
الجمعة ١٤ اغسطس ٢٠٠٩   23اقتصاد
٣٥٫٦ مليار دينار القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة األسبوع الماضي

في الفصل الثاني و«المركزي األوروبي» يتوقع عودة النمو في ٢٠١٠

تداول ١٣٣١٧ عقدًا بقيمة ٨٦٥٫٨٤ مليون دوالر 

«االستثمارات الوطنية»: السوق يتجه لكسر حاجز الـ ٨٠٠٠ نقطة 
مدعومًا بنتائج الشركات اإليجابية  عن النصف األول

انكماش الناتج  في منطقة اليورو ٠٫١٪ 

بورصة دبي للذهب والسلع تسجل أعلى 
حجم تداول يومي على اإلطالق في ٢٠٠٩

دبي: بلغ مجموع الصفقات في 
بورصة دبي للذهب والسلع أول 
أمس ١٣٣١٧ عقدا وهو أعلى حجم 
تداول يومـــي لعام ٢٠٠٩ وثاني 
أعلى حجم مســـجل منذ إطالق 
البورصة في ٢٠٠٥.  وكان يوم 
١٢ أغسطس األكثر زخما في عام 
٢٠٠٩، حيث شهد زيادة التداول 
على عقود اليوروـ  دوالر واجلنيه 
االسترلينيـ  دوالر والني الياباني 
ـ دوالر باإلضافـــة لعقود الذهب 
اآلجلـــة. جتاوز حجـــم التداول 
الكلي احلجم السابق املسجل في 
شهر ابريل من عام ٢٠٠٩ والذي 
بلـــغ ١٢٠٤٣ عقدا. ويعتبر الرقم 
اجلديد ثانـــي أعلى حجم تداول 
الرقم املسجل  على اإلطالق بعد 
في يوليو ٢٠٠٨ والذي بلغ ١٤٠٦٦ 
عقدا.وفـــي مجال عقود العمالت 
ارتفع حجم عقود الني الياباني ـ 
دوالر اآلجلة املتداولة إلى أعلى 
حجم لها مسجلة ٢٠٦١ عقدا بقيمة 
١٠٧٫٤١ ماليـــني دوالر. أما عقود 
ـ دوالر فقد  اجلنيه االسترليني 
شهدت اهتماما كبيرا خالل يوم 
التداول لتسجل ٤٧٦٧ عقدا وسجل 

عقد اليـــورو ـ دوالر ٣٥٩١ عقدا، 
بينما حقق عقد الروبيه الهنديةـ  
دوالر ٢٥٠ عقدا. بلغت قيمة العقود 
الكليـــة املتداولة ٨٦٥٫٨٤ مليون 

دوالر لتشكل أعلى قيمة مسجلة 
لهذا العام وتخطت بذلك القيمة 
املســـجلة في أبريل ٢٠٠٩ والتي 

بلغت ٧٩٢٫٩٢ مليون دوالر.

وزير المالية الكندي: الصين تستحق دورًا أكبر في الصندوق

«النقد الدولي» يوافق على توفير ٢٥٠ مليار دوالر
لدعم االقتصاد العالمي واألسواق الناشئة

عواصم - وكاالت: وافــــق مجلس احملافظني في 
صندوق النقد الدولي على توفير ٢٥٠ مليار دوالر من 

الدول األعضاء لدعم النظام االقتصادي العاملي.
وقال الصندوق في بيان امس: ان نحو ١٠٠ مليار 
دوالر من املخصصات العامة ســــتذهب الى األسواق 
الناشــــئة والبلدان النامية ومنها البلدان املنخفضة 
الدخل التي ستتلقى أكثر من ١٨ مليار دوالر. مضيفا ان 
البدء بتوفير السيولة سيتم اعتبارا من ٢٨ اغسطس 

اجلاري.
من جهــــة أخرى،قال وزير املاليــــة الكندي جيم 
فالهيرتي إن الصني تستحق دورا أكبر في صندوق 
النقد الدولي مبا يتناسب مع ثقل اقتصادها، ورحب 
بعضوية الصني في مجلس االستقرار املالي املوسع 
اجلديد، متوقعا أن تواصل الصني تقدمي إســــهاماتها 

االيجابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الكندي أمام املنتدي 
املالي الكندي املنعقد حاليا في بكني، وأضاف «إن األزمة 
املالية العاملية اختبرت األنظمة املالية في جميع الدول 
ـ مبا فيها كندا والصني ـ ومن دواعي الفخر أن أقول 
ان نظامينا االثنني حافظا علي مرونتهما»، مشيرا الى 
أن «كندا والصني لديهما مصالح مشتركة مثل التجارة 

املفتوحة، واالستقرار املالي العاملي.
ودعا الوزير الكندي الدولتني الى العمل ســــويا 
لقيادة العالم في هذين املجالني على الصعيد الثنائي 
وفي إطار منتديات مثل مجموعة العشرين، ووصف 
مباحثاته التي عقدها مع عدد من املسؤوليني الصينيني 
خالل زيارته احلاليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس 
الدولة لي كه تشــــيانغ، بأنها كانت ناجحه ومثمره 
فيما أوضحت األهمية التي توليها الصني لعالقاتها 

االقتصادية مع كندا.

فرانكفــــورت ـ رويتــــرز: قال 
البنك املركزي األوروبي في نشرته 
الشهرية إنه يتوقع أن يعود اقتصاد 
منطقة اليورو للنمو في العام املقبل 

بعد أداء ضعيف في ٢٠٠٩.
وقال البنك «من املتوقع أن 
يظل النشاط االقتصادي ضعيفا 
في الفترة املتبقية من هذا العام، 
ولكن املتوقع أن يشـــهد العام 
انتعاشـــا تدريجيا بعد  املقبل 
مرحلة من حتقيق االســـتقرار 
مع تسجيل معدالت منو فصلية 

ايجابية».
وذكرت افتتاحية النشــــرة أن 
تلك التوقعات االقتصادية حتمل 
مخاطر متوازنة، وكررت االفتتاحية 
إلى حد بعيد ما قاله البيان الذي 
قرأه جان كلود تريشــــيه رئيس 
البنك عقب إبقاء البنك على معدالت 

الفائدة عند ٠٫١٪.
البنك أيضا إن توقعات  وقال 
حدوث تضخم مازالت ثابتة عند 
املستوى املتوسط على املدى األبعد، 
وأظهرت بيانات منــــو االقتصاد 
األملاني بشكل غير متوقع بنسبة 
٠٫٣٪ في الربــــع الثاني من العام 
منهيا أسوأ فترة كساد تدخلها البالد 
منذ احلرب العاملية الثانية ومعززا 
اآلمال بانتعاش اقتصادي في منطقة 

اليورو على نطاق أوسع.
مــــن جهة أخرى ذكــــر املكتب 

األوروبي لالحصاءات «يوروستات» 
أن اقتصاد منطقة اليورو شــــهد 
انكماشا جديدا في الفصل الثاني 

من السنة مع تراجع اجمالي الناجت 
الداخلي بنسبة ٠٫١٪ باملقارنة مع 

الفصل السابق.

«سينوكيم» الصينية تبدأ بناء أول مصفاة تكرير 
وتتطلع لشراكة إستراتيجية مع الكويت و«توتال»

انتعاش االقتصاد األلماني بنسبة ٠٫٣٪ 
برلنيـ  كونا: أظهرت أرقام رســـمية منو االقتصاد األملاني 
بنسبة ٠٫٣٪ خالل الربع الثاني من العام احلالي وهو االنتعاش 

االول لالقتصاد األملاني منذ مطلع العام املاضي.
وقالت الدائرة االحتادية األملانية الرسمية لشؤون االحصائيات 
في بيان أن الناجت القومي اإلجمالي سجل منوا بنسبة ٣٫٥٪ في 
الربع الثاني مقارنة مع الربع االول من العام احلالي، وأعربت 
الدائرة عن ارتياحها لألوضاع االقتصادية احلالية، مشـــيرة 
الى ان خبراء االقتصاد يرون ان النمو يسير في اجتاه سليم 
وبســـرعة جيدة لم تكن متوقعـــة، اذ أن اقتصاديني كثيرين 
كانوا يتوقعون انكماشـــا ملحوظا في الربع الثاني من العام 

احلالي مقارنة مع الربع االول من العام نفسه.

بكينـ  رويترز: قال مسؤولون في 
صناعة النفط إن شركة سينوكيم 
الصينية الحكومية لتجارة النفط 
بـــدأت بنـــاء أول مصفـــاة تكرير 
بالكامل لها في  رئيســـية مملوكة 
جنوب الصين وإنــها تتطلــع إلى 
شراكة استراتيجية مع شركة النفط 
الكويتية وشركة توتال الفرنسية 

العمالقة.
وتقوم الشـــركة الصينية ببناء 
مجمع ستبلغ طاقته اإلنتاجية ٢٤٠ 
ألف برميل يوميا بمدينة كوانزو في 
إقليم فوجيان ومن المنتظر االنتهاء 
منه عام ٢٠١٢، وقال مسؤول مطلع 
البناء «المشروع  على سير أعمال 

يمضي بصورة سلسة».

وينتظـــر المشـــروع الذي قدر 
مســـؤول آخر بالصناعـــة تكلفته 
بنحـــو ٤ مليـــارات دوالر موافقة 
بكين النهائيـــة بعد حصوله على 
ضوء أخضر مبدئي من إدارة الطاقة 
الوطنية وهي أعلى جهة مسؤولة 

عن القطاع في البالد.
وأضافت المصادر أن «سينوكيم» 
تأمل في عقد اتفاق شراكة مع توتال 
ومع الكويت على توريد ٢٤٠ ألف 
برميـــل يوميا من الخـــام لمجمع 
ســـينوكيم، وتتوقع «سينوكيم» 
أن تحتفـــظ بحصة نســـبتها ٥١٪ 
فـــي المشـــروع بينمـــا يتقاســـم 
الطرفان اآلخـــران الحصة الباقية 

بالتساوي.

قال تقرير شركة االستثمارات 
الوطنية ان مؤشـــر NIC٥٠ أقفل 
بنهاية تداول االســـبوع املاضي 
املوافق يوم اخلميس ١٣ أغسطس 
٢٠٠٩ عنـــد مســـتوى ٥٫٠٧٠٫٩ 
نقطـــة بانخفاض قدره ٩٫١ نقاط 
وما نسبته ٠٫٢٪ مقارنة بإقفال 
األســـبوع قبل املاضي املوافق ٦ 
أغسطس ٢٠٠٩ والبالغ ٥٫٠٨٠٫٠ 
نقطة وارتفاع قدره ٧٧٥٫٥ نقطة 
وما نسبته ١٨٫١٪ عن نهاية عام 
٢٠٠٨ وقد استحوذت أسهم املؤشر 
على ٨٧٫٩٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املتداولة في السوق خالل األسبوع 

املاضي.
وأقفل املؤشر السعري للسوق 
عند مستوى ٧٫٩٢٠٫٨ نقطة بارتفاع 
قدره ١٧٢٫٥ نقطة وما نسبته ٢٫٢٪ 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالـــغ ٧٫٧٤٨٫٣ نقطة وارتفاع 
قدره ١٣٨٫٢ نقطة وما نسبته ١٫٨٪ 

عن نهاية عام ٢٠٠٨.
الوزني للسوق  اما املؤشـــر 
فقد أقفـــل عند مســـتوى ٤٥١٫٤ 
قـــدره ٦٫٨ نقطة  نقطة بارتفاع 
وما نســـبته ١٫٥٪ مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي والبالغ ٤٤٤٫٦ 
نقطة وارتفاع قدره ٤٤٫٧ نقطة 
وما نسبته ١١٫٠٪ عن نهاية عام 

.٢٠٠٨

مؤشرات التداول

وأوضـــح التقريـــر انه خالل 
ارتفع  تداوالت األسبوع املاضي 
اليومـــي لكمية  مؤشـــر املعدل 
األسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنسبة ١١٢٫٥٪ و٧٨٫٦٪ 
و١٣٩٫٩٪ على التوالي، ومن أصل 
٢٠٣ شركات مدرجة بالسوق مت 
تداول اســـهم ١٧٠ شركة بنسبة 
٨٣٫٧٪ من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت 
اسعار اســـهم ٧٠ شركة بنسبة 
٤١٫٢٪، فيمـــا انخفضت اســـعار 

املتوقع ان يكسر السوق احلاجز 
النفسي وهو ٨٠٠٠ نقطة.

ونوه التقريـــر الى ان قطاع 
شركات اخلدمات استمر باملرتبة 
األولى للتداول مـــن حيث قيمة 
األســـهم املتداولة بتداول ٦٠٨٫٢ 
ماليني سهم بنسبة ٢٨٫٧٪ موزعة 
على ١٥٫٤٥٧ صفقة بنسبة ٣٥٫٢٪ 
بلغت قيمتها ٣٨٦٫٩ مليون دينار 
بنســـبة ٥٦٫٠٪ من اجمالي قيمة 
االســـهم املتداولة، وارتفع قطاع 
الشركات االستثمارية الى املرتبة 
الثانية للتـــداول من حيث قيمة 
االســـهم املتداولة بتداول ٦٧٣٫٦ 
مليون سهم بنسبة ٣١٫٨٪ موزعة 
على ١٠٫٣٧٠ صفقة بنسبة ٢٣٫٦٪ 
بلغت قيمتها ٩٣٫٢ مليون دينار 
بنســـبة ١٣٫٥٪ من اجمالي قيمة 

االسهم املتداولة.
كما استمر قطاع الصناعة في 
املرتبة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة االسهم املتداولة بتداول ١٤٠٫٦ 
مليون سهم بنسبة ٦٫٦٪ موزعة 
على ٥٫٢٠١ صفقة بنســـبة ١١٫٨٪ 
بلغت قيمتها ٦٦٫٠ مليون دينار 
بنســـبة ٩٫٦٪ من اجمالي قيمة 

االسهم املتداولة.
واســـتمرت شركة االتصاالت 
املتنقلة باملرتبة االولى للتداول من 
حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
٢١٠٫٨ ماليني ســـهم موزعة على 
٦٫٠٧٨ صفقة بلغت قيمتها ٢٨٠٫١ 
مليون دنيار، كما استمرت شركة 
املخازن العمومية باملرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة االســـهم 
املتداولة بتداول ٤٦٫٨ مليون سهم 
موزعـــة على ١٫٨٣٨ صفقة بلغت 
قيمتها ٥٧٫٩ مليون دينار، وتقدمت 
شركة االستشارات املالية الدولية 
(ايفا) الى املرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة االســـهم املتداولة 
بتداول ٢٦٢٫٨ مليون سهم موزعة 
على ٢٫٤٧٧ صفقة بلغت قيمتها 

٤٠٫٩ مليون دينار.

اسهم ٧٤ شـــركة بنسبة ٤٣٫٥٪ 
واستقرت اسعار اسهم ٢٦ شركة 
بنســـبة ١٥٫٣٪ من إجمالي أسهم 
املتداولة بالسوق ولم  الشركات 
يتم التداول على اسهم ٣٣ شركة 
بنســـبة ١٦٫٣٪ من إجمالي أسهم 
الشركات املدرجة بالسوق الرسمي 
علما انه التزال هناك ٦ شـــركات 
موقوفة عن التداول استنادا الى 
قرار جلنة السوق رقم ٤/٩٧، والذي 
يلزم كافة الشركات والصناديق 
املدرجة بتقدمي البيانات املالية ربع 
السنوية في موعد أقصاه ٤٥ يوما 

من تاريخ انتهاء الفترة.

القيمة السوقية

وأشار التقرير الى انه بنهاية 
تداول األسبوع املاضي بلغت القيمة 
السوقية الرأســـمالية للشركات 
الرســـمي  الســـوق  املدرجة في 
٣٥٫٦٢٧٫٥ مليون دينار بارتفاع 

قدره ٥١٩٫١ مليون دينار وما نسبته 
١٫٥٪ مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة ٣٥٫١٠٨٫٤ مليون 
دينار وارتفاع قدره ١٫٨٢٨٫٦ مليون 
دينار وما نسبته ٥٫٤٪ عن نهاية 

عام ٢٠٠٨.
وذكر التقرير ان سوق الكويت 
أنهـــى تعامالته  املالية  لألوراق 
لالسبوع على ارتفاع في مؤشراته 
العامة (السعريـ  الوزني) بنسب 
بلغـــت ١٫٢٪ و١٫٩٪ وانخفـــاض 
طفيف في مؤشر NIC٥٠ ٢٪، اال 
ان املتغيـــرات العامة قد ارتفعت 
بنســـب كبيرة (القيمةـ  الكميةـ  
الصفقات) بنسب ١١٢٫٥٪ و١٣٩٫٩٪ 
و٧٨٫٦٪ وهو ما يدل داللة واضحة 
ان حجم الســـيولة الكبيرة التي 
تتداول داخل الســـوق وعمليات 
تبادل املراكز التي جرت بني بعض 
االسهم خاصة القيادية التي جتد 
لها سوق سيولة كبيرا بني اوساط 

املســـتثمرين كانت سمة واجتاه 
التداول خالل االسبوع املاضي.

وشهد سوق الكويت لألوراق 
املالية االســـبوع املاضي جوالت 
متعددة طالت بعض االسهم بعينها 
من حيث تغييـــر املراكز عليها، 
تزامن ذلك مع قرب انتهاء فترة 
الســـماح لتقدمي البيانات املالية 
للربع الثاني وظهور نتائج العديد 
من الشركات والتي هي ايجابية 
للبعض ومتوقعة للبعض اآلخر، 
ما ساهم بتحرك السوق واألسهم 
ضمـــن نطاقات ســـعرية كبيرة 
لبعض االســـهم يضاف الى ذلك 
تسريبات اخبار حول مشاريع او 
عمليات استحواذ ساهمت بصورة 
او بأخرى بنشاط استثنائي لتلك 

األسهم.
من املتوقـــع ان تكون وتيرة 
الســـوق االسبوع املقبل مشابهة 
لالســـبوع املاضـــي وان كان من 

البورصة قد تشهد انتعاشا ملحوظا في تداوالت األسبوع املقبل

«المركز»: «زين» مازالت تحدد مسار السوق 
والسيولة مازالت موجهة إليها 

ذكر تقرير شـــركة املركز املالي أن سوق 
الكويت لألوراق املالية لهذا األســـبوع شهد 
حتســـنا في جميع األصعدة، فبلغ املؤشر 
الوزني ٤٥١٫٤٤ نقطة بارتفاع قدره ١٫٥٪ بينما 
شهد املؤشر السعري ارتفاعا أكبر بلغ ٢٫٢٪ 
ببلوغه ٧٩٢٠٫٨ نقطة، لتبلغ أرباح املؤشرين 
الوزني والسعري منذ بداية السنة إلى ١١٪ 
و١٫٨٪ على التوالي، وعلى عكس األســـابيع 
املاضية ارتفع كل من القيمة والكمية بشكل 
مضطرد، فارتفعت القيمة بنسبة ١٣٩٫٩٪ لتصل 
إلى ٦٩٠٫٦ مليون دينار فيما ارتفعت الكمية 

بنسبة ١١٢٫٥٪ لتبلغ ٢٫١ مليار سهم.
واضاف أن «زين» مازالت حتدد مســـار 
السوق وكانت السيولة موجهة إليها إذ شكلت 
التداوالت على زين ٤١٪ من إجمالي التداوالت 
خصوصا بعد ورود أنباء بعزم الشركة عقد 

جمعية عمومية غيـــر عادية لتعديل املادة 
العاشـــرة من النظام األساسي والتي متكن 
التملك بنسبة أكثر من ٥٪ وهو نفس ماقامت 
به «االتصاالت الوطنية» قبيل صفقة كيوتل، 
وعلى الرغم من التداوالت الكثيفة على السهم 
لم يكن هناك أي تصريح من إدارة الســـوق 
أو من قبل الشـــركة ما زاد من التذبذب على 
الســـهم وأدى إلى بعض املضاربات علما أن 
ســـعر الســـهم مرتفع إذا ما قورن بشركات 

االتصاالت في املنطقة.
وكانت التداوالت تأثرت إيجابا بتحسن 
األسواق العاملية واستقرار أسعار النفط بعد 
ورود بيانات أفضل من املتوقع عن االقتصاد 
األميركي وخـــروج اقتصادات كل من أملانيا 
وفرنســـا رسميا من الركود وحتقيقها منوا 

للنصف الثاني.

مزيج برنت يرتفع مسجال ٧٣٫٩ دوالرًا

الذهب يسجل ٩٥٣٫٢ دوالرًا لألوقية

لندن ـ رويترز: عاود النفط ارتفاعه ألكثر من ٧١ دوالرا للبرميل امس في اعقاب 
ــاء اقتصادية ايجابية من الواليات املتحدة وأكبر اقتصادين في اوروبا وذلك على  انب
الرغم من بيانات تظهر ارتفاع مخزونات اخلام األميركية االسبوع املاضي اكثر بكثير 

من املتوقع.
وارتفع سعر اخلام االميركي اخلفيف تسليم سبتمبر ١٫٢٥ دوالر الى ٧١٫٤١ دوالرا 

للبرميل بعدما وضع حدا امس االول ملوجة خسائر دامت ٤ ايام.
وزاد مزيج برنت في لندن ١٫١٠ دوالر مسجال ٧٣٫٩٩ دوالرا.

وارتفع الناجت احمللي االجمالي في فرنسا وأملانيا اكبر اقتصادين في منطقة اليورو 
٠٫٣٪ لكل منهما في الربع الثاني من العام في مقابل توقعات بتراجع نسبته ٠٫٣٪.

لنــــدن ـ رويترز: ارتفع الذهب في األســــواق االوروبية 
أمس في ظل تراجع الدوالر أمام ســــلة من العمالت بعد أن 
أظهرت بيانات منوا في منطقة اليورو وبعد أن أصدر مجلس 
االحتياطي االحتادي البنك املركزي األميركي أكثر بياناته 
وضوحا والذي أفاد بأن مرحلة الركود األميركي رمبا تكون 
قد اقتربت من النهاية. وقال محللون إن ذلك الرأي عزز من 
شهية املســــتثمرين لإلقبال على األصول التي يعتقد أنها 
تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الســــلع األولية واألسهم 

والعمالت ذات العوائد املرتفعة مثل الدوالر االسترالي.
هذا وقد بلغ ســــعر الذهب في السوق الفورية ٩٥٣٫٢٠ 
دوالرا لألوقيــــة مقابل ٩٤٦٫٠٥ لألوقية في وقت متأخر من 
أمس االول ببورصة نيويورك، وارتفع سعر العقود اآلجلة 
للذهب األميركي تســــليم ديســــمبر في قسم كومكس من 

بورصة نيويورك التجارية ٣٫١٠ دوالرات.

الثقة في االقتصاد العالمي
 ألعلى مستوياتها في ٢٢ شهرًا

 وصلت الثقة في االقتصاد العاملي ألعلى مســــتوياتها في الـ ٢٢ 
شهرا املاضية حتى أغسطس اجلاري، في إشارة إلى أن أسوأ ركود 
عاملي منذ احلرب العاملية الثانية يقترب من نهايته، وفقا ملا أظهرته 

دراسة أجرتها شبكة بلومبرغ في ٦ قارات.
ووفقا ملا ذكره موقع «أســــواق.نت» فقد قفز مؤشــــر بلومبرغ 
العاملي للثقة إلى ٥٨٫١٢ هذا الشــــهر مــــن ٣٩٫١٣ في يوليو املاضي، 
متجــــاوزا الـ ٥٠ نقطة للمرة األولى، ما يعني أن املتفائلني يفوقون 
أعداد املتشــــائمني.  وأظهر املســــح ارتفاع ثقة املشــــاركني فيه من 
الواليات املتحدة في االقتصاد العاملي إلى ٤٧٫٣ من ٢٩٫٥. وأضافت 
الدراسة «من الواضح أن الكساد قد انتهى، ونوعا ما من االنتعاش 

يحدث حاليا». 
وشمل املسح الذي أجراه «بلومبرغ» خالل الفترة من ٣ حتى ٧ 

أغسطس أكثر من ٢٣٠٠ من مستخدميها.


