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ق���ام او بصدد القيام ببيع ابرز ما لديه من اصول لس���داد جزء 
من التزاماتها المالية، وفي مقدمة هذه الشركات زين التي قامت 
بس���داد اربعة مليارات دوالر لم تكن قادرة على سدادها لم تقم 

ببيع اصولها في افريقيا.
وإذا كانت الش���ركات 
افض���ل  لبي���ع  تلج���أ 

اصولها،
ف���إن ذلك س���يحرم 
الشركات من اصول تحقق 
لها عوائد مس���تقبلية، 
وبالتال���ي تفاقم االزمة، 
خاصة ان الشركات غير 
قادرة عل���ى الدخول في 
مش���اريع جديدة تؤمن 
له���ا عوائد مس���تقبلية 
بسبب عدم قدرتها على 
الحصول على تمويالت 
جدي���دة، ف���كل عمليات 
التي حصلت  التموي���ل 
الش���ركات  عليها بعض 

15.2 مليون سهم نفذت من خالل 393 صفقة قيمتها 7.4 ماليين 
دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية 
تداول حجمها 8 ماليين س���هم نفذت من خالل 93 صفقة قيمتها 

432 الف دينار.

أزمة ثقة

السوق يمر بأزمة ثقة 
كبيرة تحتاج الى جهود 
حثيثة للخروج منها، وقد 
تأكد ذلك من عدم التفاعل 
المتوقع مع اتمام صفقة 
زين – افريقيا. وللخروج 
من ازمة الثقة، فإنه البد 
من مبادرات تش���ريعية 
جديدة لمساعدة الشركات 
في معالجة ديونها، فهناك 
اكثر من 17 مليار دينار 
الش���ركات،  ديونا على 
والكثير من هذه الشركات 

تراجع عمليات البيع على »زين« وأسهم الشركات المرتبطة بها 
وتقليص الخسائر في الثواني األخيرة.. وشراء على »بيتك« و»الوطني«

� استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
15.8 ملي����ون دينار على 59.1% من اجمالي القيمة، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الدولي، الديرة، 

جيزان، املنتجعات، أجيليتي، زين.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 4.5 ماليني 
دينار على 16.8% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع التأمني مبقدار 3 
نقاط، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعالها 
اخلدمات مبقدار 66.1 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 

42.3 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 34.4 نقطة. ت
را
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في الفت���رة االخيرة تهدف العادة 
هيكلة ديونها القصيرة الى طويلة 
المدى، وما يؤكد على وجود ازمة 
ثقة في السوق ارتفاع حجم الودائع 
لدى البنوك الى 36.6 مليار دينار 
مسجلة نموا بنسبة 1.5% بنهاية 
الربع االول من العام الحالي. ومع 
دخول الس���يولة المالية الناتجة 
من توزيعات زين او من الصفقة 
الخاصة ببيع اصولها في افريقيا، 
البنوك  المالية لدى  فإن السيولة 
ستشهد قفزة بنهاية الربع الثاني 
في الوقت الذي تحقق فيه الودائع 
لدى البنوك عائدا في افضل االحوال يصل الى 2%، ومع ذلك فإن 
اصحاب الودائع عل���ى قناعة انها اكثر امانا من البورصة، وهذا 
مؤشر مهم على مدى افتقاد الثقة بالبورصة على االقل في الفترة 
الراهنة، لذلك فإنه البد من مبادرات حكومية حقيقية لمس���اعدة 
الشركات للخروج من ازمة ديونها، خاصة بعد ان تأكد ان قانون 

االستقرار المالي لم يحقق اهدافه.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض اسهم البنوك مع ارتفاع 
اسعار اسهم اربعة بنوك، خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل 

الكويتي، فيما ان سهم البنك الدولي كان االكثر تداوال.
وفي قطاع االستثمار، سجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
انخفاضا في اسعارها، خاصة اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة 
الخرافي والتي تراجعت تداوالتها مقارنة بأول من امس، فيما شهد 
سهما ايفا والديرة تداوالت مرتفعة وصعودا في اسعارهما في اطار 
النش���اط الملحوظ لمعظم اسهم الش���ركات المرتبطة بشركة ايفا 
ف���ي القطاعات االخرى، ففي قطاع العقار وعلى الرغم من التداوالت 
الضعيفة نس���بيا على س���هم عقارات الكويت، اال انه سجل ارتفاعا 
ملحوظا في س���عره، فيما انه رغم التداوالت المرتفعة نسبيا على 
س���هم الدولية للمنتجعات اال انه حافظ على سعره مستقرا، بينما 
سجل سهم جيزان ارتفاعا بالحد االعلى في تداوالت نشطة، وواصل 

سهم ابيار اتجاهه النزولي في تداوالت مرتفعة.

الصناعة والخدمات

تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة، حيث واصل سهم منا القابضة االنخفاض بالحد االدنى 
للي���وم الثاني على التوالي في اط���ار عمليات جني االرباح بعد 

الصعود الملحوظ الذي شهده السهم.
وحافظ سهم انابيب على سعره في تداوالت ضعيفة، وتراجعت 
اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداوالت ضعيفة، فيما 
تماسك س���هم زين على دينار و140 فلسا بعد ان خفت عمليات 

البيع عليه.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 59.1% من 
القيمة االجمالية للش���ركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 

112 شركة.

 هشام أبو شادي
على الرغم من تراجع عمليات 
البيع على س���هم »زين« واسهم 
الش���ركات المرتبطة به���ا اال ان 
س���وق الكويت ل���الوراق المالية 
واصل تراجع���ه وان كان بوتيرة 
محدودة نس���بيا نتيجة تقليص 
خسائر مؤشري السوق في الثواني 

األخيرة.
وتظهر آلية تداوالت الس���وق 
امس انه يتوقع ان يميل السوق الى 
االرتفاع في اغلب فترات التداول 
حتى نهاية الشهر الجاري السباب 

ابرزها ان المساهمين في زين قد حصلوا على توزيعات االرباح 
االمر الذي يوفر سيولة مالية قد يستغل بعضها في السوق.

ك��ذلك تح��رك بع��ض المج��اميع لتصعي���د اس���هم شركاتها 
خاصة مجموعة الخرافي التي لو تحركت على اس���همها فإن ذلك 
سيؤدي إلى تحرك باقي المجاميع األمر الذي سيؤدي إلى دخول 
سيولة مالية من اوساط المتداولين خاصة ان اسعار العديد من 
االس���هم وصلت الى القاع اال ان ذلك ال يعني انها مغرية للشراء 
ولكن بعض هذه االس���هم س���تكون مغرية لبعض المضاربين 
للمضارب���ة عليها وهذا ما يجب على صغ���ار المتداولين الحذر 
منه، ومن الضروري اقتن��اء اس���ه��م الشركات التي لديها قدرة 
على االستمرار وايضا لديها استثمارات تمكنها من تحقيق عائد 
وان كان مح���دودا اال ان���ه يعتبر جيدا في ظل وجود ش���ركات 
أخرى فقدت مقومات استمراريتها بعد أن فقدت حوالي 75% من 
رأسمالها، كما ان هن��اك عليها التزامات مالية كبيرة والتي يجب 

االبتعاد عنها.

المؤشرات العامة

انخفض المؤشر العام للبورصة 29.3 نقطة ليغلق على 6639.8 
نقطة، بانخفاض بنسبة 0.44% مقارنة بأول من امس. وانخفض 

المؤشر الوزني 0.01 نقطة ليغلق على 406.57 نقاط.
وبلغ اجمالي االس���هم المتداولة 198.4 مليون سهم نفذت من 

خالل 3056 صفقة قيمتها 26.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 112 ش���ركة من اصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
48 شركة وحافظت اس���هم 35 شركة على اسعارها و100 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
79.4 مليون سهم نفذت من خالل 728 صفقة قيمتها 4.4 ماليين 

دينار.
وجاء قطاع الشركات االس���تثمارية في المركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 64.6 مليون س���هم نف���ذت من خالل 803 صفقات 
قيمتها 4.5 ماليين دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 22.6 مليون سهم نفذت من خالل 731 

صفقة قيمتها 7.5 ماليين دينار.
وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 

تحرك ملحوظ 
على »إيفا« 
وشركاتها وضعف 
واضح على أسهم 
باقي المجاميع

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

8 شركات على 
59.1% من 

القيمة اإلجمالية

)محمد ماهر( تواجد ضعيف للمتداولني في قاعة التداول  

المؤشر 29.3 نقطة وتداول 
198.4 مليون سهم قيمتها 

26.7 مليون دينار

انخفاض

قائمة المحفزات المتبقية للسوق في المرحلة القادمة خاوية في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين مع مركز »شورى« حول المعامالت المالية اإلسالمية

»وضوح«: ماذا بعد صفقة »زين«؟

»غلف إنفست«: شّح السيولة وراء تراجع السوق
قال تقرير الش���ركة اخلليجي���ة الدولية 
لالستثمار )غلف إنفست( أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية شهد انخفاضا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض 
املؤشر السعري بواقع -93.7 نقطة وبنسبة 
-1.39% كما انخفض املؤشر الوزني بواقع -4.80 نقطة 

وبنسبة -%1.17. 
وأرجع التقرير هذا االنخفاض إلى عدة عوامل أهمها، 
استمرار شح السيولة والعزوف عن الشراء وعمليات 
البيع املكثفة والضغط على معظم األسهم وخصوصا 
األسهم القيادية والتشغيلية ما أدى إلى انخفاض مؤشرات 

السوق الرئيسية. 
وذكر التقرير أن لالحتقان السياسي وعودة التأزم 
بني املجلس واحلكومة بعد قيام عدد من النواب بتقدمي 
استجوابات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في بداية 

األسبوع األثر السلبي على السوق وسط حالة من القلق 
من قبل املس���تثمرين، باإلضافة إلى استمرار انخفاض 
األسواق العاملية وخصوصا األسواق األوروبية بسبب 
أزمة ديون أوروبا وتأثيرها على اليورو وأسعار النفط 
مما كان له األثر الس���لبي على أسواق املنطقة وسوق 
الكويت لألوراق املالية، وعلى الرغم من عودة أسهم شركة 
زين إلى التداول بعد تسلم الشركة مبلغ صفقة »زين � 
أفريقيا« وإمتام توزيع األرباح النقدية على املساهمني، 
وإلغاء استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إال أن السوق 

فشل في التجاوب مع هذه احملفزات االيجابية.
وأض���اف التقرير انه قد توقع في التقرير الس���ابق 
بأن املؤشر يجب عليه جتاوز نقطة املقاومة األولى عند 
6.776 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 6.878 
نقط���ة ليتمكن من تخطي االجتاه التنازلي األساس���ي 
والقناة السعرية التنازلية، وإن لم يحصل ذلك واستمر 

في التذبذب داخل القناة السعرية التنازلية فمن املمكن 
نزول املؤشر إلى نقطة الدعم األولى عند 6.700 نقطة 
ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 6.655 نقطة. وبالفعل 
فقد استمر املؤش���ر في التذبذب داخل القناة السعرية 
التنازلية مما أدى إلى نزول املؤش���ر حتت نقطة الدعم 
األولى والثانية حيث أقفل املؤشر عند 6.639.8 نقطة.

أما بالنسبة لتحليلنا للفترة املقبلة، فإننا نتوقع بأن 
املؤشر يجب عليه جتاوز نقطة املقاومة األولى عند 6.733 
نقط���ة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 6.820 نقطة 
مع ارتفاع القيم والكميات املتداولة ليتمكن من تخطي 
االجتاه التنازلي األساسي والقناة السعرية التنازلية، 
وإن لم يحصل ذلك واس���تمر في التذبذب داخل القناة 
السعرية التنازلية فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة 
الدع���م األولى عند 6.625 نقطة وم���ن ثم نقطة الدعم 

الثانية عند 6.527 نقطة. 

 عمر راشد
نظمت جمعية الصحافيين 
بالتع���اون مع مركز ش���ورى 
لالستشارات الشرعية برنامجا 
تدريبي���ا حول األساس���يات 
المالية  الش���رعية للمعامالت 
المصرفي���ة لع���دد كبي���ر من 
الصحافيين ف���ي 8 و9 يونيو 

الجاري.
 وبهذه المناس���بة، أش���ار 
المحاضر من مركز »ش���ورى« 
لالستش���ارات الش���رعية عبد 
الستار القطان إلى أن البرنامج 
تطرق وبشكل مبسط للمنهج 
ال���ذي تبنى علي���ه المعامالت 
المصرفية اإلسالمية باعتبارها 
أحد مكونات االقتصاد اإلسالمي، 
الفتا إلى أن المصارف اإلسالمية 
ذات منطلق���ات مختلف���ة عن 
منطلق���ات النظ���ام العالم���ي 
الس���ائد، وأن فلسفة الخدمات 
اإلسالمية تقوم على استبعاد 
مبدأ االقتراض بفائدة واعتماد 
مبدأ المشاركة في الربح واألجر 

على العمل.
 وقال إن هناك نموا في عدد 
البنوك والمؤسسات اإلسالمية 
بلغت 51% ف���ي الفترة الممتدة 
م���ن 1997 إل���ى 2001، مبينا أن 
عدد البنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية ارتفع من 176 إلى 263 

بنكا خالل الفترة المشار إليها.
وأكد أن االستثمار اإلسالمي 
س���يكون وق���ود االقتصاد في 

المرحلة المقبلة.
 واستعرض القطان مراحل 
تط���ور النظ���م المصرفية في 
العالم اإلسالمي بعد ان ظهرت 
ألول م���رة البن���وك التقليدية 
والتي أفرزت ضرورة تأسيس 
البنوك اإلس���المية التي بدأت 

في الظهور م���ع تجربة مدينة 
ميت غمر عندما تم تأسيس أول 
مصرف إسالمي بها في الفترة من 
1963 إلى 1968، الفتا إلى أن أول 
مصرف إسالمي تم تأسيسه هو 
بنك ناصر االجتماعي وتأسيس 
البنك اإلسالمي للتنمية في 1975 
وتأسيس االتحاد الدولي للبنوك 
اإلسالمية في مكة المكرمة في 
1977. وقال إن المعامالت المالية 

تنطوي على حرمة إذا اعتراها 
أمور ثالثة هي الربا والغرر وأكل 
ألموال الناس بالباطل، مبينا أن 
الرضا هو أساس صحة العقود 
والذي ينطوي على شىء ظاهر 
وهو الصيغة التي تحمل اإليجاب 
والقبول فينعقد العقد بما يدل 

على الرضا.
 وقال إن المصارف اإلسالمية 
تقوم باستثمار 90% من الوديعة 

المتبقية  االستثمارية وال�%10 
تك���ون في حك���م الحس���اب 

الجاري.
 وتن���اول البرنام���ج كذلك 
عملي���ات الصرف ف���ي النظام 
اإلسالمي وأدوات استثمار األموال 
في المصارف اإلسالمية وكذلك 
الفرق بين المصارف التقليدية 
واإلسالمية من حيث الوظائف 

وطبيعة المعامالت وغيرها.

ق����ال التقرير 
ألس����بوعي  ا
لشركة وضوح 
لالستشارات 
االقتصادية واملالية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى تعامالته هذا 
األسبوع على تراجع آخر، حيث لم 
ينجح احلدث األبرز واملتمثل في 
حتويل املبال����غ التي ترتبت على 
صفقة بيع األصول األفريقية لشركة 
زين في دعم السوق إذ لم يستمر 
الزخم لهذا احلدث اإليجابي سوى 
جللس����ة واحدة فقط، وهو اليوم 
الذي تال اإلع����الن عن بدء عملية 
حتويل املبالغ، حيث أغلق املؤشر 
السعري على ارتفاع قدره 58 نقطة 
أي بنسبة ارتفاع بلغت 1%، إال أنه 
س����رعان ما قام املتعاملون بكبح 
جماح تل����ك االرتفاعات في اليوم 
التالي من خالل عملية جني أرباح 
سريعة وعلى معظم األسهم دون 

استثناء.
وأضاف التقرير انه مع حتقق 
واحدة من أبرز األحداث االيجابية 
والتي طاملا انتظرها املستثمرون 
في الس���وق يتبادر إلى أذهاننا 
سؤال مهم وحيوي يحتاج إلى 
إجابة وهو ماذا بعد؟ وهو سؤال 
جوهري إذ ما الذي سيكون داعما 
للس���وق في املرحلة القادمة أو 
حتى نهاية العام؟ فلو استطلعنا 
قائمة احملفزات املتبقية للسوق 
في املرحلة القادمة جندها خاوية، 
ففي األيام املاضية لعب س���هم 
التي كانت تدور  زين واألخبار 
حوله دورا داعما للسوق، ومع 
استحقاق هذا احلدث فلن يكون 
أمامنا سوى احلقائق التي ال مفر 
منها وهي أداء الشركات ونتائجها 

املالية.
أن املرحلة  التقرير  وأوضح 
القادمة ستعتمد بشكل أساسي 
وحاس���م على النتائ���ج املالية 
للشركات فاملس���تقبل املنظور 
ال يدعو الى التفاؤل وذلك بناء 
على النتائج املالية للربع األول 
املتواضعة باإلضافة إلى اخلسائر 
التي تكبدها السوق خالل الربع 
الثاني من هذا العام والتي سيكون 
لها أثر سلبي على أداء الشركات 

بوجه عام.
وذكر التقري���ر أن املعطيات 
الفني���ة الراهنة تش���ير إلى أن 
تراجعات املؤش���ر خالل الفترة 
احلالية، والتي تستهدف منطقة 

الدع���م 6.620 � 6.600 نقط���ة، 
أوشكت على االنتهاء وان املوجات 
التصاعدية مرشحة للعودة مجددا 

خالل الفترة املقبلة.
يجب اإلشارة هنا إلى أمرين 
مهمني، األول يتمثل في أن انتهاء 
الهبوطية خالل  موجات املؤشر 
الفترة الراهنة، ال يعني بالضرورة 
ولوج املؤش���ر إلى نطاق اجتاه 
تصاعدي منتظ���م، بل يعني أن 
التراجعات توقفت وان احتمالية 
العرض���ي مس���اوية  التح���رك 

التصاعدي  الحتمالية االجت���اه 
املنتظم، بل أن التحرك العرضي 
هو األرجح، حي���ث من املتوقع 
انحصار حتركات املؤشر خالل 
الفترة القادمة بني منطقة دعم تبلغ 
� 6.600 نقطة ومستوى   6.620
مقاومة يبلغ 6.735 نقطة، األمر 
الثاني يتمثل في خطورة االنزالق 
واإلغالق أس���فل مستوى 6.600 
نقطة بصفة يومية، سيجعل من 
 � الدعم 6.450  استهداف منطقة 

6.375 نقطة أمرا منطقيا.
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