
اقتصاداالحد  6  ديسمبر  2009   52

1.2 مليار دينار الخسائر السوقية للبورصة األسبوع الماضي 
واستمرار االنخفاض سيفاقم من أوضاع الشركات والبنوك

4.5 مليارات دينار إجمالي الخسائر منذ بداية العام

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي

التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيانالتغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو –(22 حتى 25 نوفمبر1 حتى 3 ديسمبرمؤشر%)+ أو –(22 حتى 25 نوفمبر1 حتى 3 ديسمبرمؤشر

-26.8-4.4796.1221.643املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/ يوم(-4.2-4.067.34.244.8177.5مؤشر NIC 50 )نقطة(

-15.2-46.182.42354.435.3518.252.928املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك/ يوم(-3.4-6.698.26.933.7235.5السوق السعري )نقطة(

-64.3-125.000350.000225.000كمية األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(-3.9-371.8387.015.3السوق الوزني )نقطة(
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أزمة دبي ستفاقم من أزمة القطاع الخاص الكويتي وتدخل الحكومة بات ملحًا

سيطرة روح التشاؤم تجاه الوضع السياسي واالقتصادي تكرس عدم الثقة في البورصة

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي
نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

يعطي شعورا لدى املستثمرين 
بعدم الثقة في البورصة.

الص���راع  خامس���ا: حال���ة 
السياسي الذي متر به الكويت 
منذ اربعة اعوام وادى الى تأخر 
في البرامج االقتصادية التنموية 
في البالد رغم الفوائض املالية 
الضخمة ل���دى احلكومة، االمر 
الذي عم���ق من تداعيات االزمة 
املالية العاملي���ة على االقتصاد 
الكويتي والتي زادت مع االزمة 

الراهنة التي متر بها دبي.
سادس���ا: لم تنحص���ر آثار 
الصراع السياسي الذي سيطر 
عل���ى احلياة ف���ي الكويت في 
الس���نوات املاضي���ة في غياب 
املشاريع التنموية، بل امتد ذلك 
الى القوانني املرتبطة بالش���أن 
االقتصادي ب���دءا من اخلالفات 
في قانون االفصاح والذي ولد 
ازمة االسهم احمليدة التي اثرت 
البورصة وقتها،  بش���دة على 
وتبعه���ا تغيير في قوانني ادت 
الى توقف ش���به تام ملشاريع 
ال� B.O.T وص���وال الى خروج 
االستثمارات الكويتية الى خارج 
الكويت بعد ان تأكد لدى رجال 
االعمال وكبار املس���ؤولني في 
الش���ركات الكويتية ان البيئة 
االستثمارية في الكويت اصبحت 
طاردة لالستثمار، في الوقت الذي 
كانت فيه كل الدول اخلليجية، 
خاصة االمارات وحتديدا دبي، 
تعمل على جذب رؤوس االموال 
الكويتية، وبالتالي فإن القطاع 
اخل���اص الكويتي ومس���تقبل 
التنمية في الكويت دفعا فاتورة 
الصراع السياسي الكويتي محليا 
وخارجيا، فلوال الصراع السياسي 
لتوطنت رؤوس االموال احمللية 
في الكويت وزادت استثماراتها 
داخ���ل البالد، االم���ر الذي كان 
سيقلل من تداعيات االزمة على 

االقتصاد الكويتي.
وفي كل االح���وال، فإن عام 
2009 اوشك على االنتهاء بكل 
ما فيه من اوض���اع اقتصادية 
وسياسية صعبة، اال ان هناك 
شعورا شبه راسخ بأن النصف 
االول من العام املقبل س���يكون 
اصعب ما لم يتم جتاوز االزمة 
السياسية للبدء في اجناز الكثير 
من امللف���ات االقتصادية النقاذ 
القطاع اخلاص الذي اوشك على 
الترنح، فخالل االسبوع اجلاري 
هناك اوضاع سياسية صعبة 
خاصة فيما يتعلق باستجواب 

رئيس احلكومة.

واالسوأ ان هناك شعورا طاغيا 
لدى االوساط االستثمارية بان 
السوق الكويتي مرشح ملزيد من 

اخلسائر السباب عدة:
اوال: املخاوف من اس���تمرار 
تداعيات ازمة دبي على الشركات 
الكويتية، وبالتالي  على قطاع 
البنوك، فعلى الرغم من ان البنك 
املركزي اعلن ان هناك س���بعة 
بنوك ليس لديها انكشافات على 
العاملية والنخيل  شركتي دبي 
العقارية، اال ان هناك تداعيات 
غير مباشرة متوقعة على قطاع 
البن���وك الذي اق���رض العديد 
م���ن الش���ركات الكويتية التي 
استثمرت في دبي، وبالتالي فإن 
ذلك سينعكس على اداء البنوك 
ليس خالل العام احلالي فقط بل 
العام املقبل ايضا من خالل اخذ 

املزيد من املخصصات.
ثانيا: في ظل وجود مخاوف 
ل���دى املس���تثمرين االجان���ب 
س���واء البنوك او الشركات من 
ازمة دبي،  اس���تمرار تداعيات 
فإن هناك صعوبة ستواجه كل 
الشركات املس���تثمرة في دبي 
في التخلص من اصولها هناك، 
خاصة الشركات التي تعاني من 
ازمات مالية والتي في مقدمتها 
الشركات الكويتية وحتديدا في 

قطاع االستثمار والعقار.
ثالث���ا: من���ذ بداي���ة االزمة 
وحتى اليوم لم تتخذ احلكومة 
في الكويت اجراءات مش���ابهة 
لالجراءات التي اتخذتها مختلف 
الت���ي قامت بعمل  العالم  دول 
برامج لتحفيز االقتصاد، بل على 
العكس من ذلك قامت احلكومة في 
الكويت بخفض امليزانية العامة 
للدولة، لذلك حققت العديد من 
االسواق اخلليجية واالقليمية 
والعاملية مكاسب جيدة مدفوعة 
ببرامج التحفيز االقتصادي فيما 
واصل���ت البورص���ة الكويتية 

االنخفاض بنسبة %14.
رابعا: تزامن مع غياب برامج 
التحفيز االقتصادي في الكويت 
تشدد من قبل البنوك الكويتية 
في التس���هيالت االئتمانية، بل 
قابل ذلك تش���دد في احلصول 
البنوك على  على مس���تحقات 
الشركات، االمر الذي لم ميكنها 
من استغالل الفرص االستثمارية 
التي تولدت من االزمة س���واء 
محليا او اقليميا او عامليا، االمر 
الذي يشير الى استمرار تفاقم 
الوضع لدى الشركات الكويتية 
ف���ي العام املقبل ايضا، وهو ما 

القيادية، وبفرضية ان السوق 
سيشهد نشاطا خالل األسابيع 
الثالثة القادمة ويحقق مكاسب 
س���وقية في ح���دود 2.5 مليار 
دينار، فإنه سينتهي العام 2009 
وهناك خسائر سوقية تقدر بنحو 
2 مليار دينار، ومن ش���أن ذلك 
ان يؤدي الى انخفاض كبير في 
األصول املرهونة مقابل قروض 
األمر الذي سيزيد من الضغوط 
على البنوك والعمالء الذين قاموا 
برهن أسهم سواء كانوا أفرادا أو 
شركات، وبالتالي فإن هذا الوضع 
سيكون له تداعيات كبيرة على 
الش���ركات من جهة القدرة على 
املالية وعلى  بالتزاماتها  الوفاء 
البورصة من جه���ة أخرى في 
القادم،  العام  النصف األول من 
خاصة اذا أخذنا في عني االعتبار 
ان اخلس���ائر الضخمة جلميع 
مؤشرات السوق حدثت في الربع 
األخير من العام احلالي، األمر الذي 
سيؤثر بشدة على النتائج املالية 
للشركات وبالتالي البنوك التي 
تعاني من أزمة رهونات بقيمة 15 
مليار دوالر، األمر الذي سينعكس 
على مجمل نتائجها املالية، هذا 
االنخفاض الكبير في قيم األصول 
في البورصة وأيضا في العقار 
سيؤدي الى زيادة ملحوظة في 
املخصصات األمر الذي قد يؤدي 
الى زيادة اخلسائر لدى البنوك 
التي تكبدت خسائر في األصل في 
الربع الثالث وتقليل هاشم األرباح 
لدى البنوك التي حققت أرباحا 
البنوك املنكشفة بشكل  خاصة 
كبير على الشركات، وبالتبعية 
سيؤدي ذلك الى تداعيات سلبية 
على البورصة خاصة ان الكثير 
املالية  من الصناديق واحملافظ 
تعول على توزيعات البنوك التي 
أرباحا وأيضا الشركات  حققت 
القيادية األخرى لتوفير سيولة 
مالية ميكن ان تستغلها في العام 

القادم.

أزمات متالحقة

أزمات متالحقة محليا واقليميا 
وعاملي���ا نتيجته���ا اس���تنزاف 
متواصل ألموال املستثمرين في 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
بدءا من استثمارات املؤسسات 
والهيئ���ات احلكومي���ة وانتهاء 
العادي، واذا  الفرد  باملس���تثمر 
كان���ت احلكوم���ة ق���ادرة على 
البورصة،  حتمل خسائرها في 
الع���ادي يتعرض  املواطن  فإن 
ألزمات اجتماعية حادة نتيجة 

هشام أبوشادي
البورصة  الرغم من ان  على 
الكويتية شهدت األسبوع املاضي 
تداوال ملدة 3 أيام فقط منها يومان 
شهدت فيهما هبوطا حادا ويوم 
واحد شهدت صعودا محدودا اال 
انها تكبدت خسائر ضخمة في 

مؤشراتها كافة.
العام  فقد انخفض املؤش���ر 
للبورص���ة مبقدار 235.5 نقطة 
ليغل���ق عل���ى 6698.2 نقط���ة 
بانخفاض نسبته 3.4% لتصل 
خسائر املؤشر السعري منذ بداية 
العام الى 1084.4 نقطة بانخفاض 

نسبته %13.9.
كذلك تكبد املؤش���ر الوزني 
خسائر األسبوع املاضي قدرها 
15.3 نقطة ليغلق على 371.8 نقطة 
بانخفاض نسبته 3.9% مقارنة 
بتداوالت األسبوع قبل املاضي، 
لتصل خسائر املؤشر منذ بداية 
العام الى 34.9 نقطة بانخفاض 

نسبته %8.6.
وكان من ش���أن اخلس���ائر 
التي حلقت بأس���عار  الضخمة 
األس���هم خاصة أسهم الشركات 
القيادية ان تكبدت القيمة السوقية 
خسائر ضخمة األسبوع املاضي 
بلغت مليارا و219 مليون دينار 
لتصل القيمة السوقية االجمالية 
الى 29 مليارا و256 مليون دينار 
بانخف���اض نس���بته 4% لتصل 
اخلسائر السوقية للسوق منذ 
بداية العام الى 4 مليارات و542 
مليون دينار بانخفاض نسبته 

.%13.4
الثالثة  وتراجعت املتغيرات 
مبعدالت كبي���رة، فقد تراجعت 
كمية األس���هم املتداولة بنسبة 
54.5%، والقيمة بنسبة %36.4 

والصفقات بنسبة %45.1.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

لم يبق سوى 3 أسابيع تقريبا 
وينتهي ع���ام 2009 والذي يعد 
أصع���ب األعوام التي مرت على 
الكويت منذ التحرير، وبالتالي 
فإن���ه إلنق���اذ ما ميك���ن إنقاذه 
الش���ركات، فمن  في ميزانيات 
الض���روري ان يحقق الس���وق 
ارتفاعا كبي���را خالل أغلب أيام 
التداول حتى نهاية العام، فهناك 
خسائر سوقية منذ بداية العام 
تقدر بنحو 4.5 مليارات دينار 
بعد ان كان هناك مكاسب سوقية 
وصلت ال���ى حوالي 7 مليارات 
دينار، وأغلب اخلسائر السوقية 
الش���ركات  حتققت في أس���هم 

فيه هو االساس، فمنذ بداية العام 
وحتى اليوم حققت اغلب االسواق 
اخلليجي���ة والعربية والعاملية 
مكاسب ملحوظة باستثناء السوق 
الكويتي الذي تكبد خسائر كبيرة، 

بأسواق املال اخلليجية ومعظم 
االسواق العربية في اعقاب االعالن 
عنها، ورغم تعافي اغلب االسواق 
الكويتي ينفرد  الس���وق  ان  اال 
الثقة  افتقاد  بخصائص جعلت 

فقد جاءت أزمة دبي لتقضي 
عل���ى ما تبقى من ق���درات لدى 
بعض الش���ركات املدرجة التي 
ستعاني بش���كل مباشر او غير 
مباشر من ازمة دبي، التي هوت 

تبخر مدخراته، بل ان الغالبية 
من املواطن���ني واألفراد املقيمني 
الذين اس���تثمروا في البورصة 
أصبحوا غير قادرين على مواجهة 

الصعوبات املعيشية اليومية.
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