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تقـرير

توقع في تقريره األسبوعي أن يكون أداء البورصة موجبا خالل 2010

»الشال«: تراجع قيمة قطاع االستثمار 
بنحو 26.6% ليصبح الخاسر األكبر خالل 2009

توقعات بتحقيق 5.3 مليارات دينار فائضًا في الموازنة الحالية
ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر ديسمبر، تكون السنة املالية 
2009 ق���د انتهت، وانتهت معها ثالثة ارباع الس���نة املالية احلالية 
2010/2009، ومازالت اس���عار النفط متماس���كة، وبلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي، لش���هر ديسمبر نحو 74.4 دوالرا بانخفاض 
بلغ نحو 2.7 دوالر للبرميل، عن معدل ش���هر نوفمبر، والبالغ 77.1 
دوالرا للبرميل، والذي كان اعلى معدل للعام امليالدي احلالي وللسنة 
املالية احلالية، وبلغ معدل س���عر برميل النفط الكويتي، للس���نة 
امليالدية 2009، نحو � 60.3 دوالرا مقابل معدل بلغ نحو 91.6 دوالرا 
للبرميل، للس���نة امليالدية 2008، اي بانخفاض بلغ نحو 34.2% اما 
معدل س���عر برميل النفط الكويتي، للش���هور التس���عة االولى من 
الس���نة املالية احلالية 2010/2009 من ابريل الى ديسمبر 2009، فقد 
بلغ نح���و 66.6 دوالرا، بزيادة بلغت نحو 31.6 دوالرا للبرميل، اي 
ما نسبته 90.3% عن الس���عر االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة 
احلالية والبالغ 35 دوالرا للبرمي���ل، لكنه ادنى بنحو 25.7 دوالرا 
للبرميل، اي مبا نسبته 27.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، 
للشهور التسعة االولى من السنة املالية الفائتة، والبالغ 92.3 دوالرا 
للبرميل، واونى، ايضا، بنحو 12.9 دوالرا اي مبا نسبته 16.2% عن 
معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة املالية الفائتة 2009/2008 

والبالغ 79.5 دوالرا اميركيا للبرميل.

واشارر التقرير الى انه طبقا لالرقام املنشورة في تقرير املتابعة 
الش���هرية حلسابات االدارة املالية للدولة – نوفمبر 2009 – الصادر 
عن وزارة املالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية حتى نهاية 
ش���هر نوفمبر الفائت – 8 شهور – مبا قيمته 10.551 مليارات دينار، 
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خالل ش���هر 
ديسمبر، بحدود 1.45 مليار دينار وعليه، سترتفع االيرادات النفطية 
احملققة، خالل الفترة – 9 شهور – الى نحو 12 مليار ، ورمبا اكثر، اذا 
اخذنا باالعتبار بيع املكررات، اي اعلى مبا نسبته 73.3% عن قيمة 
االيرادات النفطية املقدرة في املوازنة، للسنة املالية احلالية بكاملها، 

والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار.
واذا افترضنا استمرار مستويي االنتاج واالسعار على حاليهما 
فإن قيمة االيرادات النفطية املتوقعة، ملجمل السنة املالية احلالية، 
س���تبلغ نحو 16.3 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 9.4 مليارات 

دينار، عن تلك املقدرة في املوازنة.
ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية فإن جملة 
ايرادات املوازنة االفتراضية، للس���نة املالية احلالية، س���تبلغ نحو 
17.45 مليار دينار مقارنة باعتمادات املصروفات فيها، والبالغة نحو 
12.116 مليار دينار، اي ان النتيجة ستكون حتقيق فائض افتراضي، 

في املوازنة، مبا قيمته 5.3 مليارات دينار.

ق���ال تقرير 
ل  لش��������ا ا
االقتصادي 
االس���بوعي 
ان سوق االسهم الكويتية انهت 
عام 2008 بحصيلة ارباح معلنة 
س���البة، وكان���ت تداعيات ازمة 
العالم املالية ف���ي اوجها، وكان 
هناك شك كبير في جناح »املطابخ 
االقتصادي���ة العاملية« في إعداد 
حلول ناجعة لها، وبينما استمرت 
التداعيات � وان بوتيرة أخف �، 
في الربع االول من عام 2009، مما 
كان في حدود املنطق واملتوقع اال 
ان الربع الثاني اعطى مؤشرات 
على تعاف سريع من االزمة وبدأت 
مؤشرات االسواق املالية في االقليم 
بالتعويض، فأقفل مؤشر سوق 
الكويت لالوراق املالية السعري 
على مكاس���ب بحدود 3.8%، مع 
نهاية الربع الثاني من العام ومثله 
الوزني للسوق  كسب املؤش���ر 
10.4%، فيما كسب مؤشر الشال 

.%7.1
وف���ي النصف الثاني من عام 
2009 اصبحت حصيلة اداء سوق 
الكويت لالوراق املالية س���لبية 
العالم  ومعاكسة الداء اس���واق 
الرئيسة والناش���ئة، ومعاكسة 
الداء االقتص���اد الكلي، الذي اكد 
تعافي���ه بتعافي س���وق النفط 
وب���دء املالي���ة العام���ة حتقيق 
الس���وق  فائض، وتكالبت على 
احداث سلبية اقليمية ومحلية، 
بدءا بتعثر مجموعتي القصيبي 
وسعد، مرورا بكل من االدارة غير 
احملترفة لصفقة »زين«، وقضية 
احلكومة االميركية ضد »اجيليتي« 
ونهاية بانتكاسة االعالن عن تعثر 

»دبي العاملية« و»نخيل«، في 25 
نوفمبر 2009.

انه طبقا  التقري���ر  واوضح 
ملؤشر الشال الوزني، والذي يشمل 
41 شركة رئيسة فقد خسر املؤشر 
نح���و -8.1% من قيمته، مقارنة 
بنهاية عام 2008 ونحو -%21.4، 
مقارنة بأعلى مس���توى كان قد 
بلغ���ه في 30 اغس���طس 2009، 
البورصة  بينما خسر مؤش���ر 
السعري -10%، مقارنة بنهاية 
عام 2008، ونحو -16.3% مقارنة 
بأعلى مستوى كان قد بلغه في 

4 يونيو 2009.
ورغم تلك اخلس���ائر لم يكن 
السوق كله خاس���را فالشركات 
املدرجة املشتركة بني نهاية عام 
2008 ونهاية عام 2009 كانت 201 
ارتفعت اسعار 71 شركة  شركة 
منها، وهي متثل ما نسبته %35.3 
من الش���ركات املدرج���ة، بينما 

انخفضت اسعار 118 شركة، اي 
ما نسبته 58.7% من تلك الشركات، 
في حني حافظت 12 ش���ركة على 

مستوى أسعارها.
م���ن جانب آخ���ر، انخفضت 
سيولة السوق، اي قيمة تداوالته 
الى مستوى 21.8 مليار دينار وفقد 
مستوى السيولة نحو -%38.9 
مقارنة مبا كان عليه عام 2008، 
حيث كان قد بلغ نحو 35.8 مليار 
دينار وبذلك يكون السوق قد حقق 
في عام 2009 رابع اعلى مستوى 
س���يولة قياس���ي، بعد املعدالت 
القياسية للسنوات 2007 و2008 
و2005، عندما حقق نحو 37 مليار 
دينار و35.8 مليار دينار و28.6 
مليار دين���ار على التوالي وذلك 
منذ اع���ادة افتتاح البورصة في 

عام 1992.
ويع���ادل هذا املس���توى من 
السيولة نحو 54.9% من مستوى 

الناجت احمللي االجمالي االسمي لعام 
2008، والذي بلغ نحو 39.8 مليار 
دينار ونح���و 72.2% من القيمة 
الرأسمالية للسوق البالغة نحو 
30.2 مليار دينار كما في نهاية عام 
2009 اي ان السوق، رغم تراجع 

مستوى سيولته، ظل سائال.
واقفل السوق في عام 2009 مع 
ادراج 3 ش���ركات جديدة وحذف 
3 ش���ركات على 204 ش���ركات 
مدرجة بلغت قيمتها الرأسمالية 
نحو 30.24 ملي���ار دينار اي ما 
نسبته 76% من حجم الناجت احمللي 
االجمالي، في عام 2008، ونحو 
82.6% من حج���م الناجت احمللي 
االجمالي املتوقع في عام 2009، 
ومازالت هذه النسبة تعتبر من 
اعلى النس���ب ف���ي العالم، رغم 
التراجع الكبير في القيمة خالل 
هذا العام، حيث فقدت نحو 2.54 
مليار دينار للشركات املشتركة، 

بني العامني 2008 و2009.
وتص���درت ش���ركة الصفاة 
العاملية القابضة قائمة الشركات 
اخلاسرة بهبوط في قيمتها قاربت 
نسبته 74.5% تلتها شركة االبراج 
القابضة مبا نس���بته 69.6% ثم 
القابضة  ش���ركة هيتس تلكوم 
بنسبة 69% وفي جانب الشركات 
الرابحة بعد اس���تثناء الشركات 
التي قام���ت بزيادة رأس���مالها 
حققت شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت اعلى ارتفاع في القيمة 
بنحو 168% تلتها شركة اسمنت 
بورتالند بنحو 150.8% ثم شركة 
دانة الصفاة الغذائية بنحو %114.8 
وعلى مستوى القطاعات سجلت 
5 قطاعات في السوق من اجمالي 
8 تراجعا ف���ي قيمتها وضمنها 
سجل قطاع االستثمار اعلى نسبة 
تراجع، بنحو -26.6%، تاله قطاع 
التأمني، بنحو -17.3% ثم قطاع 
العقار بنحو � 16% بينما ارتفعت 
القيمة السوقية لقطاع االغذية، 
بنحو 20.6% ت���اله في االرتفاع 
قطاع اخلدم���ات بنحو 5.7% ثم 
قطاع الصناعة بنحو 3.9% وتصدر 
قطاع اخلدمات سيولة السوق، 
بنسبة 32.1% من اجمالي السيولة 
وساهمت زين بنحو 44.8% من 
سيولة القطاع وحل قطاع البنوك 
ثانيا، بنح���و 22.1% من اجمالي 
السيولة، وس���اهم بنك الكويت 
الوطني وبيت التمويل الكويتي 
بنحو 46.1% من سيولة القطاع، 
وساهمت الشركات الثالث بنحو 
24.6% او نحو ربع سيولة السوق 
الكلية، بينم���ا حل قطاع العقار 
ثالثا بنح���و 10.7% من اجمالي 

السيولة.

انخفاض سيولة السوق إلى مستوى 21.8 مليار دينار في 2009

10.5 مليارات دينار االيرادات النفطية حتى نهاية نوفمبر املاضي

السوق السعودي كان األفضل خالل 2009

مستوى متواضع ألسعار األسهم المحلية 
في بداية 2010

ذكر التقرير انه يفترض ان يبدأ عام 2010 
عند مستوى متواضع السعار االسهم احمللية 
في الوقت الذي كسبت فيه مؤشرات العالم 
الرئيسة والناشئة قيما مرتفعة، ويفترض 
ان تستمر اس���عار النفط في املراوحة ما 
بني 70 و 90 دوالرا للبرميل في عام 2010، 
مب���ا يعنيه ذلك من منو اقتصادي موجب 
وفائض  في املالية العامة ويفترض ان تبدأ 
احلكومة سياسة مالية توسعية، وحتديدا 
في انفاقها االستثماري، ذلك كله يعني ان 
عام 2010 يوحي بأداء موجب لسوق الكويت 
لالوراق املالية ولكن ذلك ال يعني انه طريق 
معبد او مضمون، فتوقعاتنا حول اداء عام 
2009 كانت صحيحة فيما يتعلق بنصفه 
االول وغير صحيحة فيما يتعلق بنصفه 

الثاني، وهناك دائما احتمال وقوع بعض 
املفاجآت غير السارة مثل تعثر مجموعة 
رئيسة او تعثر بعض الشركات املدرجة، 
وأي توقعات حول االداء املوجب ستكون 
مشروطة بعدم حدوث مفاجآت كبيرة غير 
سارة، وفي كل االحوال نحن ال نقدم نصحا 
باالستثمار في السوق النه يبقى استثمارا 
مرتفع املخاطر وحتديدا في النصف االول من 
السنة، مع ظهور النتائج املالية للشركات عن 
عام 2009، والتي رمبا تسجل انخفاضا في 
املستوى العام للربحية بسبب املخصصات 
وتضاؤل كرم التوزيعات النقدية للشركات 
الرابحة منها، وسيكون � لو فعلت � تصرفا 
حصيفا، ولكنه سيؤثر على سيولة االسهم 

وأسعارها سلبيا.

أداء متفاوت لألسواق 
الخليجية في 2009

ذكر التقرير أن اسواق االسهم اخلليجية تنازعت مجموعة 
من عوامل الدفع وأخرى من عوامل العرقلة، منها ما هو عاملي 
ومنها ما هو اقليمي ومنها ما هو محلي لكل س���وق على حدة، 
وف���ي محصلتها النهائية فصلت ما ب���ني أداءاتها، وأصبح من 
الصعب معها س���ير هذه االس���واق في االجتاه نفسه، كما هي 
عادتها. وكانت حصيلة هذه االداءات، في عام 2009 متفاوتة ما 
بني مكاسب مبا نسبته 27.5% ألفضلها أداء، وهو سوق االسهم 
السعودي وخسائر مبا نسبته -19.2% ألدناها أداء، وهو سوق 
البحرين لالوراق املالية، فيما س���جل اداء االسواق اخلليجية 

اخلمسة االخرى تأرجحا بينهما.
وبعض اسواق املنطق����ة استجابت لتحس��ن أداء االقتص��اد 
العاملي ومن���و مؤشرات االقتص���ادات الرئيس��ة والن�اشئ��ة، 
فانعكس ه���ذا التحسن على اقتصاداته��ا نتيج��ة التحسن الكب��ير 
ألداء سوق النفط، وكانت محصلتها أداء ايجابي���ا كبي���را، مث���ل 
اس���واق السعودية وُعمان وابوظبي ودبي، حتى ولم يكن اداء 
هذه االس���واق ايجابيا متصال، كما هي احلال بعد ازمة مالي���ة 

كبرى، وامنا شهد ارتدادات حادة مبحصلة ايجابية. 
وكان ضمن هذه االس���واق املرتفعة بقوة سوقي دبي املالي 
وابوظبي لالوراق املالية حت���ى منتصف اكتوبر، عندما حققا 
منوا بنح���و 43.7 و35.5% على التوال���ي، ولكنهما بدآ بفقدان 
بعض املكاسب منذ ذلك احلني، رمبا في حركة تصحيح وارتداد 
عادية، في جزء منها أو لتسرب بعض االخبار غير املواتية حول 

اوضاع »دبي العاملية«. 
ورغم حتقيق السوقني مكاسب، مقارنة ببداية العام، اال ان ازمة 
»دبي العاملية«، التي اعلن عنها بتاريخ 25 نوفمبر، عادت بهما 
الى مستوى املكاسب املتوسطة، وسجل سوق دبي املال��ي منذ 

االعالن عن ازمتها خسائر أعلى وذلك في حدود املنط����ق.
وبينما راوحت االس���واق الثالثة االخرى ما بني االنخفاض 
احلاد واملكاسب احملدودة، يبقى مفهوما سلوك سوقي البحرين 
لالوراق املالية والكويت لالوراق املالية، ولكن غير املفهوم هو 
سلوك سوق االس���هم القطري، فالبحرين مركز خدمات مالية 
ومواردها الطبيعية محدودة، واالصابة جاءت من القطاع املالي، 
وفي اقليم ش���ح فيه فائض السيولة، لذلك فإن التعويض من 
حتسن اسعار النفط لن يكون مجزيا، والتعويض بنشاط سوق 

اخلدمات املالي سيأتي متأخرا. 
وسوق الكويت لالوراق املالية عانى من انتكاستني محليتني، 
ما بني أزمتي القصيبي والس���عد ودبي، وهما تداعيات صفقة 
»زين« ودعوى احلكومة االميركية ضد شركة »أجيليتي«، وأي 
سوق ال تتحمل أربع انتكاسات في نصف سنة وفي زمن أزمة 

أو في زمن الثقة الهشة.

توزيع القيمة الرأسمالية كما في نهاية 2009/12/31

البنوك %33.2

االستثمار %11.0

التأمني %1.17
الصناعة 8.5%العقار %6.5

اخلدمات %27.6

االغذية %2.4
غير الكويتي %9.6


