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 إلى أين يسير السوق خالل الربع األخير من ٢٠١٠؟

 ميثم الشخص يعقوب الباش محمد احلبيب إبراهيم خلف

العام للسوق محدودا.
  وعزى احلبيب هـــذا األمر الذي وصفه بـ 
«املفارقة»، إلى عدم وجـــود مقياس واضح 
التشغيلي للشـــركات يترجم نتائج  للنمو 
نشاطها عمليا في السوق الذي مازال يعاني 
حساســـية مفرطة في التأثر جتاه العوامل 
احمليطة به، السيما النفسية، على حساب تأثره 
املفترض بأداء ونشاط الشركات املدرجة في 
قطاعاته املختلفة خاصة القيادية مثل البنوك 

واالستثمار والعقار.

  هيئة أسواق المال واألداء غير المتناغم للسوق

  احمللل الفني بفريق دريـــال للتحليل الفني 
يعقوب الباش فسر محدودية تفاعل البورصة 
مع النتائج املالية االيجابية للشركات في الربع 
الثالث أو األشهر التسعة األولى من العام احلالي 
بوجود تسريب لهذه البيانات املالية قبل اإلعالن 
عنها رسميا بنحو شهر أو عدة اسابيع األمر الذي 
يعني عمليا تفاعل السوق معها من خالل اتخاذ 
املستثمرين قراراتهم في ضوء هذه التسريبات 
وفق قاعدة «اشتر عند الشائعة وبع عند احلقيقة»، 
ومن ثم يكون تفاعل السوق ضعيفا ورمبا شبه 
منعدم عند االعالن الرسمي عن النتائج املالية.

  وأضـــاف أن هناك عامال آخر يفســـر هذا 
التفاعل احملدود أو البطيء للسوق مع اعالنات 
الشركات للعام احلالي حتديدا، ويتمثل في 
خروج رؤوس األموال الكبيرة من الســـوق 
للمســـاهمة واخذ نصيب من مشاريع خطة 
التنمية التي تتضمن فرصا واعدة للشركات 
الكبرى، وهذا أمر حيوي في ظل األزمة املالية 
العامليـــة وما خلفته من قيـــود على متويل 

الشركات.
  واعتبر الباش أن اإلسراع في تفعيل دور 
ومهام هيئة أسواق املال، السيما فيما يتعلق 
بالرقابة على املعلومات والبيانات املالية، سوف 
يقضي على الشائعات، ومن ثم يساهم في أن 
يكون أداء البورصة متناغما ومترجما حقيقيا 
ألوضاع ونشاط الشركات املدرجة، السيما فيما 
يتعلق بنتائجها وإعالناتها املالية، حيث يتم 

القضاء على التسريبات املتعلقة بها.

  أموال ساخنة

  من جانبه، أفاد رئيس األكادميية االقتصادية 
إبراهيم خلف بأن البورصة الكويتية مازالت 
تتأثـــر بالعوامل الوقتيـــة أكثر من العوامل 
طويلة املدى، مبينا انه أوضح مثاال على ذلك 
انه عند مقارنة الســـوق الكويتي مع بعض 
أسواق اجلوار وليكن السوق القطري سوف 
جند أن البورصة الكويتية سباقة سواء من 
حيث نسب النمو اجليد أو النتائج القياسية 
للشركات أو حتى األداء العام، ولكن سنالحظ 
أن الســـوق القطري كان أقل تأثرا بالعوامل 
الوقتية وأكثر انعكاسا للنتائج التي حققتها 

شركاته املدرجة.
  وأضاف أنه في مقدمة األسباب التي تفسر 
ذلك ان هناك بعض األموال الســـاخنة التي 
دخلت السوق الكويتي واستفادت من بعض 
الشد واجلذب ورمبا اللغط حول صفقة «زين 
ـ اتصاالت» ثم خرجت تاركة آثارها السلبية 
على البورصة، األمر الذي ساهم الى حد كبير 
في حتييد تأثير النتائج االيجابية الفصلية 

للشركات املدرجة.

غير وال تأتي في ســـياق املنطق االقتصادي 
الســـليم الذي يعطي األولوية للعوامل ذات 
الصلـــة بنشـــاط وأداء ونتائج الشـــركات 

والقطاعات املدرجة على ما عداها.

  مفارقة وحساسية مفرطة

  بدوره، لفـــت احمللل املالي محمد احلبيب 
إلى أن الربع الثالث من العام احلالي شـــهد 
نتائج مالية أفضل نسبيا من الفترات السابقة، 
ومع ذلك لم يترجم ذلك بشكل فعال وواضح 
في األداء العام للبورصة، فقد جنحت بعض 
الشركات في حتسني مراكزها املالية وقيمها 
السوقية، واستطاع البعض اآلخر ان يقلل من 
حجم اخلســـائر التي مني بها خالل الدورات 
الفصلية املاضية، ومع ذلك كان األداء االيجابي 

مع النتائج االيجابية للدورة الفصلية للشركات 
املدرجة محدودا، رغـــم ان هذه النتائج تعد 
أفضل وأوضح فـــي االرباح الفترات املماثلة 

من العام املاضي.
  وأشار الى ان هناك عوامل موضوعية ولكن 
السوق لم يتفاعل معها بااليجابية املتوقعة 
نظرا ألن تأثيراتها طويلة املدى، ومن ذلك خطة 
التنمية، حيث كانت ردود أفعال البورصة معها 
ليست باملستوى املتوقع أو املأمول نظرا لكون 
تأثيرها سينعكس على بعض الشركات املدرجة 

وليس جميعها السيما القيادية منها.
  وتوقع الشخص أن يرتبط أداء البورصة، 
ومن ثم نتائجها العامة، خالل الربع األخير 
من ٢٠١٠ بالعوامل احمليطة بالسوق، السيما 
تطورات صفقة زين حتى لو كانت هذه العوامل 

 محمد البدري 
العاكســـة لطبيعة  املرآة  البورصة    متثل 
التفاعالت احلاصلة بني املعطيات ذات الصلة 
باالقتصاد الوطني، وكلما كانت هذه التفاعالت 
ايجابية كان أداء السوق جيدا وقويا والعكس 

صحيح بطبيعة احلال.
  وفي مقدمة املعطيات التي يفترض نظريا 
وعمليا أن يعكسها أداء البورصة، أي بورصة، 
التطورات املرتبطة بالشـــركات املدرجة في 
مختلف القطاعات السيما القيادية منها، ومن 
أهم هذه التطورات واملعطيات البيانات املالية 
لتلك الشركات سواء كانت نتائج فصلية «ربع 

أو نصف سنوية»، أو سنوية.
  لكن بالنسبة لسوق الكويت لألوراق املالية 
يبدو أن األمر مختلف فيما يتعلق بهذه القاعدة 
البديهية املستقرة عمليا في أداء أسواق املال 
العاملية.. حيث ميكن الزعـــم بأن البورصة 

الكويتية لها «حسابات أخرى».
  هذه احلسابات األخرى تتمثل في أن السوق 
يبدي تأثرا بالعوامل النفسية أكثر من كونه 
عاكســـا للتأثيرات ذات الصلـــة باملعطيات 
املوضوعية املرتبطة بالشركات املدرجة، ذلك 
أنه بإلقاء نظرة سريعة على أداء السوق خالل 
الربـــع احلالي وهو الربـــع األخير من العام 
احلالي، جند أن هذا األداء، السيما في األسابيع 
الثالثة األخيرة لم يعكس على نحو جيد وفعال 
النتائج االيجابيـــة إلعالنات البيانات املالية 
للشركات املدرجة سواء عن الربع الثالث أو 
النتائج املالية املجمعة عن األشـــهر التسعة 
املنتهية في ٣٠ ســـبتمبر املاضي، خاصة في 
قطاع البنوك باعتباره «القطاع القائد» للسوق 

في السنوات األخيرة.
  وفي املقابل، بدا واضحا أن الســـوق كان، 
واليزال، أكثر تأثرا بالعوامل النفسية، السيما 
اجلدل والتطورات املختلفة املرتبطة بصفقة 

«زين ـ اتصاالت».
  «األنباء» استطلعت آراء مجموعة من احملللني 
واملراقبني في محاولة لفك شفرة «احلسابات 

األخرى» للبورصة الكويتية.

  السوق وصفقة «زين ـ اتصاالت»

  بداية، قال مدير االستثمار واحمللل املالي 
بشركة بيت االستثمار العاملي «جلوبل» ميثم 
الشخص ان املالحظ أن العوامل النفسية التي 
ليس لها اتصال مباشـــر بنشـــاط الشركات 
املدرجة هي التي لها الوزن النســـبي األكبر 
في التأثير على مجريات التداول في ســـوق 
الكويت لألوراق املاليـــة، وهي املتحكمةفي 
بأداء البورصة، في حني ان العوامل اخلاصة 
بنشاط وأداء الشركات املدرجة لها انعكاس 
محدود وذلك بعكس ما هو حادث في أسواق 
املال األخرى في املنطقة وفي العالم، مشيرا 
الى انه يأتي في مقدمة هذه العوامل التداعيات 
النفسية لألزمة املالية العاملية التي خفضت 
على نحو كبير قيم أصول الشركات بسبب 
اخلوف والهلع من انتقال األزمة من األسواق 

األخرى.
  وعلى صعيد العوامل النفسية ذات االرتباط 
احمللي، أشـــار الشـــخص الى أنه في اآلونة 
األخيـــرة جند أن صفقة «زيـــن ـ اتصاالت» 
هـــي املتحكمة في أداء الســـوق الذي عكس 
تطورات هـــذه الصفقة، في حني كان تفاعله 

 لم تعكس
  في أدائها التأثيرات 
اإليجابية إلعالنات

   الربع الثالث 
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 لندن ـ رويترز: استقرت أسعار الذهب 
امس لكن استمرت قرب أدنى مستوياتها في 
أسبوعني تقريبا مع استمرار تعرض السلع 
األولية لضغوط من جراء حتسن الدوالر 
وهو ما أبطل جزئيا أثر صعود املعدن بفعل 
املخاوف بشأن أزمة ديون أيرلندا. ولم يطرأ 
تغير يذكر على ســــعر الذهب في السوق 

الفورية حيث سجل ١٣٦١٫٩٠ دوالرا لألوقية 
(األونصة) بحلول الســــاعة ١٠٠٥ بتوقيت 
جرينتش بعدما تراجع إلى ١٣٥٤٫٩٩ دوالرا 
في اجللسة السابقة وهو أدنى مستوياته 
خالل ما يقرب من أســــبوعني. وتراجعت 
عقود الذهب األميركيــــة ٠٫٥٪ إلى ١٣٦١٫٦ 
دوالرا لألوقية. وقلصت الفضة مكاســــبها 

في السوق الفورية لتسجل ٢٥٫٧١ دوالرا في 
أحدث معامالتها وذلك بزيادة نسبتها ١٫١٪. 
وتراجع البالتني إلى ١٦٦٠ دوالرا لألوقية وهو 
أدنى مستوياته في أكثر من ٣ أسابيع قبل أن 
يرتفع إلى ١٦٦٨٫٧٤ دوالرا لألوقية أي دون 
تغيير عن االغالق السابق. وارتفع البالديوم 

٠٫٥٪ إلى ٦٧٢٫٢٢ دوالرا لألوقية. 

 الذهب مستقر وسط مخاوف بشأن إيرلندا وارتفاع الدوالر

 للبـورصة.. 
 «حسابات أخرى»!


