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 ڤييناـ  أ.ش.أ: واصل سعر برميل سلة منتجات منظمة 
الدول املصدرة للبترول أوپيك انخفاضه املستمر الذي 
بدأ منذ ما يقرب من أســـبوع، حيث هبط سعر البرميل 
مجددا بشكل طفيف بلغت قيمته ٠٫٤٥ سنت للبرميل. 
جـــاء اإلعالن عن انخفاض ســـعر برميل منظمة أوپيك 
خالل التقرير الذي نشر أمس من مقر املنظمة الرئيسي 
بالعاصمة النمســـاوية ڤيينا، حيث جاء في التقرير أن 

سعر البرميل هبط إلى ٨١٫٩٠ دوالرا مقارنة بسعر برميل 
اليوم السابق الذي سجل ٨٢٫٣٥ دوالرا.

  أسفر االنخفاض املتواصل في سعر البرميل على مدار 
األيام الـ ٦ املاضية عن خسارة البرميل لـ ٣٫٩١ دوالرات 
من قيمته بعد أن كان قد حقق ارتفاعا بلغت قيمته ٦٫٣٩ 
دوالرات منذ أواخر شهر أكتوبر املاضي وحتى العاشر 

من الشهر اجلاري.

 استمرار هبوط سلة أوپيك لتسجل ٨١٫٩ دوالرًا للبرميل

 تذبذب البورصة واالجتاه نحو التراجع سببه املباشر ثقافة املتداولني

 الصادي لـ «األنباء»: االندفاع وراء الربح السريع 
دون اإلحساس بالمخاطر وراء تراجع البورصة

 عاطف رمضان 
  أكد أســــتاذ اقتصاديات 
التمويل بجامعــــة اخلليج 
والتكنولوجيــــا  للعلــــوم 
د.حسن الصادي لـ «األنباء» 
أن االقتصاد الكويتي يصنف 
عامليــــا كأحــــد اقتصاديات 
الفائض الصغيرة املفتوحة 
 Small-Open Surplus»
Economy» والتــــي تخضع 
لقوانني السوق في تعامالتها 
املختلفــــة ســــواء مالية أو 
اقتصادية، مشــــيرا الى أنه 
قد انتهى من اعداد دراســــة 

تهدف الى حتليل السلوك اليومي للمضاربني في 
ســــوق الكويت لالوراق املالية خالل الفترة من 
يناير ٢٠٠٢ الى أغسطس ٢٠٠٨ لتحديد ما اذا كان 
املتعاملون على االسهم يتبعون في تعامالتهم 

اليومية سلوك جماعي أم ال.
  وأضاف الصادي أن النتائج املستخلصة من 
حتليل سلوك الســــوق الكويتي لالوراق املالية 
أوضحت أن التعامالت اليومية بسوق الكويت 
لالوراق املالية تتبع وبداللة احصائية قوية سلوكا 
جماعيا حتى ان توافرت معلومات خاصة لدى 
بعض االطــــراف والتي ال تتواجد لدى االطراف 

االخري.
  وأكد أنه وجد عند قيامه بتحليل سلوك السوق، 
أن النتائــــج أوضحت وبداللــــة احصائية قوية 
أن التعامالت اليومية بســــوق الكويت لالوراق 
املالية ال تتبع أي سلوك جماعي وكأن املتداولني 
ال يستشعرون اخلطر او كأن مخاطر االستثمار 
في االسهم ليست احد محددات الشراء او البيع 

لالسهم.

  السلوك الجماعي

  ولفت الصادي الى أن نتائج الدراسة أثبتت أن 
السلوك اجلماعي للمضاربني في سوق الكويت 
لالوراق املالية يتواجد وبقوه عند اجتاه مؤشر 
السوق نحو االرتفاع محققا أرباحا غير عادية بينما 
ال مييل املتعاملون الى اتباع السلوك اجلماعي 
عند اجتاه مؤشر السوق نحو االنخفاض محققا 
خســــائر غير عادية، مؤكــــدا أن ذلك يعد دليال 
على أن املتعاملني في االسهم في سوق الكويت 
لالوراق املالية يندفعون في تعامالتهم اليومية 
وراء الربــــح دون احســــاس باملخاطر املرتبطة 
بقراراتهم، االمر الذي يشير الى أن هؤالء املضاربني 
اقرب للمقامرين في سلوكهم عند اتخاذ قراراتهم 
اليومية بشراء أو بيع االسهم منهم للمستثمرين 

أو للمضاربني.
  وذكر أن السلوك اجلماعي يصف كيفية تصرف 
االفــــراد في اجلماعة معا، في نفس الوقت، وفي 
نفس االجتاه دون تخطيط أو اتفاق مسبق، ولكن 
اعتمادا على الغريزة التي تفضل النجاة أو الهالك 
مع اجلماعة، مشيرا الى أن السلوك اجلماعي الذي 
يتبعه املتعاملون في االوراق املالية بالبورصات 
العاملية أصبح احد العوامل االساسية املفسرة 

الجتاهات وتقلبات البورصات 
العاملية.

  مضاربة سريعة

  ولفت الصادي الى أن عدم 
اســــراع املتداولني بالبورصة 
الســــريع من  التخلص  الــــى 
فــــي االوراق  اســــتثماراتهم 
املالية عند اجتاه السوق نحو 
االنخفاض في االسواق الناشئة 
ومنها الكويت يرجع الى قيام 
احلكومــــات بدور محوري في 
حماية ســــوق االوراق املالية 
من االنهيار وبالتالي حتقيق 
االستقرار لالسواق ومبا ميكنها من طمأنة رؤوس 
االموال احمللية وبالتالي عدم هروبها الى اخلارج 
واالســــتمرار في جذب رؤوس االموال االجنبية 

لالستثمار بهذه الدول. 
  واستطرد الصادي قائال: في حالة اجتاه املؤشر 
نحو االرتفاع فان هذه احلكومات ال تتدخل حيث 
يؤدي ذلك بطبيعة احلال الى جذب رؤوس االموال 
االجنبية واالحتفاظ بــــرؤوس االموال احمللية 
لالستثمار في هذه الدول وبالتالي يتولد احساس 
لدى املضاربني في االسواق الناشئة ان احلكومات 
ســــتتدخل حلماية السوق عند انهياره أو حتى 
عند اجتاهه للهبوط وهو ما يجعل حساســــية 
املضاربني لالجتــــاه الهبوطي اقل منه في حالة 
االجتاه الصعودي للسوق والذي ال يتدخل احد 

اليقافه أو ابطاء صعوده.

  تقلبات شديدة

  وبّني انه عندما يتعرض ســـوق االوراق 
املالية لتقلبات شديدة في االسعار ومبا يؤثر 
على مؤشر السوق بدرجة عنيفة سواء صعودا 
أو هبوطا دون معرفة االسباب احلقيقية لهذه 
التقلبات، فان املتعاملني في السوق يتجاهلون 
قيمة املعلومات املتوافرة لديهم ويتعاملون 
على االســـهم بناء على املعلومات الشائعة 
في السوق والتي يتداول على أساسها باقي 
املتعاملني في السوق، وبالتالي يبدأ اجلميع 
في اتخاذ نفس القرارات ســـواء بالشراء أو 
بالبيع، ويترتب على ذلك أن عوائد أو خسائر 
االسهم تبدأ في التراجع مبعدالت متناقصة 

سواء كان السوق صعوديا أو هبوطيا. 
  وأفاد بأن النتائج قد أثبتت أن الســـلوك 
اجلماعي للمضاربني في البورصة الكويتية 
يتواجد وبقوة عند اجتاه مؤشر السوق نحو 
االرتفـــاع بينما ال يتواجد بنفس القوة عند 
اجتاه مؤشر الســـوق نحو االنخفاض مما 
يعد دليال على أن املتعاملني على االسهم في 
البورصة الكويتية يندفعون في تعامالتهم 
اليومية وراء الربح دون احساس باملخاطر 
املرتبطة بقراراتهم وهو ما يشير الى ان هؤالء 
املضاربني اقرب للمقامرين في سلوكهم عند 
اتخاذ قراراتهم اليومية بشراء او بيع االسهم 

منهم للمستثمرين او للمضاربني. 

 أكد أن المتداولين يفتقدون المعلومات الصحيحة ويتداولون بناء على الشائعات فقط

 انخفاض مبيعات الذهب المحلي بنسبة ٣٠٪
الكبيرة في أسعاره.

   يذكر ان الذهب سجل ارتفاعات قياسية 
تاريخية في الفترة األخيرة حيث بلغ سعر 
كيلو الذهب حاليا ١٢٫١ الف دينار ووصل سعر 

غرام عيار ٢١ حوالي ١٠٫٣ دنانير.
   ويعزو اخلبراء االقتصاديون ارتفاع الذهب 
الى هبوط قيمة الدوالر الى أدنى مستويات 
له، إضافة الى تأثرها باألوضاع االقتصادية 
بشكل عام نتيجة ظروف اقتصادات الدول 
املتقدمة مثل أسعار الفائدة ومعدالت التضخم 
وقوة العمالت الرئيسية خصوصا سعر صرف 

الدوالر.
   كما تعزى أسباب ارتفاع الذهب الى حالة 
القلق التي تنتاب كبار املستثمرين في العالم 
جراء تأثير األزمة العاملية وهو ما يجعلهم 
أكثــــر اقباال على الذهب كمــــالذ امن وزيادة 
االستثمار فيه خصوصا في ظل انعدام الثقة 

في بورصات أسواق املال العاملية. 

الفترة من العام املاضي مبا يقارب الـ ٣٠٪، 
مشــــيرا الى انخفاض عدد الزبائن الى نحو 
٢٠ زبونا يوميا بعد ان كان العدد يصل الى 

ما يزيد على ٥٠ زبونا يوميا.
   وأضاف ان اجتاه أســــعار الذهب عامليا 
«غير واضح» وان االرتفاعات املستمرة جتعل 
الزبائن يحجمون عن عملية الشراء وهو ما 
اثر على معدالت البيع لدى أســــواق الذهب، 
موضحا ان محال الذهب أصبحت تستورد 
من الداخل فقط بعد ان كانت تســــتورد من 

خارج الكويت.
   وأوضح معراوي ان أســــواق الذهب في 
الكويــــت عندما كانت في حالة انتعاش كان 
السوق يســــتورد من اخلارج ويتم اختيار 
النقشات واألشكال التي يبحث عنها الزبون 
واختيار ما يناسب ذوقه، اما حاليا فان الزبائن 
لم يعودوا يهتمون بشــــكل كبير بالنقشات 
واألشــــكال احلديثة لها بســــبب االرتفاعات 

في معرفة أسعار الذهب وأصبحوا يتابعون 
التفاصيل اليومية له.

   من جانبــــه قال تاجر الذهب ســــيمون 
معراوي ان معدل املبيعات انخفض عن نفس 

فترات متقاربة جعل االسرة توجه ميزانيتها 
نحو مستلزماتها الضرورية واالبتعاد عن 
توجيه جزء من أموالها نحو شــــراء الذهب 
الفتا الى ان الوعي العام لدى الزبائن ارتفع 

مبارك ان املبيعات في فترة عيد األضحى وما 
قبلها «قلت بشكل كبير» عن األيام العادية 
بسبب االرتفاع املتصاعد ألسعار الذهب من 
جهــــة وتوجيه الزبائــــن مصروفاتهم نحو 

مستلزمات العيد واحلج من جهة أخرى.
   وأضاف مبارك ان االرتفاع املستمر في 
أسعار الذهب سبب مشاكل كبيرة لتجار الذهب 
وجعل السوق يدخل «مرحلة ركود كبيرة» 
موضحا ان معدالت البيع أصبحت تقل بشكل 
كبير مع مرور الوقت اال انه توقع ان تتحسن 

معدالت البيع للمرحلة املقبلة.
   وأوضح ان عمليات البيع خالل األشهر 
الستة األخيرة لم تتأثر نتيجة ارتفاع الذهب 
فقط وامنا دخول اكثر من موسم خالل الفترة 
املاضية مثل شــــهر رمضان والعيد ثم بدء 
املوسم الدراسي واخيرا موسم احلج وعيد 

األضحى.
   وأكد مبارك ان تزامن املواسم الثالثة في 

 كونا: لم يعد االرتفاع املتصاعد ألسعار 
الذهب السبب الوحيد في انخفاض معدالت 
بيعه وامنا دخلت عوامل أخرى ساهمت في هذا 
االنخفاض أهمها تزامن مواسم شهر رمضان 
وبدء املوسم الدراسي ثم دخول موسم احلج 
وعيد األضحى. واعتبر تاجرا ذهب في الكويت 
ان تزامن املواسم الثالثة اثر بشكل كبير على 
معدالت البيع بشكل جعلها تنخفض الى ما 
يقارب الـ ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي إضافة الى قلق الناس من اســــتمرار 

ارتفاع أسعار الذهب عامليا.
   وقال التاجــــران لـ «كونا» أمس ان هذه 
املوسم الثالثة لها كلفة كبيرا جدا على الزبائن 
بشكل ال يجعلهم يستطيعون تخصيص مبلغ 
لشــــراء الذهب خصوصــــا ان الذهب أصبح 
سلعة ذات كلفة عالية جدا على الزبون ذي 

الدخل املتوسط.
   من جهته قال مدير مبيعات الذهب ياسني 

 مواسم الحج والدراسة ورمضان عوامل ساهمت في التراجع

 تراجع كبير في مبيعات الذهب احمللي في ٢٠١٠ مقارنة بالعام املاضي

 د.حسن الصادي 

 واشنطن ـ د.ب.أ: قال الرئيس األميركي باراك 
أوباما إن االكتتاب العام األولي لشـــركة «جنرال 
موتورز» األميركية للسيارات أمس يمثل «نقطة 

تحول مهمة» لصناعة السيارات األميركية.
  وقـــال أوباما في بيان اول من أمس إنه يتوقع 
أن تخفـــض عملية بيع األســـهم حصة الحكومة 
األميركيـــة البالغة قيمتها ٥٠ مليار دوالر بمقدار 

النصف تقريبا بالشركة.
  وفي عام ٢٠٠٩، حصل دافعو الضرائب االميركيون 
على حصة في الشركة بنسبة٦١٪، وذلك في إطار 
خطة إنقاذ النتشالها من اإلفالس. وتمتلك الحكومة 
الكندية وحكومة إقليم اونتاريو حصة بنسبة ١١٫٧٪ 
واتحاد عمال السيارات االميركي بنسبة ١٧٫٥٪ من 

خالل برنامج الرعاية الصحية لمتقاعديه.
  وعرضت الحكومة األميركية امس (الخميس) 
٣٥٨٫٥ مليـــون ســـهم عادي من أســـهم «جنرال 
موتورز» بســـعر ٣٣ دوالرا للسهم وهو سعر تم 
تحديده من قبل المكتتبين عشية العودة المرتقبة 
بلهفة لسهم الشركة إلى األسواق، ووردت تقارير 
بـــأن عملية البيع قد تصل قيمتها إلى ٢٣٫١ مليار 
دوالر منها أسهم عادية تم عرضها من جانب كندا 
واتحاد عمال السيارات األميركيين وأسهم ممتازة 
عرضتها «جنرال موتورز» من أجل اســـتثمارات 

خاصة بها.
  وبعد أشهر فقط من توليه الحكم في يناير عام 
٢٠٠٩، قدمت إدارة أوباما برنامج إنقاذ للشـــركة، 

بينما سمحت لشركة «كرايسلر»، التي كانت مفلسة 
بالتساوي مع «جنرال موتورز» وإن كانت أصغر 

منها، بأن تباع إلى شركة «فيات» اإليطالية.
  كان قرار إنقاذ «جنرال موتورز» احدى القضايا 
التي أثارت ردا فعليا سلبيا من جانب الناخبين 
في انتخابات الكونغرس في وقت سابق من هذا 
الشهر واعتبر ضربة قوية للحزب الديموقراطي 

الذي ينتمي اليه أوباما.
  وقال أوباما ان مساندة صناعة السيارات االميركية 
تتطلب قرارات صارمة وتضحيات مشتركة، لكنها 
ســـاهمت في حماية وظائف، وأنقذت صناعة هي 
في قلب قطاع التصنيع االميركي، وجعلتها أكثر 

قدرة على المنافسة في المستقبل. 

 ..وأوباما: االكتتاب «نقطة تحول مهمة»

 مقر شركة جنرال موتورز 

 ٢٠٪ نسبة الخصم التي سيتم الحصول عليها كمكافأة للمستثمرين على تحمل المخاطرة في اإلصدارات الجديدة

 «هيئة االستثمار» تحسم نسبة مساهمتها في طرح 
  «جنرال موتورز» األحد وسط توقعات ببلوغها ١٪

 محمود فاروق 
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن الهيئة العامة لالستثمار 
ستحسم نســــبة مساهمتها في 
االكتتاب العام األولي لشــــركة 
«جنرال موتورز» العالمية يوم 
األحد المقبل وسط توقعات بأن 
تصل حصة الهيئة إلى ١٪ في هذا 
الطرح، مبينة ان الطلب أصبح 
قويا خالل األيــــام الماضية، ما 
دفع بالشركة والخزينة األميركية 
إلى زيادة عدد األسهم المشتركة 

المعروضة للبيع. 
  من جانب آخر قالت المصادر 
انه وعقــــب إتمام عملية الطرح 
ستقوم «جنرال موتورز» بخصم 
٢٠٪ عن مستوى تسعير األسهم 
فــــي الطرح في إطار ممارســــة 
معيارية في عمليات الطرح األولي 

تستهدف مكافأة المستثمرين على 
تحمل المخاطرة في اإلصدارات 

الجديدة.
  تجدر اإلشارة إلى أن العضو 
المنتدب بالهيئة العامة لالستثمار 
بدر السعد قال ان الهيئة تدرس 
العرض المقدم لها من «جنرال 
موتورز» حول ســــعر الســــهم 
وانه في حــــال ارتأت الهيئة ان 
العرض المقدم لها يتناسب مع 
سياستها المالية ستقوم بالدخول 
فــــي الصفقة، موضحا أن حجم 
االكتتــــاب يتراوح بيــــن ٨ إلى 
١٠ مليــــارات دوالر ليكون بذلك 
الطرح األكبر للكويت في الواليات 
المتحدة منذ الطرح األولي لشركه 

«ڤيزا» عام ٢٠٠٨. 
  من جهة أخرى قال مصدران 
المســــتثمرين من  مطلعان إن 

أميركا الشــــمالية ســــيكونون 
األكثر استفادة إذا ارتفعت أسهم 
«جنرال موتورز» عند بدء تداولها 

أمس.
   وأضافــــا لـــــ «رويترز» أن 
حجم الطرح العام األولي ألسهم 
الشركة ارتفع باألساس بفضل 
اســــتثمارات صناديــــق تقاعد 
وصناديق مشــــتركة كبرى من 
أميركا الشمالية، وقال مصدر إن 
المستثمرين من أميركا الشمالية 
سيشــــكلون أكثر من ٩٠٪ من 

المكتتبين في الطرح األولي.
   وأنجزت «جنرال موتورز» 
أكبر طرح عام أولي في تاريخ 
الواليات المتحدة أمس وجمعت 
٢٠٫١ مليار دوالر بعدما سعرت 
األسهم عند الحد األعلى من النطاق 
بعد زيادته اســــتجابة للطلب 

الكبير من المستثمرين.
   وباعت الشركة ٤٧٨ مليون 
ســــهم عادي بســــعر ٣٣ دوالرا 
للسهم لتجمع ١٥٫٧٧ مليار دوالر 
عالوة على أسهم ممتازة بقيمة 

٤٫٣٥ مليارات دوالر.
   وبإضافــــة خيــــار يســــمح 
للشركات المديرة لالكتتاب ببيع 
مزيد من األســــهمـ  وهو الخيار 
المتوقع أن تمارســــه في األيام 
المقبلة ـ من المنتظر أن تجمع 
«جنرال موتــــورز» ٢٣٫١ مليار 
دوالر لتســــجل أكبر طرح عام 
أولي في الواليات المتحدة على 

اإلطالق.
   وقــــال المصــــدر الثاني إن 
صناديق ثروة سيادية من الشرق 
األوسط وآســــيا ومستثمرين 
عالميين كبار آخرين سيشكلون 

أقل من ٥٪ من الطرح اإلجمالي بما 
في ذلك األسهم العادية والممتازة 

والمخصصات اإلضافية.
   وتابع أن نسبة األسهم التي 
ذهبت للمســــتثمرين األجانب 
انخفضت مع زيادة حجم الطرح، 
وقــــال المصــــدر األول إن عدة 
صناديق ثروة ســــيادية كبيرة 
كانت حساســــة تجاه األسعار 
وقررت عدم االســــتثمار عندما 
النطاق السعري  زادت الشركة 
للطرح، وكانت «جنرال موتورز» 
قد رفعت في وقت ســــابق هذا 
األسبوع النطاق السعري للسهم 
العادي إلــــى ٣٢-٣٣ دوالرا من 
٢٦-٢٩ دوالرا، ولــــم تعلن عن 
الصناديق السيادية وال أسماء 
المستثمرين األفراد الذين اكتتبوا 

في الطرح. 

 ..وأوباما: االكتتاب «نقطة تحول مهمة»


