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»المشورة«: المؤشرات تدخل اليأس إلى نفوس المتداولين

11% من إجمالي الشركات المدرجة أعلنت عن نتائجها الفصلية

»بيان«: ضعف ملحوظ في مستويات التداول 
رغم تزايد وتيرة إعالن النتائج المالية

تقرير  ق���ال 
ش���ركة بيان 
لالستثمار ان 
سوق الكويت 
لألوراق املالية واصل تراجعه في 
األس���بوع املاضي وسط ضعف 
ملحوظ في مس���تويات التداول 
عك���س اس���تمرار هيمنة احلذر 
والتردد على حتركات املتعاملني 
بالس���وق. فقد هبط املتوس���ط 
الت���داول خالل  اليوم���ي لقيمة 
جلسات األسبوع بنسبة %41.25 
ليصل إل���ى 35.81 مليون دينار، 
في حني انخفض متوس���ط عدد 
األسهم املتداولة إلى 187.32 مليون 
سهم، أي مبا نسبته 33.17% عن 
مستويات األسبوع الذي سبقه. هذا 
واستمر ترقب املتداولني لنتائج 
الش���ركات املدرجة عن التسعة 
أشهر املنتهية من العام احلالي. 
فعل���ى الرغم م���ن تزايد وتيرة 
النتائج خالل األسبوع  إعالنات 
املاضي، إال أن عدد الشركات التي 
أفصحت عن نتائجها حتى اآلن 
مازال مح���دودا، فمع انقضاء ما 
يقارب نصف فترة اإلفصاح عن 
النتائج الفصلية، لم يعلن سوى 
11% تقريبا من إجمالي الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي. وجاء 
أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
متسقا بشكل عام مع أداء أسواق 
األوراق املالي���ة املجاورة، حيث 
تراجعت معظم األسواق اخلليجية 
خالل األسبوع املاضي، في حني 
سجلت مؤشرات أسواق عاملية 

املاضي وس���ط ضعف ملحوظ 
في مس���تويات الت���داول عكس 
اس���تمرار هيمنة احلذر والتردد 
على حتركات املتعاملني بالسوق. 
فقد هبط املتوسط اليومي لقيمة 
التداول خالل جلسات األسبوع 
بنسبة 41.25% ليصل إلى 35.81 
ملي���ون دينار، في حني انخفض 
متوسط عدد األسهم املتداولة إلى 
187.32 مليون سهم، أي مبا نسبته 
33.17% عن مستويات األسبوع 
الذي سبقه. هذا واستمر ترقب 
املتداولني لنتائج الشركات املدرجة 
عن التسعة أش���هر املنتهية من 
العام احلالي. فعل���ى الرغم من 
النتائج  تزايد وتيرة إعالن���ات 
خالل األس���بوع املاض���ي، إال أن 
عدد الشركات التي أفصحت عن 
نتائجها حتى اآلن مازال محدودا، 
فمع انقضاء ما يقارب نصف فترة 
الفصلية،  النتائج  اإلفصاح عن 
لم يعلن س���وى 11% تقريبا من 
إجمال���ي الش���ركات املدرجة في 
السوق الرسمي. وجاء أداء سوق 
الكويت لألوراق املالية متس���قا 
بشكل عام مع أداء أسواق األوراق 
املالية املجاورة، حيث تراجعت 
معظم األسواق اخلليجية خالل 
األسبوع املاضي، في حني سجلت 
مؤشرات أسواق عاملية رئيسية في 
بداية األسبوع أعلى مستوياتها 
منذ 12 شهرا في الوقت الذي جتاوز 
فيه سعر برميل النفط حاجز ال�80 

دوالرا للمرة األولى هذا العام.
وأوضح التقرير أنه على صعيد 

رئيسية في بداية األسبوع أعلى 
مستوياتها منذ 12 شهرا في الوقت 
الذي جتاوز فيه سعر برميل النفط 
حاجز ال�80 دوالرا للمرة األولى 

هذا العام.
وأوضح التقرير أنه على صعيد 
التداوالت اليومية، افتتح السوق 
جلسات األسبوع على تراجع في 
مؤشره الرئيسي، الذي انخفض 
طوال جلسة يوم األحد بعد تذبذب 
محدود ف���ي بداية اليوم، ليغلق 
على تراجع بنسبة 0.38%. ولكن 
من جهة أخرى، س���جل املؤشر 
الوزني منوا يوميا بلغت نسبته 
0.54% بفض���ل الت���داوالت على 

عدد من األس���هم القيادية. وفي 
اليوم التالي، اتفق كال املؤشرين 
الرئيس���يني في اجتاههما، حيث 
ازدادت حدة عمليات البيع وسط 
إحجام واضح عن الشراء، فتراجع 
السوق بش���كل تدريجي لينهي 
جلسة يوم االثنني على انخفاض 
بنسبة 0.88% للمؤشر السعري 
و0.94% للمؤشر الوزني. سجل 
الس���وق بعدها منوا في جلسة 
يوم الثالث���اء على وقع عمليات 
انتقائية مكنت املؤشرين  شراء 
الس���عري والوزني من تسجيل 
مكاسب بنسبة 0.84% و0.73% على 
التوالي وسط ارتفاع نسبي في 

مؤشرات التداول الثالثة. وفي يوم 
األربعاء، تذبذبت مؤشرات السوق 
خالل النصف األول من اجللسة 
لتعود بعدها إلى التراجع، فأغلق 
املؤشر الس���عري على انخفاض 
بلغت نسبته 0.28% بينما تراجع 
املؤش���ر الوزني بنسبة 11% من 
إجمالي الشركات املدرجة أعلنت 

عن نتائجها الفصلية
»بيان«: ضع���ف ملحوظ في 
التداول رغم تزايد  مس���تويات 
وتيرة إعالن النتائج املالية قال 
تقرير شركة بيان لالستثمار ان 
املالية  الكويت لألوراق  س���وق 
واص���ل تراجعه في األس���بوع 

أكثر 5 أسهم متوافقة مع الشريعة انخفاضا خالل األسبوع المنتهي في 2009/10/22

االقفالالسهمالترتيب
األخير

تغير أسبوعي 
)فلس(

تغير أسبوعي 
الكمية المتداولة الكمية المتداولة )سهم()نسبة(

عدد الصفقات)دينار(

104.640.00012.920.2001.547-10.8%-11614متويل خليج1

2.000.000143.52044-10.1%-718بتروجلف2

8.600.0001.127.040279-9.9%-12814األولى3

820.000194.24022-9.8%-23025يوباك4

140.00032.6007-9.6%-22624الصخور5

116.200.00014.417.6001.899---املجموع

15.2%12.1%18.4%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

تقـاريـر

»المتخصص«: نشر الثقافة العقارية
بين أفراد المجتمع ضرورة

التداوالت اليومية، افتتح السوق 
جلسات األسبوع على تراجع في 
مؤشره الرئيسي، الذي انخفض 
طوال جلسة يوم األحد بعد تذبذب 
محدود في بداية اليوم، ليغلق على 
تراجع بنسبة 0.38%. ولكن من 
جهة أخرى، سجل املؤشر الوزني 
منوا يوميا بلغت نسبته %0.54 
بفضل الت���داوالت على عدد من 
األسهم القيادية. وفي اليوم التالي، 

اتفق كال املؤش���رين الرئيسيني 
في اجتاههما، حيث ازدادت حدة 
عمليات البيع وسط إحجام واضح 
عن الشراء، فتراجع السوق بشكل 
تدريجي لينهي جلسة يوم االثنني 
على انخفاض بنسبة 0.88% للمؤشر 
السعري و0.94% للمؤشر الوزني. 
سجل السوق بعدها منوا في جلسة 
يوم الثالثاء عل����ى وقع عمليات 
ش����راء انتقائية مكنت املؤشرين 

الس����عري والوزني من تسجيل 
مكاسب بنس����بة 0.84% و%0.73 
على التوالي وسط ارتفاع نسبي في 
مؤشرات التداول الثالثة. وفي يوم 
األربعاء، تذبذبت مؤشرات السوق 
النصف األول من اجللسة  خالل 
لتعود بعدها إلى التراجع، فأغلق 
املؤشر الس����عري على انخفاض 
بلغت نسبته 0.28% بينما تراجع 

املؤشر الوزني بنسبة 

مطلوب نشر الثقافة العقارية

أكد التقري����ر األسبوعي 
املتخص���ص  لش���ركة 
العقاري���ة على ضرورة نش���ر 
الثقافة العقارية بني أفراد املجتمع 
الكويت���ي وأهمية احلفاظ على 
الثروة العقارية ومدى آثارها على 
احلياة االجتماعية واالقتصاد 
العاملي، وذلك حس���ب األسس 

املنهجية العلمية.
الثروة  أن  التقرير  وأضاف 
العقاري���ة متثل قوة اقتصادية 
ومناخ���ا اس���تثماريا عال���ي 
القيمة ملدخ���رات الدول لتنوع 
استخداماتها في كل من الصناعة 
والتجارة والصحة والسياحة 
والترفيه والتعليم واالستثمار 
املرافق واخلدمات  وغيرها من 
ويدخل فيها استثمار ألكثر من 
100 صناعة وحرفة وتؤثر الثروة 
العقاري���ة بفاعليتها في جميع 
أوجه احلياة العامة واالقتصاد 
والتنمي���ة خاص���ة، وذلك بأن 
جميع املشاريع تنشأ داخل عقار 
مع مراعاة تنوع اس���تخداماته 

وصفاته حسب االحتياج.
وق���ال التقرير: في احلفاظ 
العقارية حفاظ  الث���روة  على 

على أرواح الناس سواء كانوا 
س���كانا أو موظفني أو طلبة أو 
مرضى أو عماال أو مستثمرين 
وغيرهم، وه���ي حتافظ على 
املق���درات داخلها م���ن الناس 
واألجه���زة الطبي���ة واملعدات 
واملعامل وكل ما بداخل املنشآت 
العقارية بجميع استخداماتها 
العقار  ومرافقها، وإذا تعرض 
املنشأ لضرر فإنه ال يحمي ما 
بداخلة من مقدرات وفي حقيقة 
األمر فاننا نلحظ الضرر أحيانا 

في املنش���آت تنفيذيا وكيفية 
اخلدمة والصيانة وحني حدوث 
أي خلل في الطرق أو الكباري 
املي���اه والكهرباء  ومحط���ات 
واملراف���ق اخلدمية فإن احلياة 
تتأثر بذل���ك ويتضح لنا مما 
سبق ذكره حينما نريد تقييم 
قيمة الثروة العقارية بأي بلد 
فإنها تزيد أضعافا على قيمتها 
الدفترية املقدرة لها وتعد الثروة 
العقارية قيمة مادية ومعنوية 

وحضارية وتراثية.

التداوالت الضعيفة للسوق مؤشرات حتذيرية للحكومة

»دار الخبير«: التداوالت الضعيفة تعطي مؤشرات
تحذيرية للحكومة بشراء األسهم التشغيلية

التقرير األس����بوعي  قال 
اخلبي����ر  دار  لش����ركة 
لالستش����ارات االقتصادي����ة ان 
الكويت لألوراق  مؤشرات سوق 
املالية ش����هدت حالة من التراجع 
خالل األس����بوع املاضي لتستمر 
حالة التذبذب في أداء السوق احمللي 
وأسواق املنطقة التي تسيطر على 
التعامالت منذ بداية األسبوع ومن 
ثم تواصل مؤشرات األسواق الفشل 
ف����ي حتديد اجت����اه واضح حيث 
سيطرت حالة من التراجع اجلماعي 
عىي أداء مؤشرات جميع األسواق 
بنهاية املعامالت متأثرة بالعديد من 
األنباء السلبية والتراجع الواضح 
في أرباح كبريات الش����ركات في 
معظم دول اخلليج بنهاية الربع 
الثالث م����ن العام احلالي وهو ما 
أدى إلى الهب����وط اجلماعي الذي 
س����يطر عل����ي مؤش����رات جميع 
األسواق العربية، حيث فقد املؤشر 
الوزني للسوق الكويتي 100 نقطة 
لينهي اجللسة نقاط محققا نسبة 
انخفاض األخيرة من األس����بوع 
الثالث في شهر أكتوبر عند مستوى 

7.607.90 بلغ����ت 1.30% وتراجع 
شقيقه املؤشر السعري للسوق 
الكويتي ولكن بنسبة أقل بلغت 
0.4%. وأكد التقرير على ان حالة 
الترقب مازالت مستمرة بالسوق، 
انتظارا لنتائج الشركات في الربع 
الثالث بالرغ����م من ورود بعض 
املؤش����رات االيجابية باالقتصاد 
مثل ارتفاع أسعار النفط وإعالن 
الوطني والوطنية  البنك  كل من 
لالتصاالت الرباح جيدة واالنتهاء 
من إعداد اخلطة اخلمسية للحكومة 
كما س����يطرت أج����واء املضاربة 
ومازالت هي السائدة، والتي تركزت 
على أسهم الشركات ذات األسهم 
املنخفضة غير التشغيلية مما يدل 
على أن صناع السوق قد أحجموا 
الش����راء هذا األسبوع ومنذ  عن 

األسبوع املاضي على التوالي.
ولفت التقرير الى ان السوق 
وتداوالته الضعيفة خالل األسبوع 
املاضي يعطى مؤشرات حتذيرية 
للحكوم����ة بأهمي����ة الدخول في 
السوق احمللي ليس من بوابة القيام 
بدور صانع السوق والتداول في 

املالية العاملية وحالة التعثر في 
ظل شح السيولة املتاحة لها من 
البنوك وانخفاض أسعار األصول 
املالية وغير املالية التي تتعامل 
العاملية  املالية  فيها بفعل األزمة 
وتداعياته����ا فإجمالي موجودات 
شركات االستثمار 16 مليار دينار 
تقترب من نصف حجم امليزانية 
للبنوك احمللية 35.5 مليار دينار 
إال أن تلك الش����ركات تدير أمواال 
امليزانية ضمن حساباتها  خارج 
التي ميث����ل معظمها  النظامي����ة 
اس����تثمارات ألموال الغير وتقدر 
ب� 22.8 مليار دينار تصل إلى نحو 
ثالثة أضعاف حجم احلس����ابات 
النظامي����ة لدى البن����وك احمللية 
حيث تدير موجوداتها حسابات 
يبلغ مجموعها 38.8 مليار دينار 
مقابل موجودات وحسابات نظامية 
للبن����وك احمللية يصل مجموعها 
44.2 ملي����ار دينار وهو ما ميثل 
حوال����ي 88% من أم����وال البنوك 
وهى ثروة ينبغي احلفاظ عليها 
والتدخل املباشر لضمان استقرارها 

وخروجها من أزمتها.

السوق ولكن عبر شراء الشركات 
التشغيلية ذات األسهم املنخفضة 
فهناك فرص سوق واعدة وممتازة 
لالستثمار االس����تراتيجي وذلك 
مبفهوم الربح واخلسارة واستثمار 
املال العام، إال أن دور احلكومة ال 
ينبغى ب����أي حال من األحوال أن 
يكون مجرد مستثمر يعتمد الربح 
واخلس����ارة كمنهج الستثماراته 

ولكن هناك أبع����اد أخرى تتمثل 
في احلفاظ على ث����روة الكويت 
واستقرار السوق بشقيه البنكي 
واالس����تثماري فحقائ����ق األرقام 
املنشورة عن بنك الكويت املركزي 
في نش����رته النقدية الصادرة في 
الع����ام احلالي والتي  يوليو من 
إلى انخفاض موجودات  تش����ير 
شركات االستثمار تأثرا باألزمة 

التقرير األس����بوعي  ق����ال 
لش����ركة املش����ورة والراية 
لالستشارات االقتصادية ان مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق املالية ظلت 
تنزف طيلة األسبوع املاضي عدا 
جلس����ة واحدة كانت حالة ارتداد 
مؤقت لم تبعث اي رسالة أمل الى 
الذين اعتراهم  الس����وق  متداولي 
اليأس واإلحباط في أن يستعيدوا 
خس����ائرهم الت����ي ازدادت بعد أن 
حلموا بان فترة التعويض ستبدأ 
بعد انتهاء الربع الثالث، ولم يحصل 
ما متنوا وبقيت مؤشرات السوق 
حم����راء تعكس حالة عزوف كبير 
من قبل صناع الس����وق واحملافظ 
وخ����وف صغار املس����تثمرين من 
الدخول والشراء، بقيت تراجعات 
اكبر وصيد األس����عار مبستويات 

أدنى.
انه ورغم  ال����ى  التقرير  ولفت 
ارتفاع أسعار النفط ووصولها الى 
مس����توى 80 دوالرا إال أن ذلك لم 

يبعث اي رسالة تفاؤل جديدة خاصة 
باقتصادات املنطقة التي تراجعت 
اسواقها املالية وكان السوق الكويتي 
أسوأها أداء، وخسر املؤشر الوزني 
نصف نقطة مئوية تقريبا وتراجعت 
قيم وكميات التداول بنسبة %41.2 

و33.2% على التوالي.
وأشار الى ان مؤشرات املشورة 
الرئيسية بش����قيها مؤشر االسهم 
االسالمية ومؤشر االسهم املتوافقة 
مع الشريعة سجلت تراجعات اكبر 
وفقدت نسبة 1%، حيث فقد مؤشر 
املشورة لالسهم وفق الشريعة 4 
نقاط استقر بها مؤشره عند مستوى 
509.79 نقطة خاسرا نسبة %0.8، 
بينما تراجع مؤشر املشورة لالسهم 
املتوافقة مع الشريعة بنسبة 1% بعد 
ان حذف نقطة واحدة هي نس����بة 
0.2% فقط مس����تقرا فوق مستوى 

600 نقطة بنقطة واحدة فقط.
وقال التقرير ان السلبية األكبر 
أثرا هي تراجع مستويات السيولة 

على السوق اجمع، حيث وصلت 
الى معدالت متدنية جدا ومقاربة 
ملعدالت بداية األزمة املالية العاملية، 
وكانت تراجع نسبة السيولة في 
مؤشر املشورة لالسهم االسالمية 
اكبر وبنسبة 41.3% بينما تراجعت 
على مستوى االسهم املتوافقة مع 
الشريعة بنسبة 29%، وكانت كمية 
االسهم املتداولة قد تقلصت ايضا 
بنس����بة 28.5% بالنسبة لالسهم 
املتوافقة مع الشريعة و20% بالنسبة 
ملؤش����ر االس����هم وفق الش����ريعة 
االسالمية، وهذا الفتور كانت نتيجة 
طبيعية لعدم وجود محفزات جديدة 
حترك مس����توى الثقة بني اوساط 
الذين اصابهم االحباط  املتداولني 
وبشكل تدريجي حتى ان بعضهم 
ابتعد حتى يتبني مستوى نتائج 
كثير من الش����ركات بشكل واضح 
وجلي بعد ان تأخر الكثير منها في 
اعالناتها الفصلية والتي مضى على 

انتهاء فترتها 25 يوما.

وبني انه يبدو ان فترة اعالنات 
الربع الثالث تش����به الى حد كبير 
اعالنات نهاية العام املاضي والتي 
حبس����ت االنفاس ل����دى كثير من 
املتداول����ني والذي����ن أصبح����وا ال 
يستطيعون تقدير النتائج وبالتالي 
اختلطت عليه����م االمور حيث ان 
بعض الش����ركات الزالت متعثرة، 
لم تس����تطع ان تخرج من أزمتها 
املالية حتى بعد مرور س����نة على 
بدأ األزمة املالية العاملية وخروج 
كثي����ر من االقتص����ادات من حالة 
الركود التي اس����تمرت عاما كامال، 
وبالتالي االنتظار حتى تتبني نتائج 
الشركات الفصلية ثم معاودة بناء 
التقديرات املس����تقبلية وبالتالي 
املراك����ز االس����تثمارية على  بناء 
أس����س واضحة واعالنات رسمية 
بنتائج أكيدة وليست كما تعودنا 
في السابق، والتي كانت تبنى بها 
املراكز االستثمارية وفق تقديرات 

او تسريبات غير مؤكدة.

مقارنة منو مؤشرات السوق العام واملتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
خالل األسبوع املنتهي في 2009/10/22

املؤشر الوزنيالصفقاتالقيمةالكميات

العاماملتوافقالوفق

حركة السوق ـ آخر 5 أيام تداول
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