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  طارق شعشاعة يسلم د.سمير أبوالفتوح شهادة تقديرية من الشركة

 شعشاعة يتوسط مجموعة من املشاركني في الدورة 

بادرت فيه بعض الشركات في االعالن عن نتائجها وتوزيعاتها والتي 
جاءت اكثر من جيدة.

  آلية التداول

  باســـتثناء استقرار اسعار ســـهمي البنك الوطني وبيتك فقد 
تراجعـــت اســـعار باقي 
القطـــاع خاصة  أســـهم 
ســـهم البنك املتحد الذي 
ســـجل انخفاضا مبقدار 
اربع وحدات سعرية في 
تـــداوالت ضعيفـــة، كما 
سجل سهم البنك الدولي 
هبوطا ملحوظا ايضا في 
تداوالت مرتفعة نسبيا 
غلب عليها عمليات البيع، 
فمـــن الواضح ان هبوط 
البنوك جاء بفعل  اسهم 
التي ســـادت  املخـــاوف 
اوساط املتداولني، خاصة 
الصغار مـــن ان يواصل 
السوق هبوطه االسبوع 

سهم نفذت من خالل ٣١٥ صفقة قيمتها ٣٫٣ ماليني دينار.

  جني األرباح

  سيطرت عمليات البيع جلني االرباح على حركة تداوالت السوق 
امس، األمر الذي دفع اسعار العديد من االسهم للتراجع متأثرة بعوامل 

ابرزها هبوط  خارجيـــة 
االسواق اخلليجية نتيجة 
تدهور الســـوق املصري، 
خاصة وان هناك العديد من 
الشركات لها استثمارات في 
مصر، باالضافة الى ترقب 
اوساط املتداولني للنتائج 
املالية للبنوك خاصة انه 
اوشك الشهر اجلاري على 
االنتهاء دون اعالن اي بنك 
عن نتائجه املالية، فمعروف 
ان الفترة القانونية العالن 
املالية للشركات  النتائج 
ثالثة اشهر، وقد مر شهر 
تقريبا دون اعالن البنوك 
عن نتائجها في الوقت الذي 

 موجة بيع لجني األرباح تدفع البورصة للتراجع
  تأثرًا بالتدهور المتواصل للبورصة المصرية

  اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات والبالغة 
٢٣٫٩ مليـــون دينار على ٥٦٫٥٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، بنك برقان، بيتك، 
االهلية القابضة، املســـتثمرون، الصناعات الوطنية، 

ميادين وأالفكو.
ــتحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل البالغة ٦٫١    اس

ماليني دينار على ١٤٫٤٪ من القيمة االجمالية.
  باســـتثناء ارتفاع مؤشري قطاعي االغذية مبقدار 
٣١٫٤ نقطة واخلدمات مبقدار ٢٦٫٦ نقطة، فقد تراجعت 
مؤشرات القطاعات االخرى اعالها البنوك مبقدار ٢٢٤٫٨ 
نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار ١٣٤٫٦ 

نقطة، تاله الصناعة مبقدار ٤٤٫٨ نقطة.  ت 
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ش
ؤ

م
و

 

املقبل. وسجلت اغلب اسهم الشركات 
االســـتثمارية انخفاضا في اسعارها 
بفعل عمليـــات البيع جلني االرباح، 
خاصة على اسهم الشركات التي حققت 
مكاسب ملحوظة منذ بداية االسبوع، 
فقد تراجع سهم الصفاة لالستثمار في 
تداوالت ضعيفة غلب عليها عمليات 
البيع، فيما انه رغـــم عمليات البيع 
امللحوظة على سهم االهلية القابضة 
جلني االرباح اال انه واصل االرتفاع 
بفعل استمرار عمليات الشراء القوية 
التي استوعبت عمليات البيع. واستمر االجتاه النزولي احملدود 
السهم االستثمارات الوطنية والساحل للتنمية واملال لالستثمار 
في ظل اجواء الترقب التي تســـود اوساط املتداولني جتاه حسم 

صفقة «زين ـ اتصاالت» االسبوع املقبل.
  وتراجعت اســـعار اغلب اسهم الشركات العقارية بفعل عمليات 
البيع جلني االرباح، فقد شهد سهم الصاحلية العقارية تداوالت نشطة 
دفعتـــه لالرتفاع من ٢٨٠ الى ٢٩٥ فلســـا اال ان تزايد عمليات البيع 
على السهم لالستفادة من املكاسب التي حققها دفعته للتراجع الى 
٢٨٠ فلسا، لكن في ظل التوزيعات اجليدة التي اعلنت عنها الشركة 
وزيادة رأســـمالها بتكلفة تقدر بنحو ١٧٥ فلسا فإن سهمها مرشح 

لالرتفاع بشكل تدريجي.
  واســـتمرت التداوالت النشطة على سهم املستثمرون التي غلب 
عليها عمليات البيـــع جلني االرباح، وارتفعت ايضا حركة التداول 
على ســـهم اعيان العقارية بدعم من االربـــاح والتوزيعات اجليدة 
املتوقعة للشـــركة، ورغم عمليات البيع على السهم جلني االرباح 
والتي ادت لتراجعه مبقدار وحدة ســـعرية اال ان السهم مرشح ألن 

يشهد ارتفاعا في الفترة املقبلة.

  الصناعة والخدمات

  سجلت اغلب اسهم الشـــركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء بعض االسهم التي شهدت 
تداوالت مرتفعة كســـهم الصناعات الوطنية التي ســـجل انخفاضا 
محدودا في سعره، فيما سجل سهم بورتالند انخفاضا ملحوظ في 

سعره في تداوالت ضعيفة.
  وتباينت اســـعار اغلب اسهم الشـــركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم 
الرخيصة، خاصة ســـهم ميادين الذي شهد تداوالت قياسية غلبت 

عليها عمليات جني االرباح ما ادى النخفاض ملحوظ في سعره.
  وحافظ سهم زين على سعره في تداوالت ضعيفة في الوقت الذي 

تراجعت فيه اغلب اسهم الشركات املرتبطة به.
  واستحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٥٦٫٥٪ من القيمة 
االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٧ شركة. 

 هشام أبوشادي
  تراجعت مؤشرات سوق الكويت لالوراق 
املالية في ختام تعامالت األسبوع امس متأثرة 
مبجموعة من العوامل ابرزها تأثر السوق 
بالهبوط احلاد للبورصة املصرية التي شهدت 
تدهورا حـــادا على مدى اليومني املاضيني، 
باالضافة الى ان املكاسب التي حققتها العديد 
من األسهم منذ بداية األسبوع، خاصة اسهم 
الشركات الرخيصة دفعت اوساط املتداولني 
لعمليات بيع قوية جلني األرباح، باالضافة 
الى عدم وجود تطورات ايجابية حول صفقة 

زيـــن خاصة ان يوم االثنني املقبل يعد الفتـــرة النهائية لالنتهاء من 
عمليات الفحص النافي للجهالة، فضال عن ان شركة املقاصة الكويتية 
حددت نهاية الشـــهر اجلاري واعادة األسهم الى املساهمني ما لم يتم 
توقيع اتفاق في شأن الصفقة، لذلك فان االيام القليلة املقبلة تعتبر 
حاســـمة في شأن الصفقة. ورغم ان معظم اسهم الشركات الرخيصة 
ســـجلت تراجعا بفعل عمليات جني االربـــاح اال ان الهبوط امللحوظ 
ملعظم اسهم البنوك خاصة سهم البنك املتحد اثار التوتر لدى اوساط 
املتداولني خاصة ان قطاع البنوك يعد الوحيد الذي يعد استثمارا آمنا 
بفضل النتائج اجليدة املتوقعة للبنوك عند ٢٠١٠، باالضافة الى النمو 
القوي الرباحه خالل العام احلالي. وبشكل عام فان مجمل االداء العام 
للسوق اليزال في منطقة االمان، وبعيدا عن املخاطر اال انه يجب اقتناء 
اسهم الشركات التي متكنت من اخلروج من تداعيات األزمة، باالضافة 

الى الشركات التي متكنت من اعادة هيكلة ديونها.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٣٢ نقطة ليغلق على ٦٩٤٤ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٤٦٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني ٣٫١١ نقاط ليغلق على ٤٨٨٫٠٧ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٦٣٪ 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٤٠٩٫٣ ماليني سهم 
قيمتها ٤٢٫٣ مليون دينار نفذت من خالل ٤٣٩٥ صفقة وجرى التداول 
على اسهم ١٢٧ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
٢٧ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٧١ شركة وحافظت اسهم ٢٩ شركة على 
اسعارها و٨٩ شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيمة اذ مت تداول اســـهم ١٧٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٣٢ صفقة قيمتها ١٤٫٦ مليون دينار. وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٦٩٫٢ مليون سهم نفذت 
من خالل ١٢٩١ صفقة قيمتها ١١٫٤ مليون دينار. واحتل قطاع الشركات 
االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٦٫٦ ماليني 
ســـهم نفذت من خالل ١٢٠٣ صفقات قيمتها ٦٫٩ ماليني دينار. وحصل 
قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة اذ مت تداول ٩١٫٦ مليون 
سهم نفذت من خالل ٨٤٤ صفقة قيمتها ٤٫٣ ماليني دينار.وجاء قطاع 
الصناعة في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٤٫٩ مليون 

 تراجع أسهم 
البنوك أثار 
المخاوف 
لدى أوساط 
المتداولين
 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٥٦٫٥٪ من 

القيمة اإلجمالية 

 المؤشر ٣٢ نقطة وتداول 
٤٠٩٫٣ ماليين سهم قيمتها 

٤٢٫٣ مليون دينار

 انخفاض 

 «العيبان والقطامي» تختتم دورة التحليل المالي
  واستخراج النسب لوحدات الجهاز المصرفي والمالي 

 ارتفاع العائد على العقارات االستثمارية في الفروانية ١٢٪
 تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر 
العاملية فرع الكويت حركة االنتعاش التي متر 
بها العقارات االستثمارية في محافظة الفروانية 
خالل الفترة احلالية بعد إقدام غالبية املالك على تخفيض 
معدالت اإليجار للشقق االستثمارية والتي تعتبر األدنى 
مقارنة مبعدالت اإليجار في حولي والساملية واجلابرية 

وغيرها من املناطق االستثمارية.
  وأشار التقرير إلى تراجع حجم الشاغر في محافظة 
الفروانية إلى نســـب تتراوح ما بني ١٥ و٢٠٪ وذلك في 
الوقت التي تصل فيه إلى نحو ٤٠٪ في مناطق أخرى، 
وهو األمر الـــذي يؤكد اإلقبال امللحوظ الذي تشـــهده 
العقارات في تلـــك احملافظة التي تضم مناطق خيطان 

والفروانية وجليب الشيوخ.
  وبـــني التقرير أن محافظـــة الفروانية كان وضعها 
أفضل كثيرا اغلب من املناطق االستثمارية األخرى نظرا 
النخفـــاض معدالت اإليجارات بهـــا، حيث تبلغ القيمة 
اإليجارية للشقة غرفة وصالة حاليا بعد األزمة بحدود 
١٥٠ دينارا، أما الشـــقة غرفتني وصالة فيقدر إيجارها 
بنحـــو ٢٠٠ دينارا، وذلك مقارنة بـ ١٧٠ دينارا للشـــقة 
غرفة وصالة و٢٣٠ دينارا للشـــقة غرفتني وصالة قبل 

األزمـــة، حيث انخفضت قيم اإليجـــارات في الفروانية 
بنسب تتراوح ما بني ١٠ و١٥٪.

  ولفت التقرير إلى العائد على العقارات االستثمارية 
في محافظة الفروانية والذي شهد تغييرا، حيث كان في 
السابق يتراوح بني ٩ و١٠٪ فيما وصل اليوم بعد األزمة 
إلى ١٢٪ وهو ما يؤكد انخفاض أسعار العقارات، األمر 
الذي زاد من الطلب على شـــراء البنايات االستثمارية 
بشكل ملحوظ، الســـيما بعد انخفاض أسعار البنايات 
االستثمارية بنسب تفاوتت ما بني ٢٠ و٢٥٪، حيث كان 
سعر املتر لألراضي االستثمارية بحدود ٩٠٠ دينار، واآلن 

بلغ ما بني ٧٠٠ و٧٥٠ دينارا على حسب املوقع.
  وتطرق التقرير إلى وضـــع العقارات التجارية في 
محافظـــة الفروانية والتي مازالت حتافظ على نســـب 
اإلشغال بها، السيما أن منطقة الفروانية مازالت تشهد 
قوة شرائية تعادل أضعاف القوة الشرائية في املناطق 
التجارية األخرى، حيث تسببت األزمة في عدول الكثير من 
املواطنني واملقيمني عن الشراء من مراكز التسوق الفخمة 
والتي ترتفع أسعار بضائعها واالجتاه إلى التسوق من 

األسواق الشعبية أو التي تظل أسعارها مناسبة.
  وفيما يتعلق بأسعار العقارات التجارية في محافظة 

الفروانية أكد التقرير أنها انخفضت بنسب تتراوح ما 
بني ٢٥ و٣٠٪ منذ بداية األزمة، حيث انخفضت قيمة املتر 
املربع التجاري لألراضي في شارع حبيب مناور من ٦ 
آالف دينار إلـــى نحو ٤ آالف دينارا أي أن املتر الواحد 
شـــهد نحو ٢٠٠٠ دينار نزوال، أمـــا العقارات التجارية 
القائمة املدرة فقد شهدت استقرارا في األسعار واستمر 
اإلقبال على شرائها نظرا لبحث املستثمرين عن عوائد 
ثابتـــة تكون أفضل من تلك التـــي متنحها لهم الودائع 

املصرفية.
  وتوقع التقرير أن تشـــهد محافظة الفروانية خالل 
السنوات املقبلة حركة انتعاش مضاعفة نتيجة النتهاء 
عدد من املشاريع الضخمة التي ستدفع في اجتاه تنشيط 
حركة البيع والشراء في احملافظة إلى جانب إنعاش حركة 
تأجير الشقق والفنادق ومن تلك املشاريع إستاد جابر 
الذي مت االنتهاء من تنفيذه وافتتاحه بشكل غير رسمي 
وكذلك جامعة الكويت على الدائري الســـادس ومجمع 
الدراســـات التطبيقية والتي يجـــري اآلن تنفيذها في 
محيط محافظة الفروانية، حيث ستساهم تلك املشاريع 
في مزيد من انتعاش احلركة على تأجير العقارات سواء 

االستثمارية أو التجارية مبحافظة الفروانية. 

العام والشـــريك املســـؤول   أعلن املدير 
لشركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون 
لالستشـــارات االقتصاديـــة ووكالء امللكية 
الفكرية طارق شعشاعة اختتام دورة التحليل 
املالي واستخراج النسب واملؤشرات املالية 
لوحدات اجلهـــاز املصرفي واملالي من ٩-١٣ 
يناير اجلـــاري والتي اهتمت بتنمية قدرات 
املتدربني في مهـــارات حتليل القوائم املالية 

في املصارف.
  وأكد شعشـــاعة أن مفاهيم وأساســـيات 
التحليل املالي في وقتنا احلاضر تهتم بدراسة 
وحتليل وتفسير محتويات القوائم املالية، 
بغية فهم مضمونها، واالستفادة منها في رسم 
اخلطط وتوجيه السياسات واتخاذ القرارات، 
وحتديد درجة األداء في املاضي، وعمل خطط 
في املستقبل، وكذا توفير معلومات مناسبة 

ومالئمة تساعد في ترشيد القرارات.
   وأوضح احملاضر د.سمير أبوالفتوح أستاذ 
احملاسبة ونظم املعلومات ان نظام التحليل 
املالي مبا يقدمه من أدوات مهمة يســـتطيع 
أن يلبي احتياجات واهتمامات مســـتخدمي 
املعلومات ومتخذي القـــرارات فيما يتعلق 
بتوفير املعلومات التـــي متكنهم من تقييم 
األداء وحتليله، ورسم السياسات وممارسة 
وظائـــف التخطيـــط، أكد تركيـــزه في هذه 
الدورة على كيفيـــة معاجلة األزمات املالية 
واالقتصادية وأهميـــة قراءة النظام العاملي 

اجلديد وحتدياته.
  وفي اخلتام تسلم املشـــاركون شهادات 
التقدير التي وزعتها الشركة عليهم، معربني عن 
سعادتهم وامتنانهم لهذه الفرصة التي مكنتهم 

من االستفادة بأكبر قدر من املعلومات. 

 قال تقرير شركة 
االســـتثمارات 
انه  الوطنيـــة 
بنهايـــة تداول 
االســـبوع املاضي بلغت القيمة 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي ٣٦٫٧٨٢٫٨ مليون 
دينار بارتفاع قدره ٢٦٧٫٩ مليون 
دينار وما نسبته ٠٫٧٪ مقارنة 
بنهاية االســـبوع قبـــل املاضي 
والبالغة ٣٦٫٥١٥٫٠ مليون دينار 
وارتفاع قدره ٤٢٠٫٨ مليون دينار 
وما نسبته ١٫٢٪ عن نهاية عام 

.٢٠١٠

  األداء العام للسوق

  واضاف التقرير ان التذبذب 
الســـوق قد استمر  في سيولة 
خالل هـــذه املرحلة حيث عادت 
خالل هذا االسبوع الى مستوياتها 
املعهودة فوق معدل ٤٠ مليون 
دينار بعـــد ان انخفضت الى ما 
دون معدالت ٢٦ مليون دينار في 
االسبوع قبله وذلك على الرغم من 
تشابه الظروف احمليطة بالسوق 
وعدم وجود متغيرات جوهرية 
تؤثر على سيره، وبخالف حجم 
السيولة املتداولة ظلت طبيعة 
التعامالت على وضعها من حيث 
تركزها باملقـــام االول في قطاع 
البنوك والتـــي تأتي حتركاتها 
بالتزامن مع تسريبات بخصوص 
حجم أرباحها وكذلك فيما يتعلق 
بتوزيعاتها السنوية والتسريبات 
مبجملهـــا ذات طابع ايجابي ما 
اقبـــال على تلك  ترتب عليـــه 
السلع مستهدفة بذلك الوصول 
الـــى حواجز ســـعرية محددة 
تتناســـب مع تلك املســـتجدات 
وأثرهـــا على املركـــز املالي لها 
وهو أمر لم يتحقق إذ استقرت 
أســـعارها بنهاية االسبوع على 
نفس مســـتويات بدايته حيث 
انخفضت من مستوياتها العليا 
املســـجلة نظرا لعمليات البيع 
املقابلة لها بطريقة أقرب ما تكون 
الى سجال في قرارات التداول ما 
بني تلك املتفائلة بحجم األرباح 
املتوقعـــة كرقم اجمالي وما بني 
املتحفظة على نوعية تلك األرباح 
حول ما اذا كانت تعبر عن منو 
خالص في عمليات التشغيل ام 
انها تعود ألرباح غير اعتيادية 
كاسترجاع مبالغ كبيرة نسبيا 
مـــن املخصصات التـــي انتفت 
احلاجـــة اليهـــا، وباعتقادنا ان 
لذلك التباين تأثيرا ايجابيا على 
رمت التداول وحركة السوق من 

ناحية حتصينه من التعرض الى 
ارتفاعات او انخفاضات حادة ال 
تعبر عن الواقع الفعلي حملتويات 
السوق ومكوناته، وعلى خطى 
متوازية كان للعمليات املضاربية 
نصيب كبير من حجم السيولة 
املتداولة االسبوع املاضي والتي 
تركزت اوال في قطاع اخلدمات 
ومن ثم في قطاع االســـتثمار، 
والعامل املشترك فيما بني شريحة 
تلك السلع هو ان اغلبها قد حقق 

ارتفاعات مجزية خالل هذه الفترة 
القصيـــرة وهو ما يترتب عليه 
التخارج منها استحقاقا  سرعة 
لعملية جني األرباح وهو ما ينبئ 
بتذبذب السوق على األمد القصير 
او تراجعـــه في نطـــاق محدود 
الترقب اجلاري  خاصة في ظل 
بخصوص صفقة االســـتحواذ 
املرتقبة التي دخلت في املراحل 

األخيرة حلسم اجتاهها.  

 بين متفائل بأرباحها ومتحفظ حول تراجع كبير في مخصصاتها

 «االستثمارات الوطنية»: سجال
  في قرارات التداول على أسهم البنوك

 قيمة األسهم المتداولة

 البنوك ٤١٫٨٪

 األغذية ٠٫٥٪ غير الكويتية ٤٫٤٪

 االستثمار
 التأمني٠٫٠٪  ١٦٫٨٪ 

 اخلدمات
٪١٨٫٧  

 الصناعي
٪٧٫١  

 العقاري
٪١٠٫٧  

 عدد الصفقات
 غير الكويتية ٤٫٧٪ البنوك ١٢٫٦٪

 العقاري ٢٢٫٠٪

 األغذية ٠٫٩٪
 االستثمار

٪٢٧٫٠  

 التأمني
٪٠٫٠  

 اخلدمات 
٪٢٤٫٠

 الصناعي
٪٨٫٨  

 كمية األسهم المتداولة
 غير الكويتية ٣٫٠٪ البنوك ٥٫٦٪

 العقاري ٢٩٫٠٪

 االستثمار  األغذية ٠٫٣٪
٪٢٣٫٠

 التأمني
٪٠٫٠  

 اخلدمات
٪٣٤٫٧  

 الصناعي
٪٤٫٣  

 (سعود سالم) آثار هبوط السوق بادية على املتداولني

 تقرير 


