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في نهاية كل عام، ورغم ذلك فانها غير مجدية الصالح ما افسده 
الدهر، فالكثير من الشـــركات تواجه صعوبة شـــديدة في سداد 
التزاماتها املالية خاصة اغلب الشركات االستثمارية والعقارية 
واخلدماتية السباب ابرزها عدم وجود موارد مالية جديدة، استمرار 
انخفـــاض قيم اصولها وصعوبة التخلص منها، خاصة االصول 
السائلة، كذلك عدم الدخول في مشاريع جديدة لصعوبة احلصول 
علـــى تســـهيالت ائتمانية 
جديـــدة، فضال عـــن ان ما 
طرح من مشـــاريع تنموية 
خالل العام احلالي لم ينعكس 
على القطاع اخلاص، خاصة 
الشركات املدرجة، لذلك فان 
اغلب الشـــركات تدخل عام 
٢٠١١ محملـــة بالكثيـــر من 
املشاكل التي يتوقع ان تصل 
للنهاية احلتمية خالل العام 
املقبـــل واملتمثلة في الدمج 
العديد  التصفية، فهناك  او 
التي  من الشركات املدرجة 
فقـــدت ٧٥٪ من رأســـمالها 
والغالبية فقد حوالي ٦٠٪ 
من رأسمالها واملساهمون في 
هذه الشركات غير قادرين 

القيمة، اذ مت تداول ٩٫٩ ماليني سهم نفذت من خالل ٣٠٥ صفقات 
قيمتها ٦٫٥ ماليني دينار.

  واحتل قطاع الشركات االســـتثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٤٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٧٩٧ صفقة 

قيمتها ٤٫٢ ماليني دينار.
  وحصل قطاع العقار على املركـــز الرابع من حيث القيمة، اذ 

مت تداول ٤٢٫٨ مليون سهم 
نفذت من خالل ٥٧٠ صفقة 

قيمتها ٣٫٤ ماليني دينار.
الشـــركات    وجاء قطاع 
الصناعية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢٠٫٩ مليون سهم نفذت من 
خالل ٥٠٢ صفقـــة قيمتها 
٣٫٤ ماليـــني دينار.جتميل 

امليزانيات
  استمرت بعض املجاميع 
االســـتثمارية في تصعيد 
اســـهمها في تعامالت امس 
وان كان بوتيرة اقل مقارنة 
باليومني املاضيني، وذلك في 
اطار عمليات التجميل التي 
تشهدها ميزانيات الشركات 

 الصناديق والمحافظ المالية ترّكز على األسهم القيادية 
ومحاوالت تجميل الميزانيات لن تصلح ما أفسده الدهر

 هشام أبوشادي
  اســـتمر االجتاه الصعودي 
ملؤشري سوق الكويت لالوراق 
املالية مع تركيز القوة الشرائية 
على أغلب أســـهم الشـــركات 
القياديـــة التي حقـــق اغلبها 
ارتفاعـــا في أســـعارها، فيما 
التـــداول على  هدأت حركـــة 
أغلب أسهم الشركات الرخيصة 
باســـتثناء بعض األسهم التي 
مت تصعيدها مـــن قبل مالكها 

لتجميل ميزانياتها الســـنوية التي شـــارفت على االنتهاء. وقد 
اتسمت ردود فعل السوق على احلكم الذي صدر لصالح صفقة 
«زين» بالعقالنية، حيث شـــهد الســـهم تداوالت ضعيفة نسبيا 
وارتفاعا محدودا في سعره، كما ان أسعار أغلب أسهم الشركات 
املرتبطة بسهم زين تباينت ما بني االستقرار واالرتفاع احملدود 
في تداوالت ضعيفة. ومع نهاية تداوالت االسبوع اجلاري أمس، 
فإنه لم يبق على تداوالت العام احلالي ســـوى خمس جلســـات 
تداول فقط، واليزال املؤشـــر العام أقل من اغالقات نهاية العام 
املاضي مبقدار ١١٤ نقطة، حيـــث كان قد أغلق على ٧٠٠٥ نقاط، 
فيما ان املؤشـــر الوزني حقق مكاسب سوقية كبيرة، وبالتالي، 
فإنه في ضوء املكاســـب السوقية الكبيرة للمؤشر الوزني، فإن 
أداء الصناديق وأغلب احملافظ املالية التي متثل أسهم الشركات 
القيادية املراكز املالية االساسية فيها سيكون جيدا في نهاية العام 
احلالي، خاصة ان الشـــركات القيادية حققت أسعارها السوقية 
مكاسب سوقية جيدة، فيما ان املجاميع االستثمارية تضم شركات 
أسعارها السوقية أقل بكثير من قيمتها االسمية يتوقع ان تكون 
نتائجهـــا املالية في معظمها ســـلبية، خاصة ان العديد من هذه 
الشركات أسعارها احلالية أقل بكثير مقارنة بأسعارها في نهاية 

العام املاضي.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشـــر العام للبورصة ١٦٫١ نقطة ليغلق على ٦٨٨١٫٩ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٢٣٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني ٣٫٣٨ نقاط ليغلق على ٤٨٠ نقطة بارتفاع نسبته 

٠٫٧١٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ١٦٧٫٩ مليون سهم نفذت من 
خالل ٣٠٨٤ صفقة قيمتها ٢٦٫٤ مليون دينار وجرى التداول على 
أسهم ١٢٦ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
٤٢ شـــركة وتراجعت أسعار أسهم ٣٥ شركة وحافظت أسهم ٤٩ 

شركة على أسعارها و٩٠ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٤٤٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٦٦ صفقة قيمتها 
٨٫١ ماليني دينار. جاء قطـــاع البنوك في املركز الثاني من حيث 

على اعادة رسملة هذه الشركات 
في ظل وجود التزامات مالية 
ضخمة واصول اســـتثمارية 

اسعارها متهاوية.
  ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على اسهم البنوك مقارنة باول 
من امس مع حتقيق اسهم اربعة 
بنوك ارتفاعا في اسعارها خاصة 
سهم البنك االهلي الذي حقق 
ارتفاعا ملحوظا في سعره في 

تداوالت ضعيفة.
  اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات االستثمارية بالضعف 
النسبي مع استمرار االجتاه الصعودي لبعض االسهم وان كان 
بوتيرة محدودة، فقد شهد ســـهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا 
محدودا في ســـعره في تداوالت ضعيفة، فيما اســـتقرت اسعار 
ســـهمي الساحل للتنمية واملال لالستثمار على تداوالت ضعيفة 
ايضا، وشـــهد سهم جلوبل ارتفاعا نسبيا في تداوالته واسعاره 
في اطار عمليات تصعيد يتوقع ان تســـتمر على السهم القتراب 
نهاية العام وتراجعت تداوالت ســـهم االهلية القابضة بشـــكل 
ملحوظ مقارنة بتداوالته الســـابقة مع استقرار سعره السوقي 
وذلك بعد ان انتهى احد البنوك من تســـييل ما لديه من اســـهم 

مرهونة في الشركة.
  وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم كسهم لؤلؤة العقارية الذي 
ارتفع باحلد االعلى مطلوبا دون عـــروض في تداوالت مرتفعة 
نسبيا اال انها اقل بكثير مقارنة بأول من امس، فيما سجل سهم 
املستثمرون ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
وواصل سهم اجنازات االرتفاع باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة 

نسبيا مقتربا من جتاوز حاجز الـ ١٠٠ فلس.

  الصناعة والخدمات

  استمرت التداوالت ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية التي 
تراجعت اسعار اغلبها بوتيرة محدودة فيما ان اسهم ٣ شركات 
ســـجلت ارتفاعا محدودا في تداوالت ضعيفة باســـتثناء سهم 
صناعات بوبيان الذي بدا التداول عليه الول مرة امس مســـجال 
ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت نشـــطة، حيث شهد تذبذبا بني 
١١٠ فلوس و ١٢٤ فلسا. وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية 
ارتفاعا في اســـعارها في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االسهم الرخيصة في القطاع، فقد 
شـــهد سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، 

كذلك األمر لسهم اجيليتي الذي سجل ارتفاعا محدودا ايضا.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شركات على ٥٣٫٢٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي شـــملها التداول والبالغ عددها 

١٢٦ شركة. 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
١٠ شركات على 
٥٣٫٢٪ من القيمة 
اإلجمالية

 تراجع واضح
   في العمليات 

المضاربية على 
أسهم الشركات 

الرخيصة

 (سعود سالم)  ارتفاع محدود ملؤشري السوق

 المؤشر ١٦٫١ نقطة وتداول 
١٦٧٫٩ مليون سهم قيمتها 

٢٦٫٤ مليون دينار

 ارتفاع 

  اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ١٠ شركات 
والبالغـــة ١٤ مليون دينار على ٥٣٫٢٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، 
بنـــك برقان، االســـتثمارات، الصاحلية العقارية، 

صناعات بوبيان، زين، يباكو، بيتك، الدولي.
   استحوذت قيمة تداول سهم يباكو الطبية البالغة 

٢٫٢ مليون دينار على ٨٫٣٪ من القيمة االجمالية.
    حققت مؤشرات خمســـة قطاعات ارتفاعا 
أعاله قطاع البنوك مبقدار ١٠٦٫٥ نقاط، تاله قطاع 
اخلدمات مبقـــدار ٤٣٫٩ نقطة، تاله قطاع االغذية 
مبقـــدار ٣٧٫٦ نقطة، فيما تراجع مؤشـــرا قطاعي 
الصناعة مبقدار ١٦٫٦ نقطة واالستثمار مبقدار ٨٫٨ 

نقاط. 
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 بالتزامن مع األحداث المتسارعة لصفقة «زين ـ اتصاالت»

 قال التقرير األسبوعي 
وضــــوح  لشــــركة 
املالية  لالستشارات 
واالقتصادية ان األحداث املتسارعة 
لصفقة «زيــــن ـ اتصاالت» طغت 
على الساحة هذا األسبوع، حيث 
انصب اهتمام املســــتثمرين على 
املرتقبة بالنسبة إلمتام  األحداث 
مســــيرة الصفقة متجاهلني متاما 
األحداث السياســــية التي متر بها 

البالد في الوقت الراهن.
  واشار التقرير الى انه في الوقت 
ذاته، التزال حركة البيع على أسهم 
قطاع االستثمار مستمرة، فقد شهد 
قطاع االستثمار هذا األسبوع أيضا 
تراجعا بنسبة ١٫٨٪ ليتصدر بذلك 

القطاعات من حيث التراجع.
  وعلــــى الرغم مــــن التطورات 
اإليجابية األخيرة في مسيرة صفقة 
زين إال انه التزال هناك صعوبة 
يواجهها املستثمرون عند اتخاذ 
القرار االستثماري نتيجة األحداث 
املتســــارعة على جميع األصعدة 
سواء على الصعيد االقتصادي أو 
السياسي الداخلي األمر الذي يزيد 
من حدة املضاربات والتذبذب في 
السوق بالنسبة للمرحلة املقبلة.
التقرير ان حكما قضائيا    قال 
دعم مســــار إمتام الصفقة، حيث 
قررت يوم األربعاء املاضي احملكمة 
التجارية رفض الدعوى املرفوعة من 
قبل شركة الفوارس القابضة ضد 
شركة «زين» وبعض أعضاء مجلس 
اإلدارة وآخرين لعدم موضوعية 
الدعــــوى، وبذلك تكون قد أزيلت 
إحدى أهم العقبات الرئيسية التي 
كانت تعوق طريق امتام الصفقة، 
فاحلكم الصادر هو مبثابة دفعة 
معنويــــة لكل مــــن «االتصاالت» 
و«االستثمارات» للمضي قدما نحو 
إمتام بقية متطلبات الصفقة وعلى 
أرضية أكثر صالبة، فاحلكم عبارة 
عن تأكيد لقانونية اإلجراءات التي 
قام بها مجلس اإلدارة، األمر الذي 
يعطي املزيد من االطمئنان لشركة 
االتصاالت مستقبال من حيث عدم 
الدخــــول في قضايــــا ومطالبات 

قانونية.

  أحداث ومجريات التداول 

  أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األسبوع الرابع من 
ديسمبر اجلاري على ارتفاع حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى 
٦٫٨٨١٫٩ نقطة مرتفعا بنحو ٠٫٤٢٪ 
عن إغالق األسبوع السابق الذي 
بلغ ٦٫٨٥٣٫٢ نقطة، في حني أنهى 
املؤشر الوزني تداوالت هذا األسبوع 
ليغلق عند مســــتوى ٤٨٠ نقطة 

في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 
مستوى ٦٢٣٫٧٣ نقطة، وتذيل قطاع 
البنوك قائمة االرتفاعات بنسبة 
٠٫٥٢٪ ليغلق مؤشره الوزني عند 

مستوى ٦١٥٫٨١ نقطة.
  بينما تصدر قطاع االستثمار 
قائمة التراجعات بنسبة انخفاض 
بلغت ١٫٧٧٪ ليغلق مؤشره الوزني 
عند ١٩٧٫٩٨، تاله قطاع الصناعة 
بنسبة تراجع ٠٫٨٥٪ في مؤشره 
الوزنــــي الذي أغلــــق عند ٤١٤٫٣، 
الكويتي في  القطاع غيــــر  وجاء 
املرتبة الثالثة بنســــبة انخفاض 
بلغت ٠٫٨٢٪ في املؤشــــر الوزني 
حيث أغلق عند مستوى ٥٥٥٫٧٢ 

نقطة.
  أما من حيث نشاط القطاعات، 
فقـــد تصدرهـــا قطـــاع اخلدمات 
مســـتحوذا على ٣٩٫٨٪ من قيمة 
تداوالت السوق، يليه في النشاط 
قطـــاع البنوك حيـــث حقق قيمة 
تداول تعـــادل ٢٢٫١٪ من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق، وحل قطاع 
االستثمار في املركز الثالث بقيمة 
تداول تعـــادل ١٨٫٩٪ من إجمالي 

قيمة التداول.
  وعلى صعيد األسهم، فقد تصدر 
ســـهم «أجوان» قائمة االرتفاعات 
بواقع ٣٥٫٧٪ ليغلق عند ٩٥ فلسا، 
يليه سهم «إجنازات» مرتفعا بواقع 
٣٢٫٩٪ فيما جاء سهم «حتصيالت» 
في املرتبة الثالثة مرتفعا ٢٦٫٣٪، 
وفي املقابل تصدر التراجعات سهم 
«لؤلؤة» بنحو ٢٨٫٩٪ حيث أغلق 
عند ٢٧ فلســـا، يليه سهم «صفاة 
عقار» متخليا عن ٢٠٫٨٪ ثم سهم 

الصخور بخسارة مقدارها ٢٠٪.
   أما من حيث نشاط األسهم، فقد 
حقق سهم «زين» أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األســـبوع بلغت ٣٠٫٣٩ 
مليون دينار وأغلق عند ١٫٥٤٠دينار، 
يليه سهم «الوطني» بقيمة تداول 
مقدارها ١٣٫٦٧ مليون دينار حيث 

أغلق عند ١٫٣٦٠ دينار. 

مرتفعا بنحو ٠٫٥٢٪ مقارنة 
بإغالق األسبوع السابق عند 

٤٧٧٫٥ نقطة.
  بلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األسبوع ما يقارب ١٥٣٫٩ 
مليون دينــــار مقارنة بنحو 
١٩٧٫٨ مليــــون دينــــار خالل 
الســــابق منخفضة  األسبوع 
بنحو ٢٢٫٢٪، وارتفعت كمية 

األسهم املتداولة لهذا األسبوع 
بنحو ٥٫٧٪ لتبلغ بنهاية هذا 
األسبوع ٨٦٥ مليون سهم من 

خالل تنفيذ ١٤٫٩١٣ صفقة. 
  وعلى صعيــــد القطاعات، 
فقد شــــهدت تداوالت السوق 
أداء متباينا حيــــث ارتفعت 
إغالقــــات خمس مؤشــــرات 
قطاعية متداولة في الســــوق 

بصدارة قطاع اخلدمات بنسبة 
١٫٧٣٪ ليغلق مؤشره الوزني 
عند مستوى ٧٣٣٫٦٧ نقطة، 
تاله قطاع العقار والذي أغلق 
مؤشره الوزني عند مستوى 
٢١٣٫١١ نقطــــة، مرتفعا بواقع 
١٫٤٩٪ مقارنــــة باألســــبوع 
الســــابق، يليه قطاع األغذية 
بواقــــع ارتفاع مقداره ٠٫٧٢٪ 

 أشار التقرير الى انه رغم التطورات االيجابية 
االخيرة في صفقة «زينـ  اتصاالت» بعد احلكم 
ــر، فإنه تبقى هناك امور يجب  القضائي االخي
ــكل اهمية  ــا ومراقبتها جيدا وهي تش معرفته
ــرط  ــبة المتام الصفقة، فهناك اوال الش بالنس
ــبة املطلوبة وهي ٤٦٪ وقد اكدت  املتعلق بالنس
شركة االتصاالت االماراتية أنها التزال ملتزمة 
بتلك النسبة وبالتالي من املهم جدا معرفة ما مت 
جتميعه حتى اآلن وما اذا كانت هناك حتالفات 

جديدة تغطي النسبة املتبقية.
  أما األمر اآلخر املهم الذي يجب متابعته فيتعلق 

ببيع زين السعودية، حيث من املهم جدا معرفة 
التطورات الفعلية في هذا الشأن ملا لها من أهمية 
في مسيرة إمتام الصفقة، وعلى الرغم من غياب 
ــأن، إال أن ما يثير القلق  املعلومات في هذا الش
هو عامل الوقت، فاملدة الزمنية احملددة إلجناز 
ــد لـ ١٥ يناير القادم وعليه فمن  هذا امللف متت
املهم جدا معرفة التطورات اخلاصة بهذا الشأن 
ملا لها من أهمية جوهرية إلمتام الصفقة، وعليه 
فإن أنظار املستثمرين واملراقبني تتجه في األيام 
القادمة نحو هذين العنصرين املهمني وذلك لبناء 

قراراتهم وتوجهاتهم االستثمارية املستقبلية.

 الخطوة التالية في صفقة «زين ـ اتصاالت»

 توجه مضاربي بالسوق
 

ــبوعي لشركة وضوح   الحظ التقرير األس
لالستشارات املالية واالقتصادية ان السوق شهد 
اتساع رقعة األسهم املتداولة للشركات الصغيرة 
ــطة، فعلى الرغم من أحجام التداول  واملتوس
الهزيلة لعدد كبير من األسهم نتيجة أجواء احلذر 
والترقب ملستجدات صفقة «زينـ  اتصاالت»، 
لوحظ حترك كبير على األسهم الصغيرة والتي 
ــاطا عليها منذ فترة، فالشركات  لم تشهد نش
املتصدرة االرتفاعات واالنخفاضات هذا األسبوع 

معظمها من الشركات الصغيرة.

  واشار التقرير الى انه ميكن تأكيد التوجه 
ــة التداول  ــوق من خالل كمي املضاربي للس
األسبوعية التي ارتفعت بنسبة ٥٪ مقارنة مع 
األسبوع املاضي في حني تراجعت القيمة بنسبة 
ــوق  ــر واضح على توجه الس ٢٢٪ وهو مؤش
ــزا التقرير  ــهم الرخيصة، وع جتاه فئة األس
ذلك الى أسباب مضاربية وليست استثمارية، 
ــمي وميكن ربطه  حيث ان هذا التحرك موس
بقرب انتهاء السنة املالية و«جتميل» امليزانيات 

والرهونات. 

 تقـرير 

 «وضوح»: ارتداد إيجابي لمؤشرات السوق وسط أجواء تفاؤلية


