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»الشال«: استمرار أزمة »أجيليتي« وتوقف »زين« وتأجيل 
صفقة »األهلي المتحد« هبطت بسيولة السوق %42

أش���ار التقرير االس���بوعي الصادر عن ش���ركة الش���ال 
لالستشارات االقتصادية الى ان االسبوع املاضي شهد انتهاء 
مهلة الش���هرين إلمتام صفقة بيع 25% م���ن »البنك االهلي 
املتحد« � البحرين بس���عر 1.1 دوالر أميركي للس���هم، لعدد 
1.227.661.340 س���هما، بقيمة اجمالية بحدود 1.350 مليار 
دوالر، وألن الصفقة لم تتحقق االسبوع الفائت، وهو االسبوع 
نفسه الذي مت فيه ايقاف سهم »زين« عن التداول، ألسباب 
معلنة ال تبدو مقنعة أو منطقية، وال نتمنى ان يكون السبب 
احلقيق���ي مختلفا، مع اعتقادنا بصحة موقف الهيئة العامة 
لالستثمار من ادارة السيولة املسرفة في »زين«، في اجلمعية 
العمومية الفائتة، واستمرار أزمة »أجيليتي« مع احلكومة 
االميركية، سجل سوق الكويت لالوراق املالية هبوطا كبيرا 

في سيولته بنحو -%42.
وفي زمن االزمات، تتساوى أهمية اجلهود املبذولة الحتواء 
االزمة، ماليا واقتصاديا، مع جهود احتوائها، نفسيا وأفضل 
الوس����ائل للمواجهة النفسية هو ذكر كل احلقائق مجردة. 
وصفقة »البنك االهلي املتحد« صفقة حقيقية، و»البنك االهلي 
املتحد البحريني« موضوع الش����راء ميلك ويدير باحتراف 
8 وحدات مصرفية، والطرف املشتري قطري ومليء وقدم 
ضمانه بنحو 3.7%، من قيمة الصفقة، في حال تراجعه عن 
امتامها. ولكن دون امتام الصفقة عقبات حقيقية، وطلب مهلة 
ثالثة اش����هر اخرى توحي باستمرار محاولة امتام الصفقة 

برغبة البائع واملش����تري. والعقب����ة االولى، واالهم هي في 
اجتياز املشتري ملتطلبات مهنية تزداد صعوبتها طرديا، مع 
النسبة املراد االستحواذ عليها، ومصرف البحرين املركزي 
الذي يحقق في استيفاء املشتري لهذه الشروط كان حازما 
في قراراته قدميا، ورمبا اآلن اكثر تش����ددا بس����بب االزمة 
املالية العاملية ورمبا تأزم الوضع السياس����ي بني البلدين. 
أم����ا العقبة الثانية املنتظرة فهي ضوابط س����وق البحرين 
لالوراق املالية، فاملوافقة على طرف مش����تر وسعر يعقبها 
اعالن ألسبوع عمل كامل واعطاء حق مماثل ألطراف اخرى، 
للدخول مبزاد على الصفقة وقطعا ذلك يحتاج الى تدقيق 
على االطراف االخرى من قب����ل مصرف البحرين املركزي. 
وألن املدى الزمني س����يمتد لنحو 5 ش����هور، فالزمن ميثل 
عقبة ثالثة قد تغير رغبة الطرف املش����تري، ورمبا البائع 
اذا سارت أوضاع السوق أو االقتصاد الكلي في اجتاه يؤثر 

جوهريا على السعر املتفق عليه.
وفي ظروف عادية ال يفترض ان يؤثر االعالن عن تأجيل 
الصفقة على اداء سوق االسهم الكويتي، فقيمتها ال تزيد على 
12.6% من قيمة صفقة بيع اصول »زين« في افريقيا، ونحو 
15% منها، بعد خصم القروض اخلاصة بالصفقة. ونصيب 
»التمدين االس���تثمارية« منها نح���و 36%، و»التمدين« لن 
تس���تخدم هذه االموال في زيادة الطلب على االسهم ولديها 
ما يكفي من مشروعات حتتاج الى متويل متوسط وطويل 

االجل، وما يعنيه ذلك ان السوق لم يفقد طلبا اضافيا محتمال. 
واذا متت الصفقة فمش���روع التوس���ع االستراتيجي للبنك 
االهلي املتحد، وهو منوذج ناجح، سيستمر، فمن جانب ال 
متث���ل احلصة املزمع بيعها حصة اغلبية، ومن جانب آخر، 
قرار الشراء القطري قرار داعم وليس منافسا، ومشاركتهم 
س���تضيف قوة لتوجهات البنك االستراتيجية. واذا لم تتم 
الصفقة، وما لم يكن البائعون حتت ضغوط سيولة، وهو 
أمر ال نتوقعه، فإن الوقت رمبا يعمل لصالح البائع، ألن زمن 

األزمة هو زمن سوق املشترين.
لم يكن ما حدث من انحسار حاد في السيولة وفي مستوى 
اسعار بعض االس���هم، في سوق االسهم الكويتي، االسبوع 
الفائت بس���بب تأجيل صفقة »البنك االهلي املتحد«، ولكن 
التأجيل تضاعف أثره املضاف ألنه جاء بعد بضعة اسابيع 
من التشدد في مراقبة التداوالت الوهمية، وبعد اسبوع من 
انفجار أزمة الديون الس���يادية واجراءات التقشف في دول 
اوروبية اخرى، اضافة الى اليونان، ومع ايقاف سهم »زين« 
غير املبرر عن التداول، واستمرار ازمة »اجيليتي«، وفي زمن 
االزمة للعامل النفسي اثر مضاعف. ورغم ان السوق سيتلقى 
باس���تمرار اخبارا غير مريحة مثل احتمال تعثر ش���ركات 
ومجموعات، ولن يعود الى مستوى سيولته القدمي، اال انه 
س���يتجاوز أزمته، مبرور الوقت، وبعض ما يحدث صحي 

ومفيد، على املدى املتوسط، الى الطويل.

2.3 مليار دينار فائض الموازنة المتوقع في 2010 / 2011

6.8 مليارات دينار قيمة األسهم المتداولة في 5 أشهر
اوض���ح التقرير الى ان اداء 
س���وق الكويت لالوراق املالية 
في ش���هر مايو املاضي كان اقل 
الذي سبقه،  الشهر  نشاطا من 
حيث انخفضت جميع املؤشرات 
الرئيسية مبا فيها قيمة مؤشر 
الشال  الش���ال، وبلغ مؤش���ر 
ف���ي نهاية تداول ي���وم االثنني 
2010/5/31 نح���و 472.2 نقطة، 
منخفضا بنحو 30.1 نقطة، اي ما 
نسبته -6% مقارنة باقفال نهاية 
ش���هر ابريل املاضي، حيث بلغ 
مستوى 502.3 نقطة، ولكنه ما 
زال مرتفعا بنحو 32.6 نقطة، اي 
ما نسبته 7.4% مقارنة مبستواه 

في نهاية عام 2009.
وبلغ اجمالي عدد االس���هم 
املتداولة خالل الش���هر املاضي 
نحو 4.1 مليارات سهم، ومبعدل 
يومي بلغ نح���و 185.6 مليون 
سهم، وهو ادنى مبا نسبته -%40 
عن معدل ش���هر ابريل والبالغ 
نحو 309.2 ماليني سهم، وبلغت 
جملة الصفق���ات املبرمة خالل 
شهر مايو نحو 85.2 الف صفقة 
ومبعدل يومي بل���غ نحو 3.9 
أالف صفقة وبانخفاض بلغت 
نسبته -43.6% مقارنة مبعدل 

شهر ابريل.
وبلغ اجمالي القيمة السوقية 
جلميع الش���ركات املسجلة في 
السوق والبالغ عددها 212 شركة 
نحو 31.902 مليار دينار اي ما 
يعادل 92.2 مليار دوالر وعند 
مقارنتها بالقيمة السوقية في 
نهاية شهر ابريل 2010 )لعدد 211 
شركة مشتركة بعد ادراج شركة 
النوادي القابضة في شهر مايو 
2010( البالغة نحو 31.887 مليار 
دينار جند انها انخفضت بنحو 
2.274 مليار دينار اي ما نسبته 
6.7% وهو انخفاض قريب من 

انخفاض قيمة املؤشر.
الس���وقية  القيمة  وبلغ���ت 
لعدد 204 ش���ركات مشتركة ما 
ب���ني نهاية ع���ام 2009 ونهاية 
مايو 2010، نحو 31.785 مليار 
دينار مرتفعة مبا نس���بته %6 
عن مثيلتها املسجلة في نهاية 
عام 2009 والبالغة نحو 29.980 
مليار دينار وبلغ عدد الشركات 
التي ارتفعت قيمتها السوقية 
)باستثناء الشركات التي قامت 
بزيادة رأسمالها( مقارنة بنهاية 
عام 2009 نحو 68 شركة من اصل 
204 شركات في حني انخفضت 

قيمة 120 ش���ركة، ولم تتغير 
قيمة 16 ش���ركة، وقد س���جلت 
التمدين االستثمارية  ش���ركة 
اكبر ارتفاع في قائمة االس���هم 
املرتفعة وبزيادة بلغت %117.9 
تلتها الشركة الكويتية لصناعة 
االنابيب النفطية بنحو %80.6 
بينما س���جلت ش���ركة نفائس 
القابضة اكبر خسارة في قيمتها 
ضمن قائمة االسهم املنخفضة 
بهبوط بلغت نسبته -%63.3 
تالها في التراجع بيت التمويل 
اخلليجي بنحو -55.2% ومن 
حيث القطاعات ارتفعت مؤشرات 
3 قطاعات من اصل 8 قطاعات 
في السوق، وقد جاء اعلى معدل 
ارتفاع في القيمة الرأسمالية في 
قطاع اخلدمات بنحو 14.1% تاله 
البنوك بنحو 12% بينما  قطاع 
حقق اعلى معدل انخفاض في 
القيم���ة الرأس���مالية في قطاع 
التأمني بنح���و -15% تاله في 
االنخفاض القطاع العقاري بنحو 
-14.3% والبد من التوضيح انه 
رغم انخفاض قيم معظم الشركات 
القيمة السوقية  ارتفع اجمالي 
للشركات املدرجة، مبا يعني ان 
التركيز على تداول الش���ركات 

الثقيلة وبنسب اعلى حيث حقق 
اجمالي الشركات التي ارتفعت 
قيمته���ا الس���وقية منوا بنحو 
25.5% بينما حققت الش���ركات 
االكثر عددا وغالبيتها صغيرة 
انخفاضا في قيمتها الس���وقية 
بلغ 15.6% وبالتالي حقق ناجت 
القيمة السوقية الجمالي السوق 

منوا موجبا.
وعند حساب اداء السوق خالل 

االشهر اخلمسة األولى من العام 
احلالي نالحظ ان اجمالي قيمة 
االسهم املتداولة قد بلغ نحو 6.8 
مليارات دينار في حني بلغ املعدل 
اليومي لقيمة التداول )لعدد 103 
أيام عمل( نحو 65.9 مليار دينار 
مسجال انخفاضا قاربت نسبته 
-28% عن املعدل اليومي للفترة 
نفسها من عام 2009 والبالغ نحو 

91.6 مليون دينار.

بانتهاء ش���هر مايو 2010، 
الثان���ي من  الش���هر  انته���ى 
الس���نة املالية احلالية 2010 / 
2011، ومازالت اس���عار النفط 
متماسكة لكنها تواجه بعض 
ازمة  االنخفاض اخيرا بسبب 
الديون السيادية لبعض الدول 
االوروبية، وقد بلغ معدل سعر 
برمي���ل النفط الكويتي ملعظم 
ش���هر مايو )لغاية يوم 5/21( 
نح���و 78.3 دوالرا للبرمي���ل 
منخفضا بنحو 3 دوالرات اي 
مب���ا نس���بته 3.7% عن معدل 
ش���هر ابريل البالغ نحو 81.3 
دوالرا والذي شهد اعلى معدل 
لس���عر برميل النفط الكويتي 
خالل االسبوع املنتهي في 4/30 
ببلوغه 83.16 دوالرا وهو يزيد 
بنحو 35.3 دوالرا للبرميل، اي 
مبا نس���بته 82.1% عن السعر 
االفتراض���ي اجلديد املقدر في 
املوازنة احلالي���ة والبالغ 43 
دوالرا للبرميل، وكان معدل شهر 

قد حقق���ت ايرادات نفطية في 
الشهرين املاضيني مبا قيمته 
2.9 مليار دينار، واذا افترضنا 
اس���تمرار مس���تويي االنتاج 
واالسعار على حاليهما � وهو 
افتراض في جانب االسعار على 
االقل ال عالقة له بالواقع � فإن من 
املتوقع ان تبلغ قيمة االيرادات 
النفطية احملتملة ملجمل السنة 
املالية احلالية نحو 17.4 مليار 
دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 8.8 
مليارات دينار عن تلك الفترة 
في املوازنة، ومع اضافة نحو 
1.1 مليار دين���ار ايرادات غير 
نفطية س���تبلغ جملة ايرادات 
املوازنة للسنة املالية احلالية 
نحو 18.5 مليار دينار، ومبقارنة 
هذا الرقم باعتمادات املصروفات 
البالغة نحو 16.162 مليار دينار 
ستكون النتيجة حتقيق فائض 
افتراضي في املوازنة يقارب 2.3 
مليار دينار ملجمل السنة املالية 

.2011 / 2010

مايو من السنة املالية املاضية 
2009 / 2010 � مايو 2009 � قد 
بلغ نحو 56.6 دوالرا للبرميل، 

وكانت الس���نة املالية املاضية 
2009 / 2010 التي انتهت بنهاية 
مارس املاضي قد حققت لبرميل 

النفط الكويتي معدل سعر بلغ 
نحو 68.7 دوالرا.

ويفترض ان تكون الكويت 

ديون أوروبا السيادية أفقدت أسواق
الخليج جميع مكاسبها منذ بداية العام

أوضح التقرير أن أسواق اإلقليم السبعة 
فقدت في شهر مايو الفائت، كل ما كسبته 
خالل ما مضى من عام 2010، باس���تثناء 
املؤشر الوزني لس���وق الكويت لألوراق 
املالية، وأعادت أزمة ديون أوروبا السيادية، 
في مايو 2010، العالم، مرة أخرى، إلى زمن 
انفجار ازمة ديون القطاع املالي اخلاص، 

في سبتمبر من عام 2008. 
ومعها عادت تبعية حركة األس���واق 
املالية، في العالم كله، لبعضها البعض، 
وإن بتف���اوت ما بني املواق���ع اجلغرافية 
املختلفة، والفارق كان في سرعة التعامل 
األوروبي معها، ما اختصر املدى الزمني 

وحده السقوط احلر.
التقرير يذكر بأن أداء أسواق اإلقليم، 
حتى نهاية مارس 2010، كان يوحي بأن 
هذه األسواق بدأت بالتعافي، إذ راوح منو 
مؤشراتها منذ بداية العام احلالي بني %2.2 
لس���وق دبي املالي، وكان ادناها، و%14.3 
ملؤشر سوق الكويت لألوراق املالية الوزني، 

وكان أعالها. 
ولكن أداءها بدأ بالضعف، في ابريل، 
بعد تعثر اليونان، مقارنة مبارس، وحققت 
3 أس���واق من س���بعة منوا سالبا، وكان 
ميكن اعتباره بع���ض التصحيح املؤقت 
لوال انفجار ازمة اقتصادات مريضة أخرى 

في أوروبا، في مايو.
وما بني بداية العام احلالي وحتى نهاية 
ماي���و الفائ���ت، راوح األداء في أدناه بني 
»-12.4%« لس���وق دبي املالي و»-%5.1« 
لس���وق أبوظبي لألوراق املالية، وما بني 
أعاله مكاسب بنحو 5.5% للمؤشر الوزني 
لسوق الكويت لألوراق املالية و0% ملؤشر 

سوق األسهم السعودي. 
وتكالبت على س���وقي االم���ارات كل 
م���ن أزمة ديون دبي ومازال امامها وقت، 

لي���س قصيرا، وأزمة أوروبا، لذلك كانت 
خسائرهما أعلى، وإن كنا نتوقع مزيدا من 
التباعد بني أداء السوقني، في النصف الثاني 
من العام احلالي لصالح س���وق ابوظبي 

لألوراق املالية.
بينما يفترض في اسواق االقليم اخلمسة 
األخرى أن تقدم أداء أفضل، في شهر يونيو 
اجلاري، ما ل���م ينتكس االداء االوروبي، 
م���رة أخرى، أو تؤثر ف���ي أحدها أحداث 

محلية.
وما ل���م حتدث مفاجآت غير س���ارة، 
يفترض فيها أن حتقق أداء موجبا أفضل 
في النصف الثاني من العام احلالي، ويكون 
األداء أفض���ل في ربع���ه الرابع من ربعه 

الثالث.
وبلغت قيمة االس���هم املتداولة، خالل 
شهر مايو 2010 )22 يوم عمل( نحو 760 
مليون دينار )2.2 مليار دوالر(، وبلغت 
اعلى قيمة للتداول اليومي، خالل ش���هر 
ماي���و نحو 52.8 ملي���ون دينار، بتاريخ 
2010/5/25. في حني بلغت القيمة األدنى 
لهذا الت���داول 15.9 مليون دينار بتاريخ 
2010/5/30 وبل���غ معدل التداول اليومي، 
خالل الش���هر، نحو 34.5 مليون دينار، 

منخفضا بنسبة %50.9.
عن مثيله املسجل في شهر ابريل من 
العام احلالي، وبانخفاض بلغت نسبته 
76.2% قياسا مبثيله البالغ 145.4 مليون 
دينار ، واملس���جل في الش���هر نفسه من 

العام الفائت. 
ولعل مستوى الس���يولة هو املؤشر 
األهم لقياس مس���توى الثقة في السوق، 
واالنحسار احلاد للسيولة في شهر مايو 
يوحي بانحسار كبير ملستوى الثقة من 
جانب، وفي جزء منه النحسار مستويات 

التداوالت الوهمية.

توزيع القيمة الرأسمالية 
كما في نهاية 2010/5/31

البنوك
%34.7

%9.1
االستثمار

العقار 5.4%التأمني %0.91
الصناعة %8.4

اخلدمات
%29.9

األغذية
%2.3

غير الكويتي %9.3


