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وفق سياس���ة القطيع، وهو ما حدث في الفترة االخيرة عندما 
تعرض السوق ملوجة الشائعات التي تزامنت مع ضغوط قوية 
على بعض االسهم، خاصة القيادية، ومع الهبوط امللحوظ ملؤشر 
الس���وق الذي بلغ اكثر من 250 نقطة من اعلى مس���توى، فإن 
التحليل الفني للسوق يعطي اشارات بالعودة الى الشراء، لكن 
احليرة تنتاب اوساط املتداولني حول طبيعة االسهم التي ميكن 
ش���راؤها، فهناك اسهم متتلك محفزات قوية ألن حتقق مكاسب 
سوقية في الفترة املقبلة 
كأسهم شركات اخلرافي، 
اال انها تتعرض لضغوط 
الفترة  حادة خاصة في 
االخي���رة، فيما ان هناك 
اسهما اخرى ليس لديها 
محفزات ألنها تشهد معدل 
دوران مرتفع���ا نتيجة 
املضاربات التي تشهدها، 
لذلك فإن اخليار للشراء 
يكمن في اقتناء اس���هم 
الشركات التي لديها منو 
التشغيلية،  ارباحها  في 
التي  الش���ركات  خاصة 
ارباحا تشغيلية  حققت 
في العام املاضي والذي 

1.4 مليون دينار.
وج���اء قطاع العقار في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
15.1 مليون س���هم نفذت من خالل 372 صفقة قيمتها 1.8 مليون 

دينار.

التحليل الفني

الكثير من اوساط املتداولني مبن فيهم اغلب صغار املتعاملني 
باتوا يتخ���ذون قرارات 
الشراء والبيع بناء على 
التحليل الفني ملؤشرات 
السوق، بل وكل سهم على 
حدة، االم���ر الذي يظهر 
ان هناك وعيا ملحوظا 
في ثقاف���ة التداول لدى 
املتعاملني،  الكثير م���ن 
وهذا جاء نتيجة اخلسائر 
التي تكبدوها  الضخمة 
في العامني املاضيني، اال 
انه مع دخول السوق في 
فورة النشاط املضاربي 
يتخلى الكثير منهم عن 
مؤشرات التحليل الفني 
لينساقوا وراء املضاربات 

عودة عمليات الشراء على أغلب أسهم مجموعة الخرافي 
تدفع السوق للتماسك مع توقعات بالصعود

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 9 شركات 
والبالغة 26.9 مليون دينار على 57.3% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، االستثمارات 
الوطنية، التمدين االس���تثمارية، أنابيب، زين، 

التنظيف، الرابطة، اجلزيرة، لوجستيك.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 5.4 

ماليني دينار على 11.5% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤش���رات 5 قطاعات ارتفاعا أعالها 
غير الكويتية مبقدار 48.6 نقطة، تاله االستثمار 
مبق���دار 17.4 نقطة، فيما تراجعت مؤش���رات 3 
قطاعات أعالها األغذية مبقدار 75.9 نقطة، تاله 

قطاع اخلدمات 46.3 نقطة. ت
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يعد امت���دادا لتداعيات االزمة، اال 
انها حققت ارباحا، لذلك فإن هذه 
الشركات ستشهد منوا افضل في 
العام احلالي على ان يكون شراء 
هذه االسهم من منظور استثماري 

طويل املدى.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على 
اسعارها ثابتة في تداوالت ضعيفة 
نس���بيا، فقد خفت عمليات البيع 
على سهم التمويل الكويتي الذي 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره 

في تداوالت سادتها عمليات الشراء.
ورغم حتقيق اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في 
اسعارها اال ان معدالت التداول ضعيفة باستثناء بعض االسهم 
التي ارتفعت تداوالتها نس���بيا مقارنة ب���أول من امس خاصة 
بعض اس���هم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي. فقد شهد 
سهم االستثمارات الوطنية تداوالت مرتفعة نسبيا غلبت عليها 
عمليات الش���راء األمر الذي دفع سعره لالرتفاع معوضا جزءا 
كبيرا من اخلس���ائر التي تكبدها أول من امس فيما سجل سهم 
الس���احل للتنمية ارتفاعا محدودا في تداوالت مرتفعة نسبيا. 
وواصل سهم التمدين لالستثمار االنخفاض باحلد األدنى األمر 
الذي يعطي اشارات غير مريحة، ففي العادة حركة السهم سواء 
نحو الصعود او الهبوط تعد مؤشرا يسبق املعلومات التي اما 
ان تكون سلبية او ايجابية واستمرت حركة التداول على اغلب 
اسهم الشركات العقارية في الضعف مع ارتفاع محدود في اسعار 
بعض االسهم وان كان سهم التمدين العقارية شهد ارتفاعا نسبيا 

في تداوالته وانخفاضا محدودا في سعره.

الصناعة والخدمات

اس���تعادت بعض اسهم شركات اخلرافي في قطاع الصناعة 
بعض اخلسائر التي فقدتها في اليومني املاضيني، فقد شهد سهم 
صناعة االنابيب عمليات شراء ملحوظة دفعته لالرتفاع باحلد 
األعلى، فيما ان سهم الصناعات الوطنية شهد تداوالت متواضعة 

وارتفاعا محدودا في سعره.
وفي قطاع اخلدمات، اس���تعادت اس���هم الرابطة والشركات 
املرتبطة بها حيويتها في التداول، فرغم االنخفاض امللحوظ في 
سهم الرابطة اال انه شهد عمليات شراء ملحوظة، فيما استمرت 
عمليات الشراء على سهم الوطنية للتنظيف لليوم الثاني على 
التوالي ما دفعه لالرتفاع، كذلك رغم انخفاض سهم لوجستيك 
اال انه شهد تداوالت مرتفعة، حيث يتوقع ان تشهد هذه االسهم 
مرحلة من التذبذب احملدود عند مس���تويات اسعارها احلالية 
لتدخل مرحلة التأسيس واالرتفاع، وسجل سهم زين انخفاضا 

محدودا في سعره في تداوالت محدودة نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 57.3% من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 

129 شركة.

هشام أبوشادي
متاسكت أسعار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية أمس اثر 
الهبوط احلاد أول من امس، إال ان 
قيمة التداول التزال في مستويات 
متدنية في الوقت الذي اتس���مت 
فيه آلية التداول بسيطرة عمليات 
الش���راء خاصة على أغلب أسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
والرابطة والشركات التابعة لها، 
األمر الذي يشير الى ان السوق قد 
يحقق مكاسب في تعامالت اليوم 
خاصة ان التحليل الفني للسوق 

يعطي مؤش���رات بالدخول بعد ان سجل هبوطا كبيرا من أعلى 
املستويات التي وصلها.

ورغم متاسك السوق إال ان السيولة املالية مازالت ضعيفة، 
وقد يكون ذلك بش���كل متعمد من جانب املجاميع االستثمارية 
التي يحجم أغلبها عن زيادة تدفقاتها املالية في الس���وق، ففي 
الرب���ع األول من العام احلالي كان املعدل اليومي لقيمة التداول 
يتراوح بني 70 و80 مليون دينار، فيما شهد تراجعا كبيرا منذ 
بداية الشهر اجلاري نتيجة س���يطرة عمليات التصحيح على 
بعض األس���هم التي سجلت مكاسب سوقية ملحوظة في الربع 
األول من العام احلالي، وكذلك اإلش���اعات السلبية التي روجت 
حول بعض الشركات في األس���بوع الثاني من الشهر اجلاري، 
األمر الذي انعكس س���لبا على نسبة الس���يولة املالية املوجهة 

للسوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 0.5 نقطة ليغلق على 244.37 
نقطة بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 1.01 نقطة ليغلق على 727.92 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.24% مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األس���هم املتداولة 209.1 ماليني سهم نفذت من 

خالل 5672 صفقة قيمتها 46.9 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 129 ش���ركة من أصل 211 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 46 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
40 ش���ركة وحافظت أسهم 43 شركة على أسعارها و82 شركة 
لم يش���ملها النشاط. تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط 
بكمي���ة تداول حجمها 75.2 مليون س���هم نفذت من خالل 2145 

صفقة قيمتها 20.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االس���تثمارية في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 67.5 مليون س���هم نفذت من خالل 1542 صفقة 

قيمتها 8.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 18.5 مليون س���هم نفذت من خالل 7.7 صفقات قيمتها 

5.3 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 16.5 مليون سهم نفذت من خالل 261 صفقة قيمتها 

الحيوية تعود 
للتداوالت على 
»الرابطة« وشركاتها 
رغم انخفاض 
أسعار بعضها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
57.3% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر 0.5 نقطة وتداول 
209.1 ماليين سهم قيمتها 

46.9 مليون دينار

انخفاض

3 مليارات دينار القروض المتعثرة بنهاية العام الماضي

»كامكو«: 1.9 مليار دينار إيرادات الفوائد للبنوك في 2009
بيان الدخل المجمع للبنوك الكويتية منذ عام 2007 )مليون دينار(

التغير % 2008 ـ 20092009التغير % 2007 ـ 200720082008)مليون دينار(

)19.8%(14.51.993%2.1722.487إيرادات الفوائد
2.0%30.61.201%9011.177صافي إيرادات الفوائد

)14.4%(612)16.3%(854715إيرادات غير إيرادات الفوائد
)4.1%(7.41.807%1.7551.884إجمالي اإليرادات التشغيلية

)12.9%(0.31.087%1.2451.248إجمالي الربح التشغيلي قبل احتساب املخصصات
)15.5%()746(705.4%)883()110(إجمالي املخصصات

15%356)70.1%(1.035310صافي الربح

املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للبنوك املدرجة

وقد جاء هذا االنخفاض احلاد في 
صافي الربح على خلفية االرتفاع 
امللحوظ في حجم املخصصات 
التي وصلت إلى 883 مليون دينار 
والتي شكلت بدورها ضغطا كبيرا 
الربحية واملركز  على مؤشرات 

املالي لبعض البنوك احمللية.
 وعلى عك���س ذلك، متكنت 
الكويتي���ة خالل 2008  البنوك 
من احلفاظ على مستوى األرباح 
التشغيلية قبل خصم املخصصات 
عند مس���توى 1.25 مليار دينار 
مدفوعة بارتفاع إيرادات الفوائد 
بنس���بة 14.5% لتصل إلى 2.49 
مليار دينار وذلك على الرغم من 
تصاعد حجم القروض املتعثرة 
التي وصلت إلى 1.7 مليار دينار 
نهاية عام 2008 مقارنة مع 701 
مليون دين���ار ف���ي نهاية عام 

 .2007

تحسن نسبي في 2009

واشار التقرير إلى أنه خالل 
ع���ام 2009 حرص���ت البن���وك 
الكويتية على تعويض االنخفاض 

احلاد في إي���رادات الفوائد التي 
سجلت 1.99 مليار دينار مقارنة 
مع 2.49 مليار دينار خالل عام 
2008 والتي تزامنت مع التباطؤ 
في منو محفظ���ة االئتمان التي 
سجلت نس���بة منو سنوي بلغ 
4.7% خ���الل ع���ام 2009 لتصل 
إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع 
نس���بة منو بلغت 17.7% خالل 
عام 2008، كما حاولت تعويض 
اإلي���رادات غير  االنخفاض في 
إيرادات الفوائد التي تأثرت باألداء 
الضعيف للمحفظة االستثمارية 
التي شهدتها  والتقلبات احلادة 
أسواق الصرف، وبالتالي بدأت 
البنوك في التركيز على خفض 
كلفة االقتراض مس���تفيدة من 
الفائدة  االنخفاض في أس���عار 
احمل���ددة من قبل بن���ك الكويت 
املركزي والتوس���ع إلى أسواق 
خارجية به���دف تنويع مصدر 

اإليرادات.
أنه نتيجة  التقرير  وأوضح 
لهذه اجلهود فقد جنحت البنوك 
الكويتية في احلفاظ على إيراداتها 

التشغيلية التي بقيت عند مستوى 
1.81 مليار دينار خالل عام 2009، 
أما بالنسبة لصافي الربح إلجمالي 
القطاع، فقد شهد حتسنا طفيفا 
خالل عام 2009 ليصل إلى 356 
مليون دينار حيث أثقلت ميزانية 
القروض  القطاع بارتفاع قيمة 
املشكوك في حتصيلها لتصل إلى 
3 مليارات دينار مقابل إجمالي 
مخصصات بلغ 746 مليون دينار 
ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية 
القروض املتعثرة إلى 68% مقارنة 

ب� 89% نهاية عام 2008.
وعل���ى صعي���د العائد على 
 )ROAE( متوسط حقوق املساهمني
للبنوك املدرجة، لفت التقرير إلى 
أنه شهد تراجعا كبيرا خالل عام 
2008 ليصل إلى أدنى مستوى له 
على اإلطالق بعائد 6.4% مقارنة 
ب� 23.5% في عام 2007، ويعود 
السبب في هذا الهبوط احلاد إلى 
تراجع األرباح املسجلة من قبل 
املدرجة بش���كل  البنوك  بعض 
كبير نتيج���ة املخصصات التي 
مت احتسابها خالل الربع الرابع 

من عام 2008، اما خالل عام 2009 
العائد على متوسط  فقد سجل 
حقوق املساهمني ارتفاعا طفيفا 

ليصل إلى %7.5.

تغطية القروض المتعثرة

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة 
التزايد في وتيرة ارتفاع حجم 
القروض املتعثرة منذ بدء األزمة 
املالية في سبتمبر 2008 انخفضت 
نسبة تغطية القروض املتعثرة 
من 124% لع���ام 2007 إلى %89 
نهاي���ة ع���ام 2008، لتصل إلى 
أدنى مس���توى لها وهو %68.3 
ف���ي نهاية عام 2009، حيث بلغ 
إجمالي القروض املتعثرة حوالي 
3 ملي���ارات دينار في نهاية عام 
2009 مقارنة ب� 1.48 مليار دينار 
و869 مليون دين���ار في نهاية 
عامي 2008 و2007 على التوالي، 
وبالتالي ارتفعت نسبة القروض 
املتعثرة ال���ى إجمالي القروض 
من 2.9% نهاي���ة عام 2007 إلى 
5.7% و9.7% في نهاية عامي 2008 

و2009 على التوالي.

س���لط تقري���ر 
صادر عن شركة 
مشاريع الكويت 
االس���تثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( الضوء 
عل���ى ربحية وإي���رادات قطاع 
البنوك الكويتية خالل السنوات 
املاضي���ة وعرض آلخر  الثالث 
التطورات في س���وق االئتمان 
والقطاع املصرف���ي ومدى قوة 

مركزه املالي.
التقرير أن عام  اعتب���ر  فقد 
2007 كان من أفضل الس���نوات 
بالنس���بة للبنوك الكويتية من 
حيث الربحية واألداء املالي، حيث 
التوسع في احملفظة  تزامن مع 
االئتمانية للبنوك مدفوعة بالنمو 
االقتص���ادي وتوافر الس���يولة 
النقدي���ة في أس���واق االئتمان، 
باإلضافة إلى األداء املمتاز لسوقي 

األسهم والعقار.
واش���ار التقرير إلى حتقيق 
البنوك الكويتية أرباحا قياسية 
خالل عام 2007 بلغت 1.04 مليار 
دينار ومبعدل عائد على متوسط 
حقوق املس���اهمني بلغ %23.5، 
وعلى عكس أداء عام 2007، لم 
تستطع البنوك الكويتية خالل 
عامي 2008 و2009 كغيرها من 
البنوك اخلليجية والعاملية احلفاظ 
على مستويات الربحية العالية 
واألداء املالي اجليد الذي حتقق في 
عام 2007، إذ كان لتباطؤ حركة 
االئتمان واخلسائر التي حلقت 
باألس���واق اخلليجية والعاملية 
التأثير الس���لبي عل���ى ربحية 
القطاع املصرفي والتي بدورها 
أدت إلى ارتفاع نسب املخاطرة 
وتخلف عدد من الش���ركات عن 
سداد االلتزامات املالية املترتبة 
القروض  عليها وبالتالي تراكم 
املتعثرة التي نتج عنها احتساب 
مخصصات قياسية لم يسبق أن 
شهدها القطاع املالي في الكويت 
كما في بقية دول العالم مما اثر 
سلبا على جودة االصول املالية 

للقطاع وقاعدته الرأسمالية. 
وبالنس���بة لعام 2008، قال 
التقري���ر إن ربحي���ة البن���وك 
الكويتي���ة انخفضت خالله إلى 
مستويات متدنية مقارنة باألرباح 
التاريخية حيث بلغت 310 ماليني 
دينار مقارنة بأرباح قياسية بلغت 
1.04 مليار دينار خالل عام 2007، 

ضعف نشاط االئتمان باستثناء القروض االستهالكية في مارس

»الوطني«: 40مليون دينار حجم التسهيالت 
الشخصية وزيادة في حجم التحويالت للخارج

توقعات بنمو االقتصاد العالمي إلى %4.2

أشار تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه 
االقتصادي خالل شهر مارس املاضي حول 
التطورات النقدية إلى أن نشاط االئتمان جاء ضعيفا 
بشكل عام، باستثناء القروض االستهالكية التي شهدت 
منوا. وذكر التقرير ان الودائع احلكومية لدى بنك 
الكويت املركزي تراجعت بشكل ملحوظ في مارس 
املاضي مبقدار 699 مليون دينار. كما تراجع صافي 
املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي بنحو 552 
مليون دينار، ما يشير إلى حصول حتويالت كبيرة 
إلى اخل����ارج. والحظ البنك الوطني في تقريره أن 
حجم القروض املمنوحة إلى املقيمني في مارس شهد 
انكماشا بواقع 0.1% مقارنة بالشهر السابق، متراجعا 
بنحو 17 مليون دينار، ليقلص من مقدار ارتفاعه في 
الشهر السابق. وارتفع حجم التسهيالت الشخصية، 
باس����تثناء القروض املمنوحة لشراء أوراق مالية، 
مبق����دار 40 مليون دينار في مارس، بينما حافظت 
القطاعات األخرى على مستواها للشهر األسبق أو 
شهدت تراجعا.  من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن 
حجم ودائع املقيمني من القطاع اخلاص تراجع في 
مارس بواقع 6 ماليني دينار، وذلك على الرغم من 

التوزيعات النقدية التي قام بها كل من بنك الكويت 
الوطني وبيت التموي����ل اخلليجي، والتي عادة ما 
ترفع حجم الودائع. وفي الوقت نفسه، تراجع حجم 
الودائع من غير املقيمني بنحو 99 مليون دينار.  وقد 
دفعت مستويات السيولة املرتفعة بأسعار الفائدة 
إلى االنخفاض في مارس. وتراجع متوسط أسعار 
الفائ����دة على ودائع القطاع اخلاص بالدينار بني 11 
و13 نقطة أساس ملختلف اآلجال، ليبلغ 1.07% ألجل 
شهر واحد، و1.29% ألجل ثالثة أشهر، و1.55% ألجل 
ستة أشهر و1.8% الثني عشر شهرا. وبني الوطني 
أن إجمالي موجودات البنوك قد تراجع في مارس 
مبق����دار 228 مليون دينار. لكن على الرغم من هذا 
التراجع، ارتفعت املوجودات السائلة لدى البنوك 
احمللية )والتي تش����مل صافي الودائع املتبادلة في 
س����وق ما بني البنوك( مبقدار 29 مليون دينار في 
مارس، لترتفع حصتها من إجمالي املوجودات بواقع 
10 نقاط أس����اس إلى 11.5%. ونتيجة لذلك، تراجع 
متوسط أس����عار الكايبور بني 6 و10 نقاط أساس 

ملختلف اآلجال، مقتربا أكثر من سعر الليبور.

التغير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الثالثة السابقةعن االشهر األسبقمارس 2010

%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

1980.51980.5-0.6-40.559228موجودات البنوك احمللية
-3.0-58-3.0-58-3.1-1.86460املطالب على احلكومة

240.1240.1-0.1-25.12917التسهيالت االئتمانية للمقيمني
-1.6-120-1.6-120-1.0-7.23774املوجودات األجنبية
)M2( 0.07423.07423.0-25.6387عرض النقد

0.07153.07153.0-24.8356ودائع القطاع اخلاص
4.4461102.550712.950712.9ودائع حتت الطلب

2.935762.62127.82127.8ودائع االدخار
1911.31911.3-0.5-14.89769ودائع ألجل وشهادات اإليداع

-7.1-196-7.1-196-4.6-2.557123ودائع بالعمالت األجنبية

عواصم � وكاالت: رفع صندوق النقد الدولي امس 
توقعاته للنمو االقتصادي العاملي الى 4.2% خالل 2010، 
مش����يرا الى ان »االنتعاش االقتصادي تطور بشكل 
أفضل« مما كان متوقعا. وقال صندوق النقد في تقريره 
نصف السنوي ان االقتصادات الناشئة مثل البرازيل 
والصني والهند هي التي ستش����كل محركا النتعاش 
االقتص����اد العاملي، في حني اليزال االنتعاش متعثرا 
ل����دى القوى االقتصادية الكبرى في أوروبا واليابان 

وبدرجة اقل في الواليات املتحدة. وأضاف ان اقتصادات 
دول الشرق األوسط وشمال افريقيا تتعافى بوتيرة 
جيدة ومبعدل منو متوقع يبلغ 4.5% في 2010 وانه 
ينبغي ان تظل اجراءات التحفيز املالي قائمة لتعزيز 
التعافي. ير ان الصندوق قال في توقعاته لالقتصاد 
العاملي ان وتيرة االنتعاش في االقتصادات املتقدمة 
وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية وان 

هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات.

تقرير

)سعود سالم(متاسك األسعار لم يبدد مخاوف املتداولني

تأثير المخصصات على صافي الربح والعائد على متوسط حقوق 
المساهمين 2007 ـ 2009 )مليون دينار(

مقارنة القروض المتعثرة مع احتياطي المخصصات لقطاع 
البنوك المحلية 2007 ـ 2009 )مليون دينار(


