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فنيًا السوق وصل إلى القاع والبنوك حّدت من تدهوره
تدني األسعار والتحرك المتوقع للمجاميع لرفع أسهمها يدفعان البورصة باتجاه االرتفاع

الخسائر السـوقية لـ »زين« البالغة 256.5 مليون دينار تمثل 47.3% من إجمالي الخسائر

4 أسـباب رئيسـية سـاهمت في تدهور نفسـية المتداولين ودفعت لعمليـات بيع قوية

541.4 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري 0.9% والوزني %1.6

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

%)+ أو -(30 مايو حتى 10 يونيو13 حتى 17 يونيومؤشر%)+ أو -(30 مايو حتى 10 يونيو13 حتى 17 يونيومؤشر

3.6323.4192136.2املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(-2.4-4.403.94.513.5109.6مؤشر NIC50 )نقطة(

33.515.67027.178.7206.336.95023.3املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(-0.9-6.583.16.639.856.7السوق السعري )نقطة(

1.950.0001.650.000300.00018.2كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-1.6-399.9406.66.7السوق الوزني )نقطة(

151500عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(930.667.500879.517.50051.150.0005.8كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-10.6-337.385377.53040.145قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(18.16117.0951.0666.2عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-1.7-30.705.184.36131.246.652.053541.467.692القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(167.578.350135.893.60031.684.75023.3قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(186.133.500175.903.50010.230.0005.8املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

اجلداول والرسوم البيانية إعداد شركة االستثمارات الوطنية

هشام أبوشادي
على الرغم من الهبوط احلاد ملؤشري السوق خالل مراحل التداول األسبوع 
املاضي اال انه لألسـبوع الثاني على التوالي يالحظ ان املتغيرات الثالثة تسجل 
ارتفاعا قياسيا باالنخفاض املتواصل ملؤشري السوق، فعلى املستوى الفني، فقد 
وصل املؤشر السعري في بدايات تداول األسبوع ألدنى مستوى له على اإلطالق 
حيث وصل هبوطه ملسـتوى الـ 6446 نقطة، وهو املستوى القريب من أدنى 
مستوى بلغه في أعنف مراحل األزمة العاملية والبالغ 6375 نقطة تقريبا، ففنيا 
قد وصل السـوق الى القاع األمر الذي دفعه ألن يعدل من مستوياته الفنية بدعم 
من عمليات الشراء امللحوظة والتي تركزت على أسهم البنوك التي باتت املالذ 
اآلمن أكثر من أي وقت مضى في ظل التداعي الواضح لبعض أسـهم الشـركات 
القيادية باالضافة الى تزايد املخاوف من إفالس بعض الشـركات التابعة لبعض 
املجاميع االسـتثمارية، وبالتبعية، فإن إفالس شركة سيؤدي الى تداعي باقي 
الشـركات املرتبطة بها، وقد دفع ذلك أوسـاط املتداولـن الى عمليات بيع 
عشوائي ألسهم الكثير من املجاميع االستثمارية واللجوء الى أسهم البنوك، في 
ظل الغياب الواضح لعمليات الدعم من قبل أكبر املجاميع االستثمارية ألسهمها 

خاصـة مجموعة شـركات اخلرافي التي لم حتظ بالدعـم إال في آخر يومن من 
تداوالت األسـبوع األمر الذي أدى الى تغيير املسار النزولي للسوق الى صعود ما 
قلل من خسائر مؤشري السوق نسبيا مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فقد انخفض 
املؤشر السعري 56.7 نقطة ليغلق على 6583.1 نقطة بانخفاض نسبته %0.9 
مقارنة باألسـبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 422.2 نقطة 

بانخفاض نسبته %6.
وانخفض املؤشر الوزني 6.7 نقاط ليغلق على 399.9 نقطة بانخفاض نسبته 
1.6% مقارنة باألسـبوع قبل املاضي اال انه ارتفـع مبقدار 14.1 نقطة منذ بداية 

العام بنسبة %3.7.
وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر األسبوع املاضي بلغت نحو 541.4 
مليون دينار منها نحو 256.5 مليون دينار خسـائر سوقية لـ زين وحدها والتي 
متثل نحو 47.3% من اجمالي اخلسائر السـوقية للسوق لتصل القيمة السوقية 
االجمالية للسوق الى 30 مليارا و705 مالين دينار بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي لتصل املكاسب السوقية االجمالية للسوق منذ بداية العام 
الى 20 مليون دينار، ورغم ارتفاع املتغيرات الثالثة اال ان هذا االرتفاع جاء متباينا 

بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
23.3% نتيجة عمليات الشـراء امللحوظة على أسـهم البنوك وبعض األسهم 
القيادية األخرى خاصة زين، ارتفعت كمية األسـهم املتداولة والصفقات بنسب 
محدودة بلغـت 5.8% و6.2% على التوالي ليصل املعدل اليومي لقيمة التداول 

الى %23.3.
تأثر العامل النفسي ألوساط املتداولن األسبوع املاضي بالعديد من األسباب 
السـلبية التي دفعت السوق للهبوط احلاد في أول يومن من تداوالت األسبوع، 

وهذه العوامل تتمثل في التالي:
أوال: تبخر آمال أوسـاط املتداولن التي كانت معلقة على سهم زين واسهم 
الشركات املرتبطة بها في انتشال السوق من موجة الهبوط التي يشهدها منذ 
بدايـة الربع الثاني االمر الذي دفع لعمليات بيع قوية على سـهم زين واسـهم 
الشركات املرتبطة بها، ما دفعها للتراجع احلاد خاصة مع الغياب الواضح لعمليات 

الدعم على هذه االسهم.
ثانيا: موجة االشـاعات التي انتشـرت حول قيام بعض البنوك بعمليات بيع 
السهم مرهونة لديها، وكذلك املعلومات التي انتشرت حول اخذ بنوك مستحقات 

مالية لها على بعض العمالء من توزيعات زين، بل ان املعلومات اشارت الى قيام 
بعض البنوك بأخذ هذه املستحقات قبل موعد استحقاقها.

ثالثا: الغياب الواضح للمجاميع االستثمارية جتاه دعم اسهمها خاصة مجموعة 
اخلرافي.

رابعا: شعور االوساط االستثمارية واملتداولن بعدم اهتمام اجلهات احلكومية 
بالتدهور املتواصل للسوق من جهة، ومن جهة اخرى ترك احلكومة الشركات للدخول 
في دائرة االفالس رغم ان بعض هذه الشركات تساهم فيها جهات حكومية، يأتي هذا 
في الوقت الذي تهتم فيه السلطتان مبعاجلة املشاكل الكروية دون االهتمام باالموال 
التي تبخرت للكثير من املواطنن. على الرغم من اجواء االحباط التي تسود اوساط 
املتداولن اال انه يتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا في اغلب جلسات التداول 
حتى نهاية الشـهر اجلاري السـباب ابرزها ان الكثير من االسهم وصلت ملستويات 
متدنية جدا، كذلك سعي املجاميع االستثمارية لرفع مستويات اسعار اسهمها خاصة 
انها سجلت هبوطا كبيرا مقارنة باغالقات نهاية الربع االول من العام احلالي، وبالتالي 
فان املجاميع االستثمارية ليس امامها سوى ان تبدأ في التحرك على اسهمها لرفع 

مستويات اسعارها وتقليل خسائرها بقدر االمكان.

االستثمارات الصناعية خاصة سهم 
بوبيان انخفض السهم الول مرة 
االسبوع املاضي دون حاجز الـ500 
فلس ليغلق في نهاية االسبوع على 
ــن الواضح ان  ــتوى، وم هذا املس
السهم يحظى بعمليات دعم قوي 

على مستوى الـ 500 فلس.

»األنابيب«.. 
تراجع حاد

جاءت شركة صناعة االنابيب 
في املركز التاسع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 14.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 625 صفقة قيمتها 4.3 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

45 فلسا.
سجل سهم صناعة االنابيب 
خسائر سوقية كبيرة في اطار 
اخلسائر الضخمة التي تكبدتها 
معظم اس���هم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي، فرغم التداوالت 
الضعيفة لسهم صناعة االنابيب 
اال انه شهد هبوطا كبيرا، حيث 
انخفض من 335 فلسا الى 275 
فلسا ليغلق في نهاية االسبوع 
على 290 فلسا متراجعا بنسبة 
13.4% مقارنة باالس���بوع قبل 
املاضي االمر ال���ذي كبد الكثير 
املتداولني خسائر  من اوس���اط 
كبيرة خاص���ة ان هناك الكثير 
املتداولني قام���وا بعمليات  من 
شراء على الس���هم قبل االعالن 
عن االنتهاء من امتام صفقة زين 
امال في حتقيق مكاسب سوقية 
عقب االنتهاء من الصفقة اال ان ما 
حدث هو العكس، ولكن مع اقتراب 
نهاي���ة الربع الثان���ي من العام 
احلالي يتوقع ان يش���هد السهم 
ارتفاعا لتحسن االداء املالي في 
نهاية الربع الثاني لبعض احملافظ 

والصناديق االستثمارية.

»برقان«.. 
ارتفاع محدود

جاء بنك برقان في املركز العاشر 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 12.4 
ــهم نفذت من خالل 317  مليون س
ــا 3.8 ماليني دينار،  صفقة قيمته

وارتفع سهمه 5 فلوس.
على الرغم من الهبوط احلاد 
للسوق االسبوع املاضي الى ان 
احلركة السعرية لسهم بنك برقان 
حتركت في نطاق محدود ما بني 
320 فلسا الى 305 فلوس ولكن 
السهم استعاد خسائره احملدودة 
ــاط امللحوظ على  بدعم من النش
ــهم  ــوك ليغلق الس ــهم البن اس
ــبة 1.6% مقارنة  على ارتفاع بنس

باالسبوع قبل املاضي.

ال����ى 204 فلوس اال انه مع عودة 
التحسن النسبي للسوق خاصة 
في آخر يومني من تداوالت األسبوع 
شهد سعر السهم حتسنا ليغلق 
على 210 فلوس مس����جال تراجعا 
بنس����بة 5.4% مقارنة باألسبوع 

قبل املاضي.
وتلعب عمليات املضاربة دورا 
أساسيا في حركة السهم باعتبار 
انه ارخص اسهم البنوك، والكثير 
من املضاربني يفضلون املضاربة 
الدولي السباب  البنك  على سهم 
منها رخص سعر السهم، باالضافة 
الى عامل االمان في املضاربة على 
السهم عكس اسهم الشركات االخرى 
املتداولني  حيث يتخوف اوساط 
من حدوث اي مفاجآت س����لبية، 
املتداولني  فاالزمة اكدت الوساط 
واملستثمرين ان اسهم البنوك في 
امان بسبب احلماية التي يوفرها 
البنك املركزي لها، باالضافة الى 
ذل����ك التحس����ن التدريجي الداء 
التوسع  البنك في ظل سياس����ة 
التي يقوم بها لزيادة عدد فروعه 
وطرح العديد من املنتجات، ويعد 
البنك الدولي الوحيد تقريبا الذي 
استنفد ش����راء نسبة ال� 10% من 
اسهم اخلزينة والبالغة حاليا 103.6 

ماليني سهم.
لذلك فان البنك لن يكون قادرا 
على دعم سهمه، وسيظل عرضة 
لعمليات املضاربة من قبل املضاربني 

وبعض احملافظ املالية.

»بوبيان«.. 
انخفاض

ــان  ــركــة بوبي ــت ش احتلــ
للبتروكيماويات املركز الثامن من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 10.9 ماليني 
ــهم نفذت من خالل 251 صفقة  س
قيمتها 5.3 ماليني دينار، وانخفض 

سهمها 20 فلسا.
ــداوالت  الت ــن  الرغم م ــى  عل
الضعيفة التي شهدها سهم بوبيان 
ــعره  اال ان س ــات  للبتروكيماوي
السوقي شهد تذبذبا ملحوظا، حيث 
انخفض من 520 فلسا الى 480 فلسا 
ليغلق في نهاية تعامالت االسبوع 
على 500 فلس متراجعا بنسبة %3.8 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، وجاء 
هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة 
تأثر السهم بالهبوط العام للسوق، 
كذلك التراجع امللحوظ الغلب اسهم 
الشركات املرتبطة بسهم زين خاصة 
ــوى من قبل  ــي حتظى بدعم ق الت
االستثمارات الوطنية، فعلى مدى 
الشهرين املاضيني كان السهم يحظى 
ــوي لعدم تراجعه  بعمليات دعم ق
ــتوى الـ 500 فلس اال انه  عن مس
ــهم  مع التراجع امللحوظ ملعظم اس
الشركات التي حتظى بدعم من قبل 

وذلك بفعل عمليات البيع القوية على 
ــهم في بدايات تعامل األسبوع،  الس
ــهم من 455 فلسا  فقد انخفض الس
الى 360 فلسا اال انه في آخر يومني 
من تداوالت األسبوع استعاد السهم 
بعض خسائره ليغلق على 390 فلسا 
مسجال انخفاضا بنسبة 14.3% مقارنة 

باألسبوع قبل املاضي.
ــعر السوقي احلالي  وميثل الس
لسهم اجيليتي األدنى على االطالق 
منذ عام 2002 على الرغم من التطورات 
الكبيرة التي شهدتها الشركة على مدى 
ــواء في قوة مركزها  8 سنوات، س
املالي أو توسعات الشركة اخلارجية 
واملتمثلة في تواجدها في نحو 100 
دولة من خالل مكاتب وشركات تابعة 
لها، ولكن ما أثر في السعر السوقي 
الضبابية حول  ــتمرار  ــهم اس للس
ــركة في  القضية املرفوعة ضد الش
اميركا وعدم معرفة ما ستنتهي اليه 
ــة من تعويضات ومدى  هذه القضي
انعكاس هذه التعويضات على املركز 
املالي للشركة، باالضافة الى ان حرمان 
الشركة من عقود اجليش االميركي 
ــيؤدي الى تراجع كبير في أرباح  س
الشركة مبا ال يقل عن 40%، وفي ظل 
تراجع أرباحها والتعويضات الكبيرة 
املتوقعة، فإنه من الطبيعي ان يؤثر 

ذلك على سعر السهم.

»الدولي«.. 
مضاربات

احتل بنك الكويت الدولي املركز 
السابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
32.4 مليون سهم نفذت من خالل 
521 صفقة قيمتها 6.8 ماليني دينار، 

وانخفض سهمه 12 فلسا.
س����يطرت عمليات البيع على 
س����هم البنك الدول����ي األمر الذي 
أدى لتراجع سعره من 222 فلسا 

للتعافي في أواخر األس���بوع، 
ارتفع سهم الصناعات الوطنية 
الى 275 فلسا ليغلق في نهاية 
األسبوع منخفضا بنسبة %5.2 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
وفي ظ���ل األوض���اع احلالية 
للسوق ومع استمرار التحسن 
التدريجي فإنه يتوقع ان يشهد 
سهم مجموعة الصناعات املزيد 
من التحسن السعري خاصة ان 
سهم الصناعات يعد من األسهم 
الرئيسية التي متتلكها احملافظ 
املالية اخلاصة بالشركات التابعة 
ملجموعة الصناعات باالضافة 
الى الصناديق االستثمارية، أما 
بالنسبة للمحفظة االستثمارية 
التابعة ملجموع���ة الصناعات 
الوطني���ة والت���ي تعتبر من 
أكب���ر احملاف���ظ في الس���وق، 
فإن اس���تمرار حتسن السوق 
سيزيد من الوضع املالي ألصول 
احملفظة االستثمارية لها األمر 
الذي يحسن من مجمل أدائها في 
الربع الثاني من العام احلالي 
خاصة بسهمي البنك الوطني 
والتمويل الكويتي اللذين يعدان 
من أهم املراكز املالية في احملفظة 
االستثمارية التابعة ملجموعة 

الصناعات الوطنية.

»أجيليتي«.. 
هبوط حاد

ــركة اجيليتي املركز  ــت ش احتل
السادس من حيث القيمة، اذ مت تداول 
ــهم نفذت من خالل  18.6 مليون س
725 صفقة قيمتها 7.1 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 65 فلسا.
على الرغم من التداوالت احملدودة 
لسهم اجيليتي اال انه تكبد خسائر 
ــبوع املاضي،  ــوقية كبيرة األس س

ــة تعامالت  ــوس، في بداي 10 فل
ــوط القوى  ــبوع ومع الهب االس
للسوق، انخفض سهم بيتك من 
990 فلسا الى 960 فلسا اال انه 
عاد لالرتفاع تدريجيا خاصة في 
تعامالت يوم االربعاء ليصل الى 
مستوى الدينار ليغلق في نهاية 
تعامالت االسبوع على سعر 980 
فلسا، ولكن باعتبار ان سهم بيتك 
ميثل احد املراكز املالية املهمة لدى 
الصناديق واحملافظ املالية الكبيرة، 
فانه يتوقع ان يشهد ارتفاعا في 
ــهر  الفترة املتبقية من نهاية الش
ــاري اال ان النتائج املالية لـ  اجل
»بيتك« في الربع الثاني من العام 
احلالي متثل مؤشرا مهما ألوساط 
ــتثمرين لقياس  املتداولني واملس
التوقعات حول النتائج املالية في 
النصف الثاني من العام احلالي.

»الصناعات«.. 
بيع

احتلت مجموعة الصناعات 
الوطنية املرك���ز اخلامس من 
حيث القيم���ة، اذ مت تداول 28 
مليون سهم نفذت من خالل 890 
صفقة قيمتها 7.5 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 15 فلسا.
م���ن أب���رز العوام���ل التي 
س���اهمت ف���ي هبوط اس���هم 
الصناعات الوطنية، املعلومات 
التي انتش���رت حول قيام احد 
البنوك ببيع اسهم الصناعات 
الوطنية واملرهونة لديها من 
قبل احدى شركات االستثمار، 
وتزامنت ه���ذه املعلومات مع 
الهب���وط القوي للس���وق في 
بداية األسبوع األمر الذي أدى 
لتراجع السهم من 290 فلسا الى 
250 فلسا، ومع عودة السوق 

ورغم ان اغلب اس���هم البنوك 
شهدت اسعارها تراجعا قياسا 
باملستويات السعرية التي كانت 
عليها في نهاي���ة الربع االول 
اال ان س���هم البنك الوطني لم 
يش���هد تراجعا، بل انه يتوقع 
الفترة  ان يش���هد ارتفاعا في 
املقبلة في ضوء النتائج املالية 
املتوقع���ة في الربع الثاني من 
العام احلالي، وذلك الس���باب 
ابرزها، ان البنك الوطني يعد 
اكثر املستفيدين من توزيعات 
ارباح »زين« من خالل حصوله 
عل���ى مس���تحقات كانت على 
عمالء االمر الذي سيخفف من 
ضغوط املخصصات على االسهم 
املرهونة لديها، والتي ستتحول 
الى ارباح، كذلك احتفاظ البنك 
بأغلب السيولة املالية من صفقة 
»زي���ن � افريقي���ا«، باالضافة 
الى زيادة احملفظة االئتمانية 
للبنك في النص���ف االول من 
الذي يزيد  العام احلالي االمر 
من هامش االرباح لدى البنك، 
لذلك فان طبيعة التداوالت على 
سهم البنك الوطني يغلب عليها 
طابع الشراء االستثماري الجال 
متوسطة وطويلة املدى باعتبار 
انه االكثر امانا في ظل استمرار 
املخاوف من ضعف االداء لدى 
اغلب البنوك بشكل خاص وباقي 

الشركات بشكل عام.

»بيتك«.. 
انخفاض

ــت التمويل الكويتي  احتل بي
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 8.4 ماليني سهم نفذت 
من خالل 357 صفقة قيمتها 8.2 
ــهمه  ماليني دينار، وانخفض س

االرباح التي حققتها من صفقة 
»زين افريقيا« ستدخل ضمن 
النتائج املالية للشركة في الربع 
الثان���ي من العام احلالي االمر 
الذي سيدفع الشركة لالعالن عن 

اعلى ارباح في تاريخها.

»بنك الخليج«.. 
شراء

جاء بنك اخلليج في املركز الثاني 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 31.2 
مليون سهم نفذت من خالل 601 
صفقة قيمتها 13.5 مليون دينار، 
وارتفاع سهمه 15 فلسا، على الرغم 
من ان آلية تداوالت سهم بنك اخلليج 
سيطرت عليها عمليات املضاربة 
وجني االرباح اال ان السهم حقق 
مكاسب سعرية نسبتها 3.5% مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي، حيث شهد 
السهم في بداية تعامالت االسبوع 
ــا الى 415  انخفاضا من 425 فلس
ــا اال انه شهد عمليات شراء  فلس
ــبوع  في منتصف تداوالت االس
ادت الرتفاعه الى 450 فلسا ليغلق 
على 440 فلسا في نهاية االسبوع، 
ويأتي النشاط امللحوظ لسهم بنك 
اخلليج االسبوع املاضي في اطار 
البنوك  ــاط امللحوظ السهم  النش
ــكل عام وبنك اخلليج بشكل  بش
خاص الذي بات من االسهم املشجعة 
لدخول املضاربني عليه مستفيدين 
ــهم  من االجواء التي حتيط بالس
ــان هناك مجموعة  والتي تتعلق ب
استثمارية تسعى للحصول على 
ــهم البنك باالضافة  حصة من اس
ــهم في السوق في  الى ندرة الس
ــتحواذ خمس جهات على  ظل اس
57.5% من اجمالي اسهم البنك، ومن 
هذه النسبة هناك نحو 26.5% منها 

مرهونة.

»الوطني«.. 
انخفاض

جاء بنك الكويت الوطني في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 9.4 ماليني سهم نفذت 
من خالل 182 صفقة قيمتها 11.1 
مليون دينار، وانخفض سهمه 

20 فلسا.
استمرت حركة التداول على 
سهم البنك الوطني في الضعف 
مع انخفاض محدود في سعره 
السوقي اال ان اكثر من نصف 
السهم  التي شهدها  التداوالت 
االسبوع املاضي كانت عمليات 
نقل بني بعض احملافظ املالية 
الربع  اس���تعدادا لقرب نهاية 
الثاني وس���عي هذه احملافظ 
لتحس���ني مراكزه���ا املالي���ة، 

»زين«.. 
تراجع

تصدرت شركة زين النشاط 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
33.6 مليون س���هم نفذت من 
خالل 1336 صفقة قيمتها 35.8 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

60 فلسا.
واصل س���هم زين اجتاهه 
النزول���ي بفعل ضغوط البيع 
امللحوظ���ة التي ادت لتراجعه 
بنسبة 5.3% مقارنة باالسبوع 
املاض���ي، حيث انخفض  قبل 
الس���هم من دينار و140 فلسا 
الى مستوى الدينار اال انه في 
آخر يومني من تداوالت االسبوع 
سيطرت عمليات الشراء على 
تداوالت السهم ما ادى الرتفاعه 
الى مستوى دينار و80 فلسا 
ليغلق عل���ى انخفاض مبقدار 
60 فلسا مقارنة باغالق نهاية 
االسبوع قبل املاضي، وبذلك فان 
»زين« فقدت نحو 256.5 مليون 
دينار من قيمتها السوقية والتي 
متثل نحو 47.3% من اجمالي 
اخلس���ائر الس���وقية للسوق 

االسبوع املاضي.
وقد اث���ار االجتاه النزولي 
املتواصل نتيجة عمليات البيع 
تساؤالت عديدة لدى اوساط 
املتداولني واملستثمرين خاصة 
في اعقاب االرباح القوية احملققة 
من صفقة »زين« والتوزيعات 
التي حصل عليها املساهمون، 
وهن���اك اس���باب وراء ه���ذا 

التراجع:
اوال: حاجة بعض املساهمني 
والصنادي���ق واحملافظ املالية 
املالي���ة دفعته���م  للس���يولة 
لعمليات بيع عقب عودة السهم 

للتداول.
البنوك بأخذ  ثانيا: قي���ام 
مستحقاتهم سواء كانت قروضا 
او فوائد على قروض مقابل رهن 
اسهم زين االمر الذي اثر على 
السيولة املالية وحّد من عودة 
استثمار جزء منها في السوق 

مرة اخرى.
ثالثا: غياب صانع السوق 
االساسي على سهم »زين« عن 
دعمه االمر الذي شكل ضغطا 
على الس���هم واسهم الشركات 
املرتبط���ة بها، وم���ع ذلك فان 
سهم زين مرش���ح الن يشهد 
ارتفاع���ا حتى نهاية الش���هر 
اجلاري في اطار مساعي احملافظ 
والصناديق لتحسني ميزانياتها 
باعتبار ان سهم زين ميثل اهم 
مراكزها املالية، كما ان صعوده 
يشكل عامل دعم لصعود اسهم 
شركات اخرى، باالضافة الى ان 
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