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في زمن «كورونا».. ١٠ معايير الختيار األسهم في البورصة الكويتية

شريف حمدي

تتعــرض البورصة الكويتية منــذ بداية العام 
احلالي لضغوط كبيرة، حيث استهلت العام بضغوط 
جيوسياســية أدت إلى تراجع مؤشــرات الســوق 
ومتغيراته ليتقلص جزء من املكاسب احملققة بنهاية 
٢٠١٩، ثم تال ذلك ظهور التداعيات السلبية النتشار 
ڤيروس كورونا في كافة انحاء العالم، وجتلت هذه 
التداعيات اقتصاديا في خسائر كبيرة على مستوى 

مؤشرات أسواق املال العاملية.
وحلق بها انهيار اسعار النفط بالسوق العاملي 
لدرجــة ان العقــود اآلجلة للنفــط األميركي هوت 
ملســتوى -٣٧ دوالرا فــي ســابقة تاريخية خالل 

ابريل املاضي.
ورغم التحسن اإليجابي خالل جلسات األسبوع 
اجلاري في ظل تباين أداء مؤشــرات الســوق بني 
االرتفاع والهبوط منذ أبريل املاضي، إال ان مؤشرات 
البورصة سجلت منذ بداية العام تراجعات كبيرة، 
حيث انخفض مؤشــر الســوق األول الــذي يقود 
البورصة الكويتية صعودا وهبوطا بنسبة ٢٤٪، 
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٦٪ تقريبا، 
وبالتالي انخفض مؤشر السوق العام الذي يقيس 

أداء مؤشري السوقني بنسبة ٢٢٪.
وبالنظر لهذه األرقام ذات الداللة الواضحة على 
تباين اداء سوق األسهم الكويتي بشكل الفت، يكون 
البحث عن فرص اســتثمارية مهمة شاقة محفوفة 
باملخاطر، خاصة ان ســبب التراجــع اليزال قائما 
وهو انتشــار ڤيــروس كورونا ومــا نتج عنه من 
اتخاذ الكويت قرارا باحلظر الشامل أدى إلى مزيد 

من التراجعات للبورصة.
ومع انخفاض اسعار األسهم جراء تراجع مؤشرات 
السوق تظهر فرصا للمستثمر طويل األجل، وكذلك 
متوســط األجل يجب عليهما اقتناصها مع توخي 

احلذر.
وفي هذا الســياق، تنشــر «األنباء» ١٠ معايير 

الختيار األسهم في زمن كورونا، وهي كالتالي:
١ـ  اقتناء األسهم ذات التقييمات اجلاذبة لالستثمار 
مــن قبل اجلهــات املختصة ذات الســمعة اجليدة، 

وذلك بعد اخلســائر األخيرة التي منيت بها كثير 
من الشركات، وهو ما يعني أن أسهم هذه الشركات 
ستعود لالرتفاع مع حتسن السوق بالتزامن مع الرفع 
التدريجي لإلجراءات االحترازية ملواجهة كورونا.

٢ـ  اختيار األسهم التي تواصل حتقيق منو بااليرادات 
واألرباح التشغيلية، وهو ما يضمن لها حتقيق منو 

مستدام على مستوى التدفقات النقدية.
٣ـ  التركيز على أســهم الشركات التي حتافظ على 

توزيعات نقدية بانتظام.
٤ ـ اختيار أســهم الشــركات التي تتمتــع بتاريخ 
جيد من االســتقرار والنمو فــي االيرادات احملققة 
من النشاط التشغيلي، وهو ما ينعكس على العائد 

على حقوق املساهمني.
٥ـ  مقارنة االداء التاريخي للسهم مع املؤشر الوزني 
للقطــاع املــدرج فيه، الختيار الســهم الذي يتميز 
بانخفــاض مكرر الربحيــة، بحيث يكون مضاعف 
سعر ربحية السهم P/E أقل من القطاع وفي حدود 
مقبولة من مضاعف السوق ككل، فضال عن مضاعف 
الســعر للقيمة الدفترية PB/V ملعرفة هل الســهم 
متضخــم من الناحية الســعرية أم أنــه قريبا من 

قيمته الدفترية.
٦ـ  جتنب أسهم الشركات التي تعتمد على املضاربة، 
حيث انها تكون اكثر عرضة لتقلبات السوق خاصة 
في ظل أزمة كالتي تعيشــها البورصة حاليا جراء 

جائحة كورونا.
٧ـ  االبتعاد عن أسهم الشركات التي تعاني من أزمة 
سيولة أو مثقلة بالديون، والتركيز في املقابل على 
أسهم الشــركات التي تتمتع بتوافر سيولة نقدية 

ونسبة منخفضة من الرافعة املالية.
٨ ـ استهداف أسهم الشركات التي اعتمدت اداراتها 
تطبيق مبدأ احلوكمة والشــفافية، خاصة أن هذه 
الشركات تعتبر النوعية املفضلة للمستثمر الذي 

يقتني اسهم محفظته باحترافيه.
٩ـ  االهتمــام بدراســة كل ما يتعلق بالوضع املالي 
للشركة باستفاضة، وذلك من خالل التقارير املالية 

املدققة من جهات االختصاص.
١٠ـ  اختيار شركات تتمتع اداراتها التنفيذية برؤية 

واضحة وخطط مستقبلية للنمو والتوسع.

البحث عن فرص استثمارية مهمة شاقة محفوفة باملخاطر

اقتناء األسهم ذات التقييمات اجليدة التي حتافظ على توزيعات نقدية بانتظام
االهتمام بأسهم ذات مكرر ربحية منخفض.. وحتقق منوًا مستدامًا  في األرباح

ر سلم األولويات  «كورونا» ُيغيِّ
لصالح تطوير البنية التحتية للمياه

محمود عيسى

قال مدير تطوير األعمال حللول املياه 
بالشــرق األوســط في شــركة اكسيونا 
اإلسبانية جوليو دي ال روزا إن على دول 
املنطقة تعزيز كفاءة استخدام املياه الن 
تداعيات «كورونا» أفرزت أمناطا جديدة 
الستخدام املياه والصرف الصحي على 
املستويني الصناعي واملنزلي على نحو 
ال بد ان يرفع الطلب على هذه الســلعة 

النادرة في املنطقة.
وأضاف دي الروزا في مقابلة مع مجلة 
ميــد «إن توافر امليــاه النظيفة في جميع 
املنازل هو عامل رئيسي في املعركة الشاملة 
ضد ڤيــروس كورونا، حيــث من املتوقع 
زيادة كبيرة في الطلب على املياه في دول 
مجلــس التعاون اخلليجــي بوجه خاص 
وعلى مستوى العالم ألن النظافة والصرف 
الصحي سيكونان جزءا من حياتنا وعلى 

نطاق غير مسبوق من األهمية».
وأعرب عن اعتقاده أن التحدي الذي 
تواجهه دول املنطقة في هذا الشأن يتمثل 
في طرح مشروعات ذات جدوى وقادرة 
على استقطاب التمويل من املستثمرين 
من القطاعني العــام واخلاص، حيث إن 

السيولة ليست مشكلة لدول املنطقة.
وتوقــع خبير امليــاه ان يغير الوباء 
ســلم األولويات لدى احلكومات لتجعل 
تطويــر البنية التحتيــة للمياه أولوية 
قصوى. ويدلل على ذلك انه لم يتم إلغاء 

أي مشاريع رئيسية حتى اآلن برغم ما 
شهدته املنطقة من حاالت تأخير أو تعليق 
طفيفة ذات عالقة باملشروعات املستقلة 

لتحلية املياه.
وقال دي الروزا «إننا منر بسيناريو 
جديد غير متوقع وغير مرغوب فيه من 
قبل جميع االطــراف يتلخص بضرورة 
وضــع اســتراتيجية لتنفيذ املشــاريع 
بطريقة مختلفة على ان تعطى األولوية 

األولى لصحة وسالمة اجلميع».
ونظرا ألنها من املناطق التي تشكو شح 
املياه من جهة، وذات استهالك مرتفع جدا 
من جهة اخرى، فقد اتبعت دول مجلس 
التعــاون اخلليجي نهجا مــن اجتاهني، 
االول ينصب على ترشــيد االســتهالك، 
والثاني يتعلق بتعزيز الطاقة االنتاجية 
من خالل تشــغيل محطات حتلية املياه 

ذات االستهالك االقتصادي للطاقة.
وقد خفضت الدول املختلفة الدعم الذي 
تقدمه على فاتورة املياه، جنبا الى جنب مع 
وضع برامج للحث على ترشيد االستهالك 

من خالل استخدام التقنيات اجلديدة.
وأضاف: حلســن احلظ رأينــا األهمية 
القصوى التي توليها حكومات دول املجلس 
ملشــروعات البنية التحتية للمياه، سواء 
مــا يتعلق مبياه الشــرب أو معاجلة مياه 
الصرف الصحي، مشيرا الى أن ثمة العديد 
من املشــروعات النشطة في دول املجلس 
التي تعالج البنية التحتية االستراتيجية 

لتوليد وتوريد وتخزين املياه.

توقعات أرقام كابيتال ملتوسط األرباح التشغيلية للبنوك الكويتية 
إلى القروض في ٢٠٢٠

الربح التشغيلي إلى القروضالبنك

٤٫٦٪التجاري

٤٫٣٪بيتك

٣٫٨٪الوطني

٢٫٩٪برقان

٢٫٦٪اخلليج

KIB٪٢٫٥

٢٫٤٪املتحد

٢٫٤٪بوبيان

٣٫١٩٪املتوسط للقطاع

«أرقام كابيتال»: البنوك الكويتية 
ستعتمد في ٢٠٢٠ على أرباحها التشغيلية

عالء مجيد

جتني البنوك الكويتية 
اســتراتيجياتها  ثمــار 
اتبعتها  احلصيفة والتــي 
على مدار السنوات العشر 
املاضية، حيث زاد االعتماد 
علــى االرباح التشــغيلية 
مــن األنشــطة املصرفيــة 
الرئيسية، وتشير التوقعات 
بوصــول معــدل االربــاح 
التشغيلية قبل املخصصات 
إلى إجمالي القروض للبنوك 
الكويتية للعــام ٢٠٢٠ في 

املتوسط إلى ٣٫٢٪.
ويعد هــذا املعــدل بني 
افضل املعــدالت عامليا، إذ 
تنخفض تلك النســبة في 
البنوك األميركية ألقل من 
٣٪، فيمــا تصــل الــى أقل 
من ٢٪ للبنوك األوروبية، 
ويتساوى مع معدل البنوك 
اخلليجية، وذلك بحســب 
تقريــر صــادر حديثا عن 

أرقام كابيتال.

للعام احلالــي، على الرغم 
مــن التداعيــات الســلبية 
النتشــار ڤيروس كورونا 

للبنوك الكويتية قد تخطى 
٥٠٫٧ مليار دينار بحســب 
النتائج املالية للعام املالي 
٢٠١٩ بصدارة بنك الكويت 
الوطنــي باجمالي قروض 
وصلــت الــى ١٦٫٥ مليــار 
دينار مستحوذا على ثلث 
قيمة محفظة االئتمان لدى 
القطاع يليه بيت التمويل 
الكويتي مبحفظة ائتمانية 
بلغت قيمتها ٩٫٣٣ مليارات 
دينار مستحوذا على ١٨٫٥٪ 
من اجمالي قروض البنوك 

الكويتية.
وأجلت البنوك الكويتية 
االعالن عن ارباحها للربع 
األول من العام احلالي في 
ظل الظروف االســتثنائية 
والعطلة الرسمية التي نتج 
عنهــا تعطل أعمال البنوك 
واجلهــات احلكوميــة ذات 
الصلة على ان يتم االعالن 
عــن النتائــج املالية الربع 
ســنوية والنصف سنوية 

بدءا من يوليو املقبل.

الوبائي على االقتصاد.
«التجاري» بالصدارة

التقرير،  إلى  وبالعودة 
فقــد توقــع أن يتصــدر 
البنــك التجــاري القائمــة 
مبعــدل اربــاح تشــغيلية 
قبل املخصصات الى اجمالي 
القــروض يصل الى ٤٫٦٪، 
فيمــا حــل بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» في املرتبة 
الثانية مبعدل ٤٫٣٪، وثالثا 
جاء بنــك الكويت الوطني 

مبعدل ٣٫٨٪.
معــدالت  انخفضــت 
باقي البنوك الكويتية عن 
مستويات ٣٪، حيث توقع 
التقرير ان يصل معدل بنك 
برقــان الى ٢٫٩٪ ليحل في 
املرتبــة الرابعة، يليه بنك 
اخلليج مبعــدل ٢٫٦٪، ثم 
«KIB» مبعدل ٢٫٥٪، واخيرا 
كل مــن املتحــد وبوبيــان 

بنفس املعدل عند ٢٫٤٪.
القروض  وكان اجمالي 

الناجتة عن التركيز على األنشطة الرئيسية.. متوقعة ٣٫٢٪ متوسطاً ملعدل األرباح التشغيلية إلى القروض

وتشــير تلك التوقعات 
البيئة  إلى تفاؤل بتحسن 
التشــغيلية فــي الكويــت 

«املوانئ» توقع مذكرة تفاهم مع «الصناعة» 
لدراسة وتصميم ميناء صناعي جنوب البالد

في ســبيل التعاون املشترك ما بني 
اجلهات احلكومية لتحقيق رؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وقعت 
الهيئة العامــة للصناعة متمثلة مبديرها 
العام عبدالكرمي تقي ومؤسســة املوانئ 
الكويتية متمثلة مبديرها العام الشــيخ 
يوســف العبداهللا الصباح مذكرة تفاهم 
لوضع اللبنة األساسية لدراسة وتصميم 
وبناء ميناء صناعي جنوب البالد في املوقع 
املخصص ملؤسسة املوانئ الكويتية وفق 

املخطط الهيكلي للبالد، وذلك أسوة بالدول 
املتقدمة في العالم لتعزيز القدرة الصناعية 
الوطنية على أن تتم االتفاقية النهائية بعد 
أخذ املوافقات الرسمية من مجلس إدارة 

هيئة الصناعة ومؤسسة املوانئ.
وتشمل هذه املبادرة التي أطلقها الشيخ 
لزميله عبدالكرمي تقي  العبداهللا  يوسف 
عمل دراسة سوق ودراسة جدوى، حيث 
من املفترض في حال جناح الدراسة ان 
تقوم مؤسسة املوانئ الكويتية بتصميم 

امليناء الصناعي وبنائه وتشــغيله، على 
ان تقوم الهيئة العامة للصناعة باختيار 
األنشطة الصناعية واإلشراف عليها كل 

على حسب اختصاصه.
وتركز املبادرة على تعزيز مكانة الكويت 
الصناعية وتوفير البنية التحتية الالزمة 
جلذب االســتثمارات الصناعية العاملية 
وتوفير الفرص الوظيفية لكل من القطاعني 
احلكومي واخلاص وزيادة اإليرادات غير 

النفطية للبالد.

أسوة بالدول املتقدمة عاملياً لتعزيز القدرة الصناعية الوطنية

الشيخ يوسف العبداهللا الصباح وعبدالكرمي تقي خالل توقيع مذكرة التفاهم

في حال جناح الدراسة.. «املوانئ» ستقوم بتصميم امليناء وتشغيله و«الصناعة» ستختار األنشطة واإلشراف عليها


