الحظ تقرير شركة بيت االستثمار العاملي (جلوبل)
أن األح��داث السياسية التي شهدتها الكويت ،والتي
استمرت مع انطالقة العام الجديد ألقت بظاللها على
تداوالت سوق الكويت لألوراق املالية ،الذي سجل فيه
أداء متذبذبًا طوال جلسات شهر يناير.
وبينت «جلوبل» أن املستثمرين كانوا في وضعية
االس �ت �ع��داد وال �ت��رق��ب إل��ى ح��ن اك�ت�م��ال ال �ص��ورة على
صعيد ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم ��ة ،بغض النظر ع��ن أن
ال�ش��رك��ات امل��درج��ة بشكل ع��ام ،وال�ب�ن��وك بشكل خاص
بدأت باإلفصاح عن نتائجها املالية للسنة املنتهية في
 31ديسمبر .2011
واش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن ت� � ��داوالت ال �ش �ه��ر ال �ف��ائ��ت،
تميزت باستحواذ األسهم املتوسطة والصغيرة على
اهتمامات املستثمرين ،ال سيما قطاع الشركات غير
الكويتية ،وال��ذي شهدت فيه أسهم شركات االسمنت
اإلماراتية تداوالت نشطة للغاية ،استحوذت فيها على
ما نسبته  23.94في املئة من إجمالي الكمية املتداولة
ل �ق �ط��اع ال �ش��رك��ات غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وم ��ا ن�س�ب�ت��ه 2.49
ف��ي املئة م��ن إجمالي الكمية امل�ت��داول��ة لسوق الكويت
ل ��ألوراق املالية خ��الل ت ��داوالت شهر يناير .أم��ا قطاع
االستثمار فقد سجل أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر
من العام  ،2011بعد االرتفاعات القياسية على بعض
األسهم ضمن ذلك القطاع.
ووف �ق��ًا مل��ؤش��ر «ج �ل��وب��ل» ال �ع��ام وال� ��ذي ي�ق�ي��س أداء
السوق بناء على طريقة ال��وزن السوقي ،فقد انخفض
بشكل هامشي بما نسبته  0.06في املئة بنهاية يناير،
ب��إغ��الق امل��ؤش��ر ع�ن��د م�س�ت��وى  179.2ن�ق�ط��ة .ب�ع��د بقاء
معظم األسهم القيادية عند مستوياتها السابقة دون
تغيير .أما بالنسبة ملؤشر السعري فقد سجل ارتفاعًا
بنسبة  0.94ف��ي امل�ئ��ة ليغلق عند  5.869.1نقطة .أما
القيمة ال�س��وق�ي��ة ل�س��وق ال�ك��وي��ت ل ��ألوراق امل��ال�ي��ة فقد
ب�ل�غ��ت  29.32م�ل�ي��ار دي �ن��ار ب�ن�ه��اي��ة ج�ل�س��ة  31يناير
 ،2012بانخفاض هامشي بلغت نسبته  0.01في املئة
ع��ن ن�ه��اي��ة ديسمبر  .2011أم��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى األس�ه��م

اقتصاد

امل��درج��ة ،فقد تراجعت أسعار  77من أص��ل  214شركة
مدرجة للتداول في سوق الكويت ل��ألوراق املالية ،في
حن ارتفعت أسعار  61شركة ،وبقيت  76شركة على
سعرها السابق من دون تغير.
ولفتت «ج�ل��وب��ل» إل��ى أن ه��ذا األداء املختلط على
صعيد م��ؤش��رات ال �س��وق ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ج��اء مصحوبًا
ب��زي��ادة ك�ب�ي��رة ف��ي كمية االس �ه��م امل �ت��داول��ة ،ح�ي��ث تم
تداول عدد  6.28مليار سهم خالل يناير  ،2012بزيادة
بلغت نسبتها  90.89ف��ي امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة بمستويات
شهر ديسمبر .بعد أن شهدت بعض األسهم املختارة
ضمن ق�ط��اع االس�ت�ث�م��ار ت ��داوالت نشطة .ليستحوذ
ال�ق�ط��اع امل��ذك��ور ع�ل��ى م��ا نسبته  32.41ف��ي امل�ئ��ة من
إجمالي الكمية املتداولة في السوق .وقد استحوذت
أس�ه��م ض�م��ن ق�ط��اع االس�ت�ث�م��ار ع�ل��ى امل��رات��ب ال�ث��الث
األول� ��ى م��ن ح�ي��ث االرت� �ف ��اع خ ��الل ش�ه��ر ي�ن��اي��ر وه��ي
كل م��ن ،مجموعة السالم القابضة بنسبة  90.38في
املئة ،وشركة اكتتاب القابضة بنسبة  88.64في املئة،
وشركة املدينة للتمويل واالستثمار بنسبة  84.21في
املئة.
واش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن االرت� �ف ��اع ال�ق�ي��اس��ي لسهم
ش��رك��ة إك�ت�ت��اب ال�ق��اب�ض��ة ج��اء ب�ع��د أن أق ��رت الجمعية
العمومية للشركة تخفيض رأسمالها من  51.7مليون
دينار إلى  22.86مليون دينار .وقد تمت إع��ادة تداول
السهم إل��ى ال �ت��داول ب�ت��اري��خ  4يناير  2012بسعر 44
فلسًا .ه��ذا ،وق��د ختم قطاع االستثمار ت��داوالت شهر
ً
يناير مسجال ثاني أعلى ارتفاع بن بقية القطاعات
بنسبة  3.03في املئة.
أم ��ا إج �م��ال��ي ال�ق�ي�م��ة امل �ت��داول��ة خ ��الل ي�ن��اي��ر 2012
مقارنة بالشهر ال��ذي سبقه ،فقد ارتفعت لتصل إلى
 583.53مليون دينار ،لترتفع بذلك بما نسبته 27.75
في املئة .وقد جاء قطاع البنوك في املرتبة األول��ى من
حيث قيمة األس�ه��م امل�ت��داول��ة ،حيث استحوذ على ما
نسبته  3305ف��ي امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي ال�ق�ي�م��ة امل�ت��داول��ة
لجميع القطاعات.

وأعلنت  3ب�ن��وك ع��ن بياناتها املالية للعام .2011
حيث بلغ إجمالي أرب��اح البنوك الثالثة (بنك الكويت
الوطني ،البنك األهلي الكويتي و بنك بوبيان) 360.77
مليون دينار ،مسجال انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.06
ف��ي امل �ئ��ة .وق ��د ج ��اء س�ه��م ال�ب�ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د (بنك
ال�ك��وي��ت وال �ش��رق األوس ��ط س��اب�ق��ا) ف��ي م �ق��دم األس�ه��م
الصاعدة ضمن قطاع البنوك ،بارتفاعه بنسبة 13.92
في املئة ،ليغلق عند  0.900دي�ن��ار .بينما أض��اف بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي الكثير م��ن ال��دع��م للقطاع بارتفاعه
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العددبنسبة
خالل شهر يناير
إلى أن مجلس إدارة البنك املذكور ،قد أوصى بتوزيع
أرب ��اح نقدية بنسبة  40ف��ي امل�ئ��ة م��ن القيمة االسمية
للسهم ،وت��وزي��ع أس�ه��م منحة مجانية بنسبة  10في
املئة من رأسمال البنك املدفوع.
أم��ا بالنظر إل��ى أداء م��ؤش��رات «جلوبل» القطاعية
خالل شهر يناير ،فقد سجلت أداء مختلطًا مع ارتفاع
أرب �ع��ة م��ن أص ��ل ث�م��ان�ي��ة ق �ط��اع��ات .ح �ي��ث ج ��اء ق�ط��اع
ال�ش��رك��ات غ�ي��ر الكويتية ف��ي ص ��دارة بقية القطاعات
مسجال ارتفاعا بنسبة  6.82في املئة .وقد تأثر املؤشر
إي �ج��اب��ا م��ع ارت �ف ��اع ج�م�ي��ع أس �ه��م ش��رك��ات االس�م�ن��ت
اإلم��ارات �ي��ة .وج��اء ف��ي مقدمهم سهم ش��رك��ة صناعات
اس�م�ن��ت ال �ف �ج �ي��رة ،ال ��ذي أن �ه��ى ت � ��داوالت ش�ه��ر ي�ن��اي��ر
مسجال ص�ع��ودا بنسبة  72.34ف��ي امل�ئ��ة ،ليغلق عند
 0.081دي �ن��ار ،ت�ب�ع��ه س�ه��م ش��رك��ة ال �ش��ارق��ة لالسمنت
والتنمية الصناعية ال��ذي ارتفع ب��دوره بنسبة 36.36
في املئة ليغلق عند  0.060دينار.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ألس�ه��م ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل��درج��ة ضمن
قطاع الشركات غير الكويتية ،فقد كانت هي األخ��رى
م�ح��ور اه�ت�م��ام املستثمرين خ��الل ش�ه��ر ي�ن��اي��ر .حيث
ارتفع سهم «بيت التمويل الخليجي» بنسبة  17.28في
املئة ليغلق عند  0.048دي�ن��ار .وق��د ك��ان م��ن املفترض
أن يتم اإلع��الن ع��ن النتائج املالية للعام  2012للبنك
بتاريخ  30يناير  ،2012إال أن مجلس اإلدارة أقر تأجيل
اإلفصاح إلى تاريخ  09فبراير املقبل.

«التعمير» 56 :في املئة إشغال الفنادق خالل نوفمبر
أفاد تقرير لشركة التعمير أن قطاع الفنادق في الكويت استمر في اتجاهه الصاعد
خالل شهر نوفمبر  ،2011حيث ارتفعت نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى  56.0في
املئة وارتفع متوسط السعر اليومي ليصل إلى  315دوالرا وارتفع إيراد الغرفة املتاحة
ليصل إلى  178دوالرا في شهر نوفمبر  .2011أما بالنسبة لفترة األحد عشر شهرًا
من يناير إلى نوفمبر  ،2011فقد انخفضت نسبة اإلشغال في البالد إلى  53في املئة،
ومن ناحية أخرى فقد ارتفع متوسط السعر اليومي ليصل إلى  284دوالرًا.
وأضاف التقرير انه خالل نوفمبر  ،2011تشوه أداء قطاع الفنادق في منطقة الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا تقريبًا بسبب انخفاض نسبة اإلشغال التي انخفضت إلى
 65.8في املئة (على أساس سنوي) .ومع ذلك ،فقد وازن هذا االنخفاض جزئيًا ارتفاع
بنسبة  3.5في املئة في متوسط السعر اليومي ليصل إلى  184.2دوالر .سجلت مدينة
الرياض أعلى زيادة في متوسط السعر اليومي (ارتفاع  285.7دوالر) وتلتها على نحو
متقارب دبي (ارتفاع  279.6دوالر) بينما سجلت القاهرة أكبر انخفاض في متوسط
السعر اليومي في املنطقة (انخفاض  14.4في املئة إلى  112.3دوالر) .سجلت القاهرة
ومسقط نسبة انخفاض تتجاوز عشرة في املئة في إشغال الفنادق خ��الل نوفمبر

 – 2011انخفض اإلشغال إلى  39.2في املئة في القاهرة و 60.5في املئة في مسقط.
واعتبارًا من نوفمبر  ،2011بلغ عدد مشاريع إنشاء الفنادق قيد اإلنشاء في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا  494فندقًا تضم  133.705غرف .استحوذت اإلمارات
العربية املتحدة على السوق بأكبر عدد من الغرف في املشاريع قيد اإلنشاء.
وت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر أن ي��رت�ف��ع ع��دد ال�س�ي��اح األج��ان��ب ال��ذي��ن ي ��زورون ال �ش��رق األوس��ط
بمتوسط نمو سنوي مركب  4.0في املئة ليصل إلى  81.3مليون سائح بحلول عام
 2021من  54.8مليون تقريبًا في عام  .2011ومن املحتمل أن يشكل التسوق جزءًا
كبيرًا من إنفاق السياح الدوليني ،حيث إن املنطقة توفر الحصول على ماركات عاملية
رخيصة وكذلك منتجات تقليدية .دب��ي عاصمة التسوق بالشرق األوس��ط أصبحت
وجهة رئيسية للسياح نظرًا للتخفيضات الضريبية التي تعرضها .تستضيف املدينة
سنويًا مهرجان دبي للتسوق ال��ذي أصبح مهرجان التسوق والترفيه املتميز األكبر
واألط��ول مدة في العالم .يعتبر سوق املنامة بالبحرين جنة التسوق حيث يعرض كل
شيء بدءًا من املالبس إلى االلكترونيات والبخور واالنتيكات إلى الذهب .وبالرغم من
أن محال الذهب بالبحرين تعتبر جاذبا كبيرا للسياح ،إال ان البالد تشتهر بلؤلؤها.
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