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سياسات جريئة لرئيس البورصة طالل الغانم تنطلق من حسابه الشخصي على تويتر

تغريدات تؤسس لتغييرات جذرية بالبورصة الكويتية

طالل الغامن

10
محمود صبحي

لم يتوان املغردون على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« من املسارعة إلى 
استغالل املساحة الكبيرة التي يطرحها وبجرأة رئيس شركة البورصة اجلديد 
طالل الغامن عبر حسابه الشــخصي ليعرضوا عليه العديد من االستفسارات 
والشكاوى واالقتراحات والتي يسارع رئيس البورصة اجلديد بالرد عليها من 
خالل رسائل توضيح ليطرح أسلوبا جديدا من التواصل يحصل فيه على نبض 
السوق ويقابله بتوضيح بعض املواقف امللتبسة ويبعث برسائل للمستثمرين 

وجميع املتعاملني تتضمن االستراتيجيات اجلديدة.
تضمنت تغريدات الغامن رسائل واضحة وانه يوجد حتديث جذري للعديد 
من القضايا التي تشغل املستثمرين وان تأخر التطبيق نتيجة الدراسة املتأنية 
قبل اتخاذ القرار ومنها موضوعات تخص نظام التداول اجلديد والذي لم يلبث 
ان مت تطبيقه منذ أسابيع قليلة، حيث أشار الى أن نظام التداول بأجزاء الفلس 
تتم دراسة تعديله كذلك نظام التكات والذي اكد ان تعديله بات »قريبا جدا« 

وأشار إلى ان تداول البيوع املستقبلية واالوبشن قيد الدراسة.
لم تقتصر تغريدات رئيس البورصة على التواصل مع املســتثمرين فقط 
بل امتدت للمسئولني التنفيذيني بالشركات وبات ذلك واضحا عندما اكد في 
رده على احدى التغريدات انه يعد لتبادل الزيارات مع الرؤســاء التنفيذيني 

لشركات االستثمار بعد اجازة عيد االضحى لتبادل اآلراء وتشجيع الشركات

ردا على أحد استفســار احد املغردين حول الشركات التي 
انســحبت من البورصة او توقفت عن التــداول أكد الغامن ان 
هناك دراســة قدمية من قبل ان ينضــم للبورصة بخصوص 
انشــاء سوق موازي الدراج هذه الشــركات اضافة الستيعاب 
باقي الشركات خارج البورصة والتي ال تنطبق عليها شروط 

االدراج في السوق الرسمي.

نفى الغامن في رده على احدى التغريدات ان شركات الوساطة 
مســتفيدة من نظام التداول بأجزاء الفلس والذي يضر مبصالح 
املســتثمرين مؤكدا ان شــركات الوســاطة هي التي طاملا طالبت 
ادارة البورصة مراجعة نظام التداول بأجزاء الفلس، وفي رد على 
تغريدة اخرى تطالب بتعديل التداول بنظام اجزاء الفلس اكد ان 

التعديل تتم دراسته في الوقت احلالي. 

وبســؤاله من أحــد املغردين عــن توقيت عــودة العمل بـ 
»األوبشــن« مــرة أخرى بالبورصــة الكويتية، اكــد الغامن ان 
العودة قيد الدراســة في الوقت احلالي مع عدة جهات رسمية 
لعدم لضمان عدم التضارب وتالفي العيوب السابقة وحماية 

املستثمرين.

أكد طالل الغامن ان البيوع املســتقبلية والعقود اآلجلة ضمن 
املنتجات قيد الدراسة مع عدة جهات وأنه لن يتم طرحها اال بعد 
التأكــد من توافقها مــع اللوائح والقوانني وذلك ردا على ســؤال 
احــد املغردين حول ما اذا كان مــن املمكن ان يتم تطبيق البيوع 
الشرعية وتداولها وفقا للطريقة الشرعية، حيث ان النسبة التي 
يتم اقتطاعها سابقا عند جتديد العقد تعتبر غير موافقة للشريعة.

الشركات املنسحبة للموازي  1

األوبشن.. وحماية املستثمرين ٤

املؤشر السعري.. استبعاد

تنــاول الغامن في أكثر من تغريدة ردود على شــكاوى بشــان 
التالعب باملؤشــر الســعري ناصحا باالعتماد على املؤشر الوزني 
وكويــت ١5 في الوقــوف على حركة التداوالت وأداء االســهم واكد 
على انه يتم دراسة كيفية ايقاف تلك التالعبات منها وضع شروط 
لتحديد سعر اغالق السهم بحد أدنى لقيمة التداوالت آلخر صفقة 

والتي حتدد االغالق واحتسابه.

٨ ثالثة استبيانات للمتداولني

اكـــــد الغانــــم ان ادارة البورصـــــة اجلديــدة ال تبدأ 
في دراسة قـــــــرارات دون االطــالع علـــى آراء املتداولني 
واملستثمريــــن واستقصاء آرائهم حول القضية التي تتم 
دراســتها، مشيـــــرا الى ان هنــــــاك ٣ استبيانـــات آلراء 
املتداوليــــن فـــي قضــــايا متعددة تتـــــم خـــالل شهــر 

أغسطـــس اجلاري.

٧

تعديل التداول بأجزاء الفلس ٢

توحيد إفصاح الشركات

أشار الغامن الى ان البورصة في اجتاهها الى توحيد إفصاح 
الشركات عن كافة أنواع االخبار، حيث يتم اآلن نشر االخبار 
كما هي دون تعديل ويســمح للشــركة باالفصاح عن اخبارها 
دون تدخــل بتحديد منوذج اال في بعــض االنواع من االخبار 

مثل التصنيف االئتماني والنتائج املالية. 

٥

التسويق قبل جذب االستثمار

أوضــح الغــامن ان ادارة البورصــة تعمــل على جذب 
االســتثمار االجنبي ولكن التسويق خطوة أساسية يجب 
ان تسبق جذب االستثمارات، وذكر أن هناك وفدا برئاسة 
مشعل العصيمي نائب رئيس هيئة أسواق املال وعضوية 
البورصة واملقاصة كان في نيويورك قبل أسبوع واجتمع 

مع مستثمرين كبار.

٩

البيوع املستقبلية.. قيد الدراسة ٣

نتائج دراسة »التكات«.. قريبا جدًا

اشــتكى احد املغردين من نظــام وضع األوامر في نظام 
التكــــات وانه يؤثر سلبا علــــى حتلـيــــل األداء وكان رد 
الغــامن ان نظــام التكات حتــت املراجعة املستعجلــــة من 
ادارة شركة البورصــــة وان نتائج تلك الدراسة ستظهـــر 

للنـــور قريبا جدا

٦

عودة املضاربني

أشــار الغانـم فــي احـــدى التغريـــــدات ردا علـــى احـــد 
املغرديــن الـــذي طالـــب مبساحـــة اكبـــر للمضاربيــن 
فـــي تـداوالت البورصـــة ان هنـــاك تعديــالت قريبــة 
سيتـــــم االعــــــالن عنهــــا تساعـــــد علـــــى عــــودة 
املضاربيــن للســـوق ولكنهـــا تتـــم فـــي اطار قوانــيــن 

ســوق املــــال.
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اإلسترليني ينخفض..وتوقعات بانكماش اقتصادها

»أجيليتي«: تعقيدات انفصال بريطانيا 
عن االحتاد األوروبي تدفعها نحو األسواق الناشئة

ذكرت شــركة أجيليتي 
في تقريرها نصف السنوي 
حول األسواق الناشئة، أن 
اململكة املتحدة ســتحاول 
تعزيز اقتصادها بالتوجه 
نحو متتني التبادل التجاري 
مع األسواق الناشئة، وذلك 
فــي حــال لــم تتمكــن من 
احلفــاظ على األطر العامة 
األساسية لعالقاتها احلالية 
مع شركائها التجاريني في 

االحتاد األوروبي.
وكانــت اململكة املتحدة 
قد أعربت عــن رغبتها في 
احملافظــة علــى عالقاتهــا 
التجارية احلالية مع دول 
االحتــاد األوروبــي بقــدر 
إال أن كبيــر  املســتطاع، 
مفاوضي االحتاد األوروبي 
كان قــد صــرح بقولــه إن 
»التجارة دون تعقيدات« هي 
»أمر غير ممكن« بعد خروج 
اململكة املتحدة من االحتاد 

األوروبي »بريكست«.
وأكد تقريــر أجيليتي 
أنه كلما زاد تعقيد شروط 
انفصال اململكة املتحدة عن 
االحتاد األوروبي ارتفعت 
احتماالت ســعيها للبحث 
عــن شــراكات جتاريــة 
طموحــة مــع األســواق 
الناشــئة، وبشكل خاص 
دول الكومنولث في جنوب 
شــرق آســيا وأفريقيــا. 
فخــروج اململكــة املتحدة 
من االحتاد األوروبي يجعل 
مصدري األسواق الناشئة 
- مثــل جنــوب أفريقيــا 
وكينيا وتركيا وغيرها- 
منكشفة، السيما أن قيمة 
اجلنيــه اإلســترليني قد 
انخفضت وتتجه التوقعات 
نحــو انكمــاش اقتصــاد 
اململكة املتحدة في الفترة 
األولى بعد االنفصال عن 

االحتاد األوروبي.
إعــداد  هــذا، وقــد مت 
تقرير أجيليتــي من قبل 
ترانسبورت إنتليجينس، 
الشركة الرائدة في مجال 
التحليل والبحوث في قطاع 
اخلدمــات اللوجيســتية. 
ويشــير التقريــر إلى أن 
األســواق الناشــئة التــي 
تســتخدم اململكة املتحدة 
كبوابة نحو إيرلندا ودول 
أخرى في االحتاد األوروبي 
رمبا ســتحتاج إلى إيجاد 
مراكز وطرق توزيع جديدة 
لهذه األسواق. باملقابل قد 
تواجــه صــادرات اململكة 
االحتــاد  إلــى  املتحــدة 
األوروبي عمليات تفتيش 
مرهقة وإجراءات جمركية 
معقدة ما لم يشكل الطرفان 
احتــادا جمركيــا جديــدا 
وتلتــزم اململكــة املتحدة 
بتطبيــق معايير اجلودة 
املعيارية اخلاصة مبنتجات 

االحتاد األوروبي.
وفي هذا الســياق، أكد 
عيســى الصالح، الرئيس 
ألجيليتــي  التنفيــذي 

اللوجســتية  للخدمــات 
أنــه  املتكاملــة،  العامليــة 
مــن املبكــر التكهــن مبــا 
ستفضي به احملادثات بني 
اململكة املتحــدة واالحتاد 
األوروبي. وأضاف، »إال أنه 
وبغض النظر عن العقبات 
السياسية فإن رغبة اململكة 
املتحدة فــي احلفاظ على 
»جتارة دون تعقيدات« مع 
االحتاد األوروبي ستواجه 
عقبات تقنية معقدة، سواء 
كان ذلك من حيث التعريفة 
اجلمركيــة أو قوانني بلد 
املنشــأ أو معاييــر جودة 
املنتجات أو حتى رســوم 
االســتيراد، في الواقع أي 
شــيء يغيــر الترتيبــات 
القائمة بني اململكة املتحدة 
واالحتــاد األوروبــي قــد 
يعني املزيــد من التأخير 
والتكاليف اإلضافية على 

حركة البضائع«.
وفضــال عــن خــروج 
اململكة املتحدة من االحتاد 
األوروبي، فقد بحث تقرير 
أجيليتــي فــي أثــر القرار 
الهندي باستبدال العشرات 

من التشريعات الضريبية 
بضريبة موحدة حتت اسم 
»ضريبة السلع واخلدمات«، 
إذ يشــير التقريــر إلى أن 
التحــول نحــو ضريبــة 
وطنية موحدة أطلق موجة 
مــن التغييرات فــي قطاع 
اللوجستية غير  اخلدمات 
الفعال بالهنــد مثل توجه 
الشــركات نحــو تغييــر 
طرق تخزين ونقل وتقييم 
البضائع. وبحسب تقرير 
أجيليتي، فإن ضريبة السلع 
واخلدمات التي مت فرضها 
ابتداء مــن ١ يوليو دفعت 
مقدمي اخلدمات اللوجستية 
وعمالءهم إلى تعزيز جودة 
التخزيــن لديهــم وجتديد 
استراتيجيات الشحن البري 
واالســتثمار فــي حتديث 
البرامــج لتحســني كفاءة 
سالســل اإلمــداد اخلاصة 
بهم، وهو مــا قد يقلل من 
تكاليف قطاع اللوجســتي 
الرســمي في الهند بنسبة 
٢٠٪ ويشــجع االســتثمار 
في البنية التحتية ويعطي 
دفعة كبيرة القتصاد البالد.

حتول ضريبي 
في الهند يدفع 
بتغيرات بقطاع 

اخلدمات 
اللوجستية 
باملنطقة 

برامج جديدة 
لتعزيز جودة 

التخزين وجتديد 
إستراتيجيات 
الشحن البري

د.فيصل مرزا  مستشار 
في شؤون الطاقة 

وتسويق النفط*

توقعات الطلب 
املتناقضة 

تعطل صعود 
األسعار!

أسعار النفط في هبوط عند اإلغالق 
لألسبوع الثاني على التوالي، حيث 
هبط خــام برنت هبوطا طفيفا الى 
52.10 دوالرا، وهبط خام ناميكس 

الى 48.82 دوالرا. 
هذا الهبــوط غير مبرر وال يعكس 
أساسيات السوق الذي وصلت اعادة 
التوازن فيه إلــى مرحلة الالعودة، 
ولكن تقرير وكالــة الطاقة الدولية 
جاء ليعكس االجتاه ويكبح االجتاه 
الصعودي لألسعار بعد أن خفضت 
التوقعات للطلــب على نفط أوپيك 
هذا العام وعام 2018 بنحو 400 ألف 
برميل يوميا، مشيرة ايضا الى شكوك 
بشأن التزام أوپيك بخفض االنتاج. 
معلومات تقرير وكالة الطاقة الدولية 
ال تفيد املضاربني بشيء وال أسواق 
النفط املادية التي حتتاج الى معلومات 
فورية عن أسواق النفط واقتصادات 
هوامش التكرير! هذا ولم نشهد تأثير 
انخفاض الدوالر الى مستويات قياسية 
أمام سلة من العمالت الرئيسية على 

أسعار النفط صعودا.
الدولية  الطاقة  وبذلك حتاول وكالة 
أن تعزز تباطؤ وتيرة استعادة توازن 
السوق، وهذا جتاهل كبير ألساسيات 
السوق القوية واملعنويات االيجابية 
املتجهة الى مزيد من الصعود، مدعومة 
الركود فــي عمليات احلفر  بحالة 
وانتاج النفط األميركي ومخزونات 
النفط اآلخذة في االنخفاض، أسواق 
النفط البــد أن تكون مدعومة بهذه 
التحركات الداعمة لصعود األسعار 

وليس العكس:
*تدفقات اقل من أهم مصدري نفط 
أوپيك الى اميركا )السعودية والعراق 
وفنزويال(، حيث انخفضت مجمل 
صادراتهم بنحو 1.5 مليون برميل 
يوميا وهو أدنى مستوى في 18 شهرا.
*هــذا االنخفــاض في الــواردات 
األميركيــة صادفها تعويض جزئي 
من ارتفاع صادرات نيجيريا مبقدار 
493 ألف برميــل يوميا ليصل الى 
أعلى مســتوى له منذ أربع سنوات 

وهو 586 ألف برميل يوميا. 
*االنخفــاض الكبير في مخزونات 
النفط واملنتجات األميركية الى أدنى 
مستوى لها منذ 25 شهرا، مؤخرا 

تراجعت مخزونات النفط األميركية 
بنحــو 6.5 ماليني برميل، في حني 
كانت التوقعات تشــير النخفاضها 

2.7 مليون برميل.
*ارتفاع انتاج املصافي األميركية الى 
أعلى مستويات قياسية في 12 عاما 
عند تكرير 17.6 مليون برميل يوميا. 
التراجع املوسمي  وستبدأ عمليات 
الشهر  للمصافي  التكريرية  للطاقة 
املقبل، مما ســيترك نافذة شــهر 
أغســطس ملزيد من االنخفاضات 

الكبيرة في مخزونات املنتجات.
*ال يزال الطلب على البنزين في اميركا 
قويا جدا عند مستويات قياسية بلغت 

9.8 ماليني برميل يوميا.
*ركزت وكالــة الطاقة الدولية على 
توقعــات غير دقيقــة للطلب لكي 
تؤثر على حتركات األسعار هبوطا، 
توقعات ليس لها أساس في الوقت 
الذي لــم تعكس تأثير التوتر وعدم 
االستقرار السياســي في ڤنزويال 
على اسواق النفط وصعود األسعار، 
حيث إن أزمة ڤنزويال اجليوسياسية 
التي تزداد سوءا حتى لو استمرت 
السلطة احلالية من خالل دستور جديد 
يتحدى أي قيود، فانه لن يتم جتاوز 
األزمة االقتصادية املتصاعدة. ولعل 
القضية االقتصادية األكثر وضوحا 

هي مدفوعات الديون املستحقة.
تغطية أسواق النفط املادية والفورية 

:)Physical & SPOT Markets(
٭ اغالق املصافــي للصيانة غير 
املخطط له في آسيا واحمليط الهادي 
وأوروبا ومنطقة البحر املتوسط، عزز 
الهوامش الربحية للمشتقات النفطية 
مع حتســن كبير فــي اقتصادات 

.)Arbitrage Economics( املراجحة
٭ الــواردات األوروبية من الديزل 
األميركي سجلت مستويات قياسية، 
بعد تعطل مصفاة شل في روتردام 
التــي يبلغ انتاجها 400 الف برميل 

يوميا. 
٭ ارتفعت أسعار الديزل األوروبية 
الى أعلى مستوى لها في 20 شهرا 
حيث وصلت الى نحــو 14 دوالرا 
للبرميل فوق خام برنت عقب تعطل 
املصفاة مباشرة، نتيجة لتلبية نقص 

الديزل من األسواق الفورية!

اإلغالق االسبوعي

تعديل التداول بالتكات وأجزاء الفلس.. عودة املضاربات.. ضبط إغالق املؤشر السعري
السوق مليء بالفرص االستثمارية وال ينقصنا جلذب االستثمارات األجنبية سوى التسويق اجليد

تعديالت في حدود قوانني سوق املال تسمح بعودة املضاربة 

* في السابق، شغل املناصب التالية:
٭ مدير تسويق النفط اخلام في أرامكو 

السعودية في آسيا واحمليط الهادئ
٭ مدير دراسات الطاقة في منظمة أوپيك

أسعار خامي ناميكس وبرنت عند اإلغالق األسبوعي
٢8 July٠4 Augustالفرق

0,76- $48,82 $49,58 $خام ناميكس

0,23- $52,10 $52,33 $خام برنت


