
 40  اقتصاد  االثنين  ١٤  مارس  ٢٠١١   

سلبية في معظمها اال انه الول مرة حتقق اغلب شركات القطاع ارتفاعا 
في اســــعارها بفعل التحرك الواضح للمجاميع االســــتثمارية لتصعيد 
اسهمها في القطاع، االمر الذي شجع بعض املضاربني على املضاربة على 
هذه االسهم، فهناك عدد من االسهم حققت ارتفاعا باحلد االعلى السباب 
متباينة، فقد شهد اغلب االسهم التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا باحلد 
االعلى في تداوالت محدودة الســــباب متباينة، وان كان عامل التصعيد 
لتحســــني ميزانية الربع االول من العام احلالي يعد مبررا اساسيا فيما 

ان املبرر اآلخر يرجع الى ما يروج حول صفقة زين.
  وحققت اغلب اسهم الشــــركات العقارية ارتفاعا في اسعارها ايضا 
رغم عدم اعالن معظمها نتائجها املالية السنوية حتى اآلن اال انه يالحظ 
ان هناك شــــركات عقارية اعلنت عن ارباح وتوزيعات جيدة لم حتقق 
اســــهمها ارتفاعا منذ بدء الصعود القوي للسوق يوم االربعاء املاضي 

كسهم الصاحلية العقارية.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االســــهم في مقدمتها سهم الصناعات الوطنية الذي 
حقق مكاسب سوقية ملحوظة، ويالحظ ان اغلب اسهم الشركات التابعة 

ملجموعة اخلرافي حققت مكاسب سوقية مرتفعة.
  كذلك حققت اغلب اسهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االســــهم، خاصة ســــهم زين الذي شهد 
عمليات شــــراء ملحوظة دفعته لالرتفاع باحلد االعلى خالل التداول اال 

ان عمليات جني ارباح قلصت مكاسب السهم الى ٦٠ فلسا.
  واســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شــــركات على ٦٠٫٤٪ من اجمالي 

االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها ١٢٧ شركة. 

من شــــركتي اململكة القابضة وبتلكو البحرينية لشراء حصة زين في 
زين الســــعودية يفتح املجال امام امتام صفقــــة زين ـ اتصاالت، اال ان 
الوضع تغير متاما، فهناك تصريح سابق من رئيس مجموعة اخلرافي 
يتعلق بفشل الصفقة، كما انه مع قرب سريان قانون هيئة اسواق املال 
بعد اجناز الالئحة التنفيذية التي يتوقع نشرها في اجلريدة الرسمية 
قريبا، فإنه حســــب البند اخلاص بعملية االستحواذ فإن من يرغب في 
االســــتحواذ على ٣٠٪ من شركة مدرجة البد ان يكون العرض مفتوحا 
لباقي املساهمني ملدة شــــهر وبالسعر نفسه، ويأتي ذلك في ظل وجود 
معلومات تفيد بأن شركة اململكة القابضة تقدمت بعرض لشراء حصة 
مجموعة اخلرافي في زين، فيما ان الصعود امللحوظ لسهم زين يرجع 
الى ان العرض املقدم لشراء زين السعودية سيكون بسعر التكلفة على 
شــــركة زين االم، االمر الذي يجنبها اي خسائر وبالتالي فإن ذلك ميثل 

عامال ايجابيا لشركة زين.

  آلية التداول

  باستثناء ارتفاع اسعار اسهم ٣ بنوك، فقد حافظت باقي اسهم القطاع 
على اســــعارها مع اســــتمرار التداوالت املرتفعة على بعض االسهم في 
مقدمتها سهم البنك الدولي الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره، فيما 
انه رغم التداوالت الضعيفة نسبيا لسهم بنك برقان، اال انه حقق ارتفاعا 

ملحوظا في سعره متجاوزا حاجز الـ ٥٠٠ فلس.
  وحافظ سهم البنك الوطني على سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
االمر الذي يشــــير الى ان هناك قناعة بجدوى الشراء االستثماري على 

السعر احلالي للسهم.
  وعلى الرغم من انه اليزال هناك عدد كبير من الشركات االستثمارية 
لم تعلن عن نتائجها املالية الســــنوية حتى اآلن والتي يتوقع ان تكون 

 األسهم الرخيصة تقود الصعود القياسي للبورصة
  ارتفاع جماعي ألسهم شركات الخرافي بقيادة «زين»

 هشام أبوشادي
  شـــهدت حركة التداول في سوق 
املاليـــة حتوال  لـــألوراق  الكويـــت 
دراماتيكيا في بداية تعامالت االسبوع 
امس مـــن خالل التحول من اســـهم 
الشـــركات القيادية باستثناء بعض 
االسهم في مقدمتها «زين» الى اسهم 
الشركات الرخيصة التي شهد اغلبها 
ارتفاعا ملحوظا في اســـعارها، رغم 
ان هناك جملة من العوامل النفسية 
االيجابية لعبـــت دورا في الصعود 
القياسي ملؤشرات السوق اال ان التركيز 
الواضح على اسهم الشركات الرخيصة 
يظهر مدى حترك املجاميع االستثمارية 

على اســـهمها لتصعيدهـــا لتجميل ما ميكن جتميلـــه في ميزانيات 
الشـــركات في الربع األول من العام احلالي الذي أوشك على نهايته. 
ويأتي في مقدمة العوامل النفســـية التي ساهمت في الصعود القوي 
للســـوق املكاسب الكبيرة ألغلب األســـواق املالية اخلليجية خاصة 
الســـوق السعودي، كذلك املعلومات حول وضع آلية متويل ملشاريع 
التنمية باالضافة الى ان تدني اسعار اسهم الشركات الرخيصة شجع 
املضاربني على الدخول عليها خاصة في ظل قيادة املجاميع االستثمارية 

تصعيد اسهم شركاتها.
  فيمــــا ان هناك عامال آخر واملتمثل في اعالن شــــركة «زين» عن انها 
تلقت عرضا من حتالف يضم شركتي اململكة القابضة وبتلكو البحرينية 
لشــــراء حصة «زين» في «زين السعودية»، األمر الذي دفع اغلب اسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي لالرتفاع رغم انه عمليا ليس هناك 

مردود عليها من بيع «زين السعودية».

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ١٠٩٫٨ نقاط ليغلق على ٦٣٩٦٫٤ نقطة 
بارتفاع نسبته ١٫٧٥٪. كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٨٫٤٩ نقاط ليغلق على 
٤٥٤٫٢٣ نقطة بارتفاع نسبته ١٫٩٠٪. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٢٩٥٫٥ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٤٣٥ صفقة قيمتها ٥٢٫٣ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١٢٧ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٩٥ شركة وتراجعت اسعار اسهم ١٤ شركة وحافظت 

اسهم ١٨ شركة على اسعارها و٨٩ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشــــركات اخلدماتية النشــــاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٠٥٫٨ ماليني سهم نفذت من خالل ١٦٧٤ صفقة قيمتها ١٩ مليون 
دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢١٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٦٣٨ صفقة قيمتها ١٢٫٧ مليون دينار.

  األسهم الرخيصة

  على الرغم من ان عمليات التصعيد التي شهدتها اغلب اسهم الشركات 
الرخيصــــة يغلب عليها طابع املضاربــــات اال ان صعودها مقابل هدوء 
معظم االسهم القيادية يخلق نوعا من التوازن في السوق، ولكن الالفت 
لالنتباه ان هناك اعتقادا لدى معظم اوساط املتداولني بأن العرض املقدم 

 هدوء األسهم 
القيادية وتحرك 
واضح من المجاميع 
االستثمارية 
لتصعيد أسهم 
شركاتها

 المؤشر ١٠٩٫٨ نقاط وتداول 
٢٩٥٫٥ مليون سهم قيمتها 

٥٢٫٣ مليون دينار

 ارتفاع 

 الجراح: «الكويت الدولي» يستعد 
إلطالق أدوات جديدة في السوق

دراسة جدوى اقتصادية ملشروع 
تنموي منوله، ملاذا ال منوله، فقط 

أعطاني مشروعا تنمويا».
  وأكد صعوبة أن تقوم بنوك 
تقليديـــة كويتيـــة بفتح فروع 
إســـالمية لها نظرا ألن القوانني 
الكويتية متنعها من فتح نوافذ 
إسالمية وتشترط تأسيس شركة 
جديدة من قبل مســـاهمي هذه 
البنوك ثم تقوم هذه الشـــركة 

بتأسيس بنك إسالمي جديد.
  وأيد تصريـــح محافظ بنك 
الســـوق  الكويتي املركزي، أن 
الكويتيـــة مشـــبعة بالبنـــوك 
اإلســـالمية. ووصف أداء البنك 
فـــي ٢٠١٠ بأنه جيد، متوقعا أن 
تكون نتائجه في السنة املالية 

٢٠١١ أفضل من ٢٠١٠.
  وأشار إلى أن الكويت الدولي 
احتفظ مبخصصات تزيد على 
مليون دينار في ٢٠١٠ مقارنة مع 
٢٧ مليون دينار في ٢٠٠٩ معتبرا 
أنه مؤشر على قوة املركز املالي 
للبنك. وأعرب عن أمله أن يجري 
حترير تلك املخصصات بعد أن 

تؤدي الهدف منها. 

 رويترز: قال رئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ 
محمـــد اجلراح امـــس إن البنك 
اإلسالمي يستعد الطالق أدوات 
جديـــدة في الســـوق الكويتية 
قبل نهاية العـــام احلالي وذلك 
في ضـــوء ما وصفه مبحدودية 
الفرص االستثمارية في السوق 

احمللية.
  وقال في مقابلة مع «رويترز» 
البنك كلف شـــركة أجنبية  إن 
بإعادة هيكلة عملياته من الناحية 
اإلدارية لتسير وفق أحدث ما هو 
معمول به فـــي البنوك العاملية 

والسيما اإلسالمية منها.
  وأضـــاف أن هنـــاك أيضـــا 
عملية إعادة هيكلة مالية يجري 
تطبيقها في البنك حاليا للتخلص 
من األصول غيـــر املدرة للربح 
وغيـــر املتوافقة مع الشـــريعة 

اإلسالمية.
البنوك اإلســـالمية    وتواجه 
فـــي الكويـــت انتقـــادات حادة 
بســـبب اعتمادها علـــى أدوات 
متويلية محدودة أهمها املرابحة 
واالعتماد على متويل شراء السلع 
االستهالكية للمواطنني والوافدين 
وهو ما يسهم اسهاما ضعيفا في 
تنمية االقتصاد الوطني واغفالها 
في الوقت نفسه ألدوات التمويل 
االسالمي األخرى مثل االستزراع 
واالستصناع. وقال اجلراح «ليس 
هناك زراعة وال صناعة.. السوق 
الكويتي محـــدود.. ما عندك إال 

عقار أو أوراق مالية».
  وقال ردا على ســـؤال حول 
الـــدور التنموي للبنوك  غياب 
اإلسالمية في الكويت «هات لي 
عميل يجيب مشروع تنموي وأنا 
أموله، احضر لي شركة عندها 

 األموال الخليجية ستبتعد 
عن شمال أفريقيا

 نيويورك ـ ســــي ان ان: توقع 
 SM التنفيــــذي ملكتــــب املديــــر 
لالستشارات املالية سعود مسعود 
ان تظهر تأثيرات األزمات في الدول 
العربية على االقتصاد في املنطقة 
عبر األرقام التي ســــتظهر خالل 
األسابيع املقبلة، ومنها تراجع اداء 
قطــــاع التجزئة والقطاع اخلاص 
بشكل عام، وانحسار تدفق رؤوس 
االموال االجنبية الى املنطقة من 
جهة، وتبدل وجهة االستثمارات 
اخلليجية بحيث تبتعد عن شمال 
افريقيا من جهة أخرى. وقال مسعود 
في حديث لبرنامج «أسواق الشرق 
األوسط» الذي تبثه «سي ان ان»: 
ما سنراه اآلن هو تراجع في أداء 
قطاع التجزئة وسيظهر ذلك تباعا، 
اعتبارا من فبراير املاضي والقلق 
األساسي للمســــتثمرين سيبقى 
متعلقا باألوضاع في الســــعودية 
التــــي تعتبــــر االقتصــــاد األكبر 
باملنطقة. وأضاف: من الصعب ان 
نعرف ما هي نقطة التحول التي 
ميكننا ان نقول بعدها ان االوضاع 
في السعودية قد جتاوزت مرحلة 
اخلطر، السلطات السعودية قامت 
بكل ما ميكنها من خطوات ايجابية 
خالل االسبوعني املاضيني، ولكن 
ال اعرف ما اذا كان بوسع اململكة 
القيام بتغييرات هيكلية في فترة 
او  قصيرة، مثل وضع دســــتور 

التحول مللكية دستورية.

 مخاوف أوروبية من انفجار فقاعة الذهب
 إيالفـ  برن: يصل ســـعر أونصة الذهب 
في الوقت احلاضر إلى ١٤٣٧ دوالرا. هكذا، بدأ 
البعض داخل سويسرا وخارجها التحدث عن 
انفجار كبير ووشيك لفقاعة الذهب. وتعاني 
سويسرا اليوم انقساما حول مصير االستثمار 
في الذهب. فثمة مؤيدون ومعارضون له بدأت 
وجهات نظرهم املتناقضة تصطدم بعضها 
ببعض بصورة عنيفة بـــدأت تربك، قليال، 

املؤسسات املالية.
  على صعيد املؤيدين الستثمارات الذهب، 
فإنهم ال يشـــككون أبدا في صالبة األسعار 
القياسية للذهب التي يتوقعون أن تستمر 
في الشـــهور املقبلة، وبالنســـبة إلى أولئك 
الذين يتوقعون وصول أونصة الذهب إلى 
ألفي دوالر فإن األسباب متعددة، أولها مكانة 
الذهب عامليـــا لكونه يعرض أفضل الفرص 

االستثمارية.
  كمـــا ان الطلـــب على شـــراء الذهب من 
الفئات اخلاصـــة والصناعية تغذيه الرغبة 
في االستثمار بأمان ضد موجة التضخم املالي 
أو مخاطر انكماش األسعار الناجمة من عودة 

حالة الكساد االقتصادي حول العالم.
  هذا، وجند بني املوالني لالستثمار في الذهب 
مصارف أوروبية عدة عاملة في سويســـرا، 
كما «سوسييتيه جنرال» الفرنسي، إضافة 
 JB) إلى صناديق اســـتثمار وطنية كما في
 (Swiss&Global) التابع لشركة (Physical Gold
حيث تتوقع هذه املصارف والشركات مواصلة 
ســـعر أونصة الذهب ارتفاعه حتى تشعر 
األسواق بأن رفع نســـب الفوائد األميركية 

أضحى على األبواب.
  لكن زيادة نسب الفوائد هذه لن تتحقق 
قبل نهاية العام املقبل على األقل. على املدى 
القصير، ال يتوقع اخلبراء املؤيدون لالستثمار 
في الذهب أن تقفز األسعار بصورة خيالية، بل 
إن هذه األسعار ستتعرض ملطبات وتقلبات 
عنيفة. في مطلق األحوال، يتنبأ هؤالء اخلبراء 
بأن يرســـو سعر أونصة الذهب في العامني 

املقبلني على ١٦٥٠ دوالرا تقريبا.
  عالوة على ذلك، جند فئة من هؤالء اخلبراء 
الذين يعتقدون أن أسعار الذهب ستواصل 
صعودها مادامـــت االضطرابات االجتماعية 

مهيمنة على الشرق األوسط، ومادام تشبث 
االحتياطي الفيدرالي بسياســـته العدوانية 

للعملة الوطنية، أي الدوالر.
  في سياق متصل، يشير املدير في شركة 
 Forex Capital) الوساطات املالية االلكترونية
Markets) اخلبير غابرييل فيداني الذي يعارض 
االستثمار في الذهب، إلى أن «سحر الذهب 
ينمو يوما تلو اآلخر في عيون املستثمرين 
الصغار»، ومع ذلك، يدعو ميداني اجلميع إلى 
توخي احلذر. إذ إنه يعتقد أن نهاية أوتوستراد 

االستثمار في الذهب ليست بعيدة.
  كما يعبر اخلبير فيداني عن شكوكه حيال 
ما يحصل في حقل االستثمار املبالغ به في 
قطـــاع الذهب، وجلني األربـــاح من الذهب، 
ينبغي على رجال األعمال املراهنة على تفشي 
اخلوف في قلوب الناس، بوتيرة تشتد يوما 
تلو اآلخر، ويصيغ ميداني معادلة رياضية 
تفيدنا «أن الربـــح في الذهب يزيد كلما زاد 
اخلوف (من املجهول) في قلوب الناس. في 
حال تبدد هذا اخلوف، فإن املستثمر يخسر 

كل أمواله املوجودة في أعمال الذهب». 

 سوق التمويل خارج القطاع المصرفي السعودي 
خيار بديل آخذ في التنامي 

 الريـــاض ـ رويترز: مع تزايد حتفظ البنوك 
السعودية بشأن منح القروض الشخصية توسعت 
عمليات أسواق التمويل خارج القطاع املصرفي 
فـــي أكبر اقتصاد عربي لتصل إلى أكثر من ١٠٠ 
مليار ريـــال (٢٦٫٧ مليـــار دوالر) رغم أن هذه 

األسواق ال تعمل بشكل قانوني.
  وتنتشر في ســـوق الديرة وسط العاصمة 
الرياض العشرات من مؤسسات حتصيل الديون 
ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر األغذية التي 
تتوسع في نشاطها لتقدمي قروض بشروط أقل 

صرامة من القطاع املصرفي.
  وتشترط جهات اإلقراض هذه على قاصديها 
توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على املدة املتفق 
عليها ومعلومات عن موقع عمل املقترض ومكان 
إقامته إلى جانب كفيل ضامن يلتزم بالســـداد 
حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل في قطاع 

حكومي.
  وقدر املدير العام للشركة السعودية للمعلومات 
االئتمانية نبيل املبارك «ســـمة» حجم عمليات 
التمويل خارج القطـــاع املصرفي بني ١٠٠ و١٢٠ 
مليار ريال سعودي، وأشار إلى أن تلك السوق 
تضم شركات تعمل في جتارة التجزئة وتقسيط 

السيارات وبيع املجوهرات.
  وأضاف املبارك «هذه السوق موجودة عامليا 
وتتضاعف بســـرعة في السعودية وهي قدمية 

جدا في اململكة».
الســـعودية جراء األزمة  البنوك    وتضررت 
املالية العاملية ما دفعها إلى اتباع سياسة شديدة 
التحفظ فيما يتعلق باإلقراض بعد تكبدها خسائر 

وجتنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة.
  وعلى الرغـــم من أن القروض الشـــخصية 

املقدمـــة من القطاع املصرفـــي تتراوح بني ٢٠٠ 
مليار و٢٠٥ مليارات ريال سعودي وفقا لبيانات 
حديثة يواجه العديد من السعوديني صعوبات 
كبيرة في احلصول على قروض شخصية بسبب 
اشـــتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب 
طالبي القروض حلني الوفاء بكامل االستحقاقات 
وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات 

متويل بديلة.
  من جانبه قال االقتصادي السعودي فضل أبو 
العينني إن أسعار الفائدة على القروض الشخصية 
في البنوك السعودية تتراوح بني ٢٫٥ إلى ٤٫٥٪ 
وتختلف بحسب حالة التعاقد وجهة العمل حيث 
تتدنى في حال عمل املقترض في الشركات الكبرى 
مثل سابك وأرامكو أو في حال العمل لدى اجلهات 
احلكوميـــة بينما ترتفع في حال عمل املقترض 
مع الشركات املتوسطة أو الصغيرة أو في حال 

كونه أجنبيا الرتفاع نسبة املخاطر.
  وتراهن ســـوق التمويل البديل على سمعة 
عمالئها وكفالئهم ونظام التقاضي الشرعي في 
السعودية لضمان أموالها، ويقول محمد مهدي 
الذي يدير شركة تعمل في حتصل الديون ووكيل 
ملجموعة من جتار التجزئة ممن يقدمون قروضا 
«ال شـــك أن حاالت التعثر ارتفعت في العامني 
األخيرين ولكن اجلميع لديهم الرغبة في السداد 
ويخافون كثيرا من أن نقوم بزيارتهم في أماكن 
عملهم أو اتخاذ خطوات صارمة ضد كفالئهم».

  وبحســـب معلومات رســـمية من الشـــركة 
الســـعودية للمعلومات االئتمانية بلغت نسبة 
حاالت التعثر للمقترضني من القطاع املصرفي 
١٫٢٪ وهي كما يصفها مديرها العام «نسبة بسيطة 

جدا».

 الشيخ محمد اجلراح
 (قاسم باشا) ارتفاع قياسي ملؤشرات السوق


