النفط الكويتي يرتفع إلى  61دوالر ًا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  57سنتا ليبلغ
00ر 61دوالر في تداوالت أول امس مقابل 43ر 60دوالر
للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن

10

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العاملية انهت عقود خام القياس العاملي
مزيج برنت جلسة التداول منخفضة  49سنتا لتبلغ

عند التسوية 42ر 59دوالر للبرميل وتراجعت عقود
خام القياس االمريكي غرب تكساس الوسيط  15سنتا
لتسجل عند التسوية 78ر 53دوالر للبرميل.
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قيمة تداول الشركات أهم أغراض إدراجها

«الشال» :حان الوقت لتشخيص شامل وصياغة سياسات حتفظ الثقة في البورصة
ورد في تقرير الشال األسبوعي الصادر
امس سيولة الشركات املدرجة (يناير –
سبتمبر  )2019أن ما ينطبق على البورصة
بشكل ع��ام وقطاعاتها اإلث��ن��ي عشر ،من
البديهي أن ينطبق ذلك اإلنحراف الشديد في
السيولة على شركاتها ،فالشركات اخلمس
األكثر سيولة إستحوذت على 57.73%
من مجمل سيولة البورصة منذ بداية العام
اجلاري حتى نهاية سبتمبر .وإستحوذت
 11شركة تليها في مستوى السيولة على
 25.71%من مجمل سيولة البورصة ،ذلك
يعني أن  16شركة مدرجة إستحوذت على
 83.44%من مجمل سيولة السوق تاركة
نحو  16.56%من السيولة لـ  159شركة
مدرجة أخ��رى .وإستحوذ «بيت التمويل

الكويتي» ،وهو أعلى الشركات سيولة في
الشهور التسعة األولى من العام اجلاري،
على  16.2%من مجمل سيولة البورصة،
وش��ارك��ه «بنك الكويت الوطني» بنحو
 13.94%من السيولة ،ليستحوذ اإلثنان
على نحو  30.13%من كل السيولة ،تالهما
كالً من «األهلي املتحد -البحرين »-بنحو
 10.79%من السيولة ،و»بنك اخلليج»
بنحو  10.11%من مجمل السيولة.
على النقيض مت��ام��اً ،هناك  5شركات
مدرجة من األقل سيولة ،لم يتعد نصيبهم
منها مجتمعني  1,000دينار كويتي ،ثالث
ضمنها بدون تداول ،وواحدة فقط  15دينار
كويتي تداول ،واخلامسة بنحو  795دينار
كويتي .وهناك  11شركة من األقل سيولة

بعدهم راوح��ت سيولة أدناهـــــم عنـــــد
 1,058دينــــار كويتــــي وأعالهــــم بنحــو
 23,082دينار كويتي ،مبجموع سيولة
للشركات اإلحدى عشر بحدود  121.8ألف
دينار كويتي .وهناك  54شركة مدرجة
أخرى راوحت قيمة سيولتها املطلقة ما بني
 28.3ألف دينار كويتي ألدناها وأقل من
مليون دينار كويتي أو نحو  964ألف دينار
كويتي ألعالها ،وكان نصيبها مجتمعة من
السيولة نحو  22.8مليون دينار كويتي ،أو
نحو  0.39%من إجمالي سيولة البورصة
ونسبتها نحو  31%م��ن ع��دد الشركات
املدرجة.
ونحن نفترض أن سيولة الشركة أي
قيمة تداوالتها أهم أغراض إدراجها ،واملؤكد

أن ضمن ه��ذه ال��ش��رك��ات ش��رك��ات جيدة،
وألسباب منها إحتكار امللكية ،ومنها عدم
الوعي بحقيقة وضعها ،تنحسر سيولتها.
ولكن ،ضمنها أيضاً عدد كبير آخر ال مبرر
إلدراج��ه��ا م��ع إس��ت��م��رار شحة سيولتها،
وحتى ال تؤثر على الثقة في بقية الشركات،
وم��ع��ه��ا ال��ث��ق��ة ف��ي ت����داوالت ال��ب��ورص��ة،
الب��د م��ن تشجيعها على إل��غ��اء إدراج��ه��ا.
وبإستعراض سيولة البورصة احمللية
اجل��ي��دة م��ق��ارن��ة ب��ب��ورص��ات اإلق��ل��ي��م ،مت
إنحراف تلك السيولة اجليدة على مستوى
البورصة وبالتبعية على مستوى قطاعاتها
ومستوى شركاتها ،نعتقد أن حان الوقت
لتشخيص شامل وصياغة سياسات حتفظ
الثقة في البورصة احمللية.

 14شركة مدرجة تفوق أسعار أسهمها ضعف قيمتها الدفترية ارتفاع سيولة قطاع املصارف إلى نحو
 3.833مليار دينار نهاية سبتمبر

ذكر تقرير الشال األسبوعي الصادر
عن أسعار األسهم وعدالة التسعير ،لقد
ذكرنا مرارا ً أن أهم مؤشرات البورصة
هو مؤشر سيولتها ،وجنحت بورصة
الكويت بعد إع���ادة تنظيمها م��ن رفع
م��س��ت��وى سيولتها بشكل ج��وه��ري،
ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت س��ي��ول��ت��ه��ا للشهور
الستة األول��ى من العام اجل��اري بنحو
 166.2%مقارنة بسيولة الشهور
الستة األولى من عام  ،2018وزاد بنحو
 105%للشهور التسعة األول���ى من
العام اجلاري عن الفترة املماثلة من عام
 .2018ذلك تطور طيب أدى إلى دعم
مؤشر السوق العام الذي كسب 10.7%
خالل نفس الفترة ،وظل هناك خلل البد
من معاجلته وهو أن ارتفاع السيولة
واملكاسب الرأسمالية التي تبعتها ظلت
على إنحرافها ،فإنعكست إيجاباً على
أسعار الشركات السائلة ،ورمبا سلباً
على الشركات غير السائلة وعددها
أكبر بكثير.
ونظرة على هوامش ف��روق أسعار
األسهم في السوق وقيمها الدفترية،
رمب��ا تكون كافية لبداية جهد منظم
ومحترف لتقليصها لصالح الشركات
غير السائلة ،وذلك قد يتحقق بتسويق
ج��دوى االستثمار فيها من خ�لال دعم

سيولتها .وتشير األرق����ام م��ن واق��ع
ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة امل��ن��ش��ورة حتى
 2019/06/30إل��ى أن  14شركة
مدرجة ،أو نحو  8%من عدد الشركات
امل��درج��ة ،ت��ف��وق أس��ع��ار أسهمها في
السوق ضعف قيمتها الدفترية ،ونحو
 25شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها
في السوق قيمتها الدفترية مبا يراوح
بني  ،1%-99%أي أن  39شركة فقط،

ج��اء ف��ي تقرير ال��ش��ال األسبوعي عن
سيولة ال��ب��ورص��ات اخلليجية (يناير
– سبتمبر  : )2019ارتفع إجمالي سيولة
بورصات إقليم اخلليج السبع في األرباع
الثالثة األول��ى من العام اجل��اري بنسبة
 4.3%مقارنة ب��األرب��اع الثالثة األول��ى
م��ن ع��ام  ،2018وبلغ إجمالي السيولة
نحو  230مليار دوالر أمريكي حتى نهاية
سبتمبر الفائت .ولم يكن ارتفاع السيولة
شامل ،ولكنه حتقق نتيجة الرت��ف��اع في
سيولة ثالث بورصات فقط ،ارتفاع إثنتان
ضمنها كبير ،بينما حققت البورصات
األرب����ع األخ����رى ان��خ��ف��اض م��ت��ف��اوت في
سيولتها ،إثنتان منها حققتا انخفاضاً
طفيفاً .وكانت أعالها ارتفاعاً في السيولة
«بورصة الكويت» التي حققت من��وا ً في
سيولتها حتى نهاية سبتمبر بحدود
 ،103.5%ومعها حقق مؤشرها العام
مكاسب بنحو  ،11.8%وتلك ثاني أعلى
مكاسب ال��ب��ورص��ات السبع .ثاني أعلى
البورصات ارتفاعاً في سيولتها بورصة
أبوظبي وبنحو  ،50.1%ولكن مكاسب
مؤشرها لم تتعد  2.9%وج��اءت خامسة
في مستوى املكاسب .بورصة البحرين
هي البورصة الثالثة التي حققت سيولتها

منوا ً فيما مضى من العام اجلاري وبحدود
 ،13.7%ذلك االرتفاع في السيولة كان
كافياً ليدفع مبكاسب مؤشر بورصتها
إل��ى  13.4%لتحقق تفوقها في املكاسب
على زميالتها السبع .أكبر اخلاسرين
ف��ي م��س��ت��وى ال��س��ي��ول��ة ك���ان س���وق دب��ي
املالي بهبوطها بنحو  ،-19.4%ولكن،
وخ�لاف��اً للعالقة الطردية ب�ين السيولة
وامل��ك��اس��ب ،حقق م��ؤش��ره��ا ث��ال��ث أعلى
املكاسب في اإلقليم وبحدود  .9.9%ثانـي

أو  22.3%من عدد الشركات املدرجة
تفوق أس��ع��ار ال��س��وق ألسهمها قيمة
السهم ال��دف��ت��ري��ة .ف��ي امل��ق��اب��ل ،هناك
 75شركة أو نحو  42.9%م��ن عدد
ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ت��ب��اع بخصم عن
قيمة السهم الدفترية بـ  50%وأكثر،
تزاملها  42شركة أو نحو  24%من عدد
الشركات امل��درج��ة تباع بخصم على
القيمة الدفترية للسهم ما بني 30%-

 .49%ذلك يعني أن نحو  67%أو
ثلثي الشركات املدرجة تباع بخصم
على قيمة أسهمها الدفترية مبا يعادل
أو يزيد كثيرا ً على  ،30%إضافة إلى
 19شركة أخرى تباع بخصم على قيمة
أسهمها الدفترية مبا ي��راوح بني 1%-
 .29%والوضع لن يختلف كثيرا ً لم مت
القياس على أوضاع الشركات املدرجة
كما في نهاية سبتمبر الفائت ،ولكن
بيانات الشركات املالية لو تتوفر بعد
حتى ذلك التاريخ.
ويظل من املنصف القول بأن بعض
الهامش السالب ما بني سعر السوق
والقيمة الدفترية م��ب��رر ،ف��األوض��اع
املضطربة في العالم وفي اإلقليم ترجح
تفضيل السيولة ،كذلك بعض الشك في
سالمة القيم الدفترية مقبول ومبرر،
ولكنها عندما يطال الفرق ه��ذا العدد
الكبير وبتلك الهوامش الواسعة من
اخلصم ،الشك أنها ظاهرة حتتاج عالج.
والعالج لن يخرج عن جهد في إجتاه
احل��د من العرض غير ال��ض��روري ،أي
غربلة ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ،وتعزيز
جانب الطلب وذلك بإستكمال إصالحات
البورصة ،مثل مزيد من الشفافية ودعم
صناعة السوق ،ثم التوعية بأوضاع
اجليد من الشركات.

 230مليار دوالر سيولة بورصات اخلليج السبع

أكبـر اخلاسريـن فـي مستوى السيولة كان
سوق مسقط الذي فقدت سيولته نحو
 ،-13%ومعها كان أكبر بورصات اإلقليم
خ��س��ارة فيما مضى م��ن ال��ع��ام اجل���اري،
حيث فقد مؤشره نحو  .-7.1%خسارتا
كال من بورصة قطر والسوق السعودي
في السيولة كانتا أقل من  1%لكل منهما،
ومعهما ل��م حتقق ب��ورص��ة قطر سوى
 0.7%مكاسب ملؤشرها ،بينما حقق السوق
السعودي مكاسب بحدود .3.4%

السعودية والكويت تشاركان مبعرض «كيه» الدولي

وبينما الزال ال��س��وق ال��س��ع��ودي هو
ال��س��وق املهمني ف��ي نصيبه م��ن سيولة
أس��واق اإلقليم رغم انخفاض نصيبه من
إجمالي السيولة م��ن  78.9%للشهور
التسعة األولى من عام  2018إلى  75%ملا
مضى من العام اجل��اري ،حققت بورصة
الكويت ارت��ف��اع في نصيبها من إجمالي
السيولة م��ن  4.5%ف��ي األرب���اع الثالثة
األولى من عام  2018إلى نحو  8.7%حاليا ً
لتصبح ثاني أعلى البورصات في اإلقليم
سيولة.
وم��ؤش��ر السيولة ه��و امل��ؤش��ر األه��م
كما ذكرنا م���رارا ً ،فهو دليل على ارتفاع
مستوى الثقة في أداء إدارة البورصة وفي
سالمة معلومات شركاتها املدرجة املعلنة،
واحملافظة على جاذبية البورصة للسيولة
ع��ام��ل ح��ي��وي .ونعتقد أن ه��ن��اك حاجة
ألن يبذل جهد لدعم ثقة املستثمر احمللي
ف��ي «ب��ورص��ة الكويت» ف�لازال��ت الغلبة
لبيعه على شرائه ،والبد من جهد لتعديل
اإلن��ح��راف ف��ي سيولة ال��ب��ورص��ة حيث
الزالت نصف شركاتها حتظى بأقل من 1%
منها ،وبعضها يباع بنصف قيمته الدفترية
كما سنحاول التعرض له في فقرات الحقة
من تقريرنا.

دول اخلليج تستحوذ على  15باملئة من صناعة البالستيك في العالم
كشف معرض «كيه» الدولي ،أكبر
معرض للبالستيك بالعالم ،أن دول
اخلليج تعد العبا رئيسيا للمنتجات
البالستيكية بالعالم ،ومي��ث��ل حجم
إنتاجها من البالستيك  15%من حجم
اإلنتاج العاملي.
وأعلن مشاركون في املعرض ،املنعقد
حاليا في مدينة «ديسيلدورف» األملانية،
أن السعودية واإلمارات والكويت تنتج
مايزيد عن  30مليون طن من البالستيك
سنويا ،وسيرتفع اإلنتاج بحلول العام
املقبل إلى  34مليون طن سنويا.
وت����وق����ع����ت دراس���������ة ع���رض���ت
باملعرض أن تنمو صناعة البالستيك
والبتروكيماويات واملطاط في دولة
اإلمارات العربية املتحدة بنسبة تتراوح
ما بني  5و % 6في املتوسط خالل العقد
املقبل .وذكرت دراسة لالحتاد اخلليجي
للبتروكيماويات أن  85%من إنتاج دول

اخلليج من البالستيك يصدر للخارج،
الفتة إل��ى أن قطاع إن��ت��اج البالستيك
ق��ط��اع صناعي واع���د ب���دول اخلليج،
يحقق أرب��اح��ا مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات،
ويوظف  160الف شخص.
وت���ش���ارك االم�����ارت وال��س��ع��ودي��ة
والكويت ومصر ولبنان ف��ي معرض
«ك��ي��ه» ال���دول���ي ،وال����ذي أن��ط��ل��ق ي��وم
األربعاء املاضي ويستمر حتى يوم 23
اكتوبر اجل��اري ،ويجمع  2200شركة
عاملية ورائ��دة في إنتاج البالستيك من
 165دولة على مستوى العالم لعرض
منتجاتها وعملياتها ،على مساحة
 178الف متر مربع .وقالت بترا كاملان،
م��دي��ر وح���دة البالستيك وامل��ط��اط في
شركة «ميسي دوسولدورف « املنظمة
للمعرض ،أن املعرض يستقطب مايزيد
عن  40ال��ف زائ��ر يوميا للتعرف على
أحدث اآلالت املصنعة للبالستيك.

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن سيولة
القطاعات (يناير – سبتمبر  )2019أنه ما ينطبق على
سيولة أسواق البورصة الكويتية من خواص إنحراف
السيولة بشكل عام ،ينطبق على االنحراف في سيولة
قطاعاتها ،فهناك  5قطاعات ميكن احلُكم على سالمة
سيولتها ،بينما يقابلها  7قطاعات سيولتها ،أي قيمة
ت��داوالت��ه��ا ،شحيحة .القطاعات اخلمسة السائلة
حصدت  96.77%من سيولة البورصة في الشهور
التسعة األولى من العام اجلاري ،وزادت من سيولتها
بعد أن كان نصيبها من السيولة في الشهور التسعة
األولى من عام  2018نحو  ،92.85%بينما انخفض
نصيب القطاعات غير السائلة من  7.15%لنفس
الفترة في ع��ام  2018إل��ى نحو  3.23%في العام
اجلاري.
ضمن القطاعات النشطة تصدّر قطاع املصارف
حجم السيولة ومعدل منوها ما بني األرب��اع الثالثة
األولى من السنتني  2018و ،2019فحصد 63.19%
م��ن سيولة البورصة مل��ا مضى م��ن ال��ع��ام اجل��اري
بعد أن كان نصيبه منها  51.99%لنفس الفترة من
عام  .2018وباملطلق ،أي بقيمة تداوالته ،ارتفعت
سيولته من نحو  1.538مليار دينار كويتي حتى
نهاية سبتمبر من عام  ،2018إلى نحو  3.833مليار
دينار كويتي حتى نهاية سبتمبر من العام اجلاري،
أي أكثر م��ن تضاعفت ،أو زادت بنحو .149.2%
وساهمت زيادة سيولته في ارتفاع قيمته الرأسمالية
السوقية -ما بني الفترتني بنحو  21.7%ليحققالقطاع أعلى مكاسب بورصة الكويت .وفاق نصيبه
من سيولة البورصة مساهمته في قيمتها البالغة

نحو  .58.97%ثاني أكبر القطاعات سيولة والذي
يشارك قطاع امل��ص��ارف في ارت��ف��اع كبير لسيولته
املطلقة وتفوق مساهمته في السيولة على مساهمته
في القيمة الرأسمالية ،هو قطاع اإلتصاالت ،حصد
القطاع نحو  12.89%من سيولة البورصة ملا مضى
من العام اجل��اري مقابل  10.08%لنفس الفترة من
عام  ،2018وزادت سيولته املطلقة ما بني الفترتني
من نحو  298.4مليون دينار كويتي إلى نحو 782
مليون دينار كويتي ،بنمو في السيولة املطلقة بحدود
 .162.1%القطاعات الثالثة السائلة األخ��رى ،كلها
حققت زي��ادة مطلقة في سيولتها ،وكلها خسرت في
مساهمتها النسبية منها ،وكلها كانت مساهمتها في
القيمة الرأسمالية في البورصة أعلى من مساهمتها في
نصيبها من السيولة.
على النقيض متاما ً ،خمس قطاعات أخرى لم تتعد
مساهمتها في سيولة البورصة ملا مضى من العام
اجلاري  0.88%أي أقل من  ،1%أعالها قطاع السلع
اإلستهالكية وبلغت سيولته  21.3مليون دينار
كويتي ،وأدناها قطاع التكنولوجيا وبلغت سيولته
 65ألف دينار كويتي فقط ،بينما بلغت مساهمة
القطاعات اخلمسة في قيمة البورصة الرأسمالية
نحو  ،3.9%وي��ش��ارك ال��ق��ط��اع��ات اخلمسة غير
السائلة قطاعان آخ��ران هما قطاع امل��واد األساسية
بنصيب  1.65%م��ن سيولة ال��ب��ورص��ة وقطاع
اخل��دم��ات اإلستهالكية بنحو  0.70%م��ن مجمل
السيولة ملا مضى من العام اجل���اري ،ونعتقد أن
غربلة تلك القطاع وخفض ع��دد من شركاتها غير
السائلة هدف مستحق.

«التجاري» يستعرض مزايا حساب
النجمة في «التجارية»
أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري عن
ت���واج���ده ف��ي ب���رج ال��ت��ج��اري��ة
اعتبارا ً من اليوم األحد املوافق
 20أكتوبر إل��ى ي��وم الثالثاء
 22أكتوبر من خالل جناح يتم
إقامته في البرج بهدف عرض
مزايا حساب النجمة الذي يوفر
ألصحابه فرصة الفوز بأكبر
ج��ائ��زة سنوية نقدية بقيمة
مليون ونصف دي��ن��ار كويتي
( )1,500,000وال��ت��ي تعد
اجل��ائ��زة النقدية األك��ب��ر التي
يوفرها حساب مصرفي ليس
فقط على مستوى الكويت بل
على مستوى العالم والتي دخل
بها البنك سجل جيينس لألرقام
القياسية بتقدميه لهذه اجلائزة
ال��ك��ب��رى امل��رت��ب��ط��ة بحساب
مصرفي.
وس���وف ي��ت��واج��د ف��ي جناح
ال��ت��ج��اري ع��ل��ى م���دى األي���ام
الثالثة موظفو إدارة التسويق
وامل��ب��ي��ع��ات ال��ت��اب��ع��ة لقطاع
اخل��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة ل�لأف��راد
ل��ت��ع��ري��ف رواد وزوار ب��رج
ال��ت��ج��اري��ة مب��م��ي��زات حساب
النجمة وكيفية فتح هذا احلساب
وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول السحوبات
األس��ب��وع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا

احلساب وكذلك التأهل للدخول
في السحب على اجلائزة الكبرى
وفتح احلساب أو زيادة الرصيد
املتوفر فيه قبل تاريخ  1نوفمبر
 ، 2019كونه املوعد النهائي
للتأهل ل��دخ��ول السحب على
جائزة الـ ( )1,500,000دينار
كويتي ،علما انه بأمكان عمالء
ال��ب��ن��ك احل��ال��ي�ين ف��ت��ح حساب
النجمة واي���داع مبلغ للدخول
في السحب بخطوات بسيطة
من خ�لال تطبيق البنك CBK
. mobile
والبنك ال��ت��ج��اري الكويتي
يدعو اجلمهور الكرمي ورواد
ب��رج التجارية ل��زي��ارة جناح
البنك للتعرف على مزايا حساب

النجمة واجلوائز القيمة التي
يقدمها ه��ذا احل��س��اب للعمالء
وك���ذل���ك آل��ي��ة ف��ت��ح احل��س��اب
ب���إي���داع  100دي��ن��ار كويتي
واالح��ت��ف��اظ مببلغ ال يقل عن
 500دينار كويتي لدخول جميع
السحوبات على كافة اجلوائز
التي يقدمها احلساب ،علما ً بأنه
كلما زاد املبلغ احملتفظ به في
احلساب زادت معه فرص فوز
العميل حيث أن كل  25دينار
ت��وف��ر ف��رص��ة واح����دة للفوز
وال���دخ���ول ك��ذل��ك ف��ي السحب
السنوي على اجلائزة الكبرى
مببلغ ( )1,500,000دينار
كويتي وال��ذي س��وف يقام في
شهر يناير .2020

