
اقتصاداالحد  16  مايو  2010   54

تفوق مؤشر جلوبل الخليجي االستثماري 100
على جميع الصناديق الخليجية بارتفاع نسبته %12.03

»بيان«: ال مبرر الستثناء مصافي النفط من الخصخصة
التقرير األس���بوعي  ق���ال 
لش���ركة بيان لالس���تثمار 
انه مت إقرار مشروع قانون 
تنظيم عمليات التخصيص 
في مداولته الثانية واألخيرة 
من قبل مجلس األمة في األسبوع املاضي. 
وكتعلي���ق أولي على القانون إلى أن يتم 
االطالع على بنوده بالتفصيل بعد نشرها، 
فإننا نتفهم دستورية استثناء قطاعات 
إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة من 
عمليات التخصيص، إال أننا ال جند مبررا 
الستثناء مصافي النفط القائمة من تلك 
العمليات، إذ يجب إعادة دراس���ة جدوى 
تلك املصافي وم���دى فائدة اخلصخصة 
عليها وإمكانية حتديثها وتطويرها، فمن 
املفترض أن تكون كل األنشطة املتعلقة 
بتكرير ونقل وتوزيع وتس���ويق النفط 
مشمولة بعمليات التخصيص، سواء كانت 
تلك املشاريع قائمة أو جديدة، ومن جهة 
أخرى، فإن إلزام الش���ركات املخصخصة 
بالعمل وفق الشريعة اإلسالمية قد يؤدي 
إلى حرمان مؤسسات مالية وطنية قائمة 
من فرص املشاركة في مشاريع التخصيص 
لصالح مؤسسات أخرى، وهو ما نراه غير 
عادل، إذ يجب أن تكون الفرص متساوية 

ومتكافئة أمام جميع مؤسس���ات القطاع 
اخلاص، التقليدية منها واإلسالمية.

نتائج الربع األول 

ولفت التقرير الى ان نسبة الشركات 
التي أعلنت عن نتائجها للربع األول من 
الع���ام 2010 وصلت إلى 74% من إجمالي 
الشركات املدرجة في السوق الرسمي، فمع 
نهاية األسبوع املاضي، بلغ عدد الشركات 
املعلنة 157 شركة محققة ما يقارب 359.22 
مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 
75.47% عن نتائج هذه الش���ركات لذات 
الفترة من العام 2009، والتي بلغت حينها 
204.71 ماليني دينار وقد بلغ عدد الشركات 
التي سجلت منوا في ربحية أسهمها 95 
شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 61 شركة 
مع تكبد 37 ش���ركة خلسائر عن الثالثة 

أشهر األولى من 2010.
وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب 
ما مت اإلعالن عنه من نتائج، حقق قطاع 
األغذية أعلى متوس���ط ربحية ألس���هم 
الش���ركات املدرجة فيه والذي بلغ 28.62 
فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع اخلدمات 
ب� 12.92 فلسا للس���هم، ثم قطاع البنوك 
في املركز الثالث مبتوس���ط ربحية بلغ 

12.19 فلسا للس���هم، بينما بلغ متوسط 
الربحية للسوق ككل 11.14 فلسا للسهم، 
وبحس���ب اقفاالت يوم اخلميس املاضي 
ونتائج الربع األول املعلنة، يبلغ متوسط 
املضاعف السعري ألسهم السوق ما يقارب 

16 ضعفا.

القيمة الرأسمالية

الرأس���مالية لسوق  القيمة  وارتفعت 
الكويت لألوراق املالية بنسبة 1.46% خالل 
األسبوع املاضي لتصل إلى 32.92 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث منت 
القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات السوق 
باس���تثناء قطاع الشركات غير الكويتية 
والذي سجلت قيمته الرأسمالية انخفاضا 
نس���بته 0.27% لتصل إلى 3.29 مليارات 
دينار. من جهة أخرى، كان قطاع اخلدمات 
األكثر ارتفاعا إذ زادت قيمته الرأسمالية 
بنس���بة بلغت 3.26% بعد أن وصلت إلى 
9.37 مليارات دينار جاء بعده قطاع األغذية، 
حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 738.72 
مليون دينار مسجال منوا نسبته %2.90، 
وحل قطاع العقار في املرتبة الثالثة بنسبة 
منو بلغت 1.93% لتصل قيمته الرأسمالية 

إلى 1.88 مليار دينار.

»إيفا«: أخبار »كيبكو« و»الصناعات« و»التجاري«
األبرز تأثيرًا على نشاط السوق األسبوع الماضي

ايفا  التقرير األس���بوعي لشركة  ذكر 
لالستش���ارات المالي���ة الدولية ان هناك 
عددا من األخبار المؤثرة أثرت في نشاط 

السوق خالل األسبوع الماضي.
وقال التقرير ان من هذه األخبار إعالن 
شركة مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« 
ألرباحها البالغ���ة 4.72 ماليين دينار أي 
بانخفاض قدره -48.8% عن ال� 3 أش���هر 
المنتهية من العام السابق، كما انخفضت 
ربحية السهم إلى 4.22 فلوس اي بانخفاض 
قدره -49.2% عن األش���هر ال� 3 المنتهية 

من العام السابق.
كما تط���رق التقرير الى ربح ش���ركة 
القابضة  الوطنية  مجموعة الصناع���ات 
4.71 ماليين دينار مقارنة بخسائر قدرها 
-36.610 مليون دينار عن األش���هر ال� 3 

المنتهية من العام السابق، كما حققت 4 
فلوس ارباحا مقارنة بخسائر قدرها -29 
فلسا للسهم عن األشهر ال� 3 المنتهية من 

العام السابق.
البنك  الى خس���ارة  التقرير  وأش���ار 
التج���اري الكويت���ي -1.41 مليون دينار 
مقارنة بأرباح قدرها 3.14 ماليين دينار 
عن األشهر ال� 3 المنتهية من العام السابق، 
كما بلغت ربحية السهم 1.1 فلس مقارنة 
بأرباح قدرها 2.6 فلس للسهم عن األشهر 

ال� 3 المنتهية من العام السابق.
وخليجي���ا، قال التقرير ان األس���واق 
الخليجية بدأت تداوالت األسبوع مسجلة 
تراجعات قياس���ية تفاعال مع المخاوف 
من اتس���اع أزمة تعثر اليون���ان. إال انها 
استعادت تعافيها و عوضت جزءا كبيرا 

من خسائرها القاسية التي تكبدتها بعد أن 
أقر االتحاد األوروبي بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي إجراءات طارئة تبلغ قيمتها 
75 مليار يورو للحيلولة من امتداد أزمة 

اليونان الى دول أخرى.
وأنهت أس���واق الخليج تدوالنها على 
تراجع أغلبها حيث تراجعت 5 أس���واق 
بص���دارة الس���وق الم�الية الس���عودية 
بانخفاض نسبته 1.85% وتصدر السوق 
الكويتي االرتفاعات بنسبة 0.57%  وعن 
األخبار الدولي���ة المؤثرة تطرق التقرير 
الى موافقة االتحاد األوروبي مع صندوق 
النقد الدولي على حزمة القروض الطارئة 
والتي تصل إل���ى 750 مليار يورو لمنع 
انتشار أزمة الديون السيادية في منطقة 

اليورو.

التقرير  ذك���ر 
الشهري لبيت 
االس���ت�ث��مار 
ال��ع���ال��م���ي 
)جلوب���ل( عن 
أداء الصناديق الكويتية ان عدة عوامل 
س���اهمت في تراجع أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل تداوالت شهر ابريل 
2010 حيث يعزى هذا التراجع إلى عدم 
وجود أخبار جدي���دة جتذب املتداولني 
التخاذ قرارات استثمارية جديدة وحالة 
الترقب املستمرة لنتائج الشركات لفترة 
الرب���ع األول م���ن الع���ام 2010، خاصة 

الش���ائعات الس���لبية التي دارت رحاها حول سهم بيت التمويل 
الكويتي )بيتك(، باإلضافة إلى القضايا املرفوعة من قبل احلكومة 

األميركية على إحدى الشركات اللوجستية في الكويت.
وقال التقرير ان مؤشر »جلوبل« العام انخفض بنسبة %1.71 
خالل ش���هر ابريل من العام 2010 لينهي تداوالت الش���هر مغلقا 
عند مستوى 207.34 نقاط. ويأتي هذا في أعقاب األرباح البالغة 
2.88% املس���جلة خالل ش���هر مارس 2010. من جانب آخر، بلغت 
القيمة الس���وقية لدى سوق الكويت لألوراق املالية 34.22 مليار 
دينار بنهاية الش���هر، بانخفاض بلغت نسبته 1.09% مقارنة مع 

الشهر السابق.
وعلى صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها منذ بداية 
العام 2010 فقد تراوحت أرباح صناديق األس����هم التي تستثمر في 
أسهم الشركات الكويتية فقط املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية ما بني 21.04% و7.50%، وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل للشركات 

الكويتية الذي سجل أرباحا خالل العام 2010 بنسبة %10.96.
وقد استطاع صندوقان ان يقدما أداء أفضل من أداء مؤشر جلوبل 

للش����ركات الكويتية، بينما تراوح أداء 
صناديق األسهم التي تستثمر في شركات 
سوق الكويت لألوراق املالية ككل بني أرباح 
بلغت 19.84% وخسائر بلغت 0.66%، في 
حني س����جل مؤشر جلوبل العام ارتفاعا 
منذ بداية العام 2010 بنسبة 11.33%، وقد 
تفوقت 4 صناديق من إجمالي 11 صندوق 
شملها التقرير ضمن هذه الفئة في أدائها 

على املؤشر.
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق 
أرباح صندوق مؤشر  املؤشرات، بلغت 
جلوبل ألكبر 10 شركات ما نسبته %17.39 
خالل الع����ام 2010 متفوقا على مؤش����ر 
جلوبل ألكبر عش����ر ش����ركات والذي ارتفع بدوره بنسبة %16.56 
منذ بداية العام 2010. بينما س����جل صندوق الصناعية ملؤشر داو 
جونز الكويت صعودا بنس����بة 8.26% منذ بداية العام احلالي. أما 
صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي فقد سجل مكاسب بنسبة %2.03 

خالل تلك الفترة.
وبالنظر إلى أداء صناديق األسهم املتطابقة مع الشريعة اإلسالمية، 
قال التقرير ان أداءها منذ بداية العام 2010 تراوح بني أرباح %5.48 
وخسائر بلغت 0.67% في حني سجل مؤشر جلوبل اإلسالمي ارتفاعا 
بنس����بة 1.52% خالل الفترة نفسها. وبذلك سجل صندوقان تفوقا 
في أدائهما على أداء املؤش����ر. وعلى صعيد آخ���ر، تراوحت أرباح 
الصناديق التي تس���تثمر في األسواق اخلليجية بني 12% و%4.27. 
وجدير بالذكر ان مؤشر جلوبل اخلليجي االستثماري 100 تفوق في 
األداء على جميع الصناديق اخلليجية، حيث سجل املؤشر املذكور 
ارتفاعا بنسبة 12.03% خالل الفترة نفسها. أما صناديق األسهم التي 
تستثمر في سوق الكويت واألسواق اخلليجية والعربية فقد تراوحت 

مكاسبها بني 10.07% و7.72% منذ بداية العام 2010.

 مكاسب صناديق األسهم المستثمرة في أسواق المنطقة
تراوحت بين 10.07% و7.72% منذ بداية العام

في تقرير »جلوبل« حول أداء الصناديق الكويتية خالل أبريل الماضي

إلزام الشركات المخصخصة بالعمل وفق الشريعة يؤدي لحرمان أخرى من المشاركة فيها

شعار »جلوبال«
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