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البورصة تواصل التدهور.. واستمرار جتاهل احلكومة
سيؤدي ملشاكل اجتماعية ويزيد أزمات الشركات

تراجع »زين« باحلد 
األدنى شّكل ضغوطًا 

سلبية قوية على 
السوق

العديد من الشركات 
ستتكبد خسائر
في الربع األول

من العام احلالي

ثالثا: الوضع احلالي للسوق 
والصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
الشركات يأتي في ظل تصاعد 
اخلالفات السياسية الداخلية بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
فهناك شعور عام لدى االوساط 
االقتصادية بعدم الرضا عن اداء 
السلطتني جتاه معاجلة االزمات 
االقتصادية التي متر بها البالد في 
الوقت الذي تزداد فيه الفوائض 

املالية للدولة.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك 
في تداوالت مرتفعة نس����بيا 
خاصة على سهم البنك الدولي 
الذي شهد عمليات شراء قوية 
اس����توعبت عمليات البيع ما 
ادى الى تقليص خسائر السهم 
الى وحدة سعرية واحدة فقط، 
فيما متاس����ك سهم بيتك على 
الس����ابق في تداوالت  سعره 
مرتفعة نسبيا، وواصلت اغلب 
اسهم الش����ركات االستثمارية 
الش����ركات  تراجعه����ا خاصة 
التابعة ملجموعة اخلرافي تأثرا 
بهبوط سهم زين باحلد االدنى، 
املرتفعة  التداوالت  واستمرت 
على سهم الديرة القابضة الذي 
حقق مكاس����ب سوقية لليوم 

الثاني على التوالي.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اسعارها 

في تداوالت ضعيفة.
واس����تمر االجتاه النزولي 
ايضا ملعظم اس����هم الشركات 
الصناعي����ة ضعيف����ا خاصة 
على سهم الكابالت الذي تكبد 
خسائر س����وقية كبيرة، وفي 
قطاع اخلدمات شهد سهم زين 
عمليات بيع قوية ادت لتراجعه 
الذي  الوقت  باحلد االدنى في 
س����جلت فيه العديد من اسهم 

القطاع تراجعا حادا.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 6 شركات على 64.3% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 

104 شركات.
هشام أبوشادي  ٭

كثيرة دون ان يكون لها مردود 
اقتصادي.

ثانيا: على الوضع االقتصادي 
ففي ظل استمرار تدهور اصول 
الشركات فانها ستزداد ازمتها 
ح����دة، ولن تس����تطيع الوفاء 
الذي  االم����ر  الدين  بخدم����ات 
الى تفنيش  سيدفع الشركات 
بعض العمالة الوطنية لديها، 
وبالتالي سيؤدي ذلك الى مشاكل 
اجتماعية، ب����ل انه لن تكون 
هناك قدرة على الوفاء بنسبة 
60% من العمالة الوطنية لدى 
الشركات، فالكثير من الشركات 
التي قامت بإعادة هيكلة ديونها 
كانت تعتمد بش����كل اساسي 
على حتسن ملموس لالسواق 
املالية في العام احلالي اال ان 
التدهور املتواصل لالس����واق 
املالية اخلليجية خاصة السوق 
الكويتي لن ميكن هذه الشركات 
الوفاء بالديون املستحقة  من 

عليها.

327 صفقة قيمتها 1.5 مليون 
دينار.

تداعيات التدهور

على الرغم من ان اس����باب 
تدهور السوق معروفة والتي 
يتعل����ق بعضه����ا باالح����داث 
السياسية في املنطقة خاصة 
البحري����ن، ولك����ن تداعيات 
اس����تمرار تده����ور البورصة 
س����تكون حادة على املستوى 
واالقتص����ادي  االجتماع����ي 

والسياسي.
املس����توى  عل����ى  اوال: 
االجتماعي، فمنذ بداية االزمة 
خسر اغلب املواطنني 90% من 
اموالهم، وما تبقى منها سيتم 
خسارته في ظل استمرار هذا 
التدهور االمر الذي س����يخلق 
مش����اكل اجتماعية كبيرة لن 
ينفع معها اس����قاط القروض 
وغيره من احللول الش����عبية 
التي تكبد ميزانية الدولة امواال 

صفقة قيمتها 15.1 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 23.5 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 789 صفقة قيمتها 

13.2 مليون دينار.
واحت����ل قطاع الش����ركات 
االستثمارية املركز الثالث من 
حي����ث القيمة، اذ مت تداول 46 
مليون س����هم نفذت من خالل 
787 صفقة قيمتها 3.7 ماليني 

دينار.
وج����اء قط����اع الش����ركات 
الصناعية في املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 8.1 
ماليني س����هم نفذت من خالل 
321 صفقة قيمتها 2.6 مليون 

دينار.
الش����ركات  وحصل قطاع 
العقارية على املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 
23 مليون سهم نفذت من خالل 

للبورصة 73.4 نقطة ليغلق 
ع ى 6250.9 نقطة بانخفاض 
نسبته 1.16% مقارنة بأول من 
أمس، كذلك انخفض املؤش���ر 
الوزن���ي 11.04 نقطة ليغلق 
على 434.45 نقطة بانخفاض 
نس���بته 2.48% مقارنة بأول 

من أمس.
وبل���غ اجمال���ي األس���هم 
املتداولة 145.8 مليون س���هم 
نفذت م���ن خالل 3174 صفقة 

قيمتها 37 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 
104 شركات من أصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 13 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 
69 شركة وحافظت أسهم 22 
شركة على أسعارها و112 شركة 

لم يشملها النشاط.
تص���در قط���اع اخلدمات 
النش���اط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 41.7 مليون س���هم 

نفذت من خالل 885 

واصل سوق الكويت لالوراق 
املالية تدهوره الشديد لليوم 
الثاني على التوالي وسط موجة 
من االستياء تسود االوساط 
االس���تثمارية جراء التجاهل 
الواضح للحكوم���ة للنزيف 
املتواص���ل ألموالهم، خاصة 
صغار املتداولني الذين تتبخر 
أموالهم في الوقت الذي يسودهم 
شعور بأن اخلالفات السياسية 
الس���لطتني  املتصاع���دة بني 
يدفع ثمنها املس���تثمرون في 
البورصة، االمر الذي سيؤدي 
الى مشاكل اجتماعية كبيرة، 
خاصة أن الس���وق على مدى 
ثالثة أع���وام ل���م يحقق أي 
مكاسب في الوقت الذي حققت 
فيه االسواق العاملية، خاصة 
الس���وق االميركية مكاس���ب 
كبيرة مقارنة باملس���تويات 
التي كان���ت عليها في بدايات 

األزمة العاملية.
التي  العوامل  أب���رز  ومن 
س���اهمت في تدهور السوق 
أمس هبوط سهم زين باحلد 
االدنى عقب عودته للتداول بعد 
توقف استمر يومني، االمر الذي 
دفع أغلب األسهم املرتبطة بها 
للتراجع بشدة، باالضافة الى 
تفاقم االوضاع السياسية في 
البحرين واخلسائر الضخمة 
التي حلقت باالسواق العاملية 
جراء اخلسائر الضخمة التي 
تسبب فيها الزلزال في اليابان 
التي بلغت أكثر من 360 مليار 
دوالر حتى اآلن، فضال عن أنه 
كم���ا ذكرنا أكثر من مرة، فإن 
اس���تمرار تده���ور البورصة 
سيؤدي الى تكبد العديد من 
الشركات خسائر ضخمة في 
الربع االول من العام احلالي، 
كذلك الصناديق االستثمارية 

التي تراوحت خسائرها في 
شهر فبراير املاضي بني 4 
و16%، ومن الطبيعي أن تزداد 
هذه اخلسائر في شهر مارس 

احلالي.

المؤشرات العامة

العام  انخف���ض املؤش���ر 
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نقطة انخفاض للمؤشر السعري 
نسبته 1.16% فيما بلغت كمية 
االسهم املتداولة 145.8 مليون سهم 
قيمتها 37 مليون دينار.

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 23.8 مليون دينار على %64.3 
من القيمة االجمالية.

ماليني دينار قيمة تداول سهم 
زين والتي تشكل 19.7% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات تراجعت مؤشراتها اعالها 
اخلدمات مبقدار 187.4 نقطة تاله 
البنوك مبقدار 165.4 نقطة تاله 
االستثمار مبقدار 79.2 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

118.8 ألف دينار أرباح »عقار« 

»استهالكية« تخسر 
433.5 ألف دينار عن 2010

أفادت شركة عقار لالستثمارات بأن مجلس إدارتها اعتمد 
البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في 12-31-
2010 حيث حققت ارباحا بلغت 118.8 الف دينار بواقع 0.51 
فلس للسهم مقارنه بخس���ائر 1.3 مليون دينار بواقع 5.71 
للس���هم عن 2009، كما بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 5.2 
ماليني دينار واجمالي املطلوبات املتداولة 819.9 ألف دينار 

فيما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 24.2 مليون دينار.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية فى31 -12-2010  علما بان هذه التوصية تخضع 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.

أفادت شركة الوطنية للصناعات االستهالكية، أن مجلس 
إدارتها اعتمد البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية 
في 31-12-2010 حيث حققت الشركة خسائر بلغت 433.5 
الف دينار بواقع 4.8 فلوس للس���هم مقارنه بخسائر قدرها 
70 الف دينار بواقع 0.778 فلس للس���هم الواحد عن 2009.

وافادت الشركة في بيان لها على موقع البورصة بأن اجمالي 
املوجودات املتداولة بلغ 4.8 ماليني دينار واجمالي املوجودات 

9.3 ماليني دينار.
وأوصى مجلس ادارة الش���ركة بع���دم توزيع ارباح عن 
الس���نة املالية 2010 علما بان هذه التوصية تخضع ملوافقة 

اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

لدى استقباله وفداً من حكومتها

الهارون: حجم التبادل التجاري
مع صربيا ضعيف جداً

م���ن جهت���ه، أك���د الوزير 
املناط���ق غير  املس���ؤول عن 
النامي���ة في حكوم���ة صربيا 
سليمان اوغليانني أن العالقات 
العربية ممتدة مع صربيا السيما 
الكويت والتي تشكل بالنسبة 
لصربيا فرصا استثمارية واعدة، 
معتبرا ان زيارته للكويت تعد 
امتدادا للعالقات الس���ابقة بني 

اجلانبني.
 وبني سليمان أن احملادثات 
التي متت ب���ني وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون تهدف 
الى رفع حجم االستثمارات بني 
الطرفني خالل الفترة القادمة مبا 
مينح السوق الصربي تواجدا 
املناطق اخلليجية  ايجابيا في 

والعربية.
 وافاد بأن البيئة االستثمارية 
في صربيا اصبحت مهيأة وان 
املناخ السياسي اجلديد هناك 
التجاري  العمل  يدفع لتطوير 
والتبادل االستثماري بني صربيا 
والكويت وكذلك دول املنطقة.

عاطف رمضان   ٭

البلدين وبحث  املش���ترك بني 
املتاحة  الفرص االس���تثمارية 
للمستثمرين في الكويت وكذلك 

في صربيا.
 وبني الهارون أن حجم التبادل 
التجاري بني اجلانبني ضعيف جدا 
وال يعول عليه، معربا عن امله ان 
يرتفع حجم التجارة بني الدولتني 
عق���ب زيارة رئي���س احلكومة 

الصربي القادمة للكويت.

أكد وزير التجارة والصناعة 
أحم���د اله���ارون أن جمهورية 
صربي���ا لديه���ا مجموعة من 
االستثمارات جديرة بالتباحث 
الكويتي،  والتفكير للمستثمر 
مشيرا إلى أن الكويت طرحت 
الف���رص الكويتية التي ميكن 

استثمارها للصربيني.
ج���اء ذل���ك ف���ي تصريحه 
للصحافيني أمس عقب استقباله 
وفدا من حكومة جمهورية صربيا 
برئاس���ة وزي���ر املناطق غير 

النامية سليمان أوغليانني.
وب���ني اله���ارون أن هن���اك 
س���ابقا  وقع���ت  اتفاقي���ات 
ب���ني الصربي���ني والكويتيني 
لتعزيز التب���ادل التجاري بني 

اجلانبني.
وقال ان زيارة الوفد الصربي 
تهدف لتعزيز وتنمية العالقات 
بني الكويت وصربيا، مش���يرا 
ال���ى أن زيارة س���ليمان تأتي 
استكماال للزيارة التي قام بها 
رئيس صربيا في العام املاضي 
وذل���ك لدف���ع مس���يرة العمل 

الهارون مترئسا اجلانب الكويتي خالل لقاء الوفد الصربي الزائر 

)سعود سالم( نزيف اخلسائر يؤثر على نفسية صغار املتداولني وعلى األوضاع االجتماعية لهم 

العنزي: وزيرة االقتصاد األوزبكية أشادت
بجناح الصناعات الكويتية في معرض أوزبلد

اوزباكس���تان بش���كل خاص 
ومنطقة وسط آسيا عموما.

واوضح ان املعرض يشكل 
فرص���ة حقيقية للش���ركات 
الكويتية لتسويق  الصناعية 
منتجاته���ا واحلص���ول على 
لتغطي���ة محلي���ني   وكالء 
الس���وق االوزبك���ي وال���دول 

املجاورة.
العنزي بالش���كر  وتق���دم 
الكويت���ي لدى  الس���فير  الى 
اوزباكس���تان خلف بوظهير 
وطاقم السفارة في طشقند على 
التي بذلوها لتسهيل  اجلهود 
املشاركة الكويتية في املعرض 
وظهور اجلناح الكويتي بأفضل 

صورة.

مواد ومعدات وتقنيات البناء 
واالنشاءات.

وذكر ان اجلناح الكويتي في 
املعرض عرض انتاج عدد من 
الشركات الكويتية املتخصصة 
ف���ي مختلف مج���االت البناء 
والتش���ييد التي حرصت على 
تقدمي احدث انتاجتها املتميزة 
باجلودة وس���عرها التنافسي 
امام رواد املعرض من مختلف 

دول العالم.
واكد العنزي ان مش���اركة 
الهيئ���ة العام���ة للصناعة في 
املعرض تأتي في اطار دعمها 
لتنمية ص���ادرات الصناعات 
الوطني���ة وفت���ح االس���واق 
امامها لتسويق منتجاتها في 

نيودلهي � كونا: قال نائب 
املدير العام لتنمية الصادرات 
العامة  الصناعي���ة بالهيئ���ة 
للصناع���ة الكويتي���ة صق���ر 
الكويت في  العنزي ان جناح 
مع���رض )اوزبل���د( املقام في 
العاصمة االوزبكية طش���قند 
حظي بإشادة وزيرة االقتصاد 
والعالقات التجارية االوزبكية 
جالينا كارميوف اثناء جتولها 

بإرجائه.
العن���زي في بيان  واعتبر 
صحافي امس ان االش���ادة مبا 
يعرضه اجلناح الكويتي من قبل 
الوزيرة والعديد من املسؤولني 
ورجال االعمال دليل على تطور 
انتاج الصناعات الكويتية من 

صقر العنزي

تعيني سامي نقي
في مجلس »كويت إنفست«

أفادت شركة كويت انفس���ت القابضة بأنه قد مت تعيني 
س���امي جاسم نقي عضوا ملجلس االدارة بدال من انس خالد 

ناصر الصالح ممثال عن شركة الشامية االستثمارية. 

بودي: احلادث النووي في اليابان 
يعزز اعتماد العالم على النفط

 أكد اخلبير النفطي خالد بودي أن احلادث النووي الذي 
وقع في اليابان جراء الزلزال الذي ضربها قبل أيام من شأنه 
أن يع���زز الطلب على النفط كمصدر للطاقة أكثر أمنا واقل 

إضرارا بالبيئة وصحة اإلنسان.
 وقال بودي ل���� »كونا« أمس ان احلادث الذي ش���هدته 
محطة فوكوشيما اليابانية وتزايد 
اإلشعاعات املتسربة منها فوق 
املعدالت الطبيعية عزز املخاوف 
النووية  الطاقة  من اس���تخدام 

السلمية في توليد الكهرباء.
 وأوضح ان دول أوروبا أعلنت 
عن مخاوفها من استخدام هذه 
الطاق���ة بعدما ش���هدت محطة 
فوكوش���يما هذا احل���ادث الذي 
رمبا يحدث ما هو مماثل له في 
احملطات األوروبية وخصوصا 

القدمية.
 واش���ار إلى ان بعض الدول 
قد تتخذ قرارا بإغالق هذه احملطات كليا والعودة الستخدام 
النفط في تولي���د هذه الطاقة، مبينا ان حادث تش���رنوبل 
الشهير قد أثار هذه املخاوف قبل أعوام طويلة وعاد حادث 

فوكوشيما ليعزز هذه املخاوف مرة أخرى.
 وحول تفسيره لتذبذب أسعار النفط خالل األسبوع اجلاري 
وميلها للهبوط رغم األحداث امللتهبة التي تش���هدها بعض 
الدول الشرق أوسطية خصوصا ليبيا التي تنتج ما يعادل 
2% من اإلنتاج العاملي قال بودي ان التفس���يرات املتضاربة 

لألحداث من قبل احملللني هي السبب الرئيسي في ذلك.
 وأشار بودي إلى ان تفسيرات احملللني متضاربة فبينما 
يرى البعض ان األحداث في املنطقة وزلزال اليابان قد يزيد 
من الطلب على النفط ي���رى البعض اآلخر ان توقف إنتاج 
بعض السلع في اليابان قد يقلل الطلب عليه وهو ما أسفر 

عن تذبذب في أسعار النفط العاملية.
 وبني ان أس���عار النفط على املدى الطويل ال تثير القلق 
بل رمبا يكون القلق من ارتفاع األسعار بشكل غير طبيعي 
كما حدث في العام 2008، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هناك 

معاجلات لهذه التوقعات قبل ان حتدث.
 واشاد بودي مبوقف منظمة الدول املنتجة للبترول )أوپيك( 
ومراقبتها لألحداث دون زيادة اإلنتاج مشددا على ضرورة ان 
جتد »أوپيك« آلية محددة للتعامل مع االنخفاض واالرتفاع 

في أسعار النفط خالل اجتماعها في يونيو املقبل.
 وأوضح ان املضاربة اآلن هي متحكم كبير في أس���عار 
النفط والعامل النفس���ي أصبح مهما جدا حيث ان املضاربة 
تلعب دورا بنسبة 30% في التحكم في األسعار، مشيرا إلى 
ان هذه املضاربات ستستمر خصوصا مع تعافي االقتصاد 

العاملي من األزمة التي ضربته قبل ما يزيد على عامني.
 واعتبر بودي ان الس����عر الع����ادل لبرميل النفط يجب 
ان يك����ون بني 80 و 90 دوالرا للبرمي����ل حيث ان االرتفاع 
في األسعار غالبا ما تكون نسبته معادلة لنسبة التضخم 
في االقتصاد العاملي، موضحا ان هذا الرأي هو نفسه الذي 
يطالب به أصحاب العالقة من الدول املنتجة واملس����تهلكة 

للبترول.
 يذكر ان األس���بوع األخير شهد تذبذبا في أسعار النفط 
مييل للهبوط برغم الزيادة في التهاب األحداث وسخونتها في 
دول الشرق األوسط حيث سجل سعر برميل سلة »أوپيك« 
في 7 مارس اجلاري سعر 112.3 دوالرا للبرميل فيما بلغ في 

14 مارس سعر 107.87 دوالرات للبرميل.

خالد بودي


