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إهمال الدور االقتصادي للدولة وصمتها عما يجري في السوق أمران مثيران للدهشة

»بيان«: البورصة خسرت 28 مليار دينار من قيمتها الرأسمالية خالل األزمة 

أسدل الستار على 2009 دون أن يحقق السوق أي مكاسب

االقتصاد يعاني من عدة مشاكل مزمنة ولحلها البد من إدراج الوضع االقتصادي على أعلى سلم أولويات السلطتين

الشركات األبرز خالل 2009 6 قطاعات سجلت تراجعًا في مؤشراتها بنهاية 2009 
أشار التقرير إلى أن شركة مجموعة الصفوة احتلت املركز األول من حيث إجمالي كمية األسهم 
املتداولة خالل 2009 إذ مت تداول عدد 6.43 مليارات س��هم من أسهمها على مدى العام، تالها بيت 
التمويل اخلليجي في املركز الثاني والذي وصل إجمالي كمية أس��همه املتداولة إلى 4.95 مليارات 

سهم، وجاءت شركة االستشارات املالية الدولية في املركز الثالث ب� 4.84 مليارات سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة االتصاالت املتنقلة قائمة األسهم األكثر تداوال من 
حيث القيمة في 2009 إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها املتداولة خالل السنة نحو 3.14 مليارات دينار.، 
تالها بيت التمويل الكويتي والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى نحو 1.58 مليار دينار.، في حني 

احتل بنك الكويت الوطني املركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه املتداولة 1.36 مليار دينار.
واشار التقرير الى انه وبالنسبة لقائمة األسهم املرتفعة خالل 2009، تصدر القائمة سهم شركة 
املجموعة املش��تركة للمقاوالت بنسبة منو بلغت 201.12% حيث أقفل على سعر 1.340 دينار. وجاء 
في املركز الثاني س��هم شركة أسمنت بورتالند كويت والذي سجل ارتفاعا بنسبة 172.41% ليقفل 
على سعر 790 فلسا، وجاء في املركز الثالث سهم شركة دانة الصفاة الغذائية محققا منوا بنسبة 
114.81% خالل العام ليقفل عند 116 فلس��ا. أما بالنسبة لقائمة األسهم املتراجعة، فقد تصدرها سهم 
شركة الصفاة العاملية القابضة، إذ تراجع بنسبة 74.47% لينهي تداوالت السنة عند سعر 48.5 فلسا، 
في حني جاء س��هم شركة اخلليجية الدولية لالس��تثمار في املركز الثاني متراجعا بنسبة %73.56 
ليقفل عند 46 فلس��ا. أما املركز الثالث لألسهم املتراجعة فكان من نصيب شركة األبراج القابضة 

التي تراجع سهمها بنسبة 69.61% منهيا نشاط العام عند 31 فلسا.

ذكر تقرير بيان ان املؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية اقفل بنهاية العام 2009 
عند 7.005.3 نقطة متراجعا بنسبة 9.99% عن 
إقفال العام السابق، كما انخفض املؤشر الوزني 
بنسبة 5.15%، إذ أنهى تداوالت السنة عند 385.75 
نقطة. وبنينّ ان املؤشر السعري وصل إلى أدنى 
مستوى له خالل السنة يوم 1 مارس حني أقفل 
عند 6، 391.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت %17.87 
عن إقفال العام 2008، في حني بلغ أدنى إغالق 
للمؤش��ر الوزني 315.76 نقط��ة يوم 22 يناير 
بتراجع نسبته 22.36% من بداية 2009، من ناحية 
أخرى وصل املؤشر السعري إلى أعلى مستوى 
ل��ه خالل العام يوم 3 يوني��و عندما أقفل عند 
8.371.1 نقطة بنسبة منو سنوية بلغت %7.56، 
بينما وصل املؤشر الوزني يوم 30 أغسطس إلى 
أعلى مستوياته للعام عندما أقفل عند 469.28 

بنمو نسبته %15.39.

وأوضح التقرير ان ستة قطاعات من سوق 
الكويت لألوراق املالية سجلت تراجعا في مؤشراتها 
بنهاية العام 2009 مقارنة باقفاالت 2008، فيما 
منا مؤش��را القطاعني الباقيني. وتصدر قطاع 
االستثمار القطاعات اخلاسرة حيث أقفل مؤشره 
عند 5.606.5 نقطة منخفضا بنسبة 25%، تبعه 
قطاع العقار في املركز الثاني مع تراجع مؤشره 
بنسبة 19.02% بعد أن أغلق عند 2.792.2 نقطة، 
ثم قطاع البنوك ثالثا مع انخفاض مؤشره بنسبة 
14.41% مقفال عند 8.346.5 نقطة. هذا وكان قطاع 
اخلدمات األقل تراجعا خالل العام، إذ أقفل مؤشره 
عند 14.688.1 نقطة بانخفاض نسبته 4.71%. من 
ناحية أخرى، كان قطاع األغذية األكثر حتقيقا 
للمكاسب في 2009، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 
21.11% منهيا التداوالت عند 4.186.6 نقطة، تبعه 
قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 

نقطة بنمو نسبته %6.93.

انخفاض القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة %11.17 
أش��ار التقرير الى ان القيمة السوقية إلجمالي الشركات املدرجة 
في الس��وق الرسمي انخفضت بنسبة 11.17%، حيث وصلت في آخر 
يوم تداول من السنة إلى 29.22 مليار دينار مسجلة تراجعا مبقدار 
3.68 مليارات دينار، عن قيمة السوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت 

آنذاك 32.90 مليار دينار. 
من ناحية أخرى، تراجعت القيمة الرأس��مالية لستة قطاعات من 
الس��وق مقابل منوها لقطاعني فقط. وقد جاء قطاع االس��تثمار في 
مقدمة القطاعات اخلاس��رة حيث تراجعت قيمته الرأس��مالية خالل 
الس��نة بنس��بة 26.83% لتصل إلى 3.16 مليارات دينار، تبعه قطاع 
الشركات غير الكويتية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %23.67 

لتصل إلى 2.88 مليار دينار. وحل ثالثا قطاع التأمني الذي انخفضت 
قيمته الرأس��مالية إلى 347.95 مليون دينار. مسجلة تراجعا نسبته 
17.18%. وكان قطاع الصناعة األقل تكبدا للخس��ائر مع تراجع قيمته 
الرأسمالية بنسبة 1.13% بعد أن وصلت بنهاية السنة إلى 2.54 مليار 
دينار. في املقاب��ل، كان قطاع األغذية األكثر ارتفاعا، إذ منت قيمته 
الرأس��مالية بنس��بة بلغت 19.82% بعد أن وصلت إلى 718.22 مليون 
دينار. وجاء بعده قطاع اخلدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 
7.83 مليارات دينار. مس��جال منوا نسبته 2.70%. وفيما يلي جدول 
يبني القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك 

نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية 2009.

قال التقرير الس���نوي لشركة 
بيان لالستثمار عن سوق الكويت 
لألوراق املالية ان العام املاضي كان 
عاما مضطرب���ا ومليئا باألحداث 
والتطورات املتالحقة والصعبة على 
الصعيدين االقتصادي والسياسي، 
حيث أسدل الستار على 2009 دون 
أن يحقق س���وق الكويت لألوراق 
املالية شيئا يذكر، بل سجل تراجعا 
في الوقت الذي حققت فيه أسواق 
أسهم رئيسية في املنطقة والعالم 

منوا سنويا فاق ال� %20. 
الس���وق  التقرير أن  وأوضح 
الكويتي تكبد خس���ائر كبيرة في 
األش���هر األولى من العام املاضي 
متأث���را بتداعيات األزم���ة املالية 
العاملية، لكنه أظهر متاس���كا في 
أدائه بنهاية الربع األول من العام، 
إذ استطاع أن يحقق في شهر مارس 
منوا شهريا للمرة األولى بعد ثمانية 
أشهر من التراجع املتواصل. ومن 
ثم شهد السوق نشاطا كبيرا خالل 
التالية متكن على  الثالثة  األشهر 
إثره من تعويض جميع خس���ائر 

السنة وجتاوز إقفاالت 2008. 
وأض���اف التقرير أن الس���وق 
تع���رض مجددا ملوج���ة حادة من 
اخلس���ائر في األسابيع األولى من 
ش���هر يوليو أعادت���ه إلى ما دون 
مستوى إغالق العام السابق، ومن 
ثم أخذ بالتذبذب حوله حتى نهاية 
الربع الثالث من السنة وسط تراجع 
التداول.  ملحوظ في مس���تويات 
وهو ما اس���تمر في الربع األخير 
من 2009 بالتزامن مع عودة السوق 
إلى التراجع من جديد والهبوط دون 
إغالقات العام السابق، فيما متكن 
خالل شهر ديس���مبر من تسجيل 
بعض املكاسب والتقليل من خسائره 

السنوية.
اليوم  ت����داوالت  انتهاء  ومع 
األخير من الس����نة، أقفل املؤشر 
الس����عري للس����وق على تراجع 
بنس����بة 10% تقريب����ا عن إغالق 
عام 2008 في حني خسر املؤشر 
الوزني ما نسبته 5.15%. وإذا ما 
أضفنا تراجعات سنة 2009 إلى 
ما خسره الس����وق منذ املراحل 
األولى من ظهور تأثيرات األزمة 
املالي����ة العاملي����ة، أي منذ أوائل 
س����بتمبر من العام 2008، يكون 
مؤشرا السوق الرئيسيان قد تكبدا 
خسارة نسبتها 50.71% للسعري 
و45.44% للوزني، في حني خسر 
السوق من قيمته الرأسمالية ما 
مجمله 28 ملي����ار دينار تقريبا، 
أي ما يقارب ال� 100 مليار دوالر، 
الرأسمالية  القيمة  حيث هبطت 
لس����وق الكويت لألوراق املالية 
م����ن 57.18 مليار دينار كما في 1 
س����بتمبر 2008 إلى 29.22 مليار 

دينار بنهاية العام 2009.
وعلى الرغم من الدور الرئيسي 
الذي لعبت����ه العوامل اخلارجية 
في أداء س����وق الكويت لألوراق 
املالية خالل عامي 2008 و2009، إال 
أنه أظهر تأثرا باألحداث السلبية 
الداخلي����ة أكثر م����ن جتاوبه مع 
املؤثرات اإليجابية اخلارجية، بدليل 
حتسن أداء األسواق الرئيسية في 
املنطقة والعالم مع بداية تعافي 
اقتصاداتها م����ن تداعيات األزمة 
املالية وحتقيقه����ا للنمو بنهاية 
العام. فعلى الصعيد اخلليجي، 
املركز قبل  الكويت  يحتل سوق 
األخير من حيث األداء السنوي، 
فيما جاء السوق املالي السعودي 
في املرتبة األولى مع منو مؤشره 
بنسبة 27.46%، يليه سوق مسقط 
لألوراق املالية بنسبة منو بلغت 
17.05%، ثم سوق أبوظبي لألوراق 
املالية في املركز الثالث مع ارتفاع 

مؤشره بنسبة %14.79..
وأضاف التقرير أن إهمال الدور 
االقتص���ادي للدولة وصمتها عما 
يجري في سوق الكويت لألوراق 
املالية أمر مثير للدهشة، مما جعلها 
من أكثر الدول تأثرا بتداعيات األزمة 
العاملية على الرغم من كونها من 
األغنى على مستوى العالم. وهذه 
املفارقة الكبيرة واملثيرة لالستغراب 
لدى الكثير من املراقبني تدل بشكل 
واضح على غياب شبه كامل لدور 
الدولة في الشأن االقتصادي على 
عكس ما كان���ت تدعي احلكومات 
املتعاقب���ة عن أهمية االقتصاد، إذ 
تب���ني أن ذلك ال يعدو كونه خطبا 
إنشائية رنانة وضعت لالستهالك 
احملل���ي ال يس���ندها أي فعل على 
الصعيد العملي. كم���ا أن القطاع 
اخلاص، الذي دأبت احلكومة على 
التأكيد على أهميته وضرورة دعمه، 
يتم تهميش دوره يوما تلو اآلخر 
دون أن يكون هناك أي تدخل من 
جانب احلكومة لتحس���ني أوضاع 
البيئة االقتصادية التي يعمل فيها 

منذ بداي����ة االزمة املالية إلى 275 
نقطة أساس.

يونيو

وقال التقرير ان السوق بدأ يفقد 
قوته الدافعة في شهر يونيو، فبعد 
أن سجل في االسبوع االول من الشهر 
مكاسب إضافية بدعم من استمرار 
أجواء التفاؤل، أخذ السوق بالتذبذب 
في ظل غياب محفزات منو جديدة، 
إال أنه استطاع على مدى أسبوعني 
من التأرجح أن يتماسك ويحافظ 
على مكاسبه احملققة رغم التأثير 
الواضح لعمليات البيع والتراجع 
في مستويات التداول. غير أن الثلث 
األخير من الش���هر ش���هد ارتفاعا 
واضح���ا في وتيرة عمليات البيع 
ما أدى إلى تكبد مؤشرات السوق 
الرئيس���ية خلسائر يومية كبيرة 
أفقدتها جزءا من مكاسبها السنوية. 
وقد ترافق انخفاض الس���وق مع 
تراجعات حادة سجلتها أسواق في 
املنطقة والعالم إثر تقارير شككت 
في سرعة تعافي االقتصادات من 
آثار األزمة املالية وعودتها لتحقيق 
النمو، فيما استمر ترقب املتعاملني 
بس���وق الكويت ل���ألوراق املالية 
للتط���ورات احمللية على الصعيد 
السياسي وسط تخوف من عودة 

أجواء التأزمي من جديد.

يوليو

وأش���ار الى ان السوق تراجع 
في يوليو إثر تكبده خسائر كبيرة 
خالل األس���ابيع األولى من الشهر 
انتابت  التي  الذعر  بس���بب حالة 
املتعامل���ني وأعادت الس���وق إلى 
أجواء بداية األزمة املالية، ما أفقده 
جميع املكاس���ب التي حققها على 
مدى شهري مايو ويونيو السابقني 
وأعاده إلى ما دون مستوى إغالق 
العام 2008. وقد تضافرت مجموعة 
من العوامل التي أسهمت في تكبد 
السوق لتلك اخلسائر، منها ما هو 

هذا القطاع احلس���اس واملهم، وما 
نسمعه عن تخصيص ميزانيات 
كبيرة بهدف العمل على مشاريع 
تنموية مختلف���ة اليزال كالما في 
كالم دون أي تنفي���ذ حقيقي على 

األرض.
وأشار التقرير إلى ان استمرار 
الوضع على ما هو عليه، ناهيك عن 
ترديه، سيكلف في النهاية املال العام 
مبالغ طائلة، من خالل ضمان الدولة 
للودائع في القطاع املصرفي، فمن 
يرفض مبدأ تدخل الدولة املباشر 
في حتفيز االقتصاد وشراء الديون 
املتعثرة، من قبيل اإلدعاء باحلفاظ 
على املال العام، س���يكون السبب 
في زيادة االعب���اء وجعل التكلفة 
املس���تقبلية تفوق بكثير االموال 
املطلوبة حاليا لتحفيز االقتصاد، 
وبالتالي، يكون ق���د بذر في املال 
العام بدل أن يرشده. ولكن نأمل أن 
تكون نهاية العام 2009 هي نهاية 
لالهمال الكبير الهم قطاعات الدولة 
وأكثره���ا حيوية، والذي ينعكس 
مدى تعافيه على أداء جميع قطاعات 
الدولة االخرى، كما ميس مستوى 
دخل كل مواط���ن ومقيم، أال وهو 

القطاع االقتصادي.
وقال ان االقتصاد الكويتي يعاني 
من عدة مشاكل مزمنة ساهمت االزمة 
املالية العاملية في تفاقمها، وحللها 
البد من إدراج الوضع االقتصادي 
احمللي على أعلى س���لم أولويات 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
باالضافة إلى التوافق فيما بينهما 
على الشأن االقتصادي العام. فما مت 
اتخاذه من إجراءات حتى اآلن مثل 
قانون االس���تقرار املالي غير كاف 
وصع���ب التطبيق، وهناك إجماع 
خارجي وداخلي وإقرار من جهات 
رسمية محلية على ضرورة زيادة 
االنفاق احلكومي في مجاالت تطوير 
البنية التحتية وطرح املش���اريع 
التنموية التي من شأنها خلق فرص 
اس���تثمارية للعديد من الشركات 

التذبذب خالل مارس إال أن تذبذبه 
كان صعوديا، فتمكن السوق بذلك 
من أن يس���جل مكاسب مع نهاية 
الشهر للمرة االولى منذ شهر يونيو 
من العام السابق. وقد لعبت االحداث 
السياسية احمللية الدور االبرز في 
تداوالت الش���هر، بدءا من متابعة 
املتعاملني لتطورات االزمة ما بني 
احلكومة ومجلس االمة، ومن ثم 
تقدمي احلكومة الستقالتها وصوال 
إلى إعالن أمير البالد حل املجلس 
ودعوته الجراء انتخابات برملانية 

جديدة. 

أبريل

وبني التقرير ان السوق واصل 
صعوده في ش���هر أبريل مسجال 
مكاس���ب فاقت تل���ك احملققة في 
الشهر السابق، وجاءت ارتفاعات 
السوق خالل أبريل بعد أن تفاعل 
املتعامل���ون بش���كل إيجابي مع 
مجموع���ة من العوام���ل الداخلية 
واخلارجي���ة، منها إصدار مجلس 
الوزراء لالئحة التنفيذية لقانون 
تعزيز االستقرار املالي بعد وقت 
قصير من إقراره مبرسوم ضرورة، 
والتأثي���ر االيجابي ال���ذي تركته 

التمويل  احمللية وحتري���ك دورة 
لدى البن���وك وتوفير فرص عمل 
كبيرة ومنتجة للعمالة الوطنية، 
وبالتالي دفع عجلة االقتصاد احمللي 

للدوران. 

التداوالت الشهرية خالل 2009

يناير
التقرير ان س���وق  وأوض���ح 
املالية س���جل  ل���الوراق  الكويت 
تراجعا في يناير، حيث انخفضت 
مؤشراته الرئيس���ية بشكل شبه 
متواصل خالل االس���ابيع الثالثة 
االولى من الش���هر بسبب تدهور 
أسعار االسهم املدرجة، وخصوصا 
القيادية منها وسط ضعف ملحوظ 
في نشاط التداول. ويعود السبب 
في تلك التراجعات بشكل أساسي 
إلى فقدان الثقة حينها في إمكانية 
إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس 
بشكل واضح على حركة التداول 
من خالل س���يطرة عمليات البيع 
على حتركات املتداولني في مقابل 
إحجام واضح عن الش���راء. إال أن 
السوق اس���تطاع أن يتماسك في 
االسبوع االخير من الشهر والذي 
شهد حراكا حكوميا جديا للخروج 

قرارات مجموعة العش���رين على 
أسواق االسهم العاملية واالقليمية، 
باالضافة إلى االرتفاع املسجل في 

أسعار النفط. 

مايو

وذكر التقرير ان السوق استمر 
باالرتفاع في مايو مسجال مكاسب 
للشهر الثالث على التوالي، فتمكنت 
مؤش����راته الرئيس����ية بذلك من 
تعويض جميع اخلسائر التي حلقت 
بها في االش����هر االولى من السنة 
وجتاوز مس����تويات العام 2008. 
هذا وكان احلذر والترقب حاضرين 
بقوة في حت����ركات املتعاملني، ما 
جعل صعود الس����وق خالل مايو 
متذبذب����ا، إذ راقب املتداولون عن 
كث����ب التطورات عل����ى أكثر من 
صعيد، بدءا من نتائج الشركات 
املدرجة لفترة الربع االول من العام، 
ومن ثم االنش����غال باالنتخابات 
النيابي����ة ونتائجها، وصوال إلى 
تشكيلة مجلس الوزراء اجلديدة. 
وقد قام بنك الكويت املركزي خالل 
الشهر بتخفيض سعر اخلصم مرة 
أخرى مبقدار 50 نقطة أساس إلى 
3%، ليصل إجمالي ما مت تخفيضه 

من االزمة، فحظي السوق بجرعة 
من التفاؤل، متكن على أثرها من 
أن يحقق مكاسب جيدة، معوضا 
بذلك جزءا ال بأس به من اخلسائر 
الكبيرة التي تكبدها خالل االسابيع 

السابقة.

فبراير

وأوضح التقرير انه على الرغم 
من استمرار تراجع السوق خالل 
شهر فبراير، إال أن حدة اخلسائر 
املتكب���دة خفت بش���كل ملحوظ. 
وق���د كان التذبذب الس���مة االبرز 
الش���هر، حي���ث لعبت  لتداوالت 
املضاربات دورا فاعال في نش���اط 
السوق فيما تنوعت العمليات بني 
االسهم القيادية واالسهم الصغيرة، 
وذلك في الوقت الذي سيطر فيه 
الترق���ب على مجري���ات التداول 
وخصوصا فيما يتعلق بتطورات 
مش���روع قانون تعزيز االستقرار 
املالي الذي أقره مجلس الوزراء في 
االسبوع االول من الشهر وأحاله 

إلى مجلس االمة. 

مارس

وأشار إلى أن السوق استمر في 

مرتبط بالتعدي���الت التي أجرتها 
جلنة السوق على تعامالت اآلجل 
والبيوع املس���تقبلية والقرارات 
املتعلق���ة مبوضوع التس���ويات، 
باإلضافة إلى عدم وضوح الصورة 
جلهة مدى انكشاف املصارف احمللية 
على مجموعتي سعد والقصيبي 

السعوديتني. 

أغسطس

وذكر التقرير ان الس���وق عاد 
إلى تسجيل املكاسب الشهرية في 
أغس���طس معتمدا بشكل أساسي 
على التداوالت النشطة التي شهدتها 
مجموعة من األسهم القيادية، وعلى 
رأسها س���هم ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين(، ماساهم بوضوح 
أداء السوق وعودته  في استقرار 
إلى حتقيق املكاسب السنوية من 
جديد. وميكن االستدالل على ذلك من 
خالل أداء املؤشر الوزني الذي شهد 
ارتفاعا شبه متواصل على مدى أيام 
الشهر، وفاق عدد األيام التي سجل 
فيها منوا خالل أغسطس األيام التي 
ارتفع فيها املؤش���ر السعري، كما 
سجل أعلى إغالقاته للعام 2009. 

سبتمبر

وقال ان الس���وق شهد تراجعا 
محدودا خالل ش���هر سبتمبر، إذ 
اتسمت حركة مؤشراته الرئيسية 
بالتذب���ذب وامليل نح���و املنطقة 
احلمراء. وقد عكس تأرجح املؤشرات 
عودة الترقب إلى نفوس املتعاملني، 
وبالتالي اتسمت قراراتهم الشرائية 
باحل���ذر، خصوصا في ظل غياب 
محفزات جديدة الستكمال نشاط 
الفترة السابقة. وقد استمرت األسهم 
القيادية بلع���ب دور محوري في 
حركة السوق خالل الشهر، إذ تعتبر 
عمليات جني األرباح التي شهدتها 
تلك األسهم في بدايات الشهر أحد 
أبرز األسباب وراء تراجع مؤشرات 
الس���وق ودافعا النخفاض أسعار 

أسهم مدرجة أخرى. 

أكتوبر

أكتوبر  الى ان ش����هر  وأشار 
شهد اس����تمرار تراجع السوق، 
إال أن خس����ائر الشهر كانت أكبر 
من التراجع املسجل في سبتمبر 
السابق. فباستثناء األسبوع األول 
الذي شهد منوا اتسم بالتردد، سجل 
السوق انخفاضات شبه متواصلة 
على مدى األسابيع الثالثة التالية 
أعادت مؤشر السوق السعري إلى 
ما دون مستوى إغالق العام 2008، 
في حني تآكلت املكاسب السنوية 
الوزني بشكل ملحوظ  للمؤشر 
التي تعرضت  بسبب الضغوط 
لها مجموعة من األسهم القيادية. 
ولم يتجاوب السوق في أكتوبر مع 
التطورات االقتصادية اإليجابية 
على الصعيد العاملي كما جتاوبت 
بعض األسواق اخلليجية املجاورة. 
إذ استمرت أسواق األسهم العاملية 
أكتوبر ليسجل  في االرتفاع في 
بعضها أعلى مس����توياته منذ 12 
شهرا، وتزامن ذلك مع مواصلة 
أسعار النفط النمو حتى جتاوز 
سعر البرميل حاجز ال� 80 دوالرا 
للمرة األولى في 2009. كما كان 
لتطورات صفقة أسهم »زين« وقعا 
سلبيا على مجريات التداول خالل 
بعض جلسات الش����هر، بعد أن 
ساهمت أخبار تلك الصفقة بشكل 
مباشر في االرتفاعات التي حققها 

السوق في فترات سابقة.

نوفمبر

ولفت ال���ى ان الس���وق أنهى 
تداوالت نوفمبر مس���جال تراجعا 
للشهر الثالث على التوالي. وكان 
الس���وق قد واصل خالل األسابيع 
الثالثة األول���ى من نوفمبر رحلة 
الهبوط التي بدأت في الشهر السابق، 
ولوال متاسكه في األسبوع األخير 
وتسجيله ملكاسب ملحوظة، لكانت 
خسائر الشهر هي األكبر منذ فبراير 
من العام 2009. هذا وأدت التراجعات 
املس���جلة في نوفمبر إلى تعميق 
خسائر املؤشر السعري، كما أدت 
الوزني جلميع  إلى فقدان املؤشر 
مكاسبه السنوية احملققة وتراجعه 
إلى ما دون مس���توى إقفال العام 

السابق. 

ديسمبر

وبنينّ ان حركة التداول في آخر 
أش���هر السنة اتس���مت بالتذبذب 
ب���ني عمليات  نتيج���ة للتجاذب 
الشراء وعمليات البيع، إلى أن أنهى 
السوق تداوالت ديسمبر على ارتفاع 
بسيط في مؤشره السعري مقابل 
تراجع محدود في املؤشر الوزني. 
ويعود اختالف التوجه في تعامالت 
املتداولني خالل الش���هر إلى بروز 
مجموعة من األحداث التي كان لها 

تأثيرات متباينة.

تقــرير

توزيع القيمة السوقية بين القطاعات – نهاية العام 2009
البنوك

%33.56

االستثمار
%10.80

التأمين
%1.19

العقار
%6.62

الصناعة
%8.70

الخدمات
%26.81

االغذية
%2.46

غير الكويتي
%9.87


