
 31  اقتصاد  الجمعة   ٢٦   نوفمبر  ٢٠١٠   
 ضعف السيولة المالية يدفع مؤشري السوق للهبوط

  وتجميع مدروس على أسهم الشركات التشغيلية

    اســــتحواذ قيمة تداول أســــهم ٩ شركات 
والبالغــــة ٢٠٫٦ مليون دينــــار على ٦٢٫٩٪ من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
املتحد، الدولي، «بيتك»، الكويتية لالســــتثمار، 

املال لالستثمار، زين، الرابطة، االفكو.
      استحوذت قيمة تداول سهم الوطني البالغة 

٤٫٢ ماليني دينار على ١٢٫٨٪ من القيمة اإلجمالية.
      باســــتثناء ارتفاع مؤشري الشركات غير 
الكويتية مبقدار ٣١٫٥ نقطة واالستثمار مبقدار 
٥ نقاط، فقد تراجعت مؤشرات ٥ قطاعات أعالها 
البنوك مبقدار ٨٤٫٢ نقطة، وتاله األغذية مبقدار 

٤٨٫٦ نقطة، تاله اخلدمات مبقدار ٨٫٤ نقاط.  ت 
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 هشام أبوشادي
  سيطر االجتاه النزولي على 
حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية في ختام تعامالت 
االســــبوع بفعل عمليات البيع 
العديد من األسهم  التي شملت 
مقابل ضعف واضح في عمليات 
الشراء والتي تركزت على عدد 
محدود من األسهم، ففي ظل افتقاد 
السوق احملفزات االيجابية خاصة 
املشجعة لعمليات املضاربة، فإن 
وتيرة التداول فيه تظل ضعيفة 
ايجابية  الى ان تظهر تطورات 
حول صفقة زينـ  اتصاالت التي 
ستظل احملرك األساسي الجتاه 

السوق.
  وبشــــكل عام، فإن الســــوق 
السياســــي  الوضــــع  يعكــــس 
واالقتصادي فــــي البالد، فعلى 
مستوى الوضع السياسي، هناك 
مخاوف مــــن تصاعد اخلالفات 
بني السلطة التنفيذية والسلطة 
التشــــريعية خاصــــة مع بروز 
مشكلة كبيرة في منطقة األحمدي، 
وبالتالي فإن الطريق ملزيد من 
االستجوابات بات مفتوحا، وعلى 
املستوى االقتصادي، فإن العديد 
من الشركات التزال تعاني من 
أوضاعهــــا املاليــــة وضعف في 
الفرص االستثمارية التي متكنها 
من حتقيق عوائد جديدة خاصة 
ان مشاريع التنمية التزال تسير 
بوتيرة ضعيفــــة، رغم انه مع 
نهاية العام احلالي، فإنه يتوقع 
ان يتم اجناز نحو ٥٠٪ من حجم 
املشاريع التي كان يجب تنفيذها 
العــــام احلالــــي، وبالتالي فإن 
املتبقي من هذه املشاريع يجب 
ان يتم تنفيذه في العام املقبل مع 
املشاريع التي يجب ان تتم في 
العام ٢٠١١ األمر الذي يتطلب بذل 
املزيد من اجلهود حتى تنعكس 
هذه املشاريع على حتريك عجلة 
القطاع اخلاص التي توقفت عن 

شــــهد تداوالت مرتفعة نسبيا، 
وهــــذا يأتي في اطــــار التحرك 
امللحوظ الغلب اسهم الشركات 
التابعة واملرتبطة بشركة املدينة 
للتمويل واالستثمار، وفي مقابل 
ذلك، فقد ســــجلت اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية املرتبطة 
بسهم زين انخفاضا في اسعارها 

مع ضعف في تداوالتها.
  وحافظت اغلب اسهم الشركات 
العقارية على اسعارها ثابتة دون 

تغيير في تداوالت ضعيفة.
  استمرت حركة التداول على 
اسهم الشـــركات الصناعية في 
الضعـــف مع انخفاض اســـعار 
بعضها، فرغم االنخفاض الواضح 
في تداوالت ســـهم منا القابضة 
مقارنة بأول من امس اال انها تُعد 
االعلى في قطاع الصناعة امس 
مع انخفاض محدود في سعره. 
وفي قطاع اخلدمات، شهدت اسهم 
الرابطة وشركاتها نشاطا ملحوظا 
يغلب عليـــه عمليات املضاربة، 
وتراجعت تداوالت ســـهم زين 
بأكثر من ٥٠٪ مقارنة بأول من 
امس مع اســـتقرار سعره، فيما 
سجل سهم الوطنية لالتصاالت 
انخفاضـــا محدودا في ســـعره 
في تداوالت محدودة. وبشـــكل 
عام، فانه رغـــم انخفاض قيمة 
التداوالت والتي متثل مؤشـــرا 
اساسيا لتحديد اجتاهات السوق 
اال انه معـــروف ان الفترة التي 
الســـوق ضعفا في  يشهد فيها 
قيمة التداول يغلب عليها طابع 
التجميع بوتيرة محدودة خاصة 
التي متلك  على اسهم الشركات 
مقومات ذاتية لتحقيق مكاسب 
القادمة. وقد  سوقية في الفترة 
استحوذت قيمة تداول اسهم ٩ 
شـــركات على ٦٢٫٩٪ من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها 
النشـــاط والبالـــغ عددها ١٠٦ 

شركات. 

العمل ملدة عامني، وهناك توقعات 
بأن يكون عام ٢٠١١ بداية حقيقية 
لتحريك الوضع االقتصادي الراكد 
في البالد رغم الوفرة املالية في 
ميزانية الدولة والتي يجب ان 

يتم انفاقها بوتيرة سريعة.

  المؤشرات العامة

العــــام    انخفــــض املؤشــــر 
للبورصــــة ٧ نقاط ليغلق على 
٦٩٢٨ نقطة بانخفاض نســــبته 
٠٫١٠٪ مقارنة بــــأول من امس، 
كذلك انخفض املؤشــــر الوزني 
٢٫٣٦ نقطة ليغلق على ٤٧١٫٣٧ 

نقطة.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
١٦٨٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٣٥٧ صفقة قيمتها ٣٢٫٧ مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
١٠٦ شركات من اصل ٢١٣ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٣٠ 
شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٧ 
شركة وحافظت اسهم ٣٩ شركة 
على اسعارها و١٠٧ شركات لم 

يشملها النشاط.
  تصــــدر قطــــاع الشــــركات 
النشــــاط من حيث  اخلدماتية 
القيمة، اذ مت تداول ٦٧٫١ مليون 
سهم نفذت من خالل ١١٦٦ صفقة 

قيمتها ١٣٫٢ مليون دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيــــث القيمة، اذ مت 
تداول ١١٫٨ مليون ســــهم نفذت 

من خــــالل ٤١٣ صفقــــة قيمتها 
٩٫٩ ماليني دينار. واحتل قطاع 
الشركات العقارية املركز الثالث 
من حيث القيمــــة، اذ مت تداول 
٥٩٫٨ مليون سهم نفذت من خالل 
١٠٦٠ صفقة قيمتها ٥٫٩ ماليني 

دينار.
الشــــركات    وحصــــل قطاع 
العقارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ١٦٫٤ 
مليون ســــهم نفــــذت من خالل 
٢٩٠ صفقــــة قيمتها ١٫٥ مليون 

دينار.
  وجاء قطاع الصناعة في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٥٫٢ ماليني ســــهم نفذت 
من خالل ٢١٨ صفقة قيمتها ١٫٢ 

مليون دينار.
  على الرغم من ضعف احملفزات 
االيجابية في السوق والقناعة 

االقتصــــادي في العــــام املقبل 
سيكون اكثر من جيد في ظل اقبال 
الدول اخلليجية على انفاق اكثر 
من تريليون دوالر على مشاريع 
تنموية على مدى السنوات األربع 
املقبلة منها نحو٤٠٠ مليار دوالر 
في السعودية واكثر من ١٠٠ مليار 
فــــي الكويت االمــــر الذي يدعو 
التفاؤل بتحســــن الوضع  الى 
االقتصادي في الدول اخلليجية، 

وبالتالي حتسن اسواق املال.

  آلية التداول

  تباينت اسعار اسهم البنوك 
بني االنخفاض واالستقرار في 
تــــداوالت ضعيفة بشــــكل عام 
التداوالت املرتفعة  باســــتثناء 
نسبيا على بعض االسهم خاصة 
سهم البنك الوطني الذي يشهد 
عمليات جتميع على اســــعاره 

بأن أسهم الشركات التشغيلية 
اجليدة وصلت ملستويات سعرية 
مرتفعة اال ان هناك تفاؤال يسود 
أوساط املتداولني وان كان حذرا، 

التفاؤل من حتسن  وينبع هذا 
الوضع االقتصــــادي في الدول 
اخلليجية افضل بكثير مقارنة 
بالعام املاضــــي، بل ان الوضع 

احلالية، خاصــــة انه يتوقع ان 
يكون اكثر املستفيدين من متويل 
مشاريع التنمية، باالضافة الى 
انه ســــيكون اكثر املستفيدين 
ايضــــا من امتام صفقــــة زين ـ 
اتصاالت، واالهــــم من ذلك ثقة 
اوساط املستثمرين في السهم 
في ظل ضعف في معظم االسهم 
ونــــدرة الفرص االســــتثمارية 
البديلة االمر الذي يدفع اصحاب 
السيولة املالية لشراء السهم في 
ظــــل العائد اجلاري املتوقع من 
التوزيعات والذي لن يقل عن ٥٪ 
مقابل ضعف العائد على الودائع 
والذي يصل الى ١٫٥٪ وسجل سهم 
البنك الدولي انخفاضا محدودا 

في تداوالت ضعيفة.
  واستمرت التداوالت ضعيفة 
علــــى اغلب اســــهم الشــــركات 
االستثمارية مع انخفاض اسعار 
بعضها، فقد شهد سهم الكويتية 
لالســــتثمار تداوالت نشطة مع 
السهم  انخفاض محدود لسعر 
بفعل عمليات بيع من قبل بعض 
املضاربني الكبار، ورغم التداوالت 
اال  اكتتاب  الضعيفة على سهم 
انه سجل ارتفاعا باحلد االعلى 
مطلوبا دون عروض، كما سجل 
ســــهم املدينة للتمويل ارتفاعا 
ملحوظا ايضا في ســــعره في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، كذلك 
االمر لسهم اسالم القابضة الذي 

 مضاربات 
  على أسهم 
الشركات المرتبطة 
بمجموعتي «الرابطة» 
و«المدينة للتمويل»

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٦٢٫٩٪ من 

إجمالي القيمة

 (سعود سالم) انخفاض محدود ملؤشرات السوق

 المؤشر ٧ نقاط وتداول 
١٦٨٫٧ مليون سهم قيمتها 

٣٢٫٧ مليون دينار

 انخفاض 

 بلومبرغ: «دبي انترناشيونال» 
  تعرض على دائنيها خطة إلعادة هيكلة ديونها 

 نقلت «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعني قولهم 
ان شركة دبي انترناشيونال كابيتال، التابعة لدبي 
القابضة، عرضت على دائنيها معدل فائدة بـ ٢٪ 
عن القروض اجلديدة كجزء من إعادة هيكلة ديون 
لهـــا تبلغ ٢٫٦ مليار دوالر. وأضافت ان الشـــركة 
طلبت أيضا من البنوك الـ ٢٦ الدائنة لها أن متدد 
فترات استحقاق الديون بـ ٥ إلى ٦ سنوات إلى ان 
تتحسن أسعار أصول الشركة. وفي املقابل يطلب 
الدائنون ضمانات من حكومة دبي لتغطية اخلسائر 

احملتملة لهم فيما لم تغط إيرادات بيع أصول شركة 
دبي انترناشيونال كابيتال قيمة الديون بالكامل. 
وبحســـب بلومبرغ فإن ٦ بنوك على رأسها بنكي 
«اتش اس بي سي» و«اإلمارات دبي الوطني» تنوب 
عن باقي الدائنني في محادثات إعادة هيكلة الديون 
مع دبي القابضة. ونقال عن نفس األشخاص، فقد 
طلبت دبي انترناشيونال كابيتال ايضا من دائنيها 
متديدا ثانيا حتى ٣٠ نوفمبر وذلك لســـداد قرض 

مستحق عليها بقيمة ١٫٢٥ مليار دوالر. 

 ستزيد فاعلية دورها إلثراء الحركة االقتصادية ودفع قاطرة القوانين بما يصب في مصلحة البالد

 بناء المقر الجديد ودعم تنفيذ الخطة التنموية  
أولويات الجمعية االقتصادية في المرحلة المقبلة 

 محمود فاروق ـ شريف حمدي 
  قـــال عضـــوان باجلمعيـــة 
الكويتية ان أجندة  االقتصاديـــة 
القائمة الفائزة مليئة بالعديد من 
املوضوعات االقتصادية الهامة التي 
ستســـاعد بدورها في دفع عجلة 
التنمية في البـــالد، وأوضحا في 
تصريحات متفرقة لـ «األنباء» أن 
إمتام مشـــروع بناء املقر اجلديد 
للجمعية في منطقة بنيد القار بكلفة 
تصل إلى نحو ٣ ماليني دينار يعد من 
أهم األولويات خالل الفترة املقبلة 
السيما العمل على دفع القوانني التي 
من شأنها حتريك عجلة االقتصاد 
احمللي وكذلك القوانني ذات العالقة 
بالنشاط االقتصادي بشكل عام، 
فضال عن تعزيز التعاون املشترك 
مع املؤسسات األكادميية املختلفة 
لرعاية بعض التخصصات املهنية 
في مجاالت عدة. فقد أكد نائب رئيس 
اجلمعية االقتصادية مطلق الصانع 
أن اجلمعية تسعى حاليا إلى امتام 
مشروعها في بناء مقر جديد لها، في 
منطقة بنيد القار بتكلفة إجمالية 
تصل إلـــى حوالي ٣ ماليني دينار 
حيث متت مخاطبة وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص مبلغ 
لتغطيـــة تكاليف البنـــاء، وذلك 
وفق الدراســـات الهندســـية التي 
مت وضعها للمقـــر اجلديد.  وقال 
الصانع في تصريح لـ «األنباء» ان 
أجندة القائمة الفائزة في انتخابات 
اجلمعية تتمثل في امتام االجراءات 
الفنية واإلدارية لبناء مقر للجمعية 

وكذلـــك القوانـــني ذات العالقة 
بالنشاط االقتصادي بشكل عام، 
الفتا الى ان هناك قصورا كبيرا 
على املستوى التشريعي في هذا 
اجلانب، وبالتالي البد ان يكون 
للجمعية االقتصادية دور مؤثر 
خالل املرحلة املقبلة في اجتاه دفع 
قاطرة القوانني االقتصادية مبا 

يصب في مصلحة البالد.
  وأوضح معرفي ان اجلمعية 
تهدف ان يكون لها دور توعوي 
وثقافي فـــي جميـــع املجاالت 
االقتصادية خاصة فيما يتعلق 
باالستثمارات في جميع القطاعات 
بالسوق احمللي.  ولفت الى ان من 
اولويات اجلمعية ايضا تكثيف 
التدريبيـــة من خالل  الدورات 
جلنة التطوير املهني باجلمعية، 
مشيرا الى ان هناك اجتاها لزيادة 
عدد الدورات املمنوحة ألعضاء 
اجلمعيـــة، كما ســـتكون هناك 
مساع لتعزيز التعاون املشترك 
مع املؤسسات األكادميية املختلفة 
لرعاية بعض التخصصات املهنية 

في مجاالت عدة.
  وقد أسفرت انتخابات اجلمعية 
االقتصاديـــة التـــي جرت أمس 
األول عن فـــوز كل من: د.روال 
دشـــتي، مطلق الصانع، طارق 
الصالح، فيصل البدر، حســـام 
الرشيدي، أحمد  البسام، رفعة 
معرفي، عبداحملســـن املطيري، 
مرمي بوشهري، أحمد الهدية وجاء 

علي الزلزلة كاحتياط أول. 

وهذا قد يحتاج الى سنتني تقريبا 
حتـــى ينجز البنـــاء، موضحا ان 
املبنى ســـيقام على مساحة ٢٥٠٠ 
متر مربـــع منها ١٥٠٠ متر مواقف 
سيارات وارتفاع البناء ٩ طوابق.  
وكانت اجلمعيـــة االقتصادية قد 
القطاع اخلاص،  خاطبت شركات 
التزام واتفـــاق فعال من  وحصل 
عدد من الشـــركات بأن تقدم دعما 
ماليا مـــن اجل بناء مقر للجمعية 
على ان تسمى القاعات داخل املقر 
بأسماء الشـــركات املتبرعة، مثل 
قاعة احملاضرات وقاعات التدريب، 
بـــني اعضاء مجلس  ومت االتفاق 
االدارة علـــى أال تؤخذ التبرعات 
حتى االنتهاء من التراخيص، ومت 
تسلم االرض فعال في العام ٢٠٠٨ 
ومت تسويرها استعدادا للبناء بعد 
االنتهاء. وسيحتوي املبنى اجلديد 
على مركز للدراسات، وسيتم عمل 

حتالفات مع جامعات غربية عريقة 
اوروبيـــة واميركية، إلقامة مركز 
الشـــابة  فكري، ومركز للقيادات 
لتطويرهـــم، ومركز للمشـــاريع 
الصغيـــرة وحضانـــة للشـــباب 
لتشـــجيعهم علـــى العمـــل احلر 
ومنحهم مكانا داخل املبنى مجانا، 
واستخدام القاعات في اقامة معارض 
او مؤمتـــرات لتعزيـــز وجودهم 
مقابل مبالغ بســـيطة، ومساعدة 
من يرغب من هؤالء الشـــباب في 
التعامل مع شـــركات اجنبية في 
إقامة دورات تدريبية في التسويق 
مثال او كيفية ادارة األموال الفائضة 
لدى الشركة أو لتطويرهم مهنيا 
وتشجيعهم على العمل احلر. من 
جانبه قال رئيس اللجنة الثقافية 
باجلمعية االقتصادية احمد معرفي 
ان اجلمعية تسعى خالل املرحلة 
املقبلة لزيادة فاعلية دورها إلثراء 

احلركة االقتصادية في البالد، خاصة 
ان هذه املرحلة تتســـم باألهمية 
الكبيرة كونها تشهد تنفيذ خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
واضاف معرفي قائال: ان اجلمعية 
االقتصاديـــة كجمعية نفع تعتبر 
مؤسسة مهنية مستقلة ليست تابعة 
ألي تيارات او اجتاهات سياسية، 
وبالتالي فإنها ستكرس جهودها 
خالل الفترة املقبلة الجناز عدد من 
املوضوعات ابرزها العمل على ان 
التعليم متوافقة  تكون مخرجات 
مع احتياجات سوق العمل، كذلك 
ستقوم اجلمعية كجهة متخصصة 
محايدة بتقدمي تصورات للحكومة 
حول كل اجلوانب املتعلقة مبيزانية 
الدولة. وذكر ان من ضمن اولويات 
اجلمعية تولية اهتمام اكبر فيما 
يتعلق بالقوانني التي من شـــأنها 
حتريك عجلـــة االقتصاد احمللي 

 أحمد معرفي مطلق الصانع

 «االستثمارات»: القيمة السوقية للشركات تفقد ٣٩٫٥ مليون دينار 
 اوضح التقرير االســــبوعي لشركة االستثمارات 
الوطنية انه وبنهاية تداول االسبوع املاضي، بلغت 
القيمة السوقية الرأســــمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي ٣٥٫٢٩٥ مليار دينار بانخفاض قدره 
٣٩٫٥ مليون دينار وما نسبته ٠٫١٪ مقارنة مع نهاية 
االسبوع قبل املاضي والبالغة ٣٥٫٣٣٤ مليار دينار 
وارتفاع قدره ٤٫٦١٠ مليارات دينار وما نسبته ١٥٫٠٪ 

عن نهاية عام ٢٠٠٩.
  وقد انهى سوق الكويت لالوراق املالية تعامالته 
هذا االسبوع على تراجع في ادائه وذلك باملقارنة مع 
ادائه في االسبوع املاضي، حيث انخفضت املؤشرات 
العامة (السعريـ  NIC٥٠) بنسب بلغت ٠٫٣٪ و٠٫٢٪ 

على التوالي، بينما اســــتقر اداء املؤشر الوزني عند 
مستواه نفسه، صاحب ذلك انخفاض في اداء املتغيرات 
العامة (املعدل اليومي للقيمة املتداولةـ  الكميةـ  عدد 
الصفقات) والتي تراجعت بنسب بلغت ٤٠٪ و٤٠٪ 
و٣٣٪ على التوالي، هذا وبلغ متوسط املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة ٣١ مليون دينار خالل االسبوع باملقارنة 

مع متوسط ٥١ مليون دينار لالسبوع قبله.
  وبعد ان بلغ مؤشر السوق العام العلى مستوياته 
في االسبوع قبل املاضي، عند ٧٫١٢٩ نقطة والتي لم 
يصــــل اليها منذ اخلامس مــــن مايو املاضي، تراجع 
اداء السوق هذا االسبوع مبعدل طفيف مستقرا عند 
مستوى ٦٫٩٢٨ نقطة، وسط تراجع ملحوظ بالسيولة 

بلغ متوســــطها حدود ٣٠ مليون دينار، حيث ساد 
الركود التداوالت وذلــــك بافتتاحه االحد بعد عطلة 
دامت لعشــــرة ايام والتي لم تتعد الســــيولة يومها 
معــــدل ٢٠ مليون دينار وذلــــك بالتزامن مع اكتمال 
مشــــهد اعالنات ارباح الربع الثالث ملعظم الشركات 
املدرجــــة والتي كان اغلبها في حدود التوقعات ولم 
حتدث اي مفاجآت جوهرية بها وهو ما ســــاهم في 
هدوء التداوالت وتريث السيولة حلني ظهور محفزات 
ايجابية تعطي السوق زخما والتي من املمكن ان يتأثر 
بها عدد كبير من الشــــركات وهو ما سيترتب عليه 
حتديد وجهة الســــوق خالل الفترة القليلة املتبقية 

من نهاية العام ٢٠١٠. 

 د.روال دشتي 


