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992.1 مليون دينار سيولة العقار في 5 شهور بارتفاع %33.1

التقرير  أشار 
الس���بوعي  ا
الص���ادر عن 
الشال  شركة 
لالستش���ارات االقتصادية ان 
آخر البيانات املتوافرة عن سوق 
العقار تشير الى ان تداوالت شهر 
مايو 2010 ال���ى ان جملة قيمة 
بيوع���ات العقود والوكاالت قد 
بلغت نحو 274.2 مليون دينار 
وهي قيمة اعلى مبا نسبته %43.2 
عن مثيلتها في ابريل 2010، والتي 
بلغت نحو 191.5 مليون دينار 
وتوزعت تداوالت مايو ما بني 
245.3 مليون دينار، عقودا و28.9 

مليون دينار وكاالت.
وتعتبر بيوعات شهر مايو 
م���ن العام احلال���ي اعلى قيمة 
تداول ش���هري، خالل ما مضى 
من عام 2010 حينها حقق السكن 
اخلاص ارتفاعا بلغت نس���بته 
44%، اذ بلغت قيمة بيوع عقوده 
ووكاالته نحو 156.1 مليون دينار، 
وارتفعت، هامش���يا املساهمة 
النسبية لقيمة هذه البيوع الى 
56.9% من جملة قيمة البيوع، 
مقارنة ب� 56.6% في ابريل 2009، 
عندما بلغت نحو 108.4 ماليني 
دين���ار وبلغت قيم���ة بيوعات 
النشاط التجاري نحو 19.2 مليون 
دينار مقارنة بنحو 9.5 مليون 
دينار، في ابريل 2010، مرتفعا 
ما نسبته 102.6% عن مثيلتها 
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88.9% من قيمة تداوالت األسهم المبيعة في مايو محلية

تذبذب األداء سيد الموقف على أداء األسواق اإلقليمية
أوضح التقرير ان أسواق املال تتحمل العبء النفسي 
ألزمات االقتص���اد احلقيقية، اضافة الى أزماتها، فبعد ان 
حققت مؤشرات 13 سوقا، من أصل 14 سوقا، منوا موجبا، 
في الربع األول من الع���ام احلالي بحلول 9 يونيو 2010، 
انعكس الوضع، الى حد كبير، وحققت مؤشرات 12 سوقا 
خسائر، باستثناء املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق 
املالية الذي غرد خارج السرب، ومؤشر داكس األملاني، وان 
بشكل طفيف، واجلدول املرافق يشرح األداء، وواضح ان اداء 
سوق األسهم الصيني كان األسوأ، بخسارته نحو -%23.3 
من���ذ نهاية العام الفائت، وهو أم���ر ميكن قراءته ببعض 
االيجابية ألن السوق نفس���ه قد كسب نحو 80% في عام 

2009 وساد خوف من احتمال انفجار فقاعة اسعار اصول 
في الصني، في عام 2010، وكان هذا حدثا محتمال، ما دفع 
السلطات، هناك الى تبني سياسة نقدية متشددة لتحقيق 

هبوط آمن ألسعار األصول، وهو ما يحدث، حاليا.
وعودة تبعية اداء األسواق لبعضها كانت بسبب شمولية 
املخاط���ر احملتملة، وهو ما أدى الى اختالط أداء أس���واق 
اإلقليم وأسواق رئيسية ناضجة وناشئة، في العالم، فبينما 
شارك سوق دبي املالي، سوق األسهم الصيني، في األسوأ 
أداء، باملركز قبل األخير، وهبوط بنحو -16.1%، جاء ثانيا، 
في األفضل اداء سوق األسهم األملاني، بعد املؤشر الوزني 
لسوق األس���هم الكويتي، وبني أزمة الديون السيادية في 

أوروبا، وأزمة محتملة، لكل من بريطانيا والواليات املتحدة 
األميركية، واحتمال تعثر شركات ومجموعات غير أساسية 
في أسواق اإلقليم، واستمرار ارهاصات ازمة ديون دبي، 
من املتوقع استمرار التذبذب احلاد في األداء، لكل األسواق 
مع األحداث الكبرى، ولكل س���وق، على حدة، او اس���واق 
االقليم عند االحداث القطرية او االقليمية، ولكن يفترض 
رغم التذبذبات احلادة احملتملة، ان يكون اداء األسواق في 
النصف الثاني من العام احلالي افضل من نصفه األول، واذا 
استثنينا الصني ودبي، ولكل اسبابه اخلاصة، يفترض ان 
يتحسن اداء األسواق ال� 12 األخرى، ويتحول معظمها الى 

املوجب، وتتبادل مواقعها في الترتيب بشكل مستمر.

جدول األداء المقارن لـ 14 سوقا منتقاة )31 ديسمبر 2009 إلى 9 يونيو 2010(
أسواق األسهم الخليجية والعالمية

مؤشرات األسواق
التغير

مؤشرات األسواق
التغير

التغيرمؤشرات األسواقمؤشرات األسواق
31 ديسمبر2008/12/312009/12/312010/3/312010/5/312010/6/9

5.4%14.3406.8406.6%441.0-5.2%406.7385.8سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر الوزني1
0.5%3.35.964.35.984.8%23.86.153.6%4.810.25.957.4داكس � املانيا2
-0.2%11.16.120.56.111.0%27.56.801.0%4.803.06.121.8سوق االسهم السعودي3
-2.2%7.26.786.06.802.6%1.17.462.5%6.886.16.959.2سوق الدوحة لألوراق املالية4
-3.2%6.11.450.31.411.6%1.547.1-19.2%1.804.11.458.2سوق البحرين لألوراق املالية5
-4.0%5.26.294.46.113.7%17.06.697.5%5.441.16.368.8سوق مسقط لألوراق املالية6
-4.6%0.416.944.616.657.9%81.017.527.8%9.647.317.464.8بي اس اي سينسيكس � الهند7

-4.8%7.56.699.76.669.1%7.533.6-10.0%7.782.67.005.3سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر السعري
-5.1%4.110.136.69.899.3%18.810.856.6%8.776.410.428.1داو جونز � الواليات املتحدة8
-6.0%4.95.188.45.085.9%22.15.679.6%4.434.25.412.9الفوتسي 100 � بريطانيا9
-7.6%6.02.604.22.535.3%14.82.908.5%2.390.12.743.6سوق أبوظبي لالوراق املالية10
-10.5%5.29.768.79.439.1%19.011.089.9%8.859.610.546.4نيكاي 225 � اليابان11
-12.4%1.03.507.63.446.8%22.33.974.0%3.218.03.936.3كاك 40 � فرنسا12
-16.1%2.21.579.51.512.7%10.21.843.5%1.636.31.803.6سوق دبي املالي13
-23.3%2.592.22.514.0-5.1%80.03.109.1%1.820.83.277.1اس اس اي كومبوسيت � الصني14

أش���ار التقرير الى ان الش���ركة الكويتية للمقاصة 
أصدرت تقريرها »حجم التداول للسوق الرسمي طبقا 
جلنس���ية املتداولني« لش���هر مايو 2010 واملنشور على 
املوقع االلكتروني، لسوق الكويت لألوراق املالية، وافاد 
التقرير بأن األفراد اليزالون أكبر املتعاملني اذ استحوذوا 
على 53.7% من إجمالي قيمة االسهم املبيعة، و48.1% من 
إجمالي قيمة االسهم املشتراة فقد باع املستثمرون األفراد 
اسهما بقيمة 412.910 مليون دينار كما اشتروا اسهما بقيمة 
370.259 مليون دينار ليصبحوا بذلك املستثمرين االكثر 
بيعا وكان صافي احلصيلة لصالح البيع بنحو 42.651 
مليون دينار واستحوذ قطاع املؤسسات والشركات على 
25.7% من اجمالي قيمة االس���هم املشتراة، و19.3% من 
اجمالي قيمة االسهم املبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما 
بقيمة 197.945 مليون دينار في حني باع اس���هما بقيمة 
148.228 مليون دينار ليصبح القطاع الوحيد الذي حقق 
فائضا لصالح الش���راء، بصافي حصيلة بنحو 49.717 

مليون دينار.
وثالث املساهمني في سيولة السوق هو قطاع حسابات 
العمالء )احملافظ(، فقد اس���تحوذ على 19% من اجمالي 
قيمة االس���هم املبيعة، و18.6% من اجمالي قيمة االسهم 
املشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 145.973 مليون 
دينار، في حني اش���ترى اس���هما بقيمة 142.939 مليون 
دينار، ليصبح صاف���ي تداوالته، بيعا بصافي حصيلة 

طفيفة بنحو 3.034 ماليني دينار.
وآخر املساهمني في السيولة قطاع صناديق االستثمار، 

فقد استحوذ على 8.1%، من إجمالي قيمة االسهم املبيعة، 
و7.6% من إجمالي قيمة االسهم املشتراة، وقد باع القطاع 
اسهما بقيمة 62.407 مليون دينار في حني اشترى اسهما 
بقيمة 58.375 مليون دين���ار، ليصبح صافي تداوالته 
بيعا بصافي حصيل���ة بنحو 4.032 ماليني دينار. ومن 
خصائص سوق الكويت لألوراق املالية استمرار كونها 
بورصة محلية فقد كان املس���تثمرون الكويتيون اكثر 
املتعاملني فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 700.603 مليون 
دينار، مستحوذين بذلك على 91% من إجمالي قيمة االسهم 

املش���تراة، في حني باعوا اسهما بقيمة 683.926 مليون 
دينار مس���تحوذين بذلك على 88.9% من إجمالي قيمة 
االسهم املبيعة لتش���كل صافي تداوالتهم شراء بصافي 

حصيلة بنحو 16.677 مليون دينار.
وبلغت حصة املستثمرين اآلخرين من اجمالي قيمة 
االسهم املشتراة نحو 6.7% وبلغت قيمتها 51.199 مليون 
دينار في حني بلغت قيمة اسهمهم املبيعة نحو 50.173 
مليون دينار ومتثل نحو 6.5% من اجمالي قيمة االسهم 
املبيعة لتشكل صافي تداوالتهم، شراء بصافي حصيلة 

بنحو 1.026 مليون دينار.
وبلغت حصة املستثمرين من دول مجلس التعاون 
اخلليجي من اجمالي قيمة االس���هم املبيعة نحو %4.6 
وبلغت قيمتها 35.418 مليون دينار، في حني بلغت قيمة 
اسهمهم املشتراة نحو 2.3%، وبلغت قيمتها 17.715 مليون 
دينار لتشكل صافي تداوالتهم بيعا بصافي حصيلة بنحو 

17.703 مليون دينار.
وباملقارنة بني خواص التداول بني االش���هر اخلمسة 
يناير � مايو 2010 ظل التوزيع النسبي بني اجلنسيات كما 
هو تقريبا بحدود 91.1% للكويتيني ونحو 5.1% لآلخرين، 
اي اجلنسيات االخرى، ونحو 2.8 للمتداولني، من دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
اي انها ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين 
من خارج دول مجلس التعاون اخلليجي، يفوق تداوالت 
مس���تثمري دول التعاون وغلب التداول فيها لألفراد ال 

املؤسسات.

الصين في اتجاه التربع على قمة االقتصاد 
العالمي وتخوفات من أزمة أميركية مقبلة

بعد مؤشرات قوية على جتاوز أول أزمة كبرى 
تصيب االقتصاد العاملي، بعد 80 عاما من حدوث 
أكبر أزمات���ه، أعاد أول مطب رئيس���ي، أو أزمة 
الديون الس���يادية العالم الى م���ا يبدو انه بداية 
األزمة، والديون السيادية شقان، األول هو لتلك 
الدول التي أس���اءت اس���تخدام سياساتها املالية 
لفترة طويلة من الزمن باالقتراض على حساب 
املستقبل، والشق الثاني هو لتلك الدول التي عومت 
اقتصاداتها مع بدايات األزمة بالتمويل بالعجز أو 
اإلسراف املؤقت، ولكن املرتفع باالقتراض، لذلك 
سيواجه االقتصاد العاملي املطبني، وما حدث في 
أوروبا هو انفجار للفقاعة من الشق األول � اليونان 
والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وأخيرا املجر � بينما 
معدل العجز املالي الى الناجت احمللي اإلجمالي في 
منطقة اليورو األوروبية أقل من معدله لبريطانيا 
والواليات املتحدة األميركية، وهما من الشق الثاني 

أو املطب الذي لم ينفجر بعد.
وتعرف اتفاقية »ماسترخت« األوروبية � االحتاد 
األوروبي � املعايير املقبولة النضباط السياس���ة 
املالية مبؤشرين، أال يزيد العجز املالي السنوي 
� عجز املوازنة � في أي س���ند، عن نسبة 3% من 
الناجت احمللي اإلجمال���ي وأال يزيد اجمالي الدين 
العام عن 60% من حجم الناجت احمللي اإلجمالي، 
وال���دول املريضة في اوروبا جتاوزت كثيرا هذه 
النس���ب، ويعتقد ان بعضها قد استخدم بعض 
طرق التمويه املالي لتمرير جتاوزاته، بينما يبدو 
أكبر اقتصادين أوروبيني )أملانيا وفرنس���ا( في 
ح���ال أفضل وإن بدأتا إجراءات التقش���ف، لذلك 
ستتجاوز اوروبا مطب الش���ق األول بعد زمن، 
وبتكاليف عالية، ولكن ليس ضمنها العودة الى 
النمو السالب، وسيبدأ قريبا مطب الشق الثاني، 
فمع نهاية الشهر اجلاري ستقدم بريطانيا � ونسبة 
عج���ز املوازنة فيها في عام 2009 نحو 11.4% من 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي، وإجمالي الدين العام 
نحو 68.1% من الناجت احمللي اإلجمالي � برنامجها 
التقشفي، شامال خفض الوظائف والرواتب العامة 
مبا يهدد مستقبل النمو الهش فيها، وإن صدقت 

وعود الرئيس أوباما فالبد من بداية انس���حاب 
للحكوم���ة من حتفيز اقتصاده���ا وخفض عجز 
املوازنة الى النصف بحلول عام 2013 بينما تشير 
آخر األرقام الى بلوغ الدين العام األميركي البالغ 
حجم اقتصادها ربع اقتصاد العالم، حاجز ال� 13 
تريليون دوالر أميركي أو 91.5% من حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي لع���ام 2009، والواليات املتحدة 
األميركية أكبر اقتصادات العالم، وأكبر مقرضيها 
اخلارجيني � نحو 20% من دينها العام � هما الصني 
والياب���ان، ثالث وثاني أكب���ر اقتصادات العالم، 
مرتبطان بقوة منوا ومتويليا وجتارة، وما يحدث 
للواليات املتحدة األميركية سريع وقوي التأثير 
فيهما، وتسبب الرعب من تزامن أزمة اوروبا مع 
أرقام أدنى من املتوقع، للوظائف اجلديدة في مايو 
في الوالي���ات املتحدة األميركية، وكانت معظمها 
وظائف قطاع عام مؤقتة في نزيف في كل أسواق 
املال الرئيسية خوفا من ولوج االقتصاد العاملي 

حقبة ركود جديدة وطويلة.
ورغم اعتقادنا بأن العالم سيتجاوز مطبه احلالي 
أو ديون أوروبا السيادية، وسيعاني مجددا من 
املطب البريطاني � األميركي املقبل، لكنه سيتجاوزه 
بتكاليف أهمها انخفاض معدالت النمو في العالم 
املتقدم، مع استمرار معدالت البطالة مرتفعة، كما 
اجتاز العالم مطب فقاعة أسعار األصول احملتملة 
في الصني بعد قيامها بالتشدد في سياساتها النقدية 
احترازيا في وقت مبكر، وستعجل هذه السنة من 
تبوئها ملركز االقتصاد الثاني في العالم، وستسير 
بخطى أس���رع الى املركز األول بسبب تداعيات 
األزمة على الوالي���ات املتحدة األميركية، ويبقى 
احملزن ان دولنا تتفرج على ما يحدث في الدول 
االخرى، من مواجهة مدروسة ألسوأ االحتماالت 
في وقت مبكر، بينما هي تس���رف في االقتراض 
ليس على حساب نشاط اقتصادي مستقبلي، كما 
هو حال العالم، وامنا على حس���اب أصل مؤقت 
وزائل وهو أمر أش���د خطورة بكثير من جتربة 
العالم احلالية وال مجال للتعويض في دولنا بأي 

مستوى من التكاليف.

»الشال«: 2.38 مليار دينار سيولة العقار المتوقعة العام الحالي

لشهر ابريل ولتسجل مساهمة 
اعلى في سيولة سوق العقار، 
بلغت نح���و 7% مقارنة بنحو 
ابريل، وارتفعت  5%، في شهر 
قيمة بيوع السكن االستثماري، 
مبا نسبته 34.8% عن مثيلتها 
في ابريل 2010، بينما انخفضت 
مساهمة هذا النشاط في سيولة 
سوق العقار، الى نحو -%36.1 
مقارنة بنحو 38.3% في ابريل 

.2010
وبلغ���ت تداوالت خمس���ة 
الشهور االولى من العام احلالي 
992.1 مليون دينار وهي  نحو 

اعلى مب���ا نس���بته 33.1% عن 
مثيلتها للشهور اخلمسة االولى 
من عام 2009، حيث بلغت آنذاك 
نحو 745.5 مليون دينار. وعند 
مقارنة تداوالت شهر مايو من 
العام احلالي بتداوالت الش���هر 
نفسه من العام الفائت، نالحظ 
ايضا، ان االول���ى مرتفعة عن 
الثانية، بنسبة ملحوظة، تقارب 
139.1% حيث بلغت بيوعات شهر 
مايو من العام احلالي نحو 274.2 
مليون دينار مقارنة بنحو 114.7 
مليون دينار كويتي في ش���هر 

مايو من العام الفائت.

وعند مقارنة مع���دل قيمة 
الصفق���ات العقاري���ة، خ���الل 
الفت���رة الفائتة م���ن عام 2010 
مبثيله املسجل عام 2009 نالحظ 
انخفاض مع���دل قيمة الصفقة 
الواحدة، حيث بلغ االول نحو 
280.8 ال���ف دين���ار، فيما بلغ 
الثاني نحو 360 الف دينار، اي 
ان مع���دل الصفقة العقارية قد 
تراجع، خ���الل هذه الفترة، مبا 
نس���بته 22%، وبتفصيل اكبر، 
انخفض مع���دل قيمة بيوعات 
املخازن بنحو 95.5% تاله معدل 
قيمة بيوع���ات التجاري بنحو 

تطور سيولة العقار بين مايو 2009 ومايو 2010
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-62.4%، ثم معدل قيمة بيوعات 
السكن االستثماري بنحو -%17.2 
ثم معدل قيمة بيوعات السكن 
اخلاص بنح���و -1.3% مقارنة 
باجمالي عام 2009، ال تفس���ير 
ملثل هذا التراج���ع، في املعدل، 
سوى تأثير االزمة املالية العاملية 
على اسعار االصول وانخفاض 
اسعار مكونات القطاع العقاري 
كلها، هو املدخل الى تعافيه، وأحد 
مؤشرات التعافي ارتفاع السيولة 
مع استمرار انخفاض االسعار 

لفترة من الزمن.
واش���ار التقرير الى انه لو 
افترضنا استمرار سيولة السوق، 
خالل ما تبقى من السنة � 7 اشهر � 
عند املستوى نفسه، فسوف تبلغ 
قيمة تداوالت السوق العقاري 
� عق���ودا ووكاالت � نحو 2.38 
مليار دينار اي اعلى بنحو 503 
ماليني دينار، عن مستوى العام 
الفائت، وهذا يعني تس���جيلها 
نس���بة ارتفاع ملحوظ، تقارب 
26.8%، عما كانت عليه عام 2009، 
مما قد يعن���ي بداية ارتفاع في 
العقار احمللي،  سيولة س���وق 
بعد انخفاض تلك السيولة، في 
عام 2008، مبا نس���بته -%38 
مقارنة مبثيلتها لعام 2007 ونحو 
-31.9% ف���ي عام 2009 مقارنة 
مع عام 2008، والرسم البياني 
املرفق يوضح تطور س���يولة 

سوق العقار.

تقـرير


