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اقتصـاداجلمعة ١ يناير ٢٠٢١

الكويت األفضل أداًء في الشرق األوسط بترسيات عقود املشاريع

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت كانت 
الســوق الوحيــد في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا - مينا - التي 
تفــوق أداؤها بالفعل فــي ٢٠٢٠ على 
نظيره في ٢٠١٩، حيث أرست خالل فترة 
١١ شهرا بني يناير ونوفمبر من ٢٠٢٠ 
عقــودا بلغت قيمتها ١٫٩ مليار دوالر، 
بارتفاع نسبته ١٢٪ مقارنة بنحو ١٫٧ 
مليار دوالر من العقود التي أرســتها 

في ٢٠١٩ بكامله.
وأضافــت املجلــة أن أداء اململكــة 
العربيــة الســعودية فــي ٢٠٢٠ كان 
جيدا، إال أن أداء قطاع اإلنشــاءات في 
اإلمارات لم يكن كذلك بســبب تراجع 

سوق العقارات فيها.
وعلى املســتوى اخلليجي، تشير 
البيانات التي جمعتها ميد بروجكتس 
التي تتتبع نشاط املشاريع اإلقليمية 
الى انه بحلول أواخر نوفمبر املاضي 
متت ترســية ما يصل الــى ٣٤ مليار 
دوالر من عقود البناء والنقل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وقبل شهر 
واحد فقط مــن انتهاء ٢٠٢٠، فإن هذا 
الرقم اإلجمالي يعني انخفاضا بنسبة 
٣٨٪ عــن قيمة العقود التي أرســيت 

خــالل عام ٢٠١٩ بأكملــه والتي بلغت 
٥٥ مليار دوالر.

وتتباين أسواق اإلنشاءات الكبرى 
باملنطقة في آفاقها املستقبلية ونظرتها 
للخطط واملشاريع املزمع تنفيذها. ففي 
دول مجلس التعاون اخلليجي، تتطلع 
السعودية إلى النمو املستقبلي بينما 
تتعامــل اإلمارات العربية املتحدة مع 

أخطاء املاضي.
وقــد تأثــرت جميع أســواق دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي في عام 
٢٠٢٠ باالضطرابات االقتصادية وحالة 
عدم اليقني التي خيمت على التوقعات 

املستقبلية.
وقالت املجلة إن األسواق اخلمسة 
األخــرى فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي كلها ســجلت انخفاضا في 

األداء في ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.
وبرغم أن اإلمارات ال تزال الســوق 
األكثر نشاطا، حيث أرست عقودا بقيمة 
١٠ مليارات دوالر بنهاية نوفمبر، إال أن 
هذا يعد األداء األسوأ مقارنة بعام ٢٠١٩، 
عندما بلغت قيمة العقود ٢٦ مليار دوالر.

أما خارج مجلس التعاون اخلليجي، 
فإن مصر تواصل الهيمنة على القائمة 
مــن خــالل إطــالق مشــاريع جديدة 

وطموحة.

بلغت قيمتها ١٫٩ مليار دوالر خالل ١١ شهراً.. بزيادة ١٢٪

«بورصة الكويت» في عام «كورونا».. ٣٫٥ مليارات دينار خسائر سوقية

شريف حمدي

ألقت جائحة كورونا بظاللها السلبية 
الثقيلة على مجريات التداول ببورصة 
الكويت على مــدار عام ٢٠٢٠ املنتهية 
جلســاته امس، مخلفا وراءه خسائر 
ســوقية تقدر بـــ ٣٫٥ مليــارات دينار 
بنسبة ١٠٪ تقريبا، إذ انهت البورصة 
تعامالت العام وقيمتها السوقية عند 
٣٢٫٢ مليار دينــار انخفاضا من ٣٥٫٧ 
مليار دينار عنــد بداية العام، متأثرة 
بعدة عوامل سلبية في مقدمتها تداعيات 
اجلائحة التي سلبتها قرابة ١٠ مليارات 
دوالر خــالل العــام وخاصة في ذروة 
تفشي الڤيروس التاجي خالل النصف 
األول من العام قبل ان تتحسن األوضاع 

نســبيا وتتقلــص اخلســائر للقيمة 
املذكورة اعاله.

وجتلت انعكاسات «كورونا» على 
مجمــل اداء البورصة مــع بدء ظهور 
حاالت اإلصابة بالكويت من خالل انهيار 
السوق األول الذي تعرض لإلغالق مرتني 
في مارس املاضي جراء اخلسائر التي 

جتاوزت ١٠٪.
تداعيات كورونا لم تقتصر فقط على 
أســواق املال في العالم ومنها بورصة 
الكويت، بل طالت أسعار النفط ليسجل 
انخفاضا تاريخيا غير مسبوق وصل 
لدرجة ان العقود اآلجلة للنفط األميركي 
تراجعت لسالب ٣٧ دوالرا للبرميل في 

ابريل املاضي.
 وكان لتراجع اسعار النفط بشكل 

عــام، دور مؤثــر فــي اســتمرار أزمة 
البورصــة وجنوحها لالنخفاض على 
مســتوى املؤشرات واملتغيرات لفترة 
ليســت بالقصيرة، ومع عودة احلياة 
لطبيعتهــا تدريجيا عادت مؤشــرات 
البورصــة لتحقق املكاســب لتعوض 
جــزءا من خســائرها الكبيرة ســواء 
على مستوى املتغيرات خاصة القيمة 
الســوقية، او املؤشــرات التي سجلت 
انخفاضا بنهاية العام بشكل جماعي، 
لكــن االنخفاض كان أقل حدة مما كان 

عليه إبان تفشي اجلائحة.
«MSCI» ترقية

وســاعد البورصــة علــى التعافي 
من ازمتها، تفعيل ترقيتها إلى مؤشر 

مورغان ســتانلي لألســواق الناشئة 
«MSCI» في نهاية نوفمبر املاضي، وهو 
ما ترتــب عليه جذب تدفقــات نقدية 
مليارية قاربت الـ ٣ مليارات دوالر من 

الصناديق اخلاملة التابعة للمؤشر.
وســبق هذا املوعد حــراك ملحوظ 
للســوق بشــكل عــام بقيادة األســهم 
 «MSCI» املرشــحة لالنضمام ملؤشــر
قبل اإلعالن الرسمي، واستمر النشاط 
بعد تفعيل الترقية على األســهم الـ ٧ 
املنضمــة للمؤشــر العاملي، فضال عن 
التــي انضمت ملكونات املؤشــر ضمن 

الشركات الصغيرة. 
حتسن بالسيولة

ورغم جنوح املؤشرات واملتغيرات 

للتراجع خالل ٢٠٢٠، إال أن الســيولة 
شهدت حتسنا في املجمل، إذ ارتفعت 
لـــ ٩٫٧ مليارات دينــار مقارنة بـ ٧٫٧ 
مليارات في ٢٠١٩ بنسبة ارتفاع ٢٥٪، 
وبلغ متوسط السيولة في عام ٢٠٢٠ 
نحو ٤٤ مليون دينار يوميا مقارنة بـ 

٣٢ مليون دينار في ٢٠١٩.
وتركزت السيولة بشكل الفت حول 
األسهم القيادية في مقدمتها سهم بيتك 
الذي اســتحوذ على ملياري دينار من 
السيولة، ومثلها تقريبا لسهم الوطني، 
وســهم أهلي متحد بســيولة تخطت 
املليــار دينار، فضال عــن كل من زين 
واجيليتي بـ ٠٫٨ مليار و٠٫٥ مليار على 
التوالي، بقيمــة إجمالية ٦٫٣ مليارات 
دينار تشكل ٦٥٪ من إجمالي السيولة 

املتدفقة للسوق على مدار ٢٠٢٠، وأنهت 
مؤشــرات السوق تعامالت العام على 
تراجــع جماعي فــي األداء، وذلك على 

النحو التالي:
٭ حقق مؤشر السوق األول خسائر 
بنسبة ١٣٪، محققا ٩٢٤ نقطة خسائر، 
ليصل املؤشر إلى ٦٠٥١ نقطة، تراجعا 

من ٦٩٧٥ نقطة نهاية العام املاضي.
٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي 
بنســبة ٧٪، محققا ٣٥٨ نقطة تراجع 
ليصل إلى ٤٥٥٢ نقطة، وذلك من ٤٩١٠ 

نقاط بنهاية ٢٠١٩.
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 
١٢٪، محققا ٧٣٦ نقطة خسائر ليصل 
إلى ٥٥٤٦ نقطة، تراجعا من ٦٢٨٢ نقطة 

نهاية العام املاضي.

اجلائحة ألقت بظاللها الثقيلة على مجريات التداول بالسوق.. وترقية «MSCI» احلدث األبرز في ٢٠٢٠

متوسط السيولة اليومي ارتفع إلى ٤٤ مليون دينار مقارنة بـ ٣٢ مليونًا٩٫٧ مليارات دينار سيولة البورصة ارتفاعًا من ٧٫٧ مليارات بنسبة ٢٥٪

في ظل ما تعرضت له البورصة الكويتية 
خالل تعامالت ٢٠٢٠ من عوامل سلبية، أدت 
إلى خسائر جماعية للمؤشرات واملتغيرات، 
اجته كثير من املتعاملني خاصة األفراد على 
األسهم املضاربية ذات القيم السعرية األقل، 
لينتهي العام وبعض هذه األســهم محققة 
عوائد سعرية الفتة جراء اإلقبال عليها، كما 
مللم ٢٠٢٠ اوراقه مخلفا وراءه اسهما صغيرة 

ومتوسطة منيت بخسائر ايضا الفتة.
وفي هذا اإلطار، رصدت «األنباء» أعلى 
١٠ أســهم حققت منوا في العوائد السوقية 
خالل عام ٢٠٢٠، وتبني أن نســب االرتفاع 
لهذه األسهم تراوح بني ٣٩ و١٣٥٪، وأغلب 
هذه األســهم كما يظهر من اجلدول املرفق 

أسعارها تقل عن ١٠٠ فلس. 
وتبني من خالل الرصد ما يلي:

٭ حقق ســهم «ارزان» أعلى عائد سوقي 
ببورصة الكويت بنهاية العام بنسبة ١٣٥٪، 
وأنهى السهم تداوالت العام عند ٥٦ فلسا 

مقارنة بـ ٢٤ فلسا العام قبل املاضي.
٭ تاله سهم «املستثمرون» بـ ١١٨٪ ارتفاعا 
في قيمته السوقية ببلوغه ١٨ فلسا بعد ان 
كان عند ٨ فلوس بنهاية ٢٠١٩، ويعد السهم 
من أكثر األسهم التي حتظى بتداوالت ذات 

طابع مضاربي بالبورصة.
٭ ثم ســهم «أعيان» بـ ٩٧٪، بعد ارتفاعه لـ 

٩٢ فلسا من ٤٧ فلسا.
٭ سهم «آبار» حقق ٩٣٪ عوائد سوقية بنهاية 
العام ببلوغه ١٥٥ فلسا بعد ان كان دون الـ 

١٠٠ فلس في ٢٠١٩.
٭ ارتفع سهم «رماية» بنسبة ٨٧٪ بارتفاعه 

من ١٠ فلوس إلى ١٩ فلسا.

أعلى ١٠ أسهم حققت ارتفاعات سوقية
في العام املنتهي

تراوحت بني ٣٩ و١٣٥٪.. وأغلبها دون الـ ١٠٠ فلس 

أعلى ١٠ أسهم في بورصة الكويت ارتفعت في ٢٠٢٠

التغير٢٠١٩/١٢/٣١٢٠٢٠/١٢/٣١الشركة
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٦٨٫٠٠٪٠٫٥٠٠٠٫٨٤٠ياكو٦

٦٧٫٢٩٪٠٫٢٤١٠٫٤٠٣املعامل٧

٥٤٫٧١٪٠٫٤٨٨٠٫٧٥٥كابالت٨

٤٢٫٨٦٪٠٫١١٩٠٫١٧٠نور٩

٣٨٫٨٤٪٠٫٠٦١٠٫٠٨٤وربة ت١٠

وتتباين أسواق اإلنشاءات الكبرى 
باملنطقة في آفاقها املستقبلية ونظرتها 
للخطط واملشاريع املزمع تنفيذها. ففي 
دول مجلس التعاون اخلليجي، تتطلع 

 باالضطرابات االقتصادية وحالة 
عدم اليقني التي خيمت على التوقعات 

األكثر نشاطا، حيث أرست عقودا بقيمة 
 مليارات دوالر بنهاية نوفمبر، إال أن 
٢٠١٩هذا يعد األداء األسوأ مقارنة بعام ٢٠١٩هذا يعد األداء األسوأ مقارنة بعام ٢٠١٩، 
 مليار دوالر.

أما خارج مجلس التعاون اخلليجي، 
فإن مصر تواصل الهيمنة على القائمة 

٣٤ مليار دوالر عقود البناء والنقل في دول اخلليج حتى نوفمبر املاضي.. بانخفاض ٣٨٪
اإلمارات أرست عقودًا بقيمة ١٠ مليارات دوالر.. وال تزال السوق األكثر نشاطًا باملنطقة

مصر تهيمن على قائمة العقود من خارج دول اخلليج عبر إطالق مشاريع جديدة وطموحة

٨.٧ مليارات دينار سندات «املركزي» 
لتنظيم السيولة في ٢٠٢٠

مصطفى صالح

شهد عام ٢٠٢٠ استقرارا بوتيرة إصدارات سندات بنك 
الكويت املركزي لتنظيم الســيولة في القطاع املصرفي 
(ســندات البنك املركزي والتورق املقابل)، حيث أصدر 
البنك خالل ٢٠٢٠ نحو ٨٫٦٨ مليارات دينار سندات لتنظيم 
الســيولة بالقطاع املصرفي، مقابل إصدارات بلغت ٨٫٧١ 
مليــارات دينار خالل عام ٢٠١٩، وذلك بانخفاض طفيف 

بلغ ٣٠ مليون دينار.
وجاءت إصدارات «املركزي» لسندات تنظيم السيولة 
في صورة ٣٦ إصدارا خالل عام ٢٠٢٠، مقارنة مع طرح 
٣٧ إصدارا في عام ٢٠١٩، وكانت جميع اإلصدارات خالل 
العام املاضي لسداد استحقاقات لسندات مماثلة كان البنك 
املركزي قد أصدرها خالل العام، حيث بلغت قيمة السندات 

املستحق سدادها في ٢٠٢٠ نحو ٨٫٦٨ مليارات دينار.
ويحافــظ بذلــك بنك الكويت املركزي على مســتوى 
الســيولة في القطاع املصرفي من خالل إصدار ســندات 
جديدة بقيمة اإلصدارات املســتحقة نفســها، مبا يحدث 
توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة احلالية، 
حيث تزامن ذلك مع التداعيات االقتصادية السلبية التي 
فرضتها جائحة ڤيروس كورونا على االقتصاد الكويتي، 
وضمن إجراءات «املركزي» لدعم القطاع املصرفي الكويتي 

خالل األزمة احلالية.
وقد أصدر البنك املركزي ٢٤ إصدارا لســندات ألجل ٣ 
أشهر خالل عام ٢٠٢٠ بقيمة ٥٫٦٤ مليارات دينار، يقابلها 
٢٤ استحقاقات لسندات بنفس القيمة تقريبا خالل العام 
املاضي، فيما أصدر «املركزي» ١٢ إصدارا لسندات ألجل ٦ 
أشهر خالل عام ٢٠٢٠ مبا قيمته ٣٫٠٤ مليارات دينار، يقابلها 
١٢ استحقاقا لسندات بنفس القيمة خالل الفترة نفسها.


