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»بيان«: توقعات بانخفاض تصنيف الشركات ومزيد من التعثر

اداء متباين وتذبذب في تداوالت البورصة خالل االسبوع املاضي

قال التقرير 
األس���بوعي 
بيان  لشركة 
لالستثمار ان 
نشاط س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة ج���اء متذبذب���ا خالل 
األس���بوع املاضي في ظل أنباء 
عن تعثر شركات وطنية في سداد 
مديونياتها وقيام وكاالت تصنيف 
عاملي���ة بتخفي���ض تصنيفها 
لش���ركات قيادية محلية، وهذا 
يعتبر أمرا متوقعا نظرا لتخلف 
احلكومة عن القيام بدورها باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة إلنقاذ االقتصاد 
من اآلث���ار املترتبة على األزمة 
املالي���ة العاملية، إذ ان تخفيض 
التصنيف للشركات احمللية يعود 
بالدرجة األولى إلى ضعف البيئة 
التي تعمل  االقتصادية احمللية 

فيها هذه الشركات.
وأكد التقرير أنه إذا اس���تمر 
الوضع على ما هو عليه لفترة 
أطول م���ن الالمباالة احلكومية 
لهذا التعثر في الوفاء بااللتزامات 
املالية، فمن  جتاه املؤسس���ات 
املتوق���ع أن نش���هد تخفيضات 
أخرى في التصنيف لش���ركات 
كويتية ومزيدا من التعثر، نظرا 
الستمرار انخفاض قيم األصول 
وتردد املصارف في إعادة جدولة 
الديون املتعثرة، ناهيك عن تقدمي 
أي متويل جديد، ما قد يزيد من 
التأثير الس���لبي على مجريات 
األوضاع بش���كل عام. فالتدخل 
احلكومي املباشر إلنقاذ الوضع 
االقتصادي ل���ه األثر األكبر في 
انتشال االقتصاد من حالة الركود، 
وأكبر دليل على ذلك منو االقتصاد 
األميركي بنسبة 5.7% في الربع 
األخير من العام املاضي، والذي 
الكبير  يأتي كنتيج���ة للتدخل 
للحكومة األميركية من أجل إنقاذ 

اقتصادها.

حركة التداول

وعن سوق الكويت لألوراق 
املالية، لف���ت التقرير الى انه 
استمر بالتذبذب حول مستوى 
ال� 7.000 نقطة خالل األسبوع 
املاضي، وذلك لألسبوع اخلامس 
على التوالي، فيما غلب اللون 

اليومي  األحم���ر عل���ى األداء 
أقفل  الرئيسية. فقد  ملؤشراته 
املؤشر السعري للسوق بنهاية 
األس���بوع على تراجع بنسبة 
0.39% مقارنة بإغالق األسبوع 
السابق، بينما انخفض املؤشر 
الوزن���ي بنس���بة 2.11%. وقد 
الكويت  تشابهت حركة سوق 
مع نشاط أغلب أسواق األوراق 
املالية في املنطقة خالل األسبوع، 
والتي شهدت بدورها تأرجحا في 
األداء اليومي ملؤشراتها الرئيسية 
وسجلت تراجعا على املستوى 
األسبوعي. وكانت جميع أسواق 
األسهم في اخلليج قد استهلت 
نشاط األسبوع على انخفاض 
كبير متأثرة بالتراجعات احلادة 
التي شهدتها األسواق العاملية 
بنهاية األسبوع ما قبل املاضي، 
وذلك على إثر اخلطة األميركية 
املطروحة لتقييد عمل القطاع 
املصرفي في الواليات املتحدة. 
وقد تباين أداء األسواق العاملية 
في األسبوع املاضي مع اختالف 
العوامل املؤثرة في نش���اطها، 
فيما عادت أس���عار النفط إلى 
التراجع، حيث انخفضت خالل 
األسبوع إلى ما دون مستوى ال� 
75 دوالرا متأث���رة باإلجراءات 
الصينية املتشددة جتاه اإلقراض 
املصرفي وارتفاع الدوالر. هذا 

واس���تمرت عمليات املضاربة 
الس���يطرة  وجني األرباح في 
على مجريات التداول في سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية خالل 
األسبوع املاضي، في الوقت الذي 
شهدت فيه مستويات التداول 
تراجعا بعد ثالثة أسابيع من 
املتواصل. فقد انخفض  النمو 
املتوسط اليومي لقيمة التداول 
بنسبة 5.50% ليصل إلى 63.52 
ملي���ون دين���ار، بينما تراجع 
متوسط عدد األسهم املتداولة إلى 
543.54 مليون سهم، بانخفاض 
نس���بته 18.12% عن مستويات 

األسبوع الذي سبقه.
الت���داوالت  وعل���ى صعيد 
الس���وق تداوالت  اليومية، بدأ 
يوم األحد على انخفاض واستمر 
متراجعا طوال اجللسة بضغط من 
عمليات بيع كان لألسهم القيادية 
نصيب وافر منها، وسط تراجع 
الفت إلجمال���ي الكمية والقيمة 
وعدد الصفقات، فأنهى املؤشران 
السعري والوزني التداوالت على 
خس���ارة يومية بلغت نسبتها 
ل���ألول و1.30% للثاني.   %0.53
وفي تداوالت يوم االثنني، شهد 
السوق صعودا تدريجيا من بداية 
ارتفاع  بالتزامن مع  اجللس���ة، 
ملحوظ في مؤش���رات التداول 
الثالثة، ليقفل في نهايتها على 

مكسب يومي ملؤشره السعري 
بنس���بة 0.85%، في حني أغلق 
الوزني على منو بلغت نسبته 
0.57%. ثم حقق الس���وق خالل 
يوم الثالثاء املاضي ارتفاعا طفيفا 
في النصف األول من اجللسة، إال 
أنه لم يتمكن من  مواصلة هذا 
النمو نتيجة عمليات البيع بهدف 
جني األرباح، التي تركزت بشكل 
عام على األسهم القيادية، حيث 
أغلق املؤش���ر الوزني متراجعا 
بنسبة 0.49%، ومبا يقارب ضعف 
نس���بة تراجع املؤشر السعري 
التي بلغت 0.22%. وفي جلسة 
ي���وم األربع���اء املاضي، ش���هد 
السوق انحدارا تدريجيا استمر 
حتى نهاية التداوالت ما أدى إلى 
تكبد املؤشرين السعري والوزني 
خسائر قوية، حيث تراجع األول 
بنسبة 1.32%، في حني انخفض 
الثاني بنسبة بلغت 1.65%. أما 
في اجللسة األخيرة من األسبوع، 
فقد تذبذب السوق خالل الساعة 
األولى منها ثم أخذ باالرتفاع حتى 
نهاية فت���رة التداول، ليقفل كل 
من املؤشرين السعري والوزني 
على ارتفاع بلغت نسبته %0.85 

و0.77% على التوالي.
وبذلك أنهى املؤشر السعري 
تداوالت األس���بوع على نسبة 
تراجع بلغت 0.39% بعد أن أغلق 

عند 7.043.7 نقطة، بينما أقفل 
املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 
375.88 نقطة منخفضا بنسبة 
الذي  2.11% عن إغالق األسبوع 

سبقه.

مؤشرات القطاعات

كما سجلت ستة من قطاعات 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
تراجعا في مؤش���راتها بنهاية 
األس���بوع املاض���ي، فيما منا 
الباقيني.  القطاعني  مؤش���ري 
وجاء قطاع األغذية في مقدمة 
القطاعات اخلاسرة حيث أقفل 
مؤش���ره عند 4.356.3 نقاط 
منخفضا بنسبة 2.32%، تبعه 
قطاع االستثمار في املركز الثاني 
مع انخفاض مؤش���ره بنسبة 
2.11% بعد أن أغلق عند 5.402.9 
نقاط، ثم قطاع العقار ثالثا مع 
تراجع مؤشره بنسبة %1.52، 
مقفال عند 2.814.1 نقطة. أما أقل 
القطاعات انخفاضا فكان قطاع 
الصناعة والذي أغلق مؤشره 
عن���د 5.542.0 نقطة بتراجع 

نسبته %0.09.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع 
اخلدمات القطاعني الرابحني خالل 
األس���بوع املاضي، حيث ارتفع 
مؤش���ره بنس���بة 1.53% منهيا 
تداوالت األسبوع عند 15.191.4 

نقطة، تبعه قطاع التأمني الذي 
أقفل مؤشره عند 2.814.1 نقطة 

مرتفعا بنسبة %0.46.

مؤشرات التداول

وانخفضت مؤشرات التداول 
الثالثة للس���وق خالل األسبوع 
املاضي، حي���ث تراجع إجمالي 
كمية األس���هم املتداولة بنسبة 
بلغ���ت 18.12% ع���ن األس���بوع 
الس���ابق لتصل إلى 2.72 مليار 
س���هم، بينما انخفض���ت قيمة 
األسهم املتداولة خالل األسبوع 
بنسبة 5.50% لتصل إلى 317.60 
مليون دينار. كما انخفض عدد 
املنفذة، حيث ش���هد  الصفقات 
األسبوع املاضي تنفيذ 36.658 
صفقة بتراجع نسبته 4.09% عن 

األسبوع قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بل���غ معدل قيم���ة التداول 
اليومي خالل األس���بوع املاضي 
63.52 مليون دينار، متراجعا من 
67.22 مليون دينار. في األسبوع 
السابق، في حني انخفض متوسط 
حجم التداول من 663.83 مليون 
سهم ليصل إلى 543.54 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
املنفذة 7.332  لعدد الصفق���ات 
صفق���ة مقارنة ب� 7.644 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

»المتخصص«: مشاريع البنية التحتية تقرير »المثنى لالستثمار« الخاص بـ »األنباء« حول أداء السوق:
للمستقبل البعيد أكبر حافز لجذب المستثمرين نمو القيمة السوقية لـ 53 شركة

قال التقرير العقاري لش�����ركة وأداء ضعيف للشركات اإلسالمية 
الع����قارية أن  املت���خصص 
تطوير األراضي احلكومية من 
خالل تزويدها باخلدمات األساسية 
يج���ب أن يحقق االس���تفادة املثلى 
منها بحيث تكون ضابطا للتنمية وتوزيع 
اخلدمات وانتشارها واالنتقال التدريجي املنظم 

الستغالل األراضي واالستفادة منها.
ودعا التقرير اجلهات املعنية من وزارة 
البلدية واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
والشركات املعنية بالقطاع العقاري إلى توحيد 
اجلهود لتحقيق هدف سام لتكون الكويت 
خلي���ة عمل تعزز موقعها في مصاف الدول 

اإلقليمية املتقدمة.
وأض���اف التقرير ان تطوي���ر األراضي 
احلكومية ال يتوقف على توفير تلك األراضي 
وتخطيطها فحسب وإمنا ميتد إلى تزويدها 
بالعديد من اخلدمات األساسية الالزمة للسكن 
والتي ينفق عليها مبالغ طائلة من ميزانية 
الدولة وال يتوقف األمر عند هذا احلد بل ان 

اإلنفاق ميتد ليشمل جهات حكومية أخرى 
تعنى بتوفير بعض تلك اخلدمات واملرافق. 
وبني التقرير أن تطوير األراضي في مدينة 
صب���اح األحمد البحرية على س���بيل املثال 
وبالذات توفير شبكة املرافق واخلدمات العامة 
بها هي مسؤولية مشتركة وعمل متكامل بني 
عدة جهات منها احلكومي ومنها الشركاء من 

مؤسسات القطاع اخلاص.
واشار التقرير الى أنه يجب أن يكون العمل 
في أي مدينة جديدة مبواصفات هندس���ية 
متقدمة بالتوازي مع اجلودة والدقة في التنفيذ 
ليبني أهمية وحجم املش���روع وكذلك جدية 
جميع القطاعات في حتريك ومنو االقتصاد 
احمللي. كما دعا التقرير إلى ضرورة معاجلة 
النقص الواضح في ربط املعلومات احلديثة 
واخلاصة في الوضع االقتصادي وما يرتبط 
منها في السكن االستثماري مع ضرورة رصد 
املتغير وفك االشتباك والتداخل القانوني في 
اعتماد مخططات املدن اإلسكانية بني بلدية 
الكويت واملؤسسة العامة للرعاية السكنية. 

كما دعا التقرير إلى ضرورة االلتزام باجلدول 
الزمني املوضوع ألي مشروع عقاري تنموي 
الن االلتزام باجلدول الزمني ألي مش���روع 
في حال تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع 
سيكون له انعكاسات ايجابية على االقتصاد 
الكويتي بشكل عام وعلى جميع القطاعات 

االقتصادية. 
وأشار التقرير إلى أن االستثمار في البنية 
التحتية هو احملرك األساس���ي القتصاد أي 
دولة في العالم على أن يراعي ذلك االستثمار 
طموحات املستقبل البعيد حتى ال نفاجأ بعد 
عام أو عامني أو حتى خمس أعوام باستمرار 
أعمال احلفر والردم وتستمر أعمال الصيانة 
إلى ما ال نهاية متحجج���ني بعوامل ازدياد 
كثافة سكانية أو عوامل طبيعية مثل األمطار 
وغيرها. وأكد التقرير أن تنفيذ مشاريع البنية 
التحتية العقارية ألي مشروع كبير بطريقة 
حرفية هي أهم عوامل جذب املس���تثمرين 
لتلك املش���اريع مبا ينعكس على االقتصاد 

الكويتي.

التقري���ر  ق���ال 
األسبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار 
واخلاص ب� »األنباء« 
ان الترق���ب ع���ن كثب 
لنتائج عام 2009 للشركات جعلت 
أداء االسبوع املاضي مقاربا من 
أداء األس���بوع الس���ابق وبذلك 
سجلت كل املؤش���رات تراجعا 
حيث خسر كل من مؤشر السوق 
السعري ومؤشر السوق الوزني 
ومؤشر املثنى اإلسالمي الوزني 
بنس���بة 0.39% و2.11% و%0.33 

على التوالي.
التقرير أن نس���ب  وأضاف 
احلساسية ملؤشرات السوق لهذا 
األسبوع أكبر من سابقه، حيث حل 
في الصدارة من حيث األكثر تقلبا 
الوزني  املثنى اإلسالمي  مؤشر 
بنس���بة 20.43%، بينما سجل 
الوزني واملؤشر  مؤشر السوق 
الس���عري نسبة تقدر ب�17.15 % 

و14.79% على التوالي.
كما ق���ال ان الكمية املتداولة 
تقلصت متأث���رة بترقب إعالن 
الش���ركات، حيث بلغت  نتائج 
2.717 مليار سهم مسجلة بذلك 
تراجع���ا بنس���بة 18.1% مقارنة 
باألسبوع السابق وكذلك بالنسبة 
لقيمة الت���داول والصفقات فقد 
تراجعت بنس���بة بلغت %5.5، 
4.09% على التوالي حيث بلغت 
القيمة املتداولة والصفقات لهذا 
األسبوع 317.6 مليونا و36.66 

ألفا على التوالي.
وق���ال التقري���ر ان القيم���ة 
الس���وقية س���جلت انخفاض���ا 
أسبوعيا يقدر ب� 1.5% متثل في 

نهاية هذا األسبوع بقيمة 29.58 
مليار دين���ار مقارنة ب� 30.03 

مليارا لألسبوع السابق.
هذا، وق���د اختلفت املوازين 
في هذا األس���بوع وازداد عدد 
التي سجلت تراجعا  الشركات 
مقارنة باألسبوع السابق، فقد 
سجلت 53 شركة منوا في القيمة 
الس���وقية لها، في حني أنه 83 
شركة سجلت خسائر في القيمة 
السوقية لها وأما األسهم الباقية 

فلم تسجل أي تغيير. 
وبني التقرير أن أداء الشركات 
اإلسالمية كان ضعيفا مقارنة 
باألس���بوع املاضي حيث ان 10 
ش���ركات أنهت هذا األس���بوع 
مسجلة منوا في القيمة السوقية 
لها، في حني أن 25 شركة )من 
أصل 57( س���جلت خسائر في 

الس���وقية.وأما األسهم  القيمة 
الباقية فلم تس���جل أي تغيير. 
كما كان لتقلص الكمية املتداولة 
أثر واضح في زعزعة  للسوق 
املوازين لهذا األس���بوع حيث 
تصدر قطاع اخلدمات بدال من 
قط���اع العقار املتص���در- في 
األسبوعني السابقني- من حيث 
القطاع األكثر نشاطا وبلغ إجمالي 
املتداول���ة للقطاع 872  الكمية 
مليون سهم مقابل 893 مليون 
سهم في األسبوع السابق في حني 
حل قطاع االستثمار في املركز 
الثاني بكمية متداولة بلغت 869 
مليون سهم يليه قطاع العقار 
الذي سجل تراجعا بنسبة %113 
وبلغت الكمية املتداولة له 545 

مليون سهم.
وبالنس���بة إلى الش���ركات 

الرائ���دة قال التقري���ر كل من 
الكويت الوطني وزين قد  بنك 
سجال تراجعا واضحا في القيمة 
السوقية لألسبوع املنصرم وكان 
النصيب األكبر من هذا التراجع 
لزين، حيث س���جل كل منهما 
تراجعا بنسبة 3.64% و%8.16 
على التوالي. وباستثناء قطاع 
البنوك والتأمني وغير الكويتي 
فقد س���جلت جمي���ع قطاعات 
الس���وق األخ���رى تراجعا في 
القيمة السوقية لها، وبالنسبة 
البنوك فزيادة رأسمال  لقطاع 
بنك بوبيان كان لها أثرها على 
القطاع. سجل قطاع التغذية أكثر 
نسبة تراجع في القيمة السوقية 
بلغت 6.95% تاله كل من قطاع 
العقار واالستثمار بنسبة %1.41 

و1.14% على التوالي.

تقارير

أكبر األسهم اإلسالمية من حيث القيمة السوقية

النسبةالتغيراألسبوع السابقاألسبوع الحاليالسهم
 من صندوق المؤشر

الكمية 
المتداولة في األسبوع

العائد
 منذ بداية العام

-1.8%40.76.770.000%0.0%2.489.852.489.85بيت التمويل الكويتي

-3.2%10.24.740.000%24.0%707.93571.00بنك بوبيان

-2.0%7.1370.000%0.0%487.83487.83بنك الكويت والشرق األوسط

1.1%0.8960.000%-1.4%316.84321.44شركة اإلمناء العقارية

19.7%0.014.160.000%15.7%210.00181.50شركة عارف للطاقة القابضة
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تحركات السوق األسبوعية
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الكمية املتداولة )مليون(مؤشر املثنى املؤشر السعرياملؤشر الوزني

»دار الخبير«:
 أداء السوق سيعتمد 
على إعالن الشركات

ق����ال التقري����ر االس����بوعي 
لشركة دار اخلبير لالستشارات 
االقتصادية ان س����وق األسهم 
الكويتية تعرضت هذا االسبوع 
ملوجة عمليات بيعية، مما دفع 
مؤشر السوق لالنخفاض ليصل 
الى 7034.7 نقطة، مواكبة بذلك 

هبوط اسواق االسهم العاملية.
وكانت س����وق االس����هم قد 
ارتفعت في االسبوع قبل املاضي 
املالي االيجابي  مدعومة باالداء 
لبعض الش����ركات والتي بدأت 
في االع����الن ع����ن نتائجها، اال 
ان االم����ر الذي يضفي نوعا من 
التخوف والقلق هو عدم اعالن 
البن����وك احمللية ع����ن نتائجها 
وسريان اشاعة قوية عن رغبة 
البنك املركزي في االستمرار في 
سياس����ة جتنيب املخصصات. 
وعن التوقعات لالسبوع اجلاري 
قال التقرير ان االداء س����يعتمد 
على اعالن الش����ركات والبنوك 
لنتائجها املالية، وان يكون اجتاه 
املستثمرين نحو اسهم شركات 
بعينها وهي تلك الشركات التي 
بإمكانها ان حتقق منوا ايجابيا 

خالل الفترة املقبلة.

القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(
قطاع غير الكويتي

3.00
%10.16

قطاع البنوك
9.83

%33.24

قطاع االستثمار
3.21

%10.85

قطاع التأمني
0.34

%1.15

قطاع العقار
1.98

%6.69

قطاع الصناعة
2.61

%8.83

قطاع اخلدمات
7.89

%26.67

قطاع األغذية
0.71

%2.41

الشركة تحصد »سوبر براندز« 2010

..وخسارة طفيفة متوقعة للشركة 
في الربع الرابع بـ 1.5 فلس

عمر راشد
مع اقتراب إعالن الشركات والبنوك عن نتائجها املالية، 
أوضحت مصادر أن ش��ركة بيان لالستثمار باجتاه تكبد 
خس��ارة طفيفة بواقع 1.5 فلس للس��هم عن نتائج الربع 
الرابع من العام احلالي ليصل إجمالي خسارتها عن كامل 

2009 ما يعادل 13 فلسا للسهم.
ولفتت الى أن نتائج الربع الرابع تأتي في ظل عدم وجود 
مش��اريع أعلنتها الش��ركة في مقابل حتملها ملصروفات 
الشركة، مستدركة أن النتائج تأتي كذلك في ظل اخلسارة 
التي أعلنتها الشركة لل� 9 أشهر املنتهية في 2009/9/30 
البالغة 4.21 ماليني دين��ار، مقارنة بأرباح 26.23 مليون 

دينار لنفس الفترة من العام السابق.

تمكنت شركة 
لالستثمار  بيان 
م��ن  بج��دارة 
إثب��ات تواجدها 
القوي في قطاع 
االستثمار وذلك 
وللمرة  بنيله��ا 
األولى لقب »سوبر 
بران��دز« 2010، 
وقد منحت بيان 
لالس��تثمار هذا 

اللقب بعد تقييم دقيق من قبل مجلس »س��وبر براندز« 
الكويت، وفقا لمعايير الجودة المعمول بها من قبل لجنة 
التحكيم، والى جانب بيان حازت اللقب عدة أسماء أخرى 
بارزة ورائدة في مختلف القطاعات، وقد تم اختيار بيان 
لالستثمار ضمن الئحة مختارة تضم 1300 اسم من العالمات 
التجارية الرائدة، ويرجع ذلك الى تواجدها اإلعالني الالفت 

خالل عام 2009.
استندت عملية اختيار هذه الباقة من العالمات التجارية 
المدرجة على الئحة الحائزين لقب »سبور براندز« 2010 
الى عدة معايير للجودة تش��مل: الوعي بالسوق المحلي، 
تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العمالء، المشاركة في 
برامج المس��ؤولية االجتماعية، واالحترافية في سياسة 
التسويق، ويجدر بالذكر ان منظمة »سوبر براندز« معترف 
به��ا في كل أنحاء العالم ولها 85 فرعا في البلدان العربية 
واألجنبية منها: الكويت، لبنان، مصر، اإلمارات، المغرب، 

بريطانيا، الصين وتايالند.


