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الشركات العقارية خالل فورة نشاط السوق استغلت الفوائض 
املالية لديها في شـــراء االسهم واالبتعاد عن نشاطها الرئيسي 
باستثناء عدد محدود من الشـــركات العقارية التي لها اصوال 
عقارية جيدة مكنتها من حتقيق ايرادات خالل االزمة حتى وان 
كانت هذه االيرادات تراجعت اال انها متتلك اصوال جيدة مدرة 
للدخل لذلك فإن حتسن اصول الشركات االستثمارية والعقارية 
مرتبط بشكل اساسي بتحسن اسواق املال اخلليجية، واذا كانت 
كل املؤشرات تشير الى 
امكانية ان حتقق اغلب 
االسواق املالية اخلليجية 
خصوصا ســـوقي قطر 
والســـعودية مكاســـب 
بحكم تزايد وتيرة االنفاق 
احلكومي في هذه الدول 
فإن السوق الكويتي قد 
تكون مكاســـبه اقل من 
هذه االسواق خالل العام 
احلالي نتيجة املخاوف 
من عدم تسريع وتيرة 

املشاريع التنموية.

  آلية التداول

حركـــة    تراجعـــت 

صفقة قيمتها ٨٫١ ماليني دينار.
  وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٧٠٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٩٤٧ صفقة قيمتها 

٦٫٣ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٧٫٢ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٣٦ صفقة 

قيمتها ١٫٨ مليون دينار.

  تحسن األصول

  ُيعد قطاعا االستثمار 
والعقار احللقة األضعف 
فـــي الســـوق نتيجـــة 
االنخفاض الكبير في حجم 
أصولهما االســـتثمارية 
في الســـوق، فإذا كانت 
شركات االستثمار تعاني 
من تداعيات األزمة بحكم 
انخفاض قيم استثماراتها 
فـــي الســـوق الكويتي 
واألسواق اخلليجية، فإن 
سوء املنهج االستثماري 
ملعظم الشركات العقارية 
ال يغتفر، وذلك نتيجة ان 

 تراجع البورصة متأثرة بعمليات جني األرباح
  وارتفاع معظم األسهم المرتبطة بسهم «زين»

 استحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شركات والبالغة 
٢٣٫٨ مليون دينار على ٦٠٫٤٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بيتك، بنك 
برقان، ايفا، االســـتثمارات، الصفاة لالستثمار، 

املباني، زين واالفكو.
ــتحوذت قيمة تداول سهم بيتك البالغة ٤٫٢      اس

ماليني دينار على ١٠٫٦٪ من القيمة االجمالية.
    تراجعت مؤشـــرات ٦ قطاعات اعالها البنوك 
مبقدار ٩٦٫١ نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار ٩٣٫٨ 
نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار ٣٧٫٧ 
نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع االغذية مبقدار ٤١٫٥ 

نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار ٨٫٧ نقاط.  ت 
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التداول على اســـهم البنــوك مع 
انخفـــاض اسعار بعضها خاصـــة 
سهم بيتـــك الذي خسر ٤٠ فلسا في 
تداوالت غلب عليها عمليات البيع 
تأثرا باملعلومات التي انتشـــرت 
حول عـــدم ترشح رئيس مجلس 
ادارته لالنتخابــات القادمة ملجلس 
االدارة بعد السنوات الكثيرة التي 
قضاها في هـــذا املنصب واستمرت 
التـــداوالت النشـــطة على سهم 
البنـــك الدولي الذي حافظ على 
سمهه ثابتا دون تغيير، فيما ان 
ســـهم بنك بوبيان الوحيد الذي 

حقق ارتفاعا في سعره السوقي.
  حققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشـــطة على بعض االســـهم فقد شـــهد سهم ايفا 
تداوالت نشـــطة ادت الرتفاع سعره ملستويات قريبة من احلد 
األعلى كما حقق سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا ملحوظا في 
سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا وذلك في اطار املكاسب التي 
حققتها اغلب الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي، وشهد سهم 
الصفاة لالستثمار تداوالت قياسية غلب عليها عمليات البيع 
جلني االرباح االمر الذي ادى النخفاض سعره بشكل ملحوظ، 
واستمر االجتاه الصعودي لسهم األولى لالستثمار الذي اغلق 
مرتفعا باحلد االعلى مطلوبا دون عروض وحققت اغلب اسهم 
الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداوالت نشطة على 
بعض االســـهم، فقد شهد سهم عقارات الكويت تداوالت نشطة 
وارتفاعا في سعره، كذلك شهد ســـهم جيزان تداوالت نشطة 
وارتفاعا محدودا في ســـعره، وذلك في اطار النشاط امللحوظ 
على اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة ايفا، وسجل سهم 
اجنازات ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت نشطة نسبيا، وذلك 
في اطار عمليات التصعيد املتواصل للسهم من قبل كبار املالك، 
وتراجع سهما مراكز العقارية ورمال العقارية انخفاضا باحلد 

األدنى في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع تراجع اسعار اغلبها باستثناء ارتفاع اسعار بعض االسهم 
خاصة سهم اخلدمات البحرية الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في 

تداوالت محدودة.
  كذلك تراجعت اســـعار اغلب اسهم الشـــركات العقارية في 
تداوالت محدودة باستثناء بعض االسهم التي حققت مكاسب 
جيدة كســـهم مشـــاعر الذي  ارتفع باحلد األعلى في تداوالت 
نشطة فيما سجل سهم أالفكو ارتفاعا في تداوالته وانخفاضا 
محدودا في ســـعره وحافظ سهم زين على سعره مستقرا في 
تداوالت ضعيفة فيما سجل سهم الوطنية لالتصاالت ارتفاعا 
محدودا في تداوالت ضعيفة وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 
١٠ شركات على ٦٠٫٤٪ من اجمالي اسهم الشركات التي شملها 

التداول والبالغ عددها ١٢١ شركة. 

 هشام أبوشادي
  سيطرت عمليات جني األرباح 
علـــى حركة التداول في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية في ختام 
تعامالت االســـبوع امس خاصة 
على اســـهم البنوك التي حققت 
مكاسب سوقية ملحوظة منذ بداية 
تعامالت االسبوع فيما حققت اغلب 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي مكاسب بنسب متفاوتة، 
وعلى الرغم من انخفاض مؤشري 
السوق اال ان قيمة التداول حافظت 
على مســـتوياتها اجليدة، األمر 

الذي يظهر مدى أجواء االرتياح التي تســـود أوساط املتداولني 
جتاه استمرار االجتاه الصعودي للسوق، ألسباب أبرزها بدء 
تســـريب املعلومات حول االرباح والتوزيعات اجليدة لبعض 
البنوك والشركات، باالضافـــة الى املساعي التي تبذلها بعض 
الشركات بجهودها الذاتية للخروج من تداعيــــات األزمة والتي 
يتوقع ان تتكلل بالنجاح خـــالل النصـــف األول بعد ان متكنت 
بعض الشـــركات مــن توقيــع اتفاقيات مـــع البنوك الدائنـــة 
إلعادة هيكلة ديونهــــــا، ولكن األهم من ذلك هو اهمية التزام 
احلكومة بتسريـــع وتيرة املشاريع التنموية، باالضافة الى ذلك 
فإن أغلب املجاميع االستثمارية ستحرص خالل العام احلالي 
على تصعيد قيم أصولها في السوق ما يعني ان اسعار اسهم 
الشـــركات دون مستـــوى الـ ١٠٠ فلس يتوقع ان ترتفع ألعلى 
من هذا املســـتوى خاصة الشـــركـــات التي متكنــت من اعادة 

جدولـــة ديونهـا.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصـــة ٢٣٫٨ نقطة ليغلق على 
٦٩٧٥٫٦ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٣٤٪ مقارنة بأول من امس، 
كذلـــك انخفض املؤشـــر الوزنــــــي ٢٫١٣ نقطـــة ليغلــق على 
٤٨٧٫٤١ نقطة بانخفـــاض نســـبتــــه ٠٫٤٤٪ مقارنــــة بــأول 

مـــن امـــس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢٥٧٫٣ مليون سهم نفذت من 

خالل ٤٢٠٥ صفقات قيمتها ٣٩٫٤ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســـهم ١٢١ شـــركة من اصل ٢١٥ شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٢٨ شركة وتراجعت اسعار اسهم 
٥٨ شـــركة وحافظت اسهم ٣٥ شركة على اسعارها و٩٤ شركة 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢١ مليون سهم نفذت من خالل ٧٠٤ صفقات قيمتها ١٣٫٨ مليون 

دينار.
  وجاء قطـــاع اخلدمات في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٤٢٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٥١ صفقة قيمتها 

٨٫٧ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمـــة، اذ مت تداول ١١٣٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ١٣٧٦ 

 نشاط ملحوظ 
على «إيفا» 
وشركاتها وبيع 
على «بيتك» 
وأغلب شركاته 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
١٠ شركات 

على ٦٠٫٤٪ من 
القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ٢٣٫٨ نقطة وتداول 
٢٥٧٫٣ مليون سهم قيمتها 

٣٩٫٤ مليون دينار 

 انخفاض 

 «وضوح»: إقبال واضح على األسهم اإلسالمية 
  بعد التسويات األخيرة بين البنوك والشركات المتعثرة 

 قــــــال تقريـــــــر 
شـــركة وضـــوح 
لالستشارات املالية 
واالقتصاديـــة ان 
ســـوق الكويت لـــألوراق أنهى 
تعامالت األسبوع األول من عام 
٢٠١١ بشكل إيجابي، حيث ارتفع 
مؤشر السوق السعري مبقدار 
٢٠٫١ نقطة ليقفل عند مستوى 
٦٫٩٧٥٫٦ نقطة، وبذلك يكون قد 
حقق أداء أسبوعيا بلغ ٠٫٢٩٪، 
وفي املقابل اقفل املؤشر الوزني 
عند مستوى ٤٨٧٫٤١ نقطة ليحقق 
أيضا أداء إيجابيا بلغ ٠٫٦٧٪، ومن 
جانب آخر فقد شـــهدت أحجام 
التداول تراجعا ملحوظا باملقارنة 
مع األســـبوع األخير من العام 
املاضي، حيـــث انخفضت قيمة 
التداول األسبوعية بنسبة ١٥٫٨٪ 
في حني تراجعت كمية التداول 

بنسبة ٤٫٣٪.
  وأوضـــح التقرير انه وعلى 
الرغم من أن االرتفاعات شملت 
عددا كبيرا من أسهم الشركات، 
إال أن الالفت للنظر هذا األسبوع 
الشـــركات  اإلقبـــال على  هـــو 
اإلســـالمية، األمر الذي انعكس 
بشكل واضح على أداء مؤشرات 
«وضوح للشركات اإلسالمية»، 
حيث حققت ارتفاعات أسبوعية 
تنافسية قياســـا مع مؤشرات 

السوق العامة.
  وبني التقرير أن مؤشر وضوح 
اإلســـالمي حقق ارتفاعا بنسبة 
بلغت ٤٫٢٪ كما ارتفع مؤشـــر 
قطاع االستثمار اإلسالمي بنسبة 
٩٫٥٪، وتركزت في أسهم شركات 
قطاع االستثمار والتي ارتفعت 
بنسب قياسية باملقارنة مع الفترة 
الزمنية والتي بلغت أربع جلسات 
تداول وهو األمر الذي لم نعهده 

منذ فترة طويلة.
التحرك  أن  التقرير     واعتقد 
األخيـــر ســـواء على شـــريحة 
الشركات اإلســـالمية أو غيرها 
من الشـــركات األخرى ما هو إال 
انعـــكاس حلالة التفـــاؤل التي 
أما  تسود أوساط املستثمرين، 
فيما يتعلق باألسباب وراء حالة 

الفترة الراهنة.

  مجريات التداول

التـــداول قال    وعن مجريات 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تداوالت األسبوع األول 
من ٢٠١١ على ارتفاع حيث أغلق 
الســـعري عند مستوى  املؤشر 
٦٫٩٧٥٫٦ نقطـــة مرتفعـــا بنحو 
٠٫٢٩٪ عن إغالق األسبوع السابق 
الذي بلغ ٦٫٩٥٥٫٥ نقطة، في حني 
أنهى املؤشر الوزني تداوالت هذا 
األســـبوع ليغلق عند مستوى 
٤٨٧٫٤١ نقطة مرتفعا بنحو ٠٫٦٧٪ 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق 
عند ٤٨٤٫١٧ نقطة. وبلغ إجمالي 
القيمة املتداولة لهذا األسبوع ما 
يقارب ١٧٣٫٧ مليون دينار مقارنة 
بنحو ٢٠٦٫٤ ماليني دينار خالل 
األسبوع السابق متراجعا بنحو 
١٥٫٨٪، وانخفضت كمية األسهم 
املتداولـــة لهذا األســـبوع بنحو 
٤٫٣٪ لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
١٫٠٢٨٫٧ مليون ســـهم من خالل 
تنفيذ ١٦٫٣٢٣ صفقة. أما من حيث 
نشـــاط القطاعات فقد تصدرها 
قطاع البنوك مستحوذا على ٣٨٫٢٪ 
من قيمة تداوالت السوق، يليه في 
قطاع اخلدمات بقيمة تداول تعادل 
٢٦٫٦٪ من إجمالي القيمة املتداولة، 
وحل قطاع االستثمار في املركز 
الثالث بقيمة تداول تعادل ١٦٫٣٪ 

من قيمة تداوالت السوق.  

التفاؤل فهي غير واضحة ولكن 
ميكن ربطها بالتسويات األخيرة 
بني البنوك والشركات املتعثرة، 
خصوصا مـــع تزايد االتفاقيات 
التـــي أبرمتها أخيـــرا عدد من 
الشركات مع البنوك الدائنة والتي 
تهدف إلى إعادة جدولة الديون 
وتسوية أوضاعها مبا يتوافق 
مع التدفقات النقدية وقدرة تلك 
الشـــركات، األمر الـــذي ميكنها 
من االســـتفادة من عامل الزمن 
وبالتالي تزايد فرص خروجها 
من أزماتها. ومـــا لم يكن هناك 
مبررات واضحة خصوصا على 
مستوى األساسيات فإننا نتوقع 
أن تستمر السيولة واملؤشرات 

في التذبذب.

  وأشـــار التقرير إلى ان عجز 
املؤشـــر بعد اختراق مســـتوى 
املقاومـــة املهم ٧٫٠٠٠ نقطة كان 
أمـــرا متوقعا، نظـــرا ملا يتمتع 
به هذا املســـتوى مـــن مقومات 
قوة واضحة، يتمثل أبرزها في 
توافقه مع نسبة «فيبوناتشي» 
التصحيحيـــة البالغـــة ٦١٫٨ ٪ 
للتراجعات السابقة من مستوى 
٧٫١٥٢ نقطة الى مستوى ٦٫٧٧٠ 
إلـــى «احلاجز  نقطـــة، إضافة 
النفســـي» الذي يتمتـــع به هذا 
املستوى وأخيرا تراجع معدالت 
السيولة، األمر الذي ال يساعد على 

اختراق مستوى بهذه القوة.
  وقال التقريـــر ان املعطيات 
الفنية قصيرة األجل تشير إلى 

أن تراجعـــات املؤشـــر احلالية 
التي قد متتد إلى مستوى ٦٫٩٧٠ 
نقطة ورمبا إلى مستوى ٦٫٩٦٠ 
نقطة، تنطوي حتت لواء املوجات 
التصحيحية املؤقتة، يبتغي من 
خاللها املؤشـــر التقاط األنفاس 
العـــزم، الختراق  واســـتجماع 
مستوى ٧٫٠٠٠ نقطة وصوال إلى 
منطقة املقاومة املهمة ٧٫١٠٠-٧٫١٥٠ 
نقطة، إال انه من املستبعد جناح 
املؤشـــر في االختراق واإلغالق 
أعلى مســـتوى ٧٫١٥٠ نقطة من 
التجربـــة األولى في ظل ضعف 
الســـيولة احلالية، كما انه من 
املســـتبعد انزالق املؤشر أسفل 
مستوى ٦٫٩٠٠ نقطة، الذي ميثل 
أهم مستويات دعم املؤشر خالل 

 «المركز»: أسواق المنطقة إجمالي القيمة المتداولة خالل األسبوع الماضي قارب الـ ١٧٣٫٧ مليون دينار 
  تنهي ٢٠١٠ بارتفاع سنوي بلغ ١٣٪ 

 مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
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 مكرر الربحية في األشهر 
االثني عشر األخيرة 

 (TASI) ١٦  ٨٫١٥  ٤٫٧٨  ٦٦٥٦  ٣٥٦  السعودية 
 (KSE) ٢٠  ٢٥٫٠٠  ٣٫٩٩  ٤٨٤  ١٢٤  الكويت 
 (ADI) ١٢  ٢٤٫٥٠  ٦٫٤١  ٨٧٤٢  ٩٠  أبوظبي 

 (Doha SM) ١٠  -١٫٥١  -١٫٠١  ٢٧٤١  ٨٠  قطر 
 (DFMGI) ١١  -١٠٫٠٨  -٢٫٨٢  ١٦٦٨  ٥٣  دبي 

 (BAX) ١٢  -٢٫١١  -٠٫٧٣  ١٤٣٢  ١٦  البحرين 
 (Muscat SM) ١٢  ٥٫٩٢  ٢٫٣٣  ٦٨٠٦  ١٥  عمان 

 مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال انترناشيونال 
ألسواق دول مجلس 

التعاون اخلليجي 

 ١٤  ١٢٫٧٠  ٤٫٤٦  ١٠١  ٢٤٩ 

  املصدر: البيانات مستقاة من نشرة «املركز» الصباحية الصادرة في ٣ يناير ٢٠١١ 

 قال التقرير الشهري لشركة املركز املالي 
الكويتي (املركز) ان معظم أسواق دول 
ارتفعت في  التعاون اخلليجي  مجلس 

ديسمبر املاضي.
  وأشـــار التقرير الى أن مؤشر ستاندرد آند 
بـــورز (S&P) لدول التعـــاون ارتفع ٤٫٥٪ في 
تلك الفترة في حني بلغ االرتفاع السنوي نحو 

١٣٪ تقريبا.
  وبالنسبة لسوق اإلمارات افاد التقرير بأنها 
تابعت تأخرها إذ أنهت العام املنصرم بانخفاض، 
وخسر ســـوقا أبوظبي ودبي ١٫٥٪ و١٠٪ على 
التوالي في ٢٠١٠، أما السوق القطري واملؤشر 
الوزني للسوق الكويتي فكانا من أبرز الفائزين، 
إذ ارتفع املؤشر ٢٥٪ لكل منهما. كما لفت التقرير 
إلى أن أداء مؤشـــر ستاندرد آند بورز ألسواق 
التعاون جاء أقل من أداء مؤشر مورغان ستانلي 
 MSCI) كابيتال إنترناشيونال لألسواق الناشئة
EM) الـــذي ارتفع ١٦٪ فـــي ٢٠١٠، لكنه تفوق 
بدرجة كبيرة على مؤشـــر مورغان ســـتانلي 
كابيتال إنترناشيونال ألسواق البرازيل وروسيا 
والصني والهند (MSCI BRIC) الذي ارتفع ٥٪ 

فقط في ٢٠١٠.
  من جهة أخرى، قال التقرير ان إجمالي قيمة 
األسهم املتداولة في دول التعاون بلغ ٢٩٦ مليار 
دوالر في ٢٠١٠، بانخفاض سنوي وقدره ٤٢٪ 
ومما يعادل ٥٨٪ فقط عن إجمالي قيمة األسهم 
املتداولة في ٢٠٠٩. مضيفا أن هذه األرقام التزال 
بعيدة جدا عن القمة التي وصلت إليها في ٢٠٠٦ 

عندما بلغت ١٫٦ تريليون دوالر.
  ولفت التقرير إلى أن املخاطر في أسواق دول 
التعاون انخفضت ٤٠٪ في ديســـمبر وشهدت 
انخفاضا بنسبة ٧٢٪ في ٢٠١٠ حيث شهدت نصف 
أسواق التعاون انخفاضا في مستوى التقلب 
خالل شهر ديسمبر، أكبرها كان في مؤشر املركز 

للتقلب للســـوق الكويتي الذي انخفض ٢٦٪، 
في حني شهدت قطر وعمان والبحرين زيادات 
طفيفة بنسبة املخاطر ارتفع عندها مؤشر املركز 

للتقلب في السوق القطري بنسبة ٧٪.
  أما أكثر االنخفاضات الســـنوية بني أسواق 
دول التعاون فكانت مؤشر املركز للتقلب لسوق 
أبوظبي الذي هبط بنسبة ٨٤٪، في حني شهدت 
السعودية والكويت انخفاضا في املخاطر لسنة 

٢٠١٠ بنسبة ٦٠٪ لكل منها.

  مراجعة أسواق العالم

  أنهت أسواق العالم عام ٢٠١٠ بنتائج إيجابية، 
إذ دفعت مؤشـــرات السوق واالقتصاد القوية 

حتى آخر حلظة األسهم نحو األعلى.
  وارتفعت أســـعار النفط اخلـــام ٧٫٦٪ في 
ديسمبر، ليصبح سعر برميل النفط في نهاية 
العام ٩٢٫٨١ دوالرا، بزيادة سنوية وقدرها ٢٠٪ 
وهو أعلى مســـتوى تصل إليه هذه األســـعار 

بعد األزمة.
  كذلك ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
 (MSCI World) العالم إنترناشيونال ألسواق 
٧٪ في ديســـمبر املنصرم، ليصل بذلك العائد 

السنوي إلى ١٣٪ عن سنة ٢٠١٠.
  أما العوائد الشهرية فكانت إيجابية مع نهاية 
٢٠١٠، فقد شـــهدت أســـواق أوروبا وأستراليا 
والشرق األقصى مكاسب بنسبة ٨٪ لكل منها 
في حني أن مؤشر مورغان ســـتانلي كابيتال 
 ،FTSE إنترناشيونال ألسواق العالم، ومؤشر
وآســـيا باســـتثناء اليابان، ومؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ ارتفعت جميعها بنسبة ٧٪ في 

ديسمبر املاضي.
  على عكس بورصة شـــانغهاي التي تابعت 
تأخرها، وظـــل أداؤها راكدا خالل ديســـمبر، 

وانخفض ١٤٪ عن سنة ٢٠١٠ كلها. 

 المؤشر الوزني  المؤشر السعري  تقارير 

 (سعود سالم)  تراجع مؤشري السوق


