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تعامالت األس��بوع املاضي ببلوغ 
مستوى سعري جيد لم يبلغه منذ 
أكثر من 5 أشهر وهو مستوى دينار 
و220 فلسا، وذلك في ظل استمرار 
إقبال األوساط االستثمارية مبختلف 
توجهاتها على السهم الذي متوقع له 
ان يعلن في الربع الثالث عن نتائج 
مالية أفضل من التي أعلن عنها في 
النصف األول من العام احلالي والتي 
كانت اقل م��ن النصف األول من 
2009 بنسبة 2.8%، وما عزز اإلقبال 
على سهم بيتك ان هناك من يسعى 
المتالك الس��هم بهدف االستثمار 
طويل األمد خاصة ان »بيتك« من 
البنوك التي سيكون لها دور بارز 
في متويل مشروعات خطة التنمية 
خاصة من قبل الشركات التي تعمل 

وفق منظور إسالمي.

»الوطني«.. 
ثالثًا

حل سهم بنك الكويت الوطني 
الثالث على مس����توى  املركز  في 
نشاط الس����وق من حيث القيمة 
املتداولة، اذ مت تداول 20.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 600 صفقة 
بلغت قيمتها 29.5 مليون دينار، 
حيث أغلق السهم متراجعا مبقدار 
80 فلسا ليفقد 5.3% من مكاسبه 
الس����وقية، واس����تقر السهم عند 
مس����توى دينار و420 فلسا، في 
حدود سعرية تراوحت بني دينار 
و520 فلسا كحد أعلى ودينار و380 

فلسا كحد أدنى.
استمر اإلقبال على السهم في 
ظل ترقب إعالنه عن نتائج الربع 
الثالث التي من املتوقع ان يواصل 
فيها البنك أداءه االيجابي والنمو 
في األرباح خاصة انه حقق 145.2 
مليون دينار في النصف األول من 
العام احلالي بزيادة 13.1% مقارنة 
بذات الفترة في 2009، كما بدأ البنك 
في زيادة رأسماله في اخلامس من 
الشهر اجلاري بنسبة 10% بتكلفة 
500 فلس، وهي الزيادة التي تأتي 
متاشيا مع خطط البنك الرامية الى 
االستمرار في سياسة التوسعات 
إلى جانب تعزيز  اإلستراتيجية، 
وتنمية محفظته اإلقراضية خاصة 
انه من املتوق����ع ان يكون للبنك 
دور كبير في متويل مش����روعات 

خطة التنمية.

»زين«.. 
تصدر النشاط

تصدر سهم شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« نشاط السوق من 
حيث القيمة املتداولة، اذ مت تداول 
32.5 مليون سهم نفذت من خالل 
1327 صفقة بلغت قيمتها 44.09 
مليون دينار، حيث أغلق السهم 
مستقرا عند دينار و360 فلسا في 
حدود سعرية تراوحت بني دينار 
و460 فلس���ا كحد أعلى ودينار 

و300 فلس كحد أدنى.
اليزال سهم شركة »زين« هو 
الرئيس���ي للسوق منذ  احملرك 
اإلعالن عن صفقة بيع 46% من 
أسهمه لشركة اتصاالت اإلمارات 
بس���عر 1.7 دينار للسهم، وهو 
األمر الذي انعكس إيجابيا على 
الش���ركات التي متتلك حصصا 
مؤث���رة في الش���ركة، ورغم ان 
الس���هم تعرض لعمليات جني 
انه س���يظل  اال  أرب���اح طفيفة 
الس���وق خالل  محور تداوالت 
الفترة املقبلة وحتى اإلعالن عن 
كل التفاصيل املتعلقة بالصفقة 
بشكل رسمي وخاصة من حيث 
نسبة املشاركة لكل شركة متتلك 
أسهما في شركة زين، ويبدو ان 
اإلجراءات املتعلقة باجناز الصفقة 
تسير بالس���رعة املطلوبة وهو 
األمر الذي قد يجعل إمتامها قبل 

نهاية ديسمبر املقبل.

»بيتك«.. 
ارتفاع

حل سهم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في املركز الثاني على مستوى 
نش��اط الس��وق من حيث القيمة 
املتداولة، اذ مت تداول 28.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 1327 صفقة 
بلغت قيمته��ا 34.2 مليون دينار، 
حيث أغلق السهم مرتفعا مبقدار 60 
فلسا ليصل الى مستوى دينار و220 
فلسا، في حدود سعرية تراوحت 
بني دينار و220 فلس��ا كحد أعلى 

ودينار و140 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم »بيتك« حركة جيدة 
خالل تداوالت األسبوع املاضي أدت 
إلى زيادة املكاسب السوقية للسهم 
بنس��بة 5.2%، حيث أنهى الس��هم 

السهم الى مستوى 118 فلسا ليكون 
قد وصل مبكاسبه السوقية السنوية 
الى 42.2%، رابحا 35 فلسا مقارنة 
مبستوى إغالقه في نهاية تداوالت 
العام املاضي، حيث أغلق السهم عند 
مستوى 83 فلسا، كما ان الشركة 
متوق��ع لها ان حتقق أرباحا جيدة 
في نهاية العام احلالي حسب نسبة 
مشاركتها في صفقة بيع 46% من 
أسهم ش��ركة زين لصالح شركة 
اتصاالت االمارات، فضال عن قيام 
الشركة بتجديد أجل سندات قيمتها 
20 مليون دينار ملدة سنتني وهو 
من األمور التي انعكس��ت آثارها 

االيجابية على أداء السهم.

»الخليج«.. 
نشاط .. وتحسن

حل سهم بنك اخلليج في املركز 
الس���ابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 17.7 مليون سهم نفذت من 
خالل 727 صفقة بلغت قيمتها 
9.3 ماليني دين���ار، حيث أغلق 
الس���هم مرتفعا بواقع 20 فلسا 
الى مستوى 540 فلسا،  ليصل 
في حدود سعرية تراوحت بني 
540 فلسا كحد أعلى و520 فلسا 

كحد أدنى.
واصل س���هم بن���ك اخلليج 
ارتفاعاته خالل تعامالت اجللسات 
األخيرة وسط تفاؤل باستمرار 

في هذه اجللسة ثاني اكبر تداول 
خالل العام احلالي.

 ورغم ان اكثر العمليات التي 
يشهدها السهم يغلب عليها الطابع 
املضاربي، اال انه يحظى أيضا في 
املقابل باهتمام أوساط استثمارية 
أخرى لديها توجه اس���تثماري 
طويل األمد خاص���ة ان متويل 
التنمية ستعود  مشاريع خطة 
على البنوك بأرباح قياسية على 
مدار السنوات األربع املقبلة، على 
جانب آخر يواصل البنك جهوده 
في التعريف بخدماته املصرفية 
املتنوعة في إطار السعي لتعزيز 

قاعدة عمالئه.

»المال«.. 
ارتفاع ايجابي

جاء سهم شركة املال لالستثمار 
في املركز الس��ادس، اذ مت تداول 
102.3 مليون سهم نفذت من خالل 
1875 صفقة بلغت قيمتها 11.5 مليون 
دينار، حيث أغلق الس��هم مرتفعا 
بواقع 16 فلسا ليصل الى مستوى 
118 فلسا، في حدود سعرية تراوحت 
بني 126 فلسا كحد أعلى و98 فلسا 

كحد أدنى.
حظي سهم املال بنشاط ملحوظ 
من��ذ اإلعالن عن صفق��ة »زين – 
اتصاالت« حقق على اثره مكاسب 
سوقية بلغت نسبتها 15.7% وبارتفاع 

ان الش��ركة لم تفصح حتى اآلن 
عن حجم أرباحها املتوقعة من هذه 
الصفقة اال ان التكهنات تشير الى 
ان إجمالي األرباح لن يقل بحال من 

األحوال عن 100 مليون دينار.

»الدولي«.. 
مضاربة مستمرة

حل سهم بنك الكويت الدولي 
في املركز اخلامس، اذ مت تداول 
73.1 ملي���ون س���هم نفذت من 
خالل 1351 صفقة بلغت قيمتها 
21.2 ملي���ون دينار، حيث أغلق 
السهم مرتفعا بواقع 10 فلوس 
ليصل الى مس���توى 290 فلسا، 
في حدود سعرية تراوحت بني 
300 فلس كحد أعلى و275 فلسا 

كحد أدنى.
اس���تمر الزخم الذي يشهده 
س���هم البنك الدول���ي ليواصل 
حتركات���ه الواس���عة من خالل 
املكاسب الس���وقية التي حققها 
على مدار االشهر التسعة املاضية 
والتي عززها ب���� 3.6% اضافية 
خالل تداوالت األسبوع املاضي 
ليقترب من مالمسة مستوى 300 
فلسا، وكان السهم قد شهد نشاطا 
ملحوظا خالل جلسة تعامالت 
االثنني املاضي والتي اس���تحوذ 
فيها على نح���و 60% من حجم 
تداوالت قطاع البنوك ليس���جل 

»االستثمارات«.. 
زخم كبير

جاء سهم شركة االستثمارات 
الوطني��ة في املركز الرابع، اذ مت 
تداول 50.02 مليون سهم نفذت 
من خالل 1154 صفقة بلغت قيمتها 
23.3 ملي��ون دينار، حيث أغلق 
الس��هم مرتفعا بواقع 100 فلسا 
ليصل الى مس��توى 500 فلس، 
في حدود س��عرية تراوحت بني 
500 فلس كحد أعلى و425 فلسا 

كحد أدنى.
منذ اإلعالن ع��ن صفقة بيع 
46% من أس��هم زين إلى شركة 
اتصاالت اإلماراتية وسهم شركة 
االستثمارات الوطنية محط اهتمام 
كل األوساط االستثمارية سواء 
أو  املستثمرون االستراتيجيون 
املضاربون، وبناء على ذلك يعيش 
السهم أزهي فتراته، حيث يغلق 
بشكل شبه يومي وهو مطلوب 
باحلد األعلى مما قفز مبكاس��ب 
السهم الس��وقية الى 23.3% منذ 
بداية العام احلالي، ومن املتوقع ان 
يستمر الزخم على السهم في ظل 
األرباح الضخمة التي ستحققها 
الشركة جراء قيامها بدور الوسيط 
في صفقة )زين – اتصاالت( والتي 
ستتقاضى فيها الشركة 50 فلسا 
مقابل كل سهم بخالف ما متلكه 
من حصة في شركة زين، ورغم 

الى مستوى 530 فلسا،  ليصل 
في حدود سعرية تراوحت بني 
540 فلسا كحد أعلى و510 فلوس 

كحد أدنى.
شهد سهم اجيليتي أداء متباينا 
خالل تعامالت األسبوع األخير، 
ومع ذلك زادت عمليات الشراء 
على عمليات البيع رغم ان السهم 
لم حتم حوله الش���ائعات ولم 
تصدر أخبار جديدة عن تطورات 
القضية مع وزارة العدل األميركية 
إال ان املتداولني يواصلون إقبالهم 
على الس���هم وان كانت األهداف 
متباين���ة، حيث يفضل البعض 
املضارب���ة لتحقي���ق مكاس���ب 
س���ريعة وهي الشريحة األكبر 
من املتعاملني بالسهم، في حني 
تفضل شريحة أخرى االحتفاظ 
بالس���هم على أم���ل ان يواصل 
حتقيق مستويات سعرية أفضل 
في حال ظه���رت أخبار ايجابية 
حول هذا الشأن تعزز من قيمة 
السهم في السوق، الى جانب ان 
الشركة بصدد التوسع في قطاع 
النقل واخلدمات اللوجستية في 
الكويت واألسواق اإلقليمية سعيا 
منها لتحقيق اكبر استفادة من 
املشاريع الكبرى سواء في الكويت 
أو دول اخلليج فضال عن الدول 

اآلسيوية.

»بوبيان 
للبتروكيماويات«.. 

تراجع

حل سهم بوبيان للبتروكيماويات 
في املركز العاشر من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 15.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 294 صفقة بلغت قيمتها 
8.4 مالي��ني دين��ار، حيث أغلق 
السهم متراجعا مبقدار 20 فلسا 
ليصل الى مس��توى 550 فلسا، 
في حدود س��عرية تراوحت بني 
580 فلسا كحد أعلى و540 فلسا 

كحد أدنى.
بوبي��ان  س��هم  ش��هد 
للبتروكيماويات نشاطا ملحوظا 
املاضي  خالل تداوالت األسبوع 
وان كان غلب على أداء الس��هم 
البيع أكثر من الش��راء مما أدى 
الى خسائر سوقية بنسبة %3.5، 
ويبدو ان هناك قناعة بأن السهم 
حقق مكاسب جيدة خالل الفترة 
األخيرة، وبالتالي حان وقت البيع 

جلني األرباح.

حتسن النتائج االيجابية للبنك في 
الربع الثالث خاصة بعد االرباح 
التي حققها ف���ي النصف األول 
والتي بلغ���ت 1.9 مليون دينار 
مقارنة بخسائر 7.4 ماليني دينار 
في ذات الفترة من 2009، كما عزز 
اإلقبال على السهم املعلومات التي 
لم تتأكد حتى اآلن حول دخول 
إحدى اجلهات األوروبية على خط 
املفاوضات لشراء حصة مؤثرة 
في البنك، ويبدو ان املنافسة على 
متلك حصة في البنك س���تزداد 
خالل الفترة املقبلة في ظل سعي 
أطراف استثمارية قطرية لتملك 
هذه احلصة التي لم يفصح عنها 
حت���ى اآلن، وكان البنك قد عزز 
مكاسبه السوقية خالل تعامالت 

األسبوع املاضي بنسبة %3.8.

»الساحل«.. 
نشاط .. ومكاسب

حل سهم شركة الساحل للتنمية 
واالس��تثمار في املركز الثامن من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 61.8 مليون 
سهم نفذت من خالل 1304 صفقات 
بلغت قيمتها 8.8 ماليني دينار، حيث 
أغلق السهم مرتفعا مبقدار 10 فلوس 
ليصل الى مستوى 146 فلسا، في 
حدود سعرية تراوحت بني 150 فلسا 
كحد أعلى و132 فلسا كحد أدنى.

حقق س��هم الس��احل مكاسب 
سوقية بلغت 5.8% خالل تعامالت 
األس��بوع املاضي على وقع األداء 
اجليد للسهم الذي شهده في اغلب 
اجللسات األخيرة منذ اإلعالن عن 
صفقة »زين – اتصاالت«، حيث مت 
تداوله باحلد األعلى ليصل السهم 
الى 146 فلسا وسط توقعات بأرباح 
كبيرة س��تحققها الشركة حسب 

نسبة مشاركتها في الصفقة.

»اجيليتي«.. 
ارتفاع

جاء س���هم ش���ركة املخازن 
العمومية )اجيليتي( في املركز 
التاس���ع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 16.9 مليون س���هم نفذت 
من خالل 621 صفقة بلغت قيمتها 
8.8 ماليني دين���ار، حيث أغلق 
السهم مرتفعا مبقدار 10 فلوس 

7 إيجابيات تعزز التفاؤل بأداء السوق أبرزها ترقب نتائج الربع الثالث 
وصفقة »زين« واقتراب اعتماد آلية تمويل الخطة 

674.1 مليون دينار ارتفاعًا في القيمة السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام 0.1% والوزني %1.4

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

%)+ أو -(26 حتى 30 سبتمبر3 حتى 7 أكتوبرمؤشر%)+ أو -(26 حتى 30 سبتمبر3 حتى 7 أكتوبرمؤشر

6.1445.0281.11622.2املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة / يوم(5.375.25.272.2103.02.0مؤشر NIC50 )نقطة(

67.261.74265.804.1621.457.5802.2املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك / يوم(6.995.06.985.010.00.1السوق السعري )نقطة(

2.020.0001.877.500142.5007.6كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(472.8466.06.81.4السوق الوزني )نقطة(

262600عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(1.581.225.0001.474.732.500106.492.5007.2كمية األسهم املتداولة بالسوق )سهم(

-13.2-633.399729.71996.320قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(30.72125.1415.58022.2عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

35.490.727.62934.816.600.474674.127.1551.9القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(336.308.710329.020.8107.287.9002.2قيمة األسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(316.245.000294.946.50021.298.5007.2املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم / يوم(

شريف حمدي
شهدت تعامالت األس�بوع األول من الربع األخير للعام احلالي تباينا 
ملحوظا في األداء، حيث استمرت عمليات الشراء االنتقائي على أسهم 
معينة جاءت في مقدمتها أس�هم القطاع املصرفي وعدد من األس�هم 
القيادية األخرى في قطاعات مختلفة، فضال عن أس�هم الشركات التي 
متتلك حصصا متفاوتة في ش�ركة زين والت�ي باتت اغلبها مطلوبة باحلد 
األعلى في ظل األرباح القياسية املتوقع ان حتققها هذه الشركات حسب 
نس�ب مش�اركتها في الصفقة املليارية، ولكن في املقابل كانت هناك 
قناعات أخرى بضرورة االس�تفادة من أي أسهم حتقق ارتفاعات سعرية 
جلني األرباح السريعة وان كانت أسهما بنكية أو لها عالقة بصفقة زين ومن 
ثم العودة للتجميع مرة أخرى وهو ما أدى الى تذبذب مؤشرات السوق 

اغلب فترات التداول في األسبوع املاضي.
ورغم ان السوق أنهى تعامالت األسبوع املاضي على ارتفاعات محدودة 
للغاية على مس�توى املؤشر العام اال ان هناك 7 عوامل ايجابية تعزز من 

التفاؤل باستمرار حتسن أداء السوق خالل املرحلة املقبلة ومنها:
أوال: ارتفاع املؤش�ر الوزني في الربع الثالث بنس�بة 17.3% مقارنة 
بارتفاع 14.3% في الربع األول من العام احلالي وانخفاض بنس�بة %9.9 

في الربع الثاني، وهو األمر الذي يعزز من التفاؤل خاصة ان املؤشر الوزني 
يعكس أداء السوق بواقعية أكثر من السعري.

ثانيا: ارتفاع وتي�رة اجراءات تنفيذ صفقة »زي�ن – اتصاالت« على كل 
املس�ارات خاصة في ظل وجود وفد من ش�ركة اتصاالت االمارات في 
الكويت من اجل هذا الغرض، وهو ما يش�ير الى ان الصفقة قد تنتهي في 

املوعد املتوقع لها وهو قبل نهاية العام احلالي على أقصى تقدير.
ثالثا: اقتراب املؤش�ر العام من مالمسة مس�توى ال� 7000 نقطة، 
خاصة انه لم يعد يفصل املؤش�ر عن كس�ر هذا احلاجز القوي سوى 5 

نقاط فقط.
رابعا: تأكيد الشيخ أحمد الفهد على ان آليات متويل مشروعات خطة 
التنمية وصلت الى املراحل النهائية وهو ما يعزز اإلقبال على أسهم القطاع 
املصرفي التي سيكون لها دور بارز في متويل مشروعات اخلطة، كما ان 
االنتهاء من آليات التمويل يعد إيذانا ببدء تنفيذ مش�روعات اخلطة وهو 

ما سينعش كل قطاعات االقتصاد احمللي.
خامسا: وجود تفاؤل كبير بنتائج الربع الثالث من العام احلالي خاصة 
في ظل األداء االيجابي للس�وق وهو األمر الذي سيلقي بظالله على كثير 

من ميزانيات الشركات.

سادسا: النشاط القوي الذي يشهده قطاع االستثمار وتصدره للقطاعات 
من حيث كميات التداول فضال عن تص�دره للقطاعات من حيث القيمة 
ألكثر من جلس�ة، وهو ما يعكس حتس�ن األوضاع املالية لكثير من هذه 
الشركات وان كانت هناك شركات اس�تثمارية التزال في دائرة اخلطر 

نظرا لعدم توفيق أوضاعها املالية حتى اآلن.
سابعا: استمرار حتسن األوضاع على مستوى األسواق املالية العاملية، 
وعلى الرغم من عدم تعاطي س�وق الكويت املالي مع ارتفاع األس�واق 
العاملية في كثير من األحيان، اال انه يظل من العوامل التي تعزز التفاؤل 

بشكل عام. 
وبنهاية تداوالت األسبوع املاضي سجل املؤشر السعري ارتفاعا مبقدار 
10 نقاط ليغلق على 6.995 نقطة بارتفاع نسبته 0.1% مقارنة باألسبوع قبل 
املاضي، فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا قدره 6.8 نقاط ليغلق على 472.8 

نقطة بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة باألسبوع قبل املاضي.
 وجتاوز إجمالي القيمة املتداولة 336.3 مليون دينار مقارنة ب� 329.02 
مليون دينار في األسبوع قبل املاضي بزيادة قدرها 7.2 ماليني دينار تشكل 
2.2%، فيما سجلت كميات األسهم املتداولة ارتفاعا خالل تداوالت األسبوع 
املاضي بنسبة 7.2% لتبلغ مع نهاية األسبوع 1.581 مليار سهم نفذت من 

خالل 30.721 صفقة، كما شهدت أس�هم 157 شركة تعادل 74.4% من 
األس�هم حركة تداول ما بني ارتفاع وهبوط، حيث س�جلت أسهم نحو 54 
شركة متثل 34.4% ارتفاعا، فيما سجلت أسهم نحو 75 شركة متثل %47.8 
تراجعا، في حني استقرت أسعار أسهم 28 شركة متثل 17.8% من إجمالي 
األسهم املتداولة في سوق الكويت لألوراق املالية، وفي املقابل لم تشهد 
أسهم نحو 54 شركة متثل 25.6% أي تداوالت على مدار جلسات األسبوع 

املاضي.
وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق ارتفاعا خالل تداوالت األسبوع املاضي 
بلغ 674.1 مليون دينار مبا يعادل9% مقارنة بتداوالت األسبوع قبل املاضي، 

حيث استقرت القيمة عند مستوى 35.490.7 مليون دينار.
وعلى مستوى القطاعات استمر قطاع البنوك في تصدر القطاعات من حيث 
قيمة األسهم املتداولة، اذ مت تداول 170.5 مليون سهم بلغت قيمتها 111.3 
مليون دينار متثل نحو 33.1 من إجمال�ي القيمة املتداولة، فيما جاء قطاع 
االستثمار في املركز الثاني وذلك من خالل 638.9 مليون سهم قيمتها 77.9 
مليون دينار متثل نحو 23.2% من إجمالي القيمة، فيما حل قطاع اخلدمات 
ثالثا وذلك من خالل تداول 269.4 مليون س�هم بلغت قيمتها 77.9 مليون 

دينار متثل نحو 23% من إجمالي قيمة األسهم املتداولة.
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7.2 ماليي�ن دينار زيادة ف�ي القيمة المتداولة األس�بوع الماضي بارتف�اع بلغ %2.2 

قطاع البنوك استحوذ على 33.1% واالستثمار على 23.2% من إجمالي قيمة التداوالت
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