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الثال����ث والقدرة على توزيع ارباح متثالن العامل االساس����ي الصحاب 
االجتاهات االستثمارية خاصة الصناديق واحملافظ املالية في اتخاذ قرارات 
الشراء لبناء مراكز مالية على اسهم الشركات التي ستقوم بتوزيع ارباح، 
خصوصا اغلب اس����هم البنوك وبعض الشركات القيادية في القطاعات 
االخرى، وف����ي مقابل ذلك فان اصحاب االجتاه����ات املضاربية رغم ان 
اغلبهم يركز على اسهم الشركات القيادية اال ان اسهم الشركات الرخيصة 
خصوصا التي متتلك عوامل ومحفزات ايجابية سواء على املدى املتوسط او 
البعيد، فانها تشهد عمليات 
مضاربية بعد ان اصبحت 
جاذب����ة للمضاربني في ظل 
التفاؤل بتحس����ن الوضع 

املالي املستقبلي،
 ويأت���ي ف���ي مقدمة 
هذه األس���هم التي شهدت 
نشاطا ملحوظا اسهم ايفا 
وجيزان القابضة بدعم من 
اقرار دمج شركتي كويت 
القابضة  انفست وجيزان 
في شركة الدولية للتمويل، 
والت���ي تعتبر أول عملية 
دم���ج تتم بني الش���ركات 
املدرجة منذ بداية األزمة 
العاملية، وللعلم فإن عملية 

اسعار اسهم 56 شركة وتراجعت اسعار اسهم 20 شركة وحافظت اسهم 
39 شركة على اسعارها و97 ش����ركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع 
الشركات االستثمارية النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 124.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 1531 صفقة قيمتها 11.6 مليون دينار. وجاء قطاع 
البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 14.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 576 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار. واحتل قطاع اخلدمات 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول 50.1 مليون س����هم نفذت من 

خالل 894 صفقة قيمتها 10.1 
ماليني دينار. وحصل قطاع 
الشركات العقارية على املركز 
الرابع من حيث القيمة اذ مت 
تداول 64.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 735 صفقة قيمتها 
3.9 ماليني دينار. وجاء قطاع 
الصناعة في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
5.7 ماليني سهم نفذت من 
خالل 203 صفقات قيمتها 

1.6 مليون دينار. 
الرغم م����ن اهمية  على 
صفقة »زي����ن« في حتريك 
نشاط السوق اال ان النتائج 
الربع  املالية للشركات في 

النتائج المالية في الربع الثالث والتوزيعات المتوقعة
المحركان األساسيان للشراء المؤسسي في الفترة المقبلة

استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 
21 مليون دينار على 53.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: بيتك وايفا واجيليتي ومشاريع 

الكويت وزين والبنك الوطني وبنك اخلليج.
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم »بيتك« البالغة 

6.1 ماليني دينار على 15.4% من القيمة االجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الشركات 
غير الكويتية مبقدار 29.1 نقطة، فقد س���جلت 
مؤشرات القطاعات األخرى ارتفاعا أعالها البنوك 
مبقدار 76.3 نقطة، ت���اله اخلدمات مبقدار 71.6 

نقطة، تاله التأمني مبقدار 25.8 نقطة. ت
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دمج الشركات الثالث قد بدأت مالمحها 
قبل األزمة العاملية.

آلية التداول

حققت أغلب اسهم البنوك ارتفاعا في 
أسعارها في تداوالت اتسمت بالضعف 
النشطة  التداوالت  النسبي باستثناء 
على س����هم »بيتك« والتي تعود الى 
النتائج املالية اجليدة في األشهر التسعة 
من العام احلالي، والتي يتوقع ان تكون 
بحدود 46 فلسا للسهم، والتي تعطي 
مؤشرات جيدة على منو قوي في أرباح »بيتك« في نهاية العام، ورغم 
التداوالت الضعيفة على سهم األهلي املتحد إال انه حقق ارتفاعا ملحوظا 
في سعره نتيجة ندرة املعروض من السهم والتفاؤل بأرباح جيدة للبنك 
في الربع الثالث. واتس����مت تداوالت سهم البنك الوطني بالضعف مع 
استقرار سعره السوقي. وفي قطاع االستثمار، حققت أغلب اسهم القطاع 
ارتفاعا في اس����عارها مع تداوالت مرتفعة على بعض األس����هم، خاصة 
سهم »ايفا« الذي شهد تداوالت قياسية مدعومة باالنعكاسات االيجابية 
لعملية دمج شركتي كويت انفست وجيزان القابضة في الدولية للتمويل 
على ايفا التي تس����تحوذ على حصص في هذه الشركات، باإلضافة الى 
التوقعات بأن حتقق الشركة نتائج جيدة في الربع الثالث. وشهد سهم 
األهلية القابضة تداوالت نش����طة في الي����وم األول لتداوله بعد ان كان 
متوقف����ا عن التداول من نهاية الربع األول من العام احلالي، ويتوقع ان 
تستمر حركة التداول القوية على السهم مع تذبذب في سعره خاصة ان 
عامل املضاربة سيكون احملرك األساسي للسهم، اما بالنسبة للشركات 
االس����تثمارية املرتبطة بصفقة زين وهي االستثمارات الوطنية واملال 
لالستثمار والساحل للتنمية والسورية القابضة، فقد اتسمت تداوالت 
هذه االسهم بالضعف النسبي مع تباين في االسعار، وحققت أغلب اسهم 
الش����ركات العقارية ارتفاعا في األسعار في تداوالت مرتفعة نسبيا في 

مقدمتها عقارات الكويت الوطنية العقارية وجيزان القابضة. 
اتس���مت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
ارتفاع اسعار اغلبها وان كان بوتيرة محدودة. وحققت أغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اس���عارها في تداوالت نشطة على بعض األسهم، 
خاصة سهم اجيليتي الذي شهد عمليات شراء قوية وارتفاعا ملحوظا في 
سعره ما أدى الى ارتفاع اسهم الشركات املرتبطة بشركة اجيليتي، ورغم 
التداوالت الضعيفة على س���هم زين اال انه سجل ارتفاعا في سعره، كما 
س���جل سهم الوطنية لالتصاالت ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 
نش���طة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 21 مليون 

دينار على 53.2% من القيمة االجمالية البالغة 39.4 مليون دينار.

هشام أبوشادي
على الرغم من االرتفاع النس����بي 
ملؤش����ري س����وق الكويت ل����الوراق 
املالي����ة خصوصا الوزني اال ان قيمة 
التداول اتسمت بالضعف نتيجة تباين 
توجهات املتداولني وايضا التباين في 
املعلومات حول صفقة »زين«، األمر 
الذي ادى ال����ى ضعف حركة التداول 
على اسهم الشركات املرتبطة بها اال 
ان س����هم »بيتك« شهد عمليات شراء 
قوية نتيجة التوقعات االيجابية بأرباح 

جيدة في الربع الثالث من العام احلالي، ولكن االهم ان هناك معلومات 
ش����به مؤكدة عن زيادة رأسمال »بيتك« بنسبة 12% بتكلفة قدرها 600 
فلس للس����هم حلملة االسهم حتى موعد اجتماع اجلمعية العمومية في 
الربع االول من العام املقبل، وبش����كل عام فان صفقة »زين« تتحكم في 
اجتاهات السوق بشكل عام واالس����هم املرتبطة بها بشكل خاص، ففي 
اليومني املاضيني انتشرت معلومات اثرت سلبا على نفسية املتداولني 
والتي بدت واضحة من خالل ضعف حركة التداول على س����هم »زين« 
واسهم الش����ركات املرتبطة بها، األمر الذي ادى الى ضعف عام للقيمة 
املتداولة، ومن ابرز الشائعات التي انتشرت واثرت على السوق ان هناك 
اطرافا رافضة للصفقة وانها س����تقوم بتصعيد س����هم زين في السوق 
ملستويات قريبة من سعر بيع 46% من زين والبالغ دينار و700 فلس 
حلث صغار املتداولني الراغبني في االنضمام الى الصفقة على البيع في 
السوق وبالتالي عدم متكني االستثمارات الوطنية من جتميع نسبة ال� 
46%، اال ان هذه املعلومات حسب مصادر مقربة من الصفقة غير حقيقية 
متاما، مشيرة الى ان تصعيد سهم »زين« في السوق ملستويات قريبة من 
سعر الصفقة يتطلب سيولة مالية ضخمة وهي غير متوافرة لدى هذه 
اجلهة، واضافت املصادر ان االستثمارات الوطنية لديها نسبة ال� %46، 
كما ان بنك الكويت الوطني قطع ش����وطا كبيرا في االجراءات اخلاصة 
بالقرض املجمع لصالح شركة االتصاالت االماراتية والذي تقدر قيمته 

باكثر من 9 مليارات دوالر.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 23.5 نقطة ليغلق على 7034 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.34% كما ارتفع املؤشر الوزني 3.79 نقاط ليغلق على 

479.39 نقطة بارتفاع نسبته %0.80.
وبلغ اجمالي األس����هم املتداولة 264.3 مليون سهم نفذت من خالل 

4085 صفقة قيمتها 39.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 212 شركة مدرجة ارتفعت 

هدوء على »زين« 
والشركات 
المرتبطة بها 
وشراء قوي على 
»بيتك« و»أجيليتي«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
53.2% من 

القيمة اإلجمالية

)متين غوزال( ارتفاع مؤشري السوق مع ترقب املتداولني لتطورات صفقة »زين« 

المؤشر 23.5 نقطة وتداول 
264.3 مليون سهم قيمتها 

39.4 مليون دينار

ارتفاع

كيوان: »الوسيط إنترناشيونال« تجاوزت األزمة 
بأرباح بلغت 5.9 ماليين دينار لـ 2009

مليون دينار بقيمة اسمية 100 
فلس للسهم الواحد وذلك باصدار 
81.6 مليون سهم بقيمة اسمية 
100 فلس للس���هم الواحد على 

النحو التالي:
 اصدار أسهم منحة مجانية 
69.6 ملي���ون س���هم بواقع 58 
س���هما لكل 100 س���هم وتغطي 
قيمة هذه االسهم البالغة 6.96 
ماليني دينار من االرباح املدورة 
بقيم���ة 5.097.084 دينارا ومن 
االحتياطي االختي���اري بقيمة 

1.862.916 دينارا.
أما الزيادة النقدية بواقع 1.2 
مليون دينار بواقع 10 أسهم لكل 
100 سهم فهي زيادة نقدية دفعة 
واحدة تخصص للمس���اهمني 
احلاليني م���ع تفويض مجلس 
االدارة بوضع الضوابط والشروط 

الستدعاء رأس املال.
كم���ا جرى تعدي���ل املادتني 
»6« و»5« من عقد التأسيس في 
العادية للشركة  اجلمعية غير 
من النظام االساسي لزيادة رأس 

املال.
وعلى هامش العمومية ذكر 
نائب رئيس مجلس ادارة الشركة 
املبارك أن  الشيخ صباح جابر 
ادراج الش���ركة ف���ي البورصة 
بداي���ة الع���ام 2011 أم���ر وارد 
شريطة حتسن االوضاع املالية 

االقتصادية في السوق.

االخرى »ماري كلير« الفرنسية، 
و»توب جير« و»غاال« االملانية 
وتصدر الش���ركة تلك املجالت 
باللغة العربية في املنطقة ولديها 

وكاالت حصريه طويلة االمد.

الجمعية العمومية

وقد وافقت عمومية الشركة 
العادية وغير العادية على جميع 
بنود جدول أعمالها التي من أهمها 
اقتراح زيادة رأس مال الشركة 
من 12 مليون دينار الى 20.160 

الش���ركة تركز  واوضح أن 
جهودها على املجالت الشهيرة 
وهي مركز قوتها حيث حصلت 
الش���ركة عل���ى وكاالت عاملية 
الهم املطبوعات العاملية ومنها 
»فورتش���ن« من مجموعة تامي 
العاملي���ة والتي س���تنطلق في 
بداية 2011، كما فازت الش���ركة 
الطرقية من  مبزايدة االعالنات 
بلدية الكويت ملدة 3 سنوات بداية 
من 2011 وقابلة للتجديد ملدة عام، 
باالضافة الى الوكاالت العاملية 

أن جريدة الوسيط مستمرة في 
منوها، حيث انها خارج تأثيرات 
االزمة وقد حققت منوا في رقم 
العم���ل بنس���بة 10% ومنو في 

االرباح بنسبة %6.
واشار كيوان الى أن الشركة 
قامت بتفعيل موقع الوس���يط 
االلكتروني واالعالنات التجارية 
على ش���بكة االنترنت وكان له 
تأثير ايجابي على نسبة االعالنات 
حيث تضاعفت االيرادات االعالنية 

الى خمسة أضعاف. 

عاطف رمضان
االدارة  أكد رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب لشركة الوسيط 
انترناشيونال للنشر والتوزيع 
محمد بش���ار كيوان انه بالرغم 
من االزمة االقتصادية التي ألقت 
بثقلها على االس���واق االعالنية 
ف���ي املنطقة اال أن الش���ركة قد 
جتاوزت االزمة وحافظت على 
منو أرباحه���ا وايراداتها، حيث 
حققت ايرادات اجمالية في السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2009 قدره���ا 34.416 ملي���ون 
دينار، مشيرا الى أن صافي الربح 
بل���غ 5.95 ماليني دينار مقارنة 
بايرادات اجمالية قدرها 27.784 
مليون دينار وصافي ربح قدره 
5 ماليني دينار للفترة املقارنة 

من العام 2008.
وأضاف كيوان على هامش 
عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بحضور نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة الشركة الشيخ صباح جابر 
املبارك، أن خيارات الشركة في 
املشاريع االعالنية الناجحة في 
املجالت والوس���يط وتلفزيون 
اجلزي���رة وتفعيل حركة البيع 
النفقات  والتس���ويق ومراقبة 
ساهمت في حتقيق منو لالرباح، 
باالضافة الى مشروع تلفزيون 
اجلزيرة الذي متكنت الش���ركة 
من تسويقه بشكل متميز، كما 

»وضوح«: »زين« و»التنمية« وراء األداء الجيد في الربع الثالث
قالت شركة وضوح لالستشارات املالية 
واالقتصادية في نشرتها الفصلية عن سوق 
الكويت لألوراق املالية ان السوق أنهى تداوالته 
للرب����ع الثالث من العام احلالي على ارتفاع، 
حيث اغلق املؤش����ر السعري في آخر جلسة عند مستوى 
6.985 نقط����ة اي بتراجع قدره 0.29% ع����ن اغالق نهاية 
ديسمبر 2009، كما حقق مؤشر السوق مكاسب فصلية في 
الربع الثالث بلغت 6.75% وعلى مس����توى املؤشر الوزني 
استطاع بلوغ اعلى مستوياته العام احلالي وقد كان ذلك 
في 30 سبتمبر املاضي، حيث اغلق عند مستوى 466 نقطة، 
ليحقق مكاس����ب خالل الربع الثالث بلغت 17.26% وبلغت 
20.81% من بداية العام، ويأتي هذا األداء اإليجابي للمؤشر 
الوزني مدعوما باألداء للشركات الرئيسية والقيادية في 

السوق وعلى رأسها قطاع البنوك وشركة »زين«.
وبلغ اجمالي القيمة املتداولة في السوق عند فترة الربع 
الثالث من هذا العام 2.470 مليون دينار اي بتراجع بلغت 
نس����بته 14.7% باملقارنة مع الربع الثاني من العام احلالي 

حيث بلغ اجمالي القيمة املتداولة 2.895 مليون دينار.
وعلى مستوى القيمة املتداولة للشركات استحوذ سهم 
ش����ركة زين على النصيب األكبر حيث بلغ اجمالي قيمة 
التداول على السهم 272.7 مليون دينار لتشكل ما نسبته 
11% من اجمالي القيمة املتداولة للسوق، يليها سهم الوطني 

بقيمة اجمالية 253.1 مليون دينار اي بنسبة 10.2% كما حل 
ثالثا سهم بيتك بقيمة 177.9 مليون دينار وبنسبة %7.2 

من اجمالي قيمة التداول في الربع الثالث.
وشكلت الش����ركات العشرون املتصدرة لقيمة التداول 
ما نسبته 70% من اجمالي قيمة تداول السوق ككل وذلك 

عن فترة الربع الثالث.
وعلى صعيد كمية التداول، بلغ إجمالي الكمية املتداولة 
في السوق في الربع الثالث 15.383 مليون سهم اي بنسبة 
ارتفاع بلغ����ت 5.6% باملقارنة مع إجمالي الكمية املتداولة 
في الربع الثاني من العام نفسه، حيث بلغ اجمالي الكمية 

املتداولة 14.564 مليون سهم.
ولفت التقرير الى ان الفترة املاضية شهدت عدة مرتكزات 
مهمة أثرت إيجابيا على السوق اهمها: اقرار اخلطة التنموية 
وتعيني مفوضي هيئة اسواق املال وصفقة »زين« اجلديدة 
والتي شكلت عنصر دعم اساسيا ورئيسيا للسوق خالل 
الرب����ع الثالث ايضا وذلك من اكث����ر من جانب فمن حيث 
حركة السهم فقد اس����تقر عند مستوياته الطبيعية حتى 
بعد التوزيعات وبقاء السهم وتذبذبه ضمن نطاق مقبول 
ساهم بشكل كبير في استقرار السوق واعطى السوق مبررا 

لالستقرار ومن ثم مواصلة االرتفاع من جديد.
أش����ار التقرير الى انه على الرغم م����ن األداء اإليجابي 
لسوق الكويت لألوراق املالية خالل الربع الثالث من العام 

احلالي إال أن هناك عددا من التحديات التي تواجه السوق 
في املرحلة القادمة اهمها احملافظة على ما مت حتقيقه من 
مكاسب سواء كانت تلك املكاسب مادية أو معنوية، فعلى 
مستوى املكاسب املعنوية جند ان السوق استطاع ان يتخطى 
احد العوائق األساسية والتي كانت حتول دون استقراره 
وتقدم����ه في الفترة املاضية ومن أهم تلك العوائق تراجع 
مستويات الثقة والتي نتجت عن العديد من األسباب ولكن 
ميكن اختصارها بأس����باب تتعلق بغياب التنظيم وغياب 

الدور احلكومي في ذلك.
إال أنه في أوائل يوليو املاضي بدأت األمور تتغير نسبيا 
فقد كانت تلك املرحلة مبثابة مفترق طرق بالنسبة للسوق 
بشكل عام وخصوصا في اجلانب املتعلق مبعنويات املتعاملني 
واملس����تثمرين فيه، إذ لوحظ ارتفاع واضح في نفسيات 
املتعاملني نتيج����ة للتدخل احلكومي املادي أوال وذلك من 
خالل احملفظة الوطنية ومن خالل التصريحات اإليجابية 
املتعلقة بطمأنة املس����تثمرين حول املستقبل االقتصادي 
املشرق الذي ينتظر البالد وخصوصا عند بدء تنفيذ خطة 
التنمية، حيث كان لهذا التحرك احلكومي اثر بالغ األهمية 
في إعادة بناء الثقة لدى املس����تثمرين، األمر الذي تسبب 
وبشكل مباشر في رفع سقف التوقعات عند املستثمرين 
فيما يتعلق بتقييم الشركات وعلى وجه اخلصوص قطاع 

البنوك والشركات ذات الصلة باخلطة.

)قاسم باشا( الشيخ صباح جابر املبارك ومحمد بشار كيوان خالل عمومية »الوسيط انترناشيونال«  

 »المثنى لالستثمار«: ازدياد نسبة تذبذب 
السوق مع دخول موسم جني األرباح

شركة  قالت 
ملثن����������ى  ا
لالس���تثمار 
في تقريره���ا 
األس���بوعي اخلاص ل� »األنباء« 
ان املؤش���ر الس���عري لس���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية فقد 65 
نقطة خالل آخر جلس���ة تداول 
في األس���بوع املاضي، وبالرغم 
الذي  النقاط  من فقدان معظ���م 
اكتسبها املؤشر السعري خالل 
األسبوع فقد أغلق مسجال ارتفاعا 
يقارب 15.5%، ارتفع مؤشر املثنى 
MUDX ارتفاع���ا طفيفا بلغ 1.84 
نقطة خالل تداوالت األس���بوع، 
بينما شهد املؤشر الوزني للسوق 

زيادة بلغت 2.84 نقطة.
فقد شهد مس���توى التذبذب 
ارتفاعا مميزا مقارنة مع مؤشرات 
السوق الرئيسية، ومع ذلك مازال 
املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية األقل تقلبا حيث 
شهد ارتفاعا ما بني 9.43% و%3 
مقارنة مع األسبوع املاضي، وكان 
مؤشر املثنى MUDX األكثر تقلبا 
مس���جال ارتفاعا ما بني نس���بة 
13.39% و24.04%، وشهد املؤشر 
الكويت لألوراق  الوزني لسوق 
املالية ارتفاعا في نسبة التقلب 
بلغت 6.5% لتصل إلى مستوى 

.%15.40
وبالنسبة ملؤشرات التداول، 
الس���وق بنس���بة  ارتفع حجم 
15.6%، وشهدت جميع مؤشرات 
الت���داول للقطاعات الرئيس���ية 

ارتفاعا ماعدا مؤش���ري قطاعي 
البنوك واالستثمار واللذين شهدا 
التداول بلغ  انخفاضا في حجم 
11.7% و2.3% بالترتي���ب، بينما 
تضاعف حجم التداول في قطاع 
الغذاء واستهدف النشاط جميع 
أسهم القطاع، وكذلك شهد قطاعا 
العقارات والتأمني زيادة مؤثرة 
في منو حجم التداول بلغت نسبة 

70.7% و72.4% على التوالي. 
القيمة، فقد شهد  ومن حيث 
السوق انخفاضا طفيفا بلغ %0.5، 
وس���اهم كل من قطاعي البنوك 
واالس���تثمار في انخفاض قيمة 
البنوك  السوق، وش���هد قطاعا 
واالستثمار انخفاضا في القيمة 
وبنسبة 6.14% و6.39% بالترتيب 
وكان لهذين القطاعني األثر الكبير 

في خفض قيمة الس���وق الكلية 
بنسبة %53. 

وارتفع سقف رأسمال السوق 
بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، بينما 
ارتفع معدل عدد الصفقات بنسبة 
2.7%. من ناحية اتساع السوق، 
حققت 61 شركة )متثل %30.05 
املدرجة بالسوق(  من الشركات 
ارتفاعا، وتراجعت 85 ش���ركة 
)متث���ل 41.87% من الش���ركات 
املدرجة( وظلت 65 شركة )متثل 
32.02% من العدد الكلي للشركات 
املدرجة بالس���وق( دون تغيير 

مقارنة باألسبوع املاضي.
اما بالنسبة للشركات اإلسالمية 
فلقد حققت 16 شركة من أصل 62 
تقدما في أدائها بينما تراجع أداء 

24 شركة خالل نفس الفترة.

في تقريرها األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

تقـرير


