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لتحقيق أرباح سريعة على أسهمها دون أن تعكس وضع وحقيقة أوضاع 
الس����وق وتطرح تلك احلقائق مدى قدرة رقابة السوق على وضع حد 
للتداوالت الوهمية وفلترة األخبار املؤثرة على أداء األس����هم خاصة أن 
إدارة الس����وق مقبلة على مرحلة جديدة من حوكمة إداراتها مع تطبيق 
نظام التداول اآللي اجلديد. 
إع����ان االحتاد  وج����اء 
األوروب����ي عن دع����م دول 
اليورو التي واجهت مشاكل 
حادة في وضعها االئتماني 
خال املرحلة املاضية مببلغ 
تريلي����ون دوالر، ليط����رح 
التدخل  من جديد تقيي����م 
احلكومي لدعم السوق عبر 
تنفيذ خط����ة التنمية التي 
طرحته����ا احلكومة ووافق 
عليها البرملان بقيمة تصل 
إل����ى 37 مليار دينار والتي 
العديد من  التزال تواج����ه 
التحديات الت����ي تقف أمام 
تنفيذها وهو ما زاد من حالة 
الع����زوف التي يعاني منها 

سهم نفذت من خال 397 صفقة قيمتها 7 مايني دينار. 

ضعف الرقابة

ال يزال السوق يعاني ضعف الرقابة بشكل واضح على ما يتم بثه من 
شائعات في صالة التداوالت 
والتي تؤثر سلبا على القرار 
االس����تثماري للمتداولني، 
فإدارة السوق ال تزال تتعامل 
مع بعض الش����ركات بلغة 
الطرشان بعيدا عن احملاسبة، 
فوجود أخبار مؤثرة على 
بعض األسهم لم يحرك إدارة 
الرقابة لوقف تداوالت تلك 
األسهم حلني استيضاح ما 
مت نشره من معلومات، وهو 
ما ي����ؤدي إلى ارتفاع قيمة 
األسهم بش����كل مبالغ فيه، 
إضافة إلى وجود مضاربات 
لم حتد إدارة الس����وق منها 

بقيادة بعض
 املجاميع االستثمارية 

العزوف عن الشراء وتأخر إعالنات نتائج الربع األول 
يهبطان بسيولة السوق لمستويات متدنية

اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
13.1 مليون دينار على 44% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركا هي: »بيتك« و»الوطني« و»زين« و»عقارات الكويت« 

و»أجيليتي« و»بنك اخلليج«.
استحوذت قيمة تداول سهم »أجيليتي« البالغة 2.8 
ملي��ون دين��ار عل��ى نس��بة بلغ��ت 9.3% م��ن القيمة 

االجمالية.
تباينت مؤشرات قطاعات بني االرتفاع واالنخفاض، 
ففيما سجلت مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والعقارات 
ارتفاعات أعاها في قطاع البنوك مبقدار 35.3 نقطة، تاه 
قط���اع التأمني في املرتبة الثانية مبقدار 17 نقطة، وجاء 

قطاع العقارات في املركز الثالث بواقع 13.9 نقطة.

السوق خال اجللسات التسع املاضية 
والتي عكسها انخفاض القيمة املتداولة 
في السوق ملستويات تقل عن 40 مليون 
دينار.   والطريق����ة التي عاجلت بها 
املفوضية األوروبية أزمة اليونان من 
حيث التوقيت والسرعة جعلت معظم 
املساهمني يعقدون املقارنة في طريقة 
العاج األوربية وأسباب تأخر احللول 
احلكومية في تنفيذ خطتها التنموية 
وهي مقارنة ال تخلو من وجاهة خاصة 
أن الكويت تتمتع بحياة برملانية متاثل 
إلى حد كبير الدرجة التي تتمتع بها دول 
اليورو مع اختاف درجة النضج في 
تناول املوضوع فيما بينهما.   وباستثناء السوق القطري، جاء تراجع 
الس����وق الكويتي متناغما مع أداء أس����واق املال باملنطقة حيث اكتست 
مؤشراتها باللون األحمر، حيث تراجعت كل األسواق متأثرة بعمليات 
جني أرباح واضحة، وجاء مؤشر السوق في الترتيب الثالث من حيث 
التراجع بني أسواق دول املنطقة وهو أمر طبيعي في ظل حالة االنتعاش 
التي شهدتها جلسة أول من أمس من حيث االرتفاعات القوية والتي تلت 
اإلعان عن خطة اإلنقاذ األوروبية لدول اليورو بقيمة تريليون دوالر 

لتشهد تلك األسواق اليوم عمليات جني أرباح واضحة. 

 آلية التداول 

 رغم تراجع »الوطني« إال أن تغطية اكتتاب »بوبيان« للنسبة املتبقية 
من زيادة رأس املال البالغة 15% بنسبة 250% وفق معلومات حصلت عليها 
»األنباء« أدى إلى متاسك السهم عند مستوى اإلغاق السابق ليغلق عند 540 
فلسا للسهم في نطاق سعري تراوح بني 530 و540 فلسا للسهم، وارتفع 
س���هم »بيتك« بواقع 20 فلسا للسهم ليغلق عند دينار و40 فلسا للسهم.   
وش���هدت أسهم مجموعة البحر تداوالت نشطة على سهمي إيفا وعقارات 
الكويت معظمها »مضاربي« حيث انخفض سهم إيفا ليغلق منخفضا بواقع 
فلس واحد ليس���تقر عند 80 فلسا للسهم، فيما استمرت عقارات الكويت 
للجلسة الثانية على التوالي في تصدر نشاط األسهم املتداولة بكمية تداول 

بلغت 27.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 2 مليون دينار. 

 الصناعة والخدمات 

 جاء تداول ما أثير حول متلك أحد عماء ش����ركة استثمارية لنسبة 
15% من أجيليتي ليتصدر بها الس����هم قي����م التداوالت مرتفعا بواقع 10 
فلوس للس����هم خال الساعة األولى من التداوالت، إال أن النصف ساعة 
األخير تراجع بواقع 10 فلوس للسهم لتستقر عند 590 فلسا للسهم فاقدا 
10 فلوس من مكاسبه التي حققها في جلسة أمس.   ومع قرب اجتماع 
عمومية »زين« واحلديث عن تداوالت السوق بشكل مباشر، استمر 
السهم في الصعود محققا مكاسب بواقع 20 فلسا للسهم ليغلق عند 
دينار و360 فلسا للس���هم، دون دعم ألسهم شركاته التابعة، حيث 
تراجعت الكابات بواقع 20 فلس���ا لتس���تقر عند دينار و640 فلسا 
للسهم، فيما تراجعت األنابيب بواقع 5 فلوس للسهم بعد ارتفاعات 

باحلد األعلى على مدى جلستي األحد واالثنني املاضيني.

عمر راشد 
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
ثالث جلسات هذا األسبوع على تباين 
في أداء مؤشريه السعري والوزني، 
حيث حقق مؤش����ره السعري بنهاية 
تعامات أمس تراجعا نسبته %0.12 
مستقرا عند مستوى 7084.6 نقطة، 
فيما ارتفع املؤشر الوزني عند اإلغاق 
بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 

مستوى 428.38 نقطة. 
واستمرت القيمة املتداولة دون 
مستوى ال� 40 مليون دينار لتستقر 
عند مستوى ال� 30 مليونا بتراجع 

نسبته 32%، عاكسة حالة العزوف عن الشراء لدى املتداولني تأثرا 
بأوضاع الش���ركات التي لم تعلن ع���ن نتائج الربع األول مع قرب 
املهلة القانونية من خط النهاية غدا. وجاءت حالة العزوف بسبب 
غياب احملفزات اإليجابية وترقب األوساط االقتصادية واالستثمارية 
ملصير قانون اخلصخصة الذي سيناقش في جلسة مجلس األمة 
اليوم ف���ي ظل أجواء متباينة ما بني الرافض للقانون مع ش���حن 
ش���عبي قوي ضد القانون لدعم توجهاتهم، وما بني املشجعني له 
باعتباره أحد القوان���ني الهامة لدعم التنمية االقتصادية. وينتظر 
السوق ما س���تؤول اليه اجللسة من نتائج لتحديد مسار السوق 

خال املرحلة املقبلة. 
ومع اس����تمرار غياب احملفزات اإليجابية عن السوق وعدم وضوح 
الرؤى بشأن نتائج الصفقات التي مت اإلعان عنها مسبقا، من املتوقع أن 
يتجه السوق فنيا إلى كسر حاجز نقطة الدعم الرئيسية له عند مستوى 
ال� 6800 نقطة، وهو ما يعني الهبوط ملس����تويات 6500 نقطة، فيما أن 
جتاوز الس����وق حلاجز ال� 7100 نقطة س����يعزز من االجتاه الصعودي 

خال املرحلة املقبلة. 

المؤشرات العامة

تباينت إغاقات املؤشر السعري والوزني في نهاية جلسة تداوالت 
أمس، ففيما انخفض املؤشر الس����عري 8.6 نقاط ليستقر عند 7084.6 
نقطة، أغلق املؤشر الوزني على ارتفاع طفيف بواقع 0.1 نقطة بارتفاع 

نسبته %0.02. 
وبلغ إجمالي االس���هم املتداولة 188.9 مليون سهم نفذت من 
خال 3983 صفقة قيمتها 30 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات 
العقار النشاط بكمية تداول حجمها 47.6 مليون سهم نفذت من 
خ���ال 606 صفقات قيمتها 3.5 ماي���ني دينار. وجاء قطاع غير 
الكويتي في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 44.6 مليون سهم 
نفذت من خال 639 صفقة قيمتها 3.7 مايني دينار. واحتل قطاع 
اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 38.6 مليون سهم نفذت 
من خال 1252 صفقة قيمتها 9.92 مايينن دينار. وحصل قطاع 
االس���تثمار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 36.9 مليون 
سهم نفذت من خال 724 صفقة قيمتها 3.2 مايني دينار، وجاء 
قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 12 مليون 

أسهم »أجيليتي« 
و»الوطني« و»تمويل 
خليج« و»عقارات 
الكويت« و»زين« و»بنك 
الخليج« تستحوذ
على 44% من القيمة

السوق في انتظار 
محفزات إيجابية 

وترقب لمصير 
قانون الخصخصة 
اليوم في مجلس 

األمة

)محمد ماهر( املتداولون في انتظار محفزات إيجابية وسط تدني القيمة املتداولة 

المؤشر 8.6 نقاط وتداول 188.9 
مليون سهم بقيمة 30 مليون دينار 

نفذت من خالل 3983 صفقة

انخفاض

أعلنت شعاع كابيتال، أمس عن موافقة سوق 
الكويت لألوراق املالية على بيع كامل حصتها 
البالغة 48.69% من أسهم شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية لصالح مجموعة من املس����تثمرين 
الكويتيني البارزين، حيث ستؤدي هذه الصفقة 
الى زيادة سيولة الشركة بأكثر من 50 مليون 

دوالر. 
وبهذا اخلصوص، ق����ال الرئيس التنفيذي 
للشركة سمير األنصاري: »منذ اطاق خطتنا 

لتغيير النهج االستثماري للشركة في بداية هذا 
العام، حرصنا على التركيز على وحدات أعمال 
الشركة املدرة للرس����وم والتي تتمتع مبراكز 
رائدة ف����ي مجالها والتأكيد على توطيد مكانة 
الشركة لاستفادة من انتعاش السوق املستمر. 
علما أن أصولنا املوروثة، مبا فيها حصتنا في 
شركة الكوت، تقع خارج استراتيجية الشركة 

اجلديدة«. 
وأضاف: »نتطلع الى االستمرار في عمليات 

التخارج من استثمارات الشركة غير اجلوهرية 
حيث نعتبر أن التحسن االيجابي الذي طرأ على 
الشعور العام السائد في السوق وقدرتنا على 
تنفيذ صفقات بيع باقي احملفظة االستثمارية 

بأسعار معقولة مؤشرا مشجعا جدا«. 
اجلدير بالذكر أن شركة شعاع كابيتال كانت 
قد متلكت حصتها في شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية ضمن محفظتها االس����تثمارية منذ 

عام 2006. 

»شعاع كابيتال« تبيع حصتها في »الكوت الصناعية«
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»المشورة«: حماية رأس المال من الضياع 
الشغل الشاغل للبنوك

2009 كان عصيبًا على البنوك الخليجية

منو الودائع في البنوك اإلسامية 
م���ن 7% في 2008 إلى 4% في 2009 
وهو معدل متدن إذا ما قورن بنسبة 
إسهام موجودات البنوك اإلسامية 
بإجمال���ي مج���ودات البنوك محل 
الدراس���ة والبالغ���ة 20%، وإذا ما 
الودائع  قورن مبعدل منو إجمالي 
في البنوك التقليدية اخلليجية والذي 

بلغ في العام 17% في العام 2009.

البنوك التقليدية تتفوق بنمو إجمالي 
وصافي الدخل

من جانب آخر، أشار التقرير إلى 
إسهام البنوك اإلسامية مبا ال يقل 
عن 27% م���ن إجمالي دخل البنوك 
التجارية اخلليجية في العام 2009، 
وهو مرتفع باملقارن���ة مع أحجام 
تل���ك البنوك التي تش���كل 19% في 
البنوك اخلليجية،  إجمالي أحجام 
ويعد مؤشرا قويا على مدى إسهام 
البنوك اإلسامية في فاعلية اجلهاز 
املصرفي اخلليجي، باإلضافة إلى أنها 
أمان ضد االستثمار  شكلت صمام 
في األصول املسمومة خال األزمة 

املالية العاملية.
وأكد التقرير أن األثر االقتصادي 
لألزمة العاملي���ة ظهر على البنوك 
اإلسامية بش���كل أكبر من تأثيره 
في البنوك التقليدية، وذلك نتيجة 
احتفاظ البنوك اإلسامية بجزء من 
موجوداتها على شكل أصول عينية 
ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط 
األسواق، األمر الذي حدا بتلك البنوك 
إلى أخذ مخصصات ملواجهة خسائر 
محتملة إما إلعادة تقييم االستثمارات 
أو تضخم محفظة الديون املشكوك 
ف���ي حتصيلها، وهو ب���دوره أدى 
إلى انخف���اض صافي دخل البنوك 
اإلسامية بشكل ملحوظ ليسجل 
أدنى انخفاض له بالتاريخ ويصل إلى 
-32% في الوقت الذي انخفض فيه 
صافي دخل البنوك التقليدية بواقع 

-4% فقط في العام 2009.
ولفت التقرير إلى أن صافي دخل 
البنوك اإلسامية بدأ ينخفض منذ 
العام 2006 )30%( ليصل إلى )%28( 
في 2007، علما أن النفقات التشغيلية 
بدأت باالرتفاع منذ العام 2006، وقد 
وصل معدل منو مخصصات انخفاض 
قي���م االس���تثمارات ومخصصات 
خسائر التمويل احملتملة إلى %299 
في العام 2008 للبنوك اإلس���امية 
ثم منت املخصصات بواقع 51% في 

.2009

بعد أن من���ت بواقع 82% في العام 
2008، وقد منت هذه النس���بة في 
البنوك التقليدي���ة بواقع 62% في 

العام 2009
و54% في العام 2008، في حني 
أن من���و املخصصات ف���ي البنوك 
اإلس���امية قد بل���غ 51% في العام 
2009 بعد أن حط���م حاجز %298 

في العام 2008.
»التقليدي���ة« تس���اوت م���ع 
»اإلسامية« في املوجودات وتفوقت 

عليها في الودائع
ورأى تقرير »املشورة« أن معدل 
منو املوجودات لدى البنوك اإلسامية 
كان مرتفعا عن البنوك التقليدية، 
وذلك لس���بب أساس���ي يتمثل في 
انخفاض أساسات االحتساب، ومع 
ذلك انخفض معدل منو موجودات 
البنوك اإلسامية في 2008 ليصل 
إلى 23% بعد أن كان 36% في العام 
2007 وعاد لينخف���ض مجددا في 
2009 ليص���ل إلى 8% فقط ويعزى 
هذا االنخف���اض امللموس في منو 
املوجودات ألسباب عدة منها على 
سبيل املثال: إعادة تقييم األصول 
املالية والعقارية، مع العلم أن البنوك 
اإلسامية متتلك في محافظها نسبا 
مرتفعة من االستثمارات العقارية 
)تصل إلى 20% وفقا لتقارير سابقة 
ملوديز(، ومنها أيضا انخفاض معدل 

ثاثة أش���هر من انهيار األس���واق 
العاملي���ة آنذاك بس���بب إعان بنك 
»ليمان براذرز« إفاسه، ومن أبرز 
ما تظهره املؤشرات أن أسواق األسهم 
التزال تعاني من انخفاض ملحوظ 
وشديد في القيمة السوقية للقطاع 
املصرفي الذي يعتبر شريان احلياة 
في أي اقتصاد، فالقيمة الس���وقية 
ملجموع���ة البن���وك املخت���ارة في 
2009/12/31 كانت أقل بنسبة %39 
عن نظيرتها في 2007/12/31، فيما 
ميكن اعتباره على أنه إشارة على 
تصحيح الس���وق لقيم العديد من 
األس���هم التي كانت متضخمة عدة 

مرات حتى منتصف 2008.
 ووفق���ا للبيان���ات ذاتها، فإن 
القيمة السوقية للبنوك  انخفاض 
اإلسامية املشمولة بالعينة كان حادا 
في 2008/12/31 ووصل إلى -48% إال 
أن تلك البنوك قد ارتفعت قيمتها 
الس���وقية في 31-12-2009 بواقع 
12% ف���ي داللة على ما يبدو إلى أن 
قوى السوق ترغب في االستثمار 

في هذا القطاع.
ولفت التقرير إلى أنه من األمور 
التي أسهمت بشدة في احلفاظ على 
تدني القيمة السوقية كان االرتفاع 
الهائل في منو مخصصات خسائر 
االستثمار والتمويل، فقد منت هذه 
النسبة في العام 2009 بواقع %59 

قال���ت ش���ركة 
املشورة والراية 
املالية اإلسامية في  لاستشارات 
تقريرها عن أداء املصارف اخلليجية 
خال عام 2009 أن البنوك لم تعد 
تتوجس من اإلعان عن تدني العائد 
على حقوق مساهميها، ألن الهدف 
األسمى في هذه األيام هو عدم اإلعان 
عن نتائج سلبية السيما في صافي 
الدخل، كما لم يع���د املودع ينظر 
إلى »سعر الفائدة أو الربح« الذي 
سيحققه على وديعته االستثمارية 
الش���غل  البنك، حيث أصبح  لدى 
الش���اغل هو حماية رأس املال من 
الضياع، ولم تعد أس���واق األسهم 
تشهد كثافة في بيع الهامش واآلجل 
ألن »املستور« كشف وتبني أن أسعار 
ما قبل سبتمبر 2008 ما هي إال وهم 
ال يخلو من سوء املمارسات من قبل 
بعض الاعبني في السوق، ولم يعد 
التنافس ب���ني البنوك على من هو 
األعلى في الربحي���ة أو األكبر في 
حجم املوجودات، بل أصبح التنافس 
ينصب على أي البنوك هو األقل من 
حيث احتساب مخصصات اخلسائر 
احملتمل���ة في اس���تثمارات ما قبل 
عصر »ليمان ب���راذرز« ومتويات 
»مجموعت���ي الصانع والقصيبي« 

وصكوك »دبي العاملية«.
ولفت التقري���ر إلى أنه لم يعد 
سرا أن تضارب املصالح كان واضحا 
في كثير من املعامات بني بنوك أو 
»مجموعات أم« وبني شركات أخرى 
تابعة أو مملوكة جزئيا لها، ولم تعد 
تس���هيات متويل األفراد مبا فيها 
»التورق« متاحة مثلما كانت عليه 
قبل أن يبيع الفرد )منزله وأثاثه، 
وحلي زوجته( ليسدد خسائر متويل 
الهامش في السوق املالي، وخلص 
التقرير بالقول: »نحن بدأنا نشهد 
بزوغ عصر من العقانية التنظيمية 
بعد سنوات من التهور والطيش في 

قوى السوق وأياديها اخلفية«.
التحسن في القيم السوقية مقيد 

بنمو املخصصات
وأشار تقرير »املشورة »إلى أنه 
وفقا لقاعدة البيانات املتوافرة لدى 
الشركة فإن البيانات املالية ل� 51 بنك 
جتاري خليجي )16 إس���اميا و35 
تقليديا( تشير إلى حتسن طفيف 
على القيم الس���وقية لتلك البنوك 
مجتمعة وذلك بتحقيق منو مقدراه 
4% في2009/12/31 مقارنة بنمو سالب 
بواقع -42% في 2008/12/31 أي بعد 

تقــرير


