
الجمعة
19  فبراير 2010

25
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

7.396.5
بتغير قدره

+ 29.9  

عمر راشد 
 كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن اجتماع 
مجلس اإلدارة األول لبنك وربة سيلتئم األحد املقبل 
الختيار رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة، الفتا الى أن جسار 
دخيل اجلسار أبرز املرشحني لتولي منصب رئاسة 

مجلس اإلدارة في الـ 3 سنوات املقبلة.

 ولفتـــت املصادر الـــى أن املجلس بيده قرار 
التصرف في كســـور األسهم الناجتة عن عملية 
التخصيص البالغ مقدارها 30172 سهم، مستدركة أن 
تلك الكسور سيتم التصرف فيها وفق سيناريوهات 
ثالثة أولها أن يتم التبـــرع بقيمتها للجمعيات 
اخليرية أو حتويلها إلى أصول البنك أو تصريفها 
وفق ما يراه مجلس اإلدارة في املرحلة املقبلة. 

 مجلس إدارة بنك وربة يلتئم األحد المقبل 

أكثر من 10 آالف عائلة 
ثرية في منطقة الخليج 
تراجعت ثرواتها بنسبة 
20% بسبب األزمة 
المالية العالمية

 فواز كرامي
تضم منطقة اخلليج العربي اكثر من 10 آالف 
عائلة ثرية وتقوم هذه العائالت بإدارة معظم 
ثرواتها من خالل مكاتب متخصصة بإدارة الثروة 
وتوزيع األصول والوصول إلى فرص استثمارية 
حصرية وتقدمي خدمات دعم احملافظ املالية، إال 
أن األزمة املالية العاملية اثرت على ثروات هذه 
العائالت في السنوات األخيرة ودفعتها للتراجع 
بنسبة 20% بحسب »مكتب العائلة املتخصص 
بإدارة ثروات العائالت الثرية ويدير ثروات أكثر 

من 100 عائلة خليجية« في مملكة البحرين.
التي  العاملية للشركات  ووفقا للتصنيفات 
تدير الثروات العائلية فان احلد األدنى لدخول 
أي عائلة ضمن فئة العائالت الثرية يجب أال تقل 
ثروتها عن 30 مليون دوالر، وجاءت األزمة املالية 
العاملية لتفرض حتديات جمة على هذه العائالت 
من جهة وعلى ادارة ثرواتها من جهة أخرى. بل 
دفعت األزمة العائالت الثرية اخلليجية الى دائرة 
االفالس والدخول في نزاعات عائلية على املستوى 
القضائـــي العاملي كما حدث في ازمة شـــركتي 
سعد والقصيبي.ولم تعد االزمة املالية العاملية 
وتداعياتها هي وجه القلق الوحيد لهذه العائالت 

بل ان أســـلوب ادارة الثروة واالستراتيجيات 
االســـتثمارية ملا بعد االزمة هي التحدي األكبر 
السيما ان االستراتيجيات في األعوام التي سبقت 
االزمة لم تعد مناسبة اذا رغبت هذه العائالت 
في النجاح في زيادة ثرواتها او احلفاظ عليها 

في عام 2010.
ويرى العديد من احملللني ان العائالت الثرية 
في املنطقة تقف امام قرار صعب في هذه املرحلة 
االقتصادية احلساسة وتتجلى صعوبته في خوف 
هذه العائالت الشديد من خسارة أموالها ومن 
جهة أخرى خوفها الشـــديد من ضياع الفرصة 
التي ولدتها االزمة املالية العاملية في ظل انخفاض 
لألصول وتربع الكاش على عرش املرحلة وهو 
ما متلكه هذه العائالت.وأطلق على هذه املرحلة 
بحســـب احملللني مرحلة »التوازن القوي« بني 
اخلوفني فمن جهة هم يسعون جاهدين للحفاظ 
على ثرواتهم وفي الوقت نفسه يسعون القتناص 
الفرص الكثيرة لتعظيم هذه الثروات مما يجعلهم 
يفكرون بطريقة جديدة ومختلفة كليا في األسواق 
العاملية فمن جهة مغريـــات النمو العالية في 
األسواق الناشئة ومن جهة أخرى ينظرون الى 
األصول املنخفضة في األسواق الغربية مما يجعل 

القرار االســـتثماري لهذه املرحلة ذا حساسية 
كبيرة فالقرار االستثماري الصحيح يعظم الثروة 
او حتى يضاعفها والقرار االستثماري اخلاطئ 

يؤدي الى ضياع هذه الثروة.
وترى »املكاتـــب العائلية« املختصة بإدارة 
ثروات أغنياء املنطقة ان اســـتثمارات املرحلة 
املقبلة السيما في العام احلالي يجب ان تتركز 
على االستثمارات غير السائلة ذات التخفيضات 
الكبيرة وفي الوقت نفسه يجب ان حتافظ على 
درجة عالية من السيولة داخل محافظها حيث 
ان زمن التركيز للعثور على األصول املناسبة 
وتوزيعها على احملافـــظ املالية قد ولى وعلى 
املســـتثمرين في املرحلة القادمة الوصول الى 
الصفقات احلصرية.وأشارت دراسات قامت بها 
العديد من املكاتب املهتمة بإدارة ثروات العائالت 
الثرية في املنطقة ان الكثير من العائالت اخلليجية 
الثرية تعاود دخول أسواق املال سعيا لتحقيق 
عوائد كبيرة دون فهم كاف للمخاطر احملتملة في 
ظل املناخ االستثماري احلالي، الفتة الى انه رغم 
تدني العوائد املتوقعة للمستثمرين نتيجة لالزمة 
املالية العاملية احلالية اال ان هذه التوقعات ال تزال 
اعلي مما تقتضيه االستراتيجيات االستثمارية 

املتعارف عليها.وبينت الدراســـات ان 57% من 
املستثمرين ذوي الثروات الكبيرة في املنطقة 
كانوا يقدمون على اســـتراتيجيات استثمارية 
جريئة ذات مستويات مخاطر مرتفعة لتعويض 
االداء املتدني اثناء االزمة، كما الحظت الدراسات 
ان 75% من املســـتثمرين الذين يتميزون بأخذ 
مخاطر عاليـــة في املنطقة عادوا للدخول على 
أسواق املال بالفعل وذلك من خالل االستثمار 
في منتجات اســـتثمارية مرتفعة العوائد مثل 
االســـهم وحقوق امللكية اخلاصة مع تفضيل 
الســـوق احمللية على أســـواق املال األميركية 
واألوروبية وغيرها من األسواق حول العالم. 
كما ان املستثمرين املتحفظني لم يخفضوا من 
مستوى قابليتهم ألخذ املخاطر نتيجة االزمة 

العاملية.
ويبقى السؤال: هل سينتهي عام 2010 بزيادة 
في عدد العائالت الثرية في املنطقة أم سينتهي 
بالنقص في عددهم؟ ستكون االجابة مرتبطة مبدى 
فعالية استثمارات هذه العائالت في املستقبل 
القريب ومدى إقبالهم على املناطق وفهم للوضع 
االقتصادي والتركيبة االقتصادية اجلديدة التي 

فرضتها االزمة املالية على العالم.

ومرحلة التوازن القوي بين الخوف
من فقدان الثروة أو ضياع الفرصة

»العائالت الثرية« 

»غلف إنفست«: المجاميع االستثمارية بقيادة »زين«..
 وّجهت المؤشرات نحو االرتفاع 

ذكر تقرير شركة غلف انفست 
أن مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية شـــهد ارتفاعا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع 
الســـعري بواقع 219.5  املؤشر 
نقطة وبنسبة 3.06% كما ارتفع 
املؤشر الوزني بواقع 24.59 نقطة 
وبنسبة 6.15%. وذلك لعدة عوامل 
أهمها، إعالن مجلس إدارة شركة 
االتصـــاالت املتنقلة )زين( عن 
موافقتها على صفقة بيع زين-
أفريقيـــا لشـــركة بهارتي ارتل 
ملتد الهندية حيث ستصل قيمة 
الصفقة لــــ 10.7 مليارات دوالر 
وأن احلد األقصى لعوائد الصفقة 
هو 5 مليارات دوالر، وأدى ذلك 
إلى ارتفاع السوق وارتفاع القيم 
والكميات املتداولة بشكل ملحوظ 
ممـــا كان له األثر اإليجابي على 
أسهم مجموعة اخلرافي بشكل 
الســـوق بشـــكل  خاص وعلى 
عام باالضافة إلى حترك معظم 
املجاميـــع االســـتثمارية ومنها 
مجموعـــة أجيليتـــي والصفاة 

وايفا. 

التنازلي  وليتجـــاوز االجتـــاه 
ارتفاع  الرئيســـي مع ضرورة 
القيم والكميـــات املتداولة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول 
املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 
7.110 نقاط ومن ثم نقطة الدعم 
الثانيـــة 7.000 نقطة. وبالفعل 
فقد ارتفع املؤشر وجتاوز نقطة 
املقاومة األولى بســـبب ارتفاع 
املتداولة خالل  القيم والكميات 
األسبوع ولكنه عجز عن جتاوز 
االجتاه التنازلي الرئيســـي. أما 
بالنسبة لتحليله للفترة املقبلة، 
فتوقع أن املؤشر يجب عليه أن 
يتجاوز نقطـــة املقاومة األولى 
عند 7.500 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثانية عند 7.650 نقطة 
ليســـتمر باالرتفاع وليتجاوز 
االجتاه التنازلي الرئيســـي مع 
ضرورة اســـتمرار ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطـــة الدعم األولى عند 7.345 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.260 نقطة.

 وأوضــــح التقريــــر أن قطاع 
اخلدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 
املتداولة  القيمة  33% من إجمالي 
لألسبوع حيث شــــهد سهم زين 
تداوال بـ 63.7 مليون سهم بقيمة 
81.1 مليون دينار، وأيضا شهد سهم 
أجيليتي تداوال بـ 66.3 مليون سهم 
بقيمــــة 42.5 مليون دينار، وحل 
قطاع االستثمار ثانيا بنسبة %19.6 

وذلك بســــبب التداول على سهم 
الصفاة حيث تداول بـ 127.8 مليون 
ســــهم بقيمة 19.8 مليون دينار، 
وشهد ســــهم ايفا تداوال ملحوظا 
حيث تداول بـ 176.5 مليون سهم 
بقيمة 18.9 مليون دينار، ولقد حل 
قطاع الصناعة ثالثا بنسبة %16.9 
وذلك بســــبب التداول على سهم 
صناعات حيث تداول بـ 90.1 مليون 

سهم بقيمة 34 مليون دينار، وشهد 
سهم بوبيان تداوال ملحوظا حيث 
تداول بـ 57.2 مليون سهم بقيمة 

28.6 مليون دينار.
وكان التقرير توقع بأن املؤشر 
يجـــب عليه أن يتجـــاوز نقطة 
املقاومة األولى عند 7.260 نقطة 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 
7.500 نقطة ليستمر باالرتفاع 

التغير %18 فبراير11 فبرايراألسهم األكثر ارتفاعا
32.6%0.0430.057شركة منازل القابضة
24.7%0.0850.106شركة املال لالستثمار

23.2%0.1380.170الشركة الوطنية للتنظيف
20.6%0.2040.246شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل

20.6%0.0340.041شركة الدار الوطنية للعقارات

التغير %18 فبراير11 فبرايراألسهم األكثر تراجعا
-14.5%0.0690.059شركة التعمير لالستثمار العقاري
-14.1%0.1280.110شركة إدارة األمالك العقارية ـ رمي

-13.2%0.0910.079بيت التمويل اخلليجي
-7.4%0.4050.375مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول

-7.1%0.5600.520شركة برقان حلفر اآلبار

نقاط الدعم والمقاومة لمؤشر السوق

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

العقارالصناعةالخدماتاألغذيةغير كويتي

الكميةالقيمة

البنوكاالستثمارالتأمين


