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تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية

أوال: مقارنة مؤشرات التداول

التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو -(22 حتى 26 اغسطس29 اغسطس حتى 2 سبتمبرمؤشر

4.970.04.858.8111.22.3مؤشر NIC50 )نقطة(

6.703.26.645.657.60.9السوق السعري )نقطة(

441.2433.77.51.7السوق الوزني )نقطة(

-18.1-693.530.000846.367.500152.837.500كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-19.3-11.84114.6792.838عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(
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33.835.686.22833.274.642.830561.043.3981.7القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(

عوامل وراء سيطرة النشاط المضاربي على السوق 
قرب إجازة العيد يدفع المضاربين لتصفية مراكزهم المالية

للس�وق  المتذب�ذب  األداء  باس�تمرار  توقع�ات 
ف�ي جلس�ات األس�بوع األخي�ر م�ن ش�هر رمض�ان

قطاع البنوك استحوذ على 35.7% و»الخدمات« 
الت�داوالت قيم�ة  إجمال�ي  م�ن   %29.4 عل�ى 

561 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري 0.9% والوزني %1.7 

شريف حمدي
اتسمت جلسات التداول في سوق الكويت لألوراق املالية االسبوع املاضي بالتباين الواضح في األداء نتيجة 
استمرار النشاط املضاربي على كثير من االسهم في اغلب القطاعات خاصة بعد ان شهد السوق تغيرا في منط 
التداوالت خالل الفترة االخيرة من خالل التركيز على اسهم القطاع البنكي الذي استحوذ على 45% من إجمالي 
قيمة تداوالت الشهر املاضي في انتظار دخوله بقوة في متويل مشاريع خطة التنمية، مما أدى الى التركيز على 
أس�هم هذا القطاع واألسهم املرتبطة بها في القطاعات األخرى وهو ما جعل التركيز ينصب على عدد محدود 
من األسهم، ورغم هذا فقد سجل املؤشر السعري ارتفاعا في االسبوع املاضي مبقدار 57.6 نقطة ليغلق على 
6.703.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.9% مقارنة مع االسبوع قبل املاضي، فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا قدره 

7.5 نقاط ليغلق على 441.2 نقطة بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة مع االسبوع السابق.
أوال: هناك حالة من الترقب ملا س�تؤول إليه األوضاع في س�وق الكويت ل�ألوراق املالية بعد عطلة العيد، 
وبالتالي فإن األوساط االس�تثمارية تفضل القرارات االستثمارية قصيرة األمد من خالل شراء األسهم الرخيصة 
وعدم الدخول في مغامرات بشراء األسهم الكبيرة ذات القيمة الرأسمالية العالية وهو ما أدى إلى عزوف ملحوظ 

خالل أغلب جلسات األسبوع املاضي عن األسهم القيادية.
ثانيا: التركيز على األس�هم ذات األداء التش�غيلي التي أعلنت عن نتائج مالي�ة جيدة في النصف األول من 
العام احلالي، وهو ما أدى إلى ترك عدد كبير من أس�هم الش�ركات التي حققت نتائج مخيبة لآلمال او خسائر 

في النصف األول.
ثالثا: عدم ظهور بوادر فيما يتعلق بحزمة القرارات االقتصادية التي وعدت بها احلكومة في وقت سابق لتحريك 

األوض�اع على جميع األوجه االقتصادية مبا فيها البورصة، وهو ما عزز النهج املضاربي في الس�وق لدى كثير من 
أوساط املتعاملني خوفا من التأخر في حترك احلكومة في هذا االجتاه.

رابعا: اقتراب الس�وق من نهاية ش�هر رمضان األمر الذي ح�ث الكثير من املتعاملني بالس�وق على تأجيل 
القرارات االس�تثمارية إلى ما بعد العطلة لتكون الصورة أكثر وضوحا على مس�توى األوضاع احمليطة بالس�وق 
خاصة فيما يتعلق بتش�كيل هيئه أس�واق املال في ظل ما يتردد بأن مدير الس�وق احلالي صالح الفالح هو من 

سيترأس مجلس املفوضني.
خامس�ا: عدم االس�تقرار حتى اآلن على الصيغة النهائية آللية خطة التمويل اخلاصة مبش�روعات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية رغم الكشف املبدئي عن مالمح هذه اآللية وهي ان التمويل سيكون عن طريق البنوك 
والقروض امليس�رة، غير ان التصعيد النيابي من قبل البعض يثير املخاوف من عرقلة تنفيذ اخلطة وفق املدى 

الزمني احملدد لها وهو ما يعني ان األوضاع االقتصادية ستظل على شاكلتها احلالية.
سادسا: قيام احملافظ والصناديق التابعة لعدد من املجامع االستثمارية بعمليات شراء أسهم هذه املجموعات 
بهدف اإلغالق عند مس�تويات س�عرية معينة قبل نهاية ش�هر أغس�طس املاضي ومن ثم العودة لبيعها بعد 

ذلك.
ومن املتوقع ان يواصل السوق اداءه املتذبذب في جلسات االسبوع األخير من شهر رمضان على ان يواصل 
اجلنوح الى االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى في ظل عدم وجود محفزات للشراء املؤسسي، ولكن ارتفاعات 
وانخفاضات مؤش�رات السوق س�تكون في حدود ضيقة نظرا لضعف كميات االسهم املتداولة وكذلك قيمه 
التداول التي عجزت طيلة جلس�ات االس�بوع املاضي عن تخطى مس�توى ال� 30 مليون دينار إال في اجللسة 

االخيرة من جلسات االسبوع والتي جتاوزت فيها مستوى 38مليون دينار.
وبنهاية تداوالت االس�بوع املاضي جتاوز اجمالي القيمة املتداولة 145.8 مليون دينار مقارنة مع 172.9 
مليون دينار في االس�بوع قبل املاضي بتراجع بلغ 15.7%، فيما س�جلت كميات االس�هم املتداولة انخفاضا 
خالل تداوالت االسبوع املاضي بنسبة 18.1% لتبلغ مع نهاية االسبوع املاضي 693.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 11.841 صفقة، كما شهدت أسهم 149 ش�ركة تعادل 70.3% من االسهم حركة تداول ما بني ارتفاع 
وهبوط، حيث س�جلت اسهم نحو 65 شركة متثل 43.6% ارتفاعا، فيما س�جلت اسهم نحو 57 شركة متثل 
34% تراجعا، في حني اس�تقرت أسعار أسهم 27 شركة متثل 18.1% من اجمالي االسهم املتداولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، وفي املقابل لم تش�هد أس�هم نحو 63 ش�ركة متثل 29.7% أي تداوالت على مدار 

جلسات االسبوع املاضي.
وحققت القيمة الرأسمالية للسوق مكاسب خالل تداوالت االسبوع املاضي بلغت 561 مليون دينار مبا يعادل 

1.7% مقارنة مع تداوالت االسبوع قبل املاضي، حيث استقرت القيمة عند مستوى 33.835 مليون دينار.
وعلى مس�توى القطاعات اس�تمر قطاع البنوك في تصدر القطاعات من حيث قيمة االسهم املتداولة، إذ 
بلغت 106.3 ماليني س�هم قيمتها 52 مليون دينار متثل نحو 35.7% من اجمالي القيمة املتداولة، فيما جاء 
قطاع اخلدمات في املركز الثاني وذلك من خالل 112.05 مليون س�هم قيمتها 42.8 مليون دينار متثل نحو 
29.4%، فيما حل قطاع االس�تثمار ثالثا وذلك من خالل تداول 143.5 مليون سهم بلغت قيمتها 16.1 مليون 

دينار متثل نحو 11% من اجمالي قيمة االسهم املتداولة.
ويرجع النشاط املضاربي خالل جلسات التداول السابقة في البورصة الكويتية إلى األسباب التالية:

البنك الوطني الذي متلك الشركة 
نحو 60 مليون سهم من اسهمه 
جتعل هناك حالة من التفاؤل 

بسهم شركة الصناعات.

 . . »ال�خ�ل�ي�ج«
است�قرار

حل س���هم بنك اخلليج في 
املرتبة الثامنة، اذ مت تداول 7.4 
ماليني س���هم نفذت من خالل 
293 صفق���ة بقيمة بلغت 3.9 
ماليني دينار، حيث اقفل السهم 
عند مستوى االغالق السابق، 
مستقرا عند مستوى 540 فلسا 
للسهم بحدود سعرية تراوحت 
بني 520 فلسا كحد ادنى و540 

فلسا كحد اعلى.
واستمر السهم في مواصلة 
نشاطه امللحوظ منذ فترة في 
ظل توقعات ان يشهد اداء البنك 
تطورا ايجابيا في نتائجه املالية 
لفترة النصف الثاني من العام 
احلالي قياسا بأرباح البنك في 
الرب���ع االول من العام احلالي 
التي بلغ���ت 1.9 مليون دينار، 
االمر الذي دفع وكالة »كابيتال 
انتلجنس« للتصنيف االئتماني 
على الق���وة املالية لدى البنك 
عند + BB ليعزز من الثقة فيه 
خاصة ان تثبي���ت التصنيف 
يرج���ع للنظرة املس���تقبلية 
املس���تقرة للبنك التي تستند 
الى حتسن الربحية التشغيلية 
وجهوده املستمرة في معاجلة 
مشاكله في جودة األصول والتي 
شهدت اس���تقرارا ملحوظا في 

الفترة األخيرة.

»الساحل«.. 
نشاط مفاجئ

جاء سهم ش���ركة الساحل 
للتنمية واالستثمار في املرتبة 
التاسعة، اذ مت تداول 28.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 592 صفقة 
بقيمة بلغت 3.3 ماليني دينار، 
حيث أغل���ق الس���هم مرتفعا 
بواقع 8 فلوس بنسبة ارتفاع 
7% مقارنة مع األس���بوع قبل 
املاضي، مستقرا عند مستوى 
122 فلسا للسهم بحدود سعرية 
تراوحت بني 112 فلسا كحد ادنى 

و122 فلسا كحد اعلى.
شهد السهم نشاطا مفاجئا 
نتيجة النشاط الذي شهده سهم 
زين خالل تداوالت االس���بوع 
املاضي، حيث يعتبر سهم شركة 
الساحل من االسهم التي متلك 
حصة في شركة زين، وبالتالي 
فإن أي نش���اط ايجابي يلحق 
بسهم زين ينعكس على االسهم 

املرتبطة به.

»جيزان«.. 
دخول مضاربي

جاء س���هم ش���ركة جيزان 
العاشرة،  املرتبة  القابضة في 
اذ مت تداول 68.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 349 صفقة بقيمة 
بلغت 3.2 ماليني دينار، حيث 
اقفل السهم عند مستوى االغالق 
السابق، مستقرا عند مستوى 
47 فلسا للسهم بحدود سعرية 
تراوحت بني 46 فلسا كحد ادنى 

و48 فلسا كحد اعلى.
وتصدر سهم جيزان التداوالت 
في جلسة األحد املاضي نتيجة 
االداء املضاربي الذي تش���هده 
مجموعة ايفا وأسهمها التابعة، 
وهو ما ادى الى مواصلة السهم 
ملكاسبه السوقية خالل الشهرين 

املاضيني.

القيمة، اذ مت تداول 17.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 544 صفقة 
بقيمة بلغت 5.1 ماليني دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 
5 فلوس بنس���بة ارتفاع %1.7 
مقارنة مع األسبوع قبل املاضي، 
مستقرا عند مستوى 295 فلسا 
للسهم بحدود سعرية تراوحت 
بني 290 فلسا كحد ادنى و310 

فلوس كحد اعلى.
واستمر سهم االنابيب في 
نشاطه الذي يغلب عليه الطابع 
املضاربي خالل جلسات التداول 
االخيرة، ومن املتوقع استمرار 
املضاربة على السهم خاصة ان 
هناك ما يتناقله البعض داخل 
أروقة البورصة بأن الش���ركة 
تس���عى للحصول على عقود 
خ���ارج الكوي���ت وخاصة في 

أسواق اجلوار.

»الصناع��ات«.. 
اس��ت�م��رار 

المضارب�ة
حل سهم ش���ركة مجموعة 
الصناع���ات الوطنية القابضة 
السابعة من حيث  املرتبة  في 
القيمة، اذ مت تداول 14.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 332 صفقة 
بقيمة بلغت 5.08 ماليني دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 
5 فلوس بنس���بة ارتفاع %1.4 
مقارنة مع األسبوع قبل املاضي، 
مستقرا عند مستوى 350 فلسا 
للسهم بحدود سعرية تراوحت 
بني 335 فلسا كحد ادنى و355 

فلسا كحد اعلى.
العملي���ات  واس���تمرت 
املضاربية على س���هم الشركة 
مما ادى الى تذبذب واضح في 
ادائه على مدار جلسات االسبوع 
املاضي، غير ان الدالئل تشير الى 
ان السهم اليزال متأثرا بالنتائج 
السلبية التي حققتها الشركة 
ف���ي النصف االول م���ن العام 
احلالي والتي جتاوزت ال� 6.9 
ماليني دينار، غير ان املكاسب 
املتوقعة حملفظة الشركة والتي 
تضم اس���هما ممي���زة بعضها 
حقق مكاسب كبيرة في القيمة 
السوقية منذ بداية العام كسهم 

Aa2 نتيجة اجلدارة االئتمانية، 
فضال عن توقعات باستمرار البنك 
في مواصلة النمو في األرباح خالل 
الربع الثالث من العام احلالي بعد 
النتائج االيجابية التي حققها في 
النصف االول والتي بلغت 145.2 
مليون دينار مقارنة مع 126.07 
مليون دينار في 2009، وهو ما 
يعني ان البنك يواصل النمو في 
ارباحه رغم استمراره في تكوين 
املخصصات والتي ستتحول الى 

ارباح عند حتريرها.

»األنابيب«.. 
أداء جيد

جاء سهم الشركة الكويتية 
لصناعة االنابيب النفطية في 
املرتب���ة السادس���ة من حيث 

عالوة االصدار ستكون مشجعة 
جدا على االكتتاب في زيادة رأس 
املال، ومن العوامل االيجابية التي 
احاطت بس���هم البن���ك الوطني 
اختي���اره للمرة الثالثة من قبل 
»غلوبل فاينانس« العاملية ضمن 
اكثر 50 بنكا من حيث األمان في 
البنك مبوقعه  العالم واحتفاظ 
في املرتبة ال� 38 ضمن القائمة 
ليكون البنك االول والوحيد على 
مستوى الشرق االوسط والعالم 

العربي في هذه القائمة.
وتأتي هذه العوامل لتضاف 
ال���ى العوامل االيجابية االخرى 
ومنها عزم دخول مس���تثمرين 
خليجيني لالستحواذ على حصة 
موثرة من اس���هم البنك، ورفع 
تصنيف البنك الوطني من قبل 
وكالة »موديز« العاملية ملستوى 

»الوطني«.. استمرار 
النشاط

حل سهم بنك الكويت الوطني 
في املرتبة اخلامسة، اذ مت تداول 
7.02 ماليني سهم نفذت من خالل 
171 صفقة بقيمة بلغت 9.7 ماليني 
دينار، حيث أغلق السهم مرتفعا 
بواقع 40 فلس����ا بنس����بة ارتفاع 
2.9% مقارن����ة مع األس����بوع قبل 
املاضي، مس����تقرا عند مس����توى 
دينار و420 فلسا للسهم بحدود 
سعرية تراوحت بني دينار و380 
فلسا كحد ادنى ودينار و420 فلسا 

كحد اعلى.
والتزال االص���داء االيجابية 
لزيادة رأسمال البنك تلقي بآثارها 
االيجابية على السهم، خاصة ان 

ورغ����م تدني كميات االس����هم 
املتداولة على مدار جلسات االسبوع 
املاضي، اال ان السهم حافظ على 
متاسكه على مدار 9 جلسات متتالية 
عند مس����توى دينار و100 فلس، 
وهو سعر مناسب للشراء خاصة 
ان سهم بيتك متوقع له ان يواصل 
حتقيق املكاس����ب السوقية وذلك 
بعد ان حقق نحو 60 فلسا خالل 
اغسطس املاضي متثل 5.7% من 
قيمته، كم����ا ان معدالت الربحية 
للبنك خالل الربع الثالث من العام 
احلالي مرشحة للنمو في ظل سعي 
البنك لتعظيم االيرادات من خالل 
تنويع النشاط، خاصة ان بنك تركيا 
قام مؤخرا بإصدار صكوك بقيمة 
100 مليون دوالر ملدة 5 س����نوات 
وذلك للمرة الثانية، كما ان السهم 
مرشح للصعود بقوة مع بدء متويل 
خطة التنمية عن طريق البنوك.

جتاوزت ال� 5 ماليني دينار مقارنة 
مع خسائر اقتربت من 3.5 ماليني 
دينار في النصف االول من 2009 
بنسبة منو 244%، باالضافة الى 
ان املخصصات التي اتخذها البنك 
وصلت الى معدالت تغطية جيدة 

ألصوله.

»برقان«.. اس�تمرار 
االرتفاع

حل سهم بنك برقان في املرتبة 
الثالثة من حيث القيمة، اذ مت تداول 
28.1 مليون سهم نفذت من خالل 
384 صفقة بقيمة بلغت 12.5 مليون 
دينار، حيث أغلق السهم مرتفعا 
بواقع 20 فلسا بنسبة ارتفاع %4.5 
مقارنة مع األسبوع قبل املاضي، 
مس����تقرا عند مستوى 460 فلسا 
للس����هم بحدود سعرية تراوحت 
بني 435 فلس����ا كحد ادنى و460 

فلسا كحد اعلى.
والتزال الش����ائعات االيجابية 
التي تدور حول السهم تلعب دورا 
رئيسيا في االقبال عليه، حيث ظل 
السهم لالسبوع الثاني على التوالي 
محط اهتمام كثير من املتداولني، 
ومن املتوقع ان يستمر التجميع 

على السهم ألهداف مضاربية.

»بيتك«.. 
استقرار

ج���اء س���هم بي���ت التمويل 
الكويتي في املرتبة الرابعة من 
حيث القيم���ة، اذ مت تداول 9.6 
ماليني سهم نفذت من خالل 314 
صفقة بقيمة بلغت 10.6 ماليني 
دينار، حيث أغلق السهم مستقرا 
عند مس���توى دينار و100 فلس 
وهو مستوى االقفال في األسبوع 
قب���ل املاضي، بحدود س���عرية 
تراوحت بني دينار و80 فلس���ا 
كحد ادنى ودينار و120 فلس���ا 

كحد اعلى.
والي���زال س���هم بيت���ك من 
االسهم التي حتظى بثقة كبيرة 
بني اوس���اط املتداولني، وهو ما 
جعله محط اهتمام مدراء احملافظ 
والصناديق االستثمار فضال عن 

املتداولني.

»زين«..

تصدر النشاط
حل س����هم ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« في املرتبة االولى 
من حيث الش����ركات ال� 10 األعلى 
قيم����ة، اذ مت تداول 25.06 مليون 
س����هم نفذت من خالل 661 صفقة 
بقيم����ة بلغت 30.3 مليون دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 60 
فلسا بنسبة ارتفاع 5.1% مقارنة مع 
األسبوع قبل املاضي، مستقرا عند 
مستوى دينار و240 فلسا للسهم 
بحدود سعرية تراوحت بني دينار 
و180 فلسا كحد ادنى ودينار و240 

فلسا كحد اعلى. 
شهد سهم زين عمليات نشاط 
خالل تداوالت االس����بوع املاضي، 
وخاصة في جلسة االربعاء املاضي، 
والتي اس����تحوذ فيها السهم على 

41.5% من اجمالي قيمة التداول.
ويرج���ع االقبال الالفت على 
الس���هم لعوامل عدة منها: قيام 
صناع السوق بعمليات جتميع 
واضح���ة م���ن خ���الل محافظ 
وصناديق استثمارية وذلك بهدف 
رفع سعر السهم خاصة مع اقتراب 
اقفاالت الرب���ع الثالث الذي من 
املتوقع ان يكون ايجابيا بالنسبة 
للش���ركة بعد االرباح القياسية 
التي حققتها في النصف االول، 
كذلك ما يتعلق بقيام الش���ركة 
في املساهمة باالكتتاب في زيادة 
رأسمال »زين السعودية« التي 
متتلك فيها حصة 25%، خاصة 
ان الرئيس التنفيذي لشركة زين 
اكد ان العمليات التجارية لشركة 
»زين السعودية« شهدت تطورا 
كبيرا وان هناك منوا في حجم 
عملياتها من خالل جتاوز قاعدة 
العمالء ل� 7 ماليني مشترك وان 
التوقعات تشير الى ان االيرادات 
مرش���حة للزيادة بنس���بة منو 
60% مع نهاية 2010 مقارنة مع 

.2009

»الدولي«.. نشاط 
مضاربي

حل سهم بنك الكويت الدولي 
ف���ي املرتبة الثاني���ة من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 51.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 792 صفقة 
بقيمة بلغت 13.5 مليون دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 15 
فلسا بنسبه ارتفاع 5.9% مقارنة 
مع األسبوع قبل املاضي، مستقرا 
عند مستوى 270 فلسا للسهم 
بحدود سعرية تراوحت بني 255 
فلسا كحد ادنى و275 فلسا كحد 

اعلى.
وحظي س���هم البنك الدولي 
بنصيب االس���د م���ن العمليات 
املضاربية طيلة تداوالت االسبوع 
املاضي وذلك من خالل عمليات 
الش���راء والبيع السريعة التي 
شهدها السهم، لدرجة انه يعتبر 
اكثر االسهم التي شهدت عمليات 
دخول وخروج س���ريعة بهدف 
التصريف السريع  التجميع ثم 
مبجرد ان يحقق السهم ارتفاعا 
لوحدة او وحدتني على االكثر، 
ومن املتوقع ان يستمر النشاط 
املضاربي على البنك في االسبوع 
االخير من شهر رمضان في ظل 
استمرار النهج املضاربي مسيطرا 
على الس���وق من ناحية وتناثر 
الشائعات حول تلقي كبار املالك 
عروضا خليجية لشراء حصص 
في البنك بأسعار تفوق الدينار 

من ناحية اخرى.
وما يعزز اس���تمرار نشاط 
السهم انه حقق نتائج ايجابية 
في النصف األول من العام املاضي 
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