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أكدت في تقريرها الشهري أن ترشيد القرار االستثماري وراء الشراء المتحفظ

»االستثمارات الوطنية«: السوق في عنق الزجاجة بمستويات متواضعة للسيولة

البورصة تعاني من مرحلة تراجع حاد بسبب شح السيولة

ذكر التقرير الشهري لشركة 
االستثمارات الوطنية انه خالل 
اكتوب����ر 2009  تداول ش����هر 
انخفض مؤشر املعدل اليومي 
املتداولة وعدد  لكمية االسهم 
الصفقات وقيمتها بنسبة %20.8 
التوالي،  و7.9% و36.4% على 
ومن اصل 203 شركات مدرجة 
في السوق الرسمي مت تداول 
اسهم 180 شركة بنسبة %88.7 
من اجمالي اس����هم الشركات 
املدرجة في الس����وق، ارتفعت 
اسعار اسهم 30 شركة بنسبة 
16.7% م����ن اجمال����ي اس����هم 
الشركات املتداولة في السوق، 
فيما انخفضت اس����عار اسهم 
135 شركة بنسبة 75.0% من 
اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالسوق، واستقرت اسعار اسهم 
15 ش����ركة بنس����بة 8.2% من 
اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
في الس����وق ولم يتم التعامل 
على اس����هم 23 شركة بنسبة 
11.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة في الس����وق الرسمي، 
علما انه مايزال هناك 7 شركات 
موقوفة عن التداول اس����تنادا 
ال����ى قرار جلنة الس����وق رقم 
97/4 والذي يلزم كل الشركات 
والصناديق املدرجة في السوق 
بتقدمي البيانات املالية في موعد 
اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء 
الفترة احملددة، كما مت بتاريخ 
19 اكتوب����ر 2009 وقف ادراج 
اسهم بنك البحرين � الكويت 

في السوق الرسمي.
وبنهاية الشهر، بلغت القيمة 
املدرجة  الرأسمالية للشركات 
الرس����مي 33.133  في السوق 
مليار دين����ار بانخفاض قدره 
2.759 مليار دينار وما نسبته 
7.7% مقارنة مع شهر سبتمبر 
2009 والبالغة 35.892 مليار 
 685.1 دينار وانخفاض قدره 
مليون دينار وما نسبته 2% عن 
نهاية العام 2008. وحول االداء 
العام للسوق، افاد التقرير بأن 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
انهى تعامالته خالل شهر على 

بداخله انعكاسا لعملية جتميل 
املالية ملواجهة  البيانات  لتلك 
اخلسائر التي مت حتقيقها خالل 
الفترة السابقة. القطاعات األكثر 

نشاطا
الى تقدم  التقرير  وأش����ار 
قطاع البنوك الى املرتبة األولى 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بتداول 395.9 مليون 
سهم بنسبة 7.1% موزعة على 
11.129 صفقة بنس����بة %10.0 
بلغت قيمته����ا 263.7 مليون 
دينار بنسبة 23.7% من اجمالي 

قيمة األسهم املتداولة.
في حني تراجع قطاع شركات 
اخلدمات ال����ى املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بتداول 1.028.3 مليون 
سهم بنسبة 18.6% موزعة على 
23.931 صفق����ة بنس����بة 21.5 
بلغت قيمته����ا 258.9 مليون 
دينار بنسبة 23.3% من اجمالي 
قيمة األسهم املتداولة. وتراجع 
قطاع الش����ركات االستثمارية 
الى املرتبة الثالثة للتداول من 
حيث األسهم املتداولة بتداول 
1.986.9 مليون س����هم بنسبة 
35.9% موزع����ة على 36.284 
صفقة بنس����بة 32.6% بلغت 
قيمته����ا 246.0 مليون دينار 
بنسبة 22.1% من اجمالي قيمة 

األسهم املتداولة.

الشركات األكثر نشاطا

وحول أداء الش����ركات ذكر 
التقرير ان بنك الكويت الوطني 
تقدم الى املرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األسهم املتداولة 
بتداول 91.3 مليون سهم موزعة 
على 2.114 صفقة بلغت قيمتها 
114.2 ملي����ون دينار. في حني 
تراجع����ت ش����ركة االتصاالت 
الثانية  املرتب����ة  الى  املتنقلة 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بتداول 73.5 مليون 
سهم موزعة على 4.093 صفقة 
بلغت قيمتها 97.5 مليون دينار. 
وتقدمت شركة منا القابضة الى 
املرتبة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 
143.8 مليون سهم موزعة على 
6.389 صفقة بلغت قيمتها 72.1 

مليون دينار.

انخفاض في ادائ����ه باملقارنة 
مع اقفال شهر سبتمبر وذلك 
بالنسبة الى املؤشرات العامة 
� الوزني(  � السعري   NIC50(
والتي حققت خس����ائر بنسب 
بلغت 8.9% و6.1% و7.1% على 
التوالي، كذلك االمر بالنسبة 
العامة )املعدل  الى املتغيرات 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية 
املتداولة � عدد الصفقات( والتي 
انخفضت بنس����ب بلغت %36 
و21% و8% عل����ى التوالي، هذا 
وبلغ املتوسط اليومي للقيمة 
املتداولة خالل الشهر 53 مليون 
دينار مقابل 83 مليونا للشهر 
قبله. ويتضح من خالل عرض 

توجه املؤش����رات واملتغيرات 
الركود  العامة للس����وق مدى 
الذي اصاب تعامالت الش����هر 
املاضي والذي حافظ في بداية 
تعامالته على االستقرار ضمن 
نطاقه الواقع بني حاجز 7.500 
وحاجز 7.900 وذلك منذ شهر 
يوليو املاضي حتى نهاية تداول 
االسبوع قبل االخير من اقفال 
الش����هر، وتابع التقرير انه ال 
نس����تطيع اعتب����ار اي حركة 
النطاق  للمؤش����ر ضمن ذلك 
بخس����ائر او مكاسب بقدر ما 
نعتبرها انعكاسا حلالة التذبذب 
التي يعيشها السوق، اال اذا مت 
كسر تلك احلواجز الفنية في 

ح����دود النطاقني، فعندها اذن 
ميكننا اعتبار ذل����ك على انه 
توجه ومنحى جديد للسوق، 
وهو ما حتقق خالل تعامالت 
االسبوع االخير من الشهر، اذ 
اس����تقر املؤشر العام مباشرة 
فوق مستوى دعم جديد 7.340 
بس����بعة نقاط، وبذل����ك فإن 
الس����وق يقبع حاليا مبرحلة 
التأكيد  الزجاج����ة، فإما  عنق 
على توجه التصحيح وحتول 
التي متثلت في  املس����تويات 
الدعم الى مس����تويات مقاومة 
او االرتفاع فوقها والتأكيد على 

مستويات الدعم احلالية.
ان املؤشرات احلالية وفي 

التي  املتواضعة  السيولة  ظل 
يحظى بها السوق والتي تعد 
ادنى مستوى خالل العام احلالي 
بعد شهر يناير 2009 في خضم 
االزمة املالية العاملية، حيث بلغ 
حينها املتوسط اليومي للقيمة 
املتداولة 45 مليون دينار تفسر 
على اساس ان توجه السوق 
خالل املرحل����ة احلالية وفي 
القريب حتى وان  املس����تقبل 
كان اجتاه����ه نحو التصحيح 
فليس بالضرورة التأكيد على 
جدية ذلك التصحيح او ان يأخذ 
ابعادا تزيد من تفاقمه، حيث ان 
املتغيرات العامة � والتي تقيس 
حجم تفاعل السوق وبالتالي 

م����دى مصداقية توجهاته � لم 
تسجل ركودا فحسب، بل انها 
تعد االدنى خالل العام من بعد 
تعامالت شهر يناير، وغياب 
السيولة ليس مرده شحها امنا 
ثمة عوامل ساهمت نحو الشراء 
املتحفظ من قبل متخذي القرار 
االستثماري وترقبهم لالمور 
بصفة عامة، فبخالف العوامل 
االستثنائية التي تخص عمليات 
استحواذ، وبالتالي االحتفاظ 
باالسهم محلها، فإن هناك عوامل 
اخرى س����اعدت على ترشيد 
القرار االستثماري، فحتى اليوم 
قبل االخير من تداول الش����هر 
لم تعلن سوى 30 شركة عن 

ارباحها لفترة 2009/9/30 من 
اصل 202 شركة مدرجة، وهو 
معدل ضئيل ال يشكل اكثر من 
15% من شركات السوق املدرجة، 
ولم يتبق س����وى اس����بوعني 
حتى تعلن باقي الشركات عن 
ارباحها، واال فستتلقى عقوبة 
االيق����اف عن التداول، وهو ما 
يحفز على عملية بيع االسهم 
وتصريفها عالوة على ان ذلك 
يعكس الصعوبات التي تواجهها 
البيانات  الشركات في اعتماد 
املالية، سواء من خالل تطبيق 
العاملية  الش����روط واملعايير 
ف����ي عملية التدقيق حتى وان 
كانت غير معتمدة او انه يحمل 

18% من الشركات أعلنت نتائجها املالية رغم انقضاء ثلثي مدة اإلفصاح

»بيان«: التخوف من عودة التأزيم بين السلطتين
 وترقب النتائج الفصلية وراء تراجع تداوالت أكتوبر

 أرج����ع تقرير 
»بي����ان« حول أداء 
الكوي����ت  س����وق 
لألوراق املالية عن 
أكتوبر 2009  شهر 
تراجع الس����وق خالل الشهر إلى 
عدة عوامل أهمها افتقاره حملفزات 
جدي����دة من أجل عودة النش����اط 
وحتقيق النمو، وترقب املتعاملني 
بالسوق لنتائج الشركات عن فترة 
األشهر التسعة املنقضية من العام 

احلالي. 
وقال التقرير انه رغم انقضاء 
ثلثي مدة اإلفص����اح عن النتائج 
الفصلي����ة، إال أن عدد الش����ركات 
املعلن����ة لم يتجاوز س����وى %18 
من الشركات املدرجة في السوق 
الرسمي.  وأضاف أنه من بني العوامل 
األخرى تخوف املتعاملني من عودة 
التأزمي إلى الساحة السياسية بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
ما قد ينعكس سلبا على األوضاع 
االقتصادية احمللية وذلك في وقت 
مير فيه االقتصاد الكويتي مبرحلة 
هو بأمس احلاجة فيها إلى توافق 
حكوم����ي برملاني م����ن أجل إقرار 
العديد م����ن القوانني االقتصادية 
املؤجلة واملضي مبش����اريع ذات 
طابع تنموي من شأنها دفع عجلة 
األعمال في البلد إلى الدوران. كما 
لعبت تطورات صفقة أسهم شركة 
االتصاالت املتنقل����ة »زين« دورا 
بارزا في نشاط السوق، إذ كان لها 
وقع سلبي على مجريات التداول 
خالل بعض جلسات الشهر، بعد أن 
ساهمت أخبار تلك الصفقة بشكل 
مباشر في االرتفاعات التي سجلها 

السوق في فترات سابقة.
وقد انعكست العوامل املذكورة 
أعاله على مستويات التداول في 
أكتوبر، فاتسمت بالضعف الشديد. 
حيث تسببت في شيوع حالة من 
احلذر والتردد فيما بني املتداوين، ما 
أدى إلى هيمنة عمليات البيع على 
حتركاتهم مقابل إحجامهم الواضح 
عن الشراء، كما تراجع إجمالي كل 
من كمي����ة وقيمة التداوالت خالل 
الشهر إلى أدنى مستوى لهما منذ 

فبراير من العام احلالي.
الكويت  وقال: تراجع س����وق 
لألوراق املالية للشهر الثاني على 
التوالي، إال أن نس����بة اخلس����ائر 

جيدة عن الربع الثالث من السنة. 
وتزامن ذلك مع مواصلة أس����عار 
النفط للنمو، حتى جتاوز س����عر 
البرميل في األس����بوع الثالث من 
الش����هر حاجز ال� 80 دوالر للمرة 
األولى هذا العام، وساهم في ذلك 
تراجع سعر الدوالر خالل الشهر 
وتوق����ع إدارة معلوم����ات الطاقة 
العاملي  الطلب  األميركية بارتفاع 
على النفط في نهاية العام احلالي. 
وبني أن س����وق الكويت لألوراق 
املالي����ة لم يتجاوب ف����ي أكتوبر 
مع هذه املؤشرات اإليجابية، كما 
جتاوبت بعض األسواق اخلليجية 
املجاورة، والتي متكنت من حتقيق 
املكاسب بنهاية الشهر، في حني كانت 
تراجعات األسواق الباقية أقل حدة 
من اخلسائر التي تكبدها السوق 
احمللي، فباستثناء األسبوع األول 
من أكتوبر الذي حقق فيه سوق 
الكويت منوا اتسم بالتردد، سجل 
السوق انخفاضات شبه متواصلة 
على مدى األسابيع الثالثة التالية 
أعادت مؤشر السوق السعري إلى 
ما دون مستوى إغالق العام املاضي، 
في حني تآكلت املكاسب السنوية 
للمؤش����ر الوزني بشكل ملحوظ 
بسبب الضغوط التي تعرضت لها 

مجموعة من األسهم القيادية.
وانخفض املؤشر السعري في 14 
يوما من إجمالي 21 يوم تداول في 
أكتوبر بينما ارتفع في 7 أيام. ومع 
نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي 
التراجع في أكتوبر 6.01%، حيث 
أنهى املؤشر السعري تداوالت الشهر 
عند 7.347.5 نقطة بعد تسجيل 
انخف����اض قدره 469.8 نقطة. من 
ناحية أخرى، سجل املؤشر الوزني 
خسائر في 15 يوما من الشهر بينما 
ارتفع في ال� 6 أيام الباقية، وأنهى 
املؤشر تداوالت الشهر عند 422.78 
نقطة بخسارة مقدارها 32.19 نقطة 
ونس����بتها 7.08% م����ن إقفاله في 
سبتمبر.  ومع إقفال اليوم األخير 
من الش����هر تكون خسائر املؤشر 
السعري املسجلة، مقارنة بإغالق 
العام 2008، قد بلغت 5.59%، في 
حني تقلصت مكاسب املؤشر الوزني 

السنوية %3.95. 

املتكبدة خالل شهر أكتوبر كانت 
أكبر من التراجع املسجل في شهر 
سبتمبر الس����ابق، فبعد أن اتخذ 
السوق مسارا هابطا خالل أكتوبر، 
والذي ازدادت حدته في األسبوع 
األخير من الش����هر، أنهى كل من 
مؤشري السوق الرئيسيني تداوالت 

أكتوبر مسجلني أكبر نسبة تراجع 
شهرية منذ شهر مارس من العام 
احلال����ي، حيث انخفض املؤش����ر 
السعري بنسبة 6.01% فيما خسر 
املؤشر الوزني ما نسبته %7.08.

وبني أن الس����وق بدا أقل تأثرا 
بالتط����ورات االقتصادية العاملية 

خالل الش����هر، حيث شهد أكتوبر 
استمرار أس����واق األسهم العاملية 
باالرتفاع وتسجيل بعضها ألعلى 
مستوياتها منذ 12 شهرا، وذلك على 
ضوء مؤشرات إيجابية فيما يتعلق 
بتطورات األزمة املالية باإلضافة 
إلى حتقيق بعض الشركات ألرباح 

أداء مؤشرات 
القطاع

التغيرأكتوبرسبتمبر

-3.43%9.135.98.822.5البنوك

-10.67%6.568.05.867.2االستثمار

-1.55%2.834.12.790.3التأمني

-6.76%3.093.52.884.4العقار

-5.26%6.266.05.936.5الصناعة

-5.68%15.972.015.064.9اخلدمات

-3.25%4.815.04.658.7األغذية

-3.93%8.227.47.903.9غير الكويتي

ذكر تقرير شركة املركز املالي أن 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد 
هذا األسبوع استمرارا للنزف في 
مؤشريه والذي زادت حدته حيث 
فاقت خسائر األسبوع ما يفوق 
5% في أكبر خسائر أسبوعية يشهدها السوق 
منذ أشهر، واليزال السوق يعاني من غياب أي 
محفزات جديدة حيث جاءت نتائج أغلب الشركات 
التي أعلنت عن أرباحها دون املتوقع ولم تكن 
كفيلة بدفع الس���وق إذ أن أغلب الش���ركات لم 
تشهد حتسنا في نتائجها كما هو متوقع أيضا 
للشركات التي لم تعلن حتى اآلن. وأفاد القرير 
بأن نتائج البنوك والتي كانت محملة بالكثير 
من املخصصات لها أثر س���لبي على الس���وق 
والتي تعطي وجوب إيجاد حل جذري للمشكلة 
وضرورة إيجاد حل للش���ركات في القطاعات 
األخرى ومحاولة تسريع عجلة االقتصاد احمللي 
عن طريق طرح مش���اريع جديدة واس���تقرار 
الوضع السياسي والتعاون بني السلطتني بعد 
أن شهدت أول جلس���ة ملجلس األمة تهديدات 
بتقدمي استجوابات. وتابع التقرير أنه كما كان 
النخفاض السوق األميركي بعد انخفاض مؤشر 
ثقة املستهلكني أثر على األسواق العاملية والتي 
انخفضت في مجملها مصحوبة بانخفاض أسعار 
النفط بسبب حتسن بيانات املخزون األميركي 
أثر على الس���وق والذي بات يتأثر باألسواق 
العاملية في النزول بينما ال يبدي تفاعال معها 

عند صعودها.  وعلى صعيد إعالنات األرباح، 
أعلن بي���ت التمويل عن حتقيقه 106.4 مليون 
للتسعة أشهر األولى حيث بلغت أرباح الربع 
الثالث 34.3 مليون مقارنة بأرباح بلغت 63.2 
للفترة املماثلة من العام املاضي بانخفاض قدره 
45% وبربحية سهم بلغت 15.1 مقابل 27.4 فلسا، 
كما أعلن بنك اخلليج عن حتقيقه 0.465 مليون 

كأرباح للربع الثالث بانخفاض قدره %98.
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة أجيليتي 
عن استمرار املفاوضات اخلاصة ببيع حصتها 
في ش���ركة كورك تيليكوم العراقية، كما اعلن 
بيت التمويل اخلليجي عن بيعه 10% من حصته 
البالغة 15% في كيوانفس���ت مببلغ 50 مليون 
دوالر نتجت عنها خسارة دفترية بقيمة 7 ماليني 
دينار. احتل قطاع االستثمار املرتبة األولى لهذا 
األس���بوع من حيث قيمة التداول األسبوعية 
بنس���بة 29.2% من إجمالي التداوالت مدفوعا 
بارتفاع التداول على أس���هم مشاريع الكويت 
والديرة القابضة بنسبة 13% من إجمالي تداوالت 
السوق، وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة الثانية 
بنسبة 25% مدفوعا بارتفاع التداول على سهم 
زين. وأشار إلى أنه من الناحية الفنية، يحظى 
املؤشر السعري بدعم عند مستوى2007 نقاط 
بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7400 نقطة، 
بينما يحظى املؤشر الوزني بدعم عند مستوى 
410 و415 فيم���ا يواجه مقاومة عند مس���توى 

425 نقطة.

»المركز«: السوق يعاني من غياب المحفزات الجديدة 
وأرباح الشركات غير كفيلة لرفع المؤشرات

تقــارير

قيمة وكمية التداوالت حسب قطاعات السوق

كمية األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة

االستثمار 
%35.9

البنوك
%7.1

البنوك
%23.7

غير الكويتية
األغذية%7.0

%1.1

اخلدمات
%23.3 الصناعي

%12.8
العقاري

%9.7

التأمني
%0.2

غير الكويتية
األغذية%10.4

%1.1

اخلدمات
%18.6 الصناعي

%6.0
العقاري
%20.8

التأمني
%0.1

االستثمار
%22.1


