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استمرار تدهور سوق الكويت لألوراق املالية لألسبوع اخلامس على التوالي يعطي مؤشرا قويا على أن النتائج املالية ألغلب الشركات في النصف األول من العام 

احلالي ستكون سيئة، األمر الذي سيدفع املزيد من السيولة املالية للخروج من السوق وبالتالي املزيد من التراجع في االسعار، وهذا يأتي في ظل افتقار السوق 

ألي محفزات إيجابية سواء على مستوى حدوث تطور في ارباح الشركات التشغيلية أو االوضاع االقتصادية والسياسية محليا واقليميا فقد انخفض املؤشر 

السعري مبقدار 35.4 نقطة ليغلق على 6338.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 616.8 نقطة 

بانخفاض نسبته 8.9%. كذلك انخفض املؤشر الوزني 3.1 نقاط ليغلق على 439.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل خسائره منذ 

بداية العام الى 45.1 نقطة بانخفاض نسبته %9.3.

230.3 مليون دينار اخلسائر السوقية األسبوع املاضي وانخفاض املؤشر السعري 0.6% والوزني %0.7

6 مبررات وراء التراجع املتواصل للسيولة املالية املوجهة للبورصة
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كتب: هشام أبو شادي

مؤشر السوق السعري األسبوع املاضي

مؤشر السوق الوزني األسبوع املاضي
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جاءت ش����ركة أالفكو في املركز السابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 11.5 مليون س����هم نفذت من خالل 226 صفقة قيمتها 

3.8 ماليني دينار، وانخفض سهمها خمسة فلوس.
اتس����مت احلركة السعرية لس����هم االفكو االسبوع املاضي 
بالتذبذب في تداوالت ضعيفة اال ان أهم ما مييز السهم محافظته 
على التواجد ضمن قائمة الشركات العشر األكثر نشاطا على 
مدى عام تقريبا األمر الذي يظهر ارتفاع معدل دوران الس����هم 
وبالتالي قدرة اي متداول على اخلروج او الدخول في السهم في 
اي وقت، وما يدعم ذلك االرباح القوية التي حققتها الشركة في 
النصف األول من سنتها املالية والتي بلغت نحو 25.4 مليون 
دينار ما يعادل 32.6 فلس����ا للس����هم منها نحو 28 فلسا ارباح 
استثنائية، وتنتهي السنة املالية للشركة في شهر سبتمبر من 
كل عام ويذكر ان شركة االفكو تطالب شركة اخلطوط الوطنية 
بنحو 70 مليون دوالر والتي في ظل اوضاعها احلالية الصعبة 
فإنها تواجه صعوبة في سداد هذا املبلغ االمر الذي سيؤثر على 
مجمل النتائج املالية لشركة أالفكو التي يتوقع ان حتقق ارباحا 

في نهاية سنتها املالية مبا يعادل 40 فلسا للسهم.

احتلت شركة رمال العقارية املركز الثامن من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 9.5 ماليني سهم نفذت من خالل 489 صفقة قيمتها 

3.1 ماليني دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا.
على الرغم من التداوالت الضعيفة لسهم رمال العقارية اال 
ان عمليات البيع سيطرت على تداوالته االمر الذي ادى لتراجع 
سعره من 360 فلسا الى 315 فلسا اال انه اغلق في نهاية تعامالت 
االسبوع على 320 فلسا مسجال انخفاضا بنسبة 11.1% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، ومن الواضح ان آلية البيع على السهم 
بهدف احلصول على سيولة مالية في ظل االوضاع الصعبة التي 
مير بها السوق والتي دفعت اوساط املتداولني لتفضيل االحتفاظ 
بالسيولة عن االسهم وقد حققت الشركة ارباحا جيدة في الربع 
األول من العام احلالي بلغت نحو 1.7 مليون دينار تعادل نحو 
8.7 فلوس للس����هم، وتترقب اوساط املتداولني النتائج املالية 
للشركة في الربع الثاني من العام احلالي والتي متثل مؤشرا 
هام����ا لتوقعات ارباحها في النص����ف الثاني من العام احلالي، 
وبالتالي فإنها ستحدد االجتاه العام للحركة السعرية للسهم 
حتى نهاية العام، وتسيطر اربعة اطراف على نحو 78.3% من 

اسهم الشركة البالغ عددها 200 مليون سهم.

جاءت شركة بوبيان للبتروكيماويات في املركز التاسع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 5.3 ماليني س����هم نفذت من خالل 98 

صفقة قيمتها 3 ماليني دينار، وظل سهمها ثابتا.
اتسمت احلركة السعرية لس����هم بوبيان للبتروكيماويات 
بالتذب����ذب في تداوالت ضعيفة غلبت عليها عمليات املضاربة 
وجني االرباح، فقد ارتفع الس����هم خالل تداوالت األسبوع من 
560 فلسا الى 580 فلسا ليغلق في نهاية التعامالت على 560 
فلسا، حيث يظهر ذلك ان هناك جهة محترفة تضارب على السهم 

لتحافظ على ان يتحرك سعره في نطاق محدود.
وقد انتهت السنة املالية للشركة في نهاية شهر ابريل املاضي 
وأمام الشركة 3 اشهر إلعالن نتائجها املالية علما بأنها حققت 

ارباحا في العام املاضي تقدر بنحو 21.4 مليون دينار.

احتلت ش����ركة املباني املركز العاشر من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 3.3 ماليني س����هم نفذت من خالل 148 صفقة قيمتها 2.9 

مليون دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس.
وحافظ سهم ش����ركة املباني على تداوالته املرتفعة نسبيا 
مع تذبذب محدود في س����عره السوقي، فقد انخفض السهم من 
860 فلسا الى 840 فلسا، ليرتفع بشكل تدريجي الى 880 فلسا، 
ليغلق في نهاية تعامالت األسبوع على 870 فلسا مسجال ارتفاعا 
بنسبة 1.2% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، ومتتلك شركة املباني 
افضل املشاريع العقارية في البالد واملتمثل في مشروع األڤنيوز 
الذي به اش����هر املاركات العاملية، ويحقق للشركة عوائد جيدة 
باإلضافة الى اصول اخرى األمر الذي ميكن الشركة من حتقيق 
منو سنوي جيد في ارباحها التشغيلية وكانت الشركة قد حققت 
ارباحا في الربع األول من العام احلالي قدرها 5.7 ماليني دينار 
ما يعني ان الشركة قادرة على حتقيق ارباح قدرها 24 مليون 

دينار في نهاية العام احلالي على األقل.

سعري وصل اليه والبالغ 420 فلسا إلى أعلى مستوى له والبالغ 
560 فلس����ا خالل تعامالت األس����بوع إال انه في آخر يومني من 
تداوالت األسبوع شهد عمليات بيع قوية ليتراجع الى 480 فلسا 
مسجال ارتفاعا بنس����بة 10.3% مقارنة باألسبوع قبل املاضي. 
وقد س����اهمت بعض العوامل في ذلك منها احملافظ املالية التي 
ضاربت بقوة على السهم نظرا لصغر رأسمال الشركة البالغ 16 
مليون دينار ما يعادل 156 مليون سهم، وسيطر بيت التمويل 
الكويتي على 10% منها وشركة املشروعات التنموية القابضة 
على 21.4% ما يعني ان 31.4% من أسهم الشركة ممسوكة وغير 
متداولة، باالضافة الى ان هناك ملكيات أقل من 5% موزعة على 
بعض احملافظ والصناديق االستثمارية، األمر الذي وفر هامشا 
ملحوظا للمضاربني على الس����هم. وكانت شركة ياكو الطبية 
قد حقق����ت أرباحا في الربع األول تقدر بنحو 1.6 مليون دينار 
مسجلة انخفاضا بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، ورغم هذا االنخفاض في أرباح الشركة إال ان ما مييزها 
انها أرباح تشغيلية وتعتبر اكثر من ممتازة في ظل اخلسائر 

الضخمة التي تكبدتها العديد من الشركات.

جاءت ش����ركة زين في املركز الثالث م����ن حيث القيمة، إذ 
مت تداول 10.1 ماليني س����هم نفذت من خالل 455 صفقة قيمتها 
10.2 ماليني دينار، واس����تقر س����همها دون تغيير، على الرغم 
من التداوالت الضعيفة لس����هم زين إال ان عمليات البيع طغت 
عليها، األمر الذي أدى لتراجع السهم من دينار و20 فلسا الى 
990 فلسا إال انه شهد عمليات شراء من بعض احملافظ املالية 
للدفاع عنه، ومنعه دون ان يتراجع عن مستوى الدينار ليرتفع 
الى دينار و40 فلسا خالل مراحل التداول ولكنه أغلق في نهاية 
تعامالت األسبوع على دينار و20 فلسا، ومن الواضح انه في 
ظل االنسحاب الواضح للس����يولة املالية من السوق وافتقار 
السهم ألي محفزات جديدة ستعمل على ان يظل سعره السوقي 
يتحرك في نطاق محدود حتى تعلن الشركة عن نتائجها املالية 
لفترة الربع الثاني مع اقتراب منتصف شهر اغسطس، وفي حال 
حصول الش����ركة على الدفعة األخيرة من صفقة بيع أصولها 
في افريقيا والبالغة نحو 700 مليون دوالر قبل نهاية الشهر 
اجلاري، فإنه يتوقع ان تدخل ضمن النتائج املالية للشركة في 
الربع الثاني من العام احلالي علما بأن ارباح الشركة في الربع 
األول من العام احلالي قد بلغت 69.9 مليون دينار مسجلة منوا 

بنسبة 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.

جاء بنك الكويت الوطني في املركز الرابع من حيث القيمة، 
إذ مت ت���داول 6.6 ماليني س���هم نفذت من خ���الل 229 صفقة 
قيمتها 7.9 ماليني دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا. واتسمت 
حركة تداوالت سهم البنك الوطني األسبوع املاضي بالضعف 
الشديد، فحوالي 30.3% من اجمالي األسهم املتداولة لسهم البنك 
الوطني متت في تعامالت اليوم األخير من تداوالت األسبوع 
التي سيطرت عليها عمليات البيع ليتراجع السهم من دينارا 
و220 فلسا الى دينار و180 فلسا مسجال انخفاضا بنسبة %3.3 
مقارنة باألس���بوع قبل املاضي. وُيعد املبرر الوحيد لعمليات 
البيع على السهم األجواء النفسية السيئة التي تسود أوساط 
املتداولني ما دفع البعض من حملة السهم الى البيع للحد من 
خسائرهم واالحتفاظ بالسيولة املالية على الرغم من قناعتهم 
بجدوى االس���تثمار في الس���هم اال ان الفكر السائد يكمن في 
امكانية العودة لش���راء السهم بأس���عار أقل من األسعار التي 
قاموا بشرائه رغم ان البيع باألسعار احلالية يسبب خسائر 
لهم خاصة ان السهم ظل لفترة طويلة يتداول على اسعار ما 
بني دينار و220 فلسا ودينار و240 فلسا، وبالتالي فإن الكثير 

من املتداولني قاموا بشراء السهم بهذه األسعار.

احتل بنك برقان املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول 
8.1 ماليني س����هم نفذت من خالل 215 صفقة قيمتها 4.1 ماليني 
دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس. اتسمت حركة التداول على سهم 
بنك برقان االس����بوع املاضي بالضعف النسبي خالل تداوالت 
االسبوع باستثناء التداوالت النشطة التي شهدها السهم يوم 
الثالثاء املاضي من قبل بعض احملافظ والصناديق لتصعيده 
والتي دفعت س����عره لالرتفاع من 520 فلسا الى 540 فلسا اال 
ان السهم تراجع ليغلق في نهاية تعامالت االسبوع على 520 
فلسا مسجال ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة باالسبوع قبل املاضي. 
ومن الواضح ان الس����هم يشهد عمليات دفاع قوية على سعر 
500 فلس من قبل املالك الكبار وبعض احملافظ املالية الكبيرة 
األمر الذي يعطي مؤشرات بجدوى شراء السهم على سعر 500 
فلس ولكن في ظل أجواء التشاؤم التي تسود اوساط املتداولني 
فإن الكثير بات يفضل االحتفاظ بالسيولة املالية الى ان يستقر 
الوضع العام في السوق وتقل فيه حدة املخاطر املرتفعة حاليا، 
ولكن هذا لن مينع البعض من املستثمرين الشراء بشكل محدود 
على اسعار 500 فلس آلجال استثمارية متوسطة وبعيدة املدى 
خاصة ان السعر يعتبر جيدا في ظل األرباح اجليدة التي حققها 

البنك في الربع األول من العام احلالي.

جاءت شركة الدولية للتمويل في املركز السادس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 28.7 مليون س���هم نفذت من خالل 618 
صفقة قيمتها 4.1 ماليني دينار، وانخفض سهمها 14 فلسا.

معروف تاريخيا ان س���هم الدولية للتمويل من األسهم 
ذات معدالت الدوران املنخفضة اال انه شهد تداوالت قياسية 
االسبوع املاضي والتي يبدو ان هناك اتفاقا عليها بني بعض 
احملافظ املالية، وما يؤكد هذا االجتاه التراجع املتواصل لسعر 
الس���هم لالسبوع الثاني على التوالي، ففي بدايات تعامالت 
االسبوع ارتفع السهم من 152 فلسا الى 162 فلسا ليتراجع 
بش���كل تدريجي الى 132 فلسا والذي يعد أدنى سعر وصله 
خالل تداوالت االس���بوع اال انه اغلق على س���عر 138 فلسا 
مسجال انخفاضا بنسبة 9.2% مقارنة باألسبوع قبل املاضي 
مع توقعات بان يواصل الس���هم االنخفاض حيث يتوقع ان 
يس���تقر على سعر 120 فلسا، ومتثل التداوالت التي شهدها 
السهم االسبوع املاضي نحو 3.5% من اجمالي اسهم الشركة 
البالغ عددها 802.8 مليون سهم وتسيطر نحو اربع شركات 
باالضافة الى صن���دوق جلوبل ماكرو على نحو 73.3% من 

اسهم الشركة.

وتكبدت القيمة السوقية للسوق خسائر قدرها 230.3 مليون 
دينار لتصل القيمة السوقية اإلجمالية الى 31 مليارا و953 مليون 
دينار بانخفاض نس����تبه 0.7% مقارنة باالسبوع قبل املاضي 
لتصل اخلسائر الس����وقية منذ بداية العام الى اربعة مليارات 

و408 ماليني دينار بانخفاض نسبته %12.1.
كذلك تراجعت املتغيرات الثالثة بشكل ملحوظ خاصة كمية 
االسهم املتداولة التي بلغت 602.1 مليون سهم بانخفاض نسبته 
23.7% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، كما تراجعت قيمة التداول 
التي بلغ����ت 112.9 مليون دينار بنس����بة 1.3%، كذلك تراجعت 

الصفقات التي بلغت 11 ألفا و109 صفقات بنسبة %9.3.

مبررات تراجع السيولة

هناك العديد من املبررات وراء تراجع السيولة املالية املوجهة 
للس����وق وبالتبعية انخفاضه االسبوع اخلامس على التوالي، 

وهي:
٭ أوال: الشعور املتنامي باالحباط لدى االوساط االستثمارية 
والقطاع اخلاص جتاه اخلالفات املستمرة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية رغم تأكيد صاحب السمو األمير على أهمية التعاون 

بينهم إلصالح الوضع االقتصادي وخدمة املواطنني.
٭ ثانيا: بطء وتيرة املشاريع التنموية املطروحة للتنفيذ وعدم 
وجود فرص فيها للقطاع اخلاص باستثناء شركات املقاوالت 

وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك لهذه الشركات.
٭ ثالثا: اظهرت البيانات املالية للش����ركات في الربع االول من 
العام احلالي ارتفاع معدل السعر الى الربحية ال� P/E وبالتالي 
ضعف العائد اجلاري لها، وعلى سبيل املثال، فإن العائد اجلاري 
لقطاع البنوك حس����ب اس����عاره احلالية يتراوح بني 1.5 و%2، 
وبالتالي فإنه يعد عائدا قريبا من مستوى العائد على الودائع 
رغم تدني مس����تواه اال ان نس����بة املخاطرة فيه تعتبر صفرا 
في ظل قانون ضمان احلكوم����ة للودائع، ورغم ضعف العائد 
اجلاري على البنوك اال ان هناك من ينظر إلى العائد الس����وقي 
ولكن اصحاب هذا املنظور يس����عون لشراء اسهم البنوك بأقل 

االسعار املمكنة.
٭ رابعا: افتقاد الصناديق االستثمارية واحملافظ املالية اخلاصة 
الكبيرة للس����يولة املالية التي متكنها من حتريك السوق، وإذا 
كان لدى هذه اجلهات سيولة فإنها تفضل االحتفاظ بها للدفاع 

عن مراكزها املالية األساسية.
٭ خامس����ا: دخول موس����م الصيف والذي عادة ما يشهد فيه 
الس����وق انخفاضا في النشاط نتيجة تفضل كبار الالعبني في 
الس����وق باعالن النتائج املالية للشركات في النصف األول من 

العام احلالي.
٭ سادس����ا: الضبابية الواضحة في قانون هيئة اس����واق املال 
والئحته التنفيذية، حيث اش����ارت الن����دوة، التي عقدها احتاد 
الش����ركات االس����تثمارية الى ان هناك 77 مالحظة في القانون 
حتتاج ال����ى تعديالت جوهرية خاصة ف����ي العالقات الرقابية 
على الشركات املدرجة ما بني هيئة اسواق املال والبنك املركزي 

وإدارة البورصة ووزارة التجارة والصناعة.
وعلى الرغم من ان العوامل الس����ابقة وغيرها تشير الى هناك 
موجة من االحباط تسود االنشطة االقتصادية في البالد اال ان 
ذلك لن مينع بعض املجاميع االس����تثمارية من املضاربة على 

اسهمها لتصعيدها.

تصدر بيتك التمويل الكويتي النشاط من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 20.7 مليون سهم نفذت من خالل 620 صفقة قيمتها 
21 مليون دينار، وحافظ الس����هم على س����عره، حالت عمليات 
الش����راء القوية التي شهدها س����هم بيتك االسبوع املاضي من 
قبل احملافظ املالية احلكومية دون تراجع سهم بيتك عن سعر 
الدينار ليرتفع خالل التداول الى دينار و40 فلسا اال انه اغلق في 
نهاية االسبوع على دينار و20 فلسا دون اي تغيير في سعره 
عن اغالق االسبوع قبل املاضي، ويذكر ان ملكية كل من الهيئة 
العامة لالستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر واالمانة العامة 
لالوقاف واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تقدر بنحو 
48.4% من اسهم بيتك، باالضافة الى ان هناك ما بني 20 و%25 
من اس����هم البنك موزعة ما بني محافظ مالية كبيرة وصناديق 
استثمارية األمر الذي يشير الى ان هذه اجلهات مجتمعة قادرة 
على الدفاع بقوة عن الس����هم للحؤول دون تراجعه عن سعر 
الدينار والذي يعد حاجزا نفسيا وفنيا مؤثرا ليس على السهم 
فقط بل على الس����وق بشكل عام. وعلى الرغم من ان ذلك ُيعد 
مؤشرا داعما لشراء السهم واالستثمار فيه باالسعار احلالية اال 
ان االوساط االستثمارية تترقب النتائج املالية لبيت التمويل 
في الربع الثاني ملعرفة مدى التحسن مقارنة بنتائج الربع االول 
من العام احلالي والتي س����جلت تراجعا بنسبة 26.8% مقارنة 
بالفترة نفس����ها من العام املاضي. لذلك فإن النتائج املالية ل� 
»بيتك« في النصف االول من العام احلالي متثل مؤش����را مهما 
لقياس التوقعات في النصف الثاني من العام احلالي، باالضافة 

الى احلركة السعرية املستقبلية.

احتلت شركة ياكو الطبية املركز الثاني من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 23.5 مليون سهم نفذت من خالل 762 صفقة قيمتها 
11.8 مليون دينار، وارتفع س����همها 45 فلس����ا. وألول مرة منذ 
ادراجها في البورصة تدخل شركة ياكو ضمن قائمة الشركات 
العش����ر االكثر نش����اطا بفعل التداوالت القياسية التي شهدها 
السهم بفعل املضاربات القوية التي شهدها. ففي بداية تداوالت 
االس����بوع انخفض سهم من 435 فلس����ا الى 420 فلسا اال انه 
استعاد صعوده القوي بفعل املضاربات القوية السريعة ليصل 
السهم الى 560 فلسا ليرتفع مبقدار 140 فلسا من ادنى مستوى 
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حتليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط سوق الكويت لألوراق املالية مقارنة مؤشرات التداول في سوق الكويت لألوراق املالية
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
%)+ أو -(22 حتى 26 مايو29 مايو حتى 2 يونيومؤشر

-0.8-4.959.45.000.541.0مؤشر NIC50 )نقطة(
-0.6-6.338.76.374.135.4مؤشر السوق السعري )نقطة(
-0.7-439.1442.23.1مؤشر السوق الوزني )نقطة(
-23.7-602.175.000788.740.000186.565.000كمية األسهم املتداولة )سهم(

-9.3-11.10912.2441.135عدد الصفقات املتداولة )صفقة(
-1.3-112.933.520114.474.4701.540.950قيمة األسهم املتداولة )د.ك(

-23.7-120.435.000157.748.00037.313.000املعدل اليومي لكمية األسهم املتداولة )سهم/ يوم(
-9.3-2.2222.449227املعدل اليومي لعدد الصفقات املتداولة )صفقة/ يوم(

-1.3-22.586.70422.894.894308.190املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة )د.ك/ يوم(
1.700.000795.000905.000113.8عدد األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(

321121190.9عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(
740.604261.237479.367183.5قيمة األسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(

-0.7-31.953.182.77432.183.539.735230.356.961القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(
5500عدد أيام التداول )يوم(


