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ارتفاع األسواق اخلليجية والسوق الكويتي يواصل االنخفاض
والسوق يفتقد للمحفزات االيجابية املشجعة جلذب السيولة املالية

قرب نهاية الربع 
األول يزيد عمليات 

البيع على الشركات 
التي لم تعلن 

نتائجها السنوية
 حتى اآلن

فاولر: سعداء بنتائج 
الدراسة التي تكرم 

العمل الدؤوب 
واجلهود الكبيرة 
لتطوير منتجات 

وطرق جتعلنا
 األفضل

تراجع السوق خالل 
الربع األول سيلقي 
بظالله على نتائج 

الشركات

الستمرار تداولها خارج السوق 
حتى ال يحرم اي مساهم فيها من 

بيع اسهمه في اي وقت.

آلية التداول

اربعة بنوك  سجلت اس���هم 
ف���ي اس���عارها فيما  انخفاضا 
حافظت باقي اسهم القطاع على 
اسعارها، وقد استمرت التداوالت 
املرتفعة على س���هم بيتك الذي 
حافظ على سعره، فيما اكمل سهم 
البنك الوطني انخفاضا محدودا 
في سعره في تداوالت ضعيفة.

وما يجب التأكيد عليه ان اسهم 
البنوك تش���هد عمليات جتميع 
ملحوظة على اسعارها احلالية 
التي تعتبر اكثر من مغرية للشراء 
خاصة ان النتائج املالية لعام 2010 

اظهرت تعافي البنوك.
واس���تمرت حرك���ة التداول 
ضعيفة على اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية باستثناء سهمي ايفا 
والديرة القابضة اللذين ش���هدا 

عمليات شراء واضحة.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اس���عارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم في اطار عمليات تصعيدها 
استعدادا الغالقات الربع االول من 

العام احلالي.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة فيما واصل 
سهم الصناعات الوطنية االرتفاع 
اط���ار عملي���ات تصعيد  ف���ي 

السهم.
كذلك تكبدت معظم اس���هم 
الشركات اخلدماتية انخفاضا في 
اسعارها باستثناء بعض االسهم 
التي حققت مكاسب جيدة كسهمي 

االفكو واملجموعة البترولية.
وقد استحوذت قيمة تداول 
اسهم 7 شركات على 56.1% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
ش���ملها التداول والبالغ عددها 

122 شركة.
هشام أبوشادي  ٭

بسبب املخاوف من توقف تداول 
اسهم الش���ركات التي لن تعلن 
القادم،  نتائجها خالل االسبوع 
بل انه يتوقع ان تزداد عمليات 
البي���ع على هذه االس���هم، وفي 
هذا الصدد الب���د ان تأخذ هيئة 
اسواق املال على عاتقها في الفترة 
القادمة ايجاد حلول للش���ركات 
التي تعاني من تعثر واضح، كذلك 
يجب معاجلة اوضاع الشركات 
التي اسعار اسهمها تقل عن 100 
فلس، فهناك اسهم وصلت اسعار 
اسهمها الى 13 فلسا للسهم، فكيف 
يسمح بادراج هذه الشركات في 
الوقت الذي تس���عى فيه الدولة 
الكويت مركزا ماليا،  الن تكون 
وبالتالي يجب العمل على اخراج 
اسهم الشركات التي تقل اسعارها 
عن 100 فلس من السوق الرسمي 
على ان يكون هناك آليات واضحة 

الشركات االستثمارية على املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
48 مليون سهم نفذت من خالل 
484 صفق���ة قيمتها 2.6 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
ف���ي املركز اخلام���س من حيث 
القيم���ة، اذ مت تداول 6.9 ماليني 
سهم نفذت من خالل 204 صفقات 

قيمتها 1.5 مليون دينار.

الفترة القانونية

القانونية  الفترة  اقتراب  مع 
املالية السنوية  النتائج  العالن 
لعام 2010 بنهاية االسبوع القادم، 
فإنه يتوقع ان تزداد حالة احلذر 
الش���راء خاصة على اسهم  في 
الش���ركات التي ل���م تعلن عن 
نتائجها حت���ى اآلن والتي يقدر 
عددها بحوالي 100 شركة وذلك 

122 ش���ركة من اصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 41 
ش���ركة وتراجعت اسعار اسهم 
40 ش���ركة وحافظت اس���هم 41 
شركة على اسعارها و94 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية 
النش���اط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 110.2 ماليني س���هم نفذت 
من خالل 1442 صفقة قيمتها 9.1 
ماليني دينار، وجاء قطاع البنوك 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 11.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 398 صفقة قيمتها 8.3 

ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز 
الثالث من حي���ث القيمة، اذ مت 

تداول 29.8 مليون سهم نفذت
من خالل 725 صفقة قيمتها 
6.3 ماليني دينار، وحصل قطاع 

ستؤثر سلبا على النتائج املالية 
للعديد من الش���ركات في الربع 
االول من العام احلالي، االمر الذي 
يزيد من مخاوف اوساط املتداولني 
ويحد من السيولة املالية املوجهة 

للسوق.

المؤشرات العامة

الع���ام  انخف���ض املؤش���ر 
للبورصة 9.8 نقاط ليغلق على 
6285 نقطة بانخفاض نس���بته 
0.16% مقارنة ب���أول من امس، 
كذلك انخفض املؤش���ر الوزني 
1.14 نقط���ة ليغلق على 440.09 
نقطة بانخفاض نسبته %0.26 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
210.1 ماليني سهم نفذت من خالل 
3354 صفقة قيمتها 28.5 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 

حققت اسواق املال اخلليجية 
ارتفاعا في ختام تعامالت االسبوع 
امس باستثناء السوق الكويتي 
الذي واصل هبوطه لليوم الثاني 
على التوالي، فيما ان الس���وق 
املصري تقلصت خسائره امس 
بأكثر من 50% مقارنة بأول من 
امس ليغلق امس على انخفاض 
بنسبة 4.36%، االمر الذي يشير 
الى انه يتوقع ان يشهد حتسنا 

ملموسا االسبوع املقبل.
ال���ذي حققت  الوقت  فف���ي 
فيه االسواق اخلليجية جميعا 
مكاسب، فإن استمرار انخفاض 
الس���وق الكويتي لليوم الثاني 
على التوالي مع تراجع واضح في 
السيولة املالية مقارنة بأول من 
امس يظهر مدى اجواء االحباط 
التي تس���ود اوس���اط  واحلذر 
املتداولني جراء افتقاد الس���وق 
احملفزات االيجابية املشجعة جلذب 
الس���يولة املالية على الرغم من 
وفرتها وان كان يالحظ ان اسهم 
الشركات ذات االرباح التشغيلية 
يغلب عليها طابع التجميع، وفي 
مقابل ذل���ك فإن بعض املجاميع 
االس���تثمارية ش���هدت اسهمها 
ارتفاعا في تداوالتها، خاصة اسهم 
املجاميع التابعة لش���ركات ايفا 
وبيت التمويل الكويتي ومشاريع 
الكويت وبعض االسهم الرخيصة 
االخرى استعدادا الغالقات الربع 
الع���ام احلالي والتي  االول من 

تنتهي بنهاية االسبوع املقبل.
لكن بشكل عام، فإن السوق 
الكويتي مير بوضع غير مريح، 
فاليزال هناك حوالي 100 شركة 
لم تعلن نتائجها السنوية حتى 
اآلن، وهناك توقع���ات يتوقف 
تداول بعضها، االمر الذي يزيد 
من اجواء احلذر في شراء اسهم 
الشركات التي لم تعلن نتائجها 
خوفا من توقف تداولها، بل ان 
من لديه اسهم في هذه الشركات 
سيقوم بالتخلص منها، باالضافة 
الى ذلك فإن اخلسائر السوقية 
الضخمة للسوق منذ بداية العام 
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نقاط انخفاض املؤشر السعري 
بتراجع نسبته 0.16% كما انخفض 
املؤشر الوزني 1.14 نقطة بتراجع 
نسبته %0.26.

ماليني سهم مت تداولها، قيمتها 28.5 
مليون دينار.

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 16 مليون دينار على 56.1% من 
القيمة اإلجمالية.

قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا 
أعالها قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 49.4 نقطة، تاله قطاع األغذية 
مبقدار 24.9 نقطة، تاله قطاع العقار 
مبقدار 17.6 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»وضوح«: احملفظة العقارية خطوة موفقة لهيئة االستثمار
السياسية في المنطقة والتي 
ستظل عامل ضغط على أداء 
األسواق بشكل عام، وعليه فإن 
المؤش���رات الفنية تشير إلى 
تحرك المؤشر بشكل عرضي 
بين مس���توى 6.120 و6.400 

نقطة.

مجريات التداول

أنهى سوق الكويت لألوراق 
المالية تداوالت األسبوع الرابع 
الشهر الجاري على انخفاض 
حيث أغلق المؤشر السعري 
عن���د مس���توى 6.285 نقطة 
منخفضا بنس���بة 0.34% عن 
إغالق األسبوع السابق الذي 
بلغ 6.263.8 نقطة، في حين 
أنهى المؤشر الوزني تداوالت 
هذا األس���بوع عند مستوى 
440.09 نقطة منخفضا بنحو 
0.50% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 437.9 نقطة.
القيم���ة  وبل���غ إجمال���ي 
المتداولة لهذا األس���بوع ما 
يق���ارب 156.4 مليون دينار 
مقارنة بنح���و 173.8 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق 
منخفضة بنح���و 10.0%، كما 
انخفض���ت كمي���ة األس���هم 
المتداولة لهذا األسبوع بنحو 
8.4% لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
858.4 مليون سهم من خالل 

تنفيذ 16.747 صفقة.

القطاعات المرتفعة

وعلى صعي���د القطاعات، 
ش���هدت تداوالت السوق أداء 
ارتفع إغالق  متباينا حي���ث 
خمس���ة قطاع���ات بصدارة 
قطاعي العقار واالغذية، حيث 
ارتفعا بنسبة 1.9% لكل منهما 
ليغلق المؤش���ر الوزني لكل 
منهما عند 191.1 نقطة و593.3 
نقطة على التوالي، تاله قطاع 
الكويتي مرتفعا بنسبة  غير 
1.3% ليغلق عند 492.7 نقطة، 
وجاء قطاع البنوك في المرتبة 
الثالث���ة بارتفاع 0.87 ليغلق 
مؤشره الوزني عند مستوى 

598.8 نقطة. 
في حين تراجع اغالق ثالثة 
قطاعات بصدارة قطاع التأمين 
حيث انخفض مؤشره الوزني 
بنسبة 1.0% ليغلق عند 291.8 
نقطة، تاله قط���اع الصناعة 
حيث انخفض بنس���بة %0.9 
ليغل��ق عن�����د 347.8 نقطة، 
في حين تذيل قطاع الخدمات 
القطاعية  قائمة االنخفاضات 
حيث تراجع مؤشره بنسبة 

.%0.1

ق���ال التقرير االس���بوعي 
لشركة وضوح لالستشارات 
انه وأخيرا وبعد طول انتظار 
قامت الهيئة العامة لالستثمار 
بإنشاء محفظة بقيمة مليار 
دينار لشراء األصول العقارية 
داخل الكويت، ولعل هذا القرار 
من وجهة نظرنا يعد من أفضل 
القرارات التي اتخذت منذ ما 
بعد األزمة المالية لتحس���ين 
الوضع االقتصادي في البلد، 
إذ سيكون له انعكاس إيجابي 
على القطاع الخاص الكويتي، 
فالشركات متشبعة بعقارات 
أو مرتفعة  غير مدرة للدخل 
التكلف���ة، وبالتالي تش���كل 
عبئا ماليا على ميزانية تلك 
التخلص  الشركات وبالتالي 
من تلك العقارات يعني المزيد 
من المرونة لتلك الشركات في 
مواجهة المرحلة المقبلة، من 
جانب آخر فإن تلك الخطوة 
إذا ما طبقت بش���كل صحيح 
فستحقق عائدا أفضل وآمنا 
على الم���ال العام على المدى 
المتوس���ط والطوي���ل ولكن 
التطبيق  كما ذكرنا بش���رط 
الصحيح وذلك من خالل وجود 
إستراتيجية واضحة لعملية 

الشراء وانتقاء األصول.

تأخر اإلفصاح

وقال التقرير ان المستثمرين 
قد بدأت تساورهم المخاوف من 
نقص المعلومات عن الشركات، 
ففي عالم االستثمار المعلومة 
ش���يء وما يمر به الس���وق 
الكويتي عكس ذل���ك تماما، 
فلو أخذنا على سبيل المثال 
عدد الشركات التي أعلنت عن 
نتائج أعمالها حتى اآلن وهو 
123 شركة أي 53% من إجمالي 
الشركات المدرجة في السوق 
بما فيها السوق الموازي، علما 
أن المهلة النهائية نهاية الشهر 
أمام  المتبقي  ان  الجاري، أي 
الشركات 5 أيام عمل، واألهم 
من ذلك كله أن 60 شركة فقط 
من أصل 123 ش���ركة توافرت 
بياناتها المالية التفصيلية أما 
البقية وهي 63 شركة فعبارة 
عن بيانات أولية، وعليه فإن 
مث���ل هذا التأخي���ر ليس من 
صالح أي سوق مالي في العالم، 
فهو يثير الشك والريبة لدى 
المس���تثمرين حول األسباب 
التأخ��ير  وراء ك�����ل ه�����ذا 
وف�يم��ا لو ل���م تقدم بيانات 
الش���ركات هل ستوقف وإلى 
متى؟ وعليه فمن الطبيعي جدا 
أن نرى مثل تلك التحركات � 

كمية األسهم املتداولة وقيمتها خالل األسبوع

»لينكولن« أكثر املاركات اعتمادية لـ 2011
أعلنت لينكولن عن حصولها 
عل����ى أعل����ى درجة م����ن حيث 
االعتمادية طويلة األمد بني جميع 
منافس����اتها، وذلك وفق »دراسة 
اعتمادية الس����يارات« لعام 2011 
التي جتريها مؤسسة »جي دي 

باور آند أسوشيتس« سنويا.
 وقد متكنت أربع من سيارات 
»فورد موتور كومباني« من حصد 
جوائز ضمن فئاتها املختلفة، هي: 
لينكولن إم كيه زد، فئة السيارات 
املدمجة الفاخرة، فورد فيوجن، 
فئة السيارات متوسطة احلجم، 
فورد موس����تاجن، فئة السيارات 
الرياضي����ة متوس����طة احلجم، 
لينكول����ن نافيجيت����ور، فئ����ة 
السيارات الكبيرة الفاخرة من نوع 
»كروسوفر«/ الرياضية متعددة 
االستعماالت وإجماال، استطاعت 
تس����ع من سيارات فورد احتالل 
املراتب الثالث األولى في فئاتها 
اخلاصة، مبا في ذلك: »فورد إدج«، 
»فورد إكسبلورر سبورت تراك«، 
»فورد توروس«، »فورد اف-150«، 

و»فورد رجنر«.
 وتنط����وي الدراس����ة عل����ى 
اس����تطالع رأي مالكي السيارات 
حول املشاكل التي واجهوها في 
سياراتهم التي يصل عمرها إلى 
ثالث سنوات )شملت دراسة عام 
2011 الس����يارات والشاحنات من 
طرازات 2008( خالل فترة االثني 
عشر شهرا املاضية، وضمن إطار 
الدراسة، طلب من املشاركني حتديد 
املشاكل التي واجهوها خالل الفترة 
املذكورة من خالل االختيار من بني 
قائمة تضم أكثر من 200 مشكلة 

تغطي ثماني فئات مختلفة.
 وتظهر الدراسة العالقة القوية 
التي تربط بني موثوقية السيارة 
وقرار الش����راء. فحوالي الثلثني 
)63%( م����ن الراغبني في ش����راء 
س����يارات جديدة أشاروا إلى أن 
املوثوقية االعتمادية تعتبر من 
بني أهم العوامل في عملية اختيار 
س����يارة جديدة. وباإلضافة إلى 
ذلك، كشفت الدراسة أن االقتصاد 
في اس����تهالك الوقود يعتبر من 
العش����رة األهم عند  االعتبارات 

شراء السيارة.
 وتوفر فورد 12 سيارة على 
األق����ل تتصدر فئ����ات مبيعاتها 
من حيث االقتصاد في استهالك 
الوقود � مبا في ذلك أربع سيارات 
حائزة على تصنيف »وكالة حماية 
البيئة األميركية« في قطع األميال 
والذي بلغ 40 ميال لكل جالون، 
أو تصنيف����ات أعل����ى من حيث 
االقتصاد في اس����تهالك الوقود � 
اإلجناز الذي ال ميكن ألي شركة 
متخصص����ة في مج����ال صناعة 

)محمد ماهر( استمرار نزيف اخلسائر ملؤشرات السوق  

أعلى مستويات اجلودة جلميع 
عمالء فورد.

واضاف فاول����ر: »تبث هذه 
الدراسة من جي دي باور أخبارا 
سارة لعمالئنا، حيث تؤكد على 
اجلودة العالية لنظامنا التشغيلي 
باعتب����اره من ب����ني األفضل في 
العالم. وال يقتصر تفوق منتجات 
لينكولن وفورد على كونها األفضل 
من حيث قلة حاجتها للصيانة كما 
الحظنا عاما بعد آخر، بل يشمل 
أيضا قدراتها العالية على اخلدمة 

لفترة طويلة دون أي مشاكل«.
واختتم قائال: »نحن سعداء 
جدا بنتائج هذه الدراسة التي تكرم 
العمل الدؤوب واجلهود الكبيرة 
التي بذلناها بغية تطوير منتجات 
وطرق جتعلنا األفضل في مختلف 

فئات القطاع«.

السيارات حتقيقه.
املناسبة، قال مدير   وبهذه 
تطوير منتجات لينكولن، سكوت 
توبني: »ميثل حصولنا على أعلى 
درجة في هذه الدراس���ة دليال 
آخر على تف���وق لينكولن. إن 
االعتمادية طويلة األمد تعتبر 
أساسا مثاليا للمضي قدما على 
طريق تعزيز منو عالمة لينكولن 
التجارية. نحن نفخر بتوفيرنا 
التي يبحث  الالزمة  املوثوقية 
عنها املس���تهلكون، كما نوفر 
حاليا منتجات جديدة مبتكرة 

مثل لينكولن إم كيه إكس«.
من جهته، أوضح نائب رئيس 
العاملية  مجموعة فورد للجودة 
وإطالق املنتجات اجلديدة بيني 
فاولر أن نتائج الدراس����ة تؤكد 
التزام الش����ركة املستمر بتوفير 

غير المفهومة � في السوق.

أداء السوق في الربع األول 

من جانب آخر، ذكر التقرير 
ان تراجعات السوق خالل الربع 
األول من هذا العام الشك أنها 
س���تلقي بظاللها على نتائج 
أعمال الشركات في الربع األول 
من الع���ام الحالي، فقد بلغت 
نس���بة تراجعات المؤشرين 
السعري والوزني 9.6% و%9.1 
على التوالي منذ بداية العام، 
كما أنه من الصعب الحكم على 
عودة المؤشرات إلى المنطقة 
الخضراء أو اس���تقرارها في 
المدى القصير في ظل التوترات 


