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أداء إيجابي لقطاعي البنوك واألغذية وتراجع بقية القطاعات منذ بداية العام

عدم االستقرار والتذبذب سمة السوق لنهاية 2010
تش��ير املعطيات احلالية للس��وق إل��ى أن عدم 
االستقرار والتذبذب هما السمة الغالبة للسوق حتى 
نهاية العام وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وغياب 
املعلوم��ات لذا فمن الصعب بناء تقديرات بالنس��بة 
للمرحل��ة القادمة في مثل ه��ذه الظروف واألجواء 
الضبابية التي يصعب بناء التقديرات عليها واستشراف 

املستقبل.
فبناء التقدي��رات قبل معرفة القيمة »احلقيقية« 
للش��ركة واكتمال الصورة حول أوضاعها يعد أمرا 
غاية في الصعوبة، كما أن قوة السوق مستمدة من 
األوضاع االقتصادية العامة فهي داعم رئيسي ألداء 
السوق، وما يزيد املشكلة تعقيدا هو أن التقييم هذه 
املرة يتم على أسس مختلفة متاما عما كانت عليه حيث 
يتم النظر إلى الشركات من جانب مدى قرب الشركة 
من التعافي وذل��ك بالنظر إلى مالءتها باإلضافة إلى 
قدرتها على مواجهة حتديات املستقبلية مثل حتقيق 
النم��و والعوائد وكيفية تطوير منوذج عملها وعليه 
ما لم تكن هناك أرضية صلبة لالستثمار فلن يكون 
هناك تدفق للسيولة جتاه السوق ونقصد باألرض 
الصلبة »الش��فافية« ولن تكون لدى املس��تثمر أو 

املضارب قواعد سعرية ميكنه البناء عليها. 
ومن املمكن أن تشهد بعض األسهم عمليات شراء 
استثمارية عند املس��تويات السعرية الراهنة وهي 
تأت��ي انطالقا من إمكانية م��ا اذا جاءت نتائج بعض 
الشركات أفضل من التوقعات إال إن اتخاذ مثل تلك 

القرارات في الوقت احلالي يعد مغامرة.
ومن الضروري أيضا متابعة التطورات على الصعيد 
العاملي إذ يبدو أن أزمة الديون السيادية والعجوزات 
الكبيرة التي تعاني منه��ا دول العالم املتطور آخذة 
في النمو والتطور وال توجد حتى اآلن إجابات كافية 
وواضحة لكيفية مواجهة تلك املشكالت فالعالم مطالب 
مبواصلة التحفيز ومن جهة أخرى مطالب باتخاذ املزيد 
من اإلجراءات التقشفية من أجل سد تلك العجوزات 
في امليزانيات العامة لتلك الدول، وكلما ازدادت تلك 
املشكالت كان لها حضور وتأثير أكبر على السوق 
عندنا، فنحن أسواق تستجيب للمتغيرات اخلارجية 
وليست صانعة لألحداث وبالتالي املتغيرات اخلارجية 
أحد احملركات الرئيس��ية في املرحلة القادمة وقرار 
االستثمار من عدمه س��يأخذ في االعتبار األحداث 

اخلارجية أيضا.

إتمام صفقة بيع األصول األفريقية لـ »زين«.. الحدث األبرز
لعل من أبرز األح����داث التي كان لها أثر إيجابي وداعم 
للس����وق هو امتام صفقة بيع األصول األفريقية اململوكة 
لشركة زين فبذلك أزيلت واحدة من أهم العوائق والعقبات 
التي كانت مثار جدل وانتظار من قبل املتعاملني خالل تلك 
الفترة، حيث أدت حالة االنتظار والترقب إلى دخول السوق 
وحتركه ضمن مسار عرضي ملدة زادت على شهر وذلك نتيجة 
للمخاوف والشكوك التي سادت بني أوساط املتعاملني حول 
مدى إمكانية حتقق تلك الصفقة وإمتامها بالشكل الذي مت 
اإلفصاح عنه، إال أن تلك املخاوف قد تبددت ومت وضع حد 
للتكهنات واإلش����اعات من خالل حتقق الصفقة وإمتامها. 
وقد تراجعت مس����تويات الثقة بني أوساط املتعاملني في 
الس����وق لتصل إلى أدنى مستوياتها، وذلك بسبب العديد 
من القضايا واألحداث التي عكرت صفو التداوالت وأشاعت 
أجواء من الفوضى وفقدان الثقة، ومن أبرز تلك املواضيع ما 
حدث على صعيد الشركات اللوجيستية وما ارتبط بها من 
أخبار واشاعات والتي استغلت بامتياز من قبل املضاربني، 
باإلضافة إلى األخبار املتناقضة التي تناقلتها املصادر بشأن 
قرب الوصول إلى تس����وية ما بني كل من شركة أجيليتي 
واحلكومة األميركية وتوس����يع دائرة االتهام تارة أخرى. 

باإلضاف����ة إلى مواضيع أخرى مث����ل التأخر في اإلعالنات 
واملفاجآت حول تعثر بعض الش����ركات، كل ذلك أدى إلى 
تراجع السوق أو تراجع مستويات السيولة فيه. هذا وقد 
جاءت االرتفاعات التي شهدها السوق خالل الفترة املاضية 
من منطلقات ضعيفة ومبنية على أس����س هشة، فقد أدت 
األجواء التفاؤلية التي سادت بني أوساط املتعاملني نتيجة 
االرتفاعات واألداء اإليجابي للسوق في الربع األول إلى إفراطهم 
في التفاؤل، حيث توقع العديد من احملللني أن تكون هناك 
طفرة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات نتيجة االرتفاعات بل 
وتوقعوا استمرار ارتفاع السوق بقية العام، خصوصا مع 
عودة السيولة الناجتة عن صفقة »زين« إلى السوق، إال أن 
األساس الذي مت بناء هذه التوقعات عليه مبني على أسس 
هش����ة فبمجرد تراجع السوق تبخر كل شيء مبا في ذلك 
أرباح الشركات التي كانت متوقعة وأصبحت هناك عالمة 
اس����تفهام كبيرة حول مستقبل السوق. هذا وقد كان وراء 
التراجعات القوية خالل تداوالت الربع الثاني حالة انعدام 
التوازن في السوق، وذلك فيما يتعلق باألدوار املتبادلة ما 
بني الشركات، ولو بحثنا عن األسباب الرئيسية وراء تلك 
االرتفاعات املتسارعة خالل الفترة القصيرة املاضية جند أن 

عددا قليال جدا من الشركات مثل زين والشركات املستفيدة 
من صفقة زين كان له دور أساسي وجوهري في دعم ارتفاع 
املؤشر بل واحملافظة على استقراره، وبالتالي فإن فقدان تلك 
الشركات الداعمة للسوق الزخم الذي رافقها خالل الفترة 
املاضية وفي ظل غياب دور فاعل لبقية الشركات املدرجة 
في الس����وق أمر ساعد في إحداث خلال كبيرا وأفقد السوق 
توازنه بس����رعة كبيرة أيضا. من جانب آخر كان الختفاء 
»التداوالت الوهمية« أثر ملموس على تراجع قيم التداول، 
وقد أثار هذا التوقف التساؤالت حول السبب وراء ذلك إذ 
أرجع البعض هذا التوقف إلى قيام إدارة السوق بفتح باب 
التحقي����ق حول عدد من التداوالت املش����بوهة والتي متت 
خالل الفترة املاضية. وقد ساهم تردي األسواق اخلارجية 
واقتصادات الدول املتطورة في اشاعة أجواء القلق محليا إزاء 
تداعيات أزمة ديون اليونان واملخاوف من امتداد »عدوى« 
الديون السيادية إلى دول أخرى األمر الذي قد يتسبب في 
تقليص فرص استمرار تعافي االقتصاد العاملي األمر الذي 
سينعكس بالس����لب على الطلب العاملي للبترول فيما لو 
حدث كساد في تلك الدول التي تشكل اقتصاداتها أكثر من 

ربع الناجت اإلجمالي للعالم.

ق����ال تقرير ش����ركة وضوح 
الكويت  لالستشارات ان س����وق 
ل����أوراق املالية أنه����ى تداوالته 
للنصف األول من العام احلالي على 
تراجع، حيث أغلق املؤشر السعري 
في آخر جلسة عند مستوى 6543 
نقطة أي بتراجع قدره 6.6% عن 
إغالق نهاية ديسمبر 2009 وبذلك 
يخسر املؤشر معظم املكاسب التي 
حققها خالل العام احلالي، كما حقق 
مؤشر السوق خسائر فصلية في 

الربع الثاني بلغت %13.1.
وعلى مستوى املؤشر الوزني 
تقلص���ت املكاس���ب التي حققها 
املؤشر خالل العام، حيث استطاع 
املؤش���ر حتقيق مكاسب بلغت 
16.4% وكان ذلك في 12 أبريل 2010 
حيث بلغ املؤشر أعلى مستوياته 
هذا العام والتي كانت عند مستوى 
448.7 نقط���ة، إال أن التراجعات 
التي شهدها السوق حالت دون 
احملافظة على تلك املس���تويات، 
حيث تراجع املؤش���ر مبقدار 51 
نقطة وذلك من أعلى نقطة وصل 
إليها خالل العام احلالي فاقدا ما 
نسبته 11% من أعلى نقطة بلغها 
املؤش���ر هذا العام، وعلى الرغم 
من تلك التراجعات إال أن املؤشر 
استطاع أن يحافظ على جزء من 
املكاس���ب حيث أقفل املؤشر في 
نهاية النص���ف األول على نحو 
إيجاب���ي محققا مكاس���ب قدرها 
3% من بداي���ة العام. ويأتي هذا 
الوزني  األداء اإليجابي للمؤشر 
مدعوما باألداء للشركات الرئيسية 
والقيادية في السوق وعلى رأسها 

شركة »زين«.
وخليجيا تصدر س����وق دبي 
تراجعات األسواق اخلليجية خالل 
النصف األول من عام 2010 وذلك 
وفقا ألداء املؤشر الذي حقق تراجعا 
مقداره 19% يليه س����وق أبوظبي 

لأوراق املالية الذي تراجع مؤشره 
بواقع 8.4% منذ بداية العام، واحتل 
سوق الكويت لأوراق املالية املرتبة 
الثالثة خليجي����ا من حيث األداء 
متراجعا مبقدار 6.6% في مؤشره 
السعري منذ بداية العام في حني 
حقق املؤشر الوزني ارتفاعا قدره 
3%. وعلى اجلهة األخرى استطاع 
أن يحقق مؤشر السوق السعودي 
أقل التراجعات خالل النصف األول 
من عام 2010. وتراجع أداء كل من 
مؤشرات الدوحة، البحرين ومسقط 
بواقع 0.9%، 4.2% و4.9% منذ بداية 

العام على التوالي.

مليار دينار أي بنسبة انخفاض 
بلغت 39% باملقارنة بالربع األول 
من العام احلالي حيث بلغ إجمالي 
القيمة املتداول���ة 4، 6 مليارات 

دينار.
وقطاعي����ا تص����در قط����اع 
اخلدمات قطاعات الس����وق من 
حيث قيم����ة التداول حيث بلغ 
إجمالي القيمة املتداولة للقطاع 
958 مليون دينار مستحوذا بذلك 
على ما نسبته 34% من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق، بينما جاء 
قطاع البنوك في املركز الثاني 
مستحوذا على نسبة 25.7% يليه 

أما على مستوى القطاعات فقد 
شهدت االغالقات السعرية لقطاعات 
السوق الكويتي أداء متباينا منذ 
بداية الع����ام، حيث ارتفع كل من 
قط����اع البنوك بنس����بة 8% يليه 
بع����د ذلك كل من قط����اع األغذية 
بنسبة 6%. وفي املقابل تراجعت 
بقية القطاع����ات وقد تصدر تلك 
التراجعات كل من قطاعي العقار 
يليه االس����تثمار حيث تراجع كل 

منهما بنسبة 17 و%16. 
هذا وق���د بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة في الس���وق عند فترة 
الربع الثان���ي من هذا العام 2.8 

باملركز الثالث قطاع االستثمار 
بنسبة 16%، وقد تذيل القائمة 
قطاع التأمني حيث استحوذ على 
ما نس����بته 0.09% من إجمالي 

قيمة التداول.
وعل����ى مس����توى القيم����ة 
املتداولة للش����ركات تصدر كل 
من سهم »زين« بقيمة إجمالية 
بلغت 307 ماليني دينار لتشكل 
ما نسبته 11% من إجمالي القيمة 
املتداولة للس����وق، يليه سهم 
»بيت����ك« بقيم����ة إجمالية 186 
مليون دينار أي بنسبة %6.6، 
كما حل ثالثا س����هم »الوطني« 
بقيمة 159 مليون دينار وبنسبة 
5.6% من إجمالي قيمة التداول 
في الربع الثاني. وقد ش����كلت 
الشركات العشرون املتصدرة 
لقيمة التداول ما نسبته 66% من 
إجمالي قيمة تداول السوق ككل 

وذلك عن فترة الربع الثاني. 
وبلغ إجمالي الكمية املتداولة 
في السوق في الربع الثاني من 
هذا العام 14.2 مليار س����هم أي 
بنس����بة انخفاض بلغت %53 
باملقارنة بإجمالي الكمية املتداولة 
في الربع األول من نفس العام 
حيث بلغ إجمالي الكمية املتداولة 

30.3 مليار سهم.

قطاعيا تصدر قطاع االستثمار 
قطاعات السوق من حيث كمية 
التداول حيث بلغ إجمالي الكمية 
املتداولة للقطاع 3.9 مليارات سهم 
مستحوذا بذلك على ما نسبته 
27 % من إجمالي الكمية املتداولة 
للسوق، بينما جاء قطاع اخلدمات 
في املركز الثاني مستحوذا على ما 
نسبة 25.8% يليه باملركز الثالث 
قطاع العقار بنس���بة 18%، وقد 
تذيل القائمة قطاع التأمني حيث 
استحوذ على ما نسبته %0.06 

من إجمالي كمية التداول.
وعلى مستوى الكمية املتداولة 
للش���ركات تصدر كل من سهم 
شركة متويل خليج بقية الشركات 
حيث اس���تحوذ السهم على ما 
نسبته 7.8% من إجمالي الكمية 
املتداولة للسوق، يليه بعد ذلك 
س���هم ش���ركة الصفوة بنسبة 
إجمالي���ة بلغت 3.6%، وقد جاء 
ثالثا سهم ش���ركة عقارات )ك( 
باستحواذه على ما نسبته 3.6 
% من إجمال���ي كمية التداوالت 

السوق للربع الثاني. 
وقد ش���كلت الشركات ال� 20 
املتصدرة لكمية التداول ما نسبته 
50% م���ن إجمال���ي كمية تداول 

السوق عن فترة الربع الثاني.

التغيرإقفال الربع الثانيإقفال الربع األولنسبة إلى إجمالي  السوقالقيمة المتداولةالسهم
-17.6%10.91.3601.120%307.003.900زين
-12.5%6.61.120980%186.442.950بيتك
-3.3%5.61.2001.160%159.100.600وطني

-47.5%4.6600315%130.442.650أجيليتي
11.0%4.2365405%117.422.750خليج ب

-6.7%4.0520485%112.008.900بنك بوبيان
-55.8%3.9335148%109.983.830الرابطة
-36.1%3.1385246%88.084.660صناعات
-25.4%2.6335250%73.603.100أنابيب
-45.7%2.6280152%72.796.160تنظيف
-34.4%2.5495325%70.082.800مشاريع

-53.5%2.0430200%57.350.800لوجستيك
-15.5%2.0232196%57.342.000الدولي

-47.2%2.07138%57.015.620متويل خليج
-28.4%1.7162116%46.858.480ساحل
-16.0%1.6375315%46.004.550برقان
-53.2%1.515472%43.366.440مبرد

-9.0%1.5200182%42.731.760اهلي متحد
-29.4%1.4425300%40.489.750استثمارات
-12.5%1.4560490%39.995.550بوبيان ب

التغيرإقفال الربع الثانيإقفال الربع األولنسبة إلى إجمالي  السوقالكمية المتداولةالسهم
-47.2%7.87138%1.112.840.000متويل خليج

-40.2%3.65634%518.320.000الصفوة
-27.5%3.68058%507.400.000عقارات ك
-55.8%2.8335148%401.200.000الرابطة

-47.9%2.69650%375.120.000ايفا
-49.1%2.65327%368.360.000أبيار

-14.8%2.62723%365.520.000املستثمرون
-53.2 %2.615472%363.860.000مبرد
-28.4%2.3162116%323.340.000ساحل

-33.3%2.16644%297.160.000املنتجعات
11.0%2.0365405%291.070.000خليج ب
-32.8%1.93423%275.120.000ميادين
-35.8%1.914895%265.360.000السالم
-49.5%1.89950%261.140.000الديرة

-36.1%1.8385246%255.170.000صناعات
-15.5%1.8232196%252.640.000الدولي
-45.7%1.8280152%249.460.000تنظيف

-17.6 %1.71.3601.120%243.077.500زين
-47.5%1.7600315%241.400.000أجيليتي

27.7%1.62430%230.520.000قرين قابضة

»وضوح«: مستويات الثقة بين المتداولين ألدنى درجاتها بنهاية الربع الثاني
تراجع إجمالي القيمة المتداولة بالربع الثاني 39% إلى 2.8 مليار دينار والكمية المتداولة إلى 14.2 مليار سهم بانخفاض 53% مقارنة بالربع األول

307 ماليين دينار قيمة تداوالت »زين« بنسبة 11% من إجمالي قيمة التداول تالها »بيتك« بنسبة 6.6% و»الوطني« ثالثًا بـ %5.6 
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