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خاصة في ظل استمرار ضعف األصول لدى هذه الشركات، خاصة السائلة 
التي يقابلها مطالب للبنوك دون قدرة على تسييل هذه األصول لتراجع 

قيمها بشكل حاد أو لرداءتها وعدم جاذبيتها للمستثمرين.

  آلية التداول

  ازدادت القوة الشرائية على أسهم البنوك، األمر الذي دفع أسعار أغلبها 
لالرتفاع، خاصة سهم البنك األهلي املتحد الذي ارتفع ملستويات قريبة 
من احلد األعلــــى، فيما انه 
رغم التداوالت القياسية التي 
شهدها سهم البنك الدولي، 
إال انه سجل ارتفاعا محدودا 
في سعره ولكن آلية تداول 
السهم تشير الى انه مرشح 
ملزيد من االرتفاع، خاصة ان 
هناك معلومات تشير الى ان 
البنك يتوقع ان يوزع أرباحا 
عــــن عــــام ٢٠١٠، وازدادت 
القوة الشــــرائية على سهم 
«بيتك» الذي حقق مكاسب 
محدودة، كذلك األمر لسهم 
البنك الوطني الذي ارتفعت 
تداوالته وســــعره السوقي 
مقارنة بأول من أمس، فمع 
العمومية  اقتراب اجلمعية 
للبنك في آخر شهر فبراير 

اذ مت تداول ٦١٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٦٨٥ صفقة قيمتها ٤ ماليني 
دينار. وجاء قطاع الشــــركات الصناعية فــــي املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٦٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٤١٥ صفقة قيمتها 

٣٫٤ ماليني دينار.

  الوضع السياسي

  التوقعات بحســــم جلســــة مجلس االمة اليوم لصالح الغالبية من 
االعضاء ضد عدم طرح الثقة 
في رئيس احلكومة خلقت 
أجواء من التفاؤل جتاه األزمة 
الراهنة، خاصة ان الوضع 
االقتصادي يحتاج الى تكاتف 
السلطتني إلجناز مشاريع 
التنمية إلنقاذ القطاع اخلاص 
من حالة الركود التي يعاني 
منها، خاصة انه في حاجة 
ملشاريع جديدة تخلق فرصا 
استثمارية تساعد على إيجاد 
موارد مالية للشركات التي 
تعاني من شح املوارد وندرة 
الفرص االستثمارية، فرغم 
بوادر التعافي التي ظهرت 
على قطــــاع البنوك، إال ان 
العديد من الشركات التزال 
تعاني من تداعيات األزمة، 

 البنوك تواصل تألقها وتدفع القيمة السوقية ألول مستوى 
قياسي في ٢٠١١.. وتدعم نشاط األسهم الرخيصة 

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٧ شركات والبالغة 
٣٤٫١ مليون دينار على ٦٠٫٦٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بنك برقان، 

بيتك، بنك بوبيان، زين، االفكو.

ــهم االفكو البالغة ٨٫٦    استحوذت قيمة تداول س
ماليني دينار على ١٥٫٣٪ من القيمة االجمالية.

  حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك مبقدار ٢٦٧٫٨ نقطة، تاله قطاع االغذية 
مبقــــدار ٣٠٫٤ نقطة، تاله قطــــاع الصناعة مبقدار 
٢٤٫٥ نقطة، فيما تراجع مؤشــــر قطاع الشــــركات 
غير الكويتية مبقدار ٩٫١ نقاط، تاله العقار مبقدار 

٢٫١ نقطة. 

املقبل يتوقع ان يصل سعر سهم البنك 
الى مستوى دينار و٦٠٠ فلس، كذلك 
ارتفعت تداوالت ســــهم بنك بوبيان 
الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره 

السوقي.
  وتباينت حركة أســـعار أســـهم 
الشـــركات االســـتثمارية صعـــودا 
وهبوطا في تـــداوالت مرتفعة على 
بعض األسهم، إال انه لوحظ االنخفاض 
امللحوظ لسهمي االستثمارات الوطنية 
واملال لالستثمار بفعل عمليات البيع 
امللحوظة نتيجة إشاعات حول احتمال 
تأجيل اإلعالن عن إمتام صفقة زينـ  
اتصاالت عن موعدها ملدة أسبوعني، 
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر ان 
الصفقة ســـيعلن عن إمتامها في موعدها، فيما شهد سهم مجموعة 
عـــارف ارتفاعا باحلد األعلى في تـــداوالت ضعيفة مع توقعات بأن 
يواصل السهم االرتفاع مدعوما بتوقيع الشركة اتفاقية مع البنوك 

الدائنة إلعادة هيكلة ديونها.
  وازدادت القوة الشرائية على ســــهم الصفاة لالستثمار الذي حقق 
مكاسب سوقية ملحوظة في إطار النشاط التصعيدي الذي تشهده أغلب 
أســــهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، واستمر االجتاه الصعودي 

لسهمي األمان لالستثمار واألولى لالستثمار.
  وارتفعت نسبيا حركة التداول على أغلب أسهم الشركات العقارية، 

خاصة سهم أبيار الذي ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون عروض.

  الصناعة والخدمات

  حققت أغلب أسهم الشـــركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض األســـهم، خاصة سهم الصناعات 
الوطنية الذي شـــهد ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره مدعوما 

باملكاسب السوقية التي يحققها سهما البنك الوطني وبيتك.
  وحققت أغلب أسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها، 
خاصة الرخيصة التي شهد أغلبها تداوالت نشطة، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم زين، إال انه سجل انخفاضا 
محدودا في ســـعره، فيما استمرت التداوالت القياسية على سهم 
االفكو الذي حقق مكاسب ملحوظة، كما سجل سهم ياكو ارتفاعا 
باحلد األعلى، ومعروف ان الشركتني يستحوذ «بيتك» على أكبر 
حصة فيهما، ورغم األرباح والتوزيعات اجليدة لشـــركة االفكو، 
اال ان طبيعة التداوالت القياسية املتواصلة على السهم أكبر من 
كون األرباح التي حققتها الشركة في العام املاضي جيدة او التي 

يتوقع ان حتققها في العام احلالي.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات على ٦٠٫٦٪ من 
إجمالي قيمة الشركات التي شـــملها التداول والبالغ عددها ١١٩ 

شركة. 

 هشام أبوشادي
  واصل قطــــاع البنوك تألقه لليوم 
الثاني على التوالي بفعل القوة الشرائية 
التي تركزت على أسهم القطاع بشكل عام 
واألسهم اجليدة في القطاعات األخرى، 
األمر الذي دفع مؤشري سوق الكويت 

لألوراق املالية لالرتفاع امس.
  ويأتي هذا النشاط مدعوما بروح 
التفاؤل الداء السوق خالل العام احلالي، 
وان كانت القوة الشرائية مركزة على 
الشركات القادرة على توزيع ارباح عن 
اداء ٢٠١٠ مــــن جهة، ومن جهة اخرى 
املتداولني لبناء مراكز  حترك اوساط 
مالية على الشركات التي خرجت من 
عنق األزمة حتى وان كانت غير قادرة 

على توزيع ارباح في الســــنوات الثالث املقبلة إال أن اآلمال في حتقيق 
مكاسب سوقية من شراء هذه األسهم آلجال متوسطة وبعيدة املدى يعد 
املبرر الوحيد لشــــراء هذه األســــهم، خاصة ان هناك الكثير من األسهم 
التي اســــعارها تتراوح ما بني ٥٠ و ١٠٠ فلس ومتكنت من اعادة هيكلة 
ديونها وأصولها، يتوقع ان حتقق اسعارها مكاسب سوقية كبيرة خالل 
العــــام احلالي، باالضافة الى ان اجتــــاه ادارة البورصة لفصل تداوالت 
اسهم الشركات التي اسعارها دون الـ ١٠٠ فلس جلعلها تتداول وحدها، 
سيجعل مالك هذه األسهم لتصعيدها حتى ال تدخل ضمن القائمة التي 
تعتزم البورصة خلق ســــوق آخر لها، هذا على اجلانب الفني، اما على 
جانب االقتصاد الكلي فان هناك تفاؤال بان تشهد مشاريع التنمية نقلة 
في حجم املشاريع التي سيتم تنفيذها، األمر الذي سيؤدي الى حتريك 

مختلف القطاعات االقتصادية.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٢٦٫٥ نقطة ليغلق على ٦٩٧٤٫١ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٣٨٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٢٫٦٤ نقطــــة ليغلق على ٤٨٧٫٧٧ نقطة بارتفاع نســــبته ٠٫٥٤٪ مقارنة 
بأول من أمس. وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢٨١٫٤ مليون سهم نفذت 
مــــن خالل ٤٥٨٩ صفقة قيمتها ٥٦٫٢ مليون دينار، وجرى التداول على 
اسهم ١١٩ شــــركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٥٧ 
شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٤ شركة وحافظت اسهم ٢٨ شركة على 

اسعارها و٩٦ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ مت تداول ٣٥٫٤ مليون 

سهم نفذت من خالل ٩٦٨ صفقة قيمتها ٢١٫٤ مليون دينار.
  وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٧٨٫٢ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٠٥٩ صفقة قيمتها ١٨ مليون دينار. 
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٧٩٫٩ 

مليون سهم نفذت من خالل ١٢٤١ صفقة قيمتها ٧٫٩ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث القيمة، 

 تراجع «زين» 
وأغلب األسهم 
المرتبطة بها 
وارتفاع أسهم 
أغلب الشركات 
التابعة لـ «بيتك»

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

  ٧ شركات
  على ٦٠٫٦٪ 

  من القيمة 
اإلجمالية 

(سعود سالم)   ارتفاع ملحوظ ملؤشرات السوق 

 المؤشر ٢٦٫٥ نقطة وتداول 
٢٨١٫٤ مليون سهم قيمتها 

٥٦٫٢ مليون دينار 

 ارتفاع 

 «بيان»: أداء ضعيف للبورصة في ٢٠١٠.. رغم قانوني «التنمية» و«أسواق المال» 
املصرفي. كما كانت أخبار الشركات 
حاضرة، وعلى رأسها أخبار صفقة 
«زين»، إذ ظهرت أخبار عن اتفاق 
املساهمني الكبار على آلية لتجميع 
عدد األسهم الالزم إلمتام الصفقة. 
من ناحية أخرى أوصى قاضي صلح 
أميركي في أتالنتا برفع الئحة التهم 
املوجهة إلحدى الشركات التابعة 
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، 
وذلك فيما يختص بعقدها لتوريد 
الغذائية للقوات األميركية  املواد 

في العراق والكويت.

  نوفمبر: تراجع من جديد

  تراجع السوق في شهر نوفمبر 
منهيا موجة صعود دامت ٤ شهور 
متتالية، إذ انخفض املؤشر السعري 
بنسبة ٢٫٤٥٪، فاقدا بذلك مستوى 
الـــــ ٧٫٠٠٠ نقطة، في حني تراجع 
املؤشر الوزني بنسبة بلغت ١٫٦٢٪. 
وقد تأثر املتداولون في الســــوق 
خالل الشهر بشكل واضح باألخبار 
املتعلقة مبسألة متويل خطة التنمية 
ودور البنوك فيها، والنقاشات التي 
دارت حول مدى ذلك الدور وترقب 
اإلعالن احلكومي الرسمي في تلك 
املسألة. وفيما يتعلق بأخبار صفقة 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» مع 
شركة اتصاالت اإلماراتية، فكان 
أهمها هو طلب شــــركة اتصاالت 
اإلماراتية أن تقوم شركة االتصاالت 
املتنقلة ببيــــع كامل حصتها في 
شــــركة «زين الســــعودية» وفقا 

جلدول زمني مناسب.

  ديسمبر: أداء متذبذب

  أنهى السوق تداوالت ديسمبر 
على ارتفاع لكال مؤشريه بعد أداء 
متذبــــذب نتيجة ضغــــوط بيعية 
قابلتها عمليات شــــراء كانت لها 
الكلمة العليا بنهاية الشهر، ليغلق 
املؤشر السعري مرتفعا بنسبة بلغت 
٠٫٩٤٪، فيما كان أداء املؤشر الوزني 
أكثر إيجابية، إذ أقفل مسجال منوا 
نسبته ٣٫٧٩٪. واستمرت العوامل 
الداخلية في لعب الدور الرئيسي في 
توجيه دفة التداوالت، فمن ناحية 
استمر املتداولون في انتظار إعالن 
احلكومة عن رؤيتها الرسمية لدور 
البنوك فــــي متويل خطة التنمية، 
ومن ناحية أخرى، شغلت أخبار 
صفقة «زين» جانبا من اهتمامهم، 
خاصة فيما يخص القضية املرفوعة 
إليقاف إجراءات فتح الدفاتر، والتي 
مت رفضها الحقا. أما على الصعيد 
السياسي، فقد تأثر السوق بالنزاع 
الناشب بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية والذي دفع بعض النواب 
على اثره لطلب اســــتجواب سمو 

رئيس مجلس الوزراء. 

نشاط السوق خاصة في النصف 
األول مــــن الشــــهر، وذلك نتيجة 
لتخوف بعض املســــتثمرين من 
تعــــرض الشــــركات لإليقاف عن 
التــــداول بســــبب جتاوزها املدة 
القانونية املمنوحة لإلفصاح عن 
تلك النتائج، وهو ما أدى لسيادة 
حالة من احلذر والترقب في تداوالت 
بداية الشــــهر. إال أن صدور قرار 
احلكومة املتعلق بإســــناد متويل 
مشاريع التنمية للجهاز املصرفي 
أدى إلى حدوث نشاط ألداء السوق 
الذي متكن في النهاية من تسجيل 

مكاسب شهرية.

  سبتمبر: نشاط واضح

  اتسم أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل شهر سبتمبر بالنشاط 
الواضح على أسهم قطاع البنوك، 
ملا تتمتع به تلك األسهم من ظروف 
اســــتثنائية على خلفية تداعيات 
القرار احلكومي بإســــناد متويل 
مشاريع خطة التنمية إلى اجلهاز 
املصرفي. فقد ظلت تلك األســــهم 
في شــــغل جانب كبير من اهتمام 
املتداولني وهو ما انعكس بشكل 
واضح على املؤشر الوزني الذي 
أغلق مع نهاية الشهر محققا مكاسب 
أفضل من نظيره السعري، إذ سجل 
منوا شهريا نسبته ٦٫٩٢٪ ليعزز 
بذلك من مكاسبه منذ بداية العام، 
في حني أغلق املؤشــــر السعري 
محققا منوا نســــبته ٤٫٤٣٪. غير 
أن قطــــاع البنــــوك لــــم يكن هو 
الوحيد الذي بعث نشاطا بالسوق 
خالل ســــبتمبر، إذ شهد عدد من 
األســــهم القيادية األخرى نشاطا 
مماثال، ومنها سهم شركة املخازن 
العمومية «أجيليتي»، حيث تفاعل 
املستثمرون مع األخبار اإليجابية 
التي تواردت بشأن قضية الشركة 
مع اجليش األميركي، وكذلك أخبار 
عــــن عرض من شــــركة اتصاالت 
اإلماراتية لشراء حصة من أسهم 
املتنقلة «زين»  شركة االتصاالت 
وقد أسهمت تلك األخبار في بعث 

حالة من التفاؤل بني املتداولني.

  أكتوبر: مكاسب جديدة

  استمر سوق الكويت لألوراق 
املالية في تسجيل املكاسب ملؤشريه 
الرئيسيني، إذ أغلق املؤشر السعري 
بنهاية الشهر محققا مكاسب بلغت 
نســــبتها ١٫١٣٪، فيما منا املؤشر 
الوزني بنسبة ١٫٧٦٪. وكان تأخر 
نتائج الشركات املدرجة للتسعة 
شــــهور املنقضية من العام ٢٠٠٩ 
أحد عوامل الضغــــط التي أثرت 
على حركة الســــوق. إضافة إلى 
القرار احلكومي بإسناد  تداعيات 
متويل مشاريع التنمية إلى اجلهاز 

فيها السوق الكويتي وإن بنسب 
متفاوتة. وقد مر السوق بتغيرات 
عدة في شكل أدائه خالل يونيو، 
فقد افتتح الشهر بأداء غلب عليه 
التماسك في أسبوعه األول بفضل 
استقرار أداء األسهم القيادية. غير 
أن السوق ما لبث أن شرع في اتخاذ 
مسار هابط عبر تداوالت متذبذبة 
ليبلغ مؤشره السعري قاع أدائه 
خالل يونيو في منتصف الشهر، 
مقتربا من أدنى مستوى بلغه سابقا 
منذ بدايــــة األزمة املالية العاملية، 
وقد حدث هذا التراجع رغم األخبار 
املتعلقــــة ببيع صفقة  اإليجابية 
أصول افريقية لشركة االتصاالت 
املتنقلة «زين»، والتي دعمت السوق 
بعض الشيء دون أن تتمكن من 

حتويل اجتاهه العام.

  يوليو: ارتفاع من جديد

  أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت شهر يوليو محققا 
ارتفاعا جلهة مؤشريه الرئيسيني، 
إذ أغلق املؤشر السعري مسجال 
منوا شهريا بلغت نسبته ١٫٧١٪، في 
حني شهد املؤشر الوزني أداء أفضل 
وسجل ارتفاعا نسبته ٥٫٤٩٪. وقد 
شكل تأخر عدد كبير من الشركات 
املدرجة فــــي اإلعالن عن نتائجها 
للربع الثاني عامل ضغط على أداء 
السوق خاصة في النصف األول 
من الشهر، حيث تسبب في زيادة 
التحفــــظ لدى املتداولني ملا متثله 
تلك النتائج من أهمية الجتاهاتهم 
االستثمارية. وقد أسفر ذلك عن 
تراجع السوق في جلسات التداول 
األولى من الشهر ليخترق قاع أدائه 
منذ بدايــــة األزمة املالية العاملية. 
إال أن أنباء إيجابية تواردت خالل 
الشهر، أهمها أخبار عن دعم حكومي 
متوقع لالقتصاد، انعكست بشكل 
إيجابي على الســــوق، فتمكن من 
استجماع قواه مرة أخرى ونشطت 
احلركة الشرائية في السوق وخاصة 
القيادية، مما مكن  على األســــهم 
املؤشرين الرئيسيني من معاودة 
االرتفاع ليعوضا بذلك خسائرهما 
التي سجالها منذ بداية الشهر الذي 

أنهياه في املنطقة اخلضراء.

  أغسطس: المحافظة
  على المكاسب

الكويت لألوراق    حافظ سوق 
املالية خالل شهر أغسطس على 
اجتاهه الصاعد، ومتكن من تسجيل 
النمو ملؤشريه الرئيسيني، حيث 
ارتفع املؤشر السعري بنسبة ٠٫٥١٪ 
فيما بلغت نسبة مكاسب املؤشر 
الوزني ٣٫٩٦٪. هذا واستمر تأخر 
العديد من الشركات املدرجة عن 
إعالن نتائجها فــــي التأثير على 

املالية خسائر كبيرة في شهر مايو 
أفقدته جميع مكاسبه السنوية، 
وأعادته إلى ما دون مستوى إغالق 
العــــام ٢٠٠٩. وقد طالت عمليات 
البيع ما يقارب ٨٠٪ من األســــهم 
التي مت تداولها خالل الشهر. وعليه 
تكبد مؤشر السوق السعري خسارة 
شهرية نسبتها ٨٫٢٢٪، ليهبط دون 
إغالق ٢٠٠٩ مبا نســــبته ٤٫٣٦٪، 
فيما تراجع املؤشــــر الوزني في 
نهاية مايو بنسبة ٦٫٦٢٪ مقلصا 
من مكاســــبه السنوية لتصل إلى 
٥٫٤٦٪. وكان تأخــــر العديــــد من 
الشركات املدرجة في اإلعالن عن 
نتائجها للربــــع األول من ٢٠٠٩، 
هو أحد عوامل الضغط التي أثرت 
على حركة الســــوق، كما ساهمت 
التراجعات املســــجلة في أسواق 
األسهم العاملية واإلقليمية بسبب 
اليونــــان في تعميق  أزمة ديون 
خســــائر الســــوق، إال أن افتقاره 
لعوامل الدعم الداخلية كان له الدور 
األبرز في خسائر شهر مايو، وهو 
ما تزامن مع ضغوط بيعية شديدة، 
اقترب على إثرها مؤشــــر السوق 
الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ 

بداية األزمة املالية العاملية.

  يونيو: استمرار التراجع

  تكبد ســــوق الكويت لألوراق 
املالية خســــارة جديدة عن شهر 
يونيو بعد أن تراجع كال مؤشريه 
عن مستويات إغالقهما في مايو، 
حيث تراجع املؤشر السعري بنسبة 
٢٫٣٤٪، فيما انخفض املؤشر الوزني 
بنســــبة ٢٫٣١٪، بتأثير من غياب 
عوامــــل الدعم الداخليــــة. والتي 
لم تكن وحيدة فــــي التأثير على 
السوق، إذ لعبت األزمة االقتصادية 
مبنطقة اليورو، إضافة إلى حترك 
أسعار النفط دورا في التأثير على 
جميع أسواق األسهم اخلليجية مبا 

بيع أصول «زين» في أفريقيا من 
جهة، والنتائج السنوية للشركات 
املدرجة التي لم يتم اإلفصاح عنها 

من جهة أخرى.

  أبريل: عمليات بيع

  تراجع سوق الكويت لألوراق 
املالية في أبريل بســــبب عمليات 
البيع التي طالت الغالبية العظمى 
من األسهم التي مت التداول عليها 
خالل الشــــهر، غير أن االستقرار 
في أسعار أسهم الشركات القيادية 
بشكل عام حافظ على توازن نسبي 
في أداء السوق، فقد تراجع مؤشر 
الســــوق الوزني مع نهاية الشهر 
بنسبة ١٫٢٢٪، في الوقت الذي سجل 
فيه املؤشر السعري خسارة شهرية 
نسبتها ٣٫١١٪. وقد ترافق تراجع 
مؤشري الســــوق الرئيسيني في 
أبريل مع انخفــــاض ملحوظ في 
مستويات التداول، وكان السوق 
قد حقق منوا في األســــبوع األول 
من أبريل بعد أن شهد أداء متذبذبا 
خالل جلســــات األسبوع على إثر 
توزع نشاط املتعاملني بني عمليات 
شراء انتقائية من جهة وعمليات 
بيع بهدف جني األرباح من جهة 
أخرى، إال أن عمليات البيع فرضت 
ســــيطرتها على مجريات التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل األسبوعني التاليني، ما أدى 
إلى تسجيل السوق خلسائر جعلت 
املؤشــــر الســــعري يتخلى عن ٣ 
مستويات مئوية بعودته إلى نطاق 
الـ ٧٫٢٠٠ نقطة، ثم عاد الســــوق 
ليتماسك في األسبوع األخير من 
أبريل وحقق بعض املكاسب التي 
ساهمت في التخفيف من خسائره 

الشهرية. 

  مايو: خسائر كبيرة

  تكبد ســــوق الكويت لألوراق 

خالل شهر فبراير، ومن ثم استقرار 
أدائه وحفاظه على األرباح احملققة، 
اعتماد مجلس الوزراء مشروع خطة 
التنمية السنوية لعام ٢٠١٠-٢٠١١ 
بتكلفة إجماليـــة تصل إلى ٤٫٧٨ 
مليارات دينار، وتبع اعتماد خطة 
التنمية السنوية إقرار مجلس األمة 
قانوني اخلطـــة التنموية وهيئة 
سوق املال في مداولتهما الثانية، 
بأغلبية مريحة لكليهما. من جهة 
أخرى، كان ألخبار الشركات املدرجة 
النصيب األكبر في التأثير اإليجابي 
على مجريات التداول، إذ مت اإلعالن 
عن نتائج سنوية جيدة ضمن قطاع 
البنـــوك، كما مت اإلعالن عن تلقي 
املتنقلة «زين»  شركة االتصاالت 
عرضا لشراء أصول لها في القارة 
األفريقية يقدر بــــ ١٠٫٧ مليارات 

دوالر.

  مارس: استقرار عام

الكويت لألوراق    حافظ سوق 
املالية خالل مارس على استقرار 
عام في أدائه وأنهى تداوالت الشهر 
على ارتفاع بعد أن تذبذبت مؤشراته 
متأثرة بعمليــــات البيع من جهة 
واألنشطة الشرائية من جهة أخرى، 
وقد أقفل املؤشر السعري بنهاية 
مارس مرتفعا بنسبة ٢٫١٠٪ بعد أن 
متكن من جتاوز مستوى الـ ٧٫٥٠٠ 
نقطة، فيما سجل املؤشر الوزني 
منوا شهريا بلغت نسبته ٣٫٧٣٪. 
وسيطرت عمليات جني األرباح على 
مجريات التداول في بعض جلسات 
الشهر. في املقابل، ساهمت عمليات 
الشراء االنتقائي خالل الشهر، والتي 
كان جزء منها ذا طابع مضاربي في 
التخفيف من تأثير جني األرباح 
وحتقيق التوازن ألداء الســــوق، 
وقد تأثر نشــــاط الســــوق خالل 
الشهر بحالة الترقب التي انتابت 
املتعاملني بالسوق لتطورات صفقة 

شركة املخازن العمومية «أجيليتي» 
واجليش األميركي.

  وقد اســــتمر االجتاه اإليجابي 
املتذبــــذب في الربــــع األخير من 
الوزني  العام، حيث عزز املؤشر 
مكاسبه، فيما متكن املؤشر السعري 
مــــن تعويض خســــائره تقريبا، 
وشــــهدت تلك الفترة عدة أحداث 
مهمة، في مقدمتها النقاشات التي 
دارت حول خطــــة التنمية ودور 
البنــــوك فيها، إضافة إلى األخبار 
املتعلقة بصفقة بيع حصة من أسهم 
املتنقلة «زين»  شركة االتصاالت 
إلى شركة االتصاالت اإلماراتية، 
خاصة القضية التي مت رفعها بشأن 
وقف إجراءات فتح الدفاتر، والتي 
رفضت الحقا، مرورا باخلالف بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

في شهر ديسمبر.

  يناير: ارتفاع محدود

  أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
املاليــــة أول أشــــهر ســــنة ٢٠١٠ 
على ارتفاع محدود في مؤشــــره 
الســــعري، في حني سجل املؤشر 
الوزني انخفاضا ملحوظا نتيجة 
الضغوط التي تعرضت لها مجموعة 
من األســــهم القيادية، وقد جاءت 
محصلة شهر يناير بعد حترك شبه 
أفقي ملؤشر السوق السعري، الذي 
أمضى جلســــات الشهر متأرجحا 
حول مستوى الـ ٧٫٠٠٠ نقطة ضمن 
نطاق ضيق نسبيا، إذ لم يتعد الـ 
٢٠٠ نقطة، ويعود التباين في أداء 
املؤشرين الرئيسيني للسوق إلى 
تركز التداوالت خالل الشهر على 
األسهم الصغيرة بشكل عام، فيما 
شهد النشاط على أسهم الشركات 
القيادية ضعفا ملحوظا. من جهة 
أخــــرى، وجد املتداولــــون خالل 
الشــــهر صعوبة في استشــــراف 
اجتاه السوق، خصوصا في ظل 
غياب محفزات قوية تطغى على 
مسببات حالة احلذر وتدفع باجتاه 
االرتفاع وحتقيق النمو، وهو ما 
أدى إلى سيطرة املضاربات على 

مجريات التداول.

  فبراير: عمليات شراء

  قدم سوق الكويت لألوراق املالية 
أداء استثنائيا خالل شهر فبراير 
مدفوعا بعمليات الشراء التي طالت 
أسهما من مختلف األوزان، غير أن 
التركيز كان واضحا على أســـهم 
الشركات القيادية وهو ما انعكس 
على أداء مؤشـــر السوق الوزني 
الذي منا خالل الشهر بنسبة الفتة 
بلغت ١٣٫٥٠٪، في الوقت الذي سجل 
فيه املؤشر السعري ارتفاعا شهريا 
بنسبة ٥٫٠٣٪. ومن العوامل التي 
ساهمت في حتقيق السوق للمكاسب 

 قــــال التقرير 
الـســـــنــوي 
الصـادر عـــن 
شــــركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية ٢٠١٠ أنهى 
مســــجال تباينا ملموسا ملؤشريه 
الرئيسيني، وقد عكس أداء مؤشري 
املتداولني خالل  السوق توجهات 
العــــام، إذ حقق املؤشــــر الوزني 
مكاســــب متميزة كانت نســــبتها 
٢٥٫٥١٪، فيما أغلق املؤشر السعري 
تقريبا على نفس مستوى إغالقه في 
نهاية ٢٠٠٩، متكبدا خسارة طفيفة 
كانت نسبتها ٠٫٧١.٪. وعكس أداء 
مؤشري السوق تركيزا واضحا من 
املستثمرين على الشركات القيادية 
والثقيلة خــــالل عام ٢٠١٠، ورغم 
احملصلة النهائية ألداء املؤشرين، 
إال أن السوق مر بعدة تقلبات خالل 
٢٠١٠، ساهمت فيها أوضاع االقتصاد 
العاملي، وإن ظلت العوامل الداخلية 

هي املؤثر الرئيسي. 
  وقد شهد الربع األول من العام 
مجموعة عوامــــل إيجابية دعمت 
وضع الســــوق، على رأسها إقرار 
األمــــة لقانونــــي اخلطة  مجلس 
التنموية وهيئة سوق املال وكذا 
بداية ظهور األخبار عن صفقة بيع 
أفريقية مملوكة لشــــركة  أصول 
االتصــــاالت املتنقلة «زين»، فيما 
شهد الربع الثاني من السنة عوامل 
سلبية خارجية وداخلية. فعلى 
الصعيد الداخلي تأثر السوق بغياب 
عوامل الدعم فضال عن مروره بفترة 
ترقب طويلة نتيجة تأخر الشركات 
املدرجة فــــي اإلعالن عن نتائجها 
للربع األول املنقضي من العام ٢٠١٠، 
مما أسفر عن ظهور حالة عامة من 
التحفظ بني املتداولني عبرت عن 
نفســــها في شكل معدالت سيولة 
يومية منخفضة بشــــكل واضح، 
أما العوامل اخلارجية التي أثرت 
على السوق في الربع الثاني فكان 
أهمها ظهور األزمــــة االقتصادية 
مبنطقــــة اليورو علــــى إثر تعثر 
االقتصــــاد اليوناني وإقرار خطة 

إنقاذ أوروبية له.
  واضاف: ان الســــوق حتسنت 
أوضاعه بشكل ملحوظ في الربع 
الثالــــث، بتأثير مــــن عوامل دعم 
إيجابية كان بعضهــــا ذا طبيعة 
اقتصادية وبعضها نابع من العوامل 
الداخلية بالسوق، وكان على رأس 
األحــــداث االقتصادية املهمة قرار 
احلكومة إسناد متويل خطة التنمية 
إلى اجلهاز املصرفي، وقد استجاب 
املتداولون لهذا القرار بنشاط شرائي 
ملموس قادته أســــهم البنوك، أما 
عن العوامل الداخلية التي دعمت 
السوق فكان من أهمها التطورات 
اإليجابية في النزاع القانوني بني 
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