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أشارت شركة األولى 
للوس����اطة املالية في 
تقريرها األس����بوعي 
إلى ان تداوالت سوق 
الكويت لالوراق املالية 
تأثرت بشكل واضح بالتصريحات واملواقف 
املتباين����ة وجعلته ضائعا بني  احلكومية 
الصع����ود والهبوط، موضح����ة انه بعدما 
المس مؤشر البورصة أعلى مستوياته في 
جلسة االربعاء املاضي لناحية قيمة التداول 
منذ تعامالت 27 ابريل املنصرم مبا يعادل 
65 مليون دينار، تخلى السوق عن بعض 
مكاسبه في جلسة اخلميس وحقق خسائر 
بلغ مقدارها 17 نقطة قبيل عطلة متتد ثالثة 
أيام، وهي فترة عادة يلجأ فيها املتداولون الى 
عمليات بيع حتسبا ملفاجآت غير محسوبة 
قد حتدث خالل العطلة الطويلة، إضافة الى 
ذلك عزا التقرير تراجع اخلميس الى تباين 
مواقف املس����تثمرين الذين كانوا يتعلقون 

بحبال العطف احلكومي.
وب����نينّ التقرير ان املس����تثمرين ترقبوا 
الق����رارات الت����ي س����تعلنها احلكومة بعد 

التصريحات االيجابي����ة التي اطلقها نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الش����يخ احمد الفهد يوم الثالثاء 
املاضي، الس����يما انها تضمنت بشكل غير 
مباشر ما يفيد بان املد احلكومي قادم ال محالة، 
وان الدولة ستلعب دورا محوريا في استعادة 
النمو، والوقوف بق����وة حلماية االنتعاش 
وتعزيز آفاق االستثمار املدعوم، ومتابعة 
التنسيق اجليد للسياسة االقتصادية. وهو 
ما شجع شريحة كبيرة من املستثمرين على 

تكثيف عمليات الشراء.
وأضاف التقرير انه بعدما اتسعت دائرة 
التوقعات حول نوعية التدخل احلكومي في 
سوق يحتاج بيأس الى تدخل الدولة بني الدعم 
السريع وضخ اموال في التداوالت أو حتى 
بتأسيس وحدة استثمارية أي »صندوق« 
بهدف شراء بعض االصول املتعثرة وهو ما 
عزز التوقعات بان املخاطر التي تواجه بعض 
مكونات السوق في طريقها إلى الزوال.افاق 
السوق على وقع مفاجأة معاكسة متاما حتى 
السوأ التوقعات املمكنة. وهي باختصار ان 

صح القول ان احلكومة لن تذعن للنداءات 
الشعبوية، ولن تأخذ السوق اال حليث ميكن 
أو ينبغي. وقال التقرير ان اخلطاب احلكومي 
املتفائل تغير عندما اخذ الطابع الرسمي في 
اليوم الثان����ي لتصريحات الفهد. وبدا ذلك 
واضحا في حديثي وزيري التجارة والصناعة 
واملالية اللذين لم يخلوا من حتميل بعض 
الشركات مس����ؤولية نزيف السوق، حتى 
ان الهارون لم يجد حرجا في وصف بعض 
الش����ركات ب� »العفن«، اما نظيره مصطفى 
الشمالي فلفت إلى ان ال نية لتأسيس محفظة 
شراء اصول أو ما شابه، لعدم وجود اجلدوى 

االقتصادية من اجراء كهذا.
 وافاد التقرير بان السوق أخفق في أن 
يواصل ارتفاعه في نهاية تداوالت االسبوع 
رغم البيانات احلكومية املتفائلة التي جاءت 
على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء على 
هامش لقائه مع رؤوس����اء حترير وممثلي 
الصحف احمللية مبناسبة توقيع اجلزء الثاني 
من املرحلة االولى من اعمال مشروع ميناء 
بوبيان بان الكويت سترجع كما كانت درة 

اخلليج والتي أبطل أثرها.

وبينت »األولى للوساطة« ان وضع خطة 
التنمية عل����ى الطريق الصحيح كما صرح 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في 
وقت سابق الحدى الصحف احمللية، واالعالن 
احلكومي عن اطالق مشاريع تنموية بنحو 
300 ملي����ون دينار ايضا لم يبطل مخاوف 
بعض املستثمرين من التخلى عن مراكزهم 
ودعم اس����همها، حتى انه لوحظ ان بعض 
املجاميع تراجعت حتى عن دعم اس����همها 
بنفس الدرجة التي كانت متمس����كة بها في 
وقت سابق، فاحلكومة وان بدأت العمل بجدية 
اال ان السوق اليزال ينتظر املزيد من االفعال 

كونه تعود على مجرد االقوال. 
 ولفت التقرير إلى ان تأخر نتائج الربع 
الثاني من العام احلالي رغم بدء موعد اعالن 
البيانات املالية الفصلية للربع الثاني منذ 
9 ايام، وغياب املؤش����رات عن موعد قريب 
لوضوح الصورة ح����ول وضع العديد من 
الشركات ماليا اوجد حالة من عدم اليقني، 
تزايدت مبرور الوقت حول مدى قدرة البعض 
في حتسني معدالت الرافعة املالية إلى الدرجة 

التي متكنها من جتاوز أزمتها املالية.

» المشورة«: بعض شركات السوق
تحتاج معجزة للخروج من حالة التعثر 

ذكر التقرير األس��بوعي لشركة املشورة 
لالستشارات االقتصادية انه بعد استمرار 
السوق في تسجيل خسائر طاحنة وأصبح 
اللون األحمر شبه املسيطر او أشبه ما يكون مبعركة 
طاحنة أض��اع اي فرص للنجاة منه��ا، جاء التدخل 
احلكومي م��ن خالل اجتماعات فقط لدراس��ة حالة 
سقوط السوق ومحاولة دعمه عبر إجراءات منطقية، 
لعلها س��تركز أكثر على دعم االقتصاد الكلي للدولة 
والبعد عن دعم مؤسس��ات بعينها قد يكون بعضها 
ارتك��ب أخطاء ليس من املمكن مكافآت إداراتها على 
ما ارتكبت من جتاوزات فادحة أطاحت مبؤسس��اتها 
بهذا الش��كل والتي أصبح من املستحيل بقاؤها في 
الس��وق. وعلى الرغم من انتهاء الفت��رة الثانية من 
النصف األول لهذا العام، لفت التقرير الى انه من غير 
املرجح أن تبدأ الش��ركات بإعالنات الربع الثاني قبل 
األس��بوع األخير من هذا الشهر، فقد عودتنا اغلب 
الشركات على تأخير اإلفراج عن افصاحاتها الفصلية 
دون االس��تفادة من كامل فترة السماح والتي تصل 
إلى 45 يوما من نهاية الفترات الفصلية، كذلك تراكم 

اإلعالنات خالل نهاية الفترة سيخلط أوراقها ويجعل 
م��ن الصعب التحقق من بياناتها املالية كل على حدة 
خصوصا أن اليومني األخيرين سيخرجان بحصيلة 
كبيرة من اإلعالنات يصعب متابعتها وقراءتها بشكل 
متان ومدروس، إضافة إلى تقديرات بحجب بيانات 
مالي��ة إلى ابعد من تلك الفترة مما س��يزيد الضغط 
على أس��عار األسهم الصغرى ومحاولة اخلروج من 
الش��ركات التي سيتم إيقافها عن التداول بعد انتهاء 
فترة اإلعالنات الفصلية، وهذه احلالة ستزيد حاجة 
السوق إلى هيئة س��وق املال، ولعل الدعم احلكومي 
س��يدخل عبر هذه البوابة وهي االنتهاء من تسمية 
مفوضي هيئة سوق املال وإعالنها لالئحة والتي حتما 
ستحد من تأخير االفصاحات وتغليظ العقوبات على 
الشركات التي حتجب بياناتها املالية كل مرة، واالنتهاء 
من هذا املسلس��ل والذي يتكرر في كل نهاية فترة 
إعالنات فصلية أو س��نوية ويؤثر على أداء السوق 
بش��كل عام. وأكد التقرير على ان الكثيرين يعولون 
على إعالن بيانات الشركات القيادية في قطاعي البنوك 

واخلدمات.

»األولى للوساطة«: المواقف الحكومية المتباينة زادت يأس المستثمرين
تقارير


