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في اطار محاولة بعض احملافظ املالية بالتعاون مع بعض املضاربني 
لتحقيق مكاســـب عبر انتقاء ســـهم او سهمني للمضاربة عليهما 
خاصة االسهم الرخيصة التي ال تواجه مشاكل كبيرة في التزاماتها 
املالية وفي نفس الوقت لديها مقومات حتسن الوضاعها في الفترة 
املقبلة، وهذه النوعية من 
الشركات يجب ان يركز 
عليها صغار املتداولني من 
خالل الشراء االستثماري 
التي  على هذه االســـهم 
يتوقع ان ترتفع مبا ال يقل 
عن ٥٠٪ على االقل خالل 
العام احلالي خاصة اسهم 
الشركات الرخيصة التابعة 
للمجموعات االستثمارية 
الكبيرة وبشـــكل خاص 
التي يستحوذ فيها «بيتك» 

على حصص مؤثرة.

  آلية التداول

  تباينت اسعار اسهم 

اذ مت تداول ٢١٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ٦٣٧ صفقة قيمتها 
٤٫٣ ماليني دينار.

  وحصل قطاع الشـــركات االســـتثمارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٦٫٦ مليون ســـهم نفذت من خالل ٦٠٠ 

صفقة قيمتها ٣٫٨ ماليني 
دينار.

  وجاء قطاع العقار في 
املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٥٫٩ 
مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٥٥٢ صفقة قيمتها 

٣٫٤ ماليني دينار.

  ضعف الشراء

  اتسمت حركة التداول 
فـــي البورصـــة بضعف 
الشراء مع تركز نسبي على 
بعض االسهم التشغيلية 
مع نشاط مضاربي على 
الرخيصة  بعض االسهم 

 تباين مؤشري السوق في تداوالت يغلب عليها الحذر
  ومضاربات على بعض األسهم الرخيصة خاصة «اإلنماء»

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
١٤٫٦ مليون دينار على ٥٦٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني والدولي واالستثمارات 

وبورتالند ومنا القابضة وزين واالفكو.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٦ ماليني دينار على ٢٢٫٩٪ من القيمة االجمالية.
   باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك مبقدار ٧٩ نقطة 
والعقار مبقدار ١٨٫٤ نقطة، تراجعت مؤشرات باقي 
القطاعات أعالها اخلدمات مبقدار ١٣٥٫٤ نقطة، 
تاله التأمني مبقدار ٣١٫٥ نقطة، تاله االســـتثمار 

مبقدار ٢٤٫٨ نقطة.  ت 
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ش
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البنوك فـــي تداوالت ضعيفة على 
معظم األسهم باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بعض االسهم كسهم 
البنك الوطني الذي واصل تداوالته 
املرتفعة نسبيا بفعل عمليات الشراء 
االســـتثماري على السهم من قبل 
احملافظ املالية والصناديق للحصول 
على التوزيعات خاصة مع اقتراب 
اجلمعية العمومية للبنك التي يتوقع 

انعقادها اواخر الشهر اجلاري او بدايات الشهر املقبل.
  والول مرة يشـــهد ســـهم االهلي املتحد ارتفاعا باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض في تداوالت ضعيفة نسبيا مدعوما باالرباح 
والتوزيعات اجليدة للبنك، فيما ســـجل سهم «بيتك» انخفاضا 
محدودا في ســـعره في تداوالت محدودة، حيث يترقب اوساط 
املتداولني ان يعلن بيتك عن ارباحه وتوزيعاته االسبوع املقبل 
خاصة ان االســـبوع اجلاري شـــهد تضاربا فـــي املعلومات عن 
التوزيعات املتوقعة له والتي يتوقع ان تكون بحدود ٢٥٪ نقدا 

و٨٪ منحة.
  واستمرت عمليات الشراء على سهم البنك الدولي الذي يتماسك 
بقوة على مستوى الـ ٣٥٠ فلسا، وتباينت اسعار اسهم الشركات 
االستثمارية في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على بعض االسهم كسهم االستثمارات الوطنية 
الذي شـــهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته بدعم من االعالن اخلاص 
بتقدم شركة «بتلكو» البحرينية بعرض لشراء «زين السعودية» 
علما بأن العرض الذي تقدمت به اململكة القابضة تنتهي صالحيته 
يوم االحد املقبل، وارتفعت تداوالت ســـهم صكوك الذي ســـجل 

ارتفاعا ملحوظا في سعره بفعل عمليات املضاربة.
  وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم خاصة سهم االمناء العقارية 
الذي شـــهد تداوالت قياســـية ادت الرتفاعه باحلد االعلى بفعل 

املضاربات القوية.

  الصناعة والخدمات

  اســـتمرت حركة التداول على اسهم الشـــركات الصناعية في 
الضعف باســـتثناء التداوالت املرتفعة على ســـهم منا القابضة 
الذي يتماسك على سعر ١٠٢ فلس، ورغم التوزيعات اجليدة التي 
اعلنت عنها اسمنت بورتالند والبالغة ١٠٠٪ نقدا و١٠٪ منحة اال 
انه حقق مكاسب سوقية محدودة، سجلت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
باستثناء بعض االســـهم الرخيصة التي سجلت ارتفاعا نسبيا 
في تداوالتها، وقد اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات على 
٥٦٪ من القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ 

عددها ١٢٣ شركة. 

  هشام أبوشادي
  أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت األسبوع امس على انخفاض 
ملؤشره السعري وارتفاع محدود 
للوزني مع استمرار قيمة التداول 
في مستويات ضعيفة جراء حالة 
احلذر في الشراء التي تسود أوساط 
املتداولني تأثرا بافتقار السوق الى 
احملفزات اإليجابية من جهة، ومن 

جهة اخرى اســـتمرار سيطرة األوضاع السياسية في مصر على 
قرارات املستثمرين خاصة في ظل املخاوف من تعرض البورصة 
املصرية ملوجة هبوط حادة عند بدء تداوالتها يوم األحد املقبل، 
ولكن ما أصاب األوساط االســـتثمارية باإلحباط عدم وجود اي 
تطورات جديدة في آليات متويل مشاريع التنمية بعد ان أظهر بيان 
مجلس الوزراء استمرار االختالف بني اجلهات احلكومية في هذا 
الشـــأن، خاصة ان هذا امللف كانت تتم دراسته منذ ٦ أشهر، ومع 
إعالن احلكومة عن تكليف البنك املركزي بتشـــكيل جلنة جديدة 
لبحث آليات التمويل، فإن هذا امللف يبدو انه ســـيأخذ املزيد من 
الوقت، األمر الذي سيؤثر على وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية التي 
يعول القطاع اخلاص عليها كثيرا للخروج من أزمته، األمر الذي 

سيؤثر على البورصة.
  وعلى الرغم من وطأة األحداث في مصر إال ان األسواق اخلليجية 
متكنت األسبوع املاضي من استيعاب  تداعياتها، فيما ان السوق 
الكويتي كان األكثر خسارة األسبوع املاضي وان كان بوتيرة محدودة 
إال ان هذه اخلسائر تكشف عن مدى حالة احلذر التي تسود أوساط 

املتداولني والتي دفعتهم لإلحجام امللحوظ عن الشراء.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٩٫٩ نقطة ليغلق على ٦٧٣٨٫٩ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٢٩٪ مقارنة بأول من امس، وسجل املؤشر 
الوزني ارتفاعا محدودا قدره ١٫٥٣ نقطة ليغلق على ٤٧٤٫٨٥ نقطة 

بارتفاع نسبته ٠٫٣٢٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٤٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٢٧٦٨ صفقة قيمتها ٢٦٫٢ مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
١٢٣ شـــركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٢٩ 
شركة وتراجعت اسعار اسهم ٥٢ شركة وحافظت اسهم ٤٥ شركة 

على اسعارها و٩٣ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٫٥ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٣١٥ صفقة قيمتها ٩٫٢ ماليني دينار.

  وجاء قطاع الشـــركات اخلدماتية فـــي املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٩ مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٥٤ صفقة 

قيمتها ٤٫٥ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، 

 شراء على «الوطني» 
وصعود «المتحد» 
بالحد األعلى
   دون عروض بيع

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ٨ شركات 

على ٥٦٪ من القيمة 
اإلجمالية

 المؤشر ١٩٫٩ نقطة وتداول 
١٤٩ مليون سهم قيمتها 

٢٩٫٢ مليون دينار

 انخفاض 

التقرير االسبوعي ملركز   قال 
املالية  وضــــوح لالستشــــارات 
واالقتصاديــــة حول أداء ســــوق 
املاليــــة ان  لــــالوراق  الكويــــت 
الضغوط اســــتمرت على أسهم 
قطاع البنوك وخصوصا ســــهم 
بنك الكويت الوطني الذي شــــهد 
ضغوطا بيعية استثنائية خالل 
تداوالت االسبوع وعلى الرغم من 
ذلك فإن قوى الشراء استطاعت أن 
تلجم تلك الضغوطات على السهم 
واستطاعت أن حتد من تراجعه، 
االمر الذي ساعد بشكل كبير في 
حتقيق التوازن واالســــتقرار في 

السوق بشكل عام.
  وقد ســــادت حالة من الهدوء 
والترقب أوساط املستثمرين التي 
انعكست بشكل واضح على أحجام 
التداول االجمالية للسوق، حيث 
التداول بنســــبة  تراجعت قيمة 
٢٧٫٣٪ عن االسبوع املاضي اذ بلغ 
اجمالي قيمة التداول لهذا االسبوع 
١١٩ مليون دينــــار، في حني بلغ 
إجمالي القيمة املتداولة االسبوع 
املاضي ١٦٣٫٧ مليون دينار وهي 
تعد أدنى قيمة أسبوعية منذ بداية 
العام احلالي، كما تراجعت كمية 
التداول االســــبوعية من ١٫١٠٣٫٧ 
مليون سهم لتصبح ٥٩٧٫٨ مليون 
سهم في نهاية تعامالت االسبوع 
االخير لتكون احملصلة النهائية 
تراجعــــا بنســــبة ٤٥٫٨٪، وعلى 
الرغم من تلك التراجعات واالجتاه 
النزولــــي فــــي االحجــــام الكلية 
للسوق، بقيت االسعار بالنسبة 
للشركات الرئيسية والسوق في 

حالة استقرار وتوازن.

 (سعود سالم) بعض املتداولني يتابعون العرض والطلب عبر شاشة الكمبيوتر

 «وضوح»: السوق يحافظ على استقراره نسبيًا 
والمستثمرون يتجنبون المبادرات ويفضلون التريث 

 انخفاض أنشطة التداول بنسبة ٢٧٫٣٪ للقيمة و٤٥٫٨٪ للكمية 

«اتصـــاالت»  إســـتراتيجية 
االستثمارية ارتكزت على التوسع 
في األسواق الدولية ذات االنتشار 
املنخفض في خدمات االتصاالت 
مما مينحها فرصة كبرى للنمو 
وتعظيم العوائد، وقد شهد عدد 
مشتركي املجموعة منوا مطردا إذ 
بلغ ١٣٥ مليون مشترك موزعني 
على ١٨ دولة، في حني يزيد عدد 
ســـكان الدول التـــي توجد بها 

اتصاالت على ٢ مليار نسمة.
الرئيس  قـــال    من جانبـــه، 
التنفيذي باإلنابة في «اتصاالت» 
ناصر بن عبود الفالسي انه في 
ظل تباطؤ منو عدد املشتركني في 
املرحلة األخيرة بسبب تداعيات 
ما ألـــم باالقتصـــاد العاملي من 
متغيرات، ونسب التشبع العالية 
التي وصلت في السوق اإلماراتي 
والتـــي تخطت حاجز الـ ٢٠٠٪، 
حســـب تقديرات الهيئة العامة 
لتنظيم االتصاالت في الدولة، فقد 
اعتمدت «اتصاالت» إستراتيجية 
تناسب املرحلة احلالية، من خالل 
تقدمي خدمات جديدة ومبتكرة 
بهدف احملافظة على مستويات 
منو جيدة، وحتقيق فائدة كبرى 
للمشـــتركني مبـــا يتوافق مع 
العاملية  التقنيات  توفير أحدث 

اجلديدة. 

إيرادات املجموعة مقارنة بسنة 
٢٠٠٩، ومازالـــت حتمـــل فرصا 
الســـنوات  واعدة بالنمو خالل 
املقبلة، مؤكدا أن املؤسسة ملتزمة 
باالستمرار في تبوء مركز الريادة 
وتقدمي اخلدمات لعمالئها بأحدث 
احللول والتقنيات ذات االعتمادية 
العالية في كل املناطق التي تعمل 
بها، مشيرا إلى أن املؤسسة قد 
بدأت بالفعل في حتقيق عائدات 
مالية في العديد من االستثمارات 
الدولية وضمن معدل زمني أقل 

مما كان متوقعا.
أن  إلـــى  عمـــران    وأشـــار 

اخلارجية على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، بهدف توفير مصادر 
دخل جديدة من شأنها احملافظة 
على معدالت النمو في اإليرادات 
واألربـــاح ومبا يخـــدم مصالح 
املؤسســـة واملســـاهمني وفـــى 
طليعتهم احلكومـــة االحتادية 
لإلمارات العربية املتحدة بصفتها 
املســـاهم األكبر والرئيسي في 
املؤسســـة بحصة تقدر بـ ٦٠٪ 

من أسهم امللكية.
  وأشـــار إلى أن اســـتثمارات 
«اتصاالت» الدولية حققت معدالت 
منو في العام ٢٠١٠ بنسبة ٤٦٪ من 

تنافسية القطاع في األسواق التي 
نعمل فيها، إال ان النتائج املالية 
املعلنة اليوم تظهر أن «اتصاالت» 
مستمرة في حتقيق نتائج مالية 

جيدة ومرضية للغاية». 
  وأضاف عمران أن «اتصاالت» 
أدركت ومنذ ســـنوات أن فرص 
النمو في الهاتـــف املتحرك في 
اإلمارات العربية املتحدة ستقل 
نتيجـــة التشـــبع العالي الذي 
تشـــهده الدولـــة، ولذلك قامت 
بتطوير إســـتراتيجية طويلة 
األمد ترتكز على تنويع مصادر 
الدخل والتوجه نحو االستثمارات 

 أعلنـــت شـــركة «اتصاالت» 
اإلماراتيـــة أمس عـــن نتائجها 
املاليـــة األولية املوحـــدة للعام 
٢٠١٠، كاشفة عن حتقيقها منوا 
في اإليرادات املوحدة خالل العام 
٢٠١٠، لتصل إلى ٣١٫٩ مليار درهم، 
مقابل ٣١٫٣ مليار درهم في العام 
٢٠٠٩، بنسبة منو ٢٪، كما ارتفعت 
األصول الصافية للمجموعة إلى 
٤٢٫٦ مليار درهم مقارنة مع ٤٠٫٤ 
مليار درهـــم خالل العام ٢٠٠٩، 

بنسبة منو ٥٪.
  وأوضحت الشركة في بيان 
صحافـــي أنها ســـجلت أرباحا 
صافية للمجموعة بلغت قيمتها 
٧٫٦ مليارات درهم مقارنة مع ٨٫٨ 
العام ٢٠٠٩،  مليارات درهم في 
ووصلت أرباح كل ســـهم خالل 
العام ٢٠١٠ إلى ٩٧ فلســـا مقابل 
١٫١٢ درهم في العام ٢٠٠٩، وقد مت 
تعديل حصة السهم من األرباح 
للعام ٢٠١٠ نتيجة ألسهم املنحة 

الصادرة خالل عام ٢٠٠٩. 
النتائـــج    وتعليقـــا علـــى 
املالية، قال رئيس مجلس إدارة 
انه:  «اتصاالت» محمـــد عمران 
«على الرغم من آثار األزمة املالية 
العاملية علـــى قطاع االتصاالت 
على املستوى العاملي، باإلضافة 
إلى االرتفاع املتزايد في مستوى 

 أعلنـــت شـــركة البحريـــن 
لالتصاالت السلكية والالسلكية 
(بتلكـــو) أنهـــا تقدمت بعرض 
لشراء جميع األسهم اململوكة من 
قبل مجموعة «زين» في شركة 
االتصاالت املتنقلة باململكة العربية 
السعودية (زين السعودية). وقال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بتلكو 
بيتر كالياروبولس في تصريح 
صحافـــي «تقدمـــت مجموعة 
بتلكو بعرض ســـري غير ملزم 
لشراء ٢٥٪ من حصة مجموعة 

زين في زيـــن ـ اململكة العربية 
السعودية».

  واضاف «عرضنا مشـــروط 
بدراســـة اجلـــدوى وعـــدد من 
الشروط واالحكام، من ضمنها 
موافقـــات هيئات تنظيمية مثل 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
املالية ومجلس  وهيئة السوق 
إدارة زين الســـعودية وأطراف 
معنية أخرى»، مشـــيرا الى انه 
«تستمر صالحية عرضنا لغاية 

حني انخفض اغالق أربعة مؤشرات ١٦ فبراير ٢٠١١». 
قطاعية بصــــدارة قطاع االغذية 
الذي انخفض بنسبة ٢٫٢٪ ليغلق 
مؤشره الوزني عند مستوى ٥٩٤٫٤ 
نقطة، تــــاله قطاع البنوك بواقع 
انخفاض ٩٫٩٪ مقارنة باالسبوع 
السابق حيث أغلق مؤشره الوزني 
عند مستوى ٦٣٣٫٧ نقطة، بينما 
ثبت اغالق مؤشــــر كل من قطاع 
التأمني وغير الكويتي عند اغالق 

االسبوع السابق.
  أما مــــن حيث نشــــاط قيمة 
التداول للقطاعات، فقد تصدرها 
قطاع البنوك مستحوذا على ٤٨٫٨٪ 
من قيمة تداوالت الســــوق، يليه 
في النشاط قطاع اخلدمات حيث 
حقق قيمة تــــداول تعادل ١٦٫٢٪ 
من اجمالي قيمة تداوالت السوق، 
وحل قطاع االستثمار في املركز 
الثالث بقيمة تــــداول تعادل ٩٪ 
من اجمالي قيمة التداول. وعلى 
صعيد االسهم، فقد تصدر سهم 
«ثريا» قائمــــة االرتفاعات بواقع 
١٨٫٦٪ ليغلق عند ٣٥ فلسا، يليه 
ســــهم «العقارية» مرتفعا بواقع 
١٦٫٧٪ فيما جاء سهم «صفوان» في 

املرتبة الثالثة مرتفعا ١٥٪. 

  أنهى ســــوق الكويت لالوراق 
املالية تداوالت االسبوع الثاني من 
شهر فبراير اجلاري على انخفاض 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مستوى ٦٫٧٣٨٫٩ نقطة منخفضا 
بنسبة ٠٫٥٣٪ عن اغالق االسبوع 
السابق الذي بلغ ٦٫٧٧٤٫٥ نقطة، 
في حــــني أنهى املؤشــــر الوزني 
تداوالت هذا االسبوع عند مستوى 
٤٧٤٫٩ نقطة منخفضا بنحو ٠٫٣٨٪ 
السابق  مقارنة بإغالق االسبوع 
عند ٤٧٦٫٦٤ نقطة. وبلغ اجمالي 
القيمة املتداولة لهذا االسبوع ما 
يقارب الـ ١١٩ مليون دينار مقارنة 
بنحو ١٦٣٫٧ مليون دينار خالل 
االسبوع السابق منخفضة بنحو 
٢٧٫٣٪، كما انخفضت كمية االسهم 
املتداولة لهذا االسبوع بنحو ٤٥٫٨٪ 
لتبلغ بنهاية هذا االسبوع ٥٩٧٫٨ 
مليون سهم من خالل تنفيذ ١١٫٤٢٢ 
صفقة.  وعلى صعيد القطاعات، 
شهدت تداوالت السوق أداء متباينا 
حيــــث ارتفع اغالق كل من قطاع 
اخلدمات والعقار بنســــبة ٠٫٧٪ 
و٠٫١٪ ليغلق املؤشر الوزني لكل 
منهما عند مستوى ٦٩٩٫٠٤ نقطة 
و٢٠٢٫٩ نقطــــة على التوالي، في 
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