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الســـلبية  املؤثرات  من 
بالبورصة،  احمليطـــة 
وفي الوقت نفسه، فإن 
استفادتهم من التطورات 
اإليجابية تعتبر محدودة 
نظرا لعدم الشفافية، فمن 
لديه املعلومات الكافية يتمكن من حتقيق أكبر استفادة، وحتى اآلن فإن 
إدارة الســـوق تتجاهل العديد من األحداث التي يجب ان تكون الشفافية 
فيها للجميع، فهناك شركات متوقفة عن التداول لم تقم البورصة أو وزارة 
التجارة باتخاذ اي اجراءات جتاهها ملعاجلة مشكلة أموال املتداولني املتجمدة 
في هذه الشركات أو محاسبة مجالس اإلدارات التي كانت وراء أزمة هذه 
الشركات وغيرها من القضايا التي حتتاج الى إجراءات حازمة حتى يكون 

السوق اكثر جاذبية سواء لألموال الوطنية أو األجنبية.
  وقد اتســـمت حركة التداول على أسهم البنوك بالضعف مع تباين في 
أسعارها، فقد حققت أسهم ٤ بنوك ارتفاعا وتراجعت أسعار أسهم بنكني 
خاصة سهم بنك برقان الذي انخفض وحدة سعرية في تداوالت ضعيفة 
جـــدا، ونظرا ألهمية صفقة زينـ  اتصـــاالت للقطاع املصرفي، فإن هناك 

حيث القيمة، اذ مت تداول 
٣٢٫٢ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٧٣٥ صفقة 
قيمتها ١١٫٦ مليون دينار. 
وجاء قطاع الشـــركات 
االستثمارية في املركز 

الثاني من حيث القيمة اذ مت تداول ٣٩٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٧٧٢ 
صفقة قيمتها ٤ ماليني دينار، وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من 
حيـــث القيمة اذ مت تداول ٣٧٫٩ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٦٧ صفقة 

قيمتها ٣ ماليني دينار.
  وعلى الرغم من املكاسب السوقية التي حققتها اغلب االسهم التي شملها 
التـــداول امس اال ان قيمة التداول ظلت ضعيفة، فمن اجمالي القيمة التي 
حققتهـــا البورصة والبالغة ٢٥٫٣ مليون دينار منها نحو ٦ ماليني دينار 
قيمة اســـهم مت شراؤها في الدقائق االخيرة من التداول خاصة على سهم 
زين، األمر الذي يشـــير الى ان عمليات الشراء التي شهدها السهم تظهر 

ان هناك تطورات ايجابية.
  ما يجب التأكيد عليه ان صغار املستثمرين في السوق هم أول املتضررين 

 الشراء الملحوظ على «زين» والشركات المرتبطة بها
  خاصة التابعة لمجموعة الخرافي يدفع السوق لالرتفاع

حذرا واضحا في اإلقبال على شـــراء أســـهمه رغم التطور اإليجابي 
امللحوظ في النتائج املالية ألغلب البنوك في األشهر التسعة من العام 
احلالي، وتكمن أهمية الصفقة للبنوك في انها ستستفيد بنحو ٩٠٠ 
مليـــون دينار في حال امتام الصفقة، أما في حال فشـــلها فإن نتائج 
ذلك ســـتكون ســـلبية جدا ليس على القطاع املصرفي فقط، بل على 

مختلف القطاعات االقتصادية.
  وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة على أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في القطاع، فقد شـــهد سهم االســـتثمارات الوطنية ارتفاعا 
باحلد األعلى مطلوبا دون عروض في تداوالت ضعيفة، كذلك شـــهد 
سهم الســـاحل للتنمية ارتفاعا ملستويات قريبة من احلد األعلى في 
تداوالت مرتفعة نســـبيا، كذلك األمر بالنسبة لسهم املال لالستثمار، 
ويالحظ ان هذه األسهم سجلت مكاسب سوقية كبيرة في تداوالت تعتبر 
ضعيفة، األمر الذي يظهر ان احملافظ املالية التابعة لهذه الشركات كانت 
وراء صعودها عبر التحكم في املعروض من هذه األســـهم، وحققت ايضا 
اســـهم إسالم القابضة واملدينة للتمويل واكتتاب القابضة ارتفاعا نسبيا 
في أســـعارها وتداوالتها. كما اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات 
الصناعية بالضعف امللحوظ مع تباين في أسعارها فقد شهد سهم الصناعات 
الوطنية عمليات شراء محدودة وارتفاعا في سعره مبقدار وحدتني، كما 
شهد ســـهم صناعات األنابيب ارتفاعا مبقدار وحدة سعرية في تداوالت 
مرتفعة نسبيا ايضا، وحققت أغلب أســـهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا 
في أسعارها خاصة أسهم الشركات ذات األرباح التشغيلية. وشهد سهم 
املجموعة املشتركة ارتفاعا باحلد األعلى ليتجاوز سعره حاجز الدينارين 
بقوة مدعوما بالنتائج املالية اجليدة للشركة واألداء املستقبلي لها خاصة 
شـــركتها العاملة في اإلمارات التي يتوقع ان تستفيد بقوة من املشاريع 

الضخمة التي ستتم استعدادا الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
  وشهد ســـهم زين عمليات شـــراء ملحوظة ايضا أدت الى ارتفاعه ٣ 

وحدات.

 هشام أبوشادي
  سجلت اسعار اغلب اسهم الشركات املدرجة ارتفاعا في اسعارها في 
بداية تعامالت االســـبوع امس اال ان قيمة التداول ظلت في مستويات 
ضعيفة وان تركزت على سهم «زين» واغلب اسهم الشركات املرتبطة به 
رغم اعالن شركة الفوارس عن انها رفعت قضايا اخرى خالفا للقضية 
التي سيتم النظر فيها يوم االربعاء املقبل اال ان انتشار معلومات ايجابية 
حول تسارع وتيرة اجراءات امتام الصفقة وكذلك تأكيد املسؤولني في 
االمارات على اهمية الصفقة، باالضافة الى ان تراجع الســـوق بشـــكل 
ملحوظ االسبوع املاضي حفز بعض املضاربني واحملافظ املالية لتصعيد 
االسهم، ومع ذلك فان الغالبية العظمى من اوساط املتداولني يترقبون 
بحـــذر تطورات القضية يوم االربعاء املقبل والتي ســـتكون القرارات 
الناجتة عنها لها دور اساســـي في حتديد اجتاهات الســـوق ومصير 

الصفقة بشكل خاص، ورغم اهمية صفقة «زين – اتصاالت» وتأثيرها في 
حتديد اجتاهات الســـوق اال ان اوساط املتداولني ال يتفاعلون مع محفزات 
ايجابية اخرى في السوق ابرزها ارتفاع اسعار النفط، األمر الذي سيزيد من 
حجم الفوائض املالية في ميزانية الدولة، كذلك رغم ان اخلالفات السياسية 
احلالية تعوق عمليات التنمية اال ان السوق الكويتي دائما ما يتفاعل معها 
ايجابا خاصة عندما تصل التطورات السياسية الى خيار حل مجلس االمة 

اذ هناك من يستبق هذا اخليار على االقل في املدى املتوسط.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ٤٧٫١ نقطة ليغلق على ٦٨٦٥٫٤ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٦٩٪، وارتفع املؤشر الوزني ٥٫٦٠ نقاط ليغلق على ٤٦٤٫٢٢ 
نقطة بارتفاع نســـبته ١٫٢٢٪ وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٣٦٫٣ مليون 
سهم نفذت من خالل ٢٧٦٧ صفقة قيمتها ٢٥٫٣ مليون دينار، وجرى التداول 
على اسهم ١٠٨ شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
٦٣ شركة وتراجعت اسعار اسهم ١٧ شركة وحافظت اسهم ٢٨ شركة على 
اسعارها و١٠٥ شركات لم يشملها النشاط، تصدر قطاع اخلدمات النشاط من 

 سهم «المجموعة 
المشتركة» الوحيد 
الذي يتجاوز بقوة 
حاجز الدينارين 
منذ بداية األزمة

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٨ شركات على 
٥٥٫٧٪ من 

القيمة اإلجمالية

 المؤشر العام ٤٧٫١ نقطة 
وتداول ١٣٦٫٣ مليون سهم 

قيمتها ٢٥٫٣ مليون دينار

 ارتفاع 

 (كرم ذياب) تواجد متواضع للمتداولني في قاعة التداول

 ١٥٠٪ نسبة تغطية اكتتاب «الوطنية 
الفلسطينية لالتصاالت» في فلسطين

 «المثنى»: السوق إلى مستويات متدنية  
 قال التقرير األسبوعي لشــــركة املثنى لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية تابع مســــيرته منحدرا إلى مستويات أدنى حتت وطأة 
تناقص حجم التداول، حيث استمر املؤشر السعري باالنزالق إلى األسفل 
مغلقا على خسارة بلغت ١٠٩٫٧ نقاط مقارنة مع األسبوع السابق، حيث 
أغلق املؤشر جميع أيام األسبوع في اخلانة احلمراء ما عدا جلسة تداول 
واحدة أغلق فيها املؤشر نشاطه في اخلانة اخلضراء مسجال ارتفاعا بلغ 
٤٥٫٦ نقطة، في حني شهد كل من مؤشر املثنى واملؤشر الوزني انخفاضا 

بلغ ١٤٫٤٩ نقطة و١٢٫٧٥ نقطة بالترتيب خالل نفس املدة
  بالنسبة حلركة تقلب السوق، استمر املؤشر السعري للسوق األقل 
تقلبا مسجال نسبة ٩٫١٨٪ بزيادة بلغت ٣٢٤ (bps) نقطة مركزية من نسبة 
٥٫٨٪ املسجلة في األسبوع املاضي، في حني كان املؤشر الوزني لسوق 
الكويت لألوراق املالية األكثر تقلبا مسجال ارتفاعا بلغ ١٠٫٩١٪ وبزيادة 
١٧٥ (bps) نقطة مركزية، أما مؤشر املثنى MUDX فقد سجل نسبة تقلب 

بلغت ٩٫٨٩٪ مقارنة مع نسبة ٩٫٤٣٪ في األسبوع املاضي. 

 «الجمان»: ١٨ سهمًا إسالميًا
  حققت مكاسب في نوفمبر

 أفادت الشركة الوطنية لالتصاالت بأن الشركة الوطنية الفلسطينية 
لالتصاالت املساهمة العامة مشغل خدمة الهواتف اجلوالة في فلسطني، 

قد اعلنت عن اغالق اكتتابها األولى العام السهم الشركة.
  وقالت «الوطنيـــة» في بيان على موقـــع البورصة ان تغطية 
االكتتـــاب جتاوزت ١٥٠٪ على األقل مـــن القيمة املطلوبة لتغطية 
االســـهم املطروحة حيث شـــهد االكتتاب اهتماما وطلبا كبيرا من 
املســـتثمرين االفراد في فلسطني ومن املســـتثمرين الدوليني من 

اوروبا والشرق االوسط.
  وأفادت بأنه سيتم االعالن رسميا عن مستويات الطلب النهائية 
على االكتتاب في القريب العاجل بعد اســـتكمال اجراءات التدقيق 
املطلوبة قانونيا. واوضحت انه مت عرض ٣٨٫٧ مليون سهم جديد 
للجمهور، وهو ما ميثل ١٥٪ من رأسمال الشركة املصرح به حيث 
كان سعر االكتتاب محدد وهو ١٫٣٠ دوالر للسهم الواحد، هذا وسيتم 
اســـتخدام حصيلة االكتتاب لالعمال العامة والتشغيلية للشركة، 

ولدفع الرصيد املتبقي من الرسوم املستحقة مبوجب الرخصة.
  واشـــارت الى ان القيمة الســـوقية الكلية للشركة ستبلغ عند 
االدراج ٣٣٥٫٤ مليون دوالر تقريبا، بناء على سعر االكتتاب وسيتم 
االعالن عن املساهمني النهائيني في منتصف الشهر اجلاري، مع ادراج 

االسهم في بورصة فلسطني في بداية شهر يناير ٢٠١١. 

 قال مركز اجلمان لالستشـــارات 
االقتصادية في حتليل موجز الداء 
االسهم االسالمية خالل شهر نوفمبر 
املاضي، ان مؤشر جلوبل االسالمي 
حقق ارباحا مبعدل ٠٫٦٨٪ باملقارنة 
مع خسائر املؤشـــر جلوبل العام 
مبعدل ١٫٧ خالل نوفمبر املاضي. 
وحقق ١٨ ســـهما اسالميا مكاسب 
بلغ متوســـطها ٧٫٦٪ بنسبة ٣٢٪ 
من عدد االســـهم االسالمية، بينما 
تكبد ٣١ ســـهما اســـالميا خسائر 
بنســـبة بلغـــت ٦٫٣٪، وقد بلغت 
نسب االســـهم اخلاسرة ٥٤٪، أما 
االســـهم التي لم تتغير اسعارها 
فبلغ عددها ٨ اسهم بنسبة ١٤٪ من 
اجمالي االسهم االسالمية، في حني 
هناك ٦ اسهم موقوفة عن التداول. 

واشار «اجلمان» الى انه من اكثر 
االسهم االسالمية حتقيقا للمكاسب 
خالل شهر نوفمبر املاضي «عمار» 
مبعدل ٢٧٫٨٪، تاله «مبرد» مبعدل 
١٨٫٢٪، ثم «االفكو» مبعدل ١٧٫٧٪، 
اما اقل االســـهم االسالمية حتقيقا 
للمكاسب فكان من نصيب «أعيان» 
مبعدل ١٫٣٪، تاله «اثمار» مبعدل 
١٫٤٪ ثم «بنك بوبيان» مبعدل ١٫٦٪.
ومن أكثر االسهم االسالمية تكبدا 
للخسائر «مشاعر» و«حتصيالت» 
و«تعليمية» بخسائر بلغت ١٦٫٨٪ 
و١٣٫٨ ٪و١٢٫٢٪ علـــى التوالي، أما 
أقل االسهم تكبدا للخسائر فكانت 
و«العقاريـــة»  «اخلصوصيـــة» 
و«بيتك» مبعدل ٠٫٩٪ و١٫٣٪ و١٪ 

على التوالي. 
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