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أصدرت ش���عاع كابيتال 
امس تقريرا خاصا حول ثقة 
املستثمرين في دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل الشهر 
التقرير  املاضي. ويتضم���ن 
مش���اركات من مؤسس���ات 
إقليمية ودولية  استثمارية 
حيث تش���كل هذه البيانات 
املجمعة مؤشر شعاع كابيتال 
اخلليجي لثقة املستثمرين. 
ويعد املؤشر املعيار الوحيد 
ف���ي  املس���تثمرين  لثق���ة 
املنطق���ة وقد مت احتس���ابه 
التغيرات في سلوك  ملتابعة 

املستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون 
اخلليجي.

وقد ارتفع مؤش���ر شعاع كابيتال اخلليجي 
بواقع 15.2 نقطة خالل الشهر املاضي، ليسجل 
ثاني أكبر ارتفاع في تاريخ املؤشر، وذلك عقب 
اإلعالن عن س���داد صكوك شركة نخيل في 25 
مارس املاضي. وجاء معظم االرتفاع الذي شهده 
املؤشر الشهر املاضي نتيجة التغيرات اجلذرية 
بثقة املس���تثمرين في دولة اإلمارات، مما أدى 
إلى ارتفاع ملحوظ في املؤش���ر اإلماراتي قدره 
36 نقطة، ليسجل 120.4 نقطة. جدير بالذكر أن 
جميع مؤش���رات دول مجلس التعاون سجلت 
أكثر من 100 نقطة حاليا مما يدل على النظرة 

االيجابية لدى املستثمرين باملنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال سمير 
األنصاري: »ان االرتفاع الذي شهده املؤشر هو 
دليل على زوال حالة ع���دم اليقني التي أرخت 
بثقلها على املجتمع االستثماري، وان إعادة هيكلة 
شركة دبي العاملية قد أثرت بشكل إيجابي في 
ثقة املستثمرين إقليميا وعامليا. وفي هذا اإلطار، 
نود اإلشارة الى ان شعاع ستستفيد حتما من 
انتعاش األسواق وخاصة وحدات أعمالها املدرة 
للرسوم من ضمنها وحدة االستثمار املصرفي 
وإدارة األصول والوس���اطة املالية واالستثمار 

في الشركات اخلاصة«.
وعلق رئيس االتصال املؤسسي في شعاع 
كابيتال أوليفر شوتزمان قائال: »خاض املستثمرون 
أوقاتا صعبة خالل األشهر املاضية، خاصة في 
ظل حالة عدم اليق���ني التي أحاطت مبخرجات 
إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العاملية والتي 
أثرت بشكل كبير بثقة املستثمرين، وها نحن 
نرى اآلن انعكاسات عرض إعادة هيكلة ديون 
دبي الذي القى ترحابا واسعا من قبل احملللني 

واملستثمرين، على هذا التقرير«.
وأضاف: »انه من اجلل���ي أن دولة اإلمارات 
كانت العامل احملرك لثقة املستثمرين باملنطقة 
في األش���هر املنصرمة، كما هو احلال في شهر 
مارس املاضي، وملس���ت جميع مؤشرات دول 
مجلس التعاون ارتفاعا ملحوظا خالل ش���هر 
فبراير املاضي، حيث حافظ املؤشر السعودي 
على موقع الصدارة في املنطقة، مسجال 136.3 

نقطة، وجاء املؤشر القطري في املرتبة الثانية 
131.5 نقطة بعد ارتفاع قدره 6.5 نقاط، في حني 
حتول املؤشر الكويتي إلى اإليجابية ألول مرة منذ 

شهر أكتوبر املاضي، مسجال 104.5 نقاط«.
وأظه���ر التقرير حتوال كبي���را في توقعات 
املستثمرين حول أداء أسواق املنطقة خالل األشهر 
الست القادمة، وتصدرت األسواق اإلماراتية هذا 
التحول، إذ سجل سوق دبي املالي ارتفاعا هائال 
بنسبة 62.3%، مرتفعا بنسبة 30% عن الشهر 
السابق، وس���جل كل من ناسداك دبي وسوق 
أبوظبي لألوراق املالية مكاسب قوية بنسبة %21 
و45% في شهر مارس، واللذين ارتفعا بنسبة 

48.9% و35.2% على التوالي عن شهر فبراير.
أما بالنس���بة ألسواق املنطقة األخرى، فهي 
األخرى ملست ارتفاعا ملحوظا خالل شهر مارس 
املاضي، إذ س���جل سوق البحرين 19%، مقارنة 
بحوالي 5% في شهر فبراير من العام ذاته، وارتفع 
الس���وق العماني حوالي 31% لتبلغ 18.5%، في 
حني ارتفع السوق الكويتي من احليادية ليسجل 
نسبة 13.1% خالل شهر مارس املاضي. ومن جهة 
أخرى، شهد السوقان السعودي والقطري تغيرا 
طفيفا خالل الشهر املاضي بنسبة 48% و%36 
على التوال���ي، هذا مازال كالهما يتداوالن بأقل 

من قيمتهما احلقيقية.
وأوضح شوتزمان: »بالرغم من هذا التفاؤل 
احلديث لدى املس���تثمرين، إال أن احلذر مازال 
يهيمن على أسواق املنطقة، حيث تضمن استطالع 
الرأي للشهر احلالي أسئلة حول امكانية قيامهم 
باالستثمار خالل األشهر الست القادمة، وكانت 
دولة اإلمارات هي الوحيدة التي ارتفعت مسجلة 
7%، في حني انتقلت باقي أس���واق املنطقة إلى 
اخلانة الس���لبية، إذ س���جل السوق السعودي 
)سالب( 10% والقطري )سالب( 25% والعماني 
)سالب( 43% والكويتي )س���الب( 46% خالل 
ش���هر مارس، وعلى األغلب، وان السبب وراء 
هذا االنخفاض هو املناخ االستثماري العاملي، 
وليست األوضاع االقتصادية اإلقليمية فحسب، 
إذ سجلت األسواق الناشئة 5% في شهر مارس 
وسجل كل من البرازيل وروسيا والهند والصني 
)سالب( 15%، بانخفاض تتراوح نسبته بني 10 

و25% على التوالي«.

ضغوط متعمدة على السوق تدفعه للهبوط
 وسياسة القطيع تزيده حّدة بفعل البيع العشوائي

تداول تقريب���ا على نهاية الفترة 
القانونية إلعالنات الشركات عن 
نتائجها املالية لفترة الربع األول 

من العام احلالي.

آلية التداول

البنك  س���جلت أغلب أس���هم 
انخفاضا في أسعارها في تداوالت 
ضعيفة بش���كل عام باس���تثناء 
التداوالت املرتفعة على سهم بنك 
اخلليج التي متت من خالل عمليات 
نقل بني محافظ مالية لبعض كبار املستثمرين عبر تبادل أسهم 
في شركة األولى للوقود، كذلك ازدادت عمليات البيع على سهم 
التمويل الكويتي، األمر الذي أثر على س���عره الس���وقي، وقد 
انتشرت معلومات عن انه يتوقع ان يعلن عن أرباح في الربع 

األول من العام احلالي تقدر بنحو 8 فلوس.
وازدادت حدة الهبوط في أسهم الشركات االستثمارية التي 
س���جل بعضها انخفاضا باحلد األدن���ى والبعض اآلخر وصل 
ملستويات قريبة من احلد األدنى، فرغم التداوالت الضعيفة على 
سهم االستثمارات الوطنية إال انه سجل هبوطا باحلد األدنى، 
كذلك اقترب هبوط س���هم الساحل للتنمية من احلد األدنى في 
تداوالت ضعيفة ايضا، ويالحظ ان الضعف املتواصل لتداوالت 
أسهم الشركات االستثمارية الذي يدفعها الى الهبوط بقوة يعود 
الى افتقارها الى الدعم من قبل املجاميع االس���تثمارية الذي قد 
يكون متعمدا خاصة ان أغلب هذه املجاميع كانت وراء املكاسب 
التي حققتها أسهمها في الربع األول من العام احلالي، والالفت 
لالنتباه انخفاض س���هم التمدين االس���تثمارية باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات رغم األرباح القوية التي يتوقع ان حتققها 

الشركة من صفقة بيع حصتها في األهلي املتحد.
وفي قطاع العقار هبطت ايضا معظم أسهم القطاع العقاري 
في تداوالت ضعيفة، حيث تراجع سهم التمدين العقارية باحلد 

األدنى معروضا دون طلبات.

الصناعة والخدمات

هبطت أسعار العديد من األسهم في قطاع الصناعة خاصة 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي في تداوالت ضعيفة، 
األمر الذي اثار تساؤالت حيث يالحظ ان أغلب أسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي سجلت تراجعا ملحوظا أمس باستثناء 

االنخفاض احملدود لسهم زين.
فقد س���جلت أس���هم الش���ركات اخلدماتية معدالت هبوط 
كبي���رة بعضها تراج���ع باحلد األدنى معروض���ا دون طلبات، 
فبعد الهبوط املتواصل لس���هم التنظيف في تداوالت ضعيفة 
في الفترة املاضية، ش���هد السهم تداوالت مرتفعة امس غلبت 

عليها عمليات الشراء.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات على 56.3% من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

134 شركة.

127 مليون دينار، علما ان بيت التمويل الكويتي ميتلك 53% من 
اسهم عارف لالستثمار فيما متتلك املؤسسة العامة للتأمينات 

نحو %17.37.
ثانيا: جملة االخبار الس���لبية التي ش���هدتها البورصة منذ 
االسبوع املاضي حتى اآلن واخلاصة بشركة أجيليتي والهبوط 
املتواصل لسهم الرابطة 
ولوجستيك، فيما ان سهم 
الوطنية للتنظيف متاسك 
وحقق ارتفاعا محدودا.

ثالثا: ضعف السيولة 
املالية لدى اغلب املجاميع 
الذي  االستثمارية األمر 
يصع���ب عليه���ا دعم 
أس���همها، وبالتبعي���ة 
ادى ذل���ك ال���ى تراجع 
اسعار اغلب اسهم هذه 

املجاميع.
رابعا: تأخر العديد من 
الشركات في االعالن عن 
نتائج اعمالها رغم انه لم 
يتبق سوى ثالثة أسابيع 

وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 19.4 مليون س���هم نف���ذت من خالل 592 صفقة 

قيمتها 5.2 ماليني دينار.

هبوط حاد

الس���وق  فنيا أعطى 
اش���ارات من���ذ أواخ���ر 
االس���بوع املاض���ي الى 
انه سيش���هد املزيد من 
االنخفاض، ولكن في ظل 
وجود محفزات ايجابية 
قوية كان هناك أمل بأال 

يتراجع السوق فنيا.
وهناك عوامل دفعت 
له���ذا الهب���وط احل���اد 
أولها: املخاوف من تأثر 
النتائ���ج املالي���ة لبيت 
الكويتي من  التموي���ل 
التي  اخلسائر الضخمة 
حققتها مجموعة عارف 
لالستثمار البالغة نحو 

 هشام أبو شادي
دفعت سياس���ة القطيع سوق 
املالية امس  ل���الوراق  الكوي���ت 
للهبوط احلاد دون مبررات وسادت 
أجواء هلع في اوساط املتداولني 
ج���راء التراج���ع العام الس���عار 
العديد من االسهم ودفعتهم للبيع 
العشوائي بأقل االسعار خوفا من 
املزيد من التراجع، وقد اشرنا في 
تقرير »األنباء« اول من امس الى 
ان هناك مؤشرات غير مريحة قد 

تدفع السوق للهبوط بش���دة، وهو ما حدث في تداوالت امس 
التي سجلت اعلى هبوط منذ بداية الشهر اجلاري رغم ارتفاع 
قيمة التداول امس نتيجة مبادالت التي متت على س���همي بنك 
اخلليج واالولى للوقود والتي بلغت قيمتها 30.3 مليون دينار 
ماش���كل نحو 40.7% من اجمالي قيمة التداول، وهذا يعني ان 
اجمالي باقي تداوالت السوق بلغ نحو 44 مليون دينار، االمر 
الذي يبرز استمرار تراجع السيولة املالية في البورصة، وهذا 
يعد مؤش���را خطيرا خاصة ان مؤشر السيولة املالية يعد اهم 

مؤشرات السوق.
ووفقا لكمية االسهم املتداولة على سهم االولى للوقود امس 
فانها متثل نحو 12.7% من اجمالي اس���هم االولى للوقود البالغ 

عددها 300 مليون سهم.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 99.7 نقطة ليغلق على 7244.8 
نقطة بانخفاض نس���بته 1.36% مقارن���ة بأول من امس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 6.72 نقاط ليغلق على 428.93 نقطة 

بانخفاض نسبته 1.54% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 282 مليون سهم نفذت من 

خالل 5590 صفقة قيمتها 74.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 134 ش���ركة من اصل 211 شركة 

مدرجة، ارتفعت اسعار 11 شركة
وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة وحافظت أسهم 24 شركة 

على اسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
91.1 ملي���ون س���هم نفذت من خالل 2145 صفق���ة قيمتها 30.4 

مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
81.2 مليون س���هم نفذت من خ���الل 1307 صفقات قيمتها 10.4 

ماليني دينار.
واحتل قط���اع البنوك املركز الثالث بكمي���ة تداول حجمها 
49.5 مليون س���هم نفذت من خ���الل 810 صفقات قيمتها 23.7 

مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
24.2 مليون سهم نفذت من خالل 480 صفقة قيمتها 2.5 مليون 

دينار.

مبادالت بين مالك 
على أسهم بنك 
الخليج و»األولى 
للوقود« بقيمة 30.3 
مليون دينار

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

4 شركات على 
56.3% من 

القيمة اإلجمالية

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 4 شركات 
والبالغة 41.9 مليون دين���ار على 56.3% من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الش���ركات هي: »بنك 
اخلليج«، »التمويل الكويتي«، »زين«، و»األولى 

للوقود«.
 استحوذت قيمة تداول سهم »األولى للوقود« 
البالغ��ة 16 ملي��ون دينار عل��ى 21.5% من القيمة 

اإلجمالية.
 سجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضا أعالها 
»اخلدم���ات« مبقدار 222.2 نقطة، تاله البنوك 
مبقدار 13306 نقطة، تاله الشركات غير الكويتية 

مبقدار 109.6 نقاط.
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ارتفاع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي
 15.2 نقطة مسجاًل ثاني أكبر ارتفاع في تاريخه

إميان األربش

سمير األنصاري

جانب من إحدى الدورات التدريبية في مركز املعامالت املالية

ورشة عمل تدريبية إحدى الدورات التدريبية لطلبة كلية العلوم اإلدارية

المؤشر 99.7 نقطة وتداول 
282.2 مليون سهم قيمتها 

74.3 مليون دينار

انخفاض

غرفة تداول وهمي تحاكي بورصة الكويت لتدريب 
طلبة كلية العلوم اإلدارية برعاية »كامكو« و»برقان«

محمد البدري
في جتربة متميزة تستهدف 
مح���اكاة واق���ع الت���داول في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
والربط بني الدراسة األكادميية 
والواقع العملي، أس���س قسم 
التمويل بكلية العلوم اإلدارية 
بجامع���ة الكويت غرفة تداول 
الكلية  وهمي لتدري���ب طلبة 
وتعريفهم بآليات عمل البورصة 

الكويتية.
مش���رفة الغرف���ة واملعيدة 
بقس���م التمويل بالكلية إميان 
األربش تقول عن هذه التجربة 
ل� »األنباء« ان الغرفة تأسست 
قبل نحو أربع سنوات على يد 
د.عبداهلل السلمان وهو أيضا 
الرئيس احلالي لها، وهى تعمل 
حتت مظلة نادي التميز بكلية 
العلوم اإلدارية، ومت جتهيزها 
التطبيقية واألجهزة  باألدوات 
التقنية من حواسب آلية وخالفه، 
برعاية خاصة من كل من شركة 

كامكو وبنك برقان.
وأضافت أن الفكرة األساسية 
لغرفة التداول تقوم على توفير 
التعلي���م العملي واإللكتروني 
للطالب بجامعة الكويت خاصة 
دارسي أقسام احملاسبة والتمويل 
واالس���تثمار، وهي تركز على 
زيادة املعرفة العلمية للطالب 
وتعميق إملامهم بطريقة التداول 
الفعلية في سوق الكويت لألوراق 

التحليل  املالية، وأساس���يات 
املالي والفني الجتاهات األسهم، 
بحيث يك���ون لدينا خريجون 
على مستوى متقدم من العلم 
والدراية والقدرة على التحليل 

بشتى أنواعه.
الهدف  إل���ى أن  واش���ارت 
العام من منوذج محاكاة غرفة 
التداول هو منح التميز خلريجي 
جامعة الكويت عن نظرائهم من 
اجلامعات األخرى، وجتهيزهم 
للعمل فور التخرج مباش���رة، 
حي���ث ال يوجد مش���ابه لهذا 
النموذج إال في 10 جامعات فقط 
على مستوى العالم ومنها جامعة 

هارفارد األميركية الشهيرة.
وأوضحت األربش أن الغرفة 
تعتم���د على اس���تخدام نظام 

»رويترز« للمعلومات، بحيث 
يتم اس���تخدامها ف���ي حتليل 
اجتاهات األس���هم م���ن خالل 
تداوالت وهمية، لكنها تعتمد 
على البيانات الواقعية املوجودة 
في س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية، وبالتال���ي فإن الطالب 
يكون متصال فعليا بالس���وق 
العملي ومؤش���راته وبياناته 
لكنه ال يتداول بشكل حقيقي 
بل وهم���ي، حيث يعطى أوامر 
بيع وشراء لألسهم، مبا يجعل 

حركة السهم داخل منوذج غرفة 
التداول يحاكي احلركة احلقيقية 

للسهم في السوق الفعلي.
وعن نشر الوعي املجتمعي 
بالبورصة وبالتوازي مع منوذج 
محاكاة غرف���ة التداول، تقول 
األربش: هناك نادي املعامالت 
املالي���ة، الذي تتقدم من خالله 
مدعوم���ة  تدريبي���ة  دورات 
ومتخصصة يحاضر فيها خبراء 
ومختصون ببورصة الكويت، 
للراغبني من أفراد املجتمع، حتى 

من غير الطالب أو الدارس���ني 
الكويت، بغرض  في جامع���ة 
نش���ر املعرفة والوعي بسوق 
الكويت لألوراق املالية لدى أكبر 
ش���ريحة ممكنة، بحيث يكون 
صغار املستثمرين في السوق 
لديهم الدراية واملعرفة الكافية 
بكيفي���ة التداول في الس���وق 
الفعلي وبحيث تكون قراراتهم 
االستثمارية مبنية على حسابات 
وحتليل منطقي وعملي بعيدا 

عن املضاربة العشوائية.

للربط بين الدراسة األكاديمية والواقع العملي

أوليفر شوتزمان


