
الجمعة 25 يونيو 2010   39اقتصاد

تقـرير

البنوك واألزمة الكبرى التي تتفاقم حاليا لدى الش���ركات عدم 
قدرتها على تسوية مديونيتها لدى البنوك، وكذلك شح السيولة 
املالية ومن ابرز االصول لدى الش���ركات هي األس���هم والعقار 
فعلى مستوى االسهم، فإن ارتفاع البورصة الكويتية يؤدي الى 
حتسن اصول االسهم وهذا يتطلب ضخ سيولة مالية في السوق 
من جهة، ومن جهة اخرى دخول الشركات في مشاريع جديدة 
حتسن من ادائها حتى ينعكس ذلك على أسعارها في البورصة، 
وعلى مستوى االصول 
العقارية، فإن هناك قناعة 
لدى خب���راء العقار بأن 
القيم احلالية لألصول 
العقارية طبيعية ولكنها 
اقل بكثير مقارنة بفورة 
األسعار في مرحلة ما قبل 
األزمة، احملصلة النهائية 
الرتفاع االص���ول لدى 
الشركات � اسهم وعقار 
� مرتبط���ة مبش���اريع 
التنمية والتدفقات املالية 
احلكومية، وبالتالي فإن 
االم���ور س���تحتاج الى 
الوقت حتى  فترة م���ن 
تظهر االث���ار االيجابية 

سهم نفذت من خالل 329 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
23.9 مليون سهم نفذت من خالل 335 صفقة قيمتها 9.3 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 8.6 ماليني سهم نفذت من خالل 155 صفقة قيمتها 

8.4 آالف دينار.

أزمات متالحقة

التدهور  ف���ي ظ���ل 
املتواصل ألسعار األسهم 
البورص���ة، فمن  ف���ي 
الى  الطبيعي ان يؤدي 
ازمات متالحقة للشركات 
املدرج���ة وغير املدرجة 
ولكن األزمة الكبرى في 
الشركات املدرجة باعتبار 
انه���ا ازماتها تؤثر على 
العديد من املواطنني من 
جهة، وم���ن جهة ثانية 
تؤدي الى تدهور اصول 
الشركات األمر الذي يؤثر 
في نهاي���ة املطاف على 

عمليات بيع على »زين« تدفع السوق للتراجع
واآلمال ضعيفة في تحرك »المجاميع« لتصعيد أسهمها

استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 
16.6 مليون دينار على 60.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي الوطني، بنك اخلليج، بنك برقان، 

السالم القابضة، زين، هيتس تليكوم.

اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 6.1 
ماليني دينار على 22.3% من القيمة االجمالية.

باس���تثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية 
مبقدار 37.9 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
اعالها الصناعة مبقدار 65.8 نقطة، تاله قطاع االغذية 

مبقدار 34.3 نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 23.7 نقطة. ت
را
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ملشاريع التنمية على مجمل الدورة 
االقتصادية في البالد.

آلية التداول

تباينت اس���عار اسهم البنوك ما 
بني الثبات واالنخفاض السهم ثالثة 
بنوك وارتفاع اسهم بنكني مع ضعف 
عام لتداوالت اغلب القطاع باستثناء 
التداوالت املرتفعة على س���هم بنك 
برقان والتي تعتبر عمليات نقل بني 
بعض احملافظ املالية استعدادا لقرب 
نهاية الربع الثاني. وعمليات النقل 
بني محافظ مالية على اسهم بعض 
الشركات ضمن مجموعة استثمارية واحدة يتوقع ان تزداد وتيرتها 

نسبيا في االسبوع القادم.
وواصل س���هم بنك بوبيان االنخفاض متأثرا بعدم جتديد البنك 
الوطني موافقة البنك املركزي على شراء 60% من اسهمه ولكن من 

الواضح ان هناك سعيا لعدم تراجع السهم عن 500 فلس.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على بعض االسهم 
كسهم السالم القابضة الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره 
الس���وقي في اطار عملية تصعيد الس���هم لقرب نهاية الربع الثاني 
وحتس���ني ميزانية الشركات التي متتلك حصصا مؤثرة في السالم 
القابضة، وش���هدت اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
انخفاضا في اسعارها بفعل عمليات البيع جلني االرباح، وشهد سهم 
املجموعة الدولية ارتفاعا ف���ي تداوالته بفعل عمليات البيع والتي 

قابلها عمليات شراء لدعم السهم.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم املستثمرون. في 
ظل االوضاع الراهنة فان اغلب الشركات العقارية يتوقع ان تعلن عن 
نتائج مالية سلبية باستثناء الشركات التي لديها اصول تشغيلية 

مدرة للدخل والتي يعتبر عددها محدودا في قطاع العقار.

الصناعة والخدمات

ازدادت حركة التداول ضعفا على اس���هم الشركات الصناعية 
مع انخفاض اس���عار معظمها بفعل عمليات البيع جلني االرباح 
خاصة على سهم الصناعات الوطنية الذي رغم تداوالته الضعيفة 

اال انه تكبد خسائر ملحوظة.
وتكبدت العديد من اسهم الشركات اخلدماتية خسائر سوقية في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم كسهم 
زين الذي شهد عمليات بيع ملحوظة ادت لتراجعه خالل التداول من 
دينار و160 فلس���ا إلى دينار و100 فلس اال ان عمليات الشراء التي 
شهدها ادت الى تقلص خسائر السهم ليغلق على دينار و140 فلسا. 
وس���جل س���هم هيتس تلكوم ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي 

بفعل عمليات التصعيد لقرب نهاية الربع الثاني.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 60.8% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

107 شركات.

هشام أبوشادي
سجلت اغلب االسهم التي شملها 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية امس انخفاضا في اسعارها 
في ت���داوالت ضعيفة غلب عليها 
عملي���ات البيع، فرغم قرب نهاية 
الربع الثاني إال ان االسعار تواصل 
الهبوط األمر الذي يبدو ان االغالقات 
نحو الهبوط وليس الصعود كما 
يحدث في نهاية كل مرحلة فصلية 
من العام، وهذا يظهر ان هناك ازمة 
فعلية تعاني منها اغلب املجاميع 
االستثمارية واملتمثلة في ضعف 

السيولة املالية لديها، وبطبيعية احلال فإن املستويات السعرية 
احلالية تعتبر اقل بكثير من مستويات اغالق نهاية الربع األول 
من العام احلالي األمر الذي سيكبد العديد من الشركات خسائر 
ضخمة في الربع الثاني وبالتالي النصف األول من العام احلالي 
وعلى الرغم من أن بعض املجاميع يتوقع ان تدفع بعض اسهمها 
لالرتفاع االس���بوع املقبل فان من الواض���ح ان قيام العديد من 
املجاميع االستثمارية بترك اسهمها تتراجع فيه نوع من التعمد 
الذي يهدف الى توريط البنوك في ازمة مديونية خللق جو عام 
يدفع احلكومة للتدخل من خالل وضع آليات ملعاجلة األزمة التي 
تتفاقم لدى العديد من الشركات ولكن من الواضح ان هذا النهج 
ل���ن يحقق اهدافه خاصة في ظل املنحى اجلديد للبنوك ملعاجلة 
ازمة املديونيات املتعثرة والتي ستحولها الى مديونيات معدومة 
مع السيطرة على االصول التي بحوزة البنوك واملتمثلة في اسهم 
وعقارات االمر الذي س���يدخل البنوك في مش���كلة تتعلق بخلق 
ادارات خاص���ة تتولى ادارة االصول العقارية بعد ان تس���يطر 

عليها البنوك.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 27.9 نقطة ليغلق على 6625.1 
نقطة بانخفاض نس���بته 0.42% مقارنة ب���أول من أمس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 2.37 نقطة ليغل���ق على 405.01 نقاط 
بانخفاض نس���بته 0.58% مقارنة ب���أول من امس، وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 164.2 مليون سهم نفذت من خالل 2956 صفقة 

قيمتها 27.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 107 ش���ركات من اصل 213 شركة 
مدرجة ارتفعت اسعار اس���هم 16 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
62 شركة وحافظت اسهم 29 شركة على اسعارها و16 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات االستثمارية النش���اط بكمية تداول 
حجمها 51.3 مليون سهم نفذت من خالل 1089 صفقة قيمتها 4.2 

ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
41.6 مليون س���هم نفذت من خالل 800 صفقة قيمتها 9.3 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 31 مليون 

االنخفاض الواضح 
في أسعار األسهم 
سيلحق خسائر 
ضخمة بمعظم 
الشركات 
في الربع الثاني 

استحواذ 
قيمة تداول 

أسهم 6 شركات 
على %60.8 

من القيمة 
اإلجمالية

)سعود سالم( ماكو فايدة في السوق 

المؤشر 27.9 نقطة وتداول 
164.2 مليون سهم قيمتها 

27.3 مليون دينار

انخفاض

»وضوح«: المستثمرون متريثون في الحكم على قدرة السوق 
لوقف التراجعات واألموال المضاربية تلجم االرتفاعات المصطنعة

قال التق��ري���ر 
األس���بوعي 
كة  لش���ر
املالية  وضوح لالستش���ارات 
واالقتصادي���ة عن أداء س���وق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالي���ة إن 
السوق شهد في األسبوع املاضي 
حتركا استباقيا من قبل املجاميع 
االستثمارية من أجل رفع أسعار 
األسهم وذلك قبل انتهاء الربع 
الثاني، مشيرا الى أن املضاربني 
»اليوميني« أو ما يسمى اصطالحا 
ب���� »األموال الس���اخنة« كانوا 
باملرصاد لتلك احملاوالت حيث 
قاموا باستغالل هذه املرحلة من 
خالل الشراء والبيع بشكل سريع 
األمر الذي ش���كل ضغطا على 
صناع السوق حال دون قيامهم 
برفع أسعار أس���همهم إذ باءت 
النهاية محاوالتهم بالفشل  في 
وعادت الشركات واملؤشرات إلى 

التراجع من جديد. 
انعكاس  التقري���ر  والح���ظ 
التوجه املضاربي وبشكل كبير 
اليومية،  التداول  على مجريات 
التداول  حيث شهدت جلس���ات 
تقلبات سعرية تشير إلى توجه 
املضاربني نحو استخدام أسلوب 
املضاربة اليومية وبشكل مكثف، 
حي���ث يتم جني األرب���اح أثناء 
اجللسة دون انتظار اليوم التالي، 
الفتا الى انه امكن مالحظة ذلك 
من خالل التقلبات السعرية التي 
شهدتها األس���هم خالل اجللسة 
الواحدة وخصوصا على األسهم 

املضاربية.
واس���تنتج التقرير أن اتباع 
أسلوب حتقيق املكاسب السريعة 
يعد تعبيرا واضحا على حترك 
املتعاملني عل���ى أرضية حذرة 
لتجنب أي خسائر غير مبررة، 
فهم على علم بأن التحسن الذي 
يشهده عدد من أسهم الشركات 

يعود إلى أسباب غير منطقية ال 
تتعلق ب���أي أحداث إيجابية لها 

عالقة بالشركات. 
كما الحظ التقرير ان تتبع آلية 
التداول بالس���وق يشير الى أن 
املجاميع تفضل الصعود البطيء 
والتدريجي ألسهمها وذلك للحد من 
حوافز جني األرباح ومبا يضمن 
استناد التحركات السعرية إلى 
قواعد ثابتة تخلو من الفجوات 
التي تتسبب في انكسار سريع 
لألس���عار عندما تلوح في األفق 
ب���وادر الهب���وط خصوصا بعد 

انقضاء الربع الثاني.

الشراء االستثماري سابق ألوانه

من جانب آخر، رجح التقرير 
أن تش���هد بعض األسهم خالل 
األي���ام القادمة عمليات ش���راء 
اس���تثمارية عند املس���تويات 
انها  الراهنة، مبينا  الس���عرية 
تأتي انطالقا من إمكانية صعود 
األسعار في حال جاءت نتائج 
الش���ركات أفضل من  بع���ض 
التوقعات إال ان اتخاذ مثل تلك 
اخلطوة أمر سابق ألوانه، مشيرا 
الى أن املس���تثمرين ال يزالون 
متريثني في احلكم على مدى قدرة 
الس���وق على وقف التراجعات 

األس���بوع 758.6 مليون سهم 
من خالل تنفيذ 15.534 صفقة، 
وبلغ متوس���ط قيم���ة التداول 
اليومي 26.3 مليون دينار من 
خالل متوسطات كمية متداولة 
تعادل 151.7 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 3.107 صفقات 

يوميا.
وعل���ى صعي���د القطاعات، 
ش���هدت تداوالت الس���وق أداء 
متباينا حيث تصدر االرتفاعات 
قطاع غير الكويتي والذي أغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
6.916.7 نقط���ة، مرتفعا بواقع 
1.59% مقارنة باألسبوع السابق 
مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
3.52% من قيمة تداوالت السوق 
االجمالية، يليه قطاع اخلدمات 
بواقع ارتفاع مقداره 1.24% في 

مؤشره السعري.
أما من حيث التراجعات، فقد 
تصدرها قط���اع العقار ليغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
2.349.3 نقطة متخليا عن %0.63 
وبقيمة تداول تعادل 6.02% من 

إجمالي القيمة السوقية.
أما من حيث نشاط القطاعات، 
فقد تصدرها قط���اع اخلدمات 
مستحوذا على 32.69% من قيمة 

وقدرة الش���ركات على حتقيق 
إيجابي���ة حتى ميكنهم  نتائج 
الدخ���ول على األس���هم بهدف 

االستثمار املتوسط والطويل.

مجريات التداول

على صعيد مجريات التداول 
بالسوق خالل األسبوع، اشار 
التقري���ر الى ان الس���وق أنهى 
تداوالت األسبوع الثالث من شهر 
يونيو على ارتفاع، حيث أغلق 
املؤش���ر السعري عند مستوى 
6.625.1 نقط���ة مرتفعا بنحو 
0.64% عن إغالق األسبوع املاضي 
الذي بلغ 6.583.1 نقطة، في حني 
أنهى املؤشر الوزني تداوالت هذا 
األس���بوع ليغلق عند مستوى 
405.01 نقطة مرتفعا بواقع %1.29 
مقارنة بإغالق األسبوع املاضي 

عند 399.87 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
املاض���ي، بلغ إجمال���ي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
131.5 ملي���ون دين���ار مقارنة 
بنحو 167.6 مليون دينار خالل 
األسبوع املاضي متراجعة بنحو 
21.57%، فيم���ا انخفضت كمية 
املتداولة لهذا األسبوع  األسهم 
بنحو 18.49% لتبلغ بنهاية هذا 

تداوالت السوق، يليه في النشاط 
قطاع البنوك حيث حقق قيمة 
تداول تعادل 27.33% من إجمالي 
قيمة تداوالت الس���وق وأغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
9.109.3 نقطة متراجعا بواقع 
0.02% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق.
وعلى صعيد األسهم، تصدر 
سهم »اإلثمار« قائمة االرتفاعات 
بواق���ع 20.6% ليغلق عند 38 
فلسا، يليه س���هم »انوفست« 
مرتفعا بواقع 17.5% فيما جاء 
سهم »مبرد« في املرتبة الثالثة 
مرتفعا 14.5%، وفي املقابل تصدر 
التراجعات سهم »هيومن سوفت« 
بنحو 21.9% حيث أغلق عند 246 
فلس، يليه سهم »مينا« متخليا 
عن 17.4% ثم س���هم املنتجعات 

بخسارة مقداره %15.7 .
أما من حيث نشاط األسهم، 
فقد حقق سهم »زين« أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
26.62 مليون دينار وأغلق عند 
1.140 فل���س مش���كلة 21 % من 
تداوالت األس���بوع، يليه سهم 
»برقان« بقيمة تداول مقدارها 
9.13 مالي���ني دينار حيث أغلق 

عند 325 فلسا.

»زين« تلعب دورًا محوريًا في استقرار السوق وشكلت 21% من التداوالت 

»كريديت سويس«: دول الخليج تشهد انتعاشًا قويًا  
في نمو ناتجها المحلي اإلجمالي خالل 2010

املوازنة احلالية اخلاصة بالدول املصدرة للنفط 
من حتس���ن أس���عار النفط. وقد بدأ الطلب على 
النفط يشهد تعافيا في األس���واق الناشئة وفي 
الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم األسعار 
على املدى البعيد. ومع ذلك، التزال عمليات خفض 
الديون وإزالة املخاطر تشكل خطرا على األسعار 

على املدى القريب.
ووفق���ا لبوت، فقد أتاح���ت املكانة اخلارجية 
واملالية القوية التي حظيت بها دول مجلس التعاون 
اخلليجي قبل األزمة االقتصادية العاملية بتنفيذ 
إجراءات للتعامل م���ع حالة التباطؤ االقتصادي 
العاملي، الفتا إلى أن جميع الدول اخلليجية ضخت 
سيولة نقدية داعمة عندما تعرضت املنطقة آلثار 
األزمة املالية العاملية، في الوقت الذي قامت فيه 
غالبية هذه الدول باتخاذ إجراءات تخفف من القيود 
النقدية، حيث عملت اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة والكويت على ضمان 

الودائع.
وقال: »بقيت الهيكلية االقتصادية في املنطقة 
سليمة إلى حد كبير، في ظل ارتفاع مستويات إنفاق 
رأس املال لتعزيز التنوع االقتصادي وتأمني وضع 
دميغرافي جذاب«، الفتا: »خالل األزمة املالية، تأثر 
النمو احلقيقي في املنطقة نتيجة للركود العاملي. 
وش���هدت الصادرات من منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا ضعف���ا وانخفاضا ملحوظا في الطلب 
العاملي عليها في عام 2009. وقد أسهمت الصادرات 
من دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية في 

أكثر من 40% من صادرات املنطقة ككل«.

توقع محللون من بنك كريديت سويس امس 
أن حتقق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
معدالت منو مستدام عالية على املديني املتوسط 
والبعيد، وذلك نظرا للمزايا الهيكلية واإلمكانات 

القوية التي تتمتع بها هذه املنطقة.
وخالل الندوة البحثية التي نظمها البنك، قال 
مدير أبحاث األس���هم ورئيس قسم أسهم الشرق 
األوسط في »كريديت سويس« كامران بوت: »من 
وجهة نظرنا، س���تكون أس���عار النفط املستقرة 
وحتسن الثقة بقطاع األعمال من أهم العوامل التي 
ستساعد على حتقيق انتعاش قوي في منو الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل العام احلالي 2010«، الفتا 
الى انه »مع حتسن األوضاع االقتصادية في جميع 
أس���واق املنطقة، لن حتقق دول املنطقة معدالت 
متساوية من منو الناجت احمللي اإلجمالي، حيث 
ستحتل دولة قطر املرتبة األولى في عام 2010«.

وبهدف تقدمي حملة اقتصادية عامة حول املنطقة، 
توقع بوت أن تس���جل قطر، وللعام الثاني على 
التوالي، أعلى معدالت النم���و في الناجت احمللي 
اإلجمالي بني دول مجلس التعاون اخلليجي في 
عام 2010، وتقدر نسبة النمو ب� 18.5% على أساس 
سنوي، وفي عام 2009، كانت قطر أسرع االقتصادات 
منوا، مع منو الناجت احمللي اإلجمالي بنحو %9.6 

على أساس سنوي.
وأضاف: »سيكون الدافع لهذا النمو هو زيادة 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال وتوسيع القطاعات 
االقتصادية األخرى غير النفطية والغازية. ومتاشيا 
مع توقعاتنا االقتصادي���ة اإليجابية لعام 2010، 
املدعومة باالرتفاع الكبير في أسعار الطاقة، فإننا 
نرجح أن حتقق احلس���ابات املالية واخلارجية 

فائضا«.
وأشار الى ان تأثير األزمة املالية العاملية كان 
محدودا في قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية 
كلية داعمة في الوقت املناسب وتدخلها في النظام 
املصرفي احمللي. وتتمثل املخاطر الرئيسية التي 
قد يواجهها االقتصاد القطري على املدى املنظور 
في تأخر العمليات اإلنشائية بشكل غير متوقع، 
باإلضافة إلى إمكاني���ة تعرض الطلب اخلارجي 
لتراجع سلبي مفاجئ، أو انخفاض أسعار النفط 

والغاز والعقارات.
وبالنس���بة للتوقع���ات االقتصادية اخلاصة 
باململكة العربية السعودية، توقع بوت أن تشهد 
اململكة منوا كبيرا على املدى البعيد نتيجة لضخامة 
حجم السوق احمللي هناك. وتعتبر السعودية وجهة 
اس���تثمارية جذابة بفضل مميزاتها الدميغرافية 
ومدخراتها الكبيرة وحاجتها امللحة لإلنفاق في 
قطاع البنية التحتية. وال تعتمد وجهة نظر احملللني 
املتعلقة باململكة العربية السعودية على القطاع 
النفطي فحسب، بل على كيفية استخدام عائدات 
منتجات النفط والغاز في برامج إنفاق رأس املال 

الكفيلة بدفع اململكة إلى األمام.
وبصورة عامة، من املتوقع أن تستفيد حسابات 

توقعات بأن تسجل قطر أعلى معدالت للنمو

المضاربون اليوميون وقفوا بالمرصاد لمحاوالت »المجاميع« 
رفع أسعار األسهم قبيل انتهاء الربع الثاني


