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دخول بعض المستثمرين والمحافظ المالية لبناء مراكز مالية 
على أســــهم الشركات القيادية القادرة على توزيع أرباح خاصة 
ان أسهم هذه الشركات تعتبر مغرية للشراء بأسعارها الحالية 
من جهة، ومن جهة اخرى 
ندرة الفرص االستثمارية 
الســــوق،  البديلــــة في 
العائد  فضال عن ضعف 
الثابت على الودائع لدى 
البنوك، األمر الذي يحفز 
الودائع  بعض أصحاب 
لشراء أســــهم الشركات 
القياديــــة في هذا الوقت 
الراهــــن خاصة ان فترة 
الحصول على توزيعات 
أســــهم الشركات ال تزيد 

على ٣ أشهر.

  آلية التداول

  ارتفعت حركة التداول 
البنوك بشكل  على أسهم 
ملحوظ مع ارتفاع أسعار 

القيمة، اذ تم تداول ٥٩٫٩ مليون سهم نفذت من خالل ٦٨٠ صفقة 
قيمتها ٦٫٦ ماليين دينار.

  وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث 
القيمة، إذ تم تداول ١٢٫٢ 
مليون ســــهم نفذت من 
خالل ٣٦٤ صفقة قيمتها 

٤٫٩ ماليين دينار.

  السيولة المالية

  قفــــزت مســــتويات 
السيولة المالية الموجهة 
لمســــتويات  للســــوق 
قياســــية أمــــس رغم ان 
٤٠٫٩٪ منها تركزت على 
سهم زين إال ان ذلك يبرز 
ان هناك وفرة في السيولة 
المالية ولكنها كانت في 
حاجة لمحفزات دخول 
الســــوق، وفي مقدمتها 
التطورات اإليجابية حول 
صفقة زين، باإلضافة الى 

 «زين» تدفع السيولة المالية في البورصة لمستويات قياسية 
وشراء مركّز على أغلب أسهم البنوك وشركات الخرافي 

  استحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات والبالغة 
٥٨ مليون دينار على ٦٦٫٩٪ من اجمالي القيمة، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، بنك بوبيان، 

االستثمارات الوطنية، املباني، زين.

   استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة ٣٥٫٥ 
مليون دينار على ٤٠٫٩٪ من القيمة االجمالية.

   حققت مؤشـــرات ٦ قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع االغذية مبقدار ٧١٫٧ نقطة، تلتها الشركات 
غير الكويتية مبقدار ٥١٫٢٪، تالها الصناعة مبقدار 
٤٣ نقطة، تاله االستثمار مبقدار ٤١٫٣ نقطة، فيما 
انخفض قطاع اخلدمات مبقدار ٤٦ نقطة والتأمني 

مبقدار ٥٫٧ نقاط. 
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أغلب أســـهم القطاع باستثناء سهم 
المتحد الذي شهد انخفاضا في سعره، 
ورغم التداوالت المرتفعة نسبيا على 
ســـهم البنك الوطني إال انه حافظ 
على سعره، وهذا يعود الى ان هناك 
بعض المحافظ قامت بعمليات بيع 
على الســـهم لشراء سهم زين إال ان 
سهم البنك الوطني يتوقع ان يواصل 
االرتفاع ليصل الى دينار و٤٠٠ فلس 
على األقل فـــي إغالقات نهاية العام 
خاصة انه يمتلك المحفزات القوية 
التي ســـتدفعه للصعـــود، فخالفا 
لالنعكاسات اإليجابية التمام صفقة 
زين على البنـــك، فإن البنك يمتلك 

المحفزات اإليجابية الذاتية التي تدفعه لالرتفاع.
  ونظرا لجاذبية سعر سهم بيتك الحالية فقد شهد ايضا عمليات 
شراء ملحوظة أدت الرتفاعه بمقدار وحدتين خاصة انه يتوقع 
ان يعلــــن عن توزيعات أفضل مقارنة بالعام الماضي، باإلضافة 

الى اعتزامه زيادة رأسماله، األمر الذي يحفز شراء السهم.
  وحققت أغلب أســــهم الشركات القيادية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت نشطة، فقد شهد سهم االستثمارات الوطنية تداوالت 
قياسية أدت الرتفاعه لمستوى قريب من الحد األعلى رغم ان السهم 
شهد عمليات بيع لجني األرباح، إال ان السهم يتوقع ان يواصل 
االرتفاع في الفترة المقبلة، كذلك شــــهد ســــهم الساحل للتنمية 
تداوالت قياسية ايضا محققا ارتفاعا بمقدار وحدتين، فيما انه 
رغم التداوالت النشطة لسهم المال لالستثمار إال انه حافظ على 
سعره ولكن السهم مرشح ألن يشهد ارتفاعات سعرية كبيرة في 
الفترة المقبلة، وسجل سهم ايفا انخفاضا في سعره في تداوالت 
مرتفعة بفعل عمليات البيع من قبل بعض المتداولين للدخول 

على أسهم مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة.
  وتركزت حركة التداول في قطاع الشركات العقارية على عدد 
محدود من األسهم خاصة سهم إنجازات الذي شهد تداوالت قياسية 
أدت الرتفاعه بالحد األعلى، كذلك اســــتمرت التداوالت المرتفعة 
على سهم المباني لليوم الثاني على التوالي مع تحقيقه ارتفاعا 

محدودا في سعره.

  الصناعة والخدمات

  حققت أغلب أســــهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة على سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية الذي شهد ارتفاعا ملحوظا بدعم من ارتفاع سهم البنك 

الوطني وبيتك باعتبار انها تمتلك كميات كبيرة في السهمين.
  وفي قطاع الخدمات، شــــهد سهم زين تداوالت قياسية بفعل 
عمليات الشــــراء القوية التي تقوم بهــــا بعض المحافظ المالية 
للدخول في صفقة «زين» مع ضغوط على سعر السهم لتجميعه 

بأقل التكلفة الممكنة.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول أسهم ٦ شركات على ٦٦٫٩٪ من 
اجمالي قيمة تداوالت الشــــركات والتي شملها النشاط والبالغ 

عددها ١١٩ شركة. 

  هشام أبوشادي
  أثبتت صفقة «زين» انها المؤشر 
األساسي على مجريات التداول في 
سوق الكويت لألوراق المالية سلبا 
أو إيجابا، فقد تفاعلت البورصة 
بقوة مــــع التطــــورات اإليجابية 
حول الصفقة والخاصة باستعداد 
شركة االتصاالت لشراء ٤٠٪ من 
«زين» في الوقت الذي تمكنت فيه 
الوطنية من  شركة االستثمارات 
تجميع نحو ٤١٪ من أسهم زين، 
القيمة اإلجمالية  الذي دفع  األمر 
للتداول لتسجيل أعلى مستوى لها 
خالل الربع األخير من العام الحالي 

بدعم من القوة الشرائية التي تركزت على أسهم البنك الوطني 
واالستثمارات الوطنية وأغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة 
الخرافي، خاصة ســــهم االستثمارات الوطنية التي ستكون أكثر 

الشركات استفادة من الصفقة.
  وهذا يؤكد ان الصفقة في طريقها الى اإلنجاز، خاصة ان هناك 
تطورات إيجابية أخرى يتوقع الكشف عنها بداية األسبوع المقبل، 
ومن شأن ذلك ان يدفع السوق للنشاط في األسبوعين القادمين، 
خاصة مع بروز تحرك من بعض المجاميع االستثمارية لتصعيد 
أسهمها لتجميل ميزانياتها، األمر الذي يعطي السوق جرعة من 
النشــــاط القوي إال انه من األفضل لصغــــار المتداولين التركيز 
على أسهم الشركات القيادية، خاصة القادرة على توزيع أرباح، 
وكذلك أسهم الشركات التي ستستفيد بقوة من إتمام صفقة زين 
ـ اتصــــاالت التي يتوقع إنجازها في الموعد المحدد لها منتصف 

الشهر المقبل.

  المؤشرات العامة

  ارتفع المؤشر العام للبورصة ٢٥٫٩ نقطة ليغلق على ٦٨٥٣٫٢ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٣٨٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع 
المؤشــــر الوزني ١٫٣٧ نقطة ليغلق على ٤٧٧٫٥٣ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٢٩٪، وبلغ إجمالي األسهم المتداولة ٢٦٥٫٨ مليون سهم 

نفذت من خالل ٤٣٤٨ صفقة قيمتها ٨٦٫٦ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١١٩ شركة من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٥١ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٣٨ شركة 

وحافظت أسهم ٣٠ شركة و٩٤ شركة لم يشملها النشاط.
  وتصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، 
إذ تم تداول ٥٢٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٨٨٢ صفقة قيمتها 

٤٠٫٥ مليون دينار.
  وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم 
تداول ٢٥٫٥ مليون سهم نفذت من خالل ٥٨٨ صفقة قيمتها ١٩٫١ 

مليون دينار.
  واحتل قطاع االستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم 
تداول ١٠٨٫٩ ماليين ســــهم نفذت مــــن خالل ١٦٦٢ صفقة قيمتها 

١٣٫٩ مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث 

(محمد ماهر)  قوة شرائية ترفع القيمة ألعلى مستوى   

 المؤشر ٢٥٫٩ نقطة وتداول 
٢٦٥٫٨ مليون سهم قيمتها 

٨٦٫٦ مليون دينار

 ارتفاع 

 تحرك بعض 
المجاميع 

االستثمارية لتصعيد 
أسهمها لتحسين 

ميزانياتها لقرب 
نهاية العام

 المستثمرون مطالبون بإعادة النظر في خريطة االستثمار

 بمناسبة توليه منصب سفير الكويت لدى األردن

 ال تشمل الـ ١٠٠ مليون سهم الخاصة بـ «الفوارس»

 «وضوح»: «زين» تعيد السيولة من جديد إلى السوق

 وزير التجارة استقبل حمد الدعيج

 CNBC عربية: «اتصاالت» توافق
   على شراء نسبة ٤٠٪ من «زين»

  ذكرت مصادر مطلعة ان مؤسســـة اتصاالت اإلمارات وافقت 
على شـــراء حصة ٤٠٪ من شركة زين، حيث صرحت املصـــادر 
لــــ CNBC عربية بأن مجموعة اخلير قـــد جمعت حتى اآلن ٤١٪ 

من أسهم زين.
  وتعتبر هذه اخلطوة مؤشرا ايجابيا نحو تنفيذ الصفقة التي 
تواجه ضغوطات من عدة أطراف حاولت ان حتول دون جتميع 
النســـبة التي مت ذكرها في السابق وهي ٤٦٪، وقالت إن النسبة 
التي جمعتها مجموعة اخلير حتى اآلن ال تشـــمل الـ ١٠٠ مليون 
ســـهم اخلاصة بشـــركة الفوارس والتي كانت قد تراجعت عن 

انضمامها للصفقة.
  ويذكر أن الفوارس قد رفعت دعوى مستعجلة ضد فتح دفاتر 

زين لشركة اتصاالت مت حجزها للحكم في تاريخ ٢٢ ديسمبر. 

 عمران: «اتصاالت» لم تصدر أي بيان
  رسمي يؤكد خفض حصتها في «زين»

 رويترز: قال رئيس مجلس إدارة اتصاالت 
محمد عمران انه لن يؤكد مسألة خفض الحصة 
التي تسعى الشركة لالستحــواذ عليــها ولن 

يعلــق على شائعات في السوق.
  وأشار الى ان الشــــركة لم تصدر بعــد اي 

بيــان رسمــي فــي هــذا الشأن. 

 اســـتقبل وزيـــر التجـــارة 
الهارون في  والصناعة احمـــد 
مكتبه صباح امس د.حمد الدعيج 
مبناسبة توليه منصب سفير 
الكويت لـــدى اململكة األردنية 

الهاشمية.
  وتركزت احملادثـــات حول 
التجارية  العالقـــات  توثيـــق 
واالقتصاديـــة بـــني البلديـــن 
الصديقـــني وآفـــاق تنميتهـــا 
الســـنوات  وتطويرهـــا خالل 
القليلة القادمة وكما دار احلوار 
حول املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
  وقـــد حضر اللقـــاء الوكيل 
التجـــارة  املســـاعد لشـــؤون 
اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي. 

 قال التقرير األسبوعي لشركة 
وضـــوح لالستشـــارات املالية 
واالقتصادية انه مبوافقة شركة 
اتصاالت االماراتية على شـــراء 
نسبة ٤٠٪ من أسهم شركة زين 
واكتفائها بتلك النســـبة، تكون 
الصفقة قد جتـــاوزت أحد أكبر 
العقبات التـــي تواجهها ليتبقى 
اجلانب القانوني والذي يتوقع 
حسمه في العشرين من الشهر 
اجلاري، وعليه فإن سوق الكويت 
لألوراق املالية تكـــون اآلن أمام 
منعطف جديد، إذ على املستثمرين 
إعادة النظر في خريطة االستثمار 
اخلاصة بهم وبناء استراتيجية 
اســـتثمارية تتفق مع املتغيرات 
احلالية إذ يجب األخذ باالعتبار 
االنعكاس احلقيقي للصفقة على 
كل من الكتل واملجاميع االستثمارية 
وعلى االقتصاد الكلي، حيث ان 
التوقعات والتقديرات متباينة حول 
مدى تأثير الصفقة وانعكاساتها 
وبالتالـــي فإنـــه يتوجب على 
املستثمرين التحرك بشكل مدروس 

وفق املعطيات اجلديدة. 
  وفي سياق متصل، اشار التقرير 
إلى أن شــــركات قطاع االستثمار 
استحوذت على كمية التداول هذا 
األســــبوع، ويرجع السبب وراء 
تلك الكميات الكبيرة إلى انخفاض 
القيمة السعرية لتلك األسهم فهي 
دون القيمة االسمية (١٠٠ فلس)، 
أما الشكل العام يشير إلى وجود 
حركة بيع على عدد من األســــهم 
باستثناء الشــــركات ذات العالقة 
املباشرة وغير املباشرة مع صفقة 
(زين ـ اتصاالت)، حيث شــــهدت 
األسهم املتراجعة ارتفاعا في كمية 

التداول وتراجعا كبيرا في األسعار 
وهو مؤشر سلبي، لكن األهم من 
ذلك هو معرفة الدوافع وراء حركة 
البيع وهل هي استشراف من قبل 
املستثمرين ملواجهة تلك الشركات 
باملزيد من األزمات مستقبال هذا ما 

سيكشف عنه العام القادم.
  من جهة أخرى، شكلت أسهم 
قطاع البنوك دعما للسوق خالل 
تعامالت هذا األسبوع فعلى الرغم 
مـــن التـــداوالت الضعيفة التي 
شهدها السوق في جلسات التداول 
األولى، إال أن أسهم القطاع ساهمت 
بشـــكل كبير فـــي عمليه حفظ 
توازن السوق أثناء فترة األحداث 
والتصعيد السياسي الذي شهدناه 
في بداية األسبوع، وعلى الرغم 
من ذلك لم تتراجع أسهم البنوك 
بل سرعان ما عادت وارتفعت من 
جديد وعززت بشـــكل كبير من 
مكاسب املؤشر الوزني وهي اشارة 
واضحة على قناعة املستثمرين 
بتلك األسعار واملستقبل اإليجابي 

الذي ينتظر القطاع. 

  أحداث ومجريات التداول

  أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األســــبوع الثالث 
من ديسمبر اجلاري على ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مســــتوى ٦٫٨٥٣٫٢ نقطة مرتفعا 
بنحو ٠٫٤٧٪ عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ ٦٫٨٢١٫٤ نقطة، في 
حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع ليغلق عند مستوى 
٤٧٧٫٥ نقطة مرتفعا بنحو ٢٫٨٪ 
مقارنة بإغالق األســــبوع السابق 

عند ٤٦٤٫٥ نقطة.
  وبلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األسبوع ما يقارب ١٩٧٫٨ مليون 
دينار مقارنة بنحو ٩١٫١ مليون دينار 
خالل األســــبوع السابق مرتفعة 
بنحــــو ١١٧٫٢٪، كما ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع بنحو 
٥٢٫١٪ لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
٨١٩ مليون سهم من خالل تنفيذ 

١٤٫٧٧٤ صفقة.
  وعلى صعيــــد القطاعات، فقد 
شهدت تداوالت السوق أداء إيجابيا 
حيث ارتفعت جميــــع القطاعات 
املتداولــــة في الســــوق بصدارة 
قطاع األغذية بنسبة ٤٫٣٪ ليغلق 
مؤشره الوزني عند مستوى ٦١٩٫٣ 
نقطة، تاله قطاع اخلدمات والذي 
أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 
٧٢١٫٢ نقطــــة، مرتفعا بواقع ٤٫١٪ 
مقارنة باألســــبوع السابق، يليه 
قطاع التأمني بواقع ارتفاع مقداره 
٣٫٨٪ في مؤشره الوزني الذي أغلق 
عند مستوى ٣١٣٫٤ نقطة، وتذيل 
قطاع العقار وغير الكويتي قائمة 
االرتفاعات بنسبة ٠٫٤٪ لكليهما 
ليغلق املؤشر الوزني لكل منهما 
عند مستوى ٢٠٩٫٩ و٥٦٠٫٣ نقطة 
على التوالي.أما من حيث نشاط 
القطاعــــات، فقــــد تصدرها قطاع 
اخلدمات مســــتحوذا على ٤٢٫١٪ 
من قيمة تداوالت السوق، يليه في 
النشاط قطاع البنوك حيث حقق 

قيمة تداول تعادل ٢٥٫٨٪ من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق، وحل قطاع 
االستثمار في املركز الثالث بقيمة 
تداول تعــــادل ١٧٫٣٪ من إجمالي 
قيمة التداول.وعلى صعيد األسهم، 
تصدر سهم «داماك كويت» قائمة 
االرتفاعــــات بواقع ٣٢٫٦٪ ليغلق 
عند ١٢٢ فلسا، يليه سهم «أجوان» 
مرتفعا بواقع ٢٩٫٦٪ فيما جاء سهم 
نفائس في املرتبة الثالثة مرتفعا 
١٨٫٨٪، وفي املقابل تصدر التراجعات 
سهم «حتصيالت» بنحو ٤٤٫٩٪ 
حيث أغلق عند ١٩٠ فلســــا، يليه 
سهم «الصخور» متخليا عن ٣١٫٦٪ 
ثم سهم «نور» بخسارة مقدارها 

.٪٢٦٫٧
  أما من حيث نشاط األسهم، فقد 
حقق سهم «زين» أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األسبوع بلغت ٦١٫٨ مليون 
دينار وأغلق عند ١٫٥٢٠ دينار، يليه 
سهم «الوطني» بقيمة تداول مقدارها 
١٩٫٥ مليون دينار حيث أغلق عند 

١٫٣٤٠ دينار. 
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