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ذكرت شركة املركز املالي 
في تقريرها االسبوعي ان 
س���وق الكويت لألوراق 
املالية قد شهد هذا األسبوع 
استمرار التراجع في مؤشراته 
في ظل عدم وجود مس���تجدات جديدة 
على الساحة وتداعيات استمرار تأجيل 
قضية أجيليتي وتردد أنباء عن املبالغ 
التي ميكن أن تدفعها الشركة على الرغم 
من غياب أي تصريح رسمي من اجلانبني 
يدل على سبل حل القضية، وعلى الرغم 
من نزول املؤشر إال أن النزول كان طفيفا 
بفعل اقفاالت نهاية السنة والتي انتشلت 
املؤشر في اليوم األخير من النزول إلى 
الصع���ود وحافظت على املؤش���ر فوق 

مستوى 7000، ولم تكن هناك مبادرات 
شراء تذكر حيث ان السوق حاليا يفتقر 
إلى أي محفز للشراء ويترقب إعالنات 
نهاية السنة باإلضافة إلى إمكانية توزيع 
التشغيلية  الش���ركات  األرباح من قبل 
وخصوصا البنوك والتي ترددت أقوال 
عن احتمالية عدم توزيعها والتي ستكون 
احملفز األبرز للفترة القادمة في حتديد 

اجتاه السوق.
وبلغ املؤش���ر الوزني 385.75 نقطة 
بانخفاض قدره 0.4%، كما انخفض املؤشر 
السعري بنسبة 0.7% ببلوغه 7055.3 نقطة، 
لتصبح بذلك خس���ائر املؤشرين الوزني 
والسعري للسنة 5.2% و10% على التوالي، 
كما انخفضت قيمة وكمية التداول حيث 

بلغت القيمة 241.9 مليونا مبعدل تداول 
يومي بلغ 48.4 مقابل 58.4 مليون دينار 
لألسبوع املاضي بانخفاض بلغ 17.1%، بينما 
انخفضت كمية التداول اليومية بنس���بة 
30.8% ببلوغها 296.1 مليون سهم مقابل 

427.9 مليون سهم لألسبوع املاضي.
وقد احتل قطاع اخلدمات املرتبة األولى 
لهذا األس���بوع من حيث قيم���ة التداول 
األس���بوعية بنس���بة 40.7% من إجمالي 
التداوالت مدفوع���ا بارتفاع التداول على 
أس���هم اجيليتي والسور للوقود بنسبة 
22% من إجمالي تداوالت الس���وق، وجاء 
الثانية بنسبة  قطاع االستثمار باملرتبة 
21.5% مدفوعا بارتفاع التداول على سهم 

الديرة.

»المركز« تداعيات قضية أجيليتي ألقت بظاللها السلبية
على أداء السوق في نهاية العام

أكدت في تقريرها السنوي أن أداء البنوك يمثل عصب السوق

»االستثمارات الوطنية«: السوق مّر بأعنف عملية تصحيح
منذ 10 سنوات فقد فيها 22 مليار دينار من قيمته

في حتليل االداء العام للسوق خالل 
التقرير السنوي لشركة  2009، اوضح 
 NIC50 االستثمارات الوطنية ان مؤشر
اقفل بنهاية تداول ش����هر ديسمبر عند 
مستوى 4.171.6 نقطة بانخفاض قدره 123.8 نقطة وما نسبته 
2.9% مقارنة باقفال شهر ديسمبر 2008 والبالغ 4.295.4 نقطة 
وقد اس����تحوذت اسهم املؤش����ر على 80.4% من اجمالي قيمة 
االسهم املتداولة في السوق خالل عام 2009، كما اقفل املؤشر 
السعري للسوق عند مستوى 7.005.3 نقاط بانخفاض قدره 
777.3 نقطة وما نسبته 10.0% مقارنة باقفال نهاية عام 2008 

والبالغ 7.782.6 نقطة.
وأشار التق���رير الى انه اقف���ل املؤش����ر الوزن���ي للسوق 
عند مس����توى 385.8 نقطة بانخ���فاض قدره 21.0 نقطة وما 
نس����بته 5.2% مقارنة بإقفال نهاية عام 2008 والبالغ 406.7 

نقاط.

مؤشرات التداول

خالل تداوالت العام 2009 ارتفع مؤشر املعدل اليومي لكمية 
األس����هم املتداولة بنسبة 29.4% في حني تراجع مؤشر املعدل 
اليوم����ي لعدد الصفقات وقيمتها بنس����بة 4.5% و39.9% على 
التوالي ومن اصل ال� 205 ش����ركات مدرجة بالسوق مت تداول 
اسهم 201 شركة ارتفعت اسعار اسهم 73 شركة بنسبة 36.3% من 
اجمالي اسهم الشركات املتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 
123 شركة بنسبة 61.2% من اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 5 شركات بنسبة 2.5% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق، كما مت شطب اسهم 3 
شركات )شركة شعاع كابيتال والشركة الدولية للمشروعات 
االس����تثمارية وبنك البحرين والكويت( من التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية الرس����مي، ومت خالل عام 2008 ادراج 
اس����هم 3 شركات جديدة للتداول في س����وق الكويت لألوراق 

املالية الرسمي.

القيمة السوقية

اوض���ح الت��قرير انه بنه���اية ت����داول العام 2009 بلغت 
القيمة الرأس��مالية للشركات املدرجة في السوق 30.7 مليار 
دي���نار بانخ���فاض ق���دره 3.1 مليارات دي��نار وما نس��بته 
9.2% مقارنة مع نهاي����ة عام 2008 والبالغة 33.798.9 مليون 

دينار.

تحليل أداء 2009

اختتم س����وق الكويت لالوراق املالية تعامالته لعام 2009 
واقفل فوق حاجز 7.000 نقطة، وهي مستويات املؤشر العام 
نفس����ه كما في يناير املاضي، والتي عبرت عن ادنى مستوى 
بلغه الس����وق حتديدا منذ الثامن م����ن مارس لعام 2005، هذا 
وقد شهد الس����وق خالل العام 2009 تطورات عديدة وحتوال 
مفصليا الدائه، رصدنا من خاللها عملية تصحيح هي االعنف 
خالل فترة تزيد على عشر سنوات فقد فيها السوق من قيمته 
الس����وقية ما يزيد على 22 مليار دينار وذلك قياسا الى اقفال 

الربع الثالث من العام 2008.
وان كان العام 2008 هو عام اندالع االزمة املالية فإن العام 
2009 هو فحواها، هذا وقد اقفل املؤشر السعري بنهاية تداوالت 
العام عند مستوى 7.005 نقطة وبذلك فإن نسبة تراجع السوق 
من اعل����ى نقطة بلغها تاريخي����ا 15.654 في منتصف يونيو 
2008 قد بلغت اكثر من 55%، والشيء بالشيء يذكر، فإن هذه 
القراءة نفسها قد بلغت 25% في التصحيح الذي شهده السوق 
خالل العام 2006 عندما انخفض املؤش����ر العام من مستويات 
12.000 نقطة الى مستويات 9.000 نقطة ومن بعد ذلك كانت 
انطالقته الى املستويات التاريخية قبل ان نشهد االزمة املالية 

العاملية.
هذا وقد ش����هد السوق طيلة الفترة املمتدة منذ بداية العام 
حتى نهايته فصوال عدة منها اكمال السوق للحركة التصحيحية 
التي واكبت اندالع االزمة املالي����ة العاملية والتي ابتدأت على 
املستوى احمللي منذ س����بتمبر العام 2008 وامتدت الكثر من 
ستة اشهر لينتقل السوق بعدها وحتديدا ببداية الربع الثاني 
الى مرحلة جديدة كان عنوانها التذبذب، وهو ما يلقي بظالله 
نحو طبيعة تعامالت السوق، فاذا ما كان ضمن موجة صاعدة 
فإنه يتفاعل طرديا مع االنب����اء االيجابية ويتأثر حياديا من 
االحداث السلبية، اما خالل املوجة التصحيحية فالعكس متاما، 
حيث يتفاعل طرديا مع االنباء السلبية وحياديا مع االحداث 
االيجابية، وهي طبيعة السوق الذي يقبع في مرحلته الثانية 
ضمن دورته االقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها اسعار االسهم 
الى اجتاهات غير مترابطة وبعض االحيان غير منطقية، وهو 
ما يترجم الى تذبذب السوق، حيث ان هذا السلوك هو انعكاس 
للحقيقة التي تفيد بأن تأثير االزمة املالية مختلف بأثره على 
قطاعات السوق التشغيلية املختلفة، وقبل ذلك فحتى الشركات 
العاملة في القطاع نفسه متغايرة، اوال من حيث منوذج اعمالها 
وثانيا في طبيعة هيكلتها املالية ومدى حجم اصولها بالنسبة 
الى حقوق مساهميها والتفاصيل املالية الفنية املختلفة، ولعل 
هذا ما يفس����ر التذبذبات واالجتاهات املختلفة التي تطرأ على 
مس����ار اسعار االسهم في السوق هذه املرحلة بخالف املرحلة 
االولى التي سادها الذعر وحكمتها قرارات البيع العشوائية، 
والشك ان تغير توجه الس����وق من اجتاه آلخر عند مراقبته 
عل����ى مدى فترة زمنية اطول امنا ه����و مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالتطورات والتغيرات التي حتصل في االقتصاد العاملي رغم 
حتسنها التدريجي، وملا للسوق احمللي من مميزاته ومؤثراته 
اخلاصة فإننا نعتقد ان معيار الس����وق الرئيس����ي ال يرتبط 
قياسه حاليا بارتفاعه او انخفاضه ضمن نطاق سعري معني، 
امنا هو مرتبط بالدور احملوري الذي يرجع الى مأخذ ومثلب 
رئيسي بعدم وجود عمق لسيولة السوق، فنتيجة الستمرار 
عزوف املصارف واملؤسسات املالية عن متويل االستثمار في 
االسهم والعقار وعدم تفعيل قانون االستقرار االقتصادي في 
الباب الثالث منه وهو ما يعني استمرار شح التدفقات النقدية 
للش����ركات املعنية فيه، وكذلك في ظل غياب صناع سوق او 
ضعف تأثيرهم، كل ذلك كان له املردود الس����لبي نحو ضياع 

او مجتمعة قبل البدء في دورة اقتصادية جديدة تستقر فيها 
االمور وتتضح معها الرؤية، وبالنظر الى الوضع العام للسوق 
جند انه مر مبنعطف����ات تاريخية مهمة ونرى من االجدى ان 
يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل 

فترة او حدث.

الربع األول

استهلت تعامالت الربع االول كامتداد للحركة التصحيحية 
الش����املة التي ابتدأت في سبتمبر العام 2008 وذلك بالتزامن 
مع اندالع االزمة املالي����ة العاملية، حيث مثلت احلك واصعب 
الظروف لناحية استمرار نزيف اسعار االصول بطريقة مربكة 
وعشوائية مع جفاف وسائل وخطوط التمويل، حيث سيطرت 
االنخفاضات العنيفة التي وصلت بالسوق الى مستويات دنيا 
قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة الى مستوى 
املؤشر العام الذي كان قاب قوسني او ادنى من كسر حاجز ال� 
6000 نقطة نزوال وكذلك بالنس����بة الى القيمة املتداولة التي 
بلغت في احد ايام تداوالت الربع االول 13 مليون دينار، وهي 

متثل ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003.

الربع الثاني

انهى الس���وق بداية هذه الفترة مرحلة امتدت لستة اشهر كاملة 
من النزيف املس���تمر في اس���عار االصول ودخل في مرحلة جديدة 
وهي التذبذب والتي ما تكون الحقة ملرحلة التصحيح االولى، حيث 
ارتفع املؤش���ر العام بشكل متسارع وكس���ر حاجز ال� 7.500 نقطة 
خالل الش���هر االول من بداية الرب���ع الثاني، حتى انه بات قريبا من 
مس���تواه في بداية العام البالغ 7.782 نقطة، هذا وحققت بالتزامن 
معها مختلف املؤشرات العامة السعرية والوزنية مكاسب تراوحت 
ما بني 10 و 12% خالل فترة وجيزة، حيث جاءت ردة فعل السوق تلك 
مببالغة ش���بيهة في وقت نزوله وساعد على ذلك االنتعاش حتسن 
املس���توى العام للثقة في النظام االقتصادي إثر اقرار حزمة قرارات 
حتفيزية اولها اقرار احلكومة لالئحة التنفيذية لقانون االس���تقرار 
االقتصادي بس���رعة قياسية بداية الفترة بصيغة قانون الضرورة، 
وكذلك في تفعيل البنك املركزي لسياس���ته النقدية بخفضه س���عر 
اخلص���م بواقع 25 نقطة ليصل الى مس���توى 3.5%، ومبجمل االمر 
فقد ساعدت تلك احملفزات على غربلة السوق وفق معطياته اجلديدة 
وبدأ بناء عليه حراك العادة فرز االس���هم، هذا وقد كان الفتا حتسن 
مستويات التداول وانتعاش السيولة التي تضاعفت عن مستويات 
املرحلة السابقة حتى وصلت الى ما يزيد على 200 مليون دينار في 

احد ايام تعامالت بداية الربع الثاني.

الربع الثالث

في هذه املرحلة جنح السوق ناحية التصحيح الذي يقع حتت 
خان���ة التذبذب وهي اكمال للمرحلة الثانية من دورة التصحيح 
الكاملة والتي ابتدأت مطلع الربع الثاني الذي زخر بالرواج املبني 
عل���ى ردة فعل � ان صح التعبير � وصل فيها الس���وق الى قمته 
خالل العام 2009 بأكمل���ه والبالغة 8.371 نقطة، وذلك في اوائل 
الربع الثاني، فلم يلبث الس���وق حتى ش���هد احداثا ومتغيرات 
أفضت الى كسر املؤش���ر العام مستوى ال� 8.000 نزوال وسادت 
عملية التذبذب املصاحبة لترقب البيانات املالية للشركات التي 
تزامنت مع ش���ائعات اثارت جوا من اللغط، وبالرغم من دخول 
السوق في حركة تصحيحية صغيرة في هذه املرحلة من ضمن 
احلركة التصحيحية الكب���رى اال انها لم تخل من فترات صعود 
طارئة، وهنا برزت بش���كل جلي حركة اقفاالت الثواني االخيرة 
بسبب وهن الس���يولة املتداولة بالسوق وتراجعها الى النصف 
عند مقارنتها مع فترة الربع الثاني وهو ما يس���هل من مثل تلك 
التحركات التي لم تكن بذات اهمية من قبل وذلك بسبب استحقاق 
احلركة التصحيحية والتسليم بها، واجلدير ذكره انه وفي منتصف 
تعامالت هذه املرحلة وحتديدا في ش���هر اغسطس متيز السوق 
بتركيز تعامالته على اسهم الرسملة الكبيرة ذات النطاق السعري 
املرتفع مثل شركة زين وهي التي استحوذت على النسبة الكبرى 
من التداوالت وكذلك سهم الوطني وبيتك واجيليتي مقابل انحسار 
التعامالت على االسهم صغيرة رأس املال وذات النطاق السعري 
املتدني وباألخص التي تواجه اما مشاكل نظامية او دعاوى قضائية 
او تعثرا في السداد او تعثرا في التحصيل، فيما برز على السطح 
اعالن مجاميع استثمارية عدة عن عزمها اجراء عمليات استحواذ 
واندماج بني ش���ركاتها املدرجة وهو التوجه الذي برز تزامنا مع 

عملية الغربلة التي تبعت انتعاش فترة الربع الثاني.

الربع الرابع

وقال التقرير ان هذه املرحلة والتي اختتم فيها سوق الكويت 
لألوراق املالية تعامالت الع����ام 2009 فهي ال تختلف اختالفا 
جوهريا ف����ي منطها عن طبيعة تداوالت الربع الثالث غير ان 
ما ميكن قياس االختالف فيه هو معدالت وقيم التداوالت التي 
انحدرت بصورة كبيرة عن معدالتها الس����ابقة وهو انعكاس 
ملدى الركود الذي اصاب التعامالت، وبالرغم من ذلك فقد جنح 
السوق في احلفاظ ببدايات هذه املرحلة على استقرار مؤشره 
العام ضمن النطاق الواقع ب����ني حاجز 7.500 وحاجز 7.900 
لفترة زادت على اربعة اشهر وهي تعادل ثلث العام 2009 اال ان 
حركة املؤشر ضمن ذلك النطاق لم تعبر عن خسائر او مكاسب 
بقدر ما كانت تعبر عن انعكاس حلالة التذبذب املستمرة التي 
عاش����ها السوق، اال اذا مت كسر تلك احلواجز الفنية في حدود 
النطاقني، عندئذ ميكن اعتبار ذلك على انه توجه ومنحى جديد 
للسوق، وهو ما حتقق في منتصف املرحلة اذ انحدر املؤشر 
العام مباشرة الى مستوى دعم جديد وهو 7.340 وتلك كانت 
مرحلة عنق الزجاجة فإم����ا التأكيد على توجه التصحيح او 
االرتفاع والتأكيد على مس����تويات الدعم، اال انه لم ينجح في 
الصمود وذلك بالرغم م����ن العوامل االيجابية احمليطة آنذاك، 
فأسعار النفط احمللي وصلت الى أعلى مستويات العام 2009 
عند 75.32 دوالرا، كما اجنزت احلكومة وأقرت خطتها اخلمسية 
وبرنامج عملها وهما يحويان ارقاما محددة وجدوال زمنيا ملزما 
للتنفيذ، واما فيما يخص ارباح الشركات ألدائها عن التسعة 
أشهر فقد جاءت معظمها جيدة او على االقل متوقعة في السيئ 
منها، اال ان ذلك كله لم يشفع للسوق الذي بدا ضعيفا واقتصر 

على املبادرات الفردية ناحية عمليات التداول.

السوق يفتقد مؤثرات إيجابية تخرجه من حالة الركود الحالية في الفترة المقبلة

بوصلة املؤشرات في السوق املالي بشكل خاص وساعد على 
بطء تعافيه مقارنة مع االسواق املجاورة.

المؤشرات المالية

واشار التقرير الى انخفاض املؤشرات الفنية املالية لسوق 
الكويت لالوراق املالية مثل مكرر الربحية نسبيا عند مقارنتها 
مع اس����واق دول اخلليج، وعلى عكس ما يرمي اليه االعتقاد 
السائد ان رخص االسعار متثل فرصة مجدية وذلك عند قراءة 
املعادلة من الزاوية االخرى، وهي انه بشكل عام كلما ارتفع مكرر 
االرباح كان ذلك مؤش����را على املراهنة في مستقبل ارباح تلك 
الشركات، لهذا فإن القراءة الفنية االدق تكون عبر مكرر االرباح 
مقس����وما على معدل النمو، وبالتالي فإن انخفاض املؤشرات 
الفنية للسوق احمللي امنا هو مؤشر حول تدني الثقة باالستثمار 
في الشريحة الكبرى من االسهم املتاحة، فاليزال احلديث حول 
اقرار املشاريع التنموية اطروحات وشعارات ليس اكثر، وهذا 
م����ا يجرنا الى املربع االول في حتم����ل مختلف اجهزة الدولة 
باقران االقوال الى واقع ملموس، وما يؤكد على حساسية ما 
سبق فإننا نشير الى تصريح محافظ البنك املركزي املنشور 
بتاريخ 2009/4/28 والذي سلط الضوء من خالله على اهمية 
السياس����ة املالية باعتبارها االداة االكثر تأثيرا على اجتاهات 
النش����اط في قطاعات االقتصاد املختلفة، واشار الى ان االزمة 
املالية وتداعياتها قد ابرزت احلاجة الى فتح املزيد من القنوات 

االستثمارية احمللية بخالف تداول االصول املالية والعقارية، 
وهو حديث جوهري يحكي عن مضامني حل االزمة املالية في 
انعكاسها على االقتصاد احمللي، والتساؤل اليزال مطروحا عن 
مدى كفاية حزم����ة احملفزات االقتصادية بداية بقانون ضمان 
الودائع املصرفية وانتهاء باق����رار الالئحة التنفيذية لقانون 
تعزيز االس����تقرار االقتصادي على مواجه����ة تداعيات االزمة 
املالية العاملية وحدها دون تفعيل حقيقي ومبرمج للسياسة 

املالية اخلاضعة حتت مسؤولية السلطة التنفيذية.
واوضح ان تأثر السوق باالحداث واملستجدات االقتصادية 
والسياسية هو امر مستحق بوقف اليزال يفتقد فيه مؤثرات 
ايجابية رئيس����ية كفيلة بتوجيه مساره خالل الفترة املقبلة، 
فاحملك ه����و نتائج قطاع البنوك احمللية خ����الل الربع الرابع 
باملقارنة مع نتائجها خالل االرباع املالية االولى وخالل الفترة 
القليل����ة املقبلة، حيث ان العامل املش����ترك في جميع االزمات 
الصغيرة نس����بيا واملنبثقة عن االزمة املالية العاملية دائما ما 
تتصل مباش����رة في قطاع البنوك وتؤثر بشكل مفاجئ على 
نسب ارباحها او خسائرها ومخصصاتها، وهذا القطاع يشكل 
في حالة سوق الكويت لالوراق املالية الركيزة االساسية له، 
فضال عن كونه الدعامة الرئيسية لالقتصاد بصفة عامة وهذا 
ما يقود الى صعوبة التكهن مبس����تقبل السوق خالل الفترات 
املقبلة قبل اخلروج بش����كل جازم من حالة الركود، وبالتالي 
توقف االزمات املالية املتفرقة التي تضطلع فيها البنوك منفردة 
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