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الكويت � كونا: انخفض س���عر برميل النفط 32
الكويتي 75 سنتا في تعامالت امس االول ليستقر 
عند مستوى 70.71 دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت 
اجلمعة املاضية والبالغ 71.46 دوالرا للبرميل.

 ورغم التراجع الطفيف فان اس���عار النفط 
تش���هد في الوقت الراهن حالة من التعافي في 
ظل مؤشرات تبني ان االقتصاد العاملي قد جتاوز 

مرحل���ة القاع في ازمته املالية وبدأ يس���ير في 
مرحلة الصع���ود واالنتعاش من جديد وهو ما 

يعني زيادة الطلب على النفط.
 ويأتي تراجع اسعار الدوالر مقابل العمالت 
االخرى كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط اضافة 
الى بعض التقارير التي تشير الى احتمال عودة 

املضاربني الى السوق النفطية من جديد.

سعر برميل النفط الكويتي عند 70.71 دوالرًا

إطالق مؤشر إضافي جديد للسوق
بين أمنيات 

وتالعب 
»الحوكمة«

»المضاربين«
عمر راشد

يبدو ان اطالق مؤشر جديد للسوق، كما أعلن مديره العام صالح 
الف����الح في نهاية نوفمب����ر املاضي يأتي هروبا م����ن واقع التداوالت 
»املختلة« والتي تعاني من ظواهر سلبية عديدة ليس أقلها تداوالت 
الثواني األخيرة وليس أفدحها وجود ما ال يقل عن 30% من الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي ينطبق عليها صفة الشركات »الوهمية« 
ساهمت بشكل كبير في السقوط احلر ملؤشره السعري على مدى 18 

شهرا بنسبة تصل إلى 60% تقريبا.
هك����ذا وصفت مصادر ل� »األنباء« نية ادارة الس����وق في نوفمبر 
املاضي اطالق مؤش����ر جديد »مجهول املالمح« منتصف العام املقبل، 
متس����ائلة ما فائدة وضع مؤشر جديد ومضمون عمليات التداول في 

السوق مختل ودون املستوى املأمول.
وقال����ت ان هناك الكثير من الثغرات في قواع����د التداول اليومية 
جتعل السوق مرتعا للمضاربني، فبنوك تصل قيمتها السوقية الى 3 
مليارات دينار تتساوى مع شركات مجموع قيمتها ال تتعدى بضعة 
ماليني، اضافة الى ان معايير التداول جتعل صناع الس����وق يحولون 

أداء السوق في ثوان من اللون األحمر الى األخضر 
وهي ظاهرة ال توجد في أي س����وق مالي آخر على 

اإلطالق
وبينت ان الس����وق يحتاج الى ما هو أكبر من 
مؤشر إضافي الى تسريع صدور قانون هيئة سوق 
امل����ال والعمل على تبني آليات جديدة من ش����أنها 
زيادة الس����يولة في الس����وق، الفتة الى ان جوهر 
التغيي����ر يكمن في زيادة حجم الس����يولة وليس 

إطالق مؤشر.
غير ان البعض يرى ان اطالق مؤشر اضافي قد 
يكون خطوة جيدة في اطار حوكمة الس����وق التي 
تتبناه ادارته والتي تعنى بالعمل على زيادة معايير 
الرقابة وكذلك تغيير نظام التداول والسعي لبناء 
منظومة متكامل����ة ومترابطة بينها وبني العاملني 
بداخله خاصة ش����ركات الوساطة وصناع السوق 

خالل املرحلة املقبلة.
ولكن قد يتساءل البعض، ملاذا ال تفصح إدارة 
الس����وق عن املعايير التي وضعتها أمام مجموعة 

»OMX ناسداك« للبدء في إعداد هذا املؤشر وفقا خلصوصية وطبيعة 
الشركات املدرجة في السوق، حيث اكتفى مدير عام السوق بقوله ان 
املؤش����ر سيتم وضعه وفقا للمعايير الدولية وهو أمر بال شك يطمح 

املتداولون إليه.
وفي العادة وحسب ما رأت مصادر متابعة ألداء السوق فإن األمر 
يتطلب في البداية تنظيفا للش����ركات »املنتفخة« بأخرى ورقية أوال، 
والعمل على اخلطوة الثانية على اختيار شركات تتمتع بأداء تشغيلي 
وقوة مالية ومعدل دورات كبير للسهم خالل العام، من خاللها ميكن 

البدء في بناء مؤشر جديد وفعال.
وقبل البدء في بناء املؤش����ر على ادارة السوق العمل على تعزيز 
الش����فافية والبدء في ردع املتالعبني والبدء بتنفيذ اجراءات عقابية 
صارمة والتي من بينها ش����طب الش����ركات غير املؤهلة في الرسمي 
ونقلها الى املوازي وهو اجراء تعمل به البورصات العربية املجاورة 
والتي تتدرج العقوبات لديها من »الس����جن« الى »الش����طب« حسب 

نوعية املخالفة وحجمها.
ويرى ان تعزيز الضوابط السابقة سيجعل املؤشر اجلديد معبرا 
عن املضمون احلقيقي للتداوالت، موضحني ان فترة ال� 8 أشهر إلطالق 
املؤش����ر س����تكون كافية وليس هناك معوقات تقف أمام رغبة إدارة 

السوق واملتداولني في تنفيذ ما مت االتفاق عليه.

السوق بحاجة 
إلى إجراءات 

»جوهرية« تقضي 
على الظواهر السلبية 

للتداوالت 
وتعزز الشفافية والبدء 
بتنفيذ إجراءات صارمة

المؤشر الجديد 
يحتاج إلى تنظيف 
السوق من شركات 

ورقية أضرت 
بواقع التداوالت 

وجعلت الطابع 
»الوهمي« و»المضاربي« 

هو السائد

كيف ميكن املساواة بني شركات قيمتها السوقية مبليارات وأخرى ال تساوي آالفا في واقع التداول؟


