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االثنين  4يناير 2010

األسهم المتوافقة مع الشريعة األفضل أداء وقطاعا االستثمار والعقار اإلسالميان األكثر تراجع ًا

«المشورة» %13.5 :تراجع ًا بالمؤشرات اإلسالمية خالل 2009

مكاسب جيدة في قطاع الصناعة بنسبة  %15ومحدودة في قطاع الخدمات بـ %6.5
ذكر التقرير الس���نوي لشركة املشورة والراية ان
مؤشرات س���وق الكويت لألوراق املالية أقفلت عامها
املنصرم على اللون األحمر على عكس معظم أسواق
املال العاملية ،ورغم متانة االقتصاد الكويتي وحتقيق
فوائ���ض مالية كبيرة في كل ع���ام منذ أكثر من ثالث
س���نوات خلت إال أن مؤش���ر البورصة الكويتية في
تذبذب مستمر وال يعكس واقعها االقتصادي في حقيقة
تداوالته.
وقال التقرير ان السنة املاضية انتهت الى خسارة
واضحة على مستوى مؤشرات األسهم سواء العامة أو
اإلسالمية ،وكان مؤشر املشورة لألسهم وفق الشريعة
األكثر تراجعا حيث فقد  ،%13.5بينما تراجع مؤش���ر
السوق العام الوزنى  ،%5.2وكان أداء مؤشر املشورة
لألسهم املتوافقة مع الشريعة أفضل أداء واستقر على
خسائر محدودة لم تتجاوز ثالثة أرباع النقطة املئوية.
ولف���ت التقرير الى ان الضغط جاء على املؤش���رات
الوزنية في الس���وق عامة من خالل تراجعات مؤشر
قطاع االس���تثمار الذي فقد  %27على مستوى املؤشر
الوزني العام و %36على مس���توى مؤشري املشورة
لألسهم املتوافقة ووفق الشريعة ،وجاءت تراجعاته
بهذا الش���كل منطقية حيث ان علة السوق احلقيقية
برزت في تعثر ومش���اكل شركات هذا القطاع ،والتي
لم جتد طريقة واضحة للخروج من األزمة حتى بعد
مرور أكثر من عام على بدئها فعليا ،وبس���بب وجود
خلل واضح في بيانات هذه الش���ركات وفجوة كبيرة

بني مطلوبات وموجودات هذه الش���ركات ،إضافة الى
ما تعانيه هذه الش���ركات من نقص حاد في السيولة
والتدفقات النقدية سواء بسبب التشدد باإلقراض أو
بسبب ضعف العمليات التشغيلية املدرة للمال على
مستوى الشركات التي كثيرا ما تستثمر في األصول
الرأسمالية والعقارية دون تنويع مصادر الدخل.
وقال ان قطاع العقار سجل تراجعا آخر وضاغطا
بشدة على مستوى املؤشرات حيث فقد هذا القطاع %23.3
على مستوى مؤش���ر املشورة لألسهم وفق الشريعة
وحوالي  %14في مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة مع
الشريعة و %19على مس���توى املؤشر الوزنى العام،
وتعاني كثير من الشركات العقارية تراجع أصولها بشدة
بسبب األزمة املالية العاملية سواء كانت هذه األصول
استثمارات عقارية محلية أو خارجية أو استثمارات
أسهم في شركات زميلة أو ذات ارتباط وهو كثيرا ما
يحدث على مستوى الشركات العقارية املدرجة.
وتبدو تراجعات قطاع غير الكويتي أكثر ولكن بتأثير
اقل من سابقاتها بس���بب قلة األسهم املدرجة في هذا
القطاع سواء اإلسالمية أو املتوافقة مع الشريعة وكان
هذا التراجع بسبب تراجع سهم بيت التمويل اخلليجي
وانوفست على وجه اخلصوص ،وسجل مؤشر غير
الكويتي في مؤشر املشورة لألسهم االسالمية تراجعا
كبيرا بلغ  %46بينما تراجع  %34على مستوى مؤشر
املشورة لألسهم املتوافقة ،و %7.5على مستوى املؤشر
الوزنى العام للسوق.

واستقر مؤشر قطاع البنوك اإلسالمية وقبل نهاية
العام على خس���ارة محدودة لم تتجاوز  ،%2.3وكان
لصفقة بنك بوبيان واستحواذ البنك الوطني على حصة
األغلبية األثر في متاسك سعر السهم حول  500فلس
واستفاد مؤشر القطاع من هذا احلدث ،وشهد مؤشر
قطاع البنوك التقليدي والذي يقيس أداء جميع البنوك
الكويتية املدرجة تراجعا كبيرا بـ .%14.4
أما على مستوى الرابحني فقد سجل قطاع الصناعة
املكاسب األكبر وكانت بنسبة  %15على مستوى املؤشرات
اإلسالمية و %7على مستوى املؤشر الوزنى التقليدي،
كذل���ك حقق قطاع األغذية إقفاال اخضر وبارتفاع بلغ
 %20على مستوى مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة مع
الشريعة و %21على مستوى مؤشر السوق الوزنى العام
وهو مؤشر ذو تأثير محدود على مستوى السوق نظرا
لقلة الشركات املدرجة حتته وصغر حجمها.
وجاءت اقفاالت مؤشر قطاع اخلدمات متباينة على
مستوى املؤشرات اإلسالمية والتقليدية حيث استفادت
مؤش���رات املشورة لألسهم اإلسالمية أو املتوافقة من
قطاع اخلدمات وأقفلت رابحة بنسبة  6.4و %4.6على
التوالي ،وانخفض مؤش���ر قط���اع اخلدمات الوزنى
التقليدي بنس���بة  ،%4.7وس���لك قطاع التأمني نفس
املنحنى حيث تراجع على مس���توى مؤش���ر السوق
الوزنى العام بنسبة  %12.8وحقق ارتفاعا بنسبة %6.5
على مستوى مؤشري املشورة لألسهم وفق الشريعة
واملتوافقة مع الشريعة.

مقارنة أداء مؤشرات السوق العام مع مؤشرات المشورة لألسهم اإلسالمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية خالل عام
العام

المؤشر

مع الشريعة اإلسالمية

كما في  2009/1/1كما في 2009/12/31
السعري
الوزني
البنوك
االستثمار
التأمني
العقار
الصناعة
اخلدمات
األغذية
غير الكويتي

مؤشرات المشورة لألسهم المتوافقة

7.782.6
406.7
9.751.8
7.678.8
3.316.3
3.448.1
5.086.5
15.413.6
3.457
7.910.1

7.005.3
385.75
8.346.5
5.606.5
2.890.8
2.792.2
5.438.9
14.688.1
4.186.6
7.319.8

التغير
%10%5.2%14.4%27%12.8%19%6.9
%4.7.%21.1
%7.5-

كما في  2009/1/1كما في 2009/12/31
493.24
560.09
376.97
825.58
492.77
481.86
506.76
477.34
413.1

489.65
547
237.88
879.28
424.26
557.30
539.06
575.71
269.84

التغير
%0.7%2.3%36.9%6.5
13.9%15.7
%6.4
%20.6
%34.7-

مؤشرات المشورة لألسهم وفق الشريعة اإلسالمية

كما في
2009/1/1
510.1
560.09
376.97
825.58
498.64
280
700.66
310.46

كما في
2009/12/31
441.10
547
237.88
879.28
382.59
320
732.93
168.66

التغير
%13.5%2.3%36.9%6.5
%23.3%14.3
%4.6
%45.7-
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«دار الخبير» :إقفاالت الدقائق األخيرة تدفع مؤشر السوق
للوصول إلى ما فوق  7000نقطة مع نهاية 2009
قالت دار اخلبير في تقريرها
األس����بوعي انه عل����ى الرغم مما
تعرضت له سوق األسهم الكويتية
في األسبوع األخير من عام 2009
ملوجة عمليات بيعيه مستبقة بذلك
النتائج السنوية لشركات سوق
األس����هم الكويتية ،إال أن السوق
ق����د افلح في اإلغالق على ارتفاع
مما دفع مؤشر السوق للوصول
إلى ما ف����وق  7000نقطة بعد أن
سيطر االجتاه النزولي عليه طوال
زمن اجللسة .وبني التقرير أن هذا
االرتفاع جاء متأثرا بقوة عمليات
الش����راء التي ش����هدتها الدقائق
األخيرة والتي استطاعت شطب
جميع اخلسائر التي سجلها املؤشر
خالل بداية اجللسة فيما جاءت
قيمة التداوالت آلخر يوم ضعيفة
للغاية لتصل إلى نحو  36مليون
دينار في ظل ضغط أسهم البنوك
على الت����داوالت قي ظل توقع أن
تشهد تراجعا في أرباحها بفعل
اصرار بنك الكويت املركزي على
توسيع دائرة املخصصات لتلك
البنوك ورغبتها في تدعيم رؤوس
أموالها من ناحية أخرى ،مما أثر
سلبا على معنويات املستثمرين
واملخاوف القائم����ة حول أرباح
املصارف املستقبلية ،والذي أدى
بدوره إلى تراجع القطاع البنكي،
ومازال سهم أجبليتي يعانى من
التده����ور على الرغ����م من قرار
إدارة البوصة بوقفه عن التداول
نتيجة ألخبار صحافية ثم عادت
للت����داول في ظل إفصاح من قبل
الشركة والتي عاد سهمها للتداعي
واالنخفاض ،في املقابل فقد واصلت
أسواق األسهم العاملية ارتفاعها
بعد أن أظهرت بيان����ات إعانات
البطالة األولية وطلبيات ش����راء
السلع املعمرة عن حتسن االنتعاش
االقتصادي ،كما أظهرت البيانات
األس����بوعية الصادرة عن إدارة
معلومات الطاقة األميركية هبوطا
أكبر من املتوق����ع في مخزونات
النفط في الواليات املتحدة على
مدى األسبوع املاضي مما انعكس
ايجابيا على أسواق النفط العاملية
وأدى إل����ى ارتفاعها ،حيث أغلق
سعر برميل نفط غرب تكساس
يوم أمس األربعاء  30ديس����مبر

مسجال  79.28دوالرا بارتفاع ق
نسبته  %70.5عن سعره في بداية
العام .وتابع التقرير انه من ناحية
أخرى أغلق مؤشر السوق الرئيسي
يوم اخلميس  31ديس����مبر 2009
مس����جال  7005.30نقطة بارتفاع
بنحو  18.7نقطة مس����جال 7005
نقطة ،و«الوزن����ي» بحوالي 2.11
نقطة ليغلق عند مس����توى 385
نقطة .وبلغت كمية األسهم املتداولة
 179.3مليون سهم تقريبا ،من خالل
تنفيذ حوالي  3613صفقة ،بلغت
قيمتها حوالي  241مليون دينار.
وبذلك يكون العام قد أغلق على
انخفاض يصل إلى  %10وحوالي
 %44عن بداية األزمة املالية العاملية
في منتصف سبتمبر من عام 2008
وليقبع س����وق الكويت لألوراق
املالية ف����ي املرتبة الثالثة ألعلى
نس����بة انخفاض تأثرا بتداعيات
األزمة املالية العاملية يسبقه في
ذلك سوقي دبي والبحرين واللذين
س����جال أعلى انخفاض يصل إلى
 %53و %42على الترتيب ،في حني
كان اقل األس����واق تراجعا سوق
قطر والى سجل نسبة انخفاض
تفوق  %14والشك ان سوق الكويت
لألوراق املالية مقبل على عام جديد
مازال����ت مالمحه غير واضحة إال
أن األمر املؤكد هو حاجة السوق

إلى التطوير واجلدير باإلش����ارة
إلى أن برنامج احلكومة يحتوى
على جملة من املشروعات الرائدة
مثل مشروع حتديث سوق الكويت
لألوراق املالية بهدف خلق بيئة
جاذبة لالس����تثمارات األجنبية،
وتطوير املشتقات املالية ،ودعم
قطاع سوق املال ،ومشروع إعداد
مركز التدريب االقتصادي التابع
لصندوق النقد الدولي ،ومشروع
تطوير اخلدمات املصرفية املوجهة
لقطاع الشركات ،ومشروع تطوير
اخلدمات املصرفية لقطاع التجزئة
ال����ذي يهدف إلى تطوير س����وق
الق����روض العقارية اإلس����كانية
وتثقيف املس����تهلكني والعمالء
وتفعيل املشاركة بني القطاعني العام
واخلاص من خالل تطوير قطاع
اخلدمات املالية ،وحتسني مستوى
اخلدمات املقدمة للمس����تثمرين
وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
وتوفي����ر بيئ����ة أعم����ال تواكب
املعايير العاملية ،السيما معايير
منظمة هيئات األسواق العاملية،
وعلى وجه اخلصوص في مجال
حماية املستثمرين وتعزيز قواعد
اإلفصاح والشفافية والعدالة .هذا
من شأنه ان ينعكس إيجابا على
حالة السوق إذا جنحت احلكومة
في تنفيذ تلك املشروعات.

