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النقاذ البورص���ة ادى الى تبخر اموال صغ���ار املتداولني اال ان 
الكارثة القادمة س���تحل بقطاع البنوك، فهناك اكثر من 2 مليار 
دينار مخصصات لدى البن���وك مقابل رهونات تراجعت قيمتها 
بحدة، ومن الصعب على عمالء هذه االسهم تقدمي ضمانات اضافية، 
وفي نفس الوقت من الصعب على البنوك تسييل هذه االسهم في 
ظل االسعار املتدهورة وتدني عمليات الشراء، االمر الذي سيدفع 
الى ازمة مديونيات جديدة 
اذا اخذنا في عني االعتبار 
ان حجم املديونية للقطاع 
اخلاص وصل الى 25 مليار 
دينار، وسداد اغلب هذه 
املديونية مرتبط برواج 
االصول س���واء السائلة 
او الثابتة، ومع التراجع 
املتواصل لالصول السائلة 
والت���ي متث���ل اغلبه���ا 
القيادية  اسهم الشركات 
واسعارها تأخذ املنحنى 
النزولي احلاد الذي يشبه 
السقوط احلر، فإن البنوك 
تدخ���ل في دائ���رة ازمة 

وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 
10.3 ماليني س���هم نفذت من خالل 269 صفقة قيمتها 2.6 مليون 

دينار.

الكبار يتساقطون

ستدفع االزمة العنيفة التي متر بها البورصة الكويتية دون 
البورصات  غيرها م���ن 
االخرى الى تساقط العديد 
من املجاميع الكبيرة، وقد 
يكون ذل���ك هدفا اصبح 
ف���ي حكم املعل���ن عنه، 
فتاريخيا معروف قدرة 
التدخل  احلكومة عل���ى 
النقاذ البورصة، وهو ما 
كان يع���ول عليه الكثير 
من املجاميع االستثمارية 
النقاذه���ا م���ن الوضع 
املتده���ور والصعوبات 
املالية التي تواجهها اال ان 
احلكومة لن تتدخل، ورغم 
ان ع���دم تدخل احلكومة 

األسهم الكبيرة تتهاوى والصغيرة تندثر ومجاميع كبيرة
أوشكت على السقوط.. واألهداف من وراء ذلك تتحقق

كبيرة باعتبار ان اس���هم البنوك 
نفسها واالس���هم الكبيرة االخرى 
مرهونة ل���دى البنوك، واذا كانت 
االسهم الكبيرة تتساقط بقوة، فإن 

االسهم االخرى تندثر.

آلية التداول

متثل اسهم البنوك اخر خط دفاع 
في السوق، ومع التراجع املتواصل 
لها، فإن هذا اخلط سوف ينهار فاذا 
كان س���هم البنك الوطني الوحيد 
الذي اليزال فوق مستوى الدينار، 
فإنه في ظل تزايد عمليات البيع والضعف في الشراء، فإنه سوف 
يتراجع دون حاجز الدينار، االمر الذي سيزيد من مشاكل الكثير 
من الكبار الذين قاموا برهن س���هم البنك الوطني، وفي السياق 
ذاته، واصل سهم بيتك تراجعه مع تزايد عمليات البيع على السهم 
بقوة، ورغم ان س���همي البنك الوطني وبيتك يتمتعان مبعدالت 
دوران مرتفعة قياسا باسهم بنوك اخرى اال ان هذه االسهم ذات 
معدالت الدوران الضعيفة ش���هد بعضها هبوطا كبيرا امس من 

خالل تداوالت ضعيفة جدا.
وواصلت اسهم الش���ركات االستثمارية انهيارها في تداوالت 
متدنية جدا، فأغلب االسهم التي شملها التداول في القطاع تراجعت 
باحلد االدنى معروضة دون طلبات، باالضافة الى شركات اخرى 
عرضت باحلد االدنى دون ان تشهد تداوالت، وخالل االسبوعني 
املاضيني وحتى نهاية تداوالت امس، تراجعت اسعار العديد من 
االسهم دون مس���توى ال� 50 فلسا، وهناك اسهم اخرى اوشكت 
على التراجع دون ال� 100 فلس والطريق مفتوح ملزيد من التدهور 
في اسعار اسهم الش���ركات االستثمارية وهذا التدهور يزيد من 
صعوب���ات الدفاع عنها من قبل مالكها رغم ما ميثله هذا الهبوط 
م���ن ازمات حادة على املجاميع االس���تثمارية التي رفعت ايديها 

عن السوق.
واالمر نفس���ه يشمل اسهم الش���ركات العقارية التي واصلت 
اسهمها الهبوط دون مقاومة، فمعظم االسهم التي شملها التداول 

تراجعت اسعارها باحلد االدنى معروضة دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات

باس���تثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات 
الوطنية واالنابيب مع تراجعهما باحلد األدنى دون طلبات شراء، 
فقد تراجعت اس���عار اغلب اسهم الشركات االخرى في تداوالت 
متواضعة، فقد اوشك سهم اسمنت بورتالند الذي انخفض 80 
فلسا امس على التراجع دون حاجز الدينار وهوت اغلب اسهم 
الش���ركات اخلدماتية ايضا في تداوالت ضعيفة فرغم عمليات 
الشراء النس���بية على زين اال انه سجل انخفاضا ملحوظا في 
س���عره ليقترب م���ن التراجع دون حاجز الدين���ار، كذلك رغم 
عمليات الشراء على سهم اجيليتي اال انه واصل التراجع ايضا 
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 57% من اجمالي 
قيمة تداول اسهم الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 

100 شركة.

هشام أبوشادي
واصلت أسعار األسهم في سوق 
املالية االنهيار  ل���أوراق  الكويت 
متجاوزة كل املس���تويات الفنية، 
خاصة ان الهب���وط كان اكثر قوة 
على أسهم الشركات القيادية، األمر 
الذي دفع مؤشري السوق للتراجع 
دون أدنى مس���توى وصال له في 
عنفوان األزمة العاملية في أغسطس 
2008. وعلى الرغم من ان العديد 
من العوامل السلبية تدفع السوق 
للهبوط احلاد إال ان ما زاد من حدة 

انهيار السوق أمس تصريح وزير التجارة والصناعة ورئيس جلنة 
السوق أحمد الهارون بأن معاجلة األوضاع االقتصادية املتردية 
في البالد تكمن في مشاريع التنمية، مشيرا الى ان املشاريع التي 
خطط لتنفيذها في 2010 سينفذ أغلبها ويأتي هذا التصريح فيما 
لم يبق سوى 6 أشهر على نهاية العام احلالي، كما ان تصريحه 
أظهر ان احلكومة ليس���ت لديها أي خطط لوقف تدهور السوق، 
أو مساعدة الشركات التي باتت معرضة لإلفالس، ورغم ان هناك 
أوساطا اقتصادية ترى ان هناك ضرورة خلروج ما ال يقل عن 50 
شركة من الس���وق لتنقيته ليكون أكثر مرونة خاصة الشركات 
التي أدرجت في العامني الس���ابقني لأزمة، وان كان هناك العديد 
من الش���ركات معرضة لإلفالس، إال ان األسوأ في ظل هذه األزمة 
عدم حترك املجاميع االستثمارية لدمج شركاتها املتشابهة كأحد 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من األزمة وذلك على أمل 
ان يتحقق بدخول احلكوم���ة أو اللعب على عنصر الوقت الذي 

بات هو األمل في السراب.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 111.1 نقطة ليغلق على 6320.6 
نقطة بانخفاض نسبته 1.73%، كذلك انخفض املؤشر الوزني 9.60 

نقاط ليغلق على 380.80 نقطة بانخفاض نسبته %2.46.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 105.2 ماليني س���هم نفذت من 

خالل 2285 صفقة قيمتها 21 مليون دينار.
وجرى التداول على أس���هم 100 ش���ركة من أصل 212 شركة 
مدرجة، ارتفعت أس���عار أسهم 11 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
82 شركة وحافظت أسهم 7 ش���ركات على أسعارها و112 شركة 

لم يشملها النشاط.
وتصدر قطاع الشركات االس���تثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 24.8 مليون سهم نفذت من خالل 516 صفقة قيمتها 2.5 

مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
23.4 مليون سهم نفذت من خالل 603 صفقات قيمتها 7.1 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 22.9 مليون 

سهم نفذت من خالل 309 صفقات قيمتها 1.1 مليون دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 12.8 

مليون سهم نفذت من خالل 465 صفقة قيمتها 6.7 ماليني دينار.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

6 شركات
على 57% من 

القيمة اإلجمالية

أزمة مديونيات 
ثانية قادمة 

والقطاع الخاص 
يستجدي تدخل 

الحكومة دون أمل

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغة 11.9 مليون دينار على 57% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، 

الصناعات، زين، بنك اخلليج، أجيليتي.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 4.7 

ماليني دينار على 22.3% من القيمة اإلجمالية.
 تراجعت مؤش���رات جميع القطاعات أعالها 
البنوك مبقدار 236.3 نقطة، تاله اخلدمات مبقدار 
215.1 نقطة، تاله االستثمار مبقدار 109.2 نقاط، 

تاله التأمني مبقدار 88.6 نقطة.

)سعود سالم( تدهور األسعار باديا على أحد املتداولني 

المؤشر 111.1 نقطة وتداول 
105.2 ماليين سهم قيمتها 

21 مليون دينار

انخفاض

الكندري لـ »األنباء«: الكثير من األسهم
في البورصة ال تعبر عن قيمتها الحقيقية

أحمد يوسف
عّلق نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
حيات لالتصاالت طارق الكندري على ارتفاع سعر سهم الشركة 
في س���وق الكويت لأوراق املالية أمس رابحا 6 فلوس بوصوله 
الى مستوى 152 فلسا مقارنة مبستوى إقفاله السابق، بان سعر 
الس���هم أكثر من مغر للمستثمرين. مضيفا أن الكثير من األسهم 

في البورصة ال تعبر عن قيمتها احلقيقية.
وأكد الكندري في تصريح خاص ل� »األنباء« على عدم التدخل 
في سعر السهم هبوطا او ارتفاعا وان اآلمر متروك للمستثمرين، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان القيمة السوقة احلالية للسهم ال تعكس 
القيمة العادلة لس���عر السهم احلقيقي، إذ انها اقل بكثير، رافضا 

حتديد سعر لقيمته احلقيقية.

أكد أن القيمة السوقية لـ »حيات لالتصاالت« غير عادلة

طارق الكندري

»المثنى«: مقاييس التداول في البورصة أصبحت مخيفة بشكل شديد

في كونها األسهم األكثر نشاطا 
خالل األسبوع. وقد شهدت األسهم 
زيادة بنس���بة 161.3% في حجم 
التداول خالل األس���بوع املاضي 
مع زيادة في السعر بنسبة %14 
حيث تبعها ف���ي ذلك مجموعة 
الصناعات الوطنية التي شهدت 
زيادة بنسبة 149.5% في حجم 
التداول خالل األس���بوع املاضي 
وهبوطا في الس���عر بنسبة %11 
مما يشير إلى شدة حركة البيع، 
وكانت شركة منا العقارية الشركة 
األكثر خس���ارة خالل األسبوع 
حي���ث تبعتها في ذلك ش���ركة 
جراند العقارية وشركة املخازن 

العمومية )أجيليتي(.

القطاعات الرئيس���ية املساهمة 
في السوق انخفاضا في أحجام 
التداول مقارنة باألس���بوع قبل 
املاضي، تشمل قائمة القطاعات 
املسجلة للخسائر قطاع التغذية 
الذي شهد انخفاضا بنسبة %77 
في حجم التداول حيث تبعه في 
التأمني بنسبة %47.  ذلك قطاع 
ومن بني القطاعات الكبرى التي 
حققت خسائر أيضا قطاع التأمني 
الذي سجل خسائر بنسبة %37 
في أحجام التداول وقطاع البنوك 
الذي كان مستقرا نوعا ما ولكن 
بتراجع بس���يط يبلغ 13.5% في 
حجم التداول، كما استمرت أسهم 
القابضة  مجموعة املستثمرين 

الش���ركات املدرجة( تراجعا في 
أدائها في حني أن 29% من الشركات 
لم تشهد أي تغير في مراكزها.

تشير البيانات أعاله إلى أن 
السوق سلبي جدا مع وجود حركة 
بيع شديدة عبر جميع الشركات 
وعلى صعيد الشركات اإلسالمية 
حققت 4 شركات تقدما في أدائها 
في حني سجلت 38 شركة تراجعا 
في أدائها األسبوعي. وتابع التقرير 
موضحا أن القطاع العقاري كان 
األكثر نش���اطا خالل األس���بوع 
املاضي مقارنة بعدد 177 مليون 
س���هم التي مت تداولها األسبوع 
املاضي فقد مت تداول 311 مليون 
سهم في السوق. كما شهدت جميع 

للربح في أحجام التداول مقارنة 
باألسبوع املاضي. أما قطاع التأمني 
فقد استمر ركوده ودون أي نشاط 

خالل األسبوع.
وعلى صعيد القيمة فقد شهدت 
األسواق انخفاضا مبعدل %21.2 
حيث كان القطاع العقاري القطاع 
األكثر حتقيقا للربح بعد حتقيق 
القيمة  زيادة بنس���بة 50% في 
وانخفضت القيمة السوقية مبعدل 
3.4%. كما انخفض عدد الصفقات 
أيضا مبع���دل 21.5% ومن حيث 
حركة السوق سجلت 19 شركة 
الش���ركات  )8.96% من إجمالي 
املدرجة( تقدما في أدائها وسجلت 
131 ش���ركة )61.79% من إجمالي 

ك����������ر  ذ
ال�ت��ق��ري�ر 
األسبوعي 
لشركة املثنى لالستثمار اخلاص 
ب� »األنباء« أن السوق استمر في 
حالة التراجع التي ش���هدها في 
نهاية األسبوع قبل املاضي. كما 
شهد مستويات ثابتة من التراجع 
في أسعار األسهم. حيث انخفض 
املؤشر السعري للسوق مبعدل 
193.4 نقطة مقارنة باألس���بوع 
قبل املاضي. أما مؤش���ر املثنى 
MUDX واملؤشر الوزني للسوق 
فقد ظال مستقرين نسبيا ولكن 
مع هبوط بس���يط يبلغ 23.92 
نقطة و14.61 نقطة على التوالي 
وكانت األسواق شديدة احلساسية 
خالل األسبوع حيث انتقل معدل 
احلساس���ية إلى أرقام مضاعفة 
في جميع املؤش���رات الرئيسية 
حيث كان مؤشر MUDX املؤشر 
األكثر حساسية خالل األسبوع 
مبعدل 16.6%. أما املؤشر السعري 
للسوق فقد كان األقل حساسية 
ومبعدل 12.59% وبدت مقاييس 
التداول مخيفة بشكل شديد حيث 
انخفضت أحجام التداول بنسبة 
4.4%. كم���ا لوحظ أيضا وجود 
معدالت اس���تثنائية في القطاع 
الذي ش���هد زيادة في  العقاري 
التداول بنسبة  معدالت أحجام 
75.7% وكان املساهم األكبر في 
أحجام التداول، كما كان القطاع 
العق���اري القطاع األكثر حتقيقا 

أكدت في تقريرها األسبوعي الخاص بـ »األنباء« أن هناك حركة بيع مرتفعة خالل الفترة الحالية
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أهم األحداث في أسبوع
شهد األسبوع املاضي أحداثا اقتصادية عديدة أبرزها:

هبوط س���عر النفط الكويتي اخلام م���رة اخرى ليصل الى 71.48 
دوالرا للبرميل، حيث انخفض س���عر النفط الكويتي اخلام للبرميل 
الواحد مبعدل 2.07 دوالر ليصل ال���ى 71.48 دوالرا للبرميل الواحد 
بعد نشر البيانات التي تشير الى ضعف الطلب من جهة الصني التي 
تعتبر املستهلك االكبر عامليا. تعتبر مشكلة املديونية االوروبية عامال 
آخر باالضافة الى النواحي النفسية والسياسية وحالة التقلب التي 

يشهدها سوق النفط العاملي. 
مجلس االمة يضع ميزانية بقيمة 56 مليار دوالر لزيادة اإلنفاق في 
موازنة 2011/2010 التي تتضمن زيادة االنفاق بنسبة 33.5% وتتوقع 
ح����دوث نقص بقيمة 22.7 مليار دوالر اميركي. ومن املتوقع ان تزداد 
االيرادات لتبلغ 33.5 مليار دوالر مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 
28.1 مليار دوالر. كما ان 88.7% من هذه االيرادات أو 29.7 مليار دوالر 
من املتوقع ان يتم حتقيقها من النفط الذي يعتبر املصدر الرئيسي.


