
اقتصاد
االثنني 22 ديسمبر 2014

36
مقال

بقلم: السفير األميركي بالكويت 
دوغالس سيليمان

فتح التسجيل 
للمشاركة في قمة 

االستثمار األميركية
يجمع الكويت والواليات املتحدة األميركية تاريخ 
طويل وثري من العالقات االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية عبر احلدود، ومن هنا فإنه من دواعي 
سروري دعوة شركائنا الكويتيني حلجز مقاعدهم 
للمشاركة في قمة االستثمار في الواليات املتحدة 

)SelectUSA( التي من املزمع عقدها في 23 ـ 24 
مارس لعام 2015 في واشنطن العاصمة، حيث 

ستمنح هذه القمة املستثمرين اجلدد فرصة لبحث 
مجاالت االستثمار املتاحة في الواليات املتحدة 

األميركية فأميركا ترحب بكم.
قد يتساءل البعض، لم االستثمار في الواليات 

املتحدة األميركية حتديدا؟ وجوابي على ذلك هو 
متتع الواليات املتحدة بناجت إجمالي محلي يفوق 15 

مليار دوالر وتعداد سكاني يفوق 310 ماليني شخص 
ونصيب الفرد من الدخل احمللي يتجاوز أكثر من 

48 الف دوالر، باإلضافة إلى تبوؤ الواليات املتحدة 
األميركية أفضل املراتب العاملية لسهولة ممارسة 

أنشطة األعمال فيها.
وفي ظل هذه املعلومات، يصبح من غير املفاجئ 

تفوق السوق األميركية في مجال االستثمار األجنبي 
املباشر الذي سجل ما قيمته 231 مليار دوالر في 

.2013
كما سيتم خالل قمة االستثمار هذه عرض فرص 
االستثمار املتاحة في كل ركن من أركان الواليات 
املتحدة األميركية للمستثمرين الذين سيتوافدون 

من حول العالم وسيقوم خبراء األعمال والقادة 
السياسيون األميركيون مبشاركة احلاضرين وجهات 

نظرهم حول أحدث االجتاهات التجارية.
وتشكل هذه القمة فرصة للكويتيني للتواصل 

مع قادة التنمية االقتصادية األميركيني على 
املستوى االحتادي ومستوى الواليات واملدن جلمع 
املعلومات الالزمة عن أفضل الطرق لالستفادة من 
مناخ االستثمار األميركي املناسب، هذا وستتوافر 
للشركات الكويتية املستثمرة في الواليات املتحدة 

األميركية منصة تصدير عاملية ال مثيل لها حيث ان 
الواليات املتحدة لديها اتفاقيات جتارة حرة قوية مع 

20 بلدا متثل أكثر من 700 مليون مستهلك.
وباإلضافة إلى رؤساء الشركات التنفيذيني البارزين 

والقادة السياسيني واخلبراء، تكتظ أجندة القمة 
بفرص تقدمي معلومات عملية للمشاركني فيها 

تشمل جلسات تسلط الضوء على فرص االستثمار 
املتاحة على امتداد الواليات املتحدة األميركية 

واملناهج اجلديدة املتوافرة في مجال االستثمار 
بالبنية التحتية، كما ستتضمن القمة معرضا جتاريا 
ميكن املستثمر الكويتي من مقابلة ممثلي منظمات 

التنمية االقتصادية األميركية على املستويني 
اإلقليمي واحمللي للتعرف على مواقع وموارد 

وحوافز االستثمار احملتملة. هذا وستتيح هذه القمة 
تقدمي إجابات رئيسية حول أسباب وكيفية وأماكن 

االستثمار املتاحة في الواليات املتحدة األميركية 
بكفاءة أكبر.

وسجلت قمة االستثمار األولى في 2013 مشاركة 
دولية واسعة مت فيها حجز جميع املقاعد املخصصة، 
فقد حضرها أكثر من 1300 مشارك من 60 دولة و48 

والية أميركية و4 أقاليم ومقاطعة كولومبيا.
وشكل الوفد الكويتي املشارك في تلك القمة أكبر 

الوفود اخلليجية من حيث عدد املستثمرين.
هذا وتقوم السفارة األميركية حاليا بتنظيم وفد من 
املستثمرين الكويتيني للمشاركة في قمة االستثمار 

القادمة.
واخيرا، أتوجه من هنا بدعوتكم للتواصل مع فريق 

مكتب اخلدمات التجارية في السفارة للحصول 
على مزيد من املعلومات حول توسعة استراتيجيات 

استثماراتكم في الواليات املتحدة األميركية.

»نفط الكويت« توّقع مذكرة تفاهم 
باستخدام الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة نفط الكويت توقيعها مذكرة تفاهم 
مع الشركة الوطنية ملش���اريع التكنولوجيا تتعلق 
باالس���تخدام األمثل للطاقة الكهربائية في منش���آت 
الشركة وتوليد طاقة متجددة نظيفة بهدف احملافظة 

على البيئة وتوفير الطاقة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي جلنوب وشرق الكويت 
في شركة نفط الكويت عبداهلل السميطي ل� »كونا« ان 
هذه املذكرة جاءت بتوصية من اللجنة الدائمة حلملة 
احلفاظ على الطاقة في الشركة ملواكبة استراتيجية 
الشركة 2020 و2030 في تنويع مصادر الطاقة واالعتماد 
على الطاقة املتجددة واملس���تدامة في مراكز عمليات 

التشغيل في الشركة ومنشآتها.
وذك���ر الذي وقع املذكرة ممثال »نفط الكويت« أن 
الش���ركة تواجه حتديات مستقبلية عديدة في مجال 
تنفيذ املشاريع أهمها ما يختص بالطاقة »ولكي نتمكن 
من تنفيذ املشاريع املستقبلية ال بد من تغيير التوجه 
وطريقتي التفكير والتنفيذ التي س���نطبق بها هذه 

املشاريع«.
وأكد أن من الركائز األساسية التي تساعد في تخطي 
هذه التحديات العمل على تدريب الكوادر واملهارات 
من الش���باب الكويتي الذي سيدير هذه املشاريع في 
املس���تقبل وبناء املنش���آت التي تعتمد على الطاقة 

النظيفة.
وأشار الى أن الدولة مقبلة على سن ضوابط بيئية 
بشأن التلوث البيئي واالنبعاثات لذلك قامت الشركة 
بخطوات استباقية في التخطيط لبناء منشآت نظيفة 

وصديقة للبيئة تناسب املشاريع املستقبلية.
وبني أن توقيع املذكرة جاء مبنزلة خطوة إيجابية 
نح���و تعزيز التوجه اجلديد الذي س���تتخذه »نفط 
الكويت« في تغيير نهجها بتنفيذ املشاريع لتصبح 
معتمدة على التنويع في مصادر الطاقة وتبني الطاقة 

النظيفة واملتجددة واملستدامة.
وقال إن التوسع املطلوب للوصول إلى إنتاج أربعة 
ماليني برميل نفطية بحسب استراتيجية 2020 يتطلب 
جدية في تنفيذ املشاريع وجدية في تدريب العمالة، 
مش���ددا على أن العمالة هي األساس في هذا التغيير 

وفي حتقيق الطموح املنشود بحلول 2020.
وأشار الى دور شركة نفط الكويت في إدراك أهمية 
املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع في توفير بيئة 
صحية خالية من التلوث وطاقة متجددة مس���تدامة 
تكفي لألجيال املقبلة فضال عن التبرعات التي تقدمها 

الشركة في قطاع الصحة والسالمة والبيئة.

»الوطني«: 2014 عام الدوالر.. بال منازع
األسبوع رفع أسعار الفائدة في 
منع املستثمرين من التصرف 
باألصول املقوم���ة بالروبل. 
وجاءت هذه اخلطوة من جانب 
البنك الوطني السويسري بعد 
أن أدت هذه التقلبات إلى جانب 
احتمال قي���ام البنك املركزي 
األوروب���ي بتطبي���ق برنامج 
التيس���ير الكم���ي قريبا، إلى 
ارتفاع سعر الفرنك السويسري 
إلى مستوى 1.20 مقابل اليورو، 
وهو املس���توى الذي يعتبره 
البنك الوطني السويسري سقفا 
لسعر الفرنك، وقد صرح بأنه 
قد جلأ لتوس���يع نطاق سعر 
الليبور لفترات الثالثة أشهر 
إلى 100 نقطة أس���اس من - 
0.75% إلى +0.25% بهدف دفع 

سعر الفائدة ليكون سلبيا.

السياسة النقدية إلنجلترا 

صوت أعضاء جلنة السياسة 
النقدية في بنك إجنلترا بأغلبية 
7 أصوات إلى صوتني لصالح 
إبق���اء أس���عار الفائ���دة عند 
مستوياتها القياسية احلالية، 
وصرحت األغلبية بأن التحسن 
»الواعد« ملعدل ارتفاع األجور 
لم يكن كافيا بالقدر الذي يثير 
مخاوف بشأن معدل التضخم 
على املدى املتوس���ط. وقالت 
اللجنة التي يرأس���ها محافظ 
بنك اجنلترا، م���ارك كارني، 
في س���ياق محضر اجتماعها 
يومي 3 و4 ديسمبر اجلاري 
ان ارتفاع معدالت األجور حتى 
اآلن اليزال متوافقا عموما مع 
النمو اإلنتاج���ي وال يتجاوز 
معدل منو اإلنتاج، وأضافت أنه 
يجب أن يكون هناك املزيد من 
االرتفاع للوصول إلى مستوى 
التوافق مع املستوى املستهدف 

للتضخم، وهو %2. 
وقالت اللجن���ة أيضا، في 
احملضر الذي جاء مشابها إلى 
حد بعيد حملضر اجتماعها في 
شهر نوفمبر، إن أبرز التطورات 
خالل الشهر تتمثل في استمرار 
تراجع أسعار النفط وانخفاض 
أس���عار الفائدة في الس���وق، 
وأضاف���ت أن تراجع أس���عار 
النفط سيكون حافزا لالقتصاد 
التكاليف  من خالل تخفيض 
الدخ���ل احلقيقي.  وتعزي���ز 
وفي حتليلها لألوضاع، قالت 
اللجنة إن النشاط االقتصادي 
في اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة »يبدو أقوى قليال مما 
كان يعتقد في السابق« بينما 
التزال توقعات النمو في منطقة 

اليورو.

اخلزين���ة ق���د ارتفعت بعد 
تصريحات مجلس االحتياطي 

الفيدرالي.
عمليات بدء إنشاء املساكن 
اجلديدة ظلت فوق مس���توى 
املليون وحدة للش���هر الثالث 

على التوالي.

الفائدة السويسرية

الوطن���ي  البن���ك  أعل���ن 
السويسري أنه سيفرض أسعار 
فائدة سلبية على ودائع البنوك 
التجارية، وذلك في مسعى منه 
للحد من تدفق األموال نتيجة 
لألزمة املالية في سويسرا. وفي 
هذا الس���ياق، صرح توماس 
جوردان، رئيس البنك الوطني 
السويسري بأن التقلبات املالية 
في روس���يا س���اهمت بشكل 
كبير في القرار املفاجئ الذي 
اتخذه البنك بفرض رسم تبلغ 
نس���بته 0.25% على الودائع 
حتت الطل���ب، وهي األرصدة 
الشبيهة باملبالغ النقدية التي 
تودعها البنوك التجارية لدى 
البنك املركزي. وكذلك خفض 
الوطني السويس���ري  البنك 
النطاق املس���تهدف من قبله 
لس���عر الليبور لثالثة أشهر 
في محاولة منه لرفع أس���عار 
الفائدة إلى م���ا دون الصفر، 
ويش���كل هذا اإلجراء تلميحا 
من جانب البنك إلى الضغوط 
الت���ي نتجت  االس���تثمارية 
بعد أن أخفق قرار الس���لطات 
النقدية الروسية املفاجئ خالل 

فيما يتعلق بتوقيت أول عملية 
رفع ألسعار الفائدة منذ سنة 
2006، وح���ل ه���ذا التصريح 
محل تعهد سابق من املجلس 
باإلبقاء على تكاليف االقتراض 
قريبة من مستوى »الصفر« 
لوقت »ليس بالقصير«، كما 
رفع مس���توى تقييمه لسوق 
العمل ف���ي الواليات املتحدة، 
الفيدرالية  اللجن���ة  وقال���ت 
للسوق املفتوحة إنها ترى أن 
بإمكانها التريث قبل بدء مسيرة 
تطبيع مسار السياسة النقدية، 
وحرصت اللجنة على صياغة 
تصريحها بعب���ارات متنحها 
بعض املرونة في التجاوب مع 
البيانات االقتصادية، وأضافت 
أن التوجيهات اجلديدة تتوافق 
مع صيغة تصريحات مجلس 
االحتياطي الفيدرالي التي جاء 
فيها أن »وقتا ليس بالقصير« 
سيمضي قبل انطالق عملية 

التطبيع. 
وكذل���ك ص���رح مجلس 
االحتياط���ي الفيدرال���ي بأن 
س���وق العمل قد شهد مزيدا 
إلى  التحس���ن، وأش���ار  من 
استمرار تقلص حاالت عدم 
الكام���ل ملوارد  االس���تخدام 
العمالة )يالح���ظ أن عبارة 
التي  التدريجي«  »التقل���ص 
وردت في تصريحات سابقة 
للمجلس حول هذا املوضوع(. 
واجلدير باملالحظة أن أسعار 
األسهم حققت مكاسب إضافية 
وأن العوائ���د على س���ندات 

0.9847 وهو أعلى مستوياتها 
مقابل العملة السويسرية منذ 28 
شهرا بعد أن أعلن البنك الوطني 
أنه س����يفرض  السويس����ري 
ضريبة سلبية تبلغ -%0.25 
على بعض الودائع الكبيرة التي 
يحتفظ بها املستثمرون بالفرنك 
السويسري وذلك في مسعى من 
البنك بهدف ثني املستثمرين 
عن شراء العملة السويسرية 
كمالذ آمن، وق����د أقفل الفرنك 
الفرنسي عند مستوى 0.9834 

في نهاية األسبوع. 
اليابان����ي فقد  ال����ني  وأما 
جنى مكاسب كبيرة في بداية 
األسبوع على أثر اشتعال األزمة 
التي أدت  املالية في روس����يا 
إلى هروب املس����تثمرين طلبا 
للسالمة في مالذ آمنة. في هذه 
األثناء، ساعدت األرقام اإليجابية 
لالقتصاد األميركي الدوالر في 
حصد مزيد من املكاس����ب في 
منتصف األسبوع ليعزز موقفه 
مقابل العملة اليابانية بعد أن 
حافظ بنك اليابان على مستوى 
التحفيز االقتصادي،  برنامج 
ومع استمرار حتسن بيانات 
مطالبات التعويض عن فقدان 
الوظائف في الواليات املتحدة، 
ليقفل الدوالر بس����عر 119.49 
مقاب����ل الني الياباني في نهاية 

األسبوع.

االحتياطي الفيدرالي 

وصرح مجلس االحتياطي 
الفيدرالي بأنه سيتحلى بالصبر 

ق����ال تقرير بن����ك الكويت 
الوطن����ي إن العملة األميركية 
صعدت مقابل العمالت الرئيسية 
األخرى نتيجة التساع الهوة بني 
النقدية  السياسة  قرب إطالق 
املتشددة في الواليات املتحدة 
األميركية من جهة والسياسات 
النقدية املتساهلة التي التزال 
البنوك املركزية في  تنتهجها 
أوروبا واليابان وأس����تراليا. 
والالفت لالنتب����اه أن مجلس 
االحتياط����ي الفيدرالي أقر في 
اجتماعه األخير بالتحسن في 
سوق العمل في الواليات املتحدة 
ومبا حققه االقتصاد من تقدم في 
مسيرته باجتاه حتقيق أهدافه 
فيما يتعلق بكل من التضخم 
والعمالة، وق����د أدى ذلك، إلى 
جانب التحس����ن على صعيد 
املطالبات بالتعويض عن فقدان 
الوظائف إلى حتقيق مكاسب 
واضحة ليقفل على ارتفاع في 
نهاية األسبوع. باإلضافة إلى 
ذلك، استفاد الدوالر من التقلبات 
التي طرأت مؤخرا من األزمة 
املالية في روسيا والتي جعلت 
املس����تثمرين يلجأون للعملة 

األميركية طلبا للحماية. 
في بداية األسبوع، مت تداول 
اليورو بس����عر 1.2473 مقابل 
ال����دوالر ثم ارتفع����ت العملة 
إلى 1.2569  األوروبية لتصل 
مس����تفيدة من سلس����لة من 
البيانات االقتصادية اإليجابية، 
إال أن اليورو ما لبث أن عكس 
اجتاهه عقب اجتماع مجلس 
االحتياطي الفيدرالي، لينخفض 
إلى 1.2264 قبل أن يقفل بسعر 

1.2232 في نهاية األسبوع. 
أما اجلنيه االس����ترليني، 
بالتذب����ذب خالل  اتس����م  فقد 
األسبوع، واتبع مسارا موازيا 
ملسار اليورو في البداية، حيث 
س����جل مكاس����ب على حساب 
إلى  العملة األميركية وارتفع 
1.5785 بعد أن افتتح بس����عر 
1.5729، قب����ل أن يتراجع أمام 
الدوالر وينخفض إلى 1.5543 
بعد اجتماع مجلس االحتياطي 
أنه اس����تطاع  الفيدرالي، بيد 
استرداد بعض خسائره على 
أثر البيانات اإليجابية ملبيعات 
التجزئة ف����ي اململكة املتحدة 
ويقفل في نهاية التداول يوم 

اجلمعة بسعر 1.5634. 
األزم����ة الروس����ية أرغمت 
الهرب طلبا  املستثمرين على 
للسالمة، األمر الذي نتج عنه 
ارتفاع الفرنك السويسري إلى 
0.9952 مقابل الدوالر، كما أدى 
إلى صعود العملة األميركية إلى 

»الكويتية ـ الصينية«: حتديات العقار الصيني كبيرة
الرسمية في حال مت تخفيف 
أسعار الفائدة املفروضة على 

الودائع.
 وعلى املدى القصير، من 
املتوقع أن يستمر االنخفاض 
في املبيعات وأسعار العقار، 
وان بدأ السوق يشهد معدالت 
انخف����اض معتدل����ة من����ذ 
بضعة ش����هور، وقد يكون 
تراجع أس����عار الفائدة على 
القدرة  االقراض مع حتسن 
على حتمل تكاليف االسكان 
ذا أثر ايجابي على حتس����ني 

مستوى املبيعات.
 أما عل����ى املدى الطويل، 
ايجابية  التطلع����ات  فتبقى 
بش����أن قط����اع العق����ار ألن 
أساسياته  مازالت موجودة، 
الدولي، منا  البنك  وبحسب 
التمدي����ن في الصني  معدل 
بنسبة 3% في 2013، أي مبا 
يع����ادل 21 مليون ش����خص 
اضافي. ع����الوة على ذلك، 
اليزال منو مستوى التمدين 
في الصني في مراحله األولى 
ال����ى 53% فقط،  اذ يص����ل 
مقارنة مع مستويات أوروبا 
والواليات املتحدة التي تصل 
الى 80%. وجدير بالذكر أن 
نس����بة التحضر في الصني 
شهدت ارتفاعا متسارعا منذ 
ع����ام 1960، ومن املتوقع أن 
يتواص����ل هذا االجتاه خالل 

السنوات القادمة.

النمو من دون أن يؤثر ذلك 
في زيادة أسعار العقار بشكل 
تضخمي، أم���ا اآلن فلم يعد 
التضخم االسكاني سببا للقلق، 
وهو ما ميكن البنك املركزي 
الصيني من اتخاذ سياسات 
نقدية أوسع، ومن السياسات 
التي قد يعيد البنك النظر فيها 
هي نسبة االحتياطي االلزامي 
وبعض أس���عار الفائدة التي 
البن���ك املركزي،  يتحكم بها 
ان قام »املركزي« بتخفيض 
نسبة االحتياطي االلزامي، قد 
يوفر ذل���ك مزيدا من األموال 
لالقراض، مما قد يدفع النمو 
واألرباح لصالح املؤسسات 
املالية، التي بدورها قد تواجه 
ضغوطات مس���تقبال بسبب 
القادمة،  التحري���ر  عملي���ة 
وأيضا تطبي���ق آلية التأمني 

على الودائع.
 ف���ي غض���ون ذل���ك، مت 
تخفيض س���عر الفائدة على 
االقراض الرئيسي ب� 0.4 نقطة 
الى 5.6% في نوفمبر املاضي 
بهدف دعم القروض اجلديدة، 
ومن املتوقع أن يتم تخفيض 
الس���عر اضافي���ا على املدى 
املتوس���ط، مع ذلك، سيكون 
صناع السياس���ة في الصني 
حذرين اجتاه تخفيض أسعار 
الفائدة الذي قد ينتج عنه رفع 
مالي »leverage« مفرط، وقد 
املالية غير  يشجع األنشطة 

اال أن����ه وحتى يومنا هذا لم 
تنجح هذه اخلطوات في احلد 
العقار،  من هبوط أس����عار 
وتعود بعض أس����باب ذلك 
الى اخلصومات الكبيرة التي 
يقدمها كبار مطوري العقار 
الذين يبحثون عن حتسني 

تدفقاتهم املالية.
 باالضافة الى ما س���بق، 
العقاري  القطاع  يزيد ركود 
من اخليارات التي ميلكها البنك 
املرك���زي الصيني في وضع 
سياسات حتفز االقتصاد وحتد 
التباطؤ، فقبل انخفاض  من 
األسعار، واجهت املؤسسات 
الصينية مهمة صعبة في دفع 

الصينية سلسلة من األنظمة 
والضوابط كفرض الضرائب 
على األرباح الناجتة من بيع 

عقارات سكنية.
 ومع ذلك، تغيرت سياسة 
احلكومات الصينية احمللية 
مع رك����ود القطاع العقاري، 
حيث مت تخفيف القيود على 
سياسة ش����راء عدة منازل 
ملعاجلة الفائض في العرض، 
فضال عن هذا، قامت بعض 
املدن مث����ل فويجن بتغيير 
النظام الضريبي لتشجيع بيع 
العقار، وأيضا في محافظة 
سيشوان متت املوافقة على 
القروض العقارية املدعومة، 

ذك����ر تقرير ص����ادر عن 
الشركة الكويتية � الصينية 
االستثمارية ان قطاع العقار 
الصيني عانى من انكماش منذ 
بداية العام، اذ تباطأت أسعار 
العقار السكنية والتجارية 
ف����ي كبرى امل����دن الصينية 
الس����بعني من منو س����نوي 
بنس����بة 9.6% في يناير الى 
منو س����لبي بنسبة -%3.7 
في نوفمبر. وانخفض منو 
مبيعات العقار الى نس����بة 
9% على أس����اس سنوي في 
أبريل، ومنا االس����تثمار في 
العق����ار بأبطأ وتيرة له منذ 
خمس سنوات، ليبلغ %11.9 
على أساس سنوي في األشهر 
االحد عشر األولى من العام، 
لك����ن بالنس����بة للتطلعات 
االيجابي����ة املتعلقة بقطاع 
العقار خالل األعوام القادمة، 
فتش����ير الى أن هذا القطاع 
سيبقى مصدرا مهما للنمو 

في الصني.
 واس����تند التقري����ر الى 
تقرير »آسيا لالستثمار« ان 
هذا التباطؤ في قطاع العقار 
جاء كنقطة ف����رج للهيئات 
التي كانت تعاني  الصينية 
من تضخم القطاع بس����بب 
الطلب  املضاربة من ناحية 
ونقص البدائل االستثمارية 
لألفراد، وفي خطوة منها نحو 
كبح الطلب، وضعت الهيئات 

»بيتك كابيتال«: النفط الالعب الرئيسي في تقلب أسعار السوق
أشار تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال لالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية اتبع األسبوع املاضي املسار 

السلبي لبقية أسواق اخلليج بتراجعه بـ 233.67 نقطة ليغلق 
عند 6.230.09 نقطة، فيما خففت تداوالت اليوم األخير 

من األسبوع من شدة وطأة نزول السوق وذلك لتحقيقها 
مكاسب بلغت 114.46 نقطة، حيث كان السوق متراجعا بـ 

348.13 نقطة خالل األربعة أيام األولى من األسبوع. وعلى 
الرغم من انحدار السوق، كان أداء األسهم اإلسالمية أفضل 

مقارنة مع نظيراتها التقليدية، حيث تراجع مؤشر املثنى 
اإلسالمي بشكل طفيف بلغ 7.49 نقاط خالل األسبوع. أما 
بالنسبة لألسهم القيادية املتمثلة في مؤشر »كويت 15« فقد 

أغلقت حتت مستوى الـ 1.000 متراجعة بحوالي 63.68 نقطة 

ما يدل على أنها لعبت دورا مهما في نزول السوق. 
وبالنسبة لنشاط السوق، بلغ حجم التداول 1.04 مليار 

سهم خالل األسبوع مرتفعا بنسبة 26.1% مقارنة باألسبوع 
املاضي، حيث شهدت قطاعات السوق الرئيسية ارتفاعا في 

حجم تداوالتها. فقد شهد قطاع اخلدمات املالية الذي يساهم 
بـ 54.55% من إجمالي تداوالت السوق ارتفاعا في حجم 

تداوالته بنسبة 35.86% ليصل لـ 548.01 مليون سهم. وكذلك 
شهد قطاع االتصاالت الذي يساهم بـ 9.71% من إجمالي 
تداوالت السوق نشاطا كبيرا في حجم تداوالته الذي بلغ 

102.56 مليون سهم مقارنة بـ 28.2 مليون سهم في األسبوع 
املاضي. 

وبالنسبة لقطاع االتصاالت، كان ارتفاع تداوالته بسبب 

ادراج سهم شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« الذي جاء في 
الطليعة، حيث مت تداول 51.85 مليون سهم من أسهمه، أي ما 

يعادل 50.55% من مجمل تداوالت القطاع. 
وتراجعت القيمة السوقية اإلجمالية للسوق بنسبة %3.7 

لتستقر عند 28.21 مليار دينار، حيث كانت اخلسارة احلادة 
لألسهم الكبيرة واملتوسطة سببا رئيسيا لهذا التراجع. 

من األسهم الكبيرة شهد سهم بنك الكويت الوطني تراجعا 
ملحوظا في قيمته السوقية بنسبة 12.8%، وكذلك حقق سهم 

شركة االتصاالت املتنقلة »زين« خسارة حادة في قيمته 
السوقية بنسبة 12.7% خالل األسبوع. ومن األسهم املتوسطة 
حقق سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية خسارة كبيرة 

في قيمته السوقية بنسبة 13% خالل األسبوع.


