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الملف االقتصادي األسبوعي: »البورصة في رمضان بين مطرقة تقليص ساعات التداول وسندان الصيام عن التداوالت«

الكويت هي األقل في عدد ساعات التداول خليجيًا

اإلقفاالت والتالعبات مستمرة.. ولكن بشكل مختلف

بعد أن أعلنت معظم أسواق األسهم في دول مجلس التعاون اخلليجى 
عن س����اعات التداول في رمضان، لوحظ أن سوق الكويت لألوراق املالية 
يعتبر األقل من حيث ساعات التداول فيه، حيث سيستمر السوق السعودي 
في االفتتاح ملدة تتجاوز 3 ساعات، كما ستبقى ساعات التداول في السوق 
القطري كما هو معتاد في رمضان املاضي، أما س����اعات التداول في سوق 
مس����قط لألوراق املالية فس����تبقى أيضا كما هي في الع����ام املاضي وكذلك 
سيفتح سوق البحرين لألوراق املالية ملدة ثالث ساعات.  على الرغم من كل 
ذلك مازالت ادارة البوصة محتفظة بعدد س����اعات تداولها بحيث ال تتعدى 
الس����اعتني، فضال عن تزامن ش����هر رمضان مع فترة الصيف التي يتراجع 
فيها نش����اط التداول بش����كل ملحوظ في الس����وق نتيجة سفر العديد من 
املستثمرين إلى اخلارج في العطلة السنوية. كما جلأ 70% من املستثمرين 
األفراد الذين تشكل تداوالتهم 88% من إجمالي التداوالت في البورصة إلى 
تسييل محافظهم، لتغطية نفقات العطالت وقبل بداية شهر رمضان، األمر 
الذي س����يؤدي إلى خلق ضغوط كبيرة على أسعار األسهم لتسجل أحجام 
وقيم األسهم املتداولة أدنى مستوياتها في العام خالل شهر رمضان، حيث 
يؤدي التغير في منط احلياة الذي يس����ود خالل الشهر إلى حتول اهتمام 

الكثير من املستثمرين بعيدا عن السوق.

أصبحت االقفاالت املفتعلة 
والتالعبات س����مة من سمات 
سوق الكويت لألوراق املالية 
تنشط تارة وتخف حدتها تارة 
أخ����رى، ولكنها ال تغيب عنه 
ابدا.. أصبحت هذه االقفاالت 
التي يرزح سوق الكويت املالي 
التي حتدد  حتت وطأتها هي 
مساره وتتحكم في مؤشراته 
الى حد كبير وهو ما أدى الى 
تراجع مستوى ثقة املتداولني 

فيه.
وفي هذا السياق قالت مصادر 
مراقبة لسوق الكويت لألوراق 
املالية ردا على سؤال مفاده هل 
س����تظل االقفاالت املفتعلة او 
املصطنعة والتالعبات التي تتم 
بأشكال وصور مختلفة إليهام 
املتداولني مستمرة في الشهر 
الكرمي ام س����تخف حدتها؟.. 
ان م����ا يحدث من ممارس����ات 
خاطئة وتالعبات ومحاوالت 
خداع للمتداولني ستظل قائمة 
ولن تتوارى أو تقل في شهر 
رمضان، وان كل من لديه حيل 
للتغرير بصغار املتداولني او 
غيرهم لن يتواني في تنفيذها 
لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة، 
مشيرة الى أن اصحاب النفوس 
الضعيفة الراغبني في حتقيق 
املكاس����ب بأي ش����كل وعلى 
حس����اب أي طرف ال يردعهم 
الش����هر الفضيل. واس����تدلت 
املصادر على ذلك باس����تمرار 

التالعب����ات واالقفاالت الوهمية 
في رمض����ان خالل الس����نوات 
السابقة، مشيرة في هذا الصدد 
الى أن التالعب سيستمر ولكن 
صورته ستختلف في رمضان 
عن بقية شهور العام، مشيرة الى 
أن وجه االختالف يكمن في أن 
فترة الضغط على السوق ليقفل 
كما يريد املتالعبون تكون طويلة 
نسبيا مقارنة بفترة الضغط في 
تداوالت رمضان، حيث من املمكن 

أن تستمر لساعتني في جلسات 
األيام العادية، ولكنها في رمضان 
ال تزيد عن نصف س����اعة على 
أقصى تقدي����ر نظرا لقصر مدة 

التداول.
ودعت املصادر الى أن تكون 
أكثر تش����ددا  هناك إج����راءات 
على من يثبت تالعبه للتغرير 
انتشار  باملتداولني خاصة بعد 
حاالت التالعب في الفترة األخيرة، 
وذلك تزامنا مع حزمة اإلجراءات 

املزمع اإلع����الن عنها قريبا من 
قبل احلكومة لتنش����يط مجمل 
األوضاع االقتصادية، مشيرة الى 
أن هناك من سيحاولون استغالل 
حالة الزخم التي سيكون عليها 

السوق.
وشددت املصادر على ضرورة 
الرقابة على ش����ركات  إح����كام 
الوساطة وش����ركات االستثمار 
الس����وق( والصناديق  )صناع 

واحملافظ االستثمارية.

مع حلول رمضان.. هل تبدأ البورصة 

الصوم مبكراً ؟
شريف حمدي ـ عمر راشد ـ منى الدغيمي 

 أحمد يوسف ـ محمود فاروق
قبل بزوغ هالل شهر رمضان املبارك تعلن ادارة سوق 
الكويت لالوراق املالية في كل عام عن تقليص جلس����ات 
التداول من نحو 3 ساعات ونصف الساعة الى ساعتني فقط 
وهنا يطرح التس����اؤل نفسه ملاذا تخفض ادارة البورصة 
س����اعات التداول في رمضان الى هذا احلد على الرغم من 
أن هناك بورصات خليجية تزيد فترة التداول في رمضان 
وبعضها تستقر على نفس مواعيد تداوالتها العادية، حيث 
تعمل بورصات دبي وابوظبي وقطر والبحرين وسلطنة 
عمان ملدة 5 ساعات، في حني تعمل بورصة السعودية ملدة 
4 ساعات. وفي هذا الصدد قالت مصادر أن ادارة البورصة 
تخفض وقت التداول في رمضان متاشيا مع انخفاض فترات 

الدوام في كل املؤسسات سواء احلكومية او اخلاصة.
وذكرت املصادر ان ادارة البورصة ترى ان وقت التداول 
في شهر رمضان مناسب وال حاجة لزيادته، حيث ال توجد 
شكاوى من أي من االطراف املتعاملة بالسوق سواء متداولني 

او وسطاء.
وحول انخفاض عدد ساعات التداول الى النصف تقريبا 
مقارنة مع باقي اسواق املنطقة قالت املصادر أن كل سوق 
مالي له خصوصيته وبالتالي فإن كل ادارة بورصة منوطة 
بتحديد اوقات ومواعيد التداول مبا يلبي مصالح جميع 

االطراف املتعاملة بهذه البورصات.
هذا وقد جرت العادة في السنوات السابقة على أن تلقي 
االجواء الرمضانية بظاللها الهادئة على جلسات التداول 
التي تسبق حلول الش���هر الكرمي مباشرة، وتتسم هذه 
اجللسات بالهدوء الشديد في حركة التداول وكأنها بدأت 
ف���ي الصوم مبكرا.. غير أن رمضان هذا العام قد يش���هد 
اختالفا نوعا ما عن الس���نوات الس���ابقة من وجهة نظر 

متابعني للسوق، حيث يرون أن عودة سمو رئيس 
مجلس الوزراء من جولته ف���ي أميركا الالتينية 
هي التي ستحدد مالمح حركة التداول في السوق 
سواء بالهدوء تزامنا مع اقتراب االجواء الرمضانية 
او بالنش���اط في حال االعالن عن حزمة القرارات 
االيجابية التي سيتم اتخاذها تدعيما للسوق بشكل 

خاص واالقتصاد احمللي بشكل عام، الفتة الى انه 
بناء على التصريحات احلكومية في هذا الصدد 
ستتحدد اجتاهات السوق سواء باجلنوح الى 

النشاط او التراجع.
وقال���ت املص���ادر انه في ح���ال االعالن عن 

اجراءات ايجابية ترتقي ملستوى طموحات وآمال 
االقتصاديني فإن ذلك س���ينعكس بشكل ايجابي 
على س���وق االوراق املالية وي���دب في اوصاله 
النشاط لفترات طويلة قد تتخطى شهر رمضان 
املب���ارك، واما اذا كانت االجراءات املزمع اقرارها 
دون املس���توى ومخيبة لآلمال فإن التراجع لن 
يكون سمة الس���وق في رمضان وحسب وامنا 
س���يمتد الى ما هو أبعد من ذلك وسيكون صيام 

البورصة عن النشاط الى اجل غير مسمى.
ودعت املصادر الى أن تتخذ احلكومة اجراءات 
تنشيطية حقيقية النتشال الوضع االقتصادي من 
حال الركود الذي يشهده منذ فترة وان تعمل على 

حتفيز سوق الكويت لالوراق املالية بصفة خاصة 
كون���ه املرآة التي تعكس وج���ه االقتصاد الكويتي، 

محذرة في الوقت نفس���ه من ضعف اجراءات التحفيز 
والدعم خاصة ان الس���وق محافظ على متاس���كه منذ 

االعالن عن حزمة االجراءات ويترقبها املتعاملون بالسوق 
بفارغ الصبر.

مقارنة عدد ساعات التداول 
في البورصات الخليجية خالل رمضان 2009

عدد ساعات ساعات التداول  في رمضانالسوق
التداول الىمن

10.4512.452الكويت
1134السعودية

1013دبي
1013أبوظبي

1012.302.30قطر
1012.302.30البحرين

1012.302.30عمان

السوق يتحول إلى »ديوانية صباحية«
أجمع عدد من احملللني وممثلي شركات الوساطة وكذلك بعض املتداولني على ان تخفيض عدد ساعات 

التداول في رمضان لن يكون له انعكاس سلبي على البورصة، معتبرين أن التوقيت املعتمد حاليا منطقي 

ومقبول ويخدم كل األطراف املتعاملة مع البورصة، وأكدوا على أن نسـق التداول في السوق يتأثر 

بأخبار الشركات وليس بشهر رمضان.

وقالوا ان تأثير تخفيض ساعات التداول في شهر رمضان على أداء البورصة لن يكون سلبيا، 

متوقعني أن يشهد السوق نشاطا يعوض موجة النزول التي شهدها في األشهر املاضية خالل 

رمضان هذا العام، السيما في حال حتقيق الشركات لنتائج جيدة في النصف األول من هذا 

العام باإلضافة إلى األخبار الواردة عن حتسن صحة االقتصاد العاملي، فكل ذلك سيكون له 

تأثير ايجابي على نفسية املستثمرين داخل السوق.

وأشار بعضهم إلى أن األسهم ستعتمد في األساس على املعلومات اجلديدة 

خالل الفترة املقبلة، وان األسهم التي ستغيب عنها مثل هذه األنباء ستشهد 

موجة كبيرة من االنخفاضات دون اي اعتبار لساعات التداول أو الصيام.

فيما اقترح مصدر اقتصادي أن تتمتع البورصة بشهر إجازة خالل رمضان 

وان يتجه املتداولون للعبادة والصيام ويهجروا املضاربة والتالعبات، مشيرا 

إلى أن البورصة في شهر رمضان تتحول إلى »ديوانية صباحية« لسماع آخر أخبار 

الشركات ومناقشة ما نشرته الصحف. فيما قال ممثلون عن شركات الوساطة ان تخفيض ساعات التداول في شهر 

رمضان امر جيد للموظفني وكذلك للمتداولني بحكم الصيام وحرارة الطقس، مشيرين إلى أن الوقت املعمول به حاليا 

للتداول أنسب وقت لكل األطراف املتعاملة مع البورصة من بنوك ومتداولني وشركات وساطة وإدارة بورصة.

وأضاف أن املنظومة التي تعمل داخلها البورصة يرتبط بعضها ببعض وعملية حتديد ساعات التداول خالل 

شهر رمضان قامت على دراسة تعتمد على اجلمع بني متطلبات كل طرف من األطراف.

واستبعدوا فكرة أن تضاف حصة مسائية للبورصة للتداول أو أن تتحول ساعات التداول إلى مسائية 

عوضا عن الصباحية، مشـيرا إلى أن إضافة احلصة املسـائية لن يخدم شـركات الوساطة من ناحية 

تخصيص موظفني ورواتب للسـاعات املسائية وكذلك لن يخدم املتداولني النشغالهم بالعبادة 

وذهابهم إلى املساجد وزيارة األهل.

ورأى بعض املتداولني أن رأس املال والتجارة ليست لهما عالقة بشهر رمضان وان كان في 

الظاهر سـيرجع البعض أي تراجع في تعامالت السوق إلى الشهر الفضيل، مؤكدين أن السوق 

تؤثر فيه اآلن أخبار الشـركات وليس شهر رمضان حيث ال يؤثر الصيام أو اجلو العام خالل الشهر 

في أحجام وقيم التداول.



االحد  8  اغسطس  2010   25افتصاد
الملف االقتصادي األسبوعي: »البورصة في رمضان بين مطرقة تقليص ساعات التداول وسندان الصيام عن التداوالت«

في استبيان لـ »األنباء« شمل 150 متداواًل

80% ال يؤيدون خفض ساعات التداول في رمضان 

أيام معدودة تفصلنا عن الشهر الفضيل، 
وتعيش تداوالت السوق أياما يرى البعض 
أنها ضائعة من السنة مستندين إلى خمول 
التداوالت في تلك األيام وسكون احلركة 
على بعض األسهم التي كانت نشطة في 
األيام العادية، فيما يرى آخرون أن هناك 
مطالب يجب حتقيقها لتحقيق املزيد من 

النشاط في حركة السوق. 
»األنباء« اقتربت من رغبات ومطالب 
150 من املتداولني واملستثمرين في رمضان 
والتي رأت في خفض س���اعات التداول 
خالل الش���هر الكرمي أحد أهم األسباب 

وراء التراجع. 
ففي الس���ؤال األول: هل تؤيد خفض 
ساعات التداول في رمضان طالب 80% من 
املتداولني ممن شملهم االستبيان بضرورة 
احلفاظ على ساعات التداول كما هي في 
رمضان حتى ال تتأثر املتغيرات اخلاصة 
بحركة التداول من حيث القيمة اليومية 
ملعدل الت���داول والكمية املتداولة وعدد 
الصفقات، فيما رأى 15% أن خفض ساعات 
التداول مطلوب لع���دم متكن الكثيرين 
من احلضور بسبب أعباء الصيام التي 
جتعلهم يلزم���ون البيت وال يتحركون 
ملتابعة أداء األس���هم التي يعملون فيها. 
ولم توضح 5% من العينة التي ش���ملها 
االستبيان رأيها واكتفت بالقول إن إدارة 
السوق هي األقدر على حتديد التوقيت 

املناسب. 

60% يريدونها كما هي 

وفي الس���ؤال الثاني: ما عدد ساعات 

أن بعض األيام تشهد طفرة في التداول 
الشائعات  الفضيل بسبب  الشهر  خالل 
التي يتم تداولها في حني تشهد جلسات 
كثيرة خالل الشهر صياما وعزوفا واضحا 

من قبل املتداولني عن التداول. 

 توقعات »متباينة«

وفي الس���ؤال الثالث: م���ا توقعاتكم 
ملس���توى تداوالت شهر رمضان؟ توقع 
40% من املتداول���ني أن تأتي التداوالت 
الرمضانية منخفضة وذلك بسبب طبيعة 
األوضاع والظروف احلالية في رمضان 
التي حتيط بأداء السوق على املستوى 
احمللي واإلقليمي والعاملي، فيما أشار %20 
من املتداولني بأن تلك التداوالت ستكون 
متوسطة وستكون قريبة من مستوياتها 

في األيام العادية. 
وجاءت إجابات 35% من العينة بأن 
مستويات التداوالت الرمضانية ستكون 
»مرتفعة« بسبب ان احملفزات اإليجابية 
سيكون لها تأثير كبير على سيولة السوق 
وستعزز من أدائه بشكل كبير وخاصة ما 
يتعلق بصفقة »زين« وتطور ملف قضية 
»أجيليت���ي« باإلضافة إلى التصريحات 
احلكومية التي سيكون لها أثر إيجابي 

على أداء السوق. 
ولم يوضح 5% من املتداولني رؤاهم 
مكتفني بأن التداول في الس���وق يغلب 
عليه الطابع »الوقتي« و»االنفعالي« الذي 
يرتب���ط باألخبار التي يتم إطالقها على 
الس���هم دون اعتبارات أخرى بالظروف 

اإلقليمية أو العاملية. 

وما يسببه إرهاق الصوم من عدم متكن 
املتداولني من القي���ام بنفس املهام التي 

يقومون بها في األيام العادية. 
وعبر 10% من املتداولني عن تأييدهم 
خلفض ساعات التداول إلى ساعتني فقط 
بدال من 3 ساعات ونصف الساعة معتبرين 
أنها كافي���ة وتلبي رغبات املتداولني في 

العمل واإلجناز. 
ولم يحدد 10% من العينة ساعات العمل 
املناسبة لهم معتبرين أن األمر يتوقف على 
الظروف احمليطة بالسوق، مشيرين إلى 

التداول املطلوبة؟ أيد 60% من املتداولني 
إبقاء عدد س���اعات الت���داول عند نفس 
العادية،  األيام  التداول في  مس���تويات 
مبررين ذلك بوجود أسواق مالية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي تبقي ساعات 
التداول عند مستوياتها في األيام العادية 

وهي ثالث ساعات ونصف. 
ورأى 20% م���ن املتداولني أن خفض 
ساعات التداول بواقع نصف ساعة لتصبح 
3 ساعات فقط سيكون مناسبا وذلك بسبب 
طبيعة ظروف الصيام في شهر رمضان 

البورصة المسائية.. 
بين الرفض والقبول

تباين���ت آراء فعاليات بورصوية حول ج���دوى فكرة البورصة 
املسائية في الكويت خالل شهر رمضان املبارك، حيث رأى البعض 
أن الفكرة يجب اخذها بعني االعتبار تيس���يرا على املتداولني طيلة 
الش���هر الفضيل، مؤكدين على أن هناك ايجابيات عدة تتمخض عن 
تطبيق هذه الفكرة التي تتعالى االصوات بها ولكنها لم جتد استجابة 
م���ن القائمني على ادارة البورصة، الفت���ة الى أن من ابرز ايجابيات 

البورصة املسائية:
1� زي���ادة اعداد املتداولني ف���ي قاعة التداول مقارن���ة مع الذين 
يتواجدون في القاعة في نهار رمضان وهو ما يزيد من قيمة وكميات 

التداول.
2� وجود متداولني اكثر نشاطا وحيوية، حيث ان كثيرا من املتداولني 

يعانون من اخلمول الذي يؤثر على قراراتهم االستثمارية.
3� احتمالي���ة تعمي���م التجربة بع���د رمضان في ح���ال اثبتت 

جداوها.
فيما رأى املعارضون للفكرة انها لم تثبت جداوها في السعودية 
التي كانت تطبقها في الس���ابق واس���تعاضت عن التداول املسائي 
بزيادة فترة التداول التي تبدأ في احلادية عش���رة صباحا وتستمر 
حتى الثالثة عصرا، مشيرة الى أن عدول السعودية عن فكرة التداول 

املسائي يعني انها فكرة غير ذات جدوى. 
واشار املعارضون الى صعوبة تنفيذ الفكرة نظرا لضعف التداول 
االلكتروني في بورصة الكويت م���ن ناحية، والنتهاء دوام البنوك 
والشركات التي حترك مؤشرات البورصة من ناحية اخرى، مؤكدين 

أن األمر يحتاج إلعادة النظر في )سيستم( التداول بأكمله.
وبني الرأيني كان هناك رأي وسطي طالب بأن تكون جلسة التداول 
على فترتني صباحية ومسائية، ويكون للمتداول مطلق احلرية في 

الذهاب للبورصة وقتما شاء.
ورغم االختالف ف���ي اآلراء حول جدوى الفكرة اال أنه كان هناك 
اجماع على أن املتداولني عادة ما يرحبون بزيادة فترة التداول إثناء 
فترة الرواج والنشاط، وفي املقابل يرغبون في تقصير مدة التداول 

في أيام التراجع والتدني في االداء.

تباين في اآلراء حول رؤية 
الوسطاء لتداوالت شهر رمضان، 
ففيما رأى البعض أن السوق 
»ن����امي« في رمض����ان وبعض 
األس����هم ال تتحرك أبدا، أشار 
آخرون إلى أن خمول التداوالت 
أو نشاطها يعود بالدرجة األولى 
إلى احملف����زات اإليجابية التي 
يعيشها السوق والتي ترتبط 
عادة بأخبار تعزز أداء األسهم 
القيادية والت����ي تقود حركة 
التداوالت لقفزات قياسية وغير 

متوقعة. 
واس����تند الفريق األول في 
وصفه وضع السوق بشكل عام 
بأنه »نامي« في شهر رمضان 
إلى أن خمول البشر ينعكس 
على خمول التداوالت بش����كل 
عام ويأت����ي في أوقات نهارية 
يصعب على املتداولني متابعة 
حركة محافظهم االستثمارية 
في ه����ذا التوقيت، األمر الذي 
ينعكس س����لبا عل����ى حركة 
التداوالت ومؤشرات السوق 
خالل جلسات التداول في شهر 

رمضان. 

وبينوا أن ساعات التداول في 
رمضان تنخفض بنسبة %43 
عن األيام العادية، حيث يبلغ 
اليومية  التداول  عدد ساعات 
س����اعتني على مدى 22 جلسة 
بواقع 44 ساعة في مقابل 77 
ساعة خالل األيام العادية وهو 
ما يزيد من درجة التراجع في 
مستويات السيولة والتي تهبط 

بشكل واضح خالل الشهر. 
ويزيد من حدة التراجعات 
ما يعانيه الس����وق من حركة 
»تسييل« واضحة على بعض 
األس����هم قبل بداية الشهر من 
املتداول����ني وذلك للوفاء  قبل 
بالتزامات شهر رمضان وهو 
ما يزيد من حدة التراجعات. 

وفي املقاب����ل، رأى الفريق 
اآلخر أن س����يولة السوق في 
رمضان املاضي ارتفعت وتيرتها 
بش����كل كبير مقارن����ة باأليام 
العادية حي����ث تخطت حاجز 
املائة مليون دينار، وذلك بدعم 
من األخبار التي مت تداولها على 
سهم »زين« وحتديدا ما يتعلق 
بصفقة بي����ع 46% من »زين« 

ملجموعة من املستثمرين وهو 
ما دعم ارتفاعات السيولة بشكل 
فاق نسبة ال� 40%، مستدركني 
أن األخبار اخلاصة ببيع حصة 
مجموعة اخلرافي في زين إلى 
شركة اتصاالت اإلماراتية قد 
يكون لها نف����س التأثير على 

السهم على املدى البعيد. 
وأكدوا أن احملفزات اإليجابية 
تقفز على »التوقيت«، خاصة 
أن الس����وق مقب����ل على عدد 
القرارات احلكومية لدعم  من 
البورصة واالقتصاد بشكل عام 
وتعزز من أداء السوق والتي 
من املتوقع صدروها فور عودة 
رئيس مجلس الوزراء من رحلته 
إلى أميركا الالتينية والتي تعزز 

من وضع السوق. 
ومن بني األمور التي استندوا 
إليه����ا أيض����ا حس����م قضية 
»أجيليتي« في نزاعها مع وزارة 
الدفاع األميركية، الفتني الى أن 
حترك سهمي زين وأجيليتي 
والشركات املرتبطة بهما كفيل 
بتحريك مستوى حركة التداول 

بشكل كبير. 

وسطاء: محفزات السوق »اإليجابية« 
قادرة على تخطي خمول األسهم في رمضان 

فيما أعلنت األس����واق اخلليجية عن ساعات 
التداول في رمضان، مؤك����دة أن زمن التداوالت 
دون تغيي����ر، أعلنت بورص����ة الكويت تقليص 
ساعات التداول إلى س����اعتني فقط لتكون بذلك 

األقل خليجيا في ساعات التداول.
وف����ي لقاءات متفرق����ة مع »األنب����اء« أجمع 
اقتصادي����ون على ان تقليص س����اعات التداول 
في س����وق الكويت لألوراق املالية إمنا هو عادة 

سنوية في رمضان.
وعزوا الس����بب في ذلك إل����ى أن هناك أجواء 
خاصة يتمتع بها الش����هر الفضي����ل، تتمثل في 
الصيام نهارا وأداء صالة التراويح والقيام ليال، 
فضال عن تكثيف الزيارات إلى الديوانيات لساعات 
مبكرة، وهو األمر الذي ينسجم مع تأخير وتقليص 

ساعات التداول.
وقالوا ان تزامن قدوم رمضان مع موسم السفر 
ملعظم العائالت باإلضافة إلى الهدوء الذي يشهده 
سوق الكويت لألوراق املالية يرجع استمرار حالة 
الهدوء هذه خالل رمضان، األمر الذي يتزامن كذلك 

مع تقليص ساعات العمل فيه.
وأشاروا إلى أن هناك مجموعة العوامل االيجابية 
التي تالحظ خالل رمضان منها انحسار الشائعات 
التي هي وقود السوق خالل األيام العادية فضال 
عن عمليات التالعبات واملضاربات والتي ال يخلو 

منها السوق.
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال رئيس مجلس إدارة الزمردة 
القابضة محم����ود حيدر ان جميع املؤسس����ات 
والوزارات والشركات اعتادت تخفيض ساعات 
العمل خالل شهر رمضان املبارك، وذلك ملا له من 
أجواء روحانية تتمثل في مزيد من العبادات مثل 

صالة التراويح وقيام الليل.
وأضاف انه منذ إنشاء سوق الكويت لألوراق 
املالية يتم تخفيض ساعات العمل فيه في رمضان، 
حيث يالحظ هبوط حجم التداوالت، باإلضافة إلى 
ش����ح السيولة، وذلك في أول 5 أيام من تداوالت 

رمضان.
وأكد ان التداوالت خالل الشهر الفضيل تتسم 
عادة بالضعف، حيث ال توجد سيولة تكفي الكميات 
املعروضة، س����وى بعض احلرك����ة على القطاع 

املصرفي.
وقال: اذا كانت الس����يولة هي وقود السوق، 
فإن زمن التداول يك����ون تبعا للعنصر احملرك، 
وتبقى األجواء الرمضانية وروحانيات الش����هر 

هي املسيطرة على مجريات التداول.
وفي الس����ياق نفس����ه، موافقا ما تقدم، يرى 
مستشار مجلس اإلدارة للشركة العربية العقارية 

د.حيدر جمعة أن هناك عادات وأجواء رمضانية 
من عبادات وتأخر مواعيد الديوانيات باإلضافة 
إلى أن الوزارات واملؤسسات والبنوك والشركات 
تخفض ساعات التداول، وهو أمر اعتادت عليه 
الديرة منذ إنشاء سوق الكويت األوراق املالية.

وقال ان رمضان هذا العام تزامن مع موس����م 
السفر لألسر والعائالت وأيضا مع انخفاض قيمة 
وكمية التداوالت، األمر الذي يتناسب مع تقليل 

ساعات التداول خالل رمضان.
وأكد ان هناك العديد من الفوائد التي يجنيها 
السوق نتيجة لتقليص ساعات التداول منها تالشي 

تأثير التداول السلبي الزائد على السوق.
وأشار إلى ان ساعتني للتداول فقط هو وقت 
كاف إلجراء تداوالت حقيقية بعيدا عن املضاربات 
والتالعبات التي كانت حتدث في األيام العادية.

من جانبه، قال العضو املنتدب في شركة منا 
القابضة خالد اجلاسر ان تخفيض ساعات التداول 
في رمضان أمر طبيعي، حيث يكثر اإلجهاد بسبب 
الصيام وصالة التراويح وقيام الشهر الفضيل، 
وهو ما يؤثر بالطبع على النشاط بصفة عامة.

وأكد ان أجواء التداوالت خالل الشهر الفضيل 
تتس����م مبجموعة سمات منها انخفاض عمليات 
التالعب باألسهم واملضاربات، وأيضا الشائعات 
الت����ي عادة ما تك����ون وقود الس����وق في االيام 

العادية.
وأش����ار إلى ان الغالبية العظمي من املجتمع 
يجلسون في الديوانيات ليال ولساعات متأخرة، 
األمر الذي يصعب عليه����م القيام مبكرا ملتابعة 
التداوالت، باإلضافة إلى ان هناك من يرى شبهة 
في التداوالت في رمض����ان فيترك ذلك إلى حني 
انتهاء رمضان. من جهت����ه، قال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة »الصفاة للطاقة القابضة« ونائب 
رئي����س مجلس إدارة مجموع����ة عربي القابضة 
حامد البسام ان إرهاق الصيام وكثرة العبادات 
في رمضان يتطلبان تخفيض ساعات التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية مثلما تقلص الوزارات 

واملؤسسات والبنوك ساعات العمل فيه.
ولفت إلى ان هناك عدة أمور س����تتحكم في 
نشاط السوق في رمضان املقبل تتمثل في شح 
الس����يولة وتركيز التداوالت على مجموعة من 
األسهم دون غيرها باإلضافة إلى ان حتريك السوق 
يأتي عبر إعالنات الشركات لبياناتها املالية عن 

الربع الثاني.
وقال ان س����اعتني للتداول كافيتان لتداوالت 
السوق، حيث ان األجواء الرمضانية تتسبب في 
هدوء نس����بي في السوق، األمر الذي تكفي معه 

ساعتان للتداول.

هبوط حجم التداول وشح السيولة أهم السمات بالشهر

اقتصاديون عن تقليص 
ساعات التداول
في رمضان: 

ساعتان 
كافيتان
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