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الثالثاء ٥ أبريل ٢٠٢٢ اقتصـاد

٢٣٨٫٦ مليون دينار صافي مشتريات األجانب بـ «البورصة» 
عالء مجيد

كثف املستثمرون األجانب 
من مشترياتهم في بورصة 
الكويت خالل أول ٣ أشــهر 
من العام احلالي، إذ كشفت 
البيانــات الرســمية حلجم 
التداول في السوق الرسمي 
طبقا للجنسية وفئة التداول 
عــن مواصلة املســتثمرين 
األجانب تعزيــز ثقتهم في 
البورصــة بعمليات شــراء 
مكثفة بلغت قيمتها الصافية 

٢٣٨٫٦٣ مليون دينار.
وحتقــق ذلك احلجم من 
املشــتريات في ظــل األداء 
القوي الذي سجلته البورصة 
خالل األشهر الـ ٣ املاضية، 
باالضافــة إلــى املؤشــرات 
دعمــت  التــي  االيجايبــة 
الشرائي بالسوق،  النشاط 
ويأتي فــي مقدمتها ارتفاع 
أســعار النفــط، وحتقيــق 
املدرجــة نتائج  الشــركات 
ايجايبة خالل الربع األول، 
وهو ما عزز الزخم الشرائي 
على األســهم الكويتية من 
جانب املستثمرين احملليني 
واألجانب، إلى جانب عودة 
احليــاة الطبيعيــة مع رفع 
االجراءات والقيود املفروضة 
كورونــا  جائحــة  جــراء 
والتفــاؤل بتحســن البيئة 
التشــغيلية في ظل ارتفاع 
النفط إلى مستويات قوية.

وأظهرت األرقام أن الزخم 
الشرائي جاء مدعوما بصورة 
رئيســية مــن مشــتريات 
تركــزت  التــي  األجانــب 
عبــر محافــظ املؤسســات 
حققــت  إذ  والشــركات، 
صافي شــراء بلــغ ٢٤٣٫٥٣ 
مليون دينار، بينما حققت 
صناديق االستثمار صافي 
بيع بلغ ٣٫٠٨ ماليني دينار، 
كمــا اجته صافــي تعامالت 
األفراد إلى البيع بقيمة ١٫٨١ 

ماليني دينار.
وخالل تعامالتهم بشهر 
حققــت  املاضــي  مــارس 
مشــتريات األجانب صافي 
شــراء بلــغ ١٢٥٫٣٩ مليون 
دينار حيث تركزت مشتريات 
األجانب في هذا الشــهر من 
خالل املؤسسات والشركات، 
والتي حققت فائض شــراء 
بقيمة ١٢٥٫٦٢ مليون دينار 
حققــت صناديــق  بينمــا 
االســتثمار صافي تعامالت 
بيعيــة بقيمــة ١٫٥٩ مليون 
دينار فــي حني اجته صافي 
تعامالت األفراد إلى الشراء 

٢٥٫١٨ مليون دينار.
وخــالل تعامالت شــهر 
مارس بلــغ صافي تعامالت 
الكويتيــني البيعيــة ١٣١٫٣٣ 
مليــون دينار حيث تركزت 
مبيعات املواطنني خالل هذا 
الشــهر مــن خــالل محافظ 
املؤسسات والشركات بقيمة 

٨٠٫٩٦ مليون دينار.
كما بلغت محافظ صناديق 
االســتثمار صافــي تعامالت 
بيعية بقيمة ٢١٫٥٨ مليون دينار 
وبلغت محافظ العمالء بصافي 
تعامالت بيعية  ١٩٫٥٩ مليون 
دينار كما اجته صافي تعامالت 
األفــراد إلى البيع بصافي بلغ 

قيمته ٩٫١٩ ماليني دينار.
مبيعات خليجية

تعــــامالت  وخالفـــت 

وخالل تعامالتهم بشهر 
مــارس املاضــي فقد حقق 
االستثمار اخلليجي صافي 
شــراء بلغت قيمتــه ٥٫٩٤ 
ماليني دينار، حيث تركزت 
مشــتريات اخلليجيني في 
هذا الشهر من خالل محافظ 
املؤسسات والشركات والتي 
حققت فائض شراء بقيمة 

٤٫١٩ ماليني دينار.
كمــا حققــت محافــظ 
صناديق االستثمار صافي 
مشتريات بقيمة ٣٫١ ماليني 
دينــار وحققــت محافــظ 
العمالء اخلليجيني صافي 
تعامــالت شــرائية بقيمة 
١٫٣٤ الــف دينــار، بينمــا 
حققت محافظ األفراد صافي 
تعامالت بيعية بقيمة ١٫٣٦ 

مليون دينار.

اخلليجيني نهج األجانب في 
األشهر الـ ٣ االولى من العام 
احلالي فقد بلغ االستثمار 
البيعــي لهم ٣٤٫٢٤ مليون 
دينــار بدعم مــن مبيعات 
والشــركات  املؤسســات 
حيــث وصل صافي بيعهم 
منذ بداية العام إلى ٤٣٫٦٣ 

مليون دينار.
كما بلغ صافي تعامالت 
محافــظ العمــالء البيعية 
٨٧٫٦٦ ألــف دينــار بينمــا 
حققت صناديق االستثمار 
اخلليجيــة صافــي شــراء 
بقيمــة ٤٫٥٢ ماليني دينار 
ومحافظ األفراد حققت ايضا 
صافــي تعامالت شــرائية 
بلغــت قيمته ٤٫٩٥ مليون 
دينــار خالل األشــهر الـ ٣ 

املاضية.

خالل الربع األول .. ومحافظ املؤسسات والشركات عّززت موقعها شرائياً والصناديق واألفراد سياستهم بيعية

بقيمة ١٫٣٥ مليون دينار.
مبيعات كويتية

وعلــى صعيــد تعامالت 
الكويتيني في  املســتثمرين 
البورصة الكويتية فقد بلغ 
صافي تعامالتهم خالل األشهر 
الـ ٣ األولى من العام احلالي 
بالبيع بقيمة ٢٠٤٫٣٩ ماليني 
دينار تركــزت عبر محافظ 
والشــركات  املؤسســات 
بقيمــة ٧١٫٣٨ مليون دينار. 
كمــا حقــق األفــراد صافــي 
تعامالت بيعيــة بلغ ٥١٫٣٣ 
مليون دينار وبلغت تعامالت 
محافظ صناديق االستثمار 
صافي تعامالت بيعية بقيمة 
٥٦٫٤٩ مليــون دينــار، كما 
حققت محافظ العمالء صافي 
تعامالت بيعية بلغت قيمته 

«أرقام كابيتال»: «طيران اجلزيرة» ستواصل 
قصة جناحها.. وحتقيق النمو بالسنوات املقبلة

العقار في رمضان.. تراجع التداوالت 
وصفقات انتقائية محدودة!

عالء مجيد

حــّددت شــركة أرقــام كابيتــال الســعر 
املستهدف لسهم شركة طيران اجلزيرة عند 
٢٫١٥ دينار بارتفاع قدره ٢٧٫٥٪ عن الســعر 
السوقي وفقا إلغالق جلسة ٣٠ مارس املاضني 
والبالغ ١٫٦٩ دينار، كما أوصت الشركة بشراء 
السهم. وأكدت أبحاث أرقام كابيتال أن األداء 
التشــغيلي القوي الذي شهدته الشركة قبل 
جائحــة كورونا خــالل الفتــرة املمتدة بني 
٢٠١٧-٢٠١٩ وما تبعها من استجابة متميزة 
في التعامل مــع األزمة والعودة للتفوق في 
األداء التشــغيلي مع انتهاء تداعيات وقيود 
اجلائحة يزيد من مصداقية اإلدارة وقدرتها 

على حتقيق مواصلة النمو.
وقالت إن طيران اجلزيرة ستواصل قصة 
جناح والنمو خالل الســنوات املقبلة، وذلك 
بفضل عدد من العوامل أبرزها: التوسع املستمر 
في أسطول طائرتها، ومنو أعمال املطار اخلاص 
بالشركة، إضافة إلى االكتتاب احملتمل ألسهم 
الشركة، وتزامن ذلك مع العودة للربحية في 
ظل انتعاش الصناعة مرة أخرى بعد تعافي 
االقتصاد وانتهاء التداعيات والقيود املفروضة 

بسبب جائحة كورونا.

وتوقع التقرير منــو اإليرادات بدعم من 
منــو عدد الركاب بنســبة ١٦٪ على أســاس 
سنوي لتصل إلى ٣٫١ ماليني مسافر في ٢٠٢٢ 

بالتزامن مع زيادة عدد أسطول الطائرات.
وعن ارتفاع أســعار النفط وتســببه في 
زيــادة التكلفة وأثر ذلك على العوائد، قالت 
أرقام كابيتال إنها تتوقع استمرار زخم العوائد 
وقوتهــا رغم ارتفاع أســعار النفط وارتفاع 
التكلفة الذي لن يؤثر على الطلب في ظل إعادة 
فتح السفر إلى العديد من الدول ووجود طلب 

مكبوت لن يتأثر بتلك الزيادات الهامشية.
وأشار التقرير الى أن العائد على حقوق 
مســاهمي طيران اجلزيرة وصل الى ٣٣٫٧٪ 
في عام ٢٠٢١ حســب تقديرات أرقام كابيتال 
وقد يصل الى ٦٥٫٨٪ في ٢٠٢٢ وبحلول عام 
٢٠٢٣ يصل العائد الى ٥٤٫٥٪ وأخيرا مع حلول 

٢٠٢٤ قد يصل العائد الى ٥٤٫٢٪.
وأشار التقرير الى أن السهم ال يزال يتداول 
في مضاعفات مقبولة مبكرر ربحية متوقع ١٤٫٣ 
مرة في ٢٠٢٢ على الرغم من أن مكرر الربحية 
في العام املاضي كان ٥٢٫٥ مرة وبحلول عام 
٢٠٢٣ ســيكون مكرر الربحيــة املتوقع ١٢٫٨ 
مــرة وفي عام ٢٠٢٤ قد يصل مكرر الربحية 

الى ١١ مرة.

طارق عرابي

يدخل الســوق العقاري الكويتي مرحلة 
الركود الســنوية التي تبدأ مع بداية شــهر 
رمضان من كل عام وتستمر ملا بعد رمضان، 
لتأتي االجازة الصيفية لتعزز من هذا الركود 
وتزيد من عزلة السوق، اال من بعض الصفقات 
العقارية االنتقائية احملدودة. مصادر عقارية 
أرجعت أسباب الركود احلالي الى قلة العرض 
مقابل ارتفاع كبير في الطلب، الســيما ممن 
ميلك القدرة املالية على الشراء، حيث ميارس 
البعض عمليات الشــراء االنتقائية ألسباب 
شــخصية أو اســتثمارية بغــض النظر عن 
سعر العقار في املرحلة احلالية، والذي بلغ 
أرقامــا فلكيــة (خاصة على صعيد الســكن 
اخلاص). املصادر ذاتها أكدت أن هناك شريحة 

تعمد حاليا إلى اقتناص الفرص العقارية في 
مختلف القطاعات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار 
العقار في الوقت الراهن، وارتفاع تكلفة البناء 
وتكلفــة األيدي العاملة التي شــهدت قفزات 
كبيرة جتاوزت في بعض االحيان ١٠٠٪. وفي 
الوقت نفسه، نفت املصادر وجود أي تأثير 
لألوضاع السياســية اخلارجيــة (اإلقليمية 
منهــا أو الدولية) على العقــار في الكويت. 
وباإلضافة الى الطلب الكبير على العقارات 
الســكنية وفي جميع املناطــق، فقد توقعت 
املصادر ارتفاع الطلب على العقار االستثماري 
خالل املرحلة املقبلة، لسبب بسيط أال وهو 
انخفاض أســعار العقارات االستثمارية في 
بعــض املناطق وبعض املواقع بأســعار أقل 
مما كانت عليه قبل جائحة ڤيروس كورونا 

كوفيد-١٩.

٦٥٧ حسابًا نشطًا جديدًا في السوق خالل الربع األول
مصطفى صالح

شهدت حسابات التداول النشطة في 
البورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعامالت 
الربع األول من عام ٢٠٢٢، وذلك بنسبة 
٣٫٢٪ بارتفاع األعداد إلى ٢٠٫٩٦٣ حسابا 
بنهاية شهر مارس املاضي، مقارنة مع 
مستوى ٢٠٫٣٠٦ حسابات بنهاية شهر 

ديسمبر ٢٠٢١.
وبزيادة احلسابات النشطة في نهاية 
الشهر املاضي، ارتفعت النسبة إلى ٥٫١٪ 
من إجمالي احلسابات التي لها احلق في 
التداول بأسهم البورصة طبقا إلحصائيات 

مارس ٢٠٢٢، والتي تقــدر بـ ٤١٢٫١٦ 
ألف حسابات، وبهذا االرتفاع في إعداد 
احلسابات النشطة، بلغت نسبة احلسابات 
اخلاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 

٩٤٫٩٪ من إجمالي حسابات التداول.
الكويتيني خالل  وسجلت حسابات 
تعامالت الشهر املاضي ارتفاعا بنسبة 
١٫٩٪، إذ بلــغ العــدد النشــط لألفراد 
واملؤسسات ١٩٫٠٩٥حسابا نشطا، وذلك 
ارتفاعا من ١٨٫٧٣٧ حسابا في شهر فبراير 
املاضي، فيما بلغت احلسابات غير النشطة 

٣٧١ ألف حساب.
كما ارتفعت حسابات األجانب النشطة 

بنسبة ٢٫٤٪ في الشهر املاضي مقارنة 
مع الذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات 
األجانب النشطة ١٥٣٩حسابا، مقارنة مع 
١٥٠٣ حســابات بنهاية فبراير املاضي، 
ويقدر عدد احلســابات غير النشــطة 

لألجانب ١٦٠٤ حسابات.
وارتفعت عدد حسابات اخلليجيني 
النشطة بنسبة ١٫٢٪ في الشهر املاضي 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصل عدد 
احلسابات إلى ٣٢٩ حسابا، وذلك ارتفاعا 
من ٣٢٥ حسابا بنهاية فبراير املاضي، 
ويقدر عدد احلســابات غير النشــطة 

للخليجيني ٤١٤٤ حسابا.

٢٧٠ ٪ قفزة بأرباح الشركات املدرجة إلى ٢٫٩ مليار دينار

شريف حمدي

قفزت النتائج املالية التي 
حققتها الشــركات املدرجة 
ببورصــة الكويــت خــالل 
العام املاضي بنسبة ٢٧٠٪ 
مبحصلة إجماليــة ٢٫٩٦٧ 
مليار، دينار وذلك ارتفاعا 
من ٨٠٣٫٦ مليون دينار في 

عام ٢٠٢٠.
النتائج  وجــاءت هــذه 
االيجابية على وقع التحسن 
الكبير الذي شهدته الساحة 
االقتصادية في العام املاضي 
مقارنة بالذي سبقه، حيث 
شهدت األنشطة االقتصادية 
رواجــا كبيــرا مــع عــودة 
احلياة إلى طبيعتها، وهو 
ما انعكس على أداء بورصة 
الكويت بشكل الفت، حيث 
حققت مكاسب قياسية على 
مستوى مؤشــراتها بواقع 
٢٦٪ ملؤشــر السوق األول، 
و٢٩٫٣٪ ملؤشــر الســوق 
الرئيســي، و٢٦٫٩٪ ملؤشر 
الســوق العام، فيما حققت 
القيمة السوقية قفزة كبيرة 
مبكاسب جتاوزت ٩ مليارات 
دينار بنهاية العام املاضي.
وفي هذا السياق، أعدت 
«األنباء» إحصائية تعتمد 
على بيانات شــركة كامكو 
إنفست، أظهرت أهم النتائج 
احملققة لعام ٢٠٢١ وذلك على 

النحو التالي:
٭ حققت ١٠ قطاعات منوا 

التي حققتها شركة أجيليتي 
املدرجة ضمــن القطاع، إذ 
بلغت أرباح أجيليتي ٩٧٧٫٤ 
مليــون دينــار جــراء بيع 
شركة اخلدمات اللوجستية 
العاملية املتكاملة التابعة لها 
إلى شــركة DSV في صفقة 

تبادل أسهم.
٭ قطاع البنوك حل ثانيا من 
حيث أكثر القطاعات حتقيقا 
لألربــاح، إذ بلغ إجمالي ما 
حققه القطاع املصرفي ١٫٠٦ 
مليار دينار ارتفاعا من ٥٩٤ 

يضم شــركات االستثمار، 
شهد حتوال للربحية خالل 
العام احلالي بأرباح ١٧٤٫٤ 
مليــون دينــار مقارنة مع 
خســائر ٥٫٤ ماليني دينار 
تأثــرا باخلســائر الكبيرة 
التــي حققتهــا مؤشــرات 
ومتغيرات البورصة خالل 
تلك الفترة مــن العام قبل 
املاضــي، وجاءت الكويتية 
لالستثمار بالصدارة ضمن 
شــركات القطــاع بـــ ٢٦٫٧ 
مليون دينار، وشــهدت ١٦ 

إذ حقــق القطــاع أرباحــا 
تقدر بـ ٢٨٣٫٥ مليون دينار 
مقارنة مع خسائر تقدر بـ 
٥٠٫٢ مليــون دينار ٢٠٢٠، 
الوطنية  وجــاءت شــركة 
العقاريــة الصــدارة بـ ١٩٩ 
مليــون دينــار مســتفيدة 
أيضا مــن صفقة اجيليتي 
ـ DSV باعتبــار «الوطنية» 

أكبر املالك بأجيليتي.
تســتمر  أن  ويتوقــع 
وتيــرة النمــو فــي نتائج 
الشــركات املدرجــة خالل 

مليون دينار في العام قبل 
املاضي، بنسبة منو ٧٩٫٢٪، 
علماً بأن أرباح القطاع تشمل 
١١ بنكاً من بينها البنك األهلي 

املتحد - البحرين.
٭ حل بنك الكويت الوطني 
بالنسبة للقطاع املصرفي في 
املقدمة، بأرباح بلغت ٣٦٢٫٢ 
مليون دينار بنســبة منو 
٤٧٪، تــاله «بيتك» بأرباح 
٢٤٣٫٤ مليون دينار بنسبة 

منو ٦٤٪.
٭ قطاع اخلدمات املالية الذي 

من شــركات القطاع حتوال 
للربحية بعد أن كانت محققة 

خسائر في ٢٠٢٠. 
٭ حقق قطــاع االتصاالت 
٢٤٩٫٣ مليون دينار بنسبة 
منو ١٢٫٩٪، مقارنة مع ٢٢٠ 
مليــون دينــار، وتصدرت 
زيــن شــركات القطــاع بـ 
١٨٥٫٧ مليون دينار ارتفاعا 
من ١٨٥٫١ مليون دينار العام 

املاضي.
٭ شــهد القطــاع العقاري 
تعافيا كبيرا بنهاية العام، 

الفترات املاليــة املقبلة في 
ظــل التحســن االقتصادي 
الكبيــر املدعــوم بقفــزات 
أســعار النفط ملســتويات 
اكثر من ١٠٠ دوالر للبرميل 
بسبب احلرب الروسية على 
اوكرانيا وما نتج عنها من 
مخاوف من نقص االمدادات، 
األمر الذي ساهم في تقليص 
عجز املوازنة العامة للدولة 
وسط توقعات بأن يتحقق 
فائض حال استمرت األسعار 

عند املعدالت احلالية.

خالل ٢٠٢١.. و١٠ قطاعات من أصل ١٣ حققت منواً باألرباح تصدرها «الصناعة» بـ ١٫٠٨ مليار دينار

 
في األداء باســتثناء قطاع 
النفــط والغــاز الذي حقق 
تراجعا بنسبة ٨٦٫٢٪، علما 
بأن أغلب شــركات القطاع 
لــم تكشــف عــن نتائجها، 
فيما استقر قطاعي الرعاية 

الصحية والتكنولوجيا.
٭ قطاع الصناعة جاء في 
صــدارة القطاعــات األكثر 
حتقيقــا لألربــاح بنهايــة 
العام املاضــي، محققا ١٫٠٨ 
مليار دينار، وذلك على وقع 
النتائج االستثنائية الهائلة 

دينار مليون   ٣٦٢ بـ  «الوطني»  يتصدرها  املصرفي..  القطاع  أرباح  دينار  مليار   ١٫٠٦
مليونًا  ١٨٥٫٧ بـ  تصدرتها  و«زين»   ..٪١٢٫٩ بنمو  االتصاالت  أرباح  دينار  مليون   ٢٤٩

قطاع اخلدمات املالية حقق ١٧٤ مليون دينار أرباحًا.. و١٦ من شركاته حتولت للربحية
القطاع العقاري شهد تعافيًا كبيرًا بالعام املاضي وحتول للربحية بتحقيق ٢٨٣٫٥ مليون دينار

النتائج املالية للشركات املدرجة خالل ٢٠٢١ (مليون دينار)
نسبة التغيرنتائج ٢٠٢٠نتائج ٢٠٢١القطاع

٨٦٪-٧٫٠٨-٠٫٩٨النفط والغاز
ـ-٥٫٠٢٣٫١٤املواد األساسية

ـ١٫٠٨٢٣٦٫٠٦الصناعة
-٩٤٪٠٫٧٦١١٫٦السلع االستهالكية

ـــرعاية صحية
ـ-٥٨٫٠٦٣٢٫٢خدمات استهالكية

١٢٫٩٪٢٤٩٢٢٠االتصاالت
٧٩٫٢٪١٫٠٦٥٥٩٤٫٤البنوك
٣٨٫٠٪٣٧٫٥٢٧٫١التأمني
ـ-٢٨٣٫٥٥٠٫٢العقار

ـ-١٧٤٥٫٧خدمات مالية
ـــتكنولوجيا

١٠٫٣٪١٣٫٥١٢٫٢منافع
٢٦٩٪٢٫٩٦٧٨٠٣٫٦اإلجمالي

وفقًا لبيانات شركة «كامكو إنفست»

حّددت ٢٫١٥ دينار قيمة عادلة للسهم وأوصت املستثمرين بالشراء


