
الجمعة 28 اغسطس 2009   27اقتصاد
أكد أن انخفاض مستوى المخاطرة بعقود اآلجل يدعو إلى تماسك أداء البورصة حتى نهاية العام

»الُجمان«: 23% متوسط ارتفاع التداول اليومي بالبورصة بالغًا 104.8 ماليين
خالل أغسطس الجاري مقارنة بـ 85.9 مليون دينار عن الشهر الماضي

نهاية العام احلالي، مما يعتبر 
الكويتي  املال  مكسبا لس���وق 
بالنظر إل���ى املتغيرات � والتي 
كانت سلبية في معظمها � التي 
صاحبت أداءه منذ بداية العام، 
والش���ك في أن توقعاتنا أعاله 
تفترض ع���دم تغير جذري في 
مؤش���ر األس���عار، وأيضا عدم 
وجود مفاجآت سلبية أو إيجابية 
كبرى منذ اآلن حتى نهاية الربع 

الثالث.

تأخير البث 10 دقائق

وذكر التقرير أن إدارة سوق 
الكويت لألوراق املالية قد أعلنت 
من خالل موقعها االلكتروني أنه 
سيتم تأخير بث بيانات التداول 
ملدة عشر دقائق من خالل املوقع 
اإللكتروني اعتبارا من 2009/10/1، 
وذل���ك عدا االعالن���ات، التي ال 
يشملها هذا القرار، حيث سيتم 

بثها دون تأخير.
ويبدو أن دوافع القرار أعاله 
مادية بالدرج���ة األولى، وذلك 
إلجبار املتداولني على احلصول 
على معلومات التداول الفوري 
من خالل وس���طاء بني السوق 
واملتداولني، وذلك بدفع رسوم 
معينة يستفيد منها الوسطاء 
وسوق الكويت لألوراق املالية، 
ورمبا يكون قرار إدارة السوق 
مشروعا من الناحية القانونية، 
إال أنه غير مناسب في الظروف 
احلالية، وذلك نظرا لألولويات 
املطلوبة من جانب إدارة السوق 
التنظيم  مبا يتعلق بتطوي���ر 
والرقابة، اللذين يعانيان قصورا 
كبيرا ج���دا يحتاج إلى تضافر 
اجله���ود وتركيزه���ا، وليس 
االهتمام بأمور ثانوية ومادية 
غالبا ما يكون مردودها بسيطا 
للغاية باملقارنة مع املوارد املالية 
لسوق الكويت لألوراق املالية.

ومن األولويات املتعلقة باملوقع 
االلكترون����ي االهتم����ام بصحة 
الواردة  البيانات واملعلوم����ات 
به، فهو يعاني من أخطاء عديدة 
ومتكررة، ناهيك عن عدم متابعة 
حتديثها أوال بأول، هذا من جهة، 
القصور  ومن جهة أخرى، فإن 
الرقابي والتنظيمي امللحوظ يكبد 
املتداولني في البورصة مخاطر 
غير مبررة مثل استمرار ادراج 
الورقية واملتعثرة،  الش����ركات 
باإلضافة إلى بث األخبار املضللة 
والكاذبة التي تعد ممارسة يومية 
روتينية، والت����ي تقابلها إدارة 
السوق بالتفرج دون وضع حد 
لها، مما يكبد املتداولني في السوق 
خس����ائر كبيرة، حيث تبخرت 
املليارات من جيوبهم جراء الفساد 
والتراخي وعدم املباالة، ومن ثم 
تأتينا إدارة السوق بقرار تأخير 
بث املوقع اإللكتروني الذي يحمل 
سلبيات أكثر من اإليجابيات بكل 
تأكيد، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر، لفت األنظار عن املش����اكل 
الهيكلية واجلس����يمة في سوق 
الكويت����ي، والتي جعلته  املال 
سوقا طاردا للشركات اإلقليمية، 
ناهيك عن اعتباره أكثر األسواق 
املالية تخلفا في املنطقة لألسف 

الشديد.

ذكر تقرير مركز اجلمان في 
تقريره حول أداء سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية أن متوس���ط 
التداول اليومي ارتفع مبعدل %23 
خالل الشهر اجلاري ليبلغ 104.8 
ماليني دينار، باملقارنة مع 85.4 
مليون دينار لشهر يوليو، بينما 
ارتفع املؤشر الوزني مبعدل %7.0 
خالل الشهر اجلاري باملقارنة 
مع 3.2% للمؤش���ر الس���عري، 
وبذلك تزداد الفجوة ما بني أداء 
املؤش���رين لصالح الوزني منذ 
بداية الع���ام احلالي مبقدار 13 
نقطة مئوية، حيث حقق املؤشر 
الوزني مكاسب مبعدل 15.0% في 
مقابل 1.8% للسعري، وذلك وفق 

إقفال 2009/08/26.
وقد كان احملرك األساس���ي 
التداول واألسعار،  ملؤش���رات 
األخبار والشائعات حول شركة 
االتصاالت املتنقلة »زين«، والتي 
استأثرت على 35% من إجمالي 
تداول شهر أغسطس البالغ 1.991 
مليون دينار بواقع 695 مليون 
دين���ار، وتتمحور األخبار غير 
الرسمية والشائعات باحتمال بيع 
»زين« لعملياتها في افريقيا أو 
حصة رئيسية منها، وكذلك بيع 
بعض مالك »زين« األم حلصصهم 
في الشركة ملستثمرين أجانب 
يسعون للسيطرة عليها، وال شك 
إذا ما كانت تلك األخبار صادقة 
ومت إبرام صفقة كبرى، فإن ذلك 
مدعاة لدعم التفاؤل في البورصة 

الكويتية إلى حد ما.

انخفاض المخاطرة

ومن املؤشرات التي تدعو إلى 
متاسك أداء البورصة حتى نهاية 
العام على األقل انخفاض مستوى 
املخاط���رة املرتب���ط بالعقود 
اجلارية لعمليات اآلجل، حيث 
انخفض عدد األس���هم اجلارية 
عقودها من 293 مليون سهم حتى 
نهاية مايو 2009، وهي الفترة 
التي شهدت بدء عزوف صناع 
السوق عن تقدمي خدمة البيوع 
املستقبلية، وذلك إلى 215 مليون 
سهم وقت إعداد هذا التقرير، أي 
مبعدل انخفاض بلغ 27%، والذي 
يعني انخفاض حدة املضاربة 
خاصة على أس���هم الش���ركات 
الصغي���رة، وكذل���ك انخفاض 
املع���روض القائم من األس���هم 
املتمثل في العقود اآلجلة التي 
لم تستحق، وجتدر اإلشارة إلى 
أنه قد ارتفعت مؤخرا الكميات 
املتداولة للعمليات اآلجلة بعد 
إقفال السوق النقدي عقب عزوف 
صناع السوق عن تقدميها خالل 
التداول، نظرا للشروط اجلديدة، 
إال أن مستويات التداول اآلجل 
انخفضت ككل، نظرا لضخامة 
صفقات اآلجل أثن���اء التداول، 
باملقارنة مع تواضع أرقامه بعد 

التداول.

ما بين سطور النتائج

التقري���ر أن صافي  وأف���اد 
األرباح املجمعة للشركات املدرجة 
للنصف األول 2009 أنخفضت 
مبعدل 75%، باملقارنة مع ذات 
الفترة من العام املاضي، لتصل 

خالل الربع الثالث 2009 مبعدل 
4% على أساس املؤشر الوزني، 
والذي يعتبر أداء متوسطا ما بني 
الربعني األول )السلبي( والثاني 
)اإليجابي(، فإننا نتوقع أن تكون 
النتائج املجملة للشركات املدرجة 
في الربع الثالث في املتوسط بني 
الربع���ني األول والثاني اللذين 
حققا أرباح���ا مبقدار 117 و464 
ملي���ون دينار عل���ى التوالي، 
وعليه، نتوقع أن تكون األرباح 
املجملة للش���ركات املدرجة في 
الربع الثال���ث 2009 نحو 300 
مليون دينار، وذلك باملقارنة مع 
أرباح قدرها 621 مليون دينار 
لذات الفترة من العام 2008، أي 
بانخفاض 52%، وإذا ما صحت 
تلك التوقعات، فإن مجمل أرباح 
ثالثة أرباع العام 2009 ستبلغ 
نح���و 900 مليون دينار، وذلك 
باملقارنة مع 3.904 ماليني دينار 
للفترة املناظرة من العام املاضي 
بانخفاض نسبته 77%، أي قريبا 
جدا من ذات نس���بة انخفاض 
النصف األول 2009 مع الفترة 
املقابلة م���ن العام 2008 والتي 

بلغت نحو %76.
وبالرغم من توقع االنخفاض 
احلاد في النتائ���ج بني فترتي 
املقارنة، إال أن تلك املقارنة غير 
عادلة، وذلك من حيث اختالف 
الظروف بشكل حاد بني الفترتني، 
حيث نعتقد أن النتائج املتوقعة 
متماشية مع الواقع والظروف، 
وبالتالي، فإنها منطقية، ورمبا 
إيجابية عن���د مقارنتها  تكون 
الت���ي مت اصدارها  بالتوقعات 
نهاية العام املاضي وبداية العام 
احلالي، والتي ستكون أسوأ من 
النتائج املتوقعة بكل تأكيد، وإذا 
ما حتققت توقعاتنا لنتائج الربع 
الثالث 2009، ف���إن ذلك مدعاة 
الستقرار أداء البورصة واحلفاظ 
على مكاسبها احلالية ولو أنها 
متواضعة، والتي نتمنى احلفاظ 
عليه���ا � على أقل تقدير � حتى 

إلى 591 مليون دينار مقابل 2.395 
مليون دينار، وال ش���ك في أن 
تلك النتائج سلبية للغاية في 
ظاهرها، إال أنه عند اخلوض في 
التفاصيل، خاصة فيما يتعلق 
باملقارنة م���ا بني الربعني األول 
والثاني من العام 2009 جند عدة 

إيجابيات، منها:
1 � ارتفاع أرباح الربع الثاني 
مبعدل 297% لتبلغ 464 مليون 
دينار، مقابل 117 مليون دينار 

للربع األول.
2 � ارتف���اع عدد الش���ركات 
الرابحة في الربع الثاني مبعدل 
26%، لتبلغ 137 شركة باملقارنة 
مع 109 شركات في الربع األول، 
وف���ي املقاب���ل، انخف���ض عدد 
الشركات اخلاسرة مبعدل %27، 
لتبلغ 57 ش���ركة باملقارنة مع 

78 شركة.
3 � ارتف���اع عدد الش���ركات 
التي حققت من���وا في النتائج 
بالرب���ع الثاني إلى 54 ش���ركة 
باملقارنة مع 31 شركة في الربع 
األول بارتفاع نسبته 74%، وفي 
املقابل، انخفض عدد الشركات 
التي تراجعت نتائجها من 154 
ش���ركة في الربع األول إلى 138 
شركة في الربع الثاني بنسبة 

انخفاض %10.
م���ن جهة أخ���رى، فإن عدد 
الش���ركات املتخلفة عن إعالن 
نتائجها للنصف األول انخفض 
بش���كل كبير جدا عن املتوقع، 
حيث بلغ ش���ركة واحدة فقط 
ه���ي »ع���ارف«، باالضافة إلى 
ست شركات متخلفة من فترات 
سابقة، حيث كانت التوقعات أن 
يكون عدد الشركات املتخلفة عن 
إعالن نتائجها للنصف األول أكثر 
من العدد الفعلي مبراحل كبيرة، 
ويعتبر ذلك نقطة إيجابية أخرى 
من وجهة نظرنا، وتضاف إلى 
النق���اط اإليجابية أعاله، حيث 
يعني ذلك انحس���ار التوقعات 
بتعثر شركات أخرى غير التي 

السوق مس���تقبال، والذي يفيد 
أحيانا في بناء املراكز والتوجهات 
لألطراف املهتمة بسوق املال كل 

وفق تطلعاته وأهدافه.
أداء بورصة  وبن���اء عل���ى 
الكويت التي حققت أداء موجبا 

بشكل ملفت، وبالتالي، يصعب 
التنبؤ بها بشكل دقيق، إال أننا 
 � التوقعات  جنتهد دائما لبناء 
ولو أنها فضفاضة إلى حد ما � 
بهدف اسقاطها على سوق املال 
لتحديد أسس منطقية لتوقع أداء 

متعددة ومتنوعة، وذلك بشكل 
مس���تمر منذ عام تقريبا، وهو 
بداي���ة التده���ور امللحوظ في 
أدائه على خلفية األزمة العاملية 
واحمللية، وبالتبعية، فإن النتائج 
التي تعلنها الشركات متذبذبة 

اتضح أمرها نهاية العام املاضي 
وبداية العام احلالي.

توقعات أرباح عام 2009

الش���ك في أن سوق الكويت 
لألوراق املالية يتعرض ملتغيرات 

دوافـع قـرار تأخيـر بـث بيانـات التـداول 10 دقائـق ماديـة بالدرجـة األولى 75% نسبة انخفاض صافي األرباح المجمعة للشركات المدرجة للنصف األول 2009

توقعات الصحف وتوقعات الُجمان معطيات إيجابية بين البنك الوطني وبيت األوراق المالية
 رصد مركز اجلمان توقعات الصحف لنتائج 
الش����ركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وكما ذكر في تقاريره األخيرة عن هذا 
املوضوع، ح����ول عزوف اصدار التوقعات من 
جانب الصحف لنتائج الشركات، نظرا لتعدد 
املتغيرات واملفاج����آت، والتي تعصف بنتائج 
التوقعات جذريا، حيث قد متت اإلش����ارة إلى 
أن ذل����ك العزوف من الصح����ف يعتبر توجها 
إيجابيا، وذلك لتجنب تضليل املتداولني، ولو 

بشكل غير مقصود.
وق����د مت رصد توقع����ات 5 صحف يومية، 
وكانت تلك التوقعات ش����حيحة عدديا نظرا 
لظاهرة الع����زوف اإليجابية أعاله، وقد كانت 
التوقع����ات الناجحة 7 توقعات بنس����بة %44 
من إجمالي التوقع����ات لتلك الصحف البالغة 
16 توقعًا، وبالرغم من انخفاض نسبة جناح 
التوقعات عن 50%، إال ان النسبة التي مت حتقيقها 
والبالغة 44% تعتبر ال بأس بها في ظل املتغيرات 
احلادة واملفاجئة، واألهم من ذلك، هو التوجه 

امللحوظ نحو ترشيد التوقعات والذي يعتبر 
نقطة إيجابية من وجهة نظرنا كما أس����لفنا، 
خاصة في ظل الظروف االستثنائية السائدة، 
وجتدر اإلشارة إلى أنه مت استبعاد التوقعات 
املرجح أنها ناجمة عن تس����ريبات، حيث يتم 
إصدارها قبل يوم أو يومني من اإلعالن الرسمي 
للنتائج، وتكون مطابقة لها أو مقاربة لها إلى 
حد كبير جدا، كم����ا مت اعتبار التوقعات التي 
تقل أو تزيد على النتائج الفعلية مبعدل %10 

توقعات ناجحة.
وبالنسبة لتوقعات مركز اجلمان فقد أتت 
مختلفة عن منهج الصحف في التوقعات، حيث 
يتم اصدار التوقعات على أساس إجمالي نتائج 
الشركات ككل، فقد توقعنا أوال من خالل تقرير 
منشور بتاريخ 2009/5/31 بأن تكون مجمل أرباح 
الشركات املدرجة في الربع الثاني 2009 نحو 
500 مليون دينار، وقد بلغت األرباح الفعلية 
للربع املذكور 464 مليون دينار، أي بانخفاض 

قدره 7.2% عن التوقع.

أفاد التقرير بأن هناك معطيات إيجابية 
- ول���و أنها محدودة - مرتبطة بس���وق 
امل���ال واالقتص���اد الكويتي بش���كل عام، 
ومن تلك املعطي���ات اهتمام بنك الكويت 
الوطني للسيطرة على بنك بوبيان، وذلك 
باستثمار ما يقارب مبلغ 160 مليون دينار 
حتى اآلن في ش���راء 27.55% من رأسماله 
)على أساس س���عر 500 فلس للسهم في 
املتوسط(، حيث يعني ذلك تفاؤل البنك 
الوطني – ولو احلذر – مبس���تقبل العمل 
الكويتي، والذي رمبا  املصرفي اإلسالمي 
يعزز الثق���ة – ولو جزئيا – في االقتصاد 
الوطني، من جهة أخرى، فإن مبادرة بيت 
األوراق املالية باقتراح فكرة إعادة هيكلة 
العديد من الشركات التي مت تأسيسها من 
خالل السنوات القلي����لة املاضية تعتبر 
خطوة إيجابية للغاية، وتشيع التفاؤل في 
إصالح وإنق���اذ ما ميكن إنق�����اذه، والتي 
تتطلب مؤازرة من جانب القطاع اخلاص 

واملؤسسات الرسمية املعنية، حيث تهدف 
مبادرة بي���ت األوراق املالية إلى حتقيق 
قيمة مضافة من تلك الش���ركات من خالل 
إعادة ترتيب هي���اكل ملكياتها املبعثرة، 
حتى تكون إدارتها فعالة ومس���ؤولة في 
سبيل حتقيق أهدافها، حيث إن معظم تلك 
الشركات - وهي بالعشرات - تعتبر سائبة 
حالي���ا، وال يوجد من يرعاها، بالرغم من 
وجود قيم حقيقية لبعضها، وميكن تفسير 
توجه بي���ت األوراق املالية لبذل اجلهود 
مبا يتعلق بالش���ركات املبعثرة امللكيات 
القائمني عل���ى »البيت« بإمكانية  بإميان 
جناح تلك املبادرة ومساعدتها في حتسني 
ظروف تلك الشركات خصوصا واالقتصاد 
الوطني عموم���ا، والذي نلمس منه نبرة 
تفاؤل يجب مس���اندتها وتشجيعها حتى 
تتواصل اجلهود املخلصة إلع����ادة ترتيب 
البيت االقتص����ادي الكويتي بعد عقود من 

الضياع والفلتان.

أكد أن سهمي »زين« و»اجيليتي« مازاال يقودان السوق نحو االرتفاع

»غلف أنفست«: تحرك المجاميع االستثمارية واألسهم القيادية
 وراء ارتفاع البورصة على الرغم من تقليص ساعات التداول

ذكر تقرير ش����ركة غلف انفس����ت أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية شهد أرتفاعا في جميع مؤشراته 
الرئيس����ية حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 119.9 
نقطة وبنس����بة 1.53% وارتفع املؤشر الوزني بواقع 
14.7 نقطة وبنسبة 3.24%، وذلك لعدة عوامل أهمها، 
ارتفاع األسواق اخلليجية والعاملية تزامنا مع صعود 
أسعار النفط التي أثرت بشكل إيجابي على مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق املالية، كما ارتفع السوق خالل 
األسبوع بس����بب عمليات الشراء املكثف على األسهم 
القيادية والتش����غيلية بقيادة زين واجيليتي وأسهم 
البنوك، باإلضافة إلى حترك بعض املجاميع االستثمارية 
وباألخص أسهم مجموعة شركات اخلرافي التي ارتفعت 
على ضوء استمرار ورود األنباء حول صفقة زين وأدى 
ذلك إلى ارتفاع القيم والكميات املتداولة على الرغم من 

تقليص ساعات التداول في شهر رمضان الكرمي.
واضاف التقرير أن قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول 
بنس����بة 51.8% من إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع 
حيث شهد سهم زين تداوال ب� 142.2 مليون سهم بقيمة 

209.5 ماليني دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي تداوال 
ب� 19.8 مليون س����هم بقيمة 24.8 مليون دينار، وحل 
قطاع البنوك ثانيا بنس����بة 16% وذلك بسبب التداول 
على سهم بيتك حيث تداول ب� 37.2 مليون سهم بقيمة 
48 مليون دينار، وش����هد سهم وطني تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 21.8 مليون س����هم بقيمة 27.3 مليون 
دينار، ولقد حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة %14.5 
وذلك بسبب التداول على س����هم الديرة حيث تداول 
ب� 174.1 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار وشهد 
سهم استثمارات تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 22.9 

مليون سهم بقيمة 13.9 مليون دينار.
وتوقع التقرير أنه على املؤشر تخطى نقطة املقاومة 
األولى والنفسية عند 8.000 نقطة ليستمر على االجتاه 
التصاعدي متجها نحو نقطة املقاومة الثانية عند 8.200 
نقطة مع ضرورة ارتف����اع القيم والكميات املتداولة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة 
الدعم األولى عن����د 7.768 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 7.500 نقطة.

مقارنة النتائج المعلنة للشركات المدرجة على أساس القطاعات ما بين الربع الثاني والربع األول 2009 )المبلغ باأللف دينار(

التغيرالفرق2009القطاع
الربع الثانيالربع األول

-29%)37.575(130.32992.754البنوك
89%190.779)23.197()213.976(االستثمار
1779%3185.9765.658التأمني
45%23.78334.40010.616عقارات
283%73.961114.452)40.492(الصناعة
55%137.337212.97975.642اخلدمات
74%7.20612.5395.333األغذية

-26%)18.807(72.03153.224غير الكويتي
656%1361.026891السوق املوازي

297.4%116.673463.662346.989اإلجمالي
* الشركات التي ال تتوافر بياناتها املقارنة لم يتم أخذها باالعتبار

تقييم توقعات خمس صحف يومية
 بشأن نتائج الشركات للنصف األول 2009

الصحيفة
نسبة التوقعات

النجاح الناجحةغير ناجحةالصادرة

75%413األولى

50%211الثانية

38%853الثالثة

1100الرابعة

1100اخلامسة

44%1697اإلجمالي

المتغيرات العامة لنتائج الشركات ما بين الربعين األول والثاني 2009

البيان
العدد

التغيرالفرق الربع 
األول

الربع 
الثاني

26%10913728الشركات الرابحة
-27%-785721الشركات اخلاسرة
4%1871947اجمالي الشركات
الشركات التي 
74%315423ارتفعت نتائجها

الشركات التي 
-10%-15413816انخفضت نتائجها

شركات ال تتوافر لها 
0%220بيانات مقارنة

4%1871947اجمالي الشركات

التغير %27 أغسطس 20 أغسطس األسهم األكثر ارتفاعا
43.2%0.0880.126الشركة الكويتية السورية القابضة
36.2%0.1380.188شركة الساحل للتنمية واالستثمار

الشركة الكويتية لصناعات األنابيب واخلدمات 
31.0%0.2100.275النفطية

23.1%0.5200.640شركة االستثمارات الوطنية
21.0%0.3100.375الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء

التغير %27 أغسطس 20 أغسطس األسهم األكثر تراجعا
-10.8%0.1480.132شركة االستشارات املالية الدولية

-10.5%0.2850.255الشركة الدولية للتمويل
-10.0%0.1000.090شركة الصلبوخ التجارية

-9.3%0.2140.194الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية
-9.3%0.0750.068شركة املدار للتمويل واالستثمار


