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البنــوك األخرى.
  «زين»..   

  ارتفاع

ــن» املركز  ــركة «زي ــت ش   احتل
ــي من حيث القيمة، إذ مت تداول  الثان
١٥ مليون سهم نفذت من خالل ٦٤٨ 
صفقة قيمتها ٢١٫١ مليون دينار وارتفع 

سهمها ٤٠ فلسا.
  على الرغم من التداوالت الضعيفة 
التي شهدها سهم زين األسبوع املاضي 
إال انه حقق ارتفاعا في سعره بنسبة 
٢٫٩٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
ــد االبتدائي  ــالن توقيع العق ومع إع
للصفقة رسميا شهدت معظم أسهم 
اخلرافي انخفاضا بفعل عمليات البيع 
جلني األرباح، وفي سياق العقد الذي 
ــه فإنه قد تضمن عددا من  مت توقيع
ــا ان العرض يعتبر  ــروط أبرزه الش
ملغى إذا لم يصل الطرفان الى مرحلة 
إعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول 

١٥ يناير املقبل.
  باإلضافة الى شروط أخرى إال انه 
من الواضح ان موافقة شركة اخلير 
لألسهم والعقارات على هذه الشروط 
ــد قدرتها على الوفاء بها قبل ١٥  تؤك
يناير املقبل، ولكن ما اثار لبسا لدى 
البعض ورود فقرة في العرض تشير 
ــهم التي ستقوم شركة  الى ان األس
اتصاالت بشرائها متثل ٥١٪ من اجمالي 
أسهم الشركة اي انه مت زيادة نسبة 
ــى ٥١٪ وهذا غير  ــراء من ٤٦٪ ال الش
صحيح، فقد جاء في العرض ان األسهم 
التي سيتم شراؤها متثل نحو ٥١٪ من 
األسهم املتداولة واملستثنى منها اسهم 
اخلزانة البالغ عددها ٤٢٥ مليون سهم 
ــهم  والتي متثل ٩٫٨٪ من اجمالي أس
الشركة البالغة نحو ٤ مليارات و٣١٥ 
مليون سهم، ما يعني ان النسبة التي 
ستقوم بشرائها شركة اتصاالت متثل 
٤٦٪ من اجمالي أسهم الشركة والتي 
متثل نحو ٥١٪ من اجمالي أسهم الشركة 
املتداولة البالغة نحو ٣ مليارات و٨٩٠ 
مليون سهم والتي متثل نحو ٩٠٫٢٪ 
ــهم الشركة، وبعد ان  من اجمالي أس
مت اإلعالن عن توقيع العقد االبتدائي 
للصفقة واعتقاد البعض بأن الزخم 
اخلاص بها قد تراجع، فإنه من املفترض 
على الشركات التي لديها أسهم زين 
وستدخل ضمن الصفقة ان تعلن عن 
حجم األرباح التي ستحققها منها ملزيد 
من الشفافية، وفي الوقت نفسه متكني 
ــاط املتداولني من اتخاذ قرارات  أوس
الشراء على حقائق واضحة بعيدا عن 

الشائعات.
  «بيتك»..  

   تذبذب سعري

  جاء بيت التمويل الكويتي في 

 «الوطني».. 
  عمليات بيع

الوطني  الكويــــت    تصدر بنك 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٢٥٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٦٠٣ 
صفقات قيمتها ٣٤٫١ مليون دينار، 

وانخفض سهمه ٢٠ فلسا.
  اغلب التداوالت التي شهدها سهم 
البنك الوطني االسبوع املاضي متت 
يوم اخلميس والذي شهد فيه السهم 
عمليــــات بيع قوية من قبل احدى 
الشركات االستثمارية املدرجة، األمر 
الذي دفع السهم للتراجع من دينار 
و٤٠٠ فلس الى دينار و٣٤٠ فلسا 
مسجال انخفاضا بنسبة ١٫٥٪ مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي ليغلق على 
دينار و٣٦٠ فلسا في ختام االسبوع 
املاضي، ورغم ان عمليات البيع التي 
شهدها السهم يوم اخلميس جاءت 
قوية واثارت التساؤالت لدى اوساط 
املتداولني حول مغزى واهداف البيع 
اال انه قابلتها عمليات شراء قوية 
ايضا، خاصة ان الســــهم يعد ابرز 
االسهم اجلاذبة للشراء االستثماري 
فمن ابرز التساؤالت التي دارت حول 
اسباب عمليات البيع انها تهدف الى 
توفير سيولة مالية لشراء اسهم 
زين، فيما ان هنــــاك من رأى انها 
تهدف للضغط بقوة على سعر سهم 
البنك الوطني للعودة لشرائه مرة 
أخرى بأقل االسعار املمكنة خاصة 
في ظل التوقعات بنمو ارباح البنك 
في نهاية العام احلالي بنسبة ١٠٪ 
على األقل مقارنة بالعام املاضي، 
حيث يتوقع ان تتجاوز ارباح البنك 
في نهاية عام ٢٠١٠ حاجز الـ ٣٠٠ 
مليون دينار، ومع امتام صفقة زين 
في الربع االول من العام القادم او 
الربع الثاني، فان البنك ســــيحقق 
استفادة كبيرة متمثلة في التالي:

  أوال: سيتم سداد قروض تعتبر 
ضخمة مقابل رهن اسهم زين من 
قبل بعض كبار املالك واملستثمرين، 
االمــــر الذي ســــيؤدي إلى حترير 
املخصصات مقابل هذه القروض، 

وبالتالي حتويلها الى ارباح.
التي يتوقع ان  العمولة    ثانيا: 
يحصل عليهــــا البنك مقابل دوره 
كمستشار لشركة اتصاالت اإلماراتية 

في صفقة «زين».
  ثالثا: يتوقع ان يقدم البنك جزءا 
من التسهيالت االئتمانية التي يتم 
الترتيب لها لصالح شركة اتصاالت 

لسداد قيمة الصفقة.
  رابعا: بحكم قوة املتانة املالية 
للبنــــك وضخامة رأســــماله الذي 
بلغ ٣٢٧ مليــــون دينار، فإن لديه 
قدرات كبيرة لتقدمي قروض ضخمة 
ملشــــاريع التنمية خاصة ان لديـه 
أكـبر حجــــم من الودائـــــع مقابل 

ــطة االسبوع املاضي  تداوالت نش
وفقا ملعدل الدوران السنوي للسهم 
اال ان مكاسبه السعرية التي بلغت 
ــبوع قبل  نحو ٢٫٣٪ مقارنة باالس
املاضي تعتبر ضعيفة. وتتميز شركة 
املباني بأنها متتلك افضل االصول 
العقارية املدرة للدخل اهمها مجمع 
األڤنيوز االمر الذي يؤمن للشركة 
منوا جيدا في ارباحها التشغيلية. 
وتترقب اوساط املتداولني النتائج 
ــركة في الربع الثالث.  املالية للش
ــركة قد حققت ارباحا  وكانت الش
في النصف األول من العام احلالي 
بلغت ١٠٫٣ ماليني دينار ما يعادل 
ــهم. وُيعد السهم  ٢٠٫٧ فلسا للس
من االسهم التي تتمتع باالستقرار 
التقلبات احلادة  ــعري وعدم  الس
ــبب ندرة املعروض من اسهم  بس
الشركة للتداول وبالتالي خروجها 

عن اهتمام املضاربني.
  «جيزان»..   

  استقرار

  احتلت شركة جيزان القابضة 
املركز السابع من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ١٥١٫٦ مليون ســــهم 
نفذت من خالل ٨٦٩ صفقة قيمتها 
١٠٫٧ ماليني دينار، وظل سهمها 
مستقرا على الرغم من التداوالت 
القياسية التي شهدها سهم جيزان 
القابضة االسبوع املاضي والتي 
متثل نحــــو ٥٥٫٧٪ من اجمالي 
اسهم الشركة البالغ عددها نحو 
٢٧١ مليون ســــهم إال ان سعره 
السوقي ظل مستقرا وان شهد 
نوعا من التذبذب خالل تداوالته، 
حيث ارتفع السهم من ٧٠ فلسا 
الى ٧٣ فلسا ليعود للتراجع الى 
٦٦ فلسا ليغلق في نهاية تعامالت 
االسبوع ٧٠ فلسا. ومنذ االعالن 

من خالل ١٤٧١ صفقة قيمتها ١٥٫٨ 
مليون دينار، وارتفع ســـهمها ٢٠ 

فلسا.
  شـــهد ســـهم املال لالستثمار 
تداوالت قياسية اثير حولها جدل 
بني اوساط املتداولني، ويعود هذا 
اجلدل الى عمليات الشراء القوية 
التي شهدها السهم في اليوم نفسه 
الذي مت فيه وقف تداول الســـهم 
قبل االغالق بحوالي ١٥ دقيقة فقط 
وذلك العالن الشركة عن انها تلقت 
عرضا لبيع شركة صناعات الفحم 
البترولي بنحو ٣١٫٣ مليون دينار 
وانها ستحقق ارباحا قدرها ٢٠٫٥ 
مليون دينار االمر الذي دفع البعض 
الى التوقع بأن تقوم ادارة البورصة 
بالغاء التـــداوالت التي متت على 
السهم في اليوم نفسه باعتبار ان 
هناك اطرافا يبدو انها كانت على 
علم باملعلومات اخلاصة بالصفقة 
وقامت بعمليات شراء قوية، اال انه 
لم يتم الغاء هذه الصفقات ليواصل 
الســـهم تداوالته القياسية محققا 
ارتفاعا من ١٢٤ فلسا الى ١٤٤ فلسا 
مسجال ارتفاعا بنسبة ١٦٫١٪ مقارنة 
باالسبوع قبل املاضي، مع توقعات 
بأن يواصل السهم االرتفاع، وحتى 
اآلن لم تعلن الشركة عن نتائجها 
املالية لفترة الربع الثالث من العام 
احلالي علما بأنها تكبدت خسائر 
في النصف األول من العام احلالي 

بلغت ٣٫٩ ماليني دينار.
  «المباني»..  

   مكاسب سعرية

ــركة املباني في املركز    جاءت ش
السادس من حيث القيمة، إذ مت تداول 
١٤ مليون سهم نفذت من خالل ٦١٢ 
صفقة قيمتها ١١٫٨ مليون دينار، وارتفع 
سهمها ٢٠ فلسا. شهد سهم املباني 

سهم االستثمارات الوطنية انخفاضا 
ــعره من ٥١٠ فلوس الى ٤٩٥  في س
ــه الذي  ــا إال انه في اليوم نفس فلس
تراجع فيه لهذا املستوى شهد السهم 
عمليات شراء قوية وبشكل مفاجئ 
ــا  دفعته الى االرتفاع الى ٥٣٠ فلس
ليواصل االرتفاع مدعوما باملعلومات 
التي انتشرت يوم الثالثاء املاضي بأنه 
سيتم توقيع العقد االبتدائي لصفقة 
«زين» يوم األربعاء، األمر الذي دفع 
السهم للوصول ملستوى ٥٦٠ فلسا 
ويالمس مستوى ٥٧٠ فلسا، إال انه 
ــه الذي مت فيه توقيع  في اليوم نفس
العقد شهد السهم عمليات جني أرباح 
ــهم في نهاية  قوية أدت لتراجع الس
ــا  ــبوع الى ٥٤٠ فلس تعامالت األس
مرتفعا بنسبة ٥٫٩٪ مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، ومن املفترض ان تعلن 
شركة االستثمارات الوطنية باعتبار 
انها اكثر املستفيدين من صفقة زين 
عن األرباح التي ستحققها من وراء 
هذه الصفقة لدعم الثقة في الشركة 
وبالتالي سهمها، خاصة ان كل ما تردد 
ــول االرباح املتوقعة ال يخرج عن  ح
نطاق التكهنات. وقد اعلنت الشركة 
عن ارباحها لفترة التسعة اشهر من 
ــي بلغت نحو ٦٫٢  العام احلالي والت
ماليني دينار منها نحو ٥٠ الف دينار 
ارباحها في الربع الثالث فقط مقارنة 
بخسائر قدرها ٦٫٥ ماليني دينار في 
الفترة نفسها من العام املاضي، وكانت 
ارباح الشركة في النصف األول من 
العام احلالي قد بلغت نحو ٦ ماليني 

و١٦٥ ألف دينار.
  «المال»..   

  صعود قوي

  جاءت شركة املال لالستثمار في 
املركز اخلامس من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ١١٤٫٣ مليون سهم نفذت 

املركز الثالث من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ١٤ مليون سهم نفذت من 
خالل ٦٩١ صفقة قيمتها ١٦٫٨ مليون 

دينار، وارتفع سهمه ٢٠ فلسا.
  على الرغم من التداوالت احملدودة 
لسهم بيتك إال ان حركته السعرية 
شهدت تذبذبا نسبيا، حيث تراجع 
الســـهم من دينار و٢٠٠ فلس الى 
دينار و١٦٠ فلسا إال انه سرعان ما 
شهد ارتفاعا الى دينار و٢٢٠ فلسا 
ليغلق مرتفعا بنسبة ١٫٧٪ مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، هناك قناعة 
راسخة لدى األوساط االستثمارية 
واالقتصادية بأن استمرار بيتك في 
أخذ املزيد من املخصصات يهدف 
الى تقوية املتانـــة املالية القوية 
أصال، فهذه املخططات عندما تنتفي 
احلاجة لها ســـتتحول الى أرباح، 
وبالتالي فإن أصحاب هذه النظرة 
يقومون باستغالل السعر احلالي 
للســـهم لبناء مراكز مالية آلجال 
بعيدة املدى خاصة انه مع االنطالقة 
القوية ملشاريع التنمية، فإن بيت 
التمويل سيكون أكثر املستفيدين 
سواء عبر عمليات التمويل أو عبر 
الدخول املباشر في مشاريع التنمية 
من خالل افرعه املتعددة، لذلك فإن 
عام ٢٠١١ سيمثل النمو امللحوظ في 
أرباح بيتك، األمر الذي سينعكس 
على سعره السوقي الذي يتوقع ان 

يشهد ارتفاعا ملحوظا ايضا.
  «استثمارات»..  

   شراء قوي

  احتلت شركة االستثمارات الوطنية 
ــز الرابع من حيث القيمة، إذ مت  املرك
ــهم نفذت من  تداول ٢٩٫٨ مليون س
خالل ١٢٢٥ صفقة قيمتها ١٥٫٩ مليون 

دينار، وارتفع سهمها ٣٠ فلسا.
  في بداية تعامالت األسبوع شهد 

قياسية األسبوع املاضي غلب 
عليها عمليات املضاربة وجني 

األرباح.
  فقد ارتفع سعر السهم من ٧٧ 
فلسا الى ٩٤ فلسا، إال ان عمليات 
جني األرباح التي شهدها السهم 
أدت لتراجعه الى ٨٦ فلسا مرتفعا 
بنسبة ١١٫٧٪ مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وقد حققت الشركة 
ارباحا في النصف األول من العام 

احلالي قدرها ١٣٠ ألف دينار.
الشـــركة األسبوع    وأعلنت 
املاضي ان شركة هيتس افريقيا 
اململوكة لها بنسبة ٩٢٫٨٪ وقعت 
على عقد استحواذ حصة األغلبية 
في شـــركة اتصاالت ليبيرية ـ 
املشغل الرابع ـ والتي مبوجبها 
قامت برفع حصتهـــا من ٣٠٪ 
الى ٥٥٪ مقابل ١٧ مليون دوالر، 
وتستحوذ ٤ شركات على نحو 
٧٠٫٦٪ من أسهم هيتس تلكوم 
البالغة نحو ٧٢٠ مليون سهم 
املدينة للتمويل  أبرزها شركة 
التي تسيطر على  واالستثمار 

٣٨٪ من أسهم الشركة.
  الدولي..   

  تجميع

ــت الدولي في    جاء بنك الكوي
املركز العاشر من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٢٤٫٩ مليون سهم نفذت 
من خالل ٦٣٥ صفقة قيمتها ٧٫٧ 
ماليني دينار، وانخفض سهمه ١٠ 

فلوس.
ــبوع الثالث على التوالي    لألس
ــعر سهم البنك الدولي  يحافظ س
ــعري  ــى التحرك في نطاق س عل
ــا،  ــني ٢٣٠ و٣١٠ فلس محدود ب
ــير الى ان السهم  األمر الذي يش
مير بعمليات تأسيس قوية يغلب 
عليها عمليات التجميع باألسعار 
احلالية لقناعة أوساط املستثمرين 
ــهم  ــتثمار في الس بجدوى االس
باألسعار احلالية ألسباب أبرزها 
النمو القوي وغير املتوقع ألرباح 
البنك في الربع الثالث والتي بدت 
من خالل نتائجه في الربع الثاني، 
ــير الى ان أرباحه  األمر الذي يش
في الربع األخير يتوقع ان تشهد 
ــعر السهم  منوا، كذلك رخص س
ــر األرخص في قطاع  الذي يعتب
البنوك في الوقت الذي حقق فيه 
أرباحا أكثر من ممتازة في الربع 
الثالث مقارنة بأرباح بنوك اخرى 
أقل وأسعار أسهمها أعلى بكثير من 
سعر سهم البنك الدولي، األمر الذي 
يجعله جاذبا للشراء االستثماري، 
لذلك فإن السهم مرشح ملزيد من 
االرتفاع في الفترة املقبلة، في ظل 
ندرة الفرص االستثمارية اجليدة 

في البورصة. 

عن اقرار مجالس ادارات جيزان 
وكويت انفست اندماج الشركتني 
في الشركة الدولية للتمويل شهد 
ســــهم جيزان القابضة ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت 

قياسية.
الشــــركة قد حققت    وكانت 
خسائر في النصف االول من العام 
احلالي بلغت ٣٫٨ ماليني دينار 
ما يعادل ١٤ فلسا للسهم لترتفع 
خسائرها مع نهاية التسعة اشهر 
الــــى ٤٫١ ماليني دينار ما يعادل 

١٥٫٣ فلسا للسهم.
  «آالفكو»..  

   نشاط سريع

ــركة االفكو لتمويل    جاءت ش
وشراء وتأجير الطائرات في املركز 
الثامن من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٣٨٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٣٣ صفقة قيمتها ٨٫٢ ماليني دينار، 

وارتفع سهمها ٢٢ فلسا.
ــذ بداية تداوالت    ألول مرة من
النصف الثاني من العام احلالي يدخل 
سهم االفكو ضمن قائمة الشركات 
ــر االكثر تداوال، وذلك بفعل  العش
النشاط القوي والسريع الذي شهده 
السهم االمر الذي دفعه لالرتفاع من 
٢٠٤ فلوس إ لى ٢٢٦ فلسا محققا 
ــبة ١٠٫٨٥٪  ــب سعرية بنس مكاس
مقارنة باالسبوع قبل املاضي، وذلك 
بدعم من التطور املتوقع في ادائها 
التشغيلي وارباحها، فضال عن ان 
هناك معلومات انتشرت في السوق 
حول صفقة تأجير طائرات، ووفقا 
ــات متخصصة، فإن سوق  لدراس
تأجير الطائرات يشهد منوا جيدا، 
األمر الذي يتوقع ان ينعكس ايجابا 
ــغيلي املستقبلي  على األداء التش
ــركة التي متكنت من حتقيق  للش
أرباح تشغيلية جيدة في النصف 
ــن العام احلالي بلغت ٧٫٧  األول م
ــني دينار ما يعادل نحو ١٠٫٤  مالي
ــهم، ويترقب أوساط  فلوس للس
املتداولني النتائج املالية للشركة في 
الربع الثالث من العام احلالي، ويذكر 
ان «بيتك» يستحوذ على ٥٣٫٦٪ من 
أسهم الشركة ومؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية ١١٫٤٪.
  هيتس..   

  مضاربات

  جاءت شركة هيتس تلكوم في 
املركز التاسع من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٩١٫٢ مليون سهم نفذت 
من خالل ١٠٢٠ صفقة قيمتها ٧٫٩ 
ماليني دينار، وارتفع سهمها ٩ 

فلوس.
  شهد ســــهم هيتس تداوالت 

 الشركات المرتبطة بصفقة «زين ـ اتصاالت» مطالبة بالكشف 
  عن أرباحها المتوقعة لدعم الثقة فيها واستمرارية نشاط السوق

 ٢٦٩ مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري بنسبة ٠٫٨٪ والوزني ٠٫٧٪

 هشام أبوشادي

  على الرغم من توقيع العقد االبتدائي لصفقة «زين ـ اتصاالت» إال ان اسـتجابة السوق 
لهذه التطورات جاءت عكسـية عقب توقيع العقد حيث سجلت أغلب أسهم الشركات 
املرتبطة بالصفقة تراجعا في أسعارها، األمر الذي أثر على االجتاه العام للسوق الذي حد 
من خسائره حتول القوة الشرائية على أسهم الشركات التي أسعارها السوقية أقل بكثير 
من قيمتها الدفترية وذلك بعد ان أظهرت العديد من الشركات تطورا في نتائجها املالية 
سواء على مستوى تقليل خسائرها أو حتسني أرباحها لفترة األشهر التسعة من العام احلالي 
مقارنة بالفترة نفسـها من العام املاضي، األمر الذي يعطي مؤشرا على تعافي إيجابي من 
تداعيات األزمة وان كان بشكل محدود، ورغم ذلك فإن طبيعة الشراء على هذه النوعية 
من األسهم غلبت عليها عمليات املضاربة مع بعض عمليات الشراء االستثماري متوسط 
املدى، وقد انعكس هذا األداء املتباين مبكاسب محدودة ملؤشري السوق وارتفاع ملحوظ 
في املتغيرات الثالثة. فقد سجل املؤشر السعري ارتفاعا مبقدار ٥٧٫١ نقطة ليغلق على 
٧١٢٤٫٧ نقطة بارتفاع نسـبته ٠٫٨٪ مقارنة باألسـبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ 
بداية العام الى ١١٩٫٤ نقطة بارتفاع نسبته ١٫٧٪. كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٣٫٦ نقاط 
ليغلق على ٤٨١٫٢ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٧٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه 

منذ بداية العام الى ٩٥٫٤ نقطة بارتفاع نسبته ٢٤٫٧٪. وحققت القيمة السوقية مكاسب 
محدودة األسـبوع املاضي بلغت ٢٦٩ مليون دينار لتصل القيمة السوقية اإلجمالية الى 
٣٦ مليارا و١٠٧ ماليني دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة ٠٫٨٪ مقارنة باألسبوع قبل املاضي، 
فيما بلغت املكاسب السوقية احملققة منذ بداية العام نحو ٥ مليارات و٤٢٢ مليون دينار 
بارتفاع نسـبته ١٧٫٧٪. وسـجلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا ملحوظا، فقد ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة بنسـبة ٣٦٪ والقيمة بنسـبة ١١٪ والصفقات بنسبة ٢٢٫٧٪ مقارنة 
باألسـبوع قبل املاضي، وهناك جملة من العوامل كانت وراء عدم تفاعل السوق بشكل 

إيجابي قوي مع توقيع العقد االبتدائي لصفقة «زين ـ اتصاالت»، وهي:
  أوال: انه وفقا لقاعدة الشراء وقت اإلشاعة والبيع عند احلقيقة، فإن أوساط املتداولني 
خاصة احملترفني طبقوا هذه القاعدة، وقبل الكشف عن موعد توقيع الصفقة شهدت أغلب 
األسهم املرتبطة بسهم زين ارتفاعا ملحوظا في تداوالتها وأسعارها، وكان من الطبيعي 

ان تشهد عمليات بيع جلني األرباح عقب التوقيع الرسمي لعقد الصفقة.
  ثانيا: استمرار الضبابية حول األرباح التي ستحققها الشركات التي لديها كميات كبيرة 
من أسهم زين سواء في حساباتها أو في حساب العمالء، األمر الذي يدعو الى ضرورة قيام 
هذه الشركات باإلعالن رسميا عن الكميات التي تخص حساباتها في أسهم زين واألرباح 

التي سـتحققها من وراء دخولها في الصفقة، وذلك حتى حتظى هذه الشـركات بالثقة 
واملصداقية، وفي الوقت نفسـه متكني أوساط املتداولني من الشراء بناء على معلومات 
واضحة وليس على تكهنات وإشاعات، وفي هذا الصدد يجب على البورصة ان تشدد على 

هذه الشركات باإلعالن في أقرب وقت عن هذه املعلومات.
  ثالثا: اقتراب إجازة عيد األضحى يدفع الكثير من اوساط املتداولني لتسييل اكبر قدر 
من مراكزهم املالية واالحتفاظ بنسب مرتفعة من السيولة خوفا من حدوث اي تطورات 

سلبية تؤثر سلبا على السوق عقب اإلجازة.
  ورغم هذه العوامل اال ان السوق اليزال مرشحا ملزيد من النشاط خاصة على اسهم 
الشركات الرخيصة، فعلى مستوى اسهم الشركات القيادية، فإن اغلبها اخذ حاصله من 
االرتفاع على مدى اكثر من شـهرين في الوقت الذي كانت فيه اسـعار اسهم الشركات 
الرخيصـة في حالة ضعف، االمر الـذي دفع الكثير من اوسـاط املتداولني خاصة صناع 
السـوق الى التحول على هذه االسـهم بدعم من حترك مالكها بشكل ملحوظ، وقد بدا 
ذلك واضحا على اسـهم الشـركات املرتبطة باملدينة للتمويل واالسـتثمار والرابطة 
للنقل وايفا وشـركاتها. ويالحظ انه مع نهاية االسـبوع املاضي اعلنت حوالي ٦٠ شركة 
عن نتائجها املالية لفترة الربع الثالث التي اوشـكت فترتها القانونية على نهايتها والتي 

تنتهي منتصف الشـهر اجلاري، األمر الذي يشير إلى أن االسبوع اجلاري يتوقع ان تزداد 
فيه وتيرة الشركات التي ستعلن عن نتائجها املالية، وبالتالي فإن ذلك سيوفر املزيد من 
املعلومات الصحيحة حول اداء الشركات، األمر الذي يساعد اوساط املتداولني في اتخاذ 
قراراتهم بصورة واضحة، خاصة ان هناك شركات اسعارها متدنية مقارنة بقيمتها الدفترية 
االمر الذي يدفع الكثير من اوساط املتداولني للرهان على هذه االسهم وبناء مراكز مالية 
عليها الجال متوسـطة وبعيدة املدى، ولكن من الضروري التركيز على اسهم الشركات 

التي تتوافر فيها العوامل التالية:
  أوال: ان تكون متمتعة باستقرار مجلس إداراتها.

  ثانيا: عدم وجود مشاكل قضائية  تؤثر على  استمرارية تداولها.
  ثالثا: ان تظهر نتائجها املالية لفترة التسـعة اشـهر تطورا ايجابيا، مبعنى ان هناك 
شركات تكبدت خسـائر في تلك الفترة اال انها اقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي ما يعني ان ادارة هذه الشركات تبذل جهودا جيدة لتحسني اوضاعها.
  رابعا: ان تكون القيمة الدفترية لهذه الشركات اعلى من قيمتها السوقية، االمر الذي 

يتطلب قراءة حتليلية مليزانياتها.
  خامسا: ان تكون حققت تطورا في ارباحها الفعلية حتى وان كان بوتيرة محدودة.
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ــت الدولي في    جاء بنك الكوي
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الرخيصـة الشـركات  أسـهم  علـى  االسـتثماري  للشـراء  توافرهـا  مـن  البـد  عوامـل   ٥ 

 حوالي ٦٠ شـركة أعلنـت نتائجها للربـع الثالث رغم اقتـراب نهاية الفتـرة القانونية

الوطني  الكويــــت    تصدر بنك 
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 نقطة  مؤشر السوق السعري األسبوع الماضي 

 الخميس  األحد  االثنين  الثالثاء  األربعاء  الخميس 

 نقطة  مؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي 

 الخميس  األحد  االثنين  الثالثاء  األربعاء  الخميس 

 تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق المالية أوال: مقارنة مؤشرات التداول 
 التغير  مؤشرات التداول خالل الفترة من  البيان 
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 ٠٫٨  ٥٧٫١  ٧٫٠٦٧٫٦  ٧٫١٢٤٫٧  السوق السعري (نقطة) 
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 ٣٦٫٠  ٦٢٤٫٠٢٠٫٠٠٠  ١٫٧٣١٫٥٦٧٫٥٠٠  ٢٫٣٥٥٫٥٨٧٫٥٠٠  كمية األسهم املتداولة بالسوق (سهم) 
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