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لدى أوس��اط املتداولني األمر الذي 
دفعهم لعمليات بيع أدت لتراجع السهم 
الى دينار و180 فلسا مسجال انخفاضا 
بنسبة 3.3% مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي، ويتوقع ان يعلن البنك عن 
ارباحه للربع الثالث خالل االسبوع 
اجلاري، خاصة انه اليزال هناك ثالثة 
بنوك اخرى لم تعلن نتائجها وهي 
البنك التجاري والبنك الدولي وبنك 
برقان، ورغم انتشار معلومات عن 
ان »بيت��ك« يعتزم زيادة رأس��ماله 
بنسبة 12% بتكلفة اجمالية 600 فلس 
للمساهمني املسجلني بتاريخ اجلمعية 
العمومية الت��ي يتوقع انعقادها في 
ش��هر فبراير أو مارس املقبلني إال 
ان ذلك ميثل محفزا جيدا الستمرار 
االجتاه الصعودي للسهم، خصوصا 
انه يتوقع ان تشهد أرباح »بيتك« منوا 
جيدا والتي ستشهد تطورا ملحوظا 
في العام الق��ادم، األمر الذي يعني 
ان السهم مغر للشراء االستثماري 

متوسط وطويل املدى.

»زين«.. 
انخفاض محدود

احتل سهم زين املركز الثالث 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 14.7 
مليون سهم نفذت من خالل 604 
صفقات قيمتها 20.6 مليون دينار، 

وانخفض سهمها 20 فلسا.
في بدايات تعامالت االسبوع 
ارتفع سهم زين من دينار و400 
فلس الى دينار و440 فلسا اال انه 
اغلق في نهاية االسبوع على دينار 
و380 فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 
1.4% مقارنة باالسبوع قبل املاضي 
ورغم االنخفاض احملدود لس����هم 
»زين« اال ان ما دار من تصريحات 
نيابية ومن مجموعة األوراق املالية 
أدى الى تراجع ملحوظ للسوق، 
خصوصا اسهم الشركات املرتبطة 
ب� »زين«. ففي اليومني األخيرين 
من ت����داوالت االس����بوع انطلقت 
تصريح����ات معروفة للجميع إال 
ان نتائجه����ا كانت س����لبية على 
السوق، بل انها أساءت الى سمعة 
السوق الكويتي ومناخ االستثمار 
في الكويت س����واء على مستوى 
االس����تثمار املباشر أو االستثمار 
غير املباش����ر. فصفقة زين التي 
ستدخل للبالد حوالي 11.7 مليار 
دوالر يجب أال يتم تخريبها بهذا 
الشكل، خصوصا انها ستساهم في 
إصالح الوضع املالي للعديد من 
الش����ركات، كما انها ستساهم في 
حترير مخصصات لدى العديد من 
البنوك، األمر الذي ينعكس على 
نتائجها املالي����ة وزيادة أرباحها 
املزيد  وتوزيعاته����ا، وبالتال����ي 
من الس����يولة املالية التي سيعاد 

استثمارها في السوق.

برقان.. 
استحواذ

تصدر سهم بنك برقان النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 84.2 
مليون سهم نفذت من خالل 441 
صفقة قيمتها 40.8 مليون دينار 

وانخفض سهمه 5 فلوس.
تعود التداوالت القياسية التي 
شهدها سهم بنك برقان االسبوع 
املاضي الى عملية استحواذ بنك 
اخلليج املتحد على 20% من اسهم 
بنك برقان، فقد قام البنك املركزي 
بتجديد موافقته لبنك اخلليج املتحد 
باالستحواذ على 20% من اسهم بنك 
برقان والتي متت بداية االسبوع 
املاضي، وعقب هذا التجديد بدأ سهم 
بنك برقان يشهد تداوالت قياسية 
على اسعار ثابتة تقدر بنحو 485 
فلس����ا، األمر الذي يظهر ان هناك 
عمليات نقل م����ن محافظ مالية 
تابعة ملجموعة مشاريع الكويت 
في إطار عملية االستحواذ، فمع 
نهاية تعامالت االسبوع ارتفعت 
حصة بنك اخلليج املتحد في بنك 
برقان من 6.2% الى 8.35% وحسب 
املعلومات التي س����بق ان أشرنا 
اليها في تقارير سابقة ل� »األنباء« 
فإن مش����اريع الكويت ستواصل 
عمليات الشراء الستكمال 10% من 
السوق على ان تقوم ببيع 10% من 
حصتها وشركاتها التابعة البالغة 
49.73% ال����ى بنك اخلليج املتحد 
بسعر 600 فلس، وهذا يعني ان 
السهم مرشح ملزيد من االرتفاع في 
املدى املتوسط، وبالتالي فإن هناك 
امكانية ألوساط املتداولني لتحقيق 
مكاسب جيدة من السهم، وهناك 
معلومات غير مؤك����دة باحتمال 
دخول بنك أجنبي لش����راء حصة 

في البنك.

»بيتك«.. 
هبوط

جاء بيت التموي��ل الكويتي في 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 17.3 مليون س��هم نفذت من 
خالل 846 صفقة قيمتها 20.9 مليون 
دينار، وانخفض س��همه 40 فلسا. 
في بداية تعامالت االس��بوع سجل 
سهم »بيتك« ارتفاعا من دينار و220 
فلسا الى دينار و240 فلسا مدعوما 
باملعلومات التي انتشرت حول حتقيق 
البنك ارباحا تقدر بنحو 46 فلس��ا 
لفترة األشهر التسعة مقارنة بأرباح 
قدرها 28.8 فلسا في النصف األول 
من العام احلالي، إال ان تأخر البنك 
في اإلعالن عن ارباحه خالل االسبوع 
املاضي في الوقت الذي اعلن فيه عدد 
من البنوك عن أرباحها ولد مخاوف 

ارباحا من اس��هم متتلكها في زين، 
لذلك فإن عدم امتام الصفقة يحرم 
الشركة من هذه األرباح، األمر الذي 
دفع حملة السهم خاصة من صغار 
املتداولني للبيع خوفا من استمرار 
هبوط السهم. وفي اجلانب اآلخر فإن 
أوس��اط املتداولني يترقبون النتائج 
املالية للشركة في الربع الثالث. وكانت 
الشركة قد حققت ارباحا في النصف 
األول من الع��ام احلالي تقدر بنحو 
6.1 ماليني دينار ما يعادل 7 فلوس 
للسهم، ورغم التوقعات بتحسن أداء 
الشركة في الربع الثالث إال ان حركة 
السهم ستظل مرتبطة بشكل أساسي 
بتطورات صفقة زين س��واء أكانت 

ايجابية أم سلبية.

»إيفا«.. 
هبوط

احتلت ش����ركة االستشارات 
املالية الدولية )ايفا( املركز السابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 91.6 
مليون سهم نفذت من خالل 785 
صفقة قيمتها 6.3 ماليني دينار، 
وانخفض سهمها 6 فلوس، اتسمت 
حركة التداول على س����هم »ايفا« 
ف����ي بداية  القوية  باملضارب����ات 
تعامالت االس����بوع، حيث ارتفع 
السهم من 69 فلسا الى 72 فلسا 
اال ان عمليات البيع جلني األرباح 
أدت لتراجع السهم الى 63 فلسا، 
وكان السهم قد حصل على عمليات 
دعم من انتهاء عملية دمج شركتي 
كويت انفست وجيزان القابضة في 
شركة الدولية للتمويل، ومن شأن 
عملية الدمج ان تقوي من املركز 

املالي لشركة ايفا.
وكانت الش����ركة ق����د تكبدت 
خس����ائر في النص����ف األول من 
العام احلال����ي بلغت 11.6 مليون 

هناك توقع����ات بأن يحقق البنك 
ارباحا جيدة في الربع الثالث من 
العام احلالي خاصة ان نتائج البنك 
شهدت حتسنا ملموسا في الربع 
الثاني من العام احلالي، وذلك في 
ضوء سياسة التوسع في اخلدمات 
وافتتاح الفروع جلذب املزيد من 
العمالء، األمر الذي سينعكس على 
األرباح املستقبلية للبنك، فضال عن 
ان سعر سهم البنك الدولي يعتبر 
األرخص في أسهم قطاع البنوك، 
الذي يجعله جاذبا للشراء  األمر 

آلجال متوسطة وطويلة املدى.

»االستثمارات«.. 
تراجع

احتل��ت ش��ركة االس��تثمارات 
الوطنية املركز الس��ادس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 18.7 مليون سهم 
نفذت من خالل 772 صفقة قيمتها 
9 ماليني دينار، وانخفض س��همها 

25 فلسا.
اتس��مت حركة التداول لس��هم 
االستثمارات الوطنية خالل مراحل 
التداول بالضعف النسبي مع حترك 
سعره في نطاق ضيق بني 485 و495 
فلس��ا، إال انه شهد هبوطا حادا في 
ختام تعامالت االسبوع ليغلق على 
460 فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 
5.2% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
وهذا الهبوط يعود للتصريحات التي 
اعلن عنها رئيس مجموعة األوراق 
املالية ح��ول »زين« األمر الذي ولد 
ش��عورا ل��دى أوس��اط املتداولني 
باحتماالت تعث��ر الصفقة التي في 
حال امتامها ستحقق االستثمارات 
الوطنية منه��ا أرباحا تقدر بحوالي 
100 مليون دين��ار من عمولتها في 
صفقة »زين � اتصاالت« باإلضافة الى 
حتقيقها ما بني 50 و60 مليون دينار 

املالية لش��ركة اجيليت��ي في الربع 
الثالث.

وكان��ت ارباحه��ا ف��ي النصف 
األول م��ن العام احلال��ي قد بلغت 
35.6 ملي��ون دينار ما يعادل 35.4 
فلس��ا للس��هم، وتترقب األوساط 
املالية للشركة  النتائج  االستثمارية 
في الربع الثالث من العام احلالي. وفي 
ظل التراجع الواضح لعدد الشركات 
القادرة على حتقيق أرباح تشغيلية في 
السوق، فإن مجمل األرباح املتوقعة 
لشركة اجيليتي في األشهر التسعة 
التي قد ال تقل عن 50 مليون دينار 
تعتبر أكثر من جيدة، خصوصا ان 
التوجهات اجلديدة للشركة بتوسيع 
خدماتها اللوجستية في املنطقة في 
ظل مشاريع التنمية الضخمة ستؤدي 
الى منو جيد في األرباح التشغيلية 

املستقبلية للشركة.

»الدولي«..
 مضاربات

جاء بن����ك الكويت الدولي في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 31 مليون سهم نفذت 
من خالل 507 صفقات قيمتها 9.3 
ماليني دينار، وانخفض سهمه 5 
فلوس. على الرغم من التداوالت 
الضعيفة نسبيا لسهم البنك الدولي 
اال ان معظمها متت على اس����عار 
295 فلس����ا والتي يعتبر السهم 
أس����س عليها بقوة رغم جتاوزه 
حاجز ال����� 300 فلس وصوال الى 
310 فل����وس، ليتراج����ع الى 295 
فلسا في نهاية تعامالت االسبوع. 
وفي ضوء النتائج املالية اجليدة 
للبنك في النصف األول من العام 
احلالي والتي حق����ق فيها البنك 
ارباحا بلغت خمسة ماليني دينار 
ما يعادل 5.3 فلوس للسهم فإن 

وعلى جانب إجراءات الصفقة، 
فإن املعلومات الواردة من أطراف 
الى  مطلعة على س����يرها تشير 
ان االستثمارات الوطنية والبنك 
الوطني قطعوا شوطا كبيرا في 
إجراءات امتامها، فالبنك الوطني 
يقوم بعملية مفاوضات مع إحدى 
اجله����ات لبيع زين الس����عودية 
التي يجب بيعه����ا وفق القانون 
الس����عودي، كذلك يق����وم البنك 
مبفاوضات قطعت شوطا كبيرا 
مع بنوك لتوفير قرض لش����ركة 
االتصاالت بأكث����ر من 9 مليارات 
دوالر، كذلك على املستوى الداخلي 
قام البنك بتذليل بعض العقبات 
اخلاصة بأسهم مرهونة لبعض 
املالك لتدخل ضمن الصفقة، وأفادت 
املعلومات بأن االستثمارات التزال 
تتلقى طلبات من مساهمني في زين 

للدخول ضمن الصفقة.

 »أجيليتي«..
 بيع

املركز  احتلت ش��ركة اجيليتي 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
23.4 مليون س��هم نفذت من خالل 
875 صفقة قيمتها 13 مليون دينار، 

وانخفض سهمها 10 فلوس.
اتس��مت حرك��ة الت��داول على 
س��هم اجيليتي االس��بوع املاضي 
باملضارب��ات القوية وجني األرباح، 
ففي بداية تعامالت االس��بوع شهد 
السهم عمليات تداول نشطة وصعودا 
ملحوظا في س��عره من 540 فلسا 
الى 590 فلس��ا إال ان عمليات البيع 
القوية جلني األرباح أدت الى تراجعه 
الى 530 فلس��ا ف��ي نهاية تعامالت 
االسبوع مس��جال انخفاضا بنسبة 
1.9% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
النتائج  وتترقب أوساط استثمارية 

بالضعف امللحوظ مع انخفاض 
محدود في سعره السوقي بنسبة 
1.4% مقارنة باالسبوع قبل املاضي 
ليغلق على دينار و380 فلسا. وفي 
ضوء احلركة السعرية التاريخية 
لسهم البنك الوطني، فإنه يتوقع ان 
يحافظ على سعره السوقي حتى 
بدايات العام القادم واالعالن عن 
أرباح البنك لنهاية العام احلالي. 
فقد بلغت أرباح البنك في األشهر 
التسعة نحو 224.5 مليون دينار 
منها نحو 79.2 مليون دينار في 
الرب���ع الثالث، وفي حال حتقيق 
البنك أرباحا تقدر بنحو 80 مليون 
دين���ار في الربع الرابع من العام 
احلالي، ف���إن مجمل أرباح البنك 
الع���ام احلالي يتوقع  في نهاية 
ان تتجاوز حاجز ال� 305 ماليني 
دينار، فرغم استمرار ضعف حركة 
اإلقراض بش���كل عام رغم منوه 
احملدود في الرب���ع الثالث إال ان 
البنك الوطني متكن من حتقيق 
منو جيد في أرباح األشهر التسعة 
من العام احلالي بنسبة 12% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
وهذا يعطي مؤش���را قويا على 
حتقيق منو ق���وي ألرباح البنك 
في العام القادم بفضل مش���اريع 
التنمية الت���ي يتوقع ان يحصل 
البنك الوطني على حصة مؤثرة 
من حج���م االقراض له���ا. لذلك 
الفت���رة احلالي���ة متث���ل فرصة 
جيدة لشراء س���هم البنك آلجال 
متوسطة وطويلة املدى في ظل 
الفرص االس���تثمارية في  ندرة 
البورصة والشركات القادرة على 

توزيع أرباح.

»أبيار«.. 
صعود

احتلت ش��ركة ابي��ار للتطوير 
العق��اري املركز العاش��ر من حيث 
القيمة، اذ مت ت��داول 169.5 مليون 
س��هم نفذت من خالل 1146 صفقة 
قيمتها 5.2 مالي��ني دينار، وارتفع 

سهمها فلسني.
سيطرت عمليات املضاربة على 
التداوالت القياسية التي شهدها سهم 
ابي��ار للتطوير العقاري االس��بوع 
املاضي والتي متثل 16% من اجمالي 
اسهم الش��ركة البالغة مليارا و55 
مليون س��هم فقد ارتفع السهم من 
28 فلسا الى 33 فلسا ليتراجع الى 
29 فلسا بفعل عمليات جني األرباح 
القوية التي شهدها، خصوصا في 
آخر يومني من تداوالت االسبوع. وقد 
قامت الشركة بعمليات إعادة لهيكلة 
اصولها للتخفيف من حدة األزمة، 
وكانت الش��ركة قد تكبدت خسائر 
في النصف األول من العام احلالي 

بلغت 2.4 مليون دينار.

دينار ما يعادل 17.8 فلسا للسهم 
أغلبها حتقق في الربع الثاني جراء 
تدهور السوق خالل تلك الفترة، 
إال انه مع حتسن السوق في الربع 
الثالث، فإنه يتوقع ان تتقلص هذه 
اخلسائر بشكل كبير، وفي حال 
استمرار االجتاه الصعودي للسوق 
في الفترة املتبقية من العام احلالي، 
فإن ذلك يتوقع ان يؤدي الى حتقيق 
الشركة أرباحا، األمر الذي سيدفع 

بسعر السهم لالرتفاع.

»الخليج«..
انخفاض

احتل بنك اخلليج املركز الثامن من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 10.7 ماليني 
س��هم نفذت من خالل 367 صفقة 
قيمتها 5.5 ماليني دينار، وانخفض 

سهمه 10 فلوس.
اتس��مت حركة تداول سهم بنك 
اخلليج االس��بوع املاضي بالضعف 
مع حترك سعره السوقي في نطاق 
محدود بني 510 و530 فلس��ا إال انه 
اغلق عل��ى 510 فلوس ف��ي نهاية 
االسبوع مسجال انخفاضا محدودا 
بنس��بة 1.9% مقارنة باالسبوع قبل 
املاض��ي. وقد أعلن البنك عن ارباح 
قياس��ية في الربع الثالث من العام 
احلالي بلغ��ت 8.3 ماليني دينار ما 
يعادل 3 فلوس للسهم مسجلة ارتفاعا 
بنسبة 1687% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي التي حقق فيها البنك 
ارباحا بلغ��ت 469 ألف دينار، فيما 
بلغت ارباح البنك في األشهر التسعة 
من العام احلال��ي نحو 10.3 ماليني 
دينار ما يعادل أربعة فلوس مقارنة 
بخس��ائر قدرها 7 ماليني دينار في 
الفترة نفسها من العام املاضي، األمر 
الذي يظهر مدى التطور الذي يشهده 
أداء البنك وهو ما يعطي مؤش��رات 
قوي��ة على ان أرباح البنك في العام 
القادم ستشهد نقلة كبيرة. ومنذ بداية 
العام حتى اآلن شهد سعر سهم البنك 
ارتفاعا كبيرا مدعوما في فترة من 
الفترات باالشاعات التي ترددت حول 
قيام مجموعة استثمارية بعمليات 
شراء لالس��تحواذ على حصة من 

أسهم البنك.

»الوطني«.. 
ضعف

جاء بنك الكويت الوطني في 
املركز التاسع من حيث القيمة اذ 
مت تداول 3.9 ماليني س����هم نفذت 
من خالل 169 صفقة قيمتها 5.5 
ماليني دينار، وانخفض س����عره 

20 فلسا.
اتسمت حركة التداول على سهم 
البنك الوطني االس����بوع املاضي 

تطورات إيجابية في طريق إتمام صفقة »زين ـ اتصاالت« 
وإنجازها يحقق 4 فوائد إيجابية أبرزها تعزيز سمعة الكويت ماليًا واقتصاديًا

498 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر السعري بنسبة 0.9% والوزني %1.3

هشام أبوشادي

على الرغم من ان سوق الكويت لألوراق املالية كان مهيئا من بداية تداوالت األسبوع 
املاضي لعمليات جني األرباح والتراجع، إال ان التطورات والتصريحات التي شهدتها 
الساحة االقتصادية أواخر األسـبوع حول صفقة »زين ـ اتصاالت« أدت لتراجع السوق 
بقوة، فالتصريحات التـي أبداها رئيس مجموعة األوراق املاليـة والتي باتت معروفة 
قابلتها تصريحات من نائب رئيس مجموعة اخلرافي أشار فيها الى سعي مجموعة األوراق 
إلفشـال صفقة »زين ـ اتصاالت« مع تأكيده ان إجراءات امتام الصفقة تسير وفق ما هو 
متفق عليه بني طرفي الصفقة، وعلى الرغـم من دخول الصفقة في دائرة التصريحات 
النيابية، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذها إال انه يجب النظر الى الفوائد التي ستتحقق 

من إجناز هذه الصفقة واملتمثلة في التالي:
أوال: ضخ سيولة مالية في االقتصاد الوطني تقدر بنحو 11.7 مليار دوالر ستعمل على 

انعاش املراكز املالية للعديد من الشركات واألفراد املساهمني في شركة زين.
ثانيا: خفض كبير في املخصصات لدى البنوك، األمر الذي من شـأنه ان يزيد من 
حجم أرباح البنوك وتخفيف الضغط املالي عليها، فمعروف ان سهم زين »ُيعد« من أبرز 
األسهم التي كانت تقبل البنوك رهنها مقابل قروض، والكثير من املساهمني قاموا برهن 

السهم، وبالتالي فإن إجناز الصفقة سيؤدي الى حترير هذه الرهونات، األمر الذي يوفر 
للبنوك املزيد من السيولة املالية التي يعاد إقراضها مرة أخرى. ثالثا: السمعة املالية 
واالقتصادية للبالد، فإجناز صفقة »زينـ  اتصاالت« يعمل على حتسـني مناخ االستثمار 
في الكويت خاصة جتاه االستثمارات األجنبية املباشرة، وغير املباشرة، كما انها تعطي 
دفعة للجهود الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا إقليميا والذي يحتم احلد 
من تدخل السياسة في االقتصاد. رابعا: امتامها يقوي من االستثمارات اخلليجية داخل 
دول مجلس التعاون تنفيذا لالتفاقات املوقعة في هذا الشأن. وفي هذا السياق، فإن 
املعلومات املتوافرة لدى »األنباء« تشـير الى ان هناك خطوات مت اتخاذها في سياق 
إجراءات امتام الصفقة والتي منها معاجلة مديونية بعض املساهمني في »زين« مع احد 
البنوك التي مت حتويلها الى بنك آخر، كذلك املفاوضات التي جترى لبيع »زين السعودية« 
حترز تقدما ملموسا، باإلضافة الى ان املفاوضات التي يقودها البنك الوطني ولترتيب 
قرض مجمع لصالح االتصاالت الوطنية حترز تقدما كبيرا ايضا، فهناك العديد من البنوك 
العاملية أبدت رغبتها في املساهمة في متويل الصفقة، كذلك ليست هناك مشكلة 
تواجه االستثمارات الوطنية في جتميع نسبة الـ 46%، فحسب قول مصادر أفادت بأن 
الشركة تلقت عروضا كثيرة من مساهمني يرغبون في الدخول في الصفقة، فإذا أخذنا في 

االعتبار ملكية الهيئة العامة لالستثمار البالغة 24.6% وحتالف مجموعة األوراق املالية 
الذي يستحوذ على حوالي 10% والذي يرفض الدخول في الصفقة، وإذا أخذنا في االعتبار 
نحو 10% أخرى من أسهم زين لدى مساهمني ال يرغبون في الدخول في الصفقة، فإن 
هناك ماال يقل عن 50% من أسـهم الشركة حرة، وبالتالي فإن االستثمارات الوطنية 
قادرة على جتميع نسبة الـ 46%، أما على مستوى جاذبية الصفقة لشركة االتصاالت 

اإلماراتية والتي حترص على امتامها، فهي تتمثل في التالي:
أوال: انه في حال امتام هذه الصفقة قبل انعقاد اجلمعية العمومية لشركة »زين« في 
مارس املقبل، فإنها ستأخذ الشركة محملة بأرباح تزيد على 1.1 مليار دينار، باإلضافة 
الى  10% من أسهم اخلزينة تقدر قيمتها السوقية حسب سعر السهم نهاية األسبوع 
املاضي بنحو 587 مليون دينار، وعند إضافة األرباح املتوقعة البالغة 1.1 مليار دينار 
إلى قيمة اسـهم اخلزينة البالغة نحو 587 مليون دينار، فإن اجمالي هذا املبلغ يقدر 
بنحو مليار و687 مليون دينار، فيما ان شـركة االتصاالت اإلماراتية ستدفع نحو 3.3 
مليارات دينار مقابل 46% من »زين«، وعند خصم مبلغ الـ 1.6 مليار دينار من الـ 3.3 
مليارات دينار، فإن القيمة الفعلية للصفقة تقدر بنحو 1.7 مليار دينار، لذلك فإن الصفقة 
لصالح االتصاالت االماراتية جاذبة ماليا. ثانيا: استحواذ االتصاالت االماراتية على زين 

يعني انها ستكون أكبر شركة اتصاالت في منطقة الشرق األوسط وعاشر أكبر شركات 
اتصاالت على مستوى العالم، لذلك فإن شركة اتصاالت حريصة على شراء زين. وفي 
ضوء كل ما سبق، فإن سهم صفقة زين سوف يظل احملرك األساسي للسوق صعودا 
وهبوطا، ونظرا لوضع السـوق األسـبوع املاضي الذي لعبت فيه التصريحات حول 
»زين« دورا أساسـيا في هبوطه، فقد تراجعت جميع مؤشراته. فقد انخفض املؤشر 
العام للسـوق مبقدار 66 نقطة ليغلق على 6944.5 نقطة بانخفاض نسـبته %0.9 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، كذلك انخفض املؤشر الوزني 6.3 نقاط ليغلق على 
469.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة باالسـبوع قبل املاضي، فيما انه حقق 
ارتفاعا منذ بداية العام مبقدار 83.5 نقطة بارتفاع نسـبته 21.7% وتكبدت القيمة 
السوقية خسـائر بلغت 498 مليون دينار لتصل القيمة السوقية االجمالية الى 35 
مليارا و178 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، فيما 
بلغت املكاسب السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و493 مليون دينار بارتفاع 
نسبته 14.6% وسجلت املتغيرات الثالثة انخفاضا ملحوظا ايضا، فقد تراجعت كمية 
االسهم املتداولة بنسبة 25.6% والقيمة بنسبة 33.6% والصفقات بنسبة %33.4 

مقارنة باالسبوع قبل املاضي.
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إتمـام الصفقـة قبل عموميـة »زيـن« يجعل التكلفـة الفعليـة على »اتصـاالت« 1.7 مليـار دينار

حوالـي 305 مالييـن دينـار األربـاح المتوقعـة للبنـك الوطنـي فـي نهايـة العام

1
نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي

الخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميس

تحليل لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
%)+ أو ـ(10 حتى 14 أكتوبر17 حتى 21 أكتوبرمؤشر

-1.8-5.295.95.395.299.2مؤشر NIC 50 )نقطة(
-0.9-6.944.57.010.566.0السوق السعري )نقطة(
-1.3-469.3475.66.3السوق الوزني )نقطة(

-25.6-1.360.710.0001.828.530.000467.820.000كمية األسهم املتداولة بالسوق )سهم(
-33.4-20.99931.54210.543عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

-33.6-222.254.770334.490.685112.235.915قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(
-25.6-272.142.000365.706.00093.564.000املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/يوم(

-33.4-4.2006.3082.109املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(
-33.6-44.450.95466.898.13722.447.183املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك/يوم(

1.810.0001.705.000105.0006.2كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(
40301033.3عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(

753.889599.023154.86725.9قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(
-1.4-35.178.636.21735.676.863.386498.227.168القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(

5500عدد  أيام التداول )يوم(


