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نشاط مضاربي على أسهم الشركات الراكدة واستقرار نسبي للقيادية

االقتراب من شهر مارس يزيد جرعة المضاربات في السوق
يتوقع ان تكون اكثر من جيدة، لذلك 
في املديني املتوسط والبعيد الوضع 
العام للسوق سيكون اكثر من جيد، 
اما ف����ي املدى القريب وحتى نهاية 
ش����هر مارس، فان طبيعة السوق 
سوف تستمر في التذبذب وسيطرة 

عمليات املضاربة.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على 
اسعارها في تداوالت ضعيفة بشكل 
القياسية  التداوالت  عام باستثناء 
التي ش����هدها البنك الدولي والذي 
ارتفع س����همه باحلد األعلى في تداوالت س����يطرت عليها عمليات 
املضاربة، فيما سجل سهم البنك الوطني انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت تعتبر مرتفعة، اال ان سهم التمويل الكويتي انخفضت 

تداوالته مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره السوقي.
وتباينت حركة اسعار اسهم الش����ركات االستثمارية صعودا 
وهبوطا مع تنوع في قاعدة الش����ركات التي ش����ملها النشاط في 
القطاع. فرغم الت����داوالت املتواضعة جدا على س����هم ايفا اال انه 
حافظ على سعره، فيما سجل س����هم الديرة القابضة ارتفاعا في 
س����عره في تداوالت مرتفعة نسبيا ليتجاوز حاجز ال� 100 فلس، 
وشهد سهم مشاريع الكويت ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا اال انه افضل قياسا مبعدل تداوالت السهم السابقة. 
وواصل س����هم املجموعة الدولية تداوالته النش����طة مع حتقيقه 
مكاسب س����وقية ملحوظة. واستقر سهم الصفاة لالستثمار على 
سعر 150 فلسا في تداوالت قياسية نسبيا وذلك في اطار النشاط 
النسبي لبعض اسهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، وشهد 
سهم اصول تداوالت نش����طة ايضا وارتفاعا ملحوظا في سعره، 
وحققت اغلب اسهم الش����ركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االس����هم، فرغم االنخفاض الكبير في 
تداوالت س����هم عقارات الكويت مقارنة باول من امس اال انها تعد 
االعلى في قطاع العقار ولكن تداوالت السهم غلب عليها عمليات 
البيع جلني االرباح ما ادى النخفاضه بش����كل محدود، وفي اطار 
التحرك على اسهم الشركات التي كانت راكدة، شهد سهم العربية 
العقارية تداوالت قياسية مع ارتفاع ملحوظ في سعره السوقي، 
فيما انه رغم التداوالت النشطة نسبيا على سهم املستثمرون اال انه 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وحقق ايضا سهم ابيار العقارية 

ارتفاعا في سعره في تداوالت نشطة نسبيا.

املاضي فيما واصلت اسهم الصفوة الصعود، حتركت اسهم مجاميع 
استثمارية اخرى، ومع اعالن البنك الوطني عن ارباحه وتوزيعاته، 
بدأت احلركة على اسهم البنوك بشكل عام تبعها التحرك الواضح 
على اس����هم ش����ركات اخلرافي خاصة زين بعد االعالن عن تقدمي 
العضو املنتدب سعد البراك استقالته، لتدخل اجيليتي وشركاتها 
حيز النشاط، وخالل تداوالت 
امس وأول م����ن امس بدأت 
الشركات التابعة للمجموعة 
النشاط وكذلك  الدولية في 
الصناعات الوطنية وبعض 
شركاتها، وساعد في توفير 
املناخ الصحي للسوق خفض 
سعر اخلصم والذي يعد اهم 
محفز للس����وق ف����ي الفترة 
القادمة. وس����تزداد ايجابية 
خفض س����عر اخلصم على 
الربع  الس����وق عقب نهاية 
االول من العام احلالي وبدء 
اعالن الشركات عن نتائجها 
املالية في تلك الفترة والتي 

مليون دينار.
وجاء قطاع الش����ركات العقارية في املركز الثاني بكمية تداول 
حجمها 110.2 ماليني سهم نفذت من خالل 1973 صفقة قيمتها 23.8 

مليون دينار.
يالحظ منذ تداوالت اول من امس ان هناك حتركا على اس����هم 

الراكدة خاصة  الشركات 
الرخيصة وبعض االسهم 
التي اسعارها السوقية 
مرتفعة نسبيا، وهذا يأتي 
وفقا لقاع����دة »الصعود 
يدفع لصعود« فمع بداية 
العام ظلت اسهم الشركات 
التابع����ة ملجموعتي ايفا 
النشاط  والصفوة تقود 
في الس����وق بشكل عام، 
وعندما بدأت الش����ركات 
ايفا  التابعة ملجموع����ة 
ارباح  في عمليات جني 
مؤثرة خاصة اعتبارا من 
االسبوع االخير من الشهر 

هشام أبوشادي
على الرغم من سيطرة االجتاه 
النزولي على اغلب فترات التداول 
املالية  الكويت لألوراق  في سوق 
امس بفع���ل عمليات جني االرباح 
اال انه اغلق عل���ى ارتفاع محدود 
في نهاية التداول االمر الذي يعطي 
ش���عورا باالطمئنان لدى اوساط 
املتداولني بأن الس���وق سيواصل 
االرتفاع خاصة ان هناك تنوعا في 
عمليات الشراء ما بني اسهم الشركات 
القيادية والرخيصة باالضافة الى 
انه هناك حتركا في تعامالت امس 

على اسهم الشركات الراكدة.
وعلى الرغم من ان التنوع في حركة تداوالت الس����وق وزيادة 
قاعدة اسهم الشركات التي يشملها النشاط يزيد من استقرار السوق 
اال ان����ه ما يجب اخذه في عني االعتبار ان وتيرة تصعيد االس����هم 
تزداد كلما اقتربنا من نهاية الفترة القانونية العالنات الش����ركات 
عن نتائجها املالية السنوية والتي تنتهي في شهر مارس املقبل، 
فحتى اآلن عدد محدود من الشركات اعلنت نتائجها املالية، ووفقا 
للعادة التي درجت عليها الشركات في العام املاضي، فانه يتوقع 
ان تزداد وتيرة اعالنات الش����ركات في ش����هر مارس املقبل، وفي 
ضوء النتائج السلبية املتوقعة، فإن من الطبيعي ان يتأثر االداء 
العام للس����وق، وبحكم ان آلية الت����داول يغلب عليها املضاربات، 
فإن أوساط املتداولني سيحجمون بشكل واضح عن الشراء خالل 

تلك الفترة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 6.9 نقاط ليغلق على 7169 نقطة 
بارتفاع نس����بته 0.10% مقارنة بأول من امس، فيما سجل املؤشر 
الوزني انخفاضا محدودا ق����دره 0.35 نقطة ليغلق على 399.27 

نقطة بانخفاض نسبته 0.09% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 449 مليون سهم نفذت من خالل 

7026 صفقة قيمتها 74.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 143 ش����ركة من اصل 206 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اس����هم 46 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
49 ش����ركة وحافظت اسهم 48 شركة على اسعارها و63 شركة لم 
يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية 
تداول 118.9 مليون سهم نفذت من خالل 1803 صفقات قيمتها 13.9 

استقرار سهم »زين« 
وبيع على »أجيليتي« 
وصـعود أغـلب 
أسهم شركات 
»الصـفوة«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 10 

 شركات
 على %55.5

من القيمة اإلجمالية

  استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات البالغة 
41.3 مليون دينار على 55.5% من القيمة االجمالية، 

وهذه الشركات هي:
الوطن���ي والبنك الدولي والصفاة لالس���تثمار 
وعقارات الكويت والصناعات الوطنية واس���منت 
الكويت واجيليتي وزين والرابطة للنقل والتمويل 

اخلليجي.
  استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7.9 ماليني 

دينار على 10.6% من اجمالي القيمة.
  س���جلت مؤش���رات 5 قطاعات ارتفاعا أعالها 
الصناعة مبقدار 24.2 نقطة تاله قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 20.2 نقطة، وتراجعت مؤشرات 3 

قطاعات أعالها األغذية مبقدار 23 نقطة.
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المؤشر العام 6.9 نقاط 
وتداول 449 مليون سهم 
قيمتها 74.4 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(حضور ضعيف ألوساط املتداولني في قاعة التداول

»جلوبل«: 5.1 مليارات دينار الفائض المتوقع في موازنة 2009 / 2010 
وفقًا ألفضل سيناريوهات أسعار النفط وتوقعات بعجز قدره 7.4 مليارات دينار لموازنة الدولة في 2010 / 2011

الموازنات العامة لدولـة الكويت
2008/20072009/20082009/20082010/20092010/20092011/2010

موازنةختاميموازنةختاميمليون دينار كويتي
حقيقي 
ديسمبر 

2009
موازنة

19.022.612.678.721.005.88.074.512.902.99.719.3إجمالي اإليرادات
17.719.511.652.619.710.76.924.512.178.68.616.6إيرادات نفطية
1.303.11.026.11.295.11.150.0724.31.102.7إيرادات أخرى
9.698.018.997.218.262.212.116.05.685.416.162.0إجمالي النفقات

2.476.93.210.03.038.93.476.01.566.53.580.0األجور واملرتبات
1.768.03.077.03.001.92.355.0839.42.938.0املستلزمات السلعية واخلدمات

89.8179.0122.1344.0138.2225.0وسائل النقل واملعدات والتجهيزات
املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 

1.206.31.664.51.357.81.265.0658.92.100.0العامة

4.157.010.866.710.741.44.676.02.482.47.319.0املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية
-7.217.56.442.7-2.743.64.041.5-9.324.66.318.5فائض/ )عجز(

1.902.31.267.92.100.6807.41.290.3971.9احتياطي األجيال القادمة )10% من االيرادات(
الفائض / )العجز( النهائي بعد احتياطي 

-5.927.27.414.6-643.04.849.0-7.422.37.586.3األجيال القادمة

مالمح موازنة 2011/2010 المعلنة
الكهرباء واملاء.

وس��يتم تخصيص مبل��غ 1.09 
مليار دينار يدفع سنويا وملدة خمس 
سنوات لسداد العجز االكتواري يبدأ 
من العام املالي 2011/2010 حتى العام 

املالي 2015/2014.

مت حتدي��د النفق��ات اخلاص��ة 
التعليمية مببل��غ 1.92  باخلدم��ات 
مليار دينار، في حني بلغت النفقات 
اخلاصة بخدم��ات الرعاية الصحية 
1.13 مليار دينار وأخيرا مت تخصيص 
مبل��غ 3.39 مليارات دينار خلدمات 

»جلوبل«: أوضحت آخر البيانات 
املتوافرة من وزارة املالية لشهر 
ديسمبر 2009 أن إجمالي اإليرادات 
احلقيقية بل����غ 12.9 مليار دينار 
منها إي����رادات نفطية بواقع 12.2 
مليار دينار. في حني بلغ إجمالي 
النفقات احلقيقي����ة 5.7 مليارات 
دينار مقارن����ة بإجمالي النفقات 
املقدرة ف����ي املوازنة بواقع 12.12 
مليار دينار. وبالنس����بة للنتائج 
املال����ي احلالي  املتوقع����ة للعام 
2010/2009، ذك����رت »جلوبل« أن 
السيناريوهات املختلفة توضح أن 
يتراوح الفائض احملقق بني 4.16 
مليارات دينار � وفقا للسيناريو 
األسوأ � و5.1 مليارات دينار � وفقا 
للسيناريو األفضل � وذلك باملقارنة 
مع العجز املقدر في املوازنة بواقع 

4.85 مليارات دينار. 
ه����ذا وجتدر اإلش����ارة إلى أن 
التوقع����ات في الس����يناريوهات 
املختلفة أخذت في االعتبار النتائج 
احملققة لفترة التسعة أشهر من العام 
املالي احلالي حتى نهاية ديسمبر 
الس����يناريوهات  2009. وتتوقع 
املختلفة أن يتراوح سعر النفط 
اخلام الكويتي للفترة املتبقية من 
العام بني 66.9 دوالرا للبرميل � 
وفقا ألسوأ السيناريوهات � و78.1 
دوالرا للبرمي����ل � وفق����ا ألفضل 
الس����يناريوهات. وعليه توقعت 
»جلوب����ل« أن يت����راوح إجمالي 
اإليرادات بني 17 و17.8 مليار دينار 
في حني سيتراوح إجمالي النفقات 

بني 10.9 إلى 11.1 مليار دينار.

تناولت شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( األرقام األولية 
ملوازنة الدول����ة لعام 2011/2010، 
والتي كشفت عن عجز متوقع قدره 

7.4 مليارات دينار. 
وذكرت »جلوب����ل« أن إعالن 
املوازن����ة جاء عق����ب العديد من 
التطورات الهام����ة على الصعيد 
االقتصادي خالل األسابيع الثالثة 
املاضي����ة والتي ب����دأت باملوافقة 
على اخلطة اخلمس����ية للتنمية 

 .)2014/2013(
وأش����ارت إلى أنه قد تزامنت 
تل����ك املوافقة مع إق����رار القانون 
اخلاص بإنشاء هيئة سوق املال، 
وأخيرا قيام البنك املركزي الكويتي 
بتخفيض سعر اخلصم بواقع 50 

نقطة أساس.
أنه تنم  وبين����ت »جلوب����ل« 
تلك اخلطى عن السعي احلثيث 
من قبل احلكومة لدعم النش����اط 
االقتص����ادي ومواجهة الضغوط 
االنكماش����ية كما تعكس التعاون 
الرؤية بني كل  امللحوظ وتقارب 
من احلكومة »كسلطة تنفيذية« 
ومجلس األمة »كسلطة تشريعية« 
حيث اتفق كل منهما على وضع 
التنمية االقتصادية واستدامة النمو 

االقتصادي كأولوية أولى. 
وقالت »جلوبل«: هناك اتفاق 

النفقات احلقيقية بني 14.55 مليار 
دينار إلى 14.87 مليار دينار وفقا 

للسيناريوهات املختلفة. 
وأوضح����ت »جلوب����ل« أن����ه 
سيتراوح إجمالي نتيجة املوازنة 
بني فائض بواقع 124.8 مليون دينار 
وفقا ألسوأ الس����يناريوهات إلى 
فائض بواق����ع 2.27 مليار دينار 
وفقا ألفضل السيناريوهات وذلك 
قبل احتساب حتويالت احتياطي 
القادم����ة. وفيما يتعلق  األجيال 
مبوازنة العام املالي احلالي، قالت 

العاملي وم����ا يتبع ذلك من زيادة 
الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع 

األسعار.
وعلى صعيد اإلنتاج، توقعت 
»جلوب����ل« أن يتراوح مس����توى 
إنت����اج للنفط ب����ني 2.25 و2.27 
مليون برميل يوميا. وعلى صعيد 
النفقات توقعت أن يستمر إجمالي 
النفقات احلقيقية في ذات االجتاه 
التاريخي بحيث يقل عن النفقات 
املقدرة بنحو 8% إلى 10%. وعليه 
توقع����ت »جلوب����ل« أن تتراوح 

كبيرة على مر السنني.
وأش����ارت »جلوب����ل« إلى أنه 
تتوقع السيناريوهات املتحفظة 
أن يتراوح س����عر اخلام الكويتي 
ب����ني 63.7 دوالرا للبرميل )وفقا 
الس����يناريوهات( و70.4  ألسوأ 
دوالرا للبرمي����ل )وفق����ا ألفضل 
الس����يناريوهات( ويعكس ذلك 
باألساس إمكانية حتقيق أسعار 
النفط مستويات أعلى خالل العام 
2010 مقارنة بالعام السابق نظرا 
للتحسن النسبي للمناخ االقتصادي 

وقال����ت »جلوب����ل«: حاولنا 
توقع النتائ����ج احلقيقية ملوازنة 
عام 11/2010 وذلك من خالل ثالثة 
سيناريوهات مختلفة ومتحفظة 
تعتمد على أس����عار أكثر واقعية 
للنفط. ويرجع ذلك في األساس 
إلى أنه تاريخي����ا دائما ما كانت 
أرقام املوازنة تبنى على أس����اس 
أسعار للنفط متحفظة للغاية وغير 
واقعية وعليه تتوقع حتقيق عجز 
في حني أن النتائج اخلتامية كانت 
دائما ما تسفر عن حتقيق فوائض 

دينار، بزيادة قدرها 33.4% مقارنة 
بإجمالي النفق����ات املقدرة للعام 
2010/2009 والبالغة 12.12 مليار 

دينار. 
ومن جانب آخر قدرت إجمالي 
اإليرادات بنحو 9.72 مليارات دينار 
مقارنة بنحو 8.07 مليارات دينار 

في املوازنة السابقة. 
هذا وكما جرت العادة، يتوقع 
أن تس����تحوذ اإليرادات النفطية 
النصيب األكبر من إجمالي  على 

اإليرادات بواقع %88.7.

وتقارب واضح في الرؤى واألوليات 
التي تس����عى لتعزي����ز االقتصاد 
الكويتي ككل شهدناه مؤخرا. كذلك 
أصبح هناك تناغم في أهداف كل 
من السياس����ات املالية والنقدية 
حيث اتبعت كل من السياس����تني 
نسقا توس����عيا وباتت تعضض 
بعضها البعض بهدف تنش����يط 

حركة االقتصاد.
وأك����دت »جلوب����ل« أن أرقام 
املوازنة املعلنة أوضحت أن إجمالي 
النفقات املقدرة بلغت 16.16 مليار 

إجمالي النفقات 14.4%، هذا باملقارنة 
م��ع نصيبه البالغ 13.3% من إجمالي 

النفقات في املوازنة السابقة.
مت احتس��اب اإليرادات النفطية 
في املوازنة اجلديدة بافتراض سعر 
اخلام الكويتي اخلاص بالتصدير عند 
43 دوالرا للبرمي��ل مقارنة مع 35 
دوالرا للبرميل في املوازنة السابقة 
)أي بزيادة مقدارها 22.9%(. وبالرغم 
من ذلك فإننا ال نزال نرى أن السعر 
املفت��رض متحفظ للغاية خاصة أن 
التقديرات املختلفة تشير إلى ارتفاع 
مستوى أس��عار النفط خالل العام 
2010 لتستقر في حدود من 70 إلى 

80 دوالرا للبرميل.
وعلى صعيد مستوى إنتاج النفط، 
فقد مت افتراض متوسط اإلنتاج اليومي 
عند 2.2 مليون برميل والذي يعتبر 
أقل من متوس��ط مستويات اإلنتاج 
خالل العام املالي احلالي والتي بلغت 

2.26 مليون برميل يوميا.

ح��ول أهم مالم��ح موازنة العام 
2011/2010 املعلنة قالت »جلوبل« إنه 
يتوقع أن تركز املوازنة اجلديدة على 
اإلنفاق الرأس��مالي وذلك لتأخذ في 
االعتبار تنفيذ العديد من املش��اريع 
العمالقة وفقا لألهداف املعلنة في خطة 
التنمية )14/2013( والتي رصدت 30 
مليار دينار يتم إنفاقها على املشاريع 
الكبرى خالل خمس سنوات. وتطرقت 
أيضا »جلوبل« ملالمح موازنة العام 
2011/2010 ف��ي نقاط متعددة تتمثل 

فيما يلي:
وافقت احلكومة على تخصيص 
مبلغ 4.78 مليارات دينار يتم إنفاقها 
وفقا ألهداف خطة التنمية خالل السنة 
األولى 2011/2010 وذلك بهدف حتفيز 
النمو االقتصادي. وعليه سيمثل هذا 
املبل��غ 29.6% من إجمال��ي النفقات 
املرصودة في موازنة العام اجلديد.

إجمالي اإلنفاق الرأسمالي سيبلغ 
2.33 ملي��ار دينار ليبلغ نصيبه من 

سيناريوهات نتائج موازنة عام 2010/2009
أفضل السيناريوهاتالسيناريو األغلب حدوثاأسوأ السيناريوهاتمليون دينار كويتي

سعر اخلام الكويتي 
66.974.478.1)دوالر/برميل(

2.292.262.29اإلنتاج )مليون برميل/يوم(
17.005.817.450.017.780.7إجمالي اإليرادات

15.855.816.242.516.515.7النفط والغاز
1.150.01.207.51.265.0إيرادات أخرى
11.146.711.025.610.904.4إجمالي النفقات
5.859.16.424.46.876.3فائض/)عجز(

احتياطي األجيال القادمة 
1.700.61.745.01.778.1)10% من اإليرادات(

اإليرادات بعد احتياطي 
15305.215705.016002.6األجيال القادمة

الفائض/)العجز( بعد 
4.158.54.679.45.098.2احتياطي األجيال القادمة

املصدر: بحوث »جلوبل«

سيناريوهات نتائج موازنة عام 2011/2010

مليون دينار كويتي
أرقام 

الموازنة
أسوأ السيناريوهات

السيناريو األغلب 

حدوثا

أفضل 

السيناريوهات
43.063.776.070.4سعر اخلام الكويتي )دوالر/برميل(
2.202.252.262.27اإلنتاج )مليون برميل/يوم(

9.719.314.993.815.901.616.816.4إجمالي اإليرادات
8.616.613.891.114.743.815.603.4النفط والغاز
1.102.71.102.71.157.81.213.0إيرادات أخرى
16.162.014.869.014.707.414.545.8إجمالي النفقات
124.81.194.22.270.6-6.442.7فائض/ )عجز(

احتياطي األجيال القادمة )10% من 
971.91.499.41.590.21.681.6اإليرادات(

8747.413494.514311.415134.7اإليرادات بعد احتياطي األجيال القادمة
الفائض/ )العجز( بعد احتياطي 

588.9-396.0-1.374.6-7.414.6األجيال القادمة

املصدر: وزارة املالية وبحوث »جلوبل«

تقـرير

املصدر: وزارة املالية وبحوث »جلوبل«


