
 35  اقتصاد  الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
 البورصة تغلق في نهاية ٢٠١٠ على هبوط بمقدار ٥٠ نقطة 

وتوقف أغلب المجاميع االستثمارية عن تصعيد أسهمها

  اســـتحوذت قيمة تداول أســـهم ١٠ شركات 
والبالغة ١٨٫٧ مليون دينار على ٥٨٫٨٪ من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشـــركات هي: الوطني، بنك 
اخلليـــج، الدولي، بيتك، بنـــك بوبيان، بوبيان 

للبتروكيماويات، منا، زين، أالفكو، ياكو.
  استحوذت قيمة تداول سهم أالفكو البالغة ٣٫٨ 

ماليني دينار على ١١٫٩٪ من القيمة اإلجمالية.
  انخفضت مؤشرات ٥ قطاعات اعالها البنوك 
مبقدار ١٠٣٫٥ نقاط، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 
٢٥٫٩ نقطة، فيما ســـجلت مؤشرات ٣ قطاعات 
ارتفاعـــا اعالها قطاع الشـــركات غير الكويتية 
مبقدار ٦٣ نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار ٢٣٫٩ 

نقطة. 

سهم «بيتك» شـــهد انخفاضا ملحوظا في سعره وان كان ذلك 
متعمدا، كما شـــهد ســـهم البنك الدولي تداوالت مرتفعة غلبت 
عليها عمليات البيع من بعض املضاربني أدت لتراجع الســـهم، 
فيما حافظ سهم البنك الوطني على سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا مقارنة بتداوالت سابقة، ولكن السهم مرشح في الفترة 
املقبلة ألن يشهد ارتفاعا ملحوظا مدعوما باألرباح والتوزيعات 
اجليدة املتوقعة للبنك خاصة وانه ُيعد أول البنوك التي تبادر 
باإلعالن عن أرباحها وتوزيعاتها، كما انه اول البنوك التي تعقد 
جمعيتها العمومية والتي في العادة تعقد في االسبوع األخير 

من شهر فبراير.
  وازدادت حركة التداول على اسهم الشركات االستثمارية ضعفا 
مع تباين في أسعارها، فقد سجلت اغلب اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي انخفاضا في اســـعارها في تداوالت ضعيفة، 
فيما يعد ســـهم األولى لالستثمار اكثر األسهم تداوال في قطاع 
االستثمار مسجال ارتفاعا باحلد األعلى بفعل عمليات التصعيد 
التي شهدها السهم من قبل كبار املالك، كما شهد سهم مجموعة 
األوراق املالية ارتفاعا قريبا من احلد األعلى من خالل تداول ٧٠ 
الف سهم فقط، ما يشير الى تصعيده من قبل كبار املالك، وفي ظل 
املستويات السعرية احلالية للشركات االستثمارية، فانها تظهر 

مدى سوء النتائج املالية املتوقعة ألغلبها في نهاية العام.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة مقارنة بأول من امس، فقد واصل سهم لؤلؤة 
الكويت العقارية االرتفاع باحلد األعلى رغم عمليات البيع من 
جانب املضاربني جلني األرباح خوفا من توقف االجتاه الصعودي 
للسهم، وسجل ســـهم املباني انخفاضا ملحوظا في سعره في 

تداوالت غلبت عليها عمليات البيع.

  الصناعة والخدمات

  استمرت التداوالت الضعيفة على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
مع انخفاض اسعار معظمها باستثناء سهم منا القابضة الذي شهد 
ارتفاعا ملحوظا في تداوالته وســـعره السوقي، وتراجعت اسعار 
اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة على معظمها، 
فقد استمرت التداوالت القياسية على سهم االفكو الذي تداول امس 
من دون أرباح، كذلك استمرت التداوالت املرتفعة على سهم «ياكو 
الطبية»، فمعروف ان بيتك يستحوذ على اكبر حصة في الشركتني، 
وارتفعت نسبيا التداوالت على سهم زين مسجال ارتفاعا محدودا 

في سعـــره ليغلـــق على دينـــار و٥٢٠ فلســا.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ١٠ شركات على ٥٨٫٨٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٣٤ 

شركة.  

 هشام ابو شادي
  انهى سوق الكويت لالوراق املالية تعامالت عام ٢٠١٠ امس على 
انخفاض للمؤشـــر السعري مبقدار ٥٠ نقطة مقارنة باغالق نهاية 
العام ٢٠٠٩، فقد اتسمت تعامالت امس بتراجع عام الغلب االسهم 
في تداوالت ضعيفة باستثناء استمرار التداوالت النشطة على اغلب 
اسهم البنوك رغم انخفاض اسعار اربعة اسهم خاصة سهم بيتك، 
كما لوحظ ان حتركات املجاميع االســـتثمارية على اسهمها كانت 
متواضعة ايضا، حيث سجلت اغلب األسهم انخفاضا في اسعارها 
مقارنة بأول من امس نتيجة سيطرة عمليات البيع خاصة املضاربني 
على تداوالت هذه االســـهم. فكما سبق ان اشرنا في تقارير سابقة 
بأن محاوالت التصعيد التي قامت بها اغلب املجاميع االستثمارية 
لتجميل امليزانيات لن يحقق الهدف املرجو في ظل اخلسائر الضخمة 
التي حققتها العديد من الشـــركات خاصة االســـتثمارية في الربع 
الثالث، وفي كل االحوال فإن العديد من هذه الشـــركات يتوقع ان 
تشهد في الربع االول من العام القادم ارتفاعا في اسعارها خاصة 
الشركات دون مستوى الـ ١٠٠ فلس واسباب ابرزها التوجه اجلديد 
الدارة البورصة بخلق سوق ثالث لتداول اسهم هذه الشركات فيه، 
وهو ما سيدفع ادارات هذه الشركات الى رفع اسعار اسهمها لعدم 
رغبتها في ان تتداول في هذه السوق، لذلك فإن هناك فرصا جيدة 

امام صغار املتداولني لشراء هذه االسهم باالسعار احلالية.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٦٫٧ نقاط ليغلق على ٦٩٥٥٫٥ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫١٠٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشـــر الوزني ٠٫٩٤ نقطة ليغلق علـــى ٤٨٤٫١٧ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫١٩٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٥٣ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٠١٢ صفقة قيمتها ٣١٫٨ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٣٤ شركة من اصل ٢١٥ شركة مدرجة، 
ارتفعت اســـعار اسهم ٣٨ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٥٩ شركة 
وحافظت اســـهم ٣٧ شركة على اسعارها و٨١ شـــركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع الشـــركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٤٦٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٩١٢ صفقة قيمتها ١١٫٣ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة اذ مت تداول ١٧ 
مليون سهم نفذت من خالل ٤٥٤ صفقة قيمتها ٩٫٨ ماليني دينار.

  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٣٫١ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٤٢٩ صفقة قيمتها 

٣٫٣ ماليني دينار.

 المؤشر ٦٫٧ نقاط وتداول 
١٥٣ مليون سهم قيمتها 

٣١٫٨ مليون دينار 

 انخفاض 

واحملافـــظ املالية الكبيرة في بناء مراكز مالية باألســـعار احلالية 
آلجال متوسطة وطويلة املدى، ولكن ما يثير التساؤل لدى أوساط 
املستثمرين حالة الهدوء التي سادت حركة التداول على أسهم الشركات 
املرتبطة بسهم زين االسبوع اجلاري، رغم ان كل املعلومات املتوافرة 
تشير الى ان الصفقة سيتم 
اجنازها حســـب االتفاق 
املوّقع بني طرفي الصفقة، 
وهناك مبررات لهذا الهدوء 
أبرزها اقتراب املوعد املتفق 
عليه المتامها في منتصف 
يناير املقبل ما دفع الكثير 
من أوساط املتداولني حلالة 
ترقب الى ان تظهر محفزات 

قوية حول الصفقة.

  آلية التداول

  تباينت حركة أسعار 
أســـهم البنـــوك ما بني 
االستقرار واالنخفاض في 
تداوالت مرتفعة نسبيا 
على بعض األسهم اال ان 

  وحصل قطاع الشركات االستثمارية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٤٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٥٦ صفقة 

قيمتها ٣٫٢ مليون دينار.
  وجاء قطاع العقار في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول 

٣٢٫٨ مليون سهم نفذت من 
خالل ٤٤٢ صفقة قيمتها 

٢٫٥ مليون دينار.

  أحجام السيولة

نســـبيا    تراجعـــت 
السيولة املالية في السوق 
خاصة على اسهم الشركات 
الرخيصـــة نتيجة تزايد 
عمليات البيع جلني األرباح 
مقابل ضعف الشراء، فيما 
املالية  استمرت السيولة 
الشـــركات  على اســـهم 
القيادية في مستوى جيد 
خاصة على اسهم البنوك، 
وذلـــك نتيجة اســـتمرار 
الصناديق االســـتثمارية 
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 «االستثمارات»: معضلة عمق سيولة السوق ستنفرج في ٢٠١١  
 قال تقرير شـــركة االستثمارات الوطنية ان مؤشر 
NIC٥٠ أقفل بنهاية تداول شهر ديسمبر عند مستوى 
٥٫٤٦٨٫٥ نقطة بارتفاع قدره ١٫٢٩٦٫٩ نقطة وما نسبته 
٣١٫١٪ مقارنة بإقفال شهر ديسمبر ٢٠٠٩ والبالغ ٤٫١٧١٫٦ 
نقطة وقد استحوذت اسهم املؤشر على ٨٠٫٤٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املتداولة في الســـوق خالل عام ٢٠١٠. كما اقفل املؤشر السعري للسوق 
عند مستوى ٦٫٩٥٥٫٥ نقطة بانخفاض قدره ٤٩٫٨ نقطة وما نسبته ٠٫٧٪ 
مقارنـــة بإقفال نهاية عام ٢٠٠٩ والبالغ ٧٫٠٠٥٫٣ نقطة، واقفل املؤشـــر 
الوزني للسوق عند مستوى ٤٨٤٫٢ نقطة بارتفاع قدره ٩٨٫٤ نقطة وما 
نسبته ٢٥٫٥٪ مقارنة بإقفال نهاية عام ٢٠٠٩ والبالغ ٣٨٥٫٨ نقطة. وعن 
الشـــركات التي مت إدراجها خالل العام ٢٠١٠ قال التقرير انه مت ادراج ٩ 

شركات جديدة للتداول في سوق الكويت لألوراق املالية.
  وذكر التقرير انه في نهاية تداول العام ٢٠١٠ بلغت القيمة الرأسمالية 
للشركات املدرجة بالسوق ٣٦٫٣٦٢٫١ مليون دينار بارتفاع قدره ٥٫٦٧٧٫٢ 
مليون دينار وما نســـبته ١٨٫٥٪ مقارنة مع نهايـــة عام ٢٠٠٩ والبالغة 

٣٠٫٦٨٤٫٨ مليون دينار.

  األداء العام للسوق خالل ٢٠١٠

  وأشار التقرير الى ان سوق الكويت لألوراق املالية اختتم تعامالته 
لعام ٢٠١٠ واقفل عند حاجز ٦٫٩٥٥ وهي نفس مســـتويات املؤشـــر في 
يناير املاضي والتي كانت تعبر عن أدنى مســـتوى بلغه السوق حتديدا 
منذ الثامن من مارس لعام ٢٠٠٥ حيث شـــهد الســـوق خالل العام ٢٠١٠ 
مفارقات عدة ابرزها حني شـــهدنا فيه قاعه البالغ ٦٫٣١٩ نقطة والذي لم 
نصل اليه حتى من خالل عملية التصحيح األعنف خالل فترة تزيد على 
عشر سنوات بفترة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ التي فقد فيها السوق من قيمته ما يزيد 
على ٢٢ مليار دينار مقابل حتقيقه على النقيض من خالل املؤشر الوزني 
ملستويات قياسية هذا العام حيث اقفل عند حاجز ٤٨٤ نقطة وهو األعلى 
خالل عامني حتديدا عندما كان مستوى املؤشر السعري يحوم حول ٩٫٠٠٠ 
نقطة وجاء ذلك بدعم من ارتفاع اسهم قطاع البنوك التي حققت نقلة في 
أدائها ونتائجها وكذلك شركة زين بالتحديد التي شهدت هذا العام حدثني 
جوهريني بداية بتوزيعها أرباحا بقيمة تربو على ٦٤٠ مليون دينار وهي 
أعلى قيمة أرباح توزع في تاريخ السوق، وثانيا من خالل قيام االتفاق 
ببيع حصة ٤٦٪ من أســـهمها بقيمة إجماليـــة تفوق مبلغ ٣٫٣ مليارات 
دينار، والشك ان الهوة الكبيرة بني أداء املؤشرين الوزني والسعري خالل 
العام ٢٠١٠ والتي بلغت لألولى ربحا بنسبة ٢٥٫٥٪ وخسارة بنسبة ٠٫٧٪ 
لألخيرة أي بفارق يزيد على ٢٦٪ إمنا تختزل تفسير املرحلة التي يعيشها 
السوق من خالل عملية فرزه التلقائية لألسهم والتي غابت خالل النصف 
األول مـــن العام، إال ان مالمحها برزت خالل نصفه األخير وهو ما يلقي 
بظالله نحو رمت تعامالت السوق، فإذا ما كان ضمن موجة صاعدة فإنه 
يتفاعل طرديا مع األنباء السلبية وحياديا مع األحداث اإليجابية، وهي 
طبيعة السوق الذي يقبع في مرحلته الثانية ضمن دورته االقتصادية 
وهي مرحلة تتحرك فيها أسعار األسهم الى اجتاهات غير مترابطة وهو 
ما يترجم الى تذبذب السوق، حيث ان هذا السلوك هو انعكاس للحقيقة 
التي تفيد بأن تأثير األزمة املالية مختلف بأثره على قطاعات الســـوق 
التشغيلية املختلفة، وقبل ذلك فحتى الشركات العاملة في نفس القطاع 
متغايرة أوال من حيث منوذج أعمالها، وثانيا في هيكلتها املالية ومدى 
حجم أصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها ونسبة املطلوبات القصيرة 
الى طويلة األجل، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات واالجتاهات املختلفة التي 
تطرأ على مسار أسعار األسهم بالسوق في هذه املرحلة بخالف املرحلة 

األولى التي سادها الذعر وحكمتها قرارات البيع العشوائية.
  هذا وقد بـــدا الفتا خالل تعامالت العام ان توجه الســـوق اآلني مبا 
يحملـــه من مؤثرات خاصة فيه على صعيد شـــركاته املدرجة قد عملت 
بتلقائية على عزل العوامل واملؤثرات اخلارجية األخرى والتي تؤثر أو 
تتأثر به خالل مراحله االعتيادية، ومن التاســـع من نوفمبر املاضي بدأ 
السوق يعاني من التذبذب في نطاق بلغ مداه ١٧٠ نقطة حتى نهاية العام 
وهو يراوح صعودا وهبوطا ضمن تلك القناة حســـب تطورات صفقة 
استحواذ «زين» ايجابا وسلبا من خالل تباين املعطيات والتصريحات 
بطريقة تؤكد االرتباط الكبير ما بني احتماالت امتامها ووضع الســـوق 
واجتاهاته. وعلى الرغم من ان قاع تلك القناة البالغة ٦٫٧٨٦ نقطة لم يكن 
يشكل تراجعا نسبيا جوهريا اال ان الالفت هو التراجع احلاد مبعدالت 
التداول حيث كانت رغبة الشـــراء في انحدار متـــدرج ومتواصل وهي 
تبلغ مستويات غير مسبوقة في فترة عادة ما تشهد ازدهارا كل عام من 
خالل التفاعل مع شائعات أرباح الشركات وتوزيعاتها السنوية، غير ان 

العمليات املضاربية لألسهم الصغيرة رأس املال وذات النطاق السعري 
املنخفض وبرز فيها حترك اسهم املجاميع االستثمارية املرتبطة ببعضها 
على مســـتوى امللكيات املتداخلة والتي تنوعت خلفيات التحرك عليها 
ما بني عمليات نقل بني محافظ مشـــتركة التي تهدف في الوقت ذاته الى 
حتسني اسعار اصولها ما امكن حيث سيطر ذلك التوجه على ما يقارب 
نســـبة ٨٠٪ من اجمالي تداوالت تلك الفترة، كل ذلك مقابل ركود واضح 
كان قد اصاب التعامالت على االســـهم ذات الرسملة الكبيرة التي كانت 
متماشية في ادائها مع نسق املؤشرات العامة املوزونة، وذلك على الرغم 
من ان الفترة ذاتها قد شـــهدت محفزات مهمة على الساحة االقتصادية 
والسياســـية وذلك ابتداء من الشهر االول للعام ٢٠١٠ حيث اقر مجلس 
االمة قانون مشروع اخلطة اخلمسية بتكلفة تبلغ ٣٧ مليار دينار وهو 
مبلغ ضخم خاصة ان آخر خطة تنمية مت اقرارها كانت في العام ١٩٨٦، 

ومن ثم مت اقرار قانون هيئة سوق املال بإجماع مجلس األمة.

  الربع الثاني

  وبعد أن وصل الســـوق الى قمته البالغـــة ٧٫٥٤٠ نقطة وذلك خالل 
الربع األول، بدأ رحلة االنخفاض بعدها والتي كانت على نقيض املرحلة 
األولـــى حيث انتهى الربع الثاني بتســـجيله مســـتوى قريبا من أدنى 
نقطة للمؤشر خالل الســـنة والبالغة ٦٫٣١٩ نقطة، وحفل املشهد العام 
لسوق الكويت لألوراق املالية خالل الربع الثاني بالعديد من املنعطفات 
االقتصادية والسياسية والتي كان لها أبلغ األثر في تسيير دفة السوق 
ســـلبا وإيجابا وإن كان الطابع السلبي قد غلب عليها، وعلى الرغم من 
ان املعطيـــات اإليجابية خالل مرحلة الربع األول كانت في إقرار قوانني 
مهمة وذات صلة مباشـــرة للشـــأن االقتصادي احمللي مثل إقرار قانون 
اخلطة التنموية وقانون هيئة ســـوق املـــال إال ان الرهان حول تأثيرها 
خالل األمد القصير كان خاسرا عدا مكاسب قليلة هنا وهناك بدليل عدم 
تفاعل السوق مبجمله خالل تلك املرحلة بالتحديد وهو أمر له ما يبرره 
من أســـباب منطقية مرتبطة أوال بعامل مـــادي كتأثير اإلنفاق الفعلي 
لقانون خطة التنمية وقدرة الســـلطة التنفيذية على جتاوز املعضالت 
والتحديات التي تواجهها مثل أزمة متويل اخلطة، وثانيا بالعامل الوقتي 
واملتعلق بقانون هيئة سوق املال الذي لم يتم االنتهاء من تطبيقه وإقرار 
لوائحه حتى بعد نهاية عام ٢٠١٠، حيث بدأت األسهم القيادية في التراجع 

والقليل منها راوح مكانه.

  الربع الثالث

  شـــكلت مرحلة الربع الثالث نقطة حتول مهمة ألداء الســـوق وذلك 
بعد ان شـــهدت في اول اسبوع منها مستوى ٦٫٣١٩ نقطة وهو أدنى من 
أقل معدل وصل اليه املؤشر في خضم األزمة املالية العاملية والذي أعاد 
مستوى السوق ٦ سنوات الى الوراء وحتديدا ملعدالت نوفمبر ٢٠٠٤، ما 
استدعى احلكومة الى عقد اجتماعات متتالية لدراسة األسباب التي آلت 
لوضع الســـوق آنذاك وأعلنت من خالل تصريحات متفرقة على لسان 
وزراء بها عن إقرارها حلزمة من اإلجراءات، بيد انها لم تكن محددة ولم 
تخرج حول ما كان يذكر بخصوص إنشاء صندوق حكومي مساند للخطة 
التنموية في بداية ظهور النقاش حول معضلة متويل اخلطة التنموية 
وإجراءات أخرى تنظيمية تتعلق بوضع شركات السوق املتعثرة، إال ان 
الشرارة األولى النطالقة السوق بعدها وحتول اجتاهه لألعلى خالل تلك 
املرحلة يعود الى التداوالت التي مارســـتها احملفظة الوطنية والتي كما 
بدا انها عملت على تغيير اســـتراتيجيتها من خالل استهدافها لشريحة 

أوسع من الشركات املدرجة.

  الربع الرابع

  وفي مرحلة الربع الرابع والتي اختتم فيها الســـوق تعامالته للعام 
٢٠١٠ على مســـتوى ٦٫٩٥٥ نقطة وهي ذات مستويات املؤشر في يناير 
املاضي ابتدأت على تطور مهم وقع خالل اليومني االخيرين من نهاية الربع 
الثالث بينما انعكست آثاره وتبعاته على الربع األخير مبجمله وكانت 
مبنزلة احملرك الرئيسي له وذلك عند إفادة شركة االستثمارات الوطنية 
عن ان عميلها شـــركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات قد تلقى عرضا 
من قبل مؤسســـة اإلمارات لالتصاالت لشـــراء ما نسبته ٤٦٪ من أسهم 
شركة زين بسعر ١٫٧٠٠ دينار للسهم الواحد أي بقيمة إجمالية تزيد على 
٩٪ من إجمالي القيمة السوقية للشركات املدرجة املسجلة كما في تاريخ 
إعالنها، وملا إلمتام هذه العملية من آثار إيجابية جمة وذلك بالنظر الى 
قيمتها اإلجمالية التي تفوق مبلغ ٣٫٣ مليارات دينار والرتباطها بصغار 

املساهمني وكبارهم واملستثمرين اإلستراتيجيني. 

التدرج في نزعة انكماش السيولة هو ما ساعد السوق على تقبلها دون 
حصول انخفاضات حادة في مؤشـــراته، وهو ان دل فإمنا يدل على ان 
اإلحجام عن الشراء صاحبه إحجام أكبر منه في البيع وانحسار للكميات 
املعروضة اعتقادا برخص الســـوق ووصول اسعار شريحة كبيرة من 
الســـلع املدرجة الى مستويات غير مجزية للبيع وهو ما جتلى في منو 
السوق خالل هذه الفترة احلرجة ووصول املؤشر الوزني ألعلى مستوى 
له خالل العام بأسبوعه األخير. وبسبب تزامن اإلعالن عن تراجع تنفيذ 
عملية بيع حصة في البنك األهلي املتحد ملجموعة من الشركات املرتبطة 
وبحثها اللجوء إلجـــراءات قانونية حتفظ حقوقها ومن قبل ذلك جتمد 
عرض آخر لالســـتحواذ على حصة في قطاع البنـــوك، فإن انتفاء تلك 
العروض قد زاد من تعويل الســـوق على صفقة بيع ٤٦٪ من أسهم زين 
التي شهدت مرحلة حرجة بتوالي ورود البيانات املشككة بإمتامها سواء 
في املرئي واملســـموع او بالصحف، وكذلك من خالل الدعاوى القضائية 
املرفوعة لعرقلتها والتي حســـمتها احملكمة الكلية وجاء قرارها برفض 
الدعوى بشـــقيها املستعجل واملوضوعي وذلك في االسبوع قبل األخير 
من نهاية العام، وأكدت ان كل االجراءات جاءت متفقة مع صحيح القانون 
واالجراءات املرعية فيها مبثل هذه الصفقات، ان هذه املؤثرات اخلاصة 
بالســـوق والناجتة عن مبادرة القطاع اخلاص وانعكاســـها على مجمل 
اداء السوق وارتباطه مستقبال بالسيولة الناجتة عنها. وان كان تفاعل 
الســـوق التلقائي مع تلك املؤثرات ايجابيا في محصلته اال ان أحد أبرز 
مثالبه هو خلق ذلك اجلدار الذي عمل على عزل بعض العوامل اجلوهرية 
والتي ســـتؤثر عليه قطعا على األمد الطويل بل هي مكمن املخاطر فيه 

مثل معضلة عمق سيولة السوق.

  فرصة مجدية

  وقال التقرير: ان انخفاض املؤشـــرات الفنية املالية لسوق الكويت 
لألوراق املالية مثل مكرر الربحية عند مقارنتها مع أسواق دول اخلليج، 
وعلى عكس ما يرمي اليه االعتقاد السائد بأن رخص األسعار ميثل فرصة 
مجدية وذلك عند قراءة املعادلة من الزاوية األخرى، وهي انه بشكل عام 
كلما ارتفع مكرر األرباح كان ذلك مؤشـــرا على املراهنة مبستقبل أرباح 
تلك الشـــركات، ولهذا فإن القراءة الفنية األدق تكون عبر مكرر األرباح 
مقســـوما على معدل النمـــو، وبالتالي فإن انخفاض املؤشـــرات الفنية 
للســـوق احمللي لقطاعات عريضة بالســـوق امنا هو مؤشر على تدني 
الثقة باالســـتثمار في الشريحة الكبرى من األسهم املتاحة، ونشير الى 
تصريح محافظ البنك املركزي الذي سّلط الضوء من خالله على اهمية 
السياسة املالية باعتبارها األداة األكثر تأثيرا على اجتاهات النشاط في 
قطاعات االقتصاد املختلفة، وأشار الى ان األزمة املالية وتداعياتها أبرزت 
احلاجة الى فتح املزيد من القنوات االســـتثمارية احمللية بخالف تداول 
األســـهم او العقار، وهو حديث جوهري يحكي عن مضامني حل األزمة 
املالية وانعكاســـاتها خاصة لغرض تكوين عمق لالقتصاد الكويتي مبا 
يعمل على حتصني االقتصاد احمللي من التذبذبات التي قد تنجم نتيجة 
اختـــالل اي قطاع مـــن قطاعات االقتصاد احمللي، والشـــك أن احلكومة 
واملجلس اتخذا خطوة رئيسية بداية العام عندما أقرت اخلطة التنموية 
اخلمسية للدولة مبيزانية قدرها ٣٧ مليارا وهي تعتبر اجنازا مبدئيا على 
طريق التنمية املدروســـة «آخر خطة تنمية مت اقرارها كانت عام ١٩٨٦) 
للنهوض مبكونات االقتصاد من خالل القيام بعملية تصحيح اقتصادية 

شـــاملة وغربلة لبعض القطاعات املتهالكة والتي حتتاج الى اعادة نظر 
في سياساتها وأسلوب ادارتها ومحاولة تطويرها لتتواءم مع األهداف 
املعلنة، كما نود االشارة الى احدى أهم اللبنات التشريعية واملتمثلة في 
إقرار قانون هيئة أســـواق املال والتي أنيطت بها املسؤولية التشريعية 
والرقابية على ســـوق الكويت لألوراق املالية دون وجود اي ازدواجية 
للمعايير او تعارض في املصالح وهذا ســـيؤدي بالضرورة الى تطوير 
أســـاليب الرقابة ويدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة الســـوق 
ويوجد السياســـات والقواعد التي تنظم العمـــل فيه ويعزز من قدرته 
على جذب املزيد من املســـتثمرين احملليني واخلارجيني لالستثمار في 
الســـوق، اال انه التزال هناك حاجة ماسة إلقرار تشريعات جديدة تعمل 
على زيادة مؤشر الثقة باالقتصاد وتساهم في توفير السيولة للشركات 
من أجل مواصلة نشاطها واملساهمة في منو االقتصاد احمللي، ومن أهم 
األمور التشريعية التي نراها ضرورة قصوى ولكنها غير متبناة حتى 
هذه اللحظة مسألة شراء األصول من الشركات املليئة التي تعاني شح 
السيولة وإعادة بيعها الحقا، حيث ان مساهمة الدولة من خالل هيئاتها 
االقتصاديـــة املختلفة بالتعاون مع البنـــوك كفيلة بإعادة فتح القنوات 
التمويلية في ظل وجود خطة تنموية طموحة، أو بالدخول املباشر لشراء 
حصص في شركات ناجحة بهدف االستثمار وليس دعم السوق بأي شكل 
من األشـــكال ويجب أن ينظر هنا إلى اجلانب االستثماري والى العوائد 
املمكـــن حتقيقها من متلك تلك احلصص على املدى الطويل حيث كانت 
للحكومة جتارب تاريخية ناجحة بهذا الصدد أثبت الوقت مدى فاعليتها 
وعوائدها املجزية وليس كما يحدث اآلن من وجود محفظة اســـتثمارية 
وطنية هدفها الرئيسي تثبيت االسعار او االستفادة من فروقاتها لتحقق 
من خاللها ربحا قصيرا، ويجب االشـــارة الى أن املؤسســـات التي كان 
لها دور ســـلبي من حيث سوء إدارتها واستغالل مواردها بطريقة غير 
مدروسة يجب عدم مكافأتها بأي حال من األحوال من خالل التشريعات 
املعنية. هذا ونعتقد بأن الفترة املقبلة ستشـــهد ثقة اكبر في الســـوق 
خاصة ان املؤشـــرات األولية حلجم ارباح قطاع البنوك ومنوها ستدفع 
بعجلة السوق إلى األمام وكذلك في حال امتام صفقة االستحواذ املرتقبة 
واستفادة قطاع عريض من الشـــركات املدرجة بشكل مباشر من جهة، 
ومن جهة أخرى عودة جزء كبير من ريعها إلى هيئة استثمار مباشر في 
السوق سواء من املستثمرين االستراتيجيني او صغار املساهمني وهو ما 
سيعمل على حتسني معدالت السيولة ويساهم في حلحلة معضلة عمق 
الســـيولة التي يعاني منها سوق رأس املال، وهو ما ينعكس بافتراض 
ثبات العوامل األخرى الى رواج فرص االستثمار على املستوى القصير 
ومتوسط األجل. وبالنظر إلى الوضع العام للسوق خالل سنة ٢٠١٠ جند 
أنه مر مبنعطفات تاريخية مهمة ونرى من األجدى أن يتم تقسيمها حسب 

تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة أو حدث.

  الربع األول

  وأوضح التقرير أن فترة الربع األول مثلت انشط فترات العام ٢٠١٠ 
وهي التي اختتمت بتســـجيل مؤشر الســـوق العام ألعلى مستوى له 
خالل السنة والذي يربو على ٧٥٠٠ نقطة في حني كان متوسط التداول 
اليومي بها يفوق سقف ٧٥ مليون دينار، هذا وقد شهدت الفترة فصوال 
ومراحل مهمة واملفارقة ان بدايتها كانت ســـلبية ومتأرجحة من ناحية 
األداء وحتديدا خالل الثلث األول منها حيث اقتاتت التعامالت فيها على 
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