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في تقريرها عن أداء القيمة السوقية خالل النصف األول من 2010

»الخليج« يفوز بجائزة األداء المتميز »جلوبل«: السوق يمر بمرحلة انعدام الثقة
في المدفوعات الدولية من »سيتي بنك«

»األولى للوساطة«: إقفاالت الربع الثاني 
عّمقت من جراح المستثمرين

أشارت شركة األولى للوساطة املالية في 
تقريرها األسبوعي إلى انه بالرغم من أن 
اقفاالت الربع الثاني من 2010 في س���وق 
الكويت لألوراق املالية لم تخالف التوقعات كثيرا، 
إذ جاءت منخفضة كنتيجة متوقعة مقابل الضغط 
النفسي الذي صاحب عمليات البيع والتي غلبت على 
اهتمام اجلميع تقريبا، إال أنها س���اهمت في تعميق 
جراح املس���تثمرين، وعززت من مخاوفهم في بناء 

تقديرات ايجابية ألداء البورصة.
وقالت »األولى للوساطة« ان هناك أكثر من سبب 
جر الس���وق إلى األداء الباهت، وإلى استمرار نزيف 
النقاط من رصيده، بتحقيقه خس���ائر بلغت خالل 
تداوالت األس���بوع املاض���ي 193.4 نقطة مبا يعادل 
2.92% مقابل إقفاالت األسبوع الذي سبقه، و%3.61 
للوزني مقابل الفترة نفسها، وأضافت أن في مقدمة 
اعتبارات الضغط على السوق كانت االقفاالت التي 
جاءت دون املستوى الذي ميكن أن يشجع على دعم 
مراكزه خصوصا في ظل عدم وضوح االجتاه الذي 
يسلكه السوق. وأفاد التقرير رغم أن جميع مكونات 
السوق لم تعلن حتى اآلن عن نتائجها املالية للربع 
الثاني من العام احلالي، إال أن ثمة شعورا مسبقا منا 
عند املس���تثمرين خالل الفترة األخيرة بان الطريق 
اليزال غير معبد أمام الش���ركات للعودة قريبا إلى 
الربحية، ومن ثم ال يوجد ما يدعو إلى متنيه النفس 

بأن قاع السوق بات قريبا.
وبينت الش���ركة أن تراجع املؤش���رين الوزني 
والسعري للبورصة األس���بوع املاضي متوقعا في 
ظل حالة عدم الثقة التي س���يطرت على املتداولني 
في اآلونة األخيرة، والتي صاحبها جرعة كبيرة من 
التشاؤم وسط غياب شبه كامل لإلخبار االيجابية التي 
تخص واقع الشركات املدرجة أو مستقبلها باستثناء 

اإلعالن عن صفقة بيع أصول »زين � أفريقيا«.
ولفتت »األولى للوساطة« إلى أن اخلالفات التي 
برزت أخيرا بني مجموعتني بينهما شراكات جعلتهما من 
األهمية باملرتبة الثانية من حيث التأثير واحلضور في 

سوق الكويت حيث زادت من مستويات املخاوف لدى 
املستثمرين إلى حد ما، إال انه وعلى عكس التوقعات 
استطاعت املجموعتني احتواء خالفاتهما سريعا وقررتا 
فض التشابك في خصوص األسهم املترابطة بينهما، 
وتناولت أكثر من جريدة صحة توصل املجموعتني 

إلى صيغة اتفاق حول خالفاتهما.
وبني التقرير أن املعلومات املتداولة حول جناح 
احلوار بني املجموعتني س���اهم في إحداث نوع من 
التوازن والثبات ألداء جلس���ة الثالثاء املاضية، مع 
ارتفاع طفيف للمؤشر، إال أن هذه املكاسب احملققة 
لم تكن كافية على ما يبدو لدفع السوق إلى االجتاه 
الصعودي في آخر تداوالت األسبوع، فاألخبار االيجابية 
لم تعد ذات مفعول على أداء السوق كما هي األخبار 

السلبية. 
وأشارت »األولى للوساطة« إلى أن ما يستحق 
التوقف أمامه مليا عند استدعاء املشهد العام لسوق 
الكويت لألوراق املالية، أن البورصة جنحت عبر 
أكث���ر من إجراء في التأكيد على أنها غير منصتة 
مثل السابق ملا يدور حولها من أخبار ايجابية، حتى 
وان كان احلديث يتعلق بارتفاع معدالت اإلنفاق 
السنوية للكويت بنحو 67.2%، ففي األسبوع املاضي 
اقر مجلس األمة ميزانية للعام 2011/2010 ب� 16.3 
مليار دينار والتي تعد األعلى في تاريخ الكويت، 
ورغم تقاطع اجلميع على أهمية هذه اخلطوة ملا 
يترتب عليها من مشاريع تشغيلية كبرى للقطاع 
اخلاص ضمن خطة التنمية املقترحة، إال أن السوق 

جتاهل هذا االعتبار الهام.
وقالت »األولى للوس���اطة« أن هناك حالة من 
عدم اليقني تزايدت لدى املستثمرين أخيرا حول 
مدى قدرة الش���ركات وحتديدا االس���تثمارية في 
حتس���ني معدالت الرافعة املالية، فاجلميع يدرك 
جيدا أن أزمة السيولة لم تنته، نظرا ألزمة الديون 
التي تواجهها العديد من الشركات االستثمارية. 
وجتاوز هذه العتبة تكاد تكون من أهم محددات 

عودة الثقة مجددا.

تؤكد ريادة البنك في حواالت »سويفت« اإللكترونية

 من اليمني خالد املطوع ومنى منصور متسلمة اجلائزة من دونوفان وعقروق

أعلن بنك اخلليج عن 
فوزه بجائزة »سيتي 
ل����ألداء املتمي����ز لعام 
2009« تقديرا إلجنازات البنك في 
مجال املدفوعات اإللكترونية الدولية 
ودوره الريادي في حواالت سويفت 
اإللكترونية )MT103(، حيث تبني ان 
بنك اخلليج ينجز ما نسبته %95 
من املدفوعات واحلواالت الدولية 
املرسلة بواسطته بنظام سويفت 
دون أي أخط����اء. هذا وقد س����لم 
ستيف دونوفان � رئيس خدمات 
العاملية ملنطقة الشرق  املعامالت 
األوسط وباكستان في سيتي بانك، 
هذه اجلائ����زة إلى منى منصور � 
نائب مدير عام العمليات في بنك 
اخلليج وذلك في املقر الرئيس����ي 

للبنك االثنني 28 يونيو 2010.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية الدولية في البنك 
خالد املطوع: »نعتز بتقدير مؤسسة 
مالية مرموقة مثل سيتي بنك لنا، 

كما يش����رفنا احلصول على هذه 
اجلائزة اليوم. فقد أخذ بنك اخلليج 
على عاتقه التزاما طويل األمد نحو 
تطوير جودة خدمة العمالء، والنمو 
واالبتكار في منتجاته املصرفية.

مش����يرا الى ان ه����ذه اجلائزة 
تأتي »تقديرا للنجاح الكبير الذي 
حققه البنك في هذه املجاالت، كما 
أن الفوز به����ذه اجلائزة اعتراف 
بكوننا واح����دا من أفضل البنوك 
املراسلة، إضافة إلى كونها تعزز 
سمعتنا كبنك رائد على صعيد كل 
من العمليات واخلدمة واجلودة«. 
ويأتي اإلعالن عن فوز بنك اخلليج 
بهذه اجلائزة اليوم تتويجا لفوزه 
بعدد من اجلوائز الرئيسية األخرى 
مؤخ����را، فقد فاز البن����ك بجائزة 
»أفضل بن����ك للخدمات املصرفية 
لألفراد« من مجلة »آربيان بزنس«، 
وجائزة أفض����ل مركز التصاالت 
وخدمة العمالء من مجلة »بانكر 
ميدل إيست«، وجائزة أفضل حملة 

عالقات عامة ضمن إطار املسؤولية 
االجتماعية للش����ركات من مجلة 
»بانكر ميدل إيست«، وجائزة إحالل 
وتوطني الوظائف من مجلس وزراء 
العمل والشؤون االجتماعية بدول 
التعاون اخلليجي، وذلك  مجلس 
للس����نة اخلامس����ة على التوالي 
تقديرا لتوظيفه وتطويره وتدريبه 
الكويتي����ني، وجائزة  للمواطنني 
أفضل جه����ة توظيف في مجلس 
التع����اون اخلليج����ي التي متنح 
تقديرا لتميز املوارد البشرية بدول 
املجل����س، وجائزة أفضل برنامج 
والء للعمالء من مجلة »بانكر ميدل 

إيست«.
اجلدير بالذكر ان جائزة »سيتي 
لألداء املتميز« تقدم إلى املؤسسات 
املالية في مختل����ف أنحاء العالم 
تقديرا الستخدامها ألحدث التقنيات 
في تقدمي خدمات الدفع االلكترونية 
الفورية التي تطابق معايير سيتي 

بنك املتشددة والدقيقة.

قال تقرير شركة األمان لالستثمار ان سوق 
الكوي����ت لألوراق املالي����ة تعرض لالجتاه 
هبوطيا منذ أغس����طس 2008 حتى اليوم، 
حيث تخلل هذا االجت����اه موجه صعودية 
تصحيحية حادة خالل النصف األول من عام 2009 دفعت 
املؤشر ليصحح 26.6% تقريبا من الهبوط السابق مبعدل 
119 نقطة يوميا من أعلى قيمة وصل اليها املؤشر سابقا، 
إال أن املؤشر واجه مستوى مقاومة قرابة 6000 نقطة دفعه 
إلى االس����تمرار في اجتاهه الهبوطي السابق، ولكن بحدة 
اقل نسبيا، حيث في الفترة من 2008/2/3 إلى 2009/1/25 
بلغ معدل الهبوط اليومي في السوق مبقدار 177- نقطة 
يوميا مقارنة ب� 27- نقطة يوميا في الفترة من 2009/6/7 

الى 2010/6/30.
وطرح التقرير س����ؤاال غاية في األهمية يتعلق بأين 
اجتاه السوق؟ حيث تكمن الصعوبة في كيفية توقع اجتاه 
السوق في ظل الظروف احلالية سواء الظروف العاملية أو 
الظروف احمللية وتأثيرها على نفسية وقرارات املتعاملني 
وهل ميكن في ظل الظروف احلالية توقع اجتاه السوق؟ 
وهذا ما جتيب عنه الدراسة التالية واملأخوذة من الطبعة 
احلديثة من كتاب »Forecasting financial markets« والتي 
تشير إلى سلوك املستثمرين وشكل الدورات في اسواق 
املال مع مقارنتها بالسلوك احلالي لسوق الكويت لألوراق 
املالي����ة. وتناول التقرير بالتحليل الفني األطوار التي مر 
بها السوق سابقا، محلال شكل الصدمة التي تعرض لها، 
حيث انها أول ما يواجه املستثمرين في بداية اجتاه هبوطي 
طويل األج����ل، حيث عند حدوث الصدمة يقوم الس����وق 

بتغيير اجتاهه بش����كل حاد، وهذا التغيير في االجتاه لم 
يكن واضحا في حينه حيث تشير كل التوقعات في وقتها 
الى استمرار االرتفاع خاصة في ظل الظروف االقتصادية 
التي تدعم استمرار ارتفاع السوق وارتفاع ارباح الشركات. 
وتساءل التقرير: ألم يكن هذا وضع سوق الكويت لألوراق 
املالية في بداية عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط قرابة 150 
دوالرا وكانت كل التوقعات تشير الى استمرار االرتفاع الى 
مستويات بني 18000 نقطة و21000 نقطة مدعوما بأرباح 
الشركات والتوسعات وفوائض امليزانية العامة للدولة؟ 
 Black( وقال ان الصدمة يشار اليها بنظرية البجعة السوداء
Swan( حيث ال ميكن توقع حدوثها قبل ظهورها ويراها 

اجلميع جلية وظاهرة فقط بعد حدوثها.
وتطرق الى سؤال: أليس هذا وضع سوق الكويت في 
هذه الفت����رة الزمنية ارتفاع األرباح غير محققة وارتفاع 
األرباح الناجتة عن األنشطة االستثمارية وليس األنشطة 
التشغيلية، املتزامن مع عالقات شديدة التشابك بني الشركات 
املدرجة وضعف الرقابة س����واء على األنشطة اإلقراضية 
للشركات أو على إدراجات الشركات أو على أنشطة التداول 

بالبورصة؟
امتصاص الصدمة

ولفت التقرير الى انه بعد حدوث الصدمة ووفقا لقوتها 
ولظرف السوق يتحرك السوق في حركة تصحيحية في 
عكس اجتاه الصدمة شكل رقم )3( يكون محركها األساسي 
املضاربات قصيرة ومتوس����طة األجل والتي يكون دائما 
ضحيتها دائما املستثمرون قليلو اخلبرة الذين عانوا من 

اخلس����ائر الشديدة في فترة الصدمة فرغبتهم القوية في 
تعويض اخلسائر التي منوا بها في فترة الصدمة تدفعهم 
للش����راء مرة أخرى لتخفيض التكلفة أمال في اس����تعادة 
األرباح التي سرعان ما تبخرت وحتولت إلى خسائر فادحة 
وغالبا ما تعوض احلركة التصحيحية من 50% الى %70 
من خسائر مرحلة الصدمة وبداية االجتاه الهابط. وأشار 
التقرير الى انه ميكن مالحظة تطابق شكل منوذج االجتاه 
الهبوطي لسوق الكويت لألوراق املالية مع النموذج املثالي 
لالجتاه الهبوطي في أسواق املال بشكل عام وبالرغم من 
أن احلركة التصحيحية في األس����واق املالية قد تصل من 
50% الى 70% من الهبوط إال أنها لم تتجاوز 30% في سوق 
الكويت لألوراق املالية وهذا يشير الى ضعف قوة احلركة 

التصحيحية التي شهدها املؤشر مقارنة مبا يجب ان تكون 
عليه. وقال ان حركة مؤشر داو منذ عام 1986 وحتى اآلن 
ويتضح منها ان احلركة التصحيحية األخيرة التي شهدها 
املؤشر قاربت على 62% تقريبا من االنخفاض السابق قبل 
ان يعاود املؤشر االنخفاض مرة أخرى، في حني ان مؤشر 
الفوتس����ي والذي يظهر انه قام بحركة تصحيحية قويه 
مبعدل 65% تقريبا من أعلى قيمة وصل لها سابقا قبل ان 
يعاود اجتاهه الهبوطي السابق مرة أخرى وأكد التقرير 
على انه مبقارنة مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية مع 
هذين املؤشرين نالحظ ان السوق الكويتي ليس وحيدا 
في من����وذج الهبوط احلالي والذي ه����و منوذج للدورات 
الهبوطية في كل أسواق املال مع اختالف قوة احلركة تبعا 

لظروف كل سوق على حدة.
ماذا يلى امتصاص الصدمة؟

 وأشار التقرير الى ان النموذج املثالي للهبوط في اسواق 
املال يشير الى ان احلركة التصحيحية الصعودية لالجتاه 
الهبوطي يعقبها استمرار لالجتاه الهبوطي السابق لتلك 
احلركة التصحيحية، وبالنظر إلى النموذج املثالي للهبوط 
في أس����واق املال  ومقارنته مع قيم وكميات التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية ومدلوالتها ميكننا مالحظة 
انخفاض ملحوظ في قيم التداول وخاصة في شهر يونيو 
من العام احلالي والذي يش����ير إلى عزوف املس����تثمرين 
عن الش����راء حتى في ظل األس����عار املتدنية احلالية وقد 
يعود السبب في هذا العزوف الى عديد من األسباب لكن 
نقص السيولة ليس أحدها حيث تشير إحصاءات البنك 
املركزي إلى االرتفاع املطرد في قيمة الودائع لدى البنوك 

وخاصة ودائع القطاع اخلاص. وبني التقرير أن تداوالت 
السوق تتركز في 10 شركات حيث سجلت تلك الشركات 
في حدود 33% من قيمة التداوالت الشهرية مقارنة ب�%38 
تقريبا في يناير من العام احلالي وهذا التركز يشير الى 
ضحالة السوق والى وجود مشاكل جوهرية في الشركات 

هي أساس عزوف املستثمرين عن التداول.
وكما هو احلال بالنسبة لقيم التداول فقد شهد السوق 
انخفاضا ملحوظ����ا في كميات التداول أيضا والتي تظهر 
انخفاضا ملحوظا في كميات األسهم املتداولة وخاصة في 
شهر يونيو والذي شهد نشاطا ملحوظا على سهم الصفاة 
للطاقة، حيث سجلت 10 شركات فقط ما نسبته 42% تقريبا 
من قيمة التداول في شهر يونيو مقارنة ب� 58% في شهر 

يناير من العام احلالي.
وقال التقرير انه مما سبق تتضح اإلجابة عن السؤال 
الصعب إلى أين تتجه أسواق املال سواء العاملية او سوق 
الكويت لألوراق الذي ال يتداول مبعزل عن تلك األسواق؟ 
حتى بالرغم من اجلهود احلثيثة التي تقوم بها املؤسسات 
احلكومية لدعم السوق الكويتي الذي يحتاج ألشياء أكثر 
بكثير من مجرد شراء منظم. لذلك وفي ظل تلك التوقعات 
بان تواجه أسواق األسهم على مستوى العالم موجة هبوطية 
طويلة األجل وفي ظل توافر الس����يولة لدى املستثمرين 
يجب البحث عن أدوات استثمارية جديدة تستوعب تلك 
السيولة حيث اختزلت معظم املنتجات االستثمارية في 
السوق إلى )استثمار عقاري وأسهم محلية وإقليمه( في 
حني يتيح معنى االستثمار أفقا أوسع بكثير للمستثمرين 

في تنوع استثماراتهم تبعا لنوع األصول.

»األمان لالستثمار«: البورصة تحتاج ألكثر من مجرد الشراء المنظم 

ق���ال تقرير بيت 
االستثمار العاملي 
)جلوبل( عن أداء 
القيمة السوقية لسوق الكويت 
لألوراق املالية خالل النصف األول 
من العام 2010 ان السوق استهل 
تداوالت العام 2010 بتسجيله أداء 
سلبيا خالل شهر يناير وذلك مع 
تأخر الشركات املدرجة في اإلعالن 
عن نتائجها املالية لنهاية العام 
2009 حيث بلغ عدد الش���ركات 
التي أعلن���ت مع نهاية تداوالت 
آخر جلسة لشهر يناير 5 شركات 

فقط.
ث���م عكس الس���وق اجتاهه 
بتسجيله أفضل أداء شهري خالل 
فبراير وذلك منذ شهر مايو 2009 
حيث تفاعل السوق بشكل إيجابي 
مع صفقة زين باإلضافة إلى تدفق 
املالية  بيانات الشركات للسنة 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 

بشكل أسرع.
وأضاف التقرير ان الس���وق 
تابع أدائه اجليد خالل شهر مارس 
ولكن بزخم أقل حيث استمر خبر 
صفقة زين والذي سبق أن أعلن 
عنه ف���ي ضخ املزيد من الوقود 
في السوق وإعطاء دفعة معنوية 

هائلة للمتداولني.
ومع دخول الشركات املدرجة 
مرحلة اإلعالن عن نتائجها املالية 
لفترة الربع األول خالل ش���هر 
ابريل، تراجع أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل تداوالت ذلك 
الشهر حيث يعزى هذا التراجع 
إلى عدم وج���ود أخبار جديدة 
جتذب املتداولني التخاذ قرارات 
استثمارية جديدة وحالة الترقب 
املستمرة لنتائج الشركات لفترة 
الربع األول من العام 2010، خاصة 
الشائعات الس���لبية التي دارت 
رحاها حول سهم بيت التمويل 
أرباح  الكويتي )بيتك( بش���أن 
بيتك للربع األول من العام 2010. 
باإلضافة إلى القضايا املرفوعة 
من قبل احلكومة األميركية على 

شركة أجيليتي.
وتطرق التقرير الى الصفعة 
غي���ر املتوقعة للس���وق والتي 
جاءت خالل ش���هر مايو مؤثرة 
املتداولني  على تأثر نفس���يات 
سلبا وبش���كل غير مبرر بشأن 
أزم���ة اليونان وذلك على الرغم 

من حزمة اإلنقاذ.
النووي  املل���ف  بينما ع���اد 
اإليراني إلى الواجهة مجددا حيث 
يعد عامال منفرا لالس���تثمارات 
األجنبية. وقد تأثرت س���يولة 
السوق خالل شهر مايو بشكل 
كبير مع ارتف���اع درجة الرقابة 
على التداوالت اليومية من قبل 
إدارة السوق وذلك في محاولة 
جدية منه للح���د من التداوالت 
الوهمية. لم يجلب شهر يونيو 
2010 جديدا على تداوالت السوق، 
حيث ما تزال املعطيات السابقة 
تؤثر س���لبا على أداء املؤشرات 
الرئيسية والقطاعية. باإلضافة 
إلى قرار وقف سهم شركة زين 
الت���داول بن���اء على طلب  عن 
الشركة قبيل فترة توزيع األرباح 
الس���نوية. وقد وضح جليا أن 
املتداولني واحملافظ االستثمارية 
قرروا التريث وإعادة النظر في 
قراراتهم االس���تثمارية احلالية 
واملس���تقبلية حي���ث انخفض 
متوسط إجمالي القيمة املتداولة 
اليومية خالل النصف األول من 
العام 2010 بنسبة 42.58% ليبلغ 
60.27 مليون دينار، مقارنة مع 

النصف األول من العام 2009. 
ومع انتهاء موسم توزيعات 
األرب���اح وانعق���اد اجلمعيات 
العمومي���ة للش���ركات املدرجة 

في الس���وق التي تنتهي سنتها 
املالية في 31 ديسمبر 2009 وبداية 
العطلة الصيفية، من املتوقع أن 
تبقى احلالة غير املستقرة التي 
يعيش���ها السوق بش���كل كبير 
على ما هي عليه. حيث ما تزال 
الشائعات هي السمة البارزة التي 
تتحكم في دفة الس���وق والتي 
تتطلب تفعي���ال لقوانني هيئة 
سوق املال في القريب العاجل. أما 
بالنسبة لدخول الشركات املدرجة 
مرحلة اإلعالن عن نتائجها املالية 
لفترة النص���ف األول من العام 
2010 فمن املتوقع أن تقوم بعض 
الشركات كما جرت العادة بالتأخر 
في اإلعالن ع���ن نتائجها املالية 
ودخول أخ���رى عقوبة اإليقاف 
لعدم اإلفصاح خالل الفترة املقررة 
من قب���ل إدارة البورصة، األمر 
الذي يتسبب في إضافة املزيد من 
الضبابية أمام املتداولني واحملافظ 

االستثمارية. 
وقال التقري���ر انه مع نهاية 
العام  النصف األول من  اقفاالت 
القيمة السوقية  2010 س���جلت 
للش���ركات الكويتي���ة ارتفاع���ا 
هامش���يا بلغ 492 مليون دينار 
مقارنة مع اقف���االت نهاية العام 
2009، وانخفاضا حادا بلغ 3.47 

مليارات دينار مقارنة مع اقفاالت 
الربع األول املنتهي في 31 مارس 
2010. حيث كانت الشهور األولى 
العام 2010 محملة مبكاسب  من 
جيدة وبعض األخبار اإليجابية 
التي تدفقت في السوق. إال أن الربع 
الثاني عكس اجتاهه لتفقد القيمة 
السوقية للشركات الكويتية معظم 
مكاسبها إال أنها مازالت متمسكة 

ببقايا تلك األرباح. 

قطاعات السوق

وعلى صعيد قطاعات السوق، 
قال التقرير انه منذ بداية العام 
حتى 30 يونيو 2010 فقد ارتفعت 
القيمة السوقية لقطاع البنوك إلى 
11.21 مليار دينار أي مبا نسبته 
11.74% ليكون بذلك األكثر ارتفاعا 
خالل تلك الفت���رة وقد انعكس 
الس���وق  أداء  هذا االرتفاع على 
ككل بسبب ارتفاع حصة القيمة 
الس���وقية للقطاع إلى ما نسبته 
36.77% . تبع���ه قطاع الصناعة 
بإرتفاع قيمته السوقية بنسبة 
0.65% إلى 2.58 مليار دينار أما 
ثاني أكبر قطاع وهو اخلدمات فقد 
حقق خسائر هامشية بانخفاضه 
بنس���بة 0.04% لتبل���غ قيمت���ه 
السوقية 8.35 مليارات دينار مع 

نهاية جلسة يوم األربعاء املوافق 
30 يونيو 2010. بينما بالنظر إلى 
قطاع االستثمار الذي كان األكثر 
تأثرا باألزمة املالية العاملية فقد 
سجل اخلسارة األكبر في قيمته 
الس���وقية والتي بلغت نسبتها 
19.08%. تبعه قطاع العقار حيث 
تراجعت قيمته السوقية بنسبة 
16.43% وص���وال إلى 1.64 مليار 
دينار  وقد شهد قطاع االستثمار 
منذ بداية العام 2010 تراجعا في 
نسبة استحواذه من إجمالي القيمة 
السوقية لسوق الكويت لألوراق 
املالية حيث كانت نسبة االستحواذ 
كما في 31 ديسمبر 2009 قد بلغت 
10.96% لتنخف���ض بعد ذلك مع 
العام  النص���ف األول من  نهاية 
2010 إل���ى 8.80%. على الصعيد 
نفسه، سجل قطاع البنوك منوا 
في نسبة استحواذه من إجمالي 
القيمة السوقية خالل نفس الفترة 
حيث ارتفعت مع نهاية جلسة يوم 
األربعاء املوافق 30 يونيو 2010 
إلى ما نسبته 36.77% بعد أن كان 
مستحوذا على ما نسبته %33.17 

في نهاية العام 2009. 
أما بالنس���بة ألكبر عش���ر 
شركات من حيث القيمة السوقية 
فقد سجلت 3 شركات تراجعا في 

قيمها السوقية مقارنة مع اقفاالت 
نهاية العام وهي شركة اجيليتي، 
شركة مشاريع الكويت القابضة 
وبيت التمويل الكويتي )بيتك(. 
وقد س���جلت ش���ركة اجيليتي 
انخفاضا بنس���بة 44.74% في 
قيمتها السوقية لتكون بذلك أكبر 
املتراجعني. وعلى الرغم من هذا 
التراجع للشركات الثالث اال أن 
اجمالي القيمة السوقية للشركات 
العشر األكبر في السوق، سجل 
ارتفاعا بنسبة 0.80% كما في 30 
يونيو 2010 مقارنة مع بداية العام 
2010. بينما حاز بنك اخلليج على 
النصيب األكبر من االرتفاع في 
القيمة السوقية، مسجال ارتفاعا 

بنسبة %35.
وخلص التقرير الى انه ميكن 
القول بأن السوق مير مبرحلة 
انعدام الثقة من قبل املستثمرين 
واملتداولني الذين فضلوا متابعة 
السوق من على شاشات التداول 
وعدم خ���وض مغامرة محفوفة 
املخاطر إلى حني وضوح الرؤية 
من خ���الل إعالنات الش���ركات 
املدرجة عن بياناتها املالية لفترة 
النصف األول م���ن العام 2010. 
باإلضافة إل���ى انتظارهم تدفق 
أخبار إيجابية تساهم في ارتفاع 

تقـرير

االجتاه الهبوطي العام السائد في البورصة منذ أغسطس 2008 وحتى اليوم


