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أكدوا لـ »األنباء« أن هذه األسهم ستعاود نشاطها شريطة أن تنتهج شركاتها سياسة نشطة من خالل اإلعالن الصحيح عن مشروعات تشغيلية

اقتصاديون: مزاجية المتداولين رفعت نسبة »األسهم الخاملة« في السوق لمستويات قياسية
أحمد مغربي

بني االداء املتوازن للس�وق واحلركة الفنية املتباينة بني الش�راء والتجميع على عدد من 

االس�هم، وبني جني االرباح الذكي واحملدود على االسهم النش�طة هناك إشارات ايجابية 

للس�وق خالل التداوالت املقبلة، إال أن قضية االس�هم اخلاملة عادت إلى السطح من جديد 

م�ع تفاقم األوضاع االقتصادية العاملية وغياب احملفزات احمللية التي أدت الى خمول بعض 

االسهم التي وصل بها الوضع إلى حالة من اجلمود.
»األنباء« استشرفت آراء عدد من االقتصاديني حول األسباب الرئيسية في خمول عدد ال بأس 
به من االسهم في مختلف قطاعات السوق، حيث اجمعوا على أن خمول بعض االسهم ال يعني 

أن وضع هذه الشركات سيئ وإمنا يرجع في األساس الى مزاجية املتداولني.
وأرجعوا خمول هذه االس�هم أيضا الى إقدام بعض الشركات على رهن أصولها ومن ثم فقد 
القدرة على تسييلها، مشيرين الى أن دور صانع السوق تظهر أهميته في هذه املرحلة من حيث 

حلحلة االسهم حتى ال يتعرض متداولو هذه االسهم للخسائر.
 وأشاروا الى أن الشركات اخلاملة تكون فاقدة عملية الدوران في البيع أو الشراء ألن مالكها 
يحكمون قبضتهم عليها وال يرغبون في التداول اليومي في ظل املس�تويات السعرية احلالية 
الت�ي وصلت أحيانا الى القاع، مؤكدين أحقية هذه الش�ركات في ذلك حتى لو وصل بها األمر 

لعدم التداول لعدة أشهر.

وبينوا أن االسهم اخلاملة موجودة في كل قطاعات السوق اال انها تزيد في قطاعي اخلدمات 
واالستثمار، مشيرين الى أن نسبة هذه االسهم تتجاوز ال�40% بسبب العزوف الذي ظل مسيطرا 
على مجريات التداول خالل االزمة املالية، موضحني أنه مع اس�تقرار األوضاع االقتصادية وبدء 
االنتعاش سوف تعاود هذه االسهم مرة أخرى التداول شريطة أن تنتهج شركاتها سياسة نشطة 
من خالل اإلعالن الصحيح عن مشروعات تشغيلية وكذلك االنصهار في بوتقة تداوالت البورصة. 
اال أن أحد االقتصاديني طالب ادارة البورصة بتصنيف دوري لألسهم حسب حجم التداول وإذا 

فشل سهم ما في حتقيق األهداف التي أدرج من أجلها يستبعد هذا السهم من البورصة.
وفيما يلي التفاصيل:

السل�م����ي: 
ع��زوف المتداولي�ن 
ع��ن بعض األس�هم 
ال يرج�ع إل�ى ضع�ف 
ه�ذه الش�ركات وإنما 
المتداول مزاجي�ة  إلى 

عل�ى  الموس�ى: 
البورص��ة تصن�ي�ف 
المدرج�ة  األس�ه�م 
حس�ب حجم التداول 
والس�هم ال��ذي لم 
يحقق أهدافه يس�تبعد

صالح السلمي علي املوسى

بعض الشركات علـــى معدالت 
العالية يفقـــد بعض  الدوران 
الشـــركـــات في فتـــرة مـــن 
الفتــــــرات أهميتهـــا في رفع 

معدالت الدوران.
وعن أي قطاعات الســـوق 
تتركز فيها االسهم اخلاملة قال 
الشخص ان هذه االسهم تتوزع 
على جميع قطاعات السوق وال 
ميكن حصرها فـــي أي قطاع 
بالســـوق، وعلى سبيل املثال 
خالل األسابيع املاضية تركزت 
االسهم اخلاملة في قطاع التأمني 
ألنه من اقل قطاعات الســـوق 
تداوال، ضاربا املثال بأن قطاع 
التأمني يوميا جتري عليه صفقة 

او اثنتان في اليوم فقط.
الشـــخص أن قطاع  وذكر 
الصناديـــق أيضـــا له نصيب 
األسد في االسهم اخلاملة النه 
ال يوجـــد إال صنـــدوق واحد 
مدرج في البورصة ونادرا ما 
يتم عليه التداول الن املخاطرة 
عندما تكون أقل فاالســـتثمار 
والعوائد تكون أقل فاالرتباط 

طردي بينهما.

النضج المهني

وأكـــد اخلبير في شـــؤون 
البورصـــة طارق البســـام ان 
مشـــكلة الوصول الى االسهم 
اخلاملة فـــي البورصة ترجع 
في األساس الى ضعف النضج 
لـــدى بعـــض مديري  املهني 
املدرجة في سوق  الشـــركات 
الكويت لألوراق املالية، موضحا 
أن املشـــاكل التي تعرضت لها 
بعض الشركات االستثمارية 
خـــالل االزمة املاليـــة العاملية 
أثرت بكل تأكيـــد على بعض 
الشـــركات ودفعتها لالنحدار 

دون أسعارها.
وأوضح البســـام أن هناك 
شـــركات مرتبطة فـــي عملها 
وخاصـــة فـــي قطـــاع العقار 
بدبي وتأثرت كثيرا بانخفاض 
أعمالها في االمارات وذلك نظرا 
النكشافها على قروض كبيرة 
جدا في الوقت الذي ال تستطيع 
فيه هذه الشـــركات سداد هذه 
القروض ومن ثم تزيد نسبة 

الفوائد عليها.
وذكر البســـام أن الســـوق 
يعاني حاليا من الشركات التي 
تعتمد في األساس على األرباح 
ان السوق  التشغيلية خاصة 
هش وكلما تعرض ألي انتكاسة 
يظهر مدى وهنه وال يستطيع 
أن يعاود االرتفاع اال بعد فترة 
كبيرة وهذا ما نشاهده حاليا 
في ظل انتشار األخبار السيئة 
عن الشركات التي جرت السوق 

نحو حافة الهوية واحملك.
واشار الى أن السوق يفتقر 
حاليا الى توفر السيولة والثقة 
الكفيلة بأن تعاود هذه االسهم 
اخلاملة إلى الدورة االقتصادية 
الثقة  الصحيحة في ظل أزمة 
التي تعصف باقتصادنا احمللي 
مع كثرة التشاحنات السياسية 
التي تطفو على السطح من فترة 

ألخرى.

صانع السوق ومديري املجاميع 
لعبوا دورا هاما في حتريك هذه 
االسهم من خالل تالعبات لرفع 
أسعار هذه االسهم قبل االزمة، 
ولكن بعد االزمة انكشف مدى 
ضعف االدارة واخللل في هذه 
الشركات مما أدى الى خمولها 

التي لم يتم التداول عليها منذ 
شهور، ولكن تداعيات األزمة 
املالية هي التي تؤخر مثل هذه 
اخلطوة مـــن جانب البورصة 
حتـــى ال تضغط على مجالس 

إداراتها.
أن  الى  وأشـــار بوخضور 

وابتعادها عن مجريات التداول 
لعدد من الشهور.

وأملـــح بوخضـــور الى أن 
االسهم اخلاملة تتركز في قطاعي 
اخلدمات واالستثمار، مشيرا الى 
أن نسبة هذه االسهم تتجاوز 
الـ40% بسبب العزوف الذي ظل 
مسيطرا على مجريات التداول 
خالل االزمـــة املالية، موضحا 
أنـــه مـــع اســـتقرار األوضاع 
االقتصادية وبـــدء االنتعاش 
سوف تعاود هذه االسهم مرة 
أخرى التداول شريطة أن تنتهج 
هذه الشركات سياسة نشطة 
من خالل اإلعالن الصحيح عن 
مشروعات تشـــغيلية وكذلك 
االنصهار فـــي بوتقة تداوالت 

البورصة.
وذكر بوخضور أن خمول 
الشـــركات يرجع في  أســـهم 
األساس إلى عدة عوامل أهمها 

املالية أظهرت مدى انكشـــاف 
بعـــض الشـــركات وضعـــف 
إدارتهـــا وضعـــف نتائجهـــا 
التشـــغيلية، مشـــيرا الى أن 
تداوالت هذه الشـــركات او ما 
تسمى بـ »الورقية« كانت تتم 
عن طريق تســـريبات لبعض 
مشاريع وهمية بهدف إحداث 
زخم على الســـهم واالستفادة 
من ارتفاع أسعار االسهم باحلد 

االعلى.
وبني بوخضور أن هذه األسهم 
تكون في وضـــع اخلاملة ألن 
شركاتها ترهن بعض أصولها، 
وال تســـتطيع تسييلها، وهنا 
يكمن دور صانع الســـوق في 
حلحلة األسهم حتى ال يتعرض 
متداولو هذه األسهم للخسائر، 
داعيا إدارة السوق إلى تبليغ 
هذه الشركات بضرورة توضيح 
الرؤية بشـــأن األسهم السيما 

التمسك بها من جانب مالكها، 
وعدم رغبتهم في البيع في ظل 
هذه األسعار، وهناك شركات 
لم تباشـــر عملها أو متضررة 
بفعل تداعيات األزمة املالية التي 
مازالت تلقي بظاللها السلبية 

على البورصة.

مسمى خاطئ

من جانبه قال احمللل املالي 
في بيـــت االســـتثمار العاملي 
)جلوبل( ميثم الشـــخص ان 
مصطلح »االســـهم اخلاملة« 
يشـــوبه خطأ مـــا فاألصح أن 
نطلق عليها »االسهم ذات معدل 
الدوران املنخفض«، وهذا هو 
العلمي الصحيح بدال  املسمى 
من »االسهم اخلاملة«، موضحا 
أن االسهم اخلاملة موجودة في 
كل أسواق العالم ولكن رواجها 
موسمي او أحيانا يكون خالل 
سنوات معينة ولكنها تتراجع 
ملســـتويات معينـــة بعد هذه 

الفترات.
وأضاف الشخص أن بعض 
الشركات التي استحوذت عليها 
بعض املجاميع كانت خاملة في 
وقت من األوقات وشهدت نشاطا 
كثيفا في التداول إال انه بعد فترة 
انخفض معدل دورانها بشكل 
ملحوظ، مرجعا انخفاض معدل 
دوران هذه الشركات في األساس 
الى عدة عوامل أهمها االســـهم 
احلرة ونسب املالك الرئيسيني 
في الشركات باالضافة الى أي 
قطاع في البورصة تكون هذه 

الشركات مدرجة به.
واشـــار الشـــخص الى انه 
ليس ضروريـــا أن تكون هذه 
االسهم غير ناجحة او عوائدها 
منخفضة بل بالعكس البد أن 
تكون هذه الشركات موجودة 
لرفع اخليارات واالختيارات أمام 
املستثمر بشكل عام، موضحا أن 
هناك عددا من العوامل تؤثر على 
الشركة وتدفع أسهمها الى وضع 
اخلمول مثـــل حجم العمليات 
التشـــغيلية وعمق مشـــاريع 
الشركة احلالية واملستقبلية 
سواء كانت عقودا او مشاريع 
فعلية ســـواء كانت خدمية او 

إنتاجية او استثمارية.
وبني الشخص أن مشاريع 
الشركة املســـتقبليـــة حتدد 
حجــــــم تداول الشـــركة فــي 
الســـوق باالضافـــة الى حجم 
الشـــركات االخرى في  وقوة 
الســــــوق فأحيانا استحواذ 

العتال أن االسهم  وأوضح 
اخلاملة وصلت الى هذه احلالة 
نظرا لتبخر رأسمالها او مرورها 
بظروف يحجم عنها قطاع كبير 
من املتداولني في السوق رغم 
انها متاحة للجميع، مشيرا الى 
أن العرض على هذه االســـهم 
يكون ثقيال جدا، مضيفا ان أي 
شركة مدرجة في السوق حاليا 
هي شركة أصبحت نقطة االلتقاء 
فيها بني البائع واملشتري هي 
نقطة قانونية وقريبة اقرب من 
الشركات غير املدرجة وبالتالي 
يحتجز عنها جانب من الشفافية 
في إيصال املعلومة سواء بالبيع 

أو بالشراء.
وذكـــر العتـــال أن طبيعة 
البورصة  ونشاط االسهم في 
يرجع باألساس الى تركيز عدد 
كبير من املتداولني وشـــركات 
عليها نشـــاط كبير في البيع 
والشراء وكذلك حجم نشاطها، 
مشيرا الى أن النظرة الى هذه 
االسهم اخلاملة هي نظرة ظاملة 
فليس معنى ان أي شـــركة ال 
يوجـــد عليها تـــداول أن هذه 
الشركة لديها خسائر عالية وامنا 
الذي يحكم السوق هو العرض 
والطلب ونوعية االستثمار الذي 
ينقسم في األساس الى طويل 

األمد وقصير األجل.
 وعن تركز هذه االسهم في 
العتال  أي قطاع بالسوق قال 
ان هذه االسهم تنتشر في كل 
قطاعات السوق وليس باألساس 
فـــي قطاع معني، مشـــيرا الى 
انه من املمكـــن أن تكون هذه 
الشركات ناجحة في سياستها 
االستثمارية، ولكنها ال ترغب 
في التداول في ظل املستويات 
الســـعرية احلالية، وهذا حق 
أصيل لها حتى لو كانت ال تشهد 

تداوالت ألشهر عدة.

تفاقم تداعيات األزمة

بدوره قال اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضـــور ان قضية 
إلى  األســـهم اخلاملة عـــادت 
الصدارة من جديد في ظل تفاقم 
تداعيات األزمة املالية العاملية 
وانعكاســـاتها الســـلبية على 
مجريات القطاعات االقتصادية 
كافـــة في املنطقـــة اخلليجية 
والسيما أسواق املال، موضحا 
أن نسبة انخفاض أسعار هذه 
االســـهم جتاوز مـــن 500 الى 

.%1000
وأوضح بوخضور أن االزمة 

البدايـــة طالب رئيس  في 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة مجموعة االوراق املالية 
علي املوســـى بأن يقوم سوق 
الكويت لألوراق املالية بصفة 
دورية بتصنيف األسهم املدرجة 
حســـب حجم تداولها وإذا لم 
يحقق السهم األهداف التي أدرج 
من أجلها يستبعد هذا السهم 

من البورصة.
وأوضح املوســـى أن هناك 
أسبابا عديدة تقف وراء خمول 
هذه االسهم وتختلف من شركة 
ألخرى أهمها ضعف مشاريع 
الشـــركة وخطـــط تطويرها، 
مشيرا الى أن خمول هذه االسهم 
قد ميتد لفترات قد تختلف أيضا 
من شركة ألخرى وحسب القطاع 

املدرجة به الشركة.

عزوف المتداولين

من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة شركة االستشارات 
املالية الدوليـــة »ايفا« صالح 
الســـلمي ان عزوف املتداولني 
عن أسهم شـــركة ما ال يرجع 
بالضرورة الى ضعف في هذه 
الشـــركة او قصور معني من 
مجلس إداراتها وامنا يرجع الى 
مجريات التداول في البورصة 
من إحجام املتداولني عليها وهو 
ما يدخلها في دائرة »االســـهم 

اخلاملة«.
واوضح السلمي أن الكثير 
من الشـــركات فـــي البورصة 
حاليا يالحـــظ انها في وضع 
خامل ولكن هذا الوضع ليس 
ناجت عن الشركة وامنا ملزاجية 
املتداولني، مشيرا الى أن وجود 
األسهم اخلاملة يعود باألساس 
الى األزمة املالية التي يعانيها 
االقتصاد بشكل عام، وليس من 

سياسات هذه الشركات.
وتابع أن املشاهد لتداوالت 
البورصة يوميا يالحظ أن كثيرا 
من االسهم القيادية سواء في 
قطـــاع البنوك أو االســـتثمار 
واخلدمات يحدث عليها عزوف 
لفترة محددة وهذا ليس معناه 
أن هذه الشـــركات ضعيفة او 
ليس لديها مشاريع حالية او 
مستقبلية، ولكن املشكلة تعود 
الى حالة الهلع التي حتدث جراء 
األخبار الســـيئة التي تنتشر 
من فترة ألخرى حول تداعيات 

االزمة املالية العاملية.

العرض والطلب

من جهته قال نائب رئيس 
مجلس االدارة في الشركة االولى 
للتأمني التكافلي حسني العتال 
انه توجد أســـهم عليها عرض 
وطلب وال نطلق عليها اســـم 
»أســـهم خاملة« وهذا العرض 
والطلب مبني على استراتيجيات 
شركات قائمة، مشيرا الى انه لو 
كانت هذه الشركات ألشخاص 
ال يوجد لديهم نية البيع فإن 
هوالء األشـــخاص يحافظون 
على سعر السهم ويدعمونه الن 
سياستهم اإلستراتيجية طويلة 

األمد وليست مضاربة.

الشخ����ص: 
»األسهم  وجود  ضرورة 
الخ�املة« في مجريات 
اليوم�ي�ة  الت��داول 
الخي��ارات  ل�رف��ع 
ال�مس�تثم�ر أم��ام 

بوخض�ور: األزمة 
المال�ي��ة العالم�ية 
أظهرت مدى انكشاف 
الش�رك�ات  ب�ع�ض 
إداراته��ا  وضع��ف 
التش�غيلية ونتائجه�ا 

العتال:  »األسهم 
الخامل��ة« وصل���ت 
ر  إلى ه�ذه الحالة لتبخُّ
رأس�مالها ومروره��ا 
بظ�روف صعبة يحجم 
المت�داول�ون عن�ه�ا 

مزاجية املتداولني السبب الرئيسي في وجود »األسهم اخلاملة«

طارق البسام

ميثم الشخص حجاج بوخضور حسني العتال

 البس�ام: السوق 
»ه��ش« وك�ل�م���ا 
»انتكاس�ة«  تعّرض ألي 
أظه��ر م�دى وهن�ه 
اس�تطاعت�ه  وع��دم 
االرتف�اع إال بع�د فترة

ازدياد حصة األسهم الخاملة يضعف مجريات التداوالت
أشار سوق الكويت لألوراق املالية الى أنه بنهاية 
يوليو املاضي وصلت نسبة األسهم اخلاملة إلى 
40% من إجمالي الش��ركات املدرجة حيث حصل 
الوضع اخلامل في فت��رات متباعدة وصلت الى 
شهور عدة وذلك بتأثير مباشر من األزمة املالية 
العاملي��ة موزعة على جميع القطاعات باس��تثناء 

قطاع البنوك.
وتنشط األس��هم اخلاملة في قطاع اخلدمات 
حيث جاءت شركة تصنيف وحتصي���ل األموال 
»حتصيالت« في املرتبة األولي حيث لم يج���ر 
عليها تداول من تاريخ 5 نوفمبر 2008، وجاءت 
ش��ركة الوطنية للمس��الخ في املرتبة الثاني���ة 
حي��ث لم يتم أي تداول عليها منذ 25 ديس��مبر 
2008، واألس��هم اخلامل��ة املتبقية ف��ي القطاع 
تف���اوتت بني ش��هر مارس من العام احلال��ي 

وابريل وماي���و.
أما قطاع االس��تثمار فكان له نصيب بسيط 
من األس��هم اخلاملة وذلك بس��بب وقف بعض 
الشركات عن التداول لعدم تقدميها بياناتها املالية 

في مواعيدها احملددة.
اما صندوق املركز العقار وهو الصندوق الوحيد 
في السوق والذي ال حتدث عليه أي تداوالت لفترات 
بعيدة حيث ظل خامال من تاريخ 23 يونيو 2008 
أي نح��و عام و10 ايام وه��ذا ال يرجع الى ادارة 
الصندوق او عوائده وإمنا يرجع باألس��اس الى 
مزاجية املتداولني الذين تأثرت نفس��يتهم كثيرا 

جراء األزمة املالية العاملية.


