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عمليات بيع قوية تدفع أسعار األسهم للهبوط بقوة
كثرة في العوامل السلبية الدافعة لإلحباط وندرة للمحفزات اإليجابية

اخلروج املتواصل 
للسيولة املالية 

من السوق سيدفع 
البورصة إلى مزيد 

من التدهور

باس����تثناء الت����داوالت املرتفعة 
نسبيا على سهم البنك الوطني 
الذي شهد عمليات بيع أدت الى 
تراجعه مبقدار وحدة س����عرية، 
فيالحظ انه على مدى شهر تقريبا 
فقد السهم نحو 80 فلسا من أعلى 
سعر سوقي وصله والبالغ دينارا 
و260 فلسا، األمر الذي يشير الى 
ان عمليات البيع على السهم أكثر 
من الشراء. وسجلت أغلب اسهم 
الشركات االستثمارية انخفاضا 
ف����ي اس����عارها خاصة اس����هم 
التس����هيالت التجارية والدولية 
للتمويل واالستثمارات الوطنية 
وسهم جلوبل الذي انخفض باحلد 
األدنى، والتراجع املتواصل ألسهم 
الشركات االس����تثمارية يعكس 
مخاوف املتداول����ن من نتائجها 
املالية في النصف األول من العام 
احلالي. كذلك تراجعت اس����عار 
اغلب اسهم الش����ركات العقارية 
في تداوالت ضعيفة على بعض 
االسهم الرخيصة خاصة سهمي 
ابيار للتطوير العقاري ومنازل.

الصناعة والخدمات

اس����تمرت حرك����ة الت����داول 
الضعيفة على اس����هم الشركات 
الصناعي����ة مع تراجع اس����عار 
اغلبها، كما ازدادت خسائر معظم 
الشركات اخلدماتية بفعل عمليات 
القوية جلن����ي األرباح،  البي����ع 
خاصة س����هم ياكو الطبية الذي 
انخفض باحلد األدنى معروضا 
دون طلبات، كذلك س����جل سهم 
صفوان انخفاضا ملحوظا ايضا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، 
فيما ان����ه رغم عمليات املضاربة 
القوية وجني األرباح على سهم 
الصفاة للطاقة الالزمة إال انه حقق 

ارتفاعا محدودا في سعره.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول 
اسهم 8 شركات على 57.6% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها 99 

شركة.
هشام أبوشادي  ٭

ش����عبوية ملجلس األمة، فهناك 
فائض في حجم االنفاق احلكومي 
ال����ذي كان مرصودا في ميزانية 
2011/2010 يقدر بنحو 4 مليارات 
دينار في الوقت الذي يعاني فيه 
القطاع اخلاص من ندرة الفرص 
االستثمارية احلكومية لتحسن 
موارده املالية ودعم قدراته على 
املالية. لذلك  الوفاء بالتزامات����ه 
وفي ظل األوض����اع االقتصادية 
الطبيعي ان  املتردية فإنه م����ن 
تعكس البورصة الصورة القامتة 
للوضع االقتصادي والسياسي 

في البالد.

آلية التداول

اتس����مت حركة اسعار اسهم 
البنوك بالتباي����ن بن انخفاض 
اس����عار اسهم 4 بنوك واستقرار 
اس����عار باقي اس����هم القطاع مع 
ضع����ف واض����ح ف����ي تداوالته 

صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 4 مالين سهم نفذت 
من خ����الل 136 صفقة قيمتها 1.2 

مليون دينار.

جدوى تقليص الخسائر

رغم انه في الثواني األخيرة 
من تداوالت أمس تقلصت خسائر 
املؤش����ر السعري من 61.8 نقطة 
الى 51.4 نقطة، وكذلك تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من 6.92 
نقاط الى 4.65 نقاط، إال ان ذلك 
ليس ل����ه جدوى ف����ي ظل حالة 
التي تس����ود األوساط  االحباط 
االستثمارية في البالد، فليس هناك 
بريق أمل جتاه حتسن األوضاع 
املالية للقطاع اخلاص رغم الوفرة 
املالي����ة في ميزانية الدولة إال ان 
هذه يتم اس����تنزافها في مطالب 

66 ش����ركة وحافظت اس����هم 24 
شركة على اسعارها و118 شركة 

لم يشملها النشاط.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
اخلدماتي����ة النش����اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 66.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 1003 صفقات 

قيمتها 8.6 مالين دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثان����ي من حي����ث القيمة، اذ مت 
تداول 5.4 مالين سهم نفذت من 
خالل 204 صفق����ات قيمتها 4.2 

مالين دينار.
واحتل قطاع الشركات العقارية 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 32.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 384 قيمتها 3.2 مالين 
دينار وحصل قطاع الش����ركات 
االس����تثمارية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 18.4 
مليون سهم نفذت من خالل 319 

امليزانية العامة للدولة يقدر بنحو 
13 ملي����ار دينار بعد 19 عاما من 
اآلن، وهذا يعني ان اطفال الكويت 
احلالين لن يجدوا وظائف بعد 

19 عاما.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
51.4 نقط����ة ليغلق على 6338.7 
نقطة بانخفاض نس����بته %0.80 
مقارنة بأول من امس، كذلك املؤشر 
الوزن����ي 4.65 نقاط ليغلق على 
439.10 نقطة بانخفاض نسبته 

1.05% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
133 مليون سهم نفذت من خالل 
2243 صفقة قيمتها 20.3 مليون 
دينار، وجرى التداول على اسهم 
99 ش����ركة من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 
شركات وتراجعت اسعار اسهم 

هوت اسعار اغلب االسهم في 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
ختام تعامالت االسبوع امس بشدة 
مع استمرار ضعف السيولة املالية 
التي تظهر مدى حالة التش����اؤم 
التي تسود اوساط املتداولن في 
الس����وق الذي يفتقد للمحفزات 

اجلاذبة للسيولة.
وفي ظل الهبوط القوي للسوق 
امس فانه ميكن التأكيد على ان 
هناك ازمة ثقة حقيقية على اجلهات 
املس����ؤولة في احلكومة تداركها 
قبل ان تس����تفحل، ابرزها ازمة 
السيولة على الرغم من االرتفاع 
امللحوظ في الودائع لدي البنوك 
منذ بداية العام، وهذه األزمة تعود 
ملجموعة اسباب ابرزها اخلالفات 
الراهنة بن اجلهات الرقابية على 
البورصة  الشركات املدرجة في 
الش����ركات االستثمارية  خاصة 
التي تش����هد حملة موسعة على 
اجلهات الرقابية بسبب التضارب 
الواضح في قانون هيئة اسواق 
املال والئحته التنفيذية وتعاميم 
البنك املرك����زي خاصة التعميم 
االخير الذي دعا الى فصل التمويل 
الش����ركات  عن االس����تثمار في 
االس����تثمارية، باالضاف����ة ال����ى 
االجراءات اجلديدة التي اتخذتها 
ادارة البورصة جتاه الش����ركات 
القابضة وطبيعة تداولها لالسهم 
في الس����وق، فضال عن االوضاع 
املالية الصعبة التي متر بها اكثر 
من 60% من الش����ركات املدرجة 
الى انشغال احلكومة  باالضافة 
االم����ة بالصراع����ات  ومجل����س 
اخلاص����ة بهما دون ان يعيرا اي 
اهتمام ملا يح����دث في البورصة 
التي تعد واجهة االس����تثمار في 
الكويت وانشغالهما بامور شعبية 
رغم اهميتها اال ان انقاذ الوضع 
االقتصادي ف����ي البالد يجب ان 
يحظى باالولوي����ة القصوى في 
البالد لتوفير فرص العمل وانقاذ 
القطاع اخلاص، خاصة ان استمرار 
نهج احلكومة في التوظيف وزيادة 
الرواتب س����يؤدي الى عجز في 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 11.7 مليون دينار على %57.6 
من القيمة اإلجمالية.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 20.3 
مليون دينار.

مليون دينار قيمة تداول سهم »ياكو« 
التي متثل 13.3% من القيمة اإلجمالية.

 قطاعات تراجعت مؤشراتها أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 141.6 نقطة، 
تاله قطاع البنوك مبقدار 88.8 نقطة، 
ثم قطاع األغذية مبقدار 77.4 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

أحجام التداول التزال تسير نحو التراجع

»وضوح«: عدم اليقني وارتفاع درجة املخاطرة 
يدفعان املستثمرين لتجنب اخلسائر واحملافظة على رأس املال

قال التقرير األسبوعي لشركة 
وض���وح لالستش���ارات املالية 
واالقتصادية ان أحجام التداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
التزال تسير نحو التراجع، حيث 
شهدت تداوالت األسبوع املاضي 
تراجعا واضحا في قيمة التداوالت 
اإلجمالية والتي تراجعت بنسبة 
0.6% تقريبا لتصل خالل األسبوع 
األخير إل���ى 113.8 مليون دينار 
مقارنة بنحو 114.5 مليون دينار 
السابق، وكذلك  خالل األسبوع 
تراجعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 23.5% لتصل إلى 603.4 
مالين سهم تقريبا مقارنة بنحو 
788.8 مليون سهم خالل األسبوع 
السابق األمر الذي يشير إلى حالة 
احلذر والترقب وانتظار حتديد 

اجتاه واضح للسوق.

التشاؤم يسود أوساط المتعاملين

واشار التقرير الى ان السوق 
سيش���هد حال���ة م���ن الضمور 
والضعف بسبب طبيعة املرحلة 
التي مير بها فهي مرحلة تغيب 
عنها األخبار من جانب مع استمرار 
ضغط املتغيرات السلبية األخرى 

على السوق من جانب آخر.
وقد تفاقمت املشكلة بشكل 
أكبر بعدما أصابت حالة الضعف 
القطاعات  واالحج���ام كل م���ن 
والشركات الرئيسية في السوق 
مثل البنوك واالتصاالت وهو ما 
حدث وشهده السوق في األيام 
املاضية، حيث ظلت تلك الشركات 
حيادية إال أنها لم تصمد كثيرا 
وأصابها التراجع األمر الذي أدى 
إلى تفاقم املشكلة وتسببت في 
املزيد من التراجعات للسوق، علما 
بأن تلك املشكلة ليست جديدة، 
فالسوق يعاني من خلل هيكلي 
يكمن في سيطرة عدد قليل من 
الشركات على مجرياته وبالتالي 
عندما تكون قوة السوق مصدرها 
عدد قليل من الشركات فإن أي دور 
آخر للشركات األخرى لن يكون 
كافيا في استقرار ودعم السوق 
بل يكون التراجع مضاعفا في حال 

تراجع أداء تلك الشركات.
ولف���ت التقرير ال���ى ان كل 
هذه املتغي���رات مجتمعة تؤثر 
على االسواق املالية بشكل عام 
املتعاملن بشكل  وعلى نفسية 
خ���اص وبالتالي فإن حالة عدم 

التداول للقطاعات، فقد تصدرها 
قطاع البنوك مس����تحوذا على 
35.66% من قيمة تداوالت السوق، 
يليه في النشاط قطاع اخلدمات 
حيث حقق قيمة تداول تعادل 
33.63% من إجمالي قيمة تداوالت 
السوق، وحل قطاع االستثمار 
الثالث بقيمة تداول  في املركز 
تعادل 11.12% من إجمالي قيمة 

التداول.
وعلى صعيد األسهم، تصدر 
االرتفاعات سهم »بحرية« بواقع 
13.2% ليغلق عند 265 فلسا، يليه 
سهم منافع بواقع ارتفاع %10.8، 
وجاء سهم »نفائس« في املرتبة 
الثالثة بواقع ارتفاع 10.3%، وفي 
املقابل تصدر التراجعات سهم »ك 
تلفزيوني« بنحو 29.2% حيث 
أغلق عند 68 فلسا، يليه سهم 
»مينا« متخلي����ا عن 16.9% ثم 
سهم »صفوان« بخسارة مقدارها 

.%14.1
ومن حيث نش����اط األسهم، 
فقد حقق س����هم »بيتك« أعلى 
قيمة تداول خالل األسبوع بلغت 
21.06 مليون دينار وأغلق عند 
1.020 فلس، يليه سهم »ياكو« 
بقيمة تداول مقدارها 11.86 مليون 
دينار، حيث أغلق عند 480 فلس، 
واما بالنس����بة لنشاط األسهم 
املتداولة فقد  الكمية  من حيث 
تصدرها سهم »الصفوة« بكمية 
تعادل 89.76 مليون ليغلق عند 
20 فلسا، تاله سهم »صفاة طاقة« 
ت����داول مقدارها 39.40  بكمية 

ليغلق عند 62 فلسا.

مقارنة بإغالق األسبوع السابق 
عند 442.24 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األس���بوع ما يقارب 113.8 
مليون دينار مقارنة بنحو 114.5 
ملي���ون دينار خالل األس���بوع 
السابق منخفضة بنحو 0.6%، كما 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
لهذا األسبوع بنحو 23.5% لتبلغ 
بنهاية األس���بوع 603.4 مليون 
س���هم من خالل تنفي���ذ 11.124 

صفقة.
القطاعات،  وعل���ى صعي���د 
شهد السوق اداء متباينا حيث 
ارتفع إغالق قطاعن يتصدرها 
قطاع الصناعة بنس���بة ارتفاع 
0.2% ليغلق مؤشره الوزني عند 
352.01 نقطة، يليه قطاع اخلدمات 
بنسبة ارتفاع 0.1% ليغلق مؤشره 
الوزني عن���د 617.22 نقطة، في 
ح����ن انخف����ض اغالق س����تة 
قطاعات يتصدرها قطاع االغذية 
بنسبة انخفاض 2.6% ليغلق 
الوزني عند 591.89  مؤش����رة 
نقطة، يليه قطاع االس����تثمار 
بانخفاض نسبته 1.5% ليغلق 
الوزني عند 164.28  مؤش����ره 
البنوك في  نقطة، وجاء قطاع 
املرتبة الثالثة من االنخفاضات 
ليغلق مؤشره الوزني عند 611.3 
نقطة بنس����بة انخفاض %1.10 
وتذيل قطاع غير الكويتي قائمة 
االنخفاضات ليغلق مؤش����رة 
الوزني عند 509.04 بنس����بة 

انخفاض %0.5.
أما من حيث نش����اط قيمة 

اليق���ن مرتفع���ة ج���دا في ظل 
الظروف واملتغي���رات احلالية 
وبالتالي درجة املخاطر تعتبر 
الذي يدعو  أيضا مرتفعة األمر 
املستثمرين إلى جتنب اخلسائر 

واحملافظة على رأس املال.

مجريات التداول

أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األسبوع األول من 
شهر يونيو على انخفاض حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى 
6.338.7 نقطة منخفضا بنسبة 
0.56% عن إغالق األسبوع السابق 
الذي بلغ 6.374.1 نقطة، في حن 
أنهى املؤشر الوزني تداوالت هذا 
األس���بوع عند مستوى 439.10 
نقط���ة منخفضا بنح���و %0.71 

عقدت جلنة املش���اريع العامة واإلسكان 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت اجتماعا مع 
ممثلن من وزارة املالية والبنك الدولي، امس 
مت خالله اس���تعراض ومناقشة خطة البنك 
الدولي بش���أن إجراء دراسة تبسيط دورة 
املشاريع واالطالع على مرئيات القطاع اخلاص 

بهذا الشأن.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر من أجل 
التعرف على معوقات تنفيذ املشاريع وطول 
اقترح املشاركون  الدورة املستندية، حيث 
بعض احللول والبدائل لتضمينها في الدراسة 

من اجل التغلب على تلك املعوقات.

جانب من االجتماع 

خالل اجتماع مع البنك ووزارة املالية

»الغرفة« تستعرض خطة البنك الدولي 
لتبسيط دورة املشاريع 

صناديق االستثمار وقد متت 
اإلجابة عنها، األمر الذي حقق 
أثرا ايجابيا ومنفعة ملوظفي 

قطاع الشؤون الضريبية.

»املالية« تعقد برنامجًا تدريبيًا  عن توزيعات 
األسهم وأرباح االستثمار للقطاع الضريبي

املالي����ة  عق����دت وزارة 
برنامج����ا تدريبيا بعنوان 
»املعامل������ة الضريبي��������ة 
لتوزيعات األس����هم وأرباح 
القطاع  االستثمار« ملوظفي 
الضريب����ي، وق����د حاضر 
في البرنامج رئيس قس����م 
احملاسبة واملراجعة بكلية 
التج����ارة بجامع����ة األزهر 
د.عص����ام عبد اله����ادي أبو 
النصر، وقد هدف البرنامج 
إلى تنمية مهارات املشاركن 
على كيفية استخدام آليات 
املعاملة الضريبية لتوزيعات 
األسهم وأرباح االستثمارات 
وفق����ا للقواع����د القانونية 

املتبعة.
وتخلل البرنامج التدريبي 
جانب من انشطة البرنامج التدريبيع����دة استفس����ارات حول 

املؤشر الوزني املؤشر السعري

)سعود سالم( التشاؤم يسود أوساط املتداولن 


