنافسة.

»الصناعات«.. 
تراجع

احتل��ت مجموع��ة الصناعات 
الوطني��ة املرك��ز الثامن من حيث 
القيمة، إذ مت ت��داول 16.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 628 صفقة 
قيمتها 4.9 ماليني دينار، وانخفض 

سهمها 25 فلسا.
وعل��ى الرغ��م من الت��داوالت 
الضعيفة لسهم مجموعة الصناعات 
الوطنية االسبوع املاضي اال انه سجل 
انخفاضا سعريا ملحوظا بنسبة %7.9 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، حيث 
انخفض السهم من 315 فلسا إلى 280 
فلسا ليغلق في نهاية االسبوع على 
290 فلسا، وهذا االنخفاض يعود إلى 
املخاوف من النتائج املالية للشركة 
في الربع الثان��ي من العام احلالي 
نتيجة تراجع السوق بأكثر من %11 
منذ بداية الربع الثاني مقارنة بنهاية 
الربع األول األمر الذي س��ينعكس 
س��لبا على االصول االستثمارية 
التي  الوطنية  الصناعات  ملجموعة 
متتلك محفظة استثمارية ضخمة 
في الس��وق ابرز اصوله��ا البنك 
الوطني وبي��ت التمويل الكويتي. 
امللحوظ للسهم  ورغم االنخفاض 
االس��بوع املاضي اال انه يتوقع ان 
يش��هد في الفترة القادمة صعودا 
خاصة انه كان يشهد عمليات شراء 
على اسعار ما بني 280 و290 فلسا. 
وكانت الصناعات الوطنية قد حققت 
ارباح��ا في الرب��ع االول من العام 
احلال��ي بلغت 4.7 ماليني دينار ما 
يعادل اربعة فلوس للسهم، ويتوقع 
ان تس��تفيد الشركة من توزيعات 
»زين« خاص��ة ان محفظتها املالية 

تضم اسهم زين.

السهم من قبل بعض اجلهات 
االس���تثمارية الت���ي تس���عى 
لالستحواذ على حصة من أسهم 
البنك خاصة ان البنك يتعافى 
بشكل سريع من تداعيات األزمة 

التي مر بها.

»المشاريع«.. 
انخفاض محدود

الكويت  جاءت شركة مشاريع 
القابضة في املركز الس��ادس من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 16.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 427 صفقة 
قيمتها 5.7 ماليني دينار، وانخفض 

سهمها 5 فلوس.
على الرغم من التداوالت احملدودة 
لسهم املشاريع إال ان أغلبها عمليات 
نق��ل بني بع��ض احملاف��ظ املالية، 
وبش��كل عام فإن س��هم مشاريع 
الكويت يشهد متاسكا قويا قياسا 
بأسهم شركات االستثمار األخرى 
الت��ي تهاوت حتت وط��أة األزمة، 
وه��ذا يعود ال��ى األصول اجليدة 
الت��ي متتلكها مجموعة مش��اريع 
الكويت واملوزعة بني قطاعات البنوك 
والتأمني واالستثمار، واالهم االدارة 
احلذرة ملجموعة مشاريع الكويت. 
وقد حققت الشركة أرباحا في الربع 
األول من العام احلالي تقدر بنحو 
4.7 مالي��ني دينار م��ا يعادل 4.2 
فلوس للسهم. وفي ضوء أرباحها 
في الربع الثاني، فإنه ميكن توقع 
نتائجها املالية لفترة النصف الثاني 

من العام احلالي مع منو أفضل.

»الدولي«.. 
انخفاض

جاء بنك الكويت الدولي في 
املركز السابع من حيث القيمة، إذ 

اخلميس املاضي وسط جدل بني 
املس��اهمني حول آخر التطورات 
اخلاصة بالقضية املرفوعة ضدها 
في أميركا ومدى انعكاسها على 
الوضع املالي املستقبلي للشركة، 
وايضا كيفية تعويض الش��ركة 
للعائ��دات التي كانت حتققها من 
عق��ود اجلي��ش األميركي، وقد 
حرص رئيس مجلس إدارة الشركة 
على القول للمساهمني انه يصعب 
تعويض العوائد التي كانت حتققها 
عقود اجلي��ش األميركي، ولكنه 
أكد على ان استراتيجية الشركة 
في الفترة املقبلة س��تعتمد على 
القطاع التجاري وقطاع التجزئة 
والتوسع في األسواق املتواجدة 
فيها الش��ركة والتي تقدر بنحو 

120 دولة.

بنك الخليج.. 
ارتفاع

جاء بنك اخلليج في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 15.1 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 302 صفقة قيمتها 
6.2 ماليني دينار، وارتفع سهمه 

10 فلوس.
تأثر س���هم بن���ك اخلليج 
في بدايات تعامالت األسبوع 
بالتراجع الذي شهده السوق، 
حيث تراجع الس���هم من 415 
فلس���ا الى 405 فلوس، إال انه 
استعاد خسائره ليشهد ارتفاعا 
مع نهاية األسبوع ويغلق على 
425 فلسا مسجال ارتفاعا بنسبة 
2.4% وهذا االرتفاع يعتبر جيدا 
مقارنة بالتداوالت الضعيفة التي 
شهدها السهم، وفي الوقت نفسه 
تعطي مؤشرا على ان االجتاه 
العام للسهم في الفترة املقبلة 
نحو الصعود، وذلك بفعل تزايد 
عمليات الشراء املتوقعة على 

منوا ف���ي الربع الثاني مقارنة 
الوطني  بالربع األول، فالبنك 
سيحقق استفادة مزدوجة من 
صفقة »زين«، االستفادة األولى 
تتعلق بسداد قروض من بعض 
املساهمني، وبالتالي تخفيض 
من حج���م املخصصات، األمر 
الذي س���ينعكس عل���ى أرباح 
البنك، االس���تفادة الثانية انه 
أحد البنوك التي س���اهمت في 
الق���روض املجمعة التي قامت 
»زين« بسدادها لنحو 60 بنكا 
والتي تقدر بنحو 4.2 مليارات 
املزي���د من  دوالر، وبالتال���ي 
تخفيض في حجم املخصصات، 
باإلضافة الى ان جزءا كبيرا من 
فائض السيولة املالية لصفقة 
»زي���ن« موجود ل���دى البنك 
الوطني، األمر الذي ميكنه من 
زيادة محفظة قروضه وبالتالي 
املزيد من األرباح، لذلك فإن سهم 
البنك الوطني باألسعار احلالية 
ميثل فرصة جيدة للشراء آلجال 

متوسطة وطويلة املدى.

»أجيليتي«.. 
استقرار

احتلت شركة أجيليتي املركز 
الرابع من حيث القيمة، إذ مت تداول 
15.1 مليون سهم نفذت من خالل 
676 صفق��ة قيمتها 6.6 ماليني 

دينار، وظل سهمها ثابتا.
رغم التداوالت احملدودة لسهم 
أجيليت��ي إال ان س��عره تعرض 
لتذب��ذب ملح��وظ، حيث تراجع 
من 455 فلس��ا الى 420 فلس��ا، 
إال انه اس��تعاد خس��ائره ليغلق 
على 455 فلس��ا نتيجة عمليات 
الشراء التي ش��هدها في آخر 3 
أيام من تداوالت األسبوع لدفع 
الس��هم لتعديل أسعاره القتراب 
عمومية الشركة التي عقدت يوم 

وانه س��يحقق مكاس��ب سوقية 
لن تقل عن 50 فلسا حتى نهاية 
الش��هر اجلاري، وفي ظل اللغط 
الذي دار حول النتائج املالية في 
الربع األول من العام احلالي، فإن 
للنتائج  املتداولني تتطلع  أوساط 
املالية في الربع الثاني ملعرفة مدى 
النمو مقارن��ة بالربع األول، مع 
أهمية األخذ في االعتبار ان نتائج 
النص��ف األول من العام احلالي 
ستكون مدققة وبالتالي ستكون 
مؤشرا مهما لتوقعات النتائج املالية 
في النصف الثاني والتي يتوقع 
ان تش��هد منوا مقارنة بالنصف 

األول.

»الوطني«.. 
تجميع

جاء بن���ك الكويت الوطني 
في املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 7.7 ماليني سهم نفذت 
من 229 صفقة قيمتها 9.1 ماليني 

دينار، وظل سهمه ثابتا.
التي  الهبوط  رغم موج���ة 
إال ان سهم  البورصة  شهدتها 
الوطن���ي حافظ على  البن���ك 
سعره عند دينار و200 فلس 

في تداوالت ضعيفة جدا.
التي  أبرز املؤش���رات  فمن 
لوحظت على سهم البنك الوطني 
منذ بداية الربع الثاني وحتى 

أمس:
أوال: الضعف امللحوظ في 
املعروض من السهم للبيع مقابل 

الرغبة في اقتنائه.
ثانيا: محافظته على سعره 
لتذبذب���ات  التع���رض  دون 

كبيرة.
ثالثا: أثبت السهم انه املالذ 

اآلمن للمستثمرين.
رابعا: مع توزيعات »زين« 
فإن أرباح البنك يتوقع ان تشهد 

لتداوله والتي في الغالب متت 
من قبل بعض احملافظ املالية 
وبعض كبار املضاربني والتي 
صاحبها ايضا عمليات بيع على 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلراف���ي، كان الب���د ان تأخذ 
حاصله���ا، أي انه كان تصرفا 
ذكيا من قبل صناع الس���وق 
األساسيني على سهم زين وأسهم 
الشركات املرتبطة بها من حيث 
عدم التحرك لدعم هذه األسهم 
الى ان تتالشى ضغوط البيع، 
وهذا ما حدث في نهاية تداوالت 

األسبوع.
وفي ضوء ذلك، فإن هناك 
عوامل يتوقع ان تدفع س���هم 
زين وأسهم الشركات املرتبطة 
بها لالرتفاع وبالتالي السوق 

بشكل عام:
أوال: الس���يولة املالية التي 
دخلت حساب املساهمني والتي 
تقدر بنحو 650 مليون دينار، 
حيث يتوقع عودة جزء منها 

للسوق.
ثانيا: رغم أجواء اإلحباط 
التي تسود أوساط املتداولني إال 
ان التوزيعات املتوقعة للسهم 
في عامي 2010 و2011 تزيد على 
1.2 مليار دينار، وبحساب هذه 
التوزيعات على السعر السوقي 
احلالي لسهم زين، فإنها حتقق 
عائدا نس���بته 18% األمر الذي 
يعد محفزا ألصحاب االجتاهات 
االستثمارية متوسطة وبعيدة 

املدى.

»بيتك«.. 
استقرار

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الثاني من حيث القيمة إذ 
مت تداول 9.6 ماليني سهم نفذت 
من خالل 477 صفقة قيمتها 9.4 
ماليني دينار، وظل سهمه ثابتا.

اتس��مت حركة التداول على 
سهم »بيتك« األس��بوع املاضي 
بالضعف مع تذبذب محدود لسعر 
السهم بني 970 و990 فلسا، إال ان 
طبيعة التداول على السهم غلبت 
عليها عمليات الشراء خاصة ان 
السهم أسس بقوة على أسعاره 
احلالية، وهذا يعطي مؤشرا بأنه 
سيشهد ارتفاعا في الفترة املقبلة 
ألسباب أهمها: انه باعتبار ان سهم 
»بيتك« ميث��ل أحد املراكز املالية 
األساس��ية لدى احملاف��ظ املالية 
والصناديق االس��تثمارية، فإنه 
البد ان يش��هد صعودا ملستوى 
بني دينار و40 فلسا ودينار و60 
فلسا على األقل في نهاية الشهر 
اجلاري ال��ذي يتزامن مع نهاية 
ميزانيات الشركات للنصف األول 
من العام احلال��ي، وبالتالي فإن 
املتداول العادي في إمكانه شراء 
سهم »بيتك« باألس��عار احلالية 

»زين«.. 
عودة

تص���درت مجموع���ة زين 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 12.8 مليون سهم نفذت 
من خ���الل 737 صفقة قيمتها 
14.7 مليون دينار، وانخفض 

سهمها 200 فلس.
مع عودة سهم زين للتداول 
فقد انخفض مبقدار 200 فلس 
أرباح  نتيج���ة تداول���ه دون 
التوزيعات التي بلغت 170 فلسا، 
حيث تراجع السهم من دينار 
و340 فلس���ا قبل وقف تداوله 
الى دينار و140 فلسا بانخفاض 
نس���بته 14.9% ومع انخفاض 
س���هم زين مبقدار 200 فلس 
فإن القيمة الس���وقية للشركة 
تراجعت مبق���دار 855 مليون 
دينار لتصل ال���ى 4 مليارات 

و873.5 مليون دينار.
مع عودة سهم زين للتداول 
عقب اإلعالن عن انتهاء الصفقة 
وحتوي���ل قيمته���ا وحتقيق 
الشركة أرباحا بلغت 2.7 مليار 
دوالر، ش���هد السهم انخفاضا 
دفع السوق لهبوط كبير غير 
متوقع، األمر الذي أثار االستياء 
لدى أوساط املتداولني، وما حدث 
من هب���وط ال يعكس ضخامة 
الصفق���ة واألرباح احملققة من 
ورائه���ا، ولك���ن الهبوط جاء 
نتيجة ضغوط بيع ملحوظة 
على سهم زين تبعها عمليات 
بيع قوية على أسهم الشركات 
املرتبطة به���ا، األمر الذي دفع 

السوق للهبوط بقوة.
التي  العوامل  فهناك بعض 
يجب اإلشارة اليها للوصول الى 
تبرير لهبوط السوق في اليوم 
نفسه الذي عاد فيه سهم زين 
للتداول والذي اثار االستغراب 

لدى أوساط املتداولني:
أوال: هناك مضاربون قاموا 
في الفترة التي توقف فيها سهم 
زين بعمليات جتميع على أسهم 
الشركات املرتبطة بسهم زين 
والتي قد تراجعت بشدة، ومع 
صعود السوق في اليوم الذي 
سبق اإلعالن عن امتام صفقة 
زين وبدايات التداول في اليوم 
الذي عاد فيه السهم للتداول، قام 
املضاربون بعمليات بيع جلني 
األرباح لالس���تفادة من الزخم 

الذي شهدته صفقة زين.
ثانيا: عودة سهم زين قبل 
الفترة التي طالب فيها مجلس 
إدارة الشركة بتوقفه عن التداول 
حتى يوم اخلميس املاضي، األمر 
الذي أدى لعمليات بيع خاصة 
انه عاد قب���ل موعد توزيعات 

األرباح.
ثالثا: عملي���ات البيع التي 
شهدها سهم زين في اليوم األول 

توقعات بتحسن تدريجي للسوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني
ودخول سيولة توزيعات »زين« حساب المساهمين

أفض�ل أوقات الش�راء عندما تطغ�ى أجواء اإلحب�اط على أوس�اط المتداولين 

855 مليون دينار الخسائر السوقية ل� »زين« تمثل 81% من إجمالي خسائر السوق

مليار و55 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 1.4% والوزني %1.2

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

%)+ أو -(30 مايو حتى 3 يونيو6 حتى 10 يونيومؤشر%)+ أو -(30 مايو حتى 3 يونيو6 حتى 10 يونيومؤشر

3.4193.00741213.7املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-1.4-4.513.54.576.162.6مؤشر NIC50 )نقطة(

27.178.72020.822.0116.356.70930.5املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-1.4-6.639.86.733.593.7السوق السعري )نقطة(

1.650.000650.0001.000.000153.8كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-1.2-406.6411.44.8السوق الوزني )نقطة(

1569150.0عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(879.517.500820.967.50058.550.0007.1كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

377.530194.275183.25594.3قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(17.09515.0332.06213.7عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-3.3-31.246.652.05332.302.032.1401.055.380.087القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(135.893.600104.110.05531.783.54530.5قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(175.903.500164.193.50011.710.0007.1املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي

جاء عدم تفاعل سوق الكويت لألوراق املالية االسبوع املاضي مع اإلعالن عن 

االنتهاء من صفقة زين � افريقيا ليعكس ضعف الثقة في السوق رغم السيولة املالية 

التي ستوفرها هذه الصفقة للعديد من الشركات خاصة البنوك سواء على مستوى 

االستفادة من توزيعات األرباح أو على مستوى احتفاظ اغلب البنوك خاصة البنك 

الوطني بالس�يولة اخلاصة بالصفقة بعد س�داد زين 4.2 مليارات دوالر التزامات 

مالية لنحو 60 بنكا.

ورغم أجواء االحباط التي س�ادت األوساط االس�تثمارية جراء خيبة أملهم 

في عدم حتقيق الس�وق االرتفاع الذي كان من املفترض حتقيقه من إمتام صفقة 

زين إال أن هناك مؤش�رات إيجابية تعطي دالالت على أن السوق قد يأخذ منحى 

االجتاه الصعودي اعتبارا من االسبوع اجلاري بشكل تدريجي، ومن ابرزها التباين 

في مؤشرات السوق نفسها، ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشرا السوق � السعري 

والوزني � ارتفعت املتغيرات الثالثة بنس�ب جيدة مقارنة باألسبوع قبل املاضي 

خاصة املعدل اليومي لقيمة التداول الذي سجل ارتفاعا بنسبة 30.5%، األمر الذي 

يظهر أن عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع.

فقد انخفض املؤشر السعري 93.7 نقطة ليغلق على 6639.8 نقطة بانخفاض 

نس�بته 1.4% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فيما بلغت خسائر املؤشر منذ بداية 

العام نحو 365.5 نقطة بانخفاض نسبته %5.2.

كذلك انخفض املؤشر الوزني 4.8 نقاط ليغلق على 406.6 نقاط بانخفاض 

نسبته 1.2% مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 20.6 

نقطة بارتفاع نسبته %5.4.

وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر كبيرة االسبوع املاضي بلغت نحو مليار 

و55 مليون دينار وجاء االرتفاع امللحوظ في اخلس�ائر السوقية نتيجة انخفاض 

القيمة السوقية لشركة زين مبقدار 855 مليون دينارا والتي متثل نحو 81% من 

اخلسائر السوقية االجمالية للسوق لتصل القيمة السوقية االجمالية الى 31 مليارا 

و246 مليون دينار بانخفاض نس�بته 3.3% مقارنة باألس�بوع قبل املاضي، فيما 

بلغت اخلسائر االجمالية للسوق منذ بداية العام نحو 561 مليون دينار بانخفاض 

نسبته %1.8.

وقد سجلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا ملحوظا مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فقد 

ارتفعت كمية األسهم املتداولة بنسبة 7.1% والقيمة بنسبة 30.5% والصفقات بنسبة 

13.7%. ويظهر ارتفاع املتغيرات الثالثة ان هناك عمليات شراء اكثر من البيع والتي 

يتوقع ان تزداد وتيرتها حتى نهاية الشهر اجلاري ألسباب: أوال: السيولة املالية التي 

وفرتها توزيعات زين والبالغة نحو 655 مليون دينار يتوقع ان يعاد استثمار جزء منها 

في السوق خاصة على اسهم الشركات القادرة على حتقيق منو في أدائها التشغيلي 

والتي اثبتت قدرتها على جتاوز األزمة والتي في مقدمتها البنك الوطني.

ثانيا: ال يوجد مفر أمام املجاميع االس�تثمارية من التحرك على أس�همها خالل 

الفترة املتبقية من الربع الثاني لتقليل الهامش الكبير للفروقات السعرية ألسهم هذه 

املجاميع قياسا مبس�توياتها في نهاية الربع األول من العام احلالي، وذلك بتحسني 

ميزانياته�ا في الربع الثاني، وفي هذا الس�ياق لوحظ حترك ايفا واغلب الش�ركات 

املرتبطة بها في نهاية االس�بوع املاضي فمن شأن تزايد عدد املجاميع التي تدعم 

اسهمها ان تدفع السوق للنشاط.

ثالثا: رخص اسعار العديد من األسهم يتوقع ان يشجع بعض املجاميع املضاربية 

للدخول عليها، فأس�عار اغلب االس�هم في مختلف القطاعات اقل بكثير من قيمتها 

الدفترية باإلضافة الى ان هناك العديد من األسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها 

االسمية مبا ال يقل عن %50.

رابعا: هناك قاعدة في اس�واق املال تفيد بأن أفضل أوقات الشراء عندما تسود 

أجواء اإلحباط أوساط املتداولني، والفترة احلالية، حالة االحباط تسيطر على أوساط 

املتداولني.
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نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي
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نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي
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