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العتيبي: قانون االستقرار ُوضع للشركات المتعثرة وليس للحيتان والمتنفذين
تضخم أسلعار األسلهم وراء تراجلع بعضها لل 70% خلال األزمة بيع هيئة االسلتثمار لملكياتها يفتح األبواب لقنوات استثمارية أوسع

أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أن الحكومة تتجه نحو التطوير

باسم العتيبي

»األسبوعي« سجل تراجعا في جميع مؤشراته االسبوع املاضي

واالنتقائية وذل���ك رغبة من 
املستثمرين في تقليص حجم 
اخلسائر، والسعي نحو حتقيق 
املكاسب السريعة من الفوارق 
السعرية التي تسجلها األسهم 
في مجريات تداول اليوم الواحد 
ملخاوفهم من التراجع، كما ان 
الراهنة تتطلب احلذر  الفترة 
واحليطة في شراء األسهم من 
املستثمرين، السيما ان الكثير 
من الشركات لم تتضح الرؤية 
في م���دى حجم الضرر الواقع 
عليها من تبعات األزمة، واجلزء 
اآلخر منها سعى لدمج شركاته 
التابع���ة لتقليص وتخفيض 
املصاري���ف واع���ادة جدولة 
املش���اريع والديون لتحقيق 
أوجه التوازن في املرحلة املقبلة، 
مما كثف من عمليات املضاربة 
أكثر من االستثمار ليس فقط 
للتداوالت الفورية وامنا لآلجل 
والبيوع املستقبلية ذات الربح 
السريع واخلسارة الكبيرة في 
التراجع أيضا ملؤشرات ومعدالت 

السوق.
فعملية حتول الس���وق من 
مضاربي الستثماري لن تطول، 
املالية  النتائج  ان  خصوص���ا 
لألسهم القيادية ستكون احملك 
الرئيس���ي في العودة للشراء 
االستثماري واستقطاب السيولة 
خالل الرب���ع األخير من العام 

احلالي.
ولفت الى ان األحكام القضائية 
الصادرة لصالح »بيت التمويل 
الكويتي« بشأن العقار السكني 
والقروض ستساهم في استقرار 
القطاع العقاري، وستنمي القوة 
الشرائية في اجلانب السكني 
من خالل الطلب والعرض الى 
جانب توافر السيولة في هذا 
القطاع احليوي، اال ان عالمات 
االستفهام مازالت قائمة، فهل 
القرار ينطبق على الش���ركات 
والبن���وك التقليدية أيضا، أم 
يقتصر على البنوك ذات الطابع 

اإلسالمي؟

في املشاريع، والتخصص في 
مشاريع مدروسة وفق األغراض 

التي انشئت من أجلها.
ورغم التفاؤل بعودة العجلة 
الى سابق عهدها  االقتصادية 
اال ان العامل النفس���ي يلعب 
دورا كبيرا في مجريات األمور 
للمس���تثمرين واملس���اهمني 
والشركات، السيما في الوضع 
السياس���ي احملل���ي والتوافق 
املطلوب بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية في ايجاد احللول 
وس���ن القوان���ني االقتصادية 

الداعمة.

عراقيل سياسية

وأك���د على ان هن���اك نية 
واضحة من احلكومة ملعاجلة 
االقتصاد وتطويره من خالل ما 
قامت به من اقرار لقوانني داعمة 
الذي  املالي  كقانون االستقرار 
سيس���اهم في توافر السيولة 
لدى البنوك، وقانون مساعدة 
املس���رحني واملتضرري���ن من 
تداعيات األزمة املالية، واإلنفاق 
على بعض املشاريع التنموية 
الت���ي من ش���أنها تدعيم دور 
القط���اع اخل���اص، اال ان تلك 
احللول واملعاجلات لم تشهد 
النور بسبب اعاقتها وعرقلتها 
من قبل بع���ض نواب مجلس 
األمة الذين يحاولون تسييسها 
واستغاللها ملصالح شخصية 
وانتخابية دون النظر ملصلحة 
البلد والنهض���ة االقتصادية، 
ال���ى جانب انش���غالهم بأمور 
جانبي���ة بعيدة عن املعاجلات 
االقتصادية، السيما ان بداية دور 
انعقاد املجلس اقتصرت على 
االستجوابات، مما أصاب الكثير 
من االقتصاديني باالستياء من 
دور مجلس األمة، باالضافة الى 
االستمرار بتلك االستجوابات 
في دور االنعقاد املقبل من خالل 
التصريحات املستمرة لبعض 
النواب، مما اصاب الكثير من 
االقتصاديني والشعب بالضيق 

املكاس���ب والتي  الكثي���ر من 
يجب أال تزيد على 40% كسائر 
األسواق املالية األخرى، اال ان 
تضخم األسعار واملبالغة في 
دورتها االستثمارية قبل األزمة 
ساهما في تفاقم حجم الضرر 
واخلسائر والتراجع ملستويات 
تراوحت بني 60 و70% للكثير 
من األسهم جراء انخفاض قيمها 
السوقية قياسا بالدفترية، ورغم 
ما شهدته السوق من متغيرات 
في مجريات الدورة االستثمارية، 
اال ان األسعار احلالية تعتبر 
متفاوتة في الثبات واالستقرار 

النسبي.

تدهور األوضاع

وق���ال: تداعي���ات التدهور 
أو  االقتصادي س���واء احمللي 
العامل���ي عادة ما تلقي بظاللها 
س���لبا على بعض الش���ركات 
التي ال ترتكز بنش���اطها على 
األداء التشغيلي وتعتمد على 
االستثمار باألس���هم، أو حتى 
على الشركات التشغيلية التي 
توس���عت بش���كل مفرط دون 
النظر الى أبعاد ذلك التوس���ع 
األداء  االستثماري من منظور 
والعوائد، مما يضعها على محك 
اإلفالس والتصفية واخلروج 
من الس���وق، اذ لم تس���تطع 
الصمود واالستمرار في القدرة 
على االلتزام بسداد مديونياتها 
الكبيرة جتاه املؤسسات املالية 
والبنوك، اال ان اعادة اجلدولة 
والهيكل���ة االس���تثمارية في 
انتقائية املش���اريع ستعيدان 
توازن أمور بعض الشركات، 
خصوصا ان الكثير منها توسع 
مبش���اريع تشغيلية صناعية 
وعقارية وليس لالستثمار في 

األسهم.

مضاربة ال استثمار

ت���داوالت  ان  الى  واش���ار 
األس���هم للعام احلالي اتسمت 
باملضاربة أكثر من االستثمار 

قوانني تض���ر القطاع اخلاص 
وغير مشجعة جلذب املستثمر 

األجنبي في آن واحد.

بيع الملكيات

وق���ال ان ما قامت به هيئة 
االس���تثمار م���ن عملي���ة بيع 
وتس���ييل حلصته���ا في بنك 
»بوبيان« يعد خطوة إيجابية 
في س���عيها لتحقيق األرباح 
والبحث ع���ن اقتناص فرص 
اس���تثمارية جي���دة ف���ي ظل 
املستويات واملعدالت السعرية 
التي آل إليها الكثير من األسهم 
وأصول الشركات، فضال عن انها 
تتيح املج���ال للقطاع اخلاص 

بتوسيع آفاق استثماراته.
أم���ا فيما يخ���ص احللول 
الواجب توافرها من احلكومة 
فتتمثل في تكثيف طرح املشاريع 
واعطاء فرص أوس���ع للقطاع 
اخلاص باملشاركة والتنفيذ في 
تلك املشاريع، سواء العقارية في 
بناء املدن واملساكن، أو اإلنشائية 
في الطرق واملرافق واخلدمات 
وبناء محط���ات الكهرباء، الى 
جانب املشاريع النفطية السيما 
ان التدخل احلكومي في إنشاء 
احملفظة االستثمارية كان له األثر 
الواضح في إعادة توازن سوق 
األس���هم والثقة للمستثمرين 
واالقتصاديني في حتريك عجلة 

السيولة.

أداء البورصة

واشار الى انه من الطبيعي 
ان تتأثر سوق األسهم بتداعيات 
األزمة املالية التي ترتبت عليها 
أمور كثي���رة للش���ركات في 
انخفاض أصولها وموجوداتها 
البنوك في اإلقراض،  وحتفظ 
وشح السيولة املطلوبة لدوران 
حركة نشاط األسهم والدورة 
الى جانب تزايد  االقتصادية، 
وتيرة اخلوف لدى املستثمرين 
من العزوف عن الشراء، جميعها 
الس���وق لفقدان  أمور تدف���ع 

عديدة على مختلف القطاعات 
االقتصادي���ة والتجاري���ة، اال 
انه���ا فرصة إلع���ادة اخلطط 
والهيكلة لبعض الشركات في 
حتديد مساراتها االستثمارية 
املتخصص���ة،  التش���غيلية 
والتوق���ف عن التوس���ع غير 
املدروس والذي أدى الى انتكاسة 
الكثير منها ماليا في ضخامة 
القروض والتمويل قصيرة األمد 
ملشاريع طويلة األمد بعيدة عن 
األغراض التي انشئت من أجلها، 
الس���يما ان آثارها لم تقتصر 
على السيولة، بل على اسعار 
اس���همها التي سجلت تضخما 
كبيرا س���ابقا، وتراجعا حاليا 
ملعدالت أقل من القيمة الدفترية. 
التفاصيل في سياق اللقاء املثير 
مع باسم العتيبي في السطور 

التالية:
الوض���ع  ان  ال���ى  ولف���ت 
الراهن  الوقت  االقتصادي في 
افضل مما كان عليه بداية االزمة 
الدورة  املالية وذلك من خالل 
االقتصادية التصحيحية احلالية 
وحتسن اداء بعض الشركات من 
خالل اعادة هيكلتها وخططها 
املالية واالستثمارية ملشاريعها، 
النتائج  وانعكاس ذلك عل���ى 
املالية واألرباح املعلنة للنصف 
األول م���ن العام احلالي والتي 
تؤكد س���عي بعض الشركات 
الحتواء أضرار األزمة وتداعياتها 
وان كانت بنسب بطيئة، اال ان 
التوقعات تشير النطالقات جيدة 
للكثير من الشركات مطلع العام 
املقبل، خصوصا التي حرصت 
التوس���ع  على تقليص أوجه 

قال رئي���س مجلس االدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
الصفاة القابضة باسم العتيبي 
ان حكومات دول كبيرة سعت 
ايجابية في  التخاذ خط���وات 
اقتصاداتها من تبعات  تدعيم 
األزمة املالي���ة العاملية واعادة 
دورتها التش���غيلية من خالل 
االنفاق على املشاريع التنموية 
وض���خ الس���يولة والتدفقات 
املالية  النقدية في املؤسسات 
لتعزيز دورها في التسهيالت 
االئتمانية ملس���اعدة الشركات 
واستكمال مشاريعها لتخفيف 
حجم الض���رر الناجت. وأكد ان 
ذلك هو حال احلكومة الكويتية 
التي حرصت على ايجاد املخارج 
واحللول لصح���وة االقتصاد 
الوطن���ي والقط���اع اخلاص 
وحتريك ال���دورة االقتصادية 
مجددا من خالل اقرار القوانني 
الفاعلة للنه���وض باالقتصاد 
املال���ي  كقان���ون االس���تقرار 
ومساعدة املسرحني واملتضررين 
وعودة االنفاق على املشاريع 
التنموية، اال ان تلك املبادرات 
االيجابية من احلكومة واجهت 
الكثير من العراقيل والتأخير 
من قبل بع���ض نواب مجلس 
األمة الذين يسعون لتسييس 
تلك القضايا ملصالح شخصية 
ومكاسب انتخابية دون النظر 
ملصلحة الوض���ع االقتصادي 

للمجتمع والدولة.
وأكد في لقاء تنشره »األنباء« 
بالتزامن مع جريدة »مكان« في 
عددها الصادر اليوم ان األزمة 
املالية كانت لها تأثيرات سلبية 

الواج���ب توافرها  القوان���ني 
لإلصالح االقتصادي.

هروب استثماري

وأكد على ان رفض مجلس 
األمة لتطوير وتنقيح قانون 
ال� B.O.T ال���ذي يعد الركيزة 
البنية  األساس���ية ملش���اريع 
واالس���تثمارات  التحتي���ة، 
الكبرى ل���دى القطاع اخلاص 
وراء عزوف الشركات احمللية 
عن الس���وق احمللية، والبحث 
عن تلك املشاريع في األسواق 
املقدمة  اخلارجية للتسهيالت 
وسهولة ويسر تلك املشاريع 
في عرضها للمناقصات وتنافس 
الشركات بالعروض مما يحقق 
لها األرباح والعوائد املرجوة 
من تنفيذ تلك املش���اريع التي 
تص���ل مددها ما ب���ني 25 و50 
سنة، وأيضا لقناعة الشركات 
احمللية بأن القوانني التي يقوم 
بسنها مجلس األمة هي قوانني 
طاردة ومعرقلة، فضال عن انها 

من أطروحات بعض النواب التي 
ال تنظر للقضايا االقتصادية 

املهمة.
وقال ان قانون االس���تقرار 
املالي ملس���اعدة الشركات ذات 
املالءة املالية واألصول اجليدة 
وليس للحيت���ان واملتنفذين، 
وذلك يتضح م���ن خالل قوة 
القرار وقيوده بضوابط وشروط 
متنع التالعب به من قبل بعض 
الشركات والدخول لالستفادة 
من القانون، السيما انه يتطلب 
االفصاح ع���ن ماهية االصول 
واملش���اريع واالس���تثمارات 

التشغيلية وليست الورقية.
اال انه رغم ايجابية القانون 
ومس���اهمته في ح���ل بعض 
مشاكل السيولة اليزال يحتاج 
الى تعدي���الت وقوانني اخرى 
داعمة كقانون هيئة سوق املال 
الذي من شأنه تنظيم وتفعيل 
دور الشركات وتغيير نظام ال�  
B.O.T واإلنفاق على مشاريع 
التحتي���ة وغيرها من  البنية 

»المشورة«: السوق يفتقر إلى المحفزات اإليجابية
وعدم وضوح الرؤى بخصوص أداء شركات االستثمار

قال تقرير شركة المشورة والراية اإلسالمية 
ان معظم مؤش���رات س�����وق الك�ويت لألوراق 
المالية تراجعت خالل االس���بوع الماضي وهو 
األسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، ولم 
نر اللون األخضر سوى على مؤشر كمية األسهم 
المتداولة والتي زادت بنس���بة قاربت 85 على 
مستوى المؤشر العام، وكذلك كانت حالة مؤشرات 
المشورة لألسهم اإلسالمية واألسهم المتوافقة 

مع الشريعة.
وذكر التقرير ان مؤش���ر األسهم اإلسالمية 
انخفض بنس���بة 2.1% بعد أن ح���ذف 11 نقطة 
ليستقر على مس���توى 513 نقطة، بينما كانت 
خسائر مؤشر اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة 
أدنى من س���ابقه وتراجع بنسبة 1.6% فاقدا 10 
نقاط مستقرا على مستوى 618 نقطة، وسجلت 
قيمة تداوالت األسهم اإلسالمية تراجعا محدودا 
بنسبة 1.1% وبدعم من ارتفاع قيمة تداوالت بنك 
بوبيان، بينما تراجعت قيمة األسهم المتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 23% وبتأثير تراجع سيولة 
س���هم زين بعد انتهاء جمعيته العمومية غير 
العادية والتي رفعت نسبة تملك األجانب لتفتح 

التوقعات بشأن صفقات زين على مصراعيها.
وتطرق التقرير الى الوضع المحلي قائال »ان 
بانتهاء جمعية زين واإلعالن عن زيادة رأسمال 
بنك بوبيان تبدو األوضاع مستقرة والمحفزات 
على بقية األس���هم خاملة لتضفي على تداوالت 
معظم السلع المدرجة فتورا واضحا، خصوصا 
على مستوى األسهم القيادية، أما األسهم الصغرى 
فتحركت بعض كتل تضمها بس���بب مضاربات 
سريعة وعمليات نقل أسهم بين محافظ لترفع 
من نشاطها والذي ارتفعت وتيرته بشكل أعلى 

من األسبوع الرمضاني األول.

وقال التقرير ان تداوالت معظم األسهم الوسطى 
سادت حالة من عدم التيقن بشأن مستقبل أدائها 
ومدى تطور نتائجها المالية بعد أزمة مالية عالمية 
أطاحت بقيمة أصولها بشكل غير مسبوق، وبقيت 
سيولتها في مستويات متدنية لم يستطع كثير 
منها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها، مما 
أربك تداوالت كثير منها لتبقى عرضة لتقديرات 
متناقضة دون تحديد قيم أسهمها بشكل واضح، 
خصوصا أننا نقرأ كثيرا عن تعيين مستشارين 
عالميين إلعادة هيكلة ديون كثير منها دون أن 
نسمع عن االنتهاء من إعادة الهيكلة سوى النزر 

القليل من الشركات المدرجة المتعسرة ماليا.
عالميا، وعلى مس���توى مؤشرات األسواق 
المالية العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على 
أداء معظم األسواق الخليجية والتي انحنت مع 
موجة تصحيح كانت متوقعة س���ادت معظمها 
وبالتالي تذبذب أداء أسواقنا الخليجية أي كانت 
أسباب عمليات التصحيح على مستوى األسواق 
العالمية، أما فيما يخص المؤشرات االقتصادية 
العالمية فما زالت تق���دم بيانات ايجابية دائما 
ما تعيد مس���حة التفاؤل الى االقتصاد العالمي 
وتعطى إشارة بانتهاء األسوأ من األزمة المالية 

العالمية في وقت قريب.
وبين هذا وذاك لم يستطع المؤشر السعري 
في السوق الكويتي كسر مستوى 8 آالف نقطة 
بل ظل يغازله ولمدة ثالثة أس���ابيع سابقة، بل 
اقفل دونه خالل إقفال األس���بوع السابق ب� 26 
نقطة فقط، لينزلق بعده خالل األسبوع الماضي 
بأكثر من 200 نقطة، مترقبا ألخبار ايجابية أو 
تسريبات عن نتائج هذا الربع قد تعيد المؤشر 
الى كس���ب نقاط جديدة وتعيد البسمة لشفاه 

مراقبيه. 

مؤشر األسهم اإلسالمية انخفض بنسبة %2.1

تراجع القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة %2.14
ذكر تقرير بيان ان قطاع االس��تثمار احتل 
املركز األول جلهة حجم التداول خالل األسبوع 
املاض��ي، اذ بلغ عدد األس��هم املتداولة للقطاع 
884.10 مليون سهم شكلت 49.06% من اجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع العقار املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداوالته %21.48 
من إجمالي السوق، اذ مت تداول 387.06 مليون 
سهم من القطاع، اما من جهة قيمة التداول، فقد 
ش��غل قطاع اخلدمات املرتبة األولى، اذ بلغت 
نسبة قيمة تداوالته الى السوق 39.33% بقيمة 
إجمالية 169.66 مليون دينار. فيما شغل قطاع 
االس��تثمار املرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالت��ه الى الس��وق 25.68% وبقيمة اجمالية 

110.79 ماليني دينار.
وأوضح التقرير ان القيمة الرأسمالية لسوق 
الكويت لألوراق املالية تراجعت بنسبة 2.14% خالل 
األسبوع املاضي لتصل الى 34.59 مليار دينار. 

بنهاية تداوالت األسبوع، حيث انخفضت القيمة 
الرأسمالية جلميع قطاعات السوق باستثناء قطاع 
واحد. وقد جاء قطاع الشركات غير الكويتية في 
طليعة القطاعات اخلاسرة، اذ انخفضت قيمته 
الرأسمالية بنسبة بلغت 5% بعد ان وصلت الى 
3.50 مليارات دينار تبعه قطاع االس��تثمار في 
املرك��ز الثاني الذي وصلت قيمته الرأس��مالية 
الى 3.64 مليارات دينار. مسجال تراجعا نسبته 
4.35% وحل قطاع الصناعة ثالثا جلهة نس��بة 
االنخفاض، والتي بلغ��ت 2.93% لتصل قيمته 
الرأسمالية الى 2.94 مليار دينار. هذا وكان قطاع 
اخلدمات أقل القطاعات انخفاضا حيث وصلت 
قيمته الرأس��مالية الى 10.38 ملي��ارات دينار. 
بعد ان تراجعت بنس��بة 1.10%. في املقابل، كان 
قط��اع األغذية الرابح الوحيد حيث منت قيمته 
الرأسمالية خالل األسبوع املاضي بنسبة %0.03 

لتصل الى 879.63 مليون دينار.

»بيان«: عمليات جني األرباح وراء تراجع السوق األسبوع الماضي
مع انخفاضات لعدد من األسواق الرئيسية في العالم وتراجعات لبعض األسواق المجاورة

2.06%. وعلى الصعيد السنوي، 
يكون املؤشر السعري قد قلص 
مكاسبه إلى 0.07%، فيما بلغت 
نسبة منو املؤشر الوزني %12.68 

مقارنة بإقفال العام 2008.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق 
املالية دون  ل����ألوراق  الكويت 
استثناء تراجعا في مؤشراتها 
بنهاية األسبوع املاضي. وجاء 
قطاع االس����تثمار ف����ي مقدمة 
القطاعات اخلاسرة حيث أقفل 
مؤش����ره عن����د 6.543.3 نقطة 
منخفضا بنسبة 3.93%، تبعه 
قطاع الصناعة في املركز الثاني 
مع انخفاض مؤش����ره بنسبة 
3.78% بعد أن أغلق عند 6.187.2 
نقطة، ثم قطاع الشركات غير 
الكويتية ثالثا مع تراجع مؤشره 
بنسبة 2.32%، مقفال عند 8، 253.1 
نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا 
فكان قطاع البنوك والذي أغلق 
مؤش����ره عن����د 8.253.1 نقطة 

بتراجع نسبته %0.12. 

مؤشرات التداول

ارتفع إجمالي حجم التداول 
في س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي 
فيم���ا تراجع كل م���ن إجمالي 
القيمة وعدد الصفقات، حيث 
زادت كمية األسهم املتداولة في 
السوق بنسبة بلغت 7.83% عن 
األسبوع السابق لتصل إلى 1.80 
مليار س���هم، بينما انخفضت 
قيمة األس���هم املتداولة خالل 
األسبوع بنسبة 17.63% لتصل 
إلى 431.39 مليون دينار. كما 
تراجع عدد الصفقات املنفذة، 
حيث شهد األس���بوع املاضي 
تنفيذ 29.811 صفقة بانخفاض 
نسبته 5.66% عن األسبوع ما 

قبل املاضي.
أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بلغ املع����دل اليومي لقيمة 
التداول خالل األسبوع املاضي 
86.28 مليون دينار. متراجعا من 
104.74 ماليني دينار. في األسبوع 
السابق، في حني ارتفع متوسط 
حجم التداول من 334.24 مليون 
سهم ليصل إلى 360.41 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
لعدد الصفق����ات املنفذة 5.962 
صفقات مقارنة ب� 6.320 صفقات 

في األسبوع قبل املاضي.

التاليني ليسجل املؤشر  اليومني 
السعري مزيدا من اخلسائر، حيث 
انخفض بنسبة 0.51% و0.72% على 
التوالي فيما أغلق املؤشر الوزني 
على انخفاض نسبته 1.19% ليوم 
الثالث����اء و0.47% ليوم األربعاء. 
واستمر السوق بالتراجع خالل آخر 
جلسات األسبوع وسط انخفاض 
ملحوظ في قيمة التداول اليومية، 
في حني انخفض حجم اخلسائر 

اليومية للمؤشرين الرئيسيني، إذ 
سجل كل من املؤشرين السعري 
والوزني خس����ارة يومية بنسبة 

0.37% و0.08% على التوالي.
أنهى املؤشر السعري  وبذلك 
تداوالت األسبوع عند 7.788.2نقطة 
بنس����بة تراجع بلغت 2.21% عن 
إغالق األسبوع الذي سبقه، بينما 
أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس 
عند 458.28 نقطة منخفضا بنسبة 

بنسبة %0.29.
وفي األيام الثالثة التالية، غلب 
اللون األحمر على حركة السوق، 
إذ اتخذ مس����ارا نزوليا على مدى 
اجللسات الثالث. فقد قدم مؤشرا 
السوق الرئيسيان أداء سلبيا في 
جلسة يوم االثنني مع تسجيلهما 
خسارة يومية بلغت نسبتها %0.55 
للس����عري و0.63% للوزني. ثم 
أكمل السوق حركته النزولية في 

قال التقرير االسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية سجل تراجعا في 
جميع جلسات األسبوع املنصرم 
بعد أن ش����هد منوا متواصال على 
مدى أيام األسبوع الذي سبقه. وكما 
لعبت األسهم القيادية دورا محوريا 
في حركة السوق خالل األسابيع 
السابقة، حيث ساهمت في استقرار 
أدائه وفي متكينه من حتقيق النمو، 
كانت التداوالت على األسهم الثقيلة 
هي احملرك الرئيسي للسوق خالل 
األسبوع املاضي، إذ تعتبر عمليات 
جني األرباح التي ش����هدتها تلك 
األس����هم أحد أبرز األسباب وراء 
تراجع مؤش����رات السوق ودافعا 
النخفاض أس����عار أسهم مدرجة 
أخرى. هذا ولم تكن أوضاع األسواق 
العاملية مواتية كذلك في األسبوع 
املاضي، إذ تواكبت عمليات جني 
األرباح في سوق الكويت لألوراق 
املالية مع انخفاضات مسجلة في 
عدد من أسواق األسهم الرئيسية 
في العال����م وتراجعات في بعض 
األس����واق املجاورة، كما تزامنت 
تلك االنخفاضات مع هبوط أسعار 
النفط دون مستوى ال� 70 دوالرا 

خالل األسبوع. 
التقرير ان األسبوع  وأضاف 
املاضي ش����هد عودة الترقب إلى 
نف����وس املتعامل����ني، وبالتال����ي 
الش����رائية  اتس����مت قراراته����م 
باحلذر، خصوصا في ظل غياب 
محفزات جديدة الستكمال نشاط 
الفترة الس����ابقة، وهو ما دفعهم 
جتاه عمليات مضاربة س����ريعة 
وجني لبعض األرباح احملققة في 
األسابيع السابقة. ونتيجة لذلك، 
تراجع مؤشر السوق السعري في 
األس����بوع املاضي دون مستويي 
7.900 نقطة و7.800 نقطة، فيما 
ساهمت تداوالت الدقائق األخيرة 
من جلسات األسبوع في تقليص 

خسائر املؤشر اليومية.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، 
ذكر التقرير ان السوق بدأ نشاطه 
األس����بوعي على تباي����ن في أداء 
الرئيسيني ليوم األحد،  مؤشريه 
حيث ارتفع املؤشر السعري في 
الدقائق األولى من اجللسة ليعكس 
بعدها اجتاهه ويكمل اجللس����ة 
في املنطقة احلمراء، إال أنه متكن 
مبساعدة تداوالت اللحظات األخيرة 
من تقليص خسائره ليقفل على 
انخفاض محدود بنس����بة %0.08 
في حني سجل املؤشر الوزني منوا 
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