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تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية أوال: مقارنة مؤشرات التداول

التغيرمؤشرات التداول خالل شهرالبيان
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أسباب وراء جاذبية البنوك وسيطرتها على التداول
توقعات بدخول السوق مرحلة من الهدوء 

عـودة حـذرة للثقـة فـي السـوق رغم اسـتمرار 
التنميـة مشـاريع  تمويـل  آليـات  حـول  التبايـن 

الشـركات  أسـهم  علـى  ماليـة  مراكـز  بنـاء 
التشـغيلية بسـبب النمـو المسـتقبلي فـي أرباحهـا

246 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام 0.5% وارتفاع الوزني %0.8 

شريف حمدي
سيطرت أسهم البنوك على حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل تداوالت االسبوع املاضي، مع ضعف واضح 
في حركة أسهم الشركات الرخيصة األخرى، األمر الذي خلق تباينا 

في اداء مؤشري السوق واملتغيرات الثالثة، فقد سجل املؤشر 
السعري انخفاضا في االسبوع املاضي مبقدار 36.4 نقطة ليغلق 
على 6.645.6 نقاط بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة مع االسبوع 
قبل املاضي، فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 

3.3 نقاط ليغلق على 433.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة 
مع االسبوع السابق.

ويأتــي ارتفــاع املؤشـر الوزني نتيجـة ارتفاع ملحوظ 
ألغلب أسهم الشـركــات القياديــة خاصــة البنــوك 

على مدار أغلب جلسـات االسبوع املاضي، حيث توجد هناك 
جملـة من العوامل وراء جاذبية أسـهم البنوك والتي أصبحت 
هدفا أساسيا للغالبية من األوساط االستثمارية في السوق وابرز 

هذه العوامل:

االوساط االستثمارية كونها من 
الشركات التي حتقق نتائج مالية 
جيدة خاصة مع نهاية العام احلالي، 
كما ان الشركة متلك حصصا مؤثرة 
في كثير من الشركات ذات االنشطة 
املتنوع����ة فضال عن حصص في 
بنوك وهو م����ا يزيد من حظوظ 
الشركة في حتقيق منو في ارباحها 

املستقبلية.

»اجيليتي«.. استقرار

جاء س����هم اجيلتي في املركز 
الثام����ن، اذ مت تداول 12.8 مليون 
سه��م نف��ذت من خالل 341 صفق��ة 
بقيم����ة بلغت 5.8 ماليني دين��ار، 
حيث أغلق الس����هم عند مستوى 
اقفال��ه ف��ي االسبوع قبل املاضي، 
مس����تقرا عند مستوى 450 فلسا 
للس����هم بحدود سعرية تراوحت 
بني 445 فلس����ا كحد ادنى و465 

فلسا كحد اعلى.
واس����تمر التذبذب الس����عري 
احمل����دود عل����ى س����هم اجيليتي 
لالس����بوع الثاني عل����ى التوالي 
منذ االعالن عن متديد الش����ركة 
عقد املورد الرئيسي ملدة 6 اشهر 
جديدة وه����و االمر الذي ادى الى 
اقبال املتداولني على سهم اجيليتي 
خاصة ان احلديث عن متديد هذا 
العق����د تزامن م����ع احلديث عن 
التوصل لتسوية ودية مع اجلانب 
األميركي، كما ان انخفاض السهم 
في الفت����رة التي تراجع فيها اداء 
السوق بشدة جعلته مغريا للشراء 
خاصة ان س����هم اجيليتي يعتبر 
من االسهم القيادية للسوق رغم 
احتماالت توقف التعامل مع اجليش 
األميركي الذي تعتمد الشركة على 
عقوده بشكل اساسي وذلك بعد 

انتهاء العقود احلالية.

»زين«.. انخفاض

حل سهم ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« في املرتبة التاسعة 
من حيث الش����ركات ال� 10 االعلى 
قيمة، اذ مت تداول 4.7 ماليني سهم 
نفذت من خالل 234 صفقة بقيمه 
بلغت 5.5 ماليني دينار، حيث أغلق 
الس����هم منخفضا بواقع 20 فلسا 
بنس����به ارتفاع 1.7% مقارنة مع 
األسبوع قبل املاضي، مستقرا عند 
مستوى دينار و180 فلسا للسهم 
بحدود سعرية تراوحت بني دينار 
و180 فلسا كحد ادنى ودينار و200 
فلس كحد اعلى.  وتأثر سهم زين 
خالل تداوالت االس����بوع املاضي 
بالشائعات التي تتردد بني احلني 
واآلخر حول احتمال شراء شركة 
اتص����االت االمارات حصة مؤثرة 
من كبار مالك الشركة وهو األمر 
الذي لم يتأكد حتى اآلن مما ادى 
الى تعرضه لتذبذب في االداء ادى 
الى تراجعه مع نهاية جلس����ات 
الت����داول، وان كان����ت احتماالت 
عودة الس����هم للنشاط االيجابي 
كبيرة مع بداية تداوالت االسبوع 
اجلاري على اعتبار ان سهم زين 
من االس����هم الكبيرة واملؤثرة في 
السوق، ويعتبر من االسهم التي 
حتظ����ى بإقبال منقط����ع النظير 
بني جميع االوساط االستثمارية 
خاصة بعد االرباح القياسية التي 
اعلنت عنها الشركة بنهاية النصف 
األول من العام احلالي وان كانت 
استثنائية اال ان االداء التشغيلي 
للشركة ميكنها من حتقيق نتائج 

ايجابية.

»األنابيب«.. نشاط 
مضاربي

جاء سهم الش����ركة الكويتية 
لصناع����ة االنابي����ب النفطية في 
املرتب������ة العاش����رة م����ن حيث 
الش����رك��ات االعل��ى قيم��ة، اذ مت 
تداول 11.6 مليون سه��م نف��ذت من 
خالل 384 صفقة بقيم��ة بلغ��ت 3.3 
ماليني دينار، حيث أغل��ق السه��م 
عل��ى تراج������ع بل��غ 10 فل��وس 
بنسب��ة انخفاض 3% مقارنة م��ع 
األسبوع قبل املاضي، مستقرا عند 
مستوى 290 فلسا للسهم بحدود 
سعرية تراوحت بني 280 فلسا كحد 

ادنى و305 فلوس كحد اعلى.
وتعرض سهم االنابيب لنش��اط 
مضاربي ملحوظ خالل جلسات 
التداول وه����و ما ادى الى تراجع 

سعر السه��م.

اخلامسة اذ مت تداول 24.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 660 صفقة 
بقيمة بلغ����ت 12.7 مليون دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 55 
فلسا بنسبة ارتفاع 11.3% مقارنة 
مع األسبوع قبل املاضي، مستقرا 
عند مس����توى 540 فلسا للسهم 
بحدود سعرية تراوحت بني 485 
فلسا كحد ادنى و560 فلسا كحد 

اعلى.
وواصل السهم نشاطه امللحوظ 
منذ فترة رغم عدم وجود اخبار 
مؤكدة فيما يتعلق بالشائعات التي 
تثار حول نية مستثمر محلي في 
االستحواذ على حصة من البنك، 
غير ان اإلقبال على السهم يرجع 
لثقة املتداولني فيه كونه من األسهم 
ذات األداء اجليد خاصة انه يتوقع 
ان يدخل في مرحلة حتقيق االرباح 

الصافية في نهاية العام.

»الصناعات«.. ارتفاع 
محدود

حل سهم الصناعات الوطنية في 
املرتبة السادسة من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 26.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 618 صفقة بقيمه بلغت 
9.2 ماليني دينار، وأغلق الس����هم 
مرتفعا بواقع 10 فلوس بنس����بة 
ارتفاع 3% مقارنة مع األس����بوع 
قبل املاضي، مستقرا عند مستوى 
345 فلسا للسهم بحدود سعرية 
تراوحت بني 340 فلسا كحد ادنى 

و360 فلسا كحد اعلى.
واستمر تعزيز اداء السهم من 
خالل دخول صناع السوق عليه 
في الفترة االخيرة، ويعتبر سهم 
شركة الصناعات من االسهم التي 
تشهد نشاطا مضاربيا قويا خالل 
الفترة االخيرة حيث شهد السهم 
اداء متذبذبا نتيجة عمليات البيع 
والشراء السريعة التي تتم عليه 
وفقا اله����داف مضاربية، غير ان 
هناك توقعات بأن يش����هد السهم 
عملي����ات جتميع قب����ل انطالقته 
ملستويات سعرية جديدة خاصة 
مع دخول الشركة بقوة في توفير 
احتياجات مشاريع خطة التنمية 
كواحدة من الشركات الصناعية 

الرائدة. 

أداء  »المشاريع«.. 
قوي 

حل سهم شركة مشاريع الكويت 
القابضة في املرتبة السابعة، اذ مت 
تداول 14.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 356 صفقة بقيمه بلغت 5.8 
ماليني دينار، حيث أغلق السهم 
مرتفعا بواقع 30 فلس����ا بنسبة 
ارتفاع 8.1% مقارنة مع األسبوع 
قبل املاضي، مستقرا عند مستوى 
400 فلس للسهم بحدود سعرية 
تراوحت بني 370 فلسا كحد ادنى 

و405 فلوس كحد اعلى.
وشهد السهم عمليات جتميع 
واضحة نتيجة الثقة الكبيرة التي 
حتظى بها الشركة في السوق بني 

أخرى دون هذا املستوى.

»برقـان«.. ارتفاع 
ملحوظ 

حل سهم بنك برقان في املركز 
الرابع بني اكثر 10 ش���ركات من 
حيث القيمة اذا مت تداول 32.5 
مليون سهم نفذت من خالل 645 
صفقة بقيمة بلغت 13.7 مليون 
دينار بنسبة ارتفاع 12.8%مقارنة 
باألس���بوع املاضي حيث اغلق 
السهم عند 440 فلسا بعد ان حقق 
ارتفاعا بقيمة 50 فلسا وتداول 
الس���هم على مدار االسبوع في 
حدود س���عرية 395 فلسا كحد 

أدنى و445 فلسا كحد أعلى.
وشهد السهم عمليات جتميع 
واضحة في ظل تكهنات بوجود 
الس���هم  إيجابية حول  إخب���ار 
تتردد داخل أروقة السوق وهو 
ما جعل الس���هم مح���ط اهتمام 
كثير من املتداولني ومن املتوقع 
ان يستمر التجميع على السهم 
ألهداف مضاربية لالستفادة من 
ان السهم  فروقات األسعار كما 
يعتبر من اسهم القطاع البنكي 
ذات األسعار املغرية للشراء مع 
قرب بدء متويل خطة التنمية وما 
ستجنيه البنوك من منو متوقع 

في االرباح.

»الخليج«.. استمرار 
النشاط 

جاء بن����ك اخلليج في املرتبة 

على س���هم »الوطن���ي« رفع 
تصنيفه من قبل وكالة »موديز« 
العاملية ملستوى )Aa2( وذلك 
بناء على نظرتها املس���تقبلية 
للبن���ك، فضال ع���ن توقعات 
باس���تمرار البنك في مواصلة 
النم���و في األرباح خالل الربع 

الثالث من العام احلالي.

»الدولي«.. نشاط 
مضاربي

احتل س���هم بن���ك الكويت 
الدولي املركز الثالث من حيث 
القيمة خالل تداوالت األسبوع 
املاضي، اذ مت تداول 66.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 1.013 صفقة 

بقيمة 16.6مليون دينار.
وارتف���ع الس���هم بواقع 11 
فلسا، مستقرا عند 255 فلسا 
في حدود سعرية تراوحت بني 
246 فلسا كحد ادنى و256 فلسا 
كحد أعلى وبهذا االرتفاع حافظ 
س���هم »الدولي« على استمرار 
النشاط امللحوظ على أدائه من 
خالل عمليات مضاربية ملحوظة 
كان وراءها عدة أس���باب منها 
إعالن البنك عن أرباح جتاوزت 
ال� 5 ماليني دينار في النصف 
األول مقارنة مع خس���ائر في 
الفترة ذاتها من العام املاضي، 
حيث يرى الكثير من املضاربني 
ان السهم يعتبر فرصة للتجميع 
دون س���قف ال���� 250 فلس���ا 
وتصريفه فوق هذا املستوى 
لالستفادة من فروق األسعار 
ومن ثم العودة للتجميع مرة 

تنويع النشاط.

»الوطني«.. جاذبية 
للشراء

الكويت  جاء س���هم بن���ك 
الوطني ف���ي املركز الثاني من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 13.5 
مليون س���هم نفذت من خالل 
387 صفقة بلغت قيمتها 18.4 
مليون دينار، حيث أغلق السهم 
مرتفعا بواقع 60 فلسا مستقرا 
عند دينار و380 فلسا في حدود 
سعرية تراوحت بني دينار و400 
فلس كحد أعلى ودينار و320 
فلسا كحد أدنى. وظل اإلقبال 
على سهم البنك مستمرا على 
مدار تداوالت االسبوع في ظل ما 
تردد عن زيادة رأسمال البنك بعد 
شهر رمضان حيث يرى كثير 
من املتداولني ان البنك يعتبر 
فرصة مواتية للشراء خاصة 
انه من أقوى البنوك املرشحة 
لتمويل كثير من الشركات عند 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية، 
فضال عن استمرار احلديث عن 
دخول مس���تثمرين خليجيني 
لالستحواذ على حصة مؤثرة 
من أسهم البنك وذلك من خالل 
قيام شركة استثمارية محلية 
بتجميع السهم وال يعلم ان كان 
هذا التجميع لصالح املستثمرين 
اخلليجيني او لصالح املجموعة 
نفسها، كما ان أسهم البنك التزال 
تتمتع بقوة اجل���ذب من قبل 

املستثمرين.
وما يعزز اإلقبال امللحوظ 

33.274 مليون دينار.

»بيتك«.. استقرار

تصدر س���هم بيت التمويل 
الكويتي نشاط السوق من حيث 
القيمة املتداولة، اذ مت تداول 17.6 
مليون سهم نفذت من خالل 652 
صفقة بلغت قيمتها 19.2مليون 
دينار، حيث اغلق السهم عند 
مستوى اإلغالق في االسبوع 
السابق ليستقر عند دينار و100 
فلس للسهم في حدود سعرية 
تراوحت بني دينار و100 فلس 
كحد أعلى ودينار و80 فلس���ا 

كحد أدنى.
واستمر سهم بيتك في دائرة 
االس���هم التي حتظ���ى بإقبال 
واسع من قبل شريحة كبيرة 
من املتداولني كونه من االسهم 
التي سيك��ون له��ا دور بارز في 
متويل خط��ة التنمي��ة خاصة 
من قبل الش���ركات التي تعمل 
من منظور إس���المي، حي��ث 
ظل السهم محور اهتمام رغم 
إقفاله عند مس���توى اإلغالق 
السابق وذلك من خالل عمليات 
تداول كبيرة شهدها السهم عن 
طريق دخ���ول منظم من قبل 
احملفظة الوطنية خالل جلسات 
االسبوع، كما ان سعر السهم 
يعتبر مناسبا للشراء خاصة ان 
سهم بيتك متوقع له ان يستمر 
النمو في معدالت  في حتقيق 
الربحية خالل الربع الثالث في 
ظل س���عي البنك الى التركيز 
على تعظيم اإليرادات من خالل 

وينتظر ان يكون هناك إقبال 
على أسهم الشركات الرخيصة 
في ظل النهج املضاربي املتوقع 
ألداء الس���وق خالل اجللسات 
القليلة املقبلة خاصة في ظل 
أسعار مغرية للشراء نتيجة 
التراجعات احلادة التي تعرضت 
لها كثير من أس���هم الشركات 
في س���وق الكويت املالي وهو 
ما جعلها مح���ط أنظار كثير 
من املضاربني خالل التداوالت 
االخيرة، حيث وضح جليا في 
جلسة تداوالت نهاية األسبوع 
ان هناك م���ردودا ايجابيا من 
الدخول على هذه النوعية من 
االس���هم. ومن ضمن العوامل 
االيجابية التي تعزز من استمرار 
الثقة في السوق حتقيق املؤشر 
الوزني ملكاسب مقدارها %0.78 
مقارنة مع االسبوع قبل املاضي 
من خالل االرتف���اع على مدار 
الثالث األولى من  اجللس���ات 
تداوالت االسبوع املاضي قبل ان 
يتعرض لتراجعات في اجللستني 
األخيرتني نتيجة عمليات جني 
األرباح التي تعرضت لها االسهم 
ذات القيمة الرأسمالية العالية، 
وهو ما يشير الى ان اداء السوق 
ايجابي كون املؤش���ر الوزني 
معبرا بواقعية عن اداء سوق 
الكويت املال���ي، وبالتالي فإن 
بناء مراكز مالية على أس���هم 
التش���غيلية آلجال  الشركات 
متوس���طة وبعيدة املدى بات 
االجتاه العام ألوساط املتداولني 
نتيجة التوقعات بالنمو اجليد 
في أرباحها املستقبلية في ظل 
التوقع���ات بأن يك���ون األداء 
االقتصادي الكلي افضل العام 
املقبل. وبنهاية تداوالت االسبوع 
القيمة  املاضي جتاوز اجمالي 
املتداول���ة 172.9 مليون دينار 
مقارنة مع 208.09 ماليني دينار 
االسبوع قبل املاضي بتراجع 
بلغ 16.9%، فيما سجلت كميات 
االسهم املتداولة ارتفاعا محدودا 
خالل تداوالت االسبوع املاضي 
بنس���بة 5.0% لتبلغ مع نهاية 
االسبوع املاضي 846.4 مليون 
س���هم نفذت من خالل 14.681 
صفقة، كما ش���هدت أسهم 145 
شركة تعادل 68.4% من االسهم 
املوزعة على قطاعات السوق 
الثمانية حركة تداول بني ارتفاع 
وهبوط، حيث س���جلت أسهم 
نحو 50 ش���ركة متثل %34.5 
ارتفاعا، فيما س���جلت أسهم 
نحو 76 ش���ركة متثل %52.4 
تراجعا، في حني استقرت أسعار 
أسهم 19 شركة متثل 13.1% من 
اجمالي االس���هم املتداولة في 
سوق الكويت لالوراق املالية، 
وفي املقابل لم تش���هد أس���هم 
نحو 67 ش���ركة متثل %31.6 
أي تداوالت على مدار جلسات 
االسبوع املاضي. وحققت القيمة 
الرأسمالية للس���وق مكاسب 
خالل تداوالت االسبوع املاضي 
بلغت 246 ملي���ون دينار مبا 
يعادل 0.7% مقارنة مع تداوالت 
االس���بوع قبل املاضي، حيث 
القيمة عند مستوى  استقرت 

التطور اجليد ألرباح  أوال: 
البنوك ف���ي النصف األول من 
العام احلالي وه���و ما أعطى 
مؤش���را ايجابيا على قدرتها 
في مواصل���ة االرتفاع والنمو 
في األرباح وحتقيق املزيد من 
النمو املستقر في الوقت الذي 
يفتقر فيه الكثير من أوس���اط 
املستثمرين الى الثقة في اداء 
العديد من الشركات في القطاعات 
األخرى بالسوق وهو ما ظهر 
الت���داوالت طيلة  جليا خالل 

األسابيع الثالثة االخيرة.
ثانيا: رغم التباين الواضح في 
رؤية احلكومة ومجلس األمة حول 
آلية متويل مشاريع خطة التنمية 
اال انه في نهاية املطاف ستكون 
البنوك الالعب الرئيسي في متويل 
هذه املش��اريع األمر الذي يؤدي 
الى تطور ملحوظ في ارباح هذه 
البنوك خاصة ان هناك دراس��ة 
تشير الى ان معدل النمو املتوقع 
ف��ي التس��هيالت االئتمانية مع 
نهاية السنة الرابعة خلطة التنمية 
سيصل الى 9% وهو ما يعني ان 
أرباح البنوك الكويتية ستش��هد 
منوا جيدا خالل تلك الفترة املهمة 

من عمر االقتصاد احمللي.
ثالثا: في ظل افتقاد الثقة في 
العديد من الشركات فإن أسهم 
البنوك تزداد الثقة جتاهها األمر 
الذي يزيد من جاذبيتها للشراء 
وإقبال األوساط االستثمارية 
اقبال  عليها، وبالتالي تعزيز 
املستثمرين على البنوك كونها 
األكثر حتقيقا للربحية كما هو 
متوقع وايضا، ألنها س���تظل 
املالذ اآلمن لشريحة كبيرة من 
املتعاملني بالسوق خاصة ان 
هناك نحو 5 بنوك هي: بيتك 
والوطن���ي والدول���ي وبرقان 
واخلليج تصدروا قائمة االسهم 
األكثر تداوال م���ن حيث قيمة 
االسهم املتداولة خالل تداوالت 

االسبوع املاضي.
رابع��ا: اس��تمرار ش��ائعات 
حول رغب��ة أطراف خليجية في 
االستحواذ على حصة مؤثرة من 
أسهم بنك الكويت الوطني وهو 
األم��ر الذي يظه��ر مدى جدوى 
االس��تثمار في البنوك الكويتية 
وجاذبيتها للمستثمرين اخلليجيني 
وهو األمر الذي س��يعزز ايضا 
من ثقة املستثمرين احملليني في 

البنوك الكويتية.
التوقعات  خامس���ا: زيادة 
البنوك في قيادة  باس���تمرار 
س���وق الكوي���ت املالي خالل 
املرحلة املقبلة كما حدث على 
مدار 3 أسابيع متتالية سواء 
في االجت���اه التصاعدي او في 
اجت���اه التراجع كما هو احلال 
في جلسة ختام االسبوع وهو 
ما يرس���خ لدى الكثيرين من 
املتعاملني بالس���وق ان اسهم 
القاطرة  البنكي ه���ي  القطاع 
التي تقود الس���وق، وبالتالي 
يجب ان يستمر اإلقبال عليها 
خاصة انها االسهم األعلى ربحية 
املالية االخيرة  الفترات  خالل 
دون منازع رغم استمرار بعض 
البنوك في اخ���ذ املخصصات 
املالية ملواجهة حتديات األزمة 
املالية، فضال عن استحواذها 
على اكثر من 49.7% من قيمة 
تداوالت السوق خالل االسبوع 
املاضي، أي ان القطاع املصرفي 
اقترب م���ن جذب نصف قيمة 
التداول في حني توزعت نصف 
القيمة على القطاعات األخرى 

بالسوق.
ويتوقع خالل املرحلة املقبلة 
ان يشهد سوق الكويت لألوراق 
املالية املزيد من الصعود في ظل 
استمرار عوامل الزخم احلالية 
والتي تتمث���ل في عودة الثقة 
الى حد كبير في عدد كبير من 
أسهم البنوك والشركات وكذلك 
احلديث عن طرح مشاريع خطة 
التنمية غير ان هذا التفاؤل بأداء 
السوق يشوبه احلذر الى حد 
ما نتيجة اللغط املفروض على 
الساحة االقتصادية والنيابية 
آلية متويل مشاريع  بس���بب 
اخلطة رغم االستقرار املبدئي 
على مالمح التمويل من خالل 
البنوك والقروض امليسرة وهو 
األمر الذي قد يجعل الس���وق 
ال���ى املضاربات خالل  يجنح 
جلسات التداول املقبلة وحتى 
اتضاح املالمح الرئيسية لتمويل 
التنمية وإقرار  مشاريع خطة 

الصيغة النهائية لها.
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