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يوم، وهذا الس���لوك رغم ما يوجد له من مب���ررات إال انه يحد من 
إمكانية استمرار االجتاه الصعودي املتواصل للسوق، ولكن سوف 
يس���تمر االداء املتذبذب بفعل ح���دة املضاربات اليومية حتى نهاية 
الربع األول من الع���ام احلالي والذي يعتبر نهاية الفترة القانونية 
إلعالنات الش���ركات عن نتائجها املالية لعام 2009 خاصة النتائج 
املالية للش���ركات القيادية وحتديدا قطاع البنوك الذي ميثل عصب 

القطاع االقتصادي في البالد.

آلية التداول

س���جلت اغلب اس���هم 
ف���ي  البن���وك انخفاض���ا 
اس���عارها ف���ي ت���داوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم 
التموي���ل الكويت���ي الذي 
شهد عمليات بيع ملحوظة 
متأثرا باش���اعات سلبية 
حول االرباح والتوزيعات 
املتوقعة لعام 2009 وعلى 
التنبؤ  الرغم من صعوبة 
البنوك  بأرباح وتوزيعات 
إال انه م���ن املفترض عدم 
االنس���ياق وراء االشاعات 
التي تتردد بش���كل سلبي 

دينار.
واحتل قطاع االغذية املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 17.4 مليون 

سهم نفذت من خالل 239 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.

مضاربات حادة

على الرغم من التداوالت القياسية للبورصة امس والتي التزال مركزة 
على عدد محدود من اسهم الشركات الرخيصة اال ان طبيعة املضاربات 

الضعيفة على هذه االسهم 
والسرعة في عمليات جني 
االرباح حدت من املكاسب 
السوقية التي يفترض ان 
حتققها هذه االس���هم في 
ضوء تداوالتها القياسية، 
وهذا األمر يظهر استمرار 
التي  التعيني  حالة ع���دم 
يعيشها اوساط املتداولني 
وصعوبة التوقعات جتاه 
األداء العام للسوق حتى في 
املدى القصير، وبالتبعية 
فإن ه���ذه األجواء جتعل 
اوساط املتداولني يتعاملون 
الس���وق وفق احلالة  مع 
اليومية له مع عدم تفضيل 
االحتفاظ باألسهم ألكثر من 

استمرار التداوالت القياسية المضاربية على أسهم الشركات الرخيصة 
وقطاع البنوك يدفع السوق للتراجع متأثرًا بسهم »بيتك«

  اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 9 شركات 
والبالغ����ة 47 مليون دين����ار على 62% من إجمالي 
القيمة، وهذه الش����ركات ه����ي: التمويل الكويتي، 
ايفا، الديرة، الصفاة، عقارات، جيزان، املنتجعات، 

الصفوة، نفائس.
  استحوذت قيمة تداول اسهم الدولية للمنتجات 

والبالغة 9.1 ماليني دينار على 12% من القيمة.
 ارتفع مؤشرا قطاعي االغذية مبقدار 77.8 نقطة 
واخلدمات مبقدار 21.9 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 
خمسة قطاعات اعالها قطاع البنوك مبقدار 156.8 

نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 65.1 نقطة.

حول قطاع البنوك ألس���باب اهمها: 
ان ميزاني���ات البن���وك والتوزيعات 
واالعالنات النهائية عن االرباح اصبحت 
البنك املركزي وبالتالي يصعب  بيد 
التوقع بها، وأفادت مصادر بأن عمليات 
البيع امللحوظة التي شهدها سهم بيتك 
اواخر تداوالت السوق متت من قبل 
احد املستثمرين بهدف التحول لشراء 

سهم البنك الوطني.
وسجلت اغلب اس���هم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت نشطة نسبيا اال ان التداوالت 
القياسية اس���تمرت على سهمي ايفا 
والديرة القابضة والصفاة لالستثمار، فقد استمر سهم ايفا على مستوى 
ال� 100 فلس مع توقعات بأن يشهد السهم املزيد من االرتفاع في الفترة 
القادمة، فيما سجل سهم الديرة القابضة انخفاضا مبقدار وحدتني في 
تداوالت نشطة غلبت عليها املضاربات وجني االرباح ووفقا التداوالت 
القياس���ية واملضاربات احلادة على اسهم ايفا والشركات املرتبطة بها 
يقوده���ا مدير احدى احملافظ املالية في هذه الش���ركات بالتعاون مع 
بعض املضاربني غير الكويتيني من خالل احد مكاتب الوساطة املالية 
الكبيرة لتحقيق مجموعة اهداف منها رفع معدالت الدوران على هذه 
االسهم ودفعها لالرتفاع وحتقيق افادة كبيرة ملكتب الوساطة املالية. 
واستمرت التداوالت القياسية على سهم الصفاة لالستثمار الذي حقق 

ارتفاعا محدودا في سعره مع توقعات بأن يواصل السهم االرتفاع.
وفي قطاع العقار، حافظت اغلب اس���هم الش���ركات العقارية على 
اسعارها ثابتة في تداوالت قياسية على اسهم عقارات الكويت وجيزان 
والدولية للمنتجعات مع تباين في اسعار هذه االسهم، حيث تراجعت 
اسعار س���همي عقارات الكويت وجيزان مبقدار فلس لكل منهما فيما 
سجل سهم املنتجعات ارتفاعا مبقدار فلسني، واتسمت التداوالت على 

سهم الوطنية العقارية بالضعف مع انخفاض محدود للسهم.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف 
مع تراجع اسعار اغلب اسهم الشركات التي شملها التداول.

وفي قطاع الش���ركات اخلدماتية، فقد استمرت التداوالت النشطة 
على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع، كما استمرت التداوالت 
الضعيفة على االسهم القيادية في القطاع ايضا، فقد سجل سهم اجيليتي 
انخفاضا نس���بيا في تداوالت ضعيفة، كذلك االمر لس���هم زين الذي 
سجل انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، وقد استمرت 
التداوالت النشطة على س���هم الصفاة طاقة مع استقرار سعره، فيما 
سجل س���هم الصفوة ارتفاعا نسبيا، اما سهم صفاتك، فرغم عمليات 
املضاربة القوية وجني االرباح اال انه حافظ على سعره مستقرا، وفي 
قطاع االغذية سجل سهم دانة الصفاة تداوالت نشطة وارتفاعا ملحوظا 
في سعره، وفي قطاع الشركات غير الكويتية، استمرت حركة التداول 
على القطاع متواضعة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 

التمويل اخلليجي.
وقد اس����تتحوذت قيمة تداول اسهم 9 ش����ركات على 62% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي ش����ملها التداول والبالغ عددها 

128 شركة.

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لألوراق املالية 
اجتاهه النزولي بوتيرة محدودة لليوم 
الثاني على التوالي اال ان مستويات 
ارتفاعا  الثالثة س���جلت  املتغيرات 
ملحوظا خاص���ة قيمة التداول التي 
شهدت ارتفاعا مقارنة بأول من امس، 
وذلك نتيجة النشاط القياسي على 
ايفا وشركاتها التي بلغت قيمة تداول 
اسهمها نحو 30.3 مليون دينار والتي 
متثل نحو 40% م���ن اجمالي القيمة 
ونحو 52% من اجمالي التداوالت اال 
ان مستويات االرتفاعات السعرية لهذه 

االسهم كانت متباينة ما بني االرتفاع واالنخفاض احملدود.
ومقابل اس���تمرار الزخم املضاربي على اسهم الشركات الرخيصة، 
شهدت اس���هم البنوك انخفاضا في اس���عارها مع ضعف في التداول 
باستثناء سهم بيت التمويل الكويتي الذي شهد عمليات بيع ملحوظة 
أواخر التداوالت نتيجة اش���اعات س���لبية حول التوزيعات واالرباح 

املتوقعة.
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها الشيخ احمد الفهد حول 
مش���اريع التنمية االقتصادية في البالد اال ان السوق لم يتفاعل معها 
نتيجة تأجيل مناقش���ة خطط التنمية االقتصادية في جلسة مجلس 
االمة امس االمر الذي بعث باش���ارات س���لبية غير مريحة اال انه من 
الواضح ان الش���يخ احمد الفهد يبذل قصارى جهده خلروج مشاريع 
التنمية الى حيز التنفيذ بأس���رع وقت ممكن خاصة انها تعد مبثابة 
االنقاذ الوحيد للقطاع اخلاص، ومع ذلك، فإن االوس���اط االستثمارية 
ترى ان هناك صعوبات ش���ديدة تواجه القطاع اخلاص ستؤثر على 
قدرته خاصة الديون الضخمة التي تعاني منها شركات القطاع اخلاص 

والصعوبات التي تواجهها في اعادة جدولتها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 23.1 نقطة ليغلق على 7024.8 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.33% مقارنة باول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني 4.39 نقاط ليغلق على 384.23 نقطة بانخفاض نسبته %1.13 

مقارنة باول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 727.7 مليون سهم نفذت من خالل 

7275 صفقة قيمتها 75.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 128 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 58 شركة وحافظت 

اسهم 41 شركة على اسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 346.7 

مليون سهم نفذت من خالل 1868 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار.
وج���اء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 172.5 

مليون سهم نفذت من خالل 2378 صفقة قيمتها 19.6 مليون دينار.
وحصل قطاع الش���ركات االس���تثمارية على املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 158.1 مليون س���هم نفذت من خالل 1962 صفقة قيمتها 

17.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 18.9 مليون سهم نفذت من خالل 278 صفقة قيمتها 1.7 مليون 
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قال إن فائض الميزانية يصل إلى 4.8 مليارات دينار  على اعتبار متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي سيبلغ بين 67 دوالرًا و68 دوالرًا

من عام 2009، إال ان حجم اإلم���دادات العاملي قد حظي بدعم من 
0.2 ملي���ون برميل يوميا زيادة في اإلنتاج من خارج أوپيك، إلى 
جانب زيادة قدرها 0.5 مليون برميل يوميا لدى أوپيك من الغاز 
الطبيعي املسال خالل النصف األخير من العام )والذي ال يخضع 
لنظام احلصص(. ووفقا لهذا السيناريو، فإن سعر برميل النفط 
اخلام الكويتي سيتراجع إلى ما دون 70 دوالرا خالل الربع األول 

من عام 2010، وسينهي العام ما بني 60 إلى 65 دوالرا.

نمو الطلب

وم���ن جهة ثانية، فإن منو الطلب في عام 2010 قد يأتي قويا، 
ورمبا قريبا من مس���توى 1.5 مليون برميل يوميا الذي تتوقعه 
وكالة الطاقة الدولية، وذلك في حال جاء املوس���م الشتوي باردا 
وحقق االقتص���اد العاملي منوا أفضل مما هو متوقع. وتبعا لهذا 
السيناريو، فإن زيادة طفيفة في حجم اإلنتاج من خارج أوپيك لن 
تكون كافية ملنع تصاعد الطلب من استهالك جانب من املخزونات 
على امتداد الس���نة. وف���ي هذه احلالة، فإن س���عر برميل اخلام 
الكويتي س���يعود إلى حدود 85 دوالرا مع بداية عام 2011، وذلك 

وفقا لتقرير الوطني. 
لكن في حال ش���هد عام 2010 زي���ادة محدودة في منو الطلب 
وتزام���ن ذلك مع زيادة أكبر في اإلنتاج من خارج أوپيك مما هو 
متوقع أعاله، رمبا بزيادة إضافية قدرها 0.2 مليون برميل يوميا، 
فإن مثل ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في األسعار، ورمبا إلى ما 
يزيد قليال على حاجز 50 دوالرا للبرميل بحلول نهاية العام. ومن 
املؤكد أن مثل هذا السيناريو سيتطلب من أوپيك عدم الرغبة أو 

حتى عدم إمكانية خفض اإلنتاج من مستوياته احلالية. 
وبافتراض أن أسعار النفط للفترة املتبقية من الربع األول من 
هذا العام لن تبتعد كثيرا عن مس���توياتها احلالية، فإن متوسط 
سعر برميل النفط اخلام الكويتي للسنة املالية 2010/2009 سيبلغ 
م���ا بني 67 دوالرا و68 دوالرا، أي أعل���ى بكثير مما كان يتوقعه 
العديد في منتصف السنة املالية، وأعلى بكثير من السعر املقدر 
ف���ي امليزانية والبالغ 35 دوالرا. وف���ي الواقع، فإن ميزانية هذه 
السنة املالية ستشهد وبكل تأكيد فائضا كبيرا. وفي حال، وكما 
نتوقع، جاءت املصروفات الفعلية أدنى من مستوياتها املقدرة في 
امليزانية ما بني 5% و10%، فإن امليزانية س���تحقق فائضا يتراوح 
بني 5.2 مليارات دوالر و6.4 مليارات دوالر، وذلك قبل استقطاع 

10% من إجمالي اإليرادات لصالح صندوق األجيال املقبلة. 
ومع أن الوقت مازال مبكرا، يرى الوطني أنه في حال جاءت أسعار 
النفط ما بني 56 دوالرا و79 دوالرا وفقا للسيناريوهات الثالثة أعاله، 
فإن التطلعات مليزانية السنة املالية املقبلة 2011/2010 تبقى إيجابية. 
وكانت تقارير صحافية محلية أش����ارت إلى أن مصروفات احلكومة 
قد ترتفع بنحو 35% لتصل إلى 16.3 مليار دوالر للعام املالي املقبل، 
مع أن هذا الرقم قد يتضمن حتويالت حكومية إلى املؤسسة العامة 
للتأمين����ات االجتماعية. وحتى بوجود مثل ه����ذه التحويالت، فإن 
امليزانية قد تبقى متوازنة أو تسجل فائضا قد يصل إلى 4.8 مليارات 
دينار، وسيأتي حتقيق ميزانية الكويت لفوائض في عامني متتاليني 
على النقيض من الوضع املالي مليزانيات احلكومات في أجزاء أخرى 
من العالم والتي ستكون أيضا مجبرة على تبني تخفيضات كبيرة 

في مصروفاتها خالل الفترات املقبلة.

شهر مارس، ونحو 7% أعلى من املستوى الرسمي املستهدف 
تبعا حلصص الدول األعضاء. 

وقال »الوطني« ان أعضاء املنظمة خالل اجتماعهم املنعقد في 22 
ديسمبر قد وضعوا جانبا موضوع مستويات اإلنتاج »الرسمية« 
مقابل »الفعلية« بإعالنهم أنه على الرغم من أن مستوى اإلنتاج 
ل���ن يتغير، إال أن األعضاء في نف���س الوقت أكدوا على التزامهم 
باحلصص املق���ررة، وهو ما يبدو أنه يتعارض مع الواقع. ومبا 
أن أسعار النفط احلالية وصلت إلى مستويات ترى املنظمة أنها 
مريحة، فإن الدول األعضاء تتصرف بحذر لتتجنب التأثير على 
توازن السوق. وقد أشار البيان الصادر عن املنظمة وبشكل جلي 
الى أنه مازال لدى املنظمة بعض احملاذير بخصوص قوة ومدى 
دميوم���ة االنتعاش االقتصادي العاملي، وبالتالي معدل النمو في 
الطلب على النفط. وفي حال اس���تمرار املؤشرات احلديثة الدالة 
على االنتعاش، فإن املنظمة قد تنظر في إمكانية تخفيف موقفها 

املتشدد خالل اجتماعها املقبل في 17 مارس.
وعلى الرغم من التحسن الظاهر في أساسيات السوق النفطي، 
يرى الوطن���ي أن املجال مازال مفتوحا لتراجع األس���عار خالل 
ع���ام 2010، وذلك حني يبدأ تأثير الطلب الضعيف ومس���تويات 
املخزونات املرتفعة يظهر في األسواق بعد هدوء الطلب املرتبط 
باملوسم الشتوي. ففي جانب الطلب، فإن معدل النمو في الطلب 
العاملي خالل عام 2010 يفترض أن يأتي قريبا من مليون برميل 
يوميا الذي تتوقعه مركز دراسات الطاقة الدولية. ومع أن أوپيك 
قد تركت إنتاجها من النفط اخلام ش���به ثابت منذ الربع األخير 

مليون برميل يوميا، أو ما نسبته 1.2% وذلك مقابل زيادة قدرها 
0.7 مليون برميل كان يتوقعها في الشهر األسبق. 

كما يتوق���ع املركز أن يأتي تقريبا معظم هذا النمو من الدول 
خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وباملقابل، فإن وكالة 
الطاق���ة الدولية والتي مقرها في الواليات املتحدة قد كانت دائما 
األكث���ر تفاؤال بني اجلميع، وقامت برف���ع تقديراتها لنمو الطلب 
العاملي لعام 2010 بنحو 0.1 مليون برميل يوميا إضافية إلى 1.5 

مليون برميل يوميا، ليسجل بذلك زيادة نسبتها %1.7. 
وم���ع أن الوكالة ال تتوقع أن يأتي أي منو في الطلب من دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إال أنها تعتقد أن التطلعات 
االقتصادي���ة لهذه املجموعة قد حتس���نت. وعل���ى الرغم من أن 
التوقعات أصبحت أكثر تفاؤال، لكن البد من اإلشارة إلى أنه في 
ضوء التراجع احلاد في الطلب الذي يتوقع أن يكون قد حدث في 
عام 2009، والذي رمبا وص���ل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، فإن 

الزيادات املتوقعة أعاله لعام 2010 ال تبدو بتلك القوة.

إنتاج النفط

ووفقا ملا ورد في تقرير الوطني، فقد واصل إنتاج النفط في 
دول أوپيك االحدى عشرة )باستثناء العراق( االرتفاع احملدود 
خالل ش���هر نوفمبر، حيث ارتفع اإلنتاج بنحو 41 ألف برميل 
يوميا ليصل إلى 26.611 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الزيادة 
الش���هرية الثامنة، األمر الذي أس���هم في ارتفاع حجم اإلنتاج 
بحوالي 900 ألف برميل أو 3% عن مس���تواه األقل املسجل في 

أش���ار بنك الكويت الوطني في موجزه 
النفط  االقتصادي األخير حول أسواق 
وتطورات امليزانية إلى أن أسعار النفط 
ش���هدت تذبذبا واضحا منذ بداية شهر 
ديسمبر بعد أن كانت مستقرة نسبيا في شهر نوفمبر األسبق، 
فقد تراجع س���عر برميل النفط اخلام الكويتي بنحو 8 دوالرات 
خالل النصف األول من ش���هر ديسمبر ليصل إلى 71 دوالرا قبل 
أن يعاود مساره الصعودي إلى 77 دوالرا مع نهاية الشهر، وإلى 
حوالي 80 دوالرا في 7 يناير من العام احلالي، مسجال بذلك أعلى 

مستوى له منذ بدأت أسعار النفط بالتعافي. 
وعزا التقرير هذا التراجع الذي حدث في بداية شهر ديسمبر 
إلى تزايد قوة الدوالر األميركي والذي سجل سعر صرفه مرجحا 
بحجم التبادل التجاري األميركي ارتفاعا نسبته 4%، لكن عادت 
أسعار النفط اخلام لالرتفاع مجددا بعد أن تراجع الدعم للدوالر 

الحقا.
كما حظيت أسعار اخلام خالل النصف الثاني من شهر ديسمبر 
بدعم ناجم عن مقومات السوق ذاتها، وحتديدا استمرار التراجع 
في حجم املخزونات األميركية من النفط اخلام واملشتقات النفطية 
)مع أن هذا التراجع جاء من مس���تويات مرتفعة أصال(، هذا إلى 
جانب املؤشرات والدالالت القوية املتعلقة باألداء االقتصادي على 
املستوى العاملي، وخاصة مؤشرات »مشتريات املدير« في القطاع 
الصناعي. وهذه البيانات قد ساندت احملللني األكثر تفاؤال الذين 
يتوقعون ألس���عار النفط أن حتظى بدع���م ناجم عن ديناميكية 

التفاعل بني العرض والطلب خالل عام 2010.

أسعار خامات النفط المرجعية

وحلظ »الوطني« أن أسعار خامات النفط املرجعية عاودت أيضا 
مسيرة ارتفاعها خالل النصف الثاني من ديسمبر. فعلى سبيل 
املثال، فإن سعر مزيج غرب تكساس، والذي كان يتم تداوله بسعر 
خصم مقابل اخلامات األخرى في بداية ديسمبر نتيجة معوقات 
التخزين في الواليات املتحدة، قد استرد عافيته ليتجاوز حاجز 
83 دوالرا في 6 يناير، مسجال بذلك أعلى سعر له منذ شهر أكتوبر 
2009. وباملتوسط، فقد بلغ سعر برميل مزيج غرب تكساس 62 
دوالرا لعام 2009، متراجعا 38% عن متوسطه للعام األسبق، لكن 
في الوقت ذاته أنهى العام عند أكثر من ضعف سعره األدنى الذي 

كان قد سجله في منتصف فبراير والبالغ 34 دوالرا. 
وبالنسبة لبعض احملللني، فإن التعافي احلاد في األسعار خالل 
عام 2009 لم يكن س���ببه فقط ضعف الدوالر، وإمنا أيضا الدليل 
على أن منو الطلب من األس���واق الناشئة - والذي جاء قويا في 
الع���ام املاضي على غير ما كان متوقع���ا- قد أصبح أكثر تأثيرا 
في حتديد س���عر النفط من الظروف السائدة في األسواق الهامة 

تقليديا، وخاصة الواليات املتحدة.
وأضاف »الوطني« انه في ضوء تنامي الثقة بتطلعات النمو 
لالقتصاد العاملي، فإن بعض التقديرات األكثر تش���اؤما للطلب 
العاملي املتوقع على النفط لعام 2010 قد مت رفعها. فعلى س���بيل 
املثال، فإن مركز دراسات الطاقة الدولية، والذي كان لفترة طويلة 
يتبنى وجهات نظر متش���ائمة حول تطلعات عام 2010، قد رفع 
تقديراته حلجم الزيادة في الطلب العاملي خالل العام احلالي إلى 

»الوطني«: المصروفات الفعلية أدنى من مستوياتها المقدرة في الميزانية بين 5 و%10
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