
 40  اقتصاد  الخميس  ١  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 خالل التسعة أشهر األولى دون تحقيق تقدم ملموس و٠٫٤٥٪ ارتفاع المؤشر الرئيسي

 «بيان»: أسواق عالمية نمت ٢٠٪ والسوق الكويتي محلك سّر

 قـــال تقريـــر شـــركة بيان 
لالستثمار ان السوق أنهى التسعة 
أشهر األولى من العام ٢٠٠٩ دون 
أن يحقق تقدما ملموسا، إذ أقفل 
مؤشـــره الرئيسي على ارتفاع 
طفيف نســـبته ٠٫٤٥٪ مقارنة 
بإقفال العام السابق، وذلك في 
الوقت الذي سجلت فيه أسواق 
أسهم عاملية وإقليمية منوا سنويا 

فاق الـ ٢٠٪. 
  وكان السوق قد تكبد خسائر 
كبيرة في األشهر األولى من العام 
احلالي على وقع تداعيات األزمة 
املالية العاملية، لكنه اســـتطاع 
أن يغطي تلك اخلسائر بفضل 
االرتفاعات املســـجلة في الربع 
الثاني من السنة، ثم عاد ليفقد 
جزءا كبيرا مـــن أرباحه خالل 
األشـــهر الثالثة األخيرة. فبعد 
التراجعات احلادة التي شهدها 
السوق منذ ظهور تداعيات األزمة 
املالية العاملية بشكل واضح في 
الربع األخير من العام السابق، 
أظهر متاســـكا في أدائه بنهاية 
الربع األول مـــن العام احلالي، 
إذ اســـتطاع أن يحقق في شهر 
مارس منوا شهريا للمرة األولى 
بعد ثمانية أشـــهر من التراجع 
املتواصل. ومن ثم شهد السوق 
نشـــاطا كبيرا خالل األشـــهر 
الثالثة التالية متكن على إثره 
العام  من تعويض كل خسائر 
احلالي وجتاوز مستويات سنة 

 .٢٠٠٨
  ولكن السوق تعرض مجددا 
ملوجة حادة من اخلســـائر في 
األسابيع األولى من شهر يوليو 
أعادته إلى ما دون مستوى إغالق 
العام السابق، ومن ثم أخذ في 
التذبذب حوله حتى نهاية الربع 
الثالث من السنة وسط تراجع 
ملحوظ في مستويات التداول. 
الي ان  التقريـــر    هذا ولفت 
أداء تأثر سوق الكويت لألوراق 
املالية، شأنه شأن جميع أسواق 
األســـهم في العالم، بجملة من 
العوامـــل الداخلية واخلارجية 
خالل ما مضى من سنة ٢٠٠٩، 
إال أن درجة تأثير تلك العوامل 
التداول اختلفت  على مجريات 
على مدى العام. فعلى ســـبيل 
املثال، لعبت األحداث السياسية 
احمللية دورا أساسيا في حركة 
السوق، خصوصا خالل النصف 
الســـنة، وذلك نظرا  األول من 
حلساسية املرحلة التي مير بها 
االقتصاد الكويتي وتأثره الكبير 
باملعطيات السياسية احمللية. 
وقال التقرير إذ كانت التطورات 
السياسية احد األسباب املباشرة 
لتراجع السوق في بعض األوقات 
الرئيسي لالرتفاعات  واحملرك 
التي سجلها في أوقات أخرى. 

فعلى صعيـــد آخر، ارتبط أداء 
سوق الكويت بشكل واضح خالل 
بأداء أسواق  األشـــهر األخيرة 
األسهم العاملية وأسعار النفط، 
إذ ساهم استقرار تلك األسواق 
وتسجيلها للمكاسب باإلضافة 
النفط في  ارتفاع أســـعار  إلى 
أداء السوق احمللي في  حتسن 

عدة مراحل. 

  التداوالت الشهرية

  وذكـــر التقرير ان الســـوق 
سجل تراجعا في أول أشهر العام 
٢٠٠٩، حيث انخفضت مؤشراته 
الرئيسية بشكل شبه متواصل 
خالل األسابيع الثالثة األولى من 
يناير بسبب تدهور أسعار األسهم 
املدرجة، وخصوصا القيادية منها 
وسط ضعف ملحوظ في نشاط 
التداول. ويعود السبب في تلك 
إلى  التراجعات بشكل أساسي 
فقدان الثقة حينها في إمكانية 
إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس 
بشكل واضح على حركة التداول 
من خالل سيطرة عمليات البيع 
على حتركات املتداولني في مقابل 
إحجام واضح عن الشـــراء. إال 
أن السوق استطاع أن يتماسك 
في األسبوع األخير من الشهر 
والذي شهد حراكا حكوميا جديا 
للخروج من نفق األزمة التي مير 
الكويتي، فحظي  بها االقتصاد 
الســـوق بجرعة مـــن التفاؤل، 
متكن على أثرها من أن يحقق 
مكاسب جيدة، معوضا بذلك جزءا 
ال بأس به من اخلسائر الكبيرة 
التـــي تكبدها خالل األســـابيع 

السابقة.

  يوليو

  ولفت التقرير الى ان السوق 
تراجع في يوليو على إثر تكبده 
خلسائر كبيرة خالل األسابيع 
األولى من الشـــهر بسبب حالة 
الذعر التـــي انتابت املتعاملني 
وأعادت السوق إلى أجواء بداية 
األزمة املاليـــة، ما أفقده جميع 
املكاسب التي حققها على مدى 
السابقني  شهري مايو ويونيو 
وأعـــاده إلى ما دون مســـتوى 
إغالق العام ٢٠٠٨. وقد تضافرت 
مجموعة من العوامل أســـهمت 

للسوق الذي شهد ارتفاعا شبه 
متواصل على مدى أيام الشهر، 
وفاق عدد األيام التي سجل فيها 
منوا خالل أغسطس األيام التي 
ارتفع فيها املؤشـــر السعري، 
كما سجل أعلى اغالقاته للعام 

 .٢٠٠٩
  هذا وساهمت مواصلة أسواق 
األسهم الرئيسية في العالم منوها 
بالتزامن مع عودة أسعار النفط 
للنمو بعد تراجعها خالل يوليو 
فــــي االرتفاعات التي ســــجلها 
ســــوق الكويت لألوراق املالية 
في أغســــطس. فقــــد جتاوبت 
األسواق العاملية وأسعار النفط 
مع جملة من البيانات االقتصادية 
اإليجابية، والتي كان من أبرزها 
منو اقتصادات عاملية كبرى في 
الربع الثاني من العام وخروجها 
من دائرة الركود، كاليابان وأملانيا 
وفرنســــا، فيما سجل االقتصاد 
األميركي تراجعــــا أقل مما كان 
متوقعا للفترة ذاتها، وانعكست 
بــــوادر التعافي فــــي االقتصاد 
العاملي على أداء العديد من أسواق 
األســــهم العاملية وكذلك أسعار 
النفط فوصلت في أغسطس إلى 

أعلى مستوياتها لهذا العام.

  سبتمبر

  كما اشــــار إلى ان الســــوق 
شــــهد تراجعا محــــدودا خالل 
شهر سبتمبر، إذ اتسمت حركة 
مؤشــــراته الرئيسية بالتذبذب 
وامليل نحو املنطقة احلمراء. وقد 
عكس تأرجح املؤشــــرات عودة 
الترقب إلــــى نفوس املتعاملني، 
وبالتالــــي اتســــمت قراراتهــــم 
الشــــرائية باحلــــذر، خصوصا 
في ظل غيــــاب محفزات جديدة 
الستكمال نشاط الفترة السابقة، 
وهو ما دفعهم جتــــاه عمليات 
مضاربة سريعة وجني لبعض 
األربــــاح احملققــــة. وكما لعبت 
األســــهم القيادية دورا محوريا 
في حركة السوق خالل أغسطس، 
كانــــت التداوالت على األســــهم 
الثقيلة محركا رئيسيا للسوق 
في سبتمبر، إذ تعتبر عمليات 
جني األرباح التي شهدتها تلك 
األسهم في بدايات الشهر أحد أبرز 
األسباب وراء تراجع مؤشرات 

في تكبد السوق لتلك اخلسائر، 
منها ما هو مرتبط بالتعديالت 
التـــي أجرتهـــا جلنة الســـوق 
على تعامـــالت اآلجل والبيوع 
املتعلقة  املستقبلية والقرارات 
مبوضوع التسويات، باإلضافة 
إلى عدم وضوح الصورة جلهة 
مدى انكشاف املصارف احمللية 
على مجموعتي سعد والقصيبي 
السعوديتني. غير أن السوق متكن 
الحقا خالل الشهر من تعويض 
جزء من تلك اخلســـائر وسط 
تداوالت ضعيفة عكست إحجاما 
واضحا عن الشراء وتراجعا في 

مستويات السيولة.
الكويت    هذا وبـــدا ســـوق 
لألوراق املالية خالل شهر يوليو 
أكثر ارتباطا بأداء أسواق األسهم 
العامليـــة، إذ ترافق تراجعه في 
بداية الشـــهر مع االنخفاضات 
املسجلة في تلك األسواق، ومن ثم 
شهد حتسنا في أدائه بالتزامن مع 
عودة األسواق العاملية لالرتفاع، 
وذلك بعد أن تفاعلت تلك األسواق 
إيجابا مع النتائج الفصلية التي 
جاءت أفضل من املتوقع لكثير من 
الشركات وخصوصا في القطاع 
املالي. كما جتاوب سوق الكويت 
مع جملة من العوامل األخرى، 
منها أخبار الصفقات والعقود 
التـــي مت اإلعالن عنها لعدد من 
الشركات املدرجة، باإلضافة إلى 
دخول أطراف جديدة في املزاد 
الذي شـــهده يوليو على حصة 
الهيئة العامة لالستثمار في بنك 

بوبيان.

  أغسطس

  وبني التقرير ان السوق عاد 
الشهرية  املكاسب  إلى تسجيل 
في أغســـطس معتمدا بشـــكل 
أساسي على التداوالت النشطة 
التي شهدتها مجموعة من األسهم 
القيادية، وعلى رأسها سهم شركة 
االتصاالت املتنقلة (زين). فقد 
لعبت األسهم القيادية دورا بارزا 
في نشـــاط السوق خالل شهر 
أغسطس، وســـاهمت بوضوح 
في استقرار أدائه وعودته إلى 
حتقيق املكاســـب السنوية من 
جديد. وميكن االســـتدالل على 
ذلك من خالل أداء املؤشر الوزني 

السوق ودافعا النخفاض أسعار 
أسهم مدرجة أخرى. 

العوامل    هذا وتنامـــى دور 
الداخليـــة فـــي التأثيـــر على 
التداوالت خالل ســـبتمبر بعد 
أن كانت التطورات االقتصادية 
العاملية محركا لنشاط السوق في 
األشهر السابقة وعامال أساسيا في 
حتديد اجتاهه. فقد تأثر السوق 
بشكل واضح باألخبار املتعلقة 
بالصفقة الكبرى املنتظرة على 
أسهم شركة االتصاالت املتنقلة 
(زيـــن)، كما أثرت تلك األخبار 
على أسهم أخرى مرتبطة بسهم 
«زيـــن» فكانـــت بدورها محل 
جتاذب بني عمليات شـــراء من 
أرباح  ناحية وعمليـــات جني 
من ناحية أخرى. وبعد ظهور 
تفاصيل عن صفقة زين، بادر 
بعض املســـتثمرين إلى إعادة 
ترتيب مراكزهم االستثمارية في 
تعامالت تركزت على بعض أسهم 
البنوك، كما شمل النشاط كذلك 

جانبا من األسهم الصغيرة.

  أداء مؤشرات السوق

  وقد أقفل املؤشـــر الســـعري 
لســـوق الكويت لألوراق املالية 
بنهاية ســـبتمبر من ٢٠٠٩ عند 
٧٫٨١٧٫٣ نقطة مرتفعا بنســـبة 
٠٫٤٥٪ عـــن إقفال العام املاضي، 
في حني منا املؤشر الوزني بنسبة 
١١٫٨٧٪، إذ أنهى تداوالت التسعة 

أشهر عند ٤٥٤٫٩٧ نقطة.
  هذا ووصل املؤشر السعري 
إلى أدنى مستوى له خالل التسعة 
أشهر األولى من السنة احلالية يوم 
١ مـــارس حني أقفل عند ٦٫٣٩١٫٥ 
نقطة بنسبة تراجع بلغت ١٧٫٨٧٪ 
عن إقفال العـــام ٢٠٠٨، في حني 
بلغ أدنى إغالق للمؤشر الوزني 
٣١٥٫٧٦ نقطة يوم ٢٢ يناير بتراجع 
نسبته ٢٢٫٣٦٪ من بداية ٢٠٠٩. من 
ناحية، ووصل املؤشر السعري 
إلى أعلى مستوى له خالل العام 
احلالي يوم ٣ يونيو عندما أقفل 
عند ٨٫٣٧١٫١ نقطة بنســـبة منو 
سنوية بلغت ٧٫٥٦٪، بينما وصل 
املؤشر الوزني يوم ٣٠ أغسطس 
إلى أعلى مستوياته للعام عندما 
أقفل عند ٤٦٩٫٢٨ بنمو نســـبته 
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 نيويورك ـ رويترز: 
العقود  قفزت أســـعار 
اآلجلة للنفـــط اخلام 
األميركـــي اكثر من ٤٪ 
أمس بعد أن اظهر تقرير 
للحكومة هبوطا كبيرا 
غير متوقع في مخزونات 
الواليـــات املتحدة من 

البنزين.
  وساعد ذلك على ان 
البنزين  تقود عقـــود 
ســـوق النفـــط علـــى 
طريـــق الصعود على 
الرغم من زيادة كبيرة 
في مخزونـــات اخلام 
واملقطـــرات، وســـاهم 
تراجع الدوالر األميركي 
ايضا فـــي دعم العقود 

اآلجلة للنفط اخلام.
بورصـــة    وفـــي 
نيويـــورك التجاريـــة 
ناميكس ارتفع ســـعر 
النفـــط اخلام  عقـــود 
األميركي اخلفيف لشهر 
او  نوفمبر ٢٫٨٤ دوالر 
٤٫٢٦٪ الى ٦٩٫٥٥ دوالرا 
بعد ان جرى تداوله في 
نطاق من ٦٦٫٢٢ دوالرا 

الى ٦٩٫٧٢ دوالرا. 

 النفط األميركي 
يقفز ٣ دوالرات 

بفعل هبوط 
مخزونات البنزين

 أشار إلى أن مؤشرات السوق العامة حققت ارتفاعًا في ٩ شهور

 «االستثمارات الوطنية»: إتمام صفقة «زين» كفيل 
بتدوير الحركة االقتصادية على صعيد المصارف 

 ٢٦٫٦٪ تراجعًا في صادرات الخام الكويتي إلى اليابان

 طوكيوـ  كونا: قالت احلكومة 
اليابانيـــة أمـــس ان صادرات 
النفط اخلام الكويتي إلى البالد 
تراجعت بنســـبة ٢٦٫٦٪ في 
أغسطس املاضي مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
املـــوارد    وقالـــت وكالـــة 
الطبيعيـــة والطاقـــة التابعة 
لوزارة الصناعـــة والتجارة 
واالقتصاد اليابانية في تقرير 
أولي ان صادرات النفط اخلام 
الكويتي بلغت ٨٫٨ ماليني برميل 
في أغســـطس املاضـــي أي ما 
يعادل ٢٨٥ ألف برميل يوميا 
وهو ما يشكل تراجعا للشهر 

الثاني على التوالي.
  وأوضحت أن الكويت وفرت 
٨٫٠٪ من احتياجـــات اليابان 
من النفط اخلام في أغسطس 
املاضي مقابل ٩٫٤٪ خالل نفس 

الشهر من العام املاضي و٤٫٦٪ 
في شهر يوليو املاضي.

   وتراجـــع إجمالي واردات 
اليابان من النفط اخلام خالل 
نفس الشـــهر بنســـبة ١٣٫٥٪ 
على أساس سنوي ليصل إلى 
١١٠٫٨٢ ماليـــني برميل (٣٫٥٧ 
ماليني برميل يوميا) ليواصل 
االنخفاض للشـــهر الـ ١١ على 
التوالي. كمـــا انخفض معدل 
واردات اليابـــان من الشـــرق 
األوسط بنسبة ١٢٫٦٪ ليصل 
الى ٩٨٫٨٦ مليون برميل وهو 
ما يشـــكل ٨٩٫٢٪ من إجمالي 
ارتفاعا  الواردات ليكون ذلك 
بنســـبة ١٫١٪ مقارنـــة بالعام 
السابق. واحتفظت السعودية 
بصدارة قائمة الدول املصدرة 
للنفط الى اليابان رغم تراجع 
الواردات من اململكة بنسبة ٢٫١٪ 

مقارنة بالعام املاضي لتصل الى 
٣٠٫٨٠ مليون برميل.

  وجـــاءت دولـــة االمارات 
املرتبة  املتحـــدة في  العربية 
الثانية رغـــم تراجع وارداتها 
بنسبة ٢١٫٥٪ لتصل الى ٢٣٫٨٩ 
مليـــون برميل، واحتلت قطر 
املرتبـــة الثالثـــة رغم تراجع 
الواردات منها ايضا بنســـبة 
٥٫٥٪ لتصل الى ١٣٫٩٧ مليون 
برميل فيما حلت ايران رابعة 
بـــواردات بلغت ١٢٫٩٨ مليون 
برميل وهو ما يشكل تراجعا 

بنسبة ٢٤٫٤٪.
  يذكـــر أن اليابان هي ثالث 
اكبر مستهلك للنفط في العالم 
بعد الواليات املتحدة والصني 
وتعتمد علـــى واردات النفط 
اخلام لتلبية نحـــو ٥٠٪ من 

احتياجاتها من الطاقة. 

 أشــــار تقريــــر شــــركة 
الوطنيــــة  االســــتثمارات 
للتسعة شهور املنتهية في 
سبتمبر املاضي الى أن مؤشر 
NIC٥٠ أقفــــل بنهاية تداول 
املوافق يوم  شهر سبتمبر 
األربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ 
عند مستوى ٥٫١٥٣٫١ نقطة 
قــــدره ٢٫١٣٠٫٩  بانخفاض 
نقطة وما نســــبته ٢٩٫٣٪ 
مقارنة بإقفال ٢٩ سبتمبر 
٢٠٠٨ والبالغ ٧٫٢٨٤٫٠ نقطة، 
وارتفاع قدره ٨٥٧٫٧ نقطة 
وما نسبته ٢٠٫٠٪ عن نهاية 
عام ٢٠٠٨، وقد استحوذت 
اسهم املؤشــــر على ٧٩٫٤٪ 
من إجمالي قيمة األســــهم 

املتداولة في السوق خالل الفترة من ٢ يناير حتى 
٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩.

  وأشار الى ان املؤشر السعري للسوق أقفل عند 
مستوى ٧٫٨١٧٫٣ نقطة بانخفاض قدره ٥٫٠٢٢٫٠ 
نقطة وما نسبته ٣٩٫١٪ مقارنة بإقفال ٢٩ سبتمبر 
٢٠٠٨ والبالغ ١٢٫٨٣٩٫٣ نقطة، وارتفاع قدره ٣٤٫٧ 

نقطة وما نسبته ٠٫٤٪ عن نهاية عام ٢٠٠٨.
  أما املؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 
٤٥٥٫٠ نقطـــة بانخفاض قـــدره ١٩٣٫٣ نقطة وما 
نســـبته ٢٩٫٨٪ مقارنة بإقفال ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨ 
والبالـــغ ٦٤٨٫٢ نقطة، وارتفاع قدره ٤٨٫٧ نقطة 

وما نسبته ١١٫٩٪ عن نهاية عام ٢٠٠٨.

  مؤشرات التداول واألسعار

  وأوضح التقرير أنه خالل فترة التسعة أشهر 
من عام ٢٠٠٩ ارتفع املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة بنســـبة ٣٦٫٩٪ في حني انخفض املعدل 
اليومي لعـــدد الصفقات وقيمتها بنســـبة ٠٫١٪ 
و٣٦٫٦٪ على التوالي ومن اصل الـ ٢٠٤ شركات 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم ١٩٩ شركة بنسبة 
٩٧٫٥٪ من إجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق، 
ارتفعت اسعار اسهم ٨١ شركة بنسبة ٤٠٫٧٪ فيما 
انخفضت اسعار اسهم ١١٢ شركة بنسبة ٥٦٫٣٪ 
واستقرت اسعار اســـهم ٦ شركات بنسبة ٣٫٠٪ 
من إجمالي اسهم الشركات املتداولة بالسوق ولم 
يتم التعامل على اســـهم ٥ شركات بنسبة ٢٫٥٪ 
من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق، كما 
مت إدراج اسهم شركة واحدة جديدة للتداول في 

سوق الكويت لألوراق املالية.

  القيمة السوقية

  واوضح ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات 
املدرجة بالســـوق في نهاية شهر سبتمبر ٢٠٠٩ 
بلغت حوالي ٣٥٫٩٢٢٫٨ مليون دينار بانخفاض 
قدره ١٧٫٥٣١٫٨ مليون دينار وما نســـبته ٣٢٫٨٪ 
مقارنة مع نهاية سبتمبر ٢٠٠٨ والبالغة ٥٣٫٤٥٤٫٦ 
مليون دينار وارتفاع قدره ٢٫١٢٣٫٩ مليون دينار 

وما نسبته ٦٫٣٪ عن نهاية عام ٢٠٠٨.

  االداء العام للسوق خالل التسعة أشهر

  اختتم سوق الكويت لالوراق املالية تعامالته 
للتســـعة اشـــهر من العام ٢٠٠٩ على ارتفاع في 
مؤشراته العامة (السعريـ  الوزني NIC ٥٠) والتي 
حققت مكاسب بلغت ٠٫٤٪ و١١٫٩٪ و ٢٠٫٠٪ على 
التوالي وذلك باملقارنة مع اقفال الســـوق في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٨، اما بالنسبة الى املتغيرات العامة 
فقد شـــهد معظمها انخفاضا وذلك بالنسبة الى 
الفترة املقارنة في التســـعة اشهر املاضية لعام 
٢٠٠٨ والتي عكست تغيرا كبيرا خاصة فيما يتعلق 
مبستويات السيولة حيث انخفض املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة بنسبة ٣٧٪، وانخفض املتوسط 
اليومي لعدد الصفقات بنســـبة بلغت ٠٫١٪ فيما 
ارتفعت كمية االسهم املتداولة بنسبة ٣٧٪ والتي 
عكست ظروفا غير عادية كتبعة من تبعات االزمة 
املالية العاملية التي شهدها السوق خالل الفترة 
وما ترتب عليها من استحواذات وتخارجات وعادة 
بناء مراكز، هذا وقد بلغ املتوسط اليومي للقيمة 

املتداولة ١٠٠ مليون دينار باملقارنة مع ١٥٨ مليون 
دينار للتسعة اشهر من العام ٢٠٠٨.

  اختالط االداء

  هذا وقد شهد السوق طيلة الفترة املمتدة منذ بداية 
العام احلالي فصوال عدة امتزجت بني اكمال السوق 
للحركة التصحيحية احلادة التي واكبت اندالع االزمة 
املالية العاملية والتي ابتدأت على املســــتوى احمللي 
منذ سبتمبر العام ٢٠٠٨ وامتدت الكثر من ستة اشهر 
لينتقل السوق بعدها وحتديدا ببداية الربع الثاني 
الى مرحلة جديدة، والشك ان تغيير توجه السوق 
من اجتاه آلخر عند مراقبته على مدى فترة زمنية 
اطول امنا هو مرتبط ارتباطــــا وثيقا بالتحركات 
والتغييرات التي حتصل لالســــواق العاملية، وملا 
للسوق احمللي من مميزاته ومؤثراته اخلاصة فإننا 
نعتقد ان معيار السوق االساسي ال يرتبط بارتفاعه 
او انخفاضه ضمن نطاق ســــعري معني وامنا هو 
مرتبط بحالة وحجم عمق السيولة، حيث ان عدم 
اقرار وتفعيل قانون االســــتقرار االقتصادي عمليا 
ونتيجة لعزوف املصارف واملؤسسات املالية عن 
متويل االستثمار في االسهم والعقار كان له مرددود 
سلبي نحو ضياع بوصلة املؤشرات في السوق املالي 
بشكل خاص والسوق احمللي بشكل عام، لذلك فقد 
اصبح السوق املالي مبجمله يعتمد على مجريات 
وتطورات ما حصل على صعيد الصفقات احملتملة 
على شركة زين سواء القائمة منها او التي مت االعالن 
عنها ومت الغاؤها الحقا في بيع زين لوحدتها بأفريقيا، 
والدليل على ذلك هو انه ومنذ شهر ابريل املاضي 
عندما ابتدأت التكهنات حول ذلك املوضوع والذي 
تطور الحقا فقد عكس الســــوق مســــاره، وبعد ان 
كانت املؤشرات سواء السعري الذي حقق خسائر 
بلغت ١٣٪ في ذلك احلني واملؤشر الوزني الذي حقق 
كذلك اداء سالبا مبعدل ١٢٪ حتى وصلت الى االداء 
احلالي، وان كان املؤشــــر السعري ال يعكسها فإنه 
ال ادل على ذلك من اداء املؤشــــر الوزني الذي حقق 
 NICمكاسب بنسبة ١٢٪ منذ بداية العام ومؤشر ٥٠

بنسبة ٢٠٪ حتى نهاية سبتمبر ٢٠٠٩.
  وكما هو بديهي فإن امتام عملية بيع مجموعة 
مســــاهمي زين حلصتهم سوف ينتج عنها سيولة 
ضخمــــة وهي كفيلة بتدويــــر احلركة االقتصادية 
واملالية ســــواء على صعيد املصارف والرهونات 
املالية وارتباطها باملخصصات العامة واخلاصة او 
على صعيد خلق فرص استثمارية جديدة وكذلك 
بالنسبة الى صغار املستثمرين املستفيدين بشكل 
رئيسي من تلك الصفقة خاصة ان املنافذ بالسوق 
احمللي محدودة وهو ما ينبئ باعادة اســــتثمارها 
مجددا بنفس القنوات املتاحة محليا وهذا ما يسلط 
الضوء حول كيفية تأثير حجم السيولة وتوفرها 
على الوضع االقتصادي وبالتأكيد فان على السلطة 
التنفيذية اال تقف مكتوفة االيدي بانتظار ما سيوفره 
او يقدمــــه القطاع اخلاص بهــــذا اخلصوص كذلك 
فــــان اهم الروافد التي يجــــب ان تبدأ بها هو طرح 
املشــــاريع التنموية وهو ما ســــبق طرحه من قبل 
وهو مجرد اطروحات ليس اكثر، وهذا يجرنا مرة 
اخرى الى املربع االول في حتمل اجهزة الدولة ممثلة 
بسلطتيها ملسؤولياتها بحعل االقوال والشعارات 

واقعا ملموسا. 

 األسهم األكثر تداوال في التسعة أشهر من حيث القيمة 
 قيمة التداول (مليون د.ك)  الشركة  م 

 ٢٫٨٤٩٫٩١  شركة االتصاالت املتنقلة  ١ 
 ١٫٣٦٩٫٦٩  بيت التمويل الكويتي  ٢ 
 ١٫١١٦٫٩٩  بنك الكويت الوطني  ٣ 
 ١٫٠٧٦٫١٢  شركة أجيليتي للمخازن العمومية  ٤ 
 ١٫٠٠٢٫٣٨  بيت التمويل اخلليجي  ٥ 

 االسهم األكثر تراجعا في التسعة اشهر ـ ٢٠٠٩ 
 التغير  االقفال (د.ك)  الشركة 

 -٧٤٫٤٧٪  ٠٫٠٤٨٥  شركة الصفاة العاملية القابضة  ١ 

 -٥٩٫٣٣٪  ٠٫١٢٢٠  شركة هيتس تيليكوم القابضة  ٢ 

 -٥٩٫٢٠٪  ٠٫١٠٢٠  شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار املالي  ٣ 

 -٥٩٫٢٠٪  ٠٫٠٧١٠  الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار  ٤ 

 -٥٧٫٨٤٪  ٠٫١٥٦٠  بيت األوراق املالية  ٥ 

 توزيع القيمة السوقية بني القطاعات – نهاية التسعة أشهر ـ ٢٠٠٩

 البنوك  ٣٢٫٢٥٪

 االستثمار  ١٠٫٦٦٪

 الصناعة   ٨٫٦٤٪ العقار  ٦٫٥٠٪ التأمني  ٠٫٩٨٪

 اخلدمات
٪٢٨٫٣٢  

 

 االغذية  ٢٫٥٦٪
 غير الكويتي  ١٠٫١٠٪ 

 كمية األسهم املتداولة في الـ ٩ أشهر

 اخلدمات
 الصناعي  ٢٥٫٧٪

٪٥٫٤  

 العقاري
٪٢٢٫٦  

 التأمني
٪٠٫٠  

 

 االستثمار
٪٢٩٫٦  

 البنوك   ٧٫٥٪
 

 غير الكويتية
٪٧٫٧  

 

 األغذية
٪١٫٤  

 األسهم األكثر ارتفاعا في التسعة أشهر ـ ٢٠٠٩ 
 التغير  اإلقفال (د.ك)  الشركة 

 ١٩٢٫١٣٪  ١٫٣٠٠   ١ ـ شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 ١٨١٫٦١٪  ٠٫٤٩٠   ٢ ـ شركة منا القابضة 

 ١٥٥٫١٧٪  ٠٫٧٤٠   ٣ ـ شركة أسمنت بورتالند كويت 
 ١٣٧٫٠٤٪  ٠٫١٢٨   ٤ ـ شركة دانة الصفاة الغذائية 
 ١٣١٫٧١٪  ٠٫٠٩٥   ٥ ـ املجموعة الدولية لالستثمار 

 المصارف األميركية واألوروبية مجتمعة ستتحمل أكثر من ٩٤٪ من الخسائر 

 «صندوق النقد»:٣٫٤ تريليونات دوالر كلفة األزمة المالية العالمية 
أعلــــن   واشــــنطن ـ وكاالت: 
صندوق النقد الدولي أمس تخفيض 
تقديراته لكلفة األزمة االقتصادية 
احلالية على مجمل املؤسســــات 
املالية إلى «حوالــــي ٣٤٠٠ مليار 
دوالر» باملقارنــــة مع أربعة االف 

مليار دوالر قبل ستة أشهر».
  وأفاد صندوق النقد الدولي في 
بيان تزامن مع صدور آخر «تقرير 
حول االستقرار املالي العاملي» بأن 
«االستقرار املالي العاملي حتسن» 
عما كان عليه في ابريل حني قدر 
الصنــــدوق أن كلفــــة األزمة على 
األوساط املالية في العالم ستتخطى 
أربعة االف مليار دوالر لفترة من 
٢٠٠٧ الى ٢٠١٠، لكنه حذر من أن 

«املخاطر تبقى شديدة».
  وأشار إلى «الشكوك الكبيرة» 
التي حتيط بتحقق توقعاته، الفتا 
إلى أن رقم ٣٤٠٠ مليار دوالر يعكس 
التي ستتحملها املصارف  الكلفة 
وغيرها من املؤسسات املالية في 
العالم نتيجــــة التراجع املؤكد أو 
احملتمل في قيمة أصولها املالية.

  وتابع: ان تخفيض التقديرات 
«ناجت الى حد بعيد عن ارتفاع قيمة 
السندات» بسبب انتعاش االسواق 

املالية.
  وحذر صندوق النقد الدولي من 
أن األعباء على املصارف وحدها 
(االميركية واالوروبية واليابانية 
بشكل اساسي) قد ترتفع الى ٢٨٠٠ 
مليار دوالر بشكل اجمالي بينها 

١٣٠٠ مليار دوالر من اخلسائر التي 
مت تســــجيلها و١٥٠٠ مليار دوالر 
من اخلسائر املتوقعة، مؤكدا ذلك 

بتقديراته في ابريل.
   وفي ابريل قدر الصندوق في 
تقريره عن االستقرار املالي العاملي 
ان خسائر البنوك العاملية قد تصل 
إلى أربعة تريليونات دوالر لكنه 
قال إنه خفض الرقم مبقدار ٦٠٠ 
مليــــار دوالر ليعكس ارتفاع قيم 
األوراق املالية واملنهجية اجلديدة 

في حساب خفض األصول.
  وقال مدير قســــم أسواق املال 
بالصندوق جوزيه فينالس «هذا 
التحســــن مرحب به  لكن مازالت 
هناك حتديات كبيرة مقبلة خاصة 

أمام البنوك».

  وقال التقرير انه في حني تتمتع 
البنوك بــــرؤوس أموال قوية مبا 
يكفي لبقائها في الســــوق إال ان 
إيراداتهــــا ليس مــــن املتوقع أن 
تعــــوض بالكامل تخفيضات قيم 
األصول املتوقعة على مدى ١٨ شهرا. 
وقال فينالس إن البنوك بدأت في 
حتقيق أرباح بعد خسائرها الكبيرة 
في مواجهــــة االضطرابات املالية 
العاملية لكنه حثها على االحتفاظ 
بأرباحها وعدم صرف توزيعات 
أرباح. ويرى الصندوق ان املصارف 
االميركيــــة واالوروبية مجتمعة 
ستتحمل اكثر من ٩٤٪ من اخلسائر. 
ومقارنة مع ابريل «شهدت االسواق 
املالية حتسنا وتراجعت املخاطر 
في االسواق الناشــــئة اذ متكنت 

املصارف من احلصول على اموال 
واستعادت اسواق املال نشاطها». 
وأضاف الصندوق انه «رغم ذلك لم 
تستعد القروض بعد عافيتها ويبقى 

االنتعاش االقتصادي خجوال».
   ويتوقــــع الصندوق «تراجعا 
في القروض املصرفية لباقي سنة 
٢٠٠٩ ومطلــــع ٢٠١٠ في الواليات 
املتحدة وأوروبا ويرى «منذ اآلن 
العرض لن يكون مبســــتوى  ان 
القطــــاع اخلاص وان  الطلب في 

كان ضعيفا».
انه  الى     وخلص الصنــــدوق 
«نظرا للقيود املفروضة على منح 
القروض البد من التحرك بتصميم 
للتخلص من األصول الهالكة وتأمني 

السيولة». 
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