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الســـوق، فمعروف ان استقرار الســـوق يدفــــع السيولة املالية 
للزيادة، واألسعار في مستويات متدنية جدا، وليس أمام املجاميع 
االستثمارية ســـوى االعتمـــاد على امكانياتهــــا لوقــــف تدهور 
أســـعــــار أسهمها، فاحلكومة  لن تقدم للسوق اكثر مما قدمــــت، 
فقــــد قامـــت بضخ اموال ضخمة في الســـوق، ومع ذلك لم تعمل 
على متاسكه، وهـــذا يعود 
الى تالعب معظم املجاميع 
االستثمارية بالسوق من 
خـــالل تصعيد اســـهمها 
ملستويات مرتفعة والبيع 
بشكل تدريجي ثم الضغط 
بقـــوة على الســـوق كما 
حدث فـــي االســـبوعني 
املاضيـــني، ومن ثم تقوم 
بتجميع اسهمهــا بأسعار 
تقـــل 50% علـــى االقـــل 
مقارنـــة باالســـعار التي 

باعــت عليهــا.
ونظرة سريعة السهم 
بعض املجاميع، جند انه 
قياسا مبا كانت عليه في 

21.6 مليون ســـهم نفذت من خالل 504 صفقات قيمتها 11.6 مليون 
دينار.

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 16.7 
مليون سهم نفذت من خالل 536 صفقة قيمتها 4.1 ماليني دينار.

استغالل الفرص

الهبوط احلاد للسوق أوجد 
فرصا جيدة للمضاربني 
قاموا باســـتغاللها أمس، 
بعضهـــم حقق مكاســـب 
سريعة والبعض يأمل في 
املزيد من املكاســـب التي 
اليوم  قد يحققها السوق 
للقيام بعمليات جني أرباح 
سريعة، وســـواء كانت 
السيولة املالية التي دخلت 
الســـوق أمس للمضاربة 
السريعة أو للشراء آلجال 
متوسطة املدى، فإن املهم 
ان يكون هناك ارتفاع في 
حجم السيولة املالية في 

المضاربات تسيطر على تداوالت السوق المتذبذب 
تركز السيولة المالية على أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك

 اســـتحوذت قيمة تداول أســـهم 8 شركات 
البالغـــة 16 مليون دينار على 54.6% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، بنك 
اخلليج، بيتك، الصناعات، زين، البنك الدولي، 

لوجستيك، اجيليتي.
 استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

4 ماليني دينار على 13.6% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشـــرات 3 قطاعات ارتفاعا أعالها 
البنوك مبقدار 67.4 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 
34.3 نقطـــة، فيما تراجعـــت 5 قطاعات أعالها 
الشركات غير الكويتية مبقدار 62.1 نقطة، تالها 

الصناعة مبقدار 21.9 نقطة.  ت
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الربع االول وحاليا، فإنها تراجعت 
بنســــب تراوحت بني 50 و%60، 
وسوف تســــتغل املجاميع حالة 
الهلع لدى املتداولني وفترة الصيف 
لتجميع اسهمها مرة اخرى، ومن 
ثم تبدأ جولة جديدة من الصعود 
فاذا كانت االوضاع االقتصادية في 
البالد واالزمات السياسية احمللية 
وايضا االوضاع االقتصادية العاملية 
لعبت دورا في االجواء النفســــية 
السيئة الوســــاط املتداولني، فإن 
معظم املجاميع االستثمارية ساهمت 
بقوة في هبوط اسهمها خاصة عقب 

االعالن عن امتام صفقة زين.

آلية التداول

ارتفعت حركة التداول على بعض اسهم البنوك خاصة سهم بنك 
اخلليج الذي شـــهد عمليات شراء ملحوظة، كذلك شهد سهم البنك 
الوطني عمليات شراء ادت الرتفاع السهم الى دينار و120 فلسا بعد 
ان كان متراجعا الى دينار و60 فلسا، كذلك شهد سهم بيتك ارتفاعا 
نسبيا في تداوالته مع استقرار سعره السوقي، وحققت اغلب اسهم 
الشركات االســـتثمارية ارتفاعا في اســـعارها في تداوالت مرتفعة 
نسبيا على بعض االســـهم خاصة ايفا والساحل للتنمية والصفاة 

لالستثمار والسالم القابضة.
وتعتبر االسعار احلالية لشـــركات االستثمار متدنية في ضوء 
النتائج املالية املتوقعة لها في النصف االول من العام احلالي، حيث 
يتوقع ان تعلن اغلبها عن خســـائر نتيجة تدهور السوق في الربع 

الثاني من هذا العام. 
وتباينت اسعار اسهم الشـــركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
على اغلبها باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم خاصة 
سهم »املستثمرون« الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة على ســـهم ابيار للتطوير العقاري اال انه سجل 

انخفاضا في سعره.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم 
كسهم الصناعات الوطنية الذي حقق ارتفاعا محدودا وسهم صناعة 

االنابيب الذي واصل االنخفاض بفعل استمرار عمليات البيع.
واســـتمرت اغلب اسهم الشـــركات اخلدماتية في االنخفاض في 
تداوالت ضعيفة اال ان اسهم التنظيف ولوجستيك والرابطة سجلت 
ارتفاعا باحلد االعلى دون عروض بيع، وذلك بعد ان تراجعت هذه 
االسهم ملستويات متدنية في الوقت الذي يتسم اداء هذه الشركات 

باالداء التشغيلي.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 54.6% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 96 شركة.

هشام أبوشادي
النزولي  رغم ســـيطرة االجتاه 
علـــى مجريات التداول في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية أمس، إال انه 
شهد حتســـنا ملحوظا في عمليات 
الشراءوالتي تركزت على بعض أسهم 
البنوك وبعض األســـهم الرخيصة 
األخـــرى، إال ان طابـــع املضاربات 
وجني األرباح سيطر على تداوالت 

السوق.
ورغم ان السوق قّلص خسائره 
بشـــكل كبير في الثواني األخيرة، 
ورغم ســـيطرة عمليات املضاربة 

إال ان ارتفـــاع قيمة التداول جاء نتيجة وصول أســـعار العديد من 
األسهم ملستويات متدنية جدا ما أغرى املضاربني بالعودة الستغالل 
التدهور الذي شهده الســـوق. ولكن في ظل حرص املضاربني على 
جني أرباح سريعة وبأقل الوحدات السعرية فإن ذلك سوف يعوق 
عودة النشـــاط واالجتاه الصعودي للســـوق، ولكن في حال عودة 
املجاميع االستثمارية للعب دور صانع السوق على أسهمها فإن ذلك 
سوف يعطي نوعا من االســـتقرار للسوق والتحفيز على الصعود 
وان كان بوتيـــرة تدريجية. وما يجـــب ان نؤكد عليه هو ان أغلب 
املجاميع االســـتثمارية التي قامت بتصعيد اسهمها بقوة في الربع 
األول من العام احلالي، قامت ايضا بعمليات بيع بأســـعار مرتفعة 
جدا ولديها نسبة مرتفعة من السيولة، ولها دور في الهبوط احلاد 
بأسهمها التي تراجعت بنسبة ال تقل عن 50% عن أعلى املستويات 
الســـعرية التي وصلتها، وبالتالي فإن عليها دورا أساسيا في دعم 
اســـهمها وبالتبعية سوف يؤدي ذلك الى استقرار السوق الذي من 

صالح كل املجاميع ان تقوم بدعمه.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشـــر العام للبورصة 0.9 نقطة ليغلق على 6319.7 
نقطة بانخفاض نســـبته 0.01% مقارنة بأول من أمس، فيما ارتفع 
املؤشر الوزني 1.7 نقطة ليغلق على 382.50 نقطة بارتفاع نسبته 

0.45% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 206.1 ماليني سهم نفذت من خالل 
3834 صفقة قيمتها 29.4 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 96 
شـــركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 40 شركة 
وتراجعت اســـعار اسهم 36 شـــركة وحافظت اسهم 20 شركة على 

اسعارها و116 شركة لم يشملها النشاط.
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 68.5 

مليون سهم نفذت من خالل 755 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.7 

مليون سهم نفذت من خالل 1181 صفقة قيمتها 7.5 ماليني دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 34.4 

مليون سهم نفذت من خالل 661 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار.
وحصـــل قطاع البنوك على املركز الرابـــع بكمية تداول حجمها 

بعض المجاميع 
االستثمارية 
الكبيرة ساهمت 
بقوة في تدهور 
السوق

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
54.6% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر 0.9 نقطة وتداول 
206.1 ماليين سهم قيمتها 

29.4 مليون دينار

انخفاض

»دار الكوثر العقارية« تدعو 7000 عميل
للتعرف على مشروع »السبطين«

أعلنت شركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات املجموعة اخلليجية 
ــتثمار عن دعوتها لـ 7 آالف عميل من عمالء الشركة  للتنمية واالس
وذلك للتعرف عن قرب على مشروع فندقها )مشروع السبطني في 
ــويقية اجلديدة من أجل الترويج للمشروع  كربالء( في حملتها التس
بطريقة جديدة وتأتي من خالل توزيع معلومات وهدايا خاصة للعمالء 
سواء قاموا بالشراء في املشروع أو لم يشتروا وذلك في جناح قامت 

الشركة بإعداده من أجل املشروع.
ــروع حسني حاجي في بيان صحافي إن الشركة  وقال مدير املش
ــروع بتقدمي جميع  ــتقوم من خالل اخلطة اجلديدة لترويج املش س
مميزات املشروع بني أيدي العمالء بطريقة ميسرة ال تستغرق دقائق 
باإلضافة الى توزيع هدايا تتعلق باملشروع سواء مت الشراء أو التعرف 
فقط عليه. وأشار إلى أن مشروع فندق »ضيوف السبطني« املطروح 
ــوق الكويتي يعد أول فندق من فئة  ــركة في الس أخيرا من قبل الش
ــة في  5 جنوم في مدينة كربالء التي هي أهم األماكن الدينية املقدس
العالم وتعتبر ثاني مركز جتمع ديني في العالم بعدد زوار يصل إلى 
ــروع يقع على ارض  9 ماليني زائر في وقت واحد. وأوضح أن املش
مساحتها 10 آالف متر مربع وتبلغ املساحة املبنية منها 7 آالف متر، 
ــطح البنيان فيبلغ 86 ألف متر، أما مساحات احلدائق فتبلغ  أما مس

3 آالف متر.
ــجد  ــني أن الفندق يتكون من 12 دورا، فيه دور خدمات ومس وب
وحسينيتان ومطبخ مركزي للمناسبات الدينية وتوجد مطاعم عربية 
ومطاعم وجبات سريعة وتوجد أيضا خدمة حضانة الزوار لألطفال، 
ــم للمحال  ــال مجهز بالكامل، وهناك أيضا قس ــز رجال األعم ومرك
التجارية، وفي املبنى 8 مصاعد كهربائية وترتفع فيه احلماية األمنية 
ويوجد مولد خاص بالفندق ألنه يجب األخذ بعني االعتبار أن وضع 
البنى التحتية في العراق ليس كامال، كما يوجد في املشروع عدد من 
ــقة تطرح وحداته بنظام التأجير  األدوار املتكررة في كل دور 32 ش
ــمة على 4 مناذج غرفة وصالة و12  ــير« مقس ــبوعي »التامي ش األس
ـــ 3 غرف وصالة و4 مناذج  ــا لغرفتني وصالة و12 منوذجا ل منوذج
ــلطنة عمان حصريا الدور اخلامس  لـ 4 غرف وصالة وللكويت وس
لذا يصبح عدد الشقق في السنة 1500 وحدة تقريبا مطروحة طوال 

العام خلدمة زوار املنطقة.

)سعود سالم(تذبذب مؤشرات السوق

»كريديت سويس« يرفع السعر العادل لـ »زين« إلى 1.4 دينار
قال قسم أبحاث األسهم في البنك السويسري، ان »زين« 
باتت متحـــررة اليوم من أي عائق مالي ومن أي ضغط 
تنظيمي لتمددها في أفريقيا، لذا باتت الشركة الكويتية 
أقوى، واضحة األهـــداف والتركيز، مع توجه »صديق« 

للمساهمني عبر توزيعات نقدية مقترحة. 
ورفع بنك »كريديت سويس« في تقرير أصدره أمس 
الســـعر العادل املستهدف لشركة زين إلى 1.4 دينار من 
ســـعر 900 فلس كان قد حدده قبـــل صفقة بيع أصول 

أفريقيا.
وغير »كريديت سويس« توصيته بالبيع إلى توصية 
بالشراء، معتبرا في تقريره، الذي حمل عنوان »انتشار 
جغرافي أصغر.. قيمة أكبر«، أن السوق يقلل من تقديره 
لعوامل قوة عدة، أبرزها: قوة التدفقات النقدية من أصول 
»زين« الشرق األوسطية، وكذلك انخفاض النفقات العامة 

في املجموعة بعد بيع األصول االفريقية.
عبر البنك عن اعتقاده أن »زين« تســـتطيع أن توزع 
350 فلسا نقدا كعائد لكل سهم خالل عام 2010، كما انها 
تســـتطيع حتقيق على األقل 100 فلس للســـهم أرباحًا 
أساســـية، الفتا الى ان سعر السهم احلالي حسب مكرر 

ربحية )PE( يتداول عند 7.7 مرات.
وحدد تقرير بنك »كريديت سويس«، 3 أسباب لشراء 

سهم »زين«، هي: 
1ـ  حتسـن األساسيات: اشار البنك الى انه بعد بيع »زين 
ـ افريقيا« بســـعر مفاجئ )11 مرة األرباح قبل الضرائب 
واالهالك(، تخلت الشركة عن ضغوط املنافسة والصعوبات 
في القارة السوداء حيث ان »زينـ  افريقيا« كانت متتص 
أغلب السيولة التي توفرها وحداتها العاملة في الشرق 
األوســـط، إذن كانت إدارة احملفظة االفريقية تســـتهلك 
املوارد املالية مـــن دون أي عوائد إيجابية محتملة على 
املدى القصير، وعالمات استفهام كانت حتوم حول العوائد 
على املدى الطويـــل، وبعد صفقة افريقيا، حتتل »زين« 

املركز القيادي في 4 اسواق شرق أوسطية.
وأضاف البنك انه على الرغم من التوزيعات النقدية 
التي متت، باتت الشـــركة تتمتع مبيزانية قوية ومرنة 
ماليا، كما خف ضغط إدارة رخص متباعدة بني بعضها 
ثقافيا، ومن املتوقع أن يرتفع العائد على رأس املال من 

8% في 2008 و9% في 2009 إلى 15 ـ 17% في 2010. 
2 ـ سـعر السهم جذاب: أفاد »كريديت سويس« بأن إدارة 

»زين« تســـتطيع الوفاء بوعدهـــا بتوزيع أرباح نقدية 
إضافية من صفقة افريقيا، باإلضافة إلى وفائها بالتزامات 

مالية أخرى وحتقيق ربحية مرتفعة.
ويعتقد التقرير أن الشركة ستحتفظ ببعض السيولة 
إلعادة رسملة زين السعودية هذا العام. فزين السعودية 
بحاجة لرفع رأســـمالها مبلياري دوالر لتخفيض نسبة 
التزاماتها واالستمرار في التشغيل والتوسع، ومن املتوقع 
أن تبلغ حصة املجموعة الكويتية 25% من املبلغ اإلجمالي 
أي 500 مليـــون دوالر، ومن احملتمل أن يضخ هذا املبلغ 

في الربع الثالث 2010.
3ـ  احتمال امتام صفقة بيع: يرى »كريديت سويس« أنه من 
املمكن حتصيل إيجابيات محتملة من بيع أصول أخرى. 
فاخلروج من زين ـ إفريقيا أعطى إشـــارة للتركيز على 
التوزيعات النقدية على املســـاهمني. ويعتقد أن السهم 
يجب أن يتداول حول ســـعر 1.5 دينار، مع احتمال بيع 

اصول إضافية، لعوامل عدة:
< أوال، ان قيمة صفقات االستحواذ واالندماج األخيرة 
في القطـــاع متت على معدل 7 إلى 11 مـــرة االرباح قبل 

الضريبة واإلهالك.

< ثانيا، موقع زين قيادي في 4 من أكبر األســـواق 
التي تعمل بها.

< ثالثا، هناك نقص في األصول املتوافرة في القطاع 
وفائض في املشترين.

ويتوقع »كريديت ســـويس« حسب تقارير إخبارية 
متقاطعة إعالن اهتمام أو احتمال إمتام صفقة استحواذ 
أو اندماج مع »زين«، ويعتبر أنه لن يكون مفاجئا إذا مت 
بيع أصل من الشـــركة، في حال وجد املساهمون السعر 
املناسب، فعلى سبيل املثال، عبرت شركة اتصاالت االماراتية 
عـــن اهتمامها أكثر من مرة برخصة في الســـودان، كما 
أن »اتصاالت« وتركســـل وأم تـــي أن وفيريزون أعلنت 
عـــن اهتمامها بالرخصة الرابعة في العراق، وقد أعلنت 
»فرانس تيلكيوم« أنها تســـعى للحصول على رخصة 

في العراق أيضا.
ويعتقد »كريديت سويس« ان هذه السيناريوهات تبقى 
محتملـــة حتى لو مت نفي بعضها في الصحف، الفتا الى 
انه حتى لو لم تتم هذه السيناريوهات فستبقى »زين« 
تتمتع بقوة مالية بفضل تدفقاتها النقدية في األســـواق 

التي تعمل فيها.


