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وقع بنك الكويت الوطني عقد قرض مع شركة التسهيالت التجارية بقيمة 30 مليون 
دينار ملدة 4 س��نوات، ولذلك لتمويل عمليات الشركة.وفي هذا االطار صرحت نائب 
الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ش��يخة خالد البحر بأن هذا القرض يأتي 
ضمن األهداف التوس��عية والتنموية الت��ي يتبناها البنك في دفع العجلة االقتصادية 
احلالية، وذلك من خالل متويل الش��ركات الكويتية الناجح��ة التي لها باع طويل في 
مجال التمويل ومن بينها ش��ركة التسهيالت التجارية. وأضافت البحر أن هذا العقد 
يؤك��د اهتمام وحرص البنك على دعم الش��ركات الكويتية احمللية ذات األداء الرصني 

واملتميز، إلى جانب تعزيز احلركة االقتصادية والتمويلية في البالد.
وم��ن جانبه، صرح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش��ركة التس��هيالت 
التجارية عبداهلل احلميضي بأن الشركة تعتز بعالقتها املتينة مع بنك الكويت الوطني 
وفخ��ره بثقة البنك ليأتي هذا العقد، ويعزز هذه العالقة والتي تعود إلى 33 عاما منذ 

تأسيس الشركة.
كما أوضح احلميضي أنه نتيجة للسياس��ة التي تنتهجها شركة التسهيالت والتي 
كان لها األثر اإليجابي في ظل األزمة املالية فإن استثمار مبلغ القرض سيكون لتعزيز 
عملياتها في س��وق القروض االس��تهالكية. وتقدم احلميضي بالشكر لبنك الكويت 
الوطني وإلدارته احلكمية على ثقته املتجددة بش��ركة التس��هيالت متمنيا دوام هذا 

التعاون ملا فيه مصلحة اجلميع.

.. ويوّقع عقد قرض مع  »التسهيالت«
 بقيمة 30 مليون دينار

شيخة خالد البحر وعبداهلل احلميضي أثناء توقيع العقد

»الوطني«: فائض الميزانية  المتوقع لعام 2010/2009 

بين 4.4 و 5.7 مليارات دينار .. ومتوسط البرميل بين 65 و66 دوالراً
أشار بنك الكويت 
الوطني في موجزه 
االقتص����ادي األخير 
النفط  حول أسواق 
وتطورات امليزانية إلى أن أسعار النفط عادت 
وانخفضت مجددا في شهر سبتمبر، بعد ارتفاعها 
في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ األزمة. 
وتراجع سعر برميل اخلام الكويتي إلى 62.8 
دوالرا في 28 سبتمبر، منخفضا نحو 10 دوالرات 
عن املستوى األعلى الذي سجله في منتصف 
أغسطس، ويبرر بعض احملللني التراجع األخير 
كتصحيح مؤقت في مس����يرة االرتفاع، والذي 
رمبا يكون ناجما ع����ن عملية تفريغ مفاجئة 
حلموالت سفن النفط، إذ عمدت هذه السفن إلى 
تأخير تسليم شحناتها لالستفادة من أسعار 

النفط املرتفعة للعقود اآلجلة.
 لكن في الوقت نفسه، أوضح »الوطني« أن 
عوامل أكثر ارتباطا بالس����وق قد تكون لعبت 
دورا في تراجع أس����عار النفط خالل سبتمبر. 
فبداية، تتزايد الشكوك تدريجيا حول تباطؤ 
وتيرة تعافي االقتصاد العاملي، وبالتالي تعافي 
الطلب على النفط، والذي قد يكون ناجما عن 
احتمال انتهاء مفعول اإلجراءات االستثنائية 
التي اتخذتها السلطات في العام املاضي لتحفيز 
االقتصاد. وثانيا، بدت تصريحات أعضاء أوپيك، 
عقب اجتماعهم في منتصف سبتمبر، أقل حدة 
عما كانت عليه في الس����ابق، ما يعد مؤش����را 
محتمال على أن أوپيك باتت مستعدة ألن تقبل 
بتداول سعر برميل النفط دون املستوى الذي 
تراه ع����ادال )75 دوالرا(، على األقل في املدى 
القريب. وأخيرا، مازال مستوى مخزونات عدد 
من اخلامات مرتفعا، ما من شأنه أن يولد ضغطا 

على أسعار النفط.
 كما أشار »الوطني« إلى أن أسعار اخلامات 
املرجعية األخرى، ومن بينها مزيجا برنت وغرب 
تكساس، شهدت انخفاضا في سبتمبر تراوح بني 
8 و10 دوالرات للبرميل من مستوياتها املرتفعة 
في أغسطس، لتستقر بحدود 65 – 66 دوالرا. 
وعلى الرغم من هذا التراجع، كان سبتمبر رابع 
ش����هر على التوالي يستقر فيه متوسط سعر 
مزيج غرب تكساس بني 65 دوالرا و70 دوالرا 
للبرميل، ليش����هد أحد أكثر الفترات استقرارا 
خالل الس����نوات الثالث املاضية. ومن اجلدير 
ذكره أيضا أن متوس����ط الفارق بني األس����عار 
الفورية ملزيج غرب تكساس وأسعار العقود 
للخام اخلفيف تس����ليم ديسمبر 2012، تقلص 

في سبتمبر إلى ما دون 10 دوالرات للبرميل، 
وذلك للمرة األولى من����ذ عام. وهذا لن يؤدي 
فق����ط إلى حتفيز منتجي النفط على تصريف 
مخزوناتهم وخفض مستوياتها، بل أيضا يشكل 
مؤش����را إضافيا على أن جوا من التوازن بات 

يخيم على السوق. 
من جهة ثانية، رأى »الوطني« أن حتس����ن 
النشاط االقتصادي دفع بوكالة الطاقة الدولية 
إلى رفع الطلب العاملي املتوقع على النفط للعام 
احلالي بشكل ملحوظ. إذ تتوقع الوكالة حاليا 
أن ينكمش الطلب بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، 
أي مبا نسبته 2.2%، ما ميثل تراجعا أقل بنحو 
0.5 مليون برميل يومي����ا عما كانت تتوقعه 
في أغسطس املاضي. ويعزى هذا التحسن في 
الطلب املتوقع إلى صدور بيانات تعكس واقعا 
أفض����ل حتى اآلن مم����ا كان متوقعا، أكثر منه 
تغيرا في توقعات الوكالة بالنسبة للمستقبل. 
وباتت توقعات وكالة الطاق����ة الدولية، التي 
لطاملا كانت األكثر تش����اؤما، أقرب حاليا إلى 
توقعات املنظمات األخرى مثل أوپيك ومركز 
دراسات الطاقة الدولية التي تتوقع أن يتراجع 
الطلب على النفط هذا العام مبقدار 1.6 إلى 1.7 
مليون برميل يوميا. إال أن الفارق في مستويات 
الطلب املتوقع للعام املقبل مازال قائما. فبينما 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية انتعاشا قويا في 
الطلب مبقدار 1.3 مليون برميل يوميا )%1.5(، 
تقوده أميركا الشمالية وآسيا، يتوقع آخرون 
ارتفاعا معتدال يت����راوح بني 0.5 و0.7 مليون 

برميل يوميا. 
وأش����ار »الوطني« إلى أنه من احملتمل أن 

يكون حتسن الشعور فيما يتعلق بالطلب على 
النفط قد دف����ع بأوپيك ألن تكون أكثر مرونة 
بخصوص درجة تقيد أعضائها مبس����تويات 
اإلنتاج املس����تهدفة. وتظهر البيانات األخيرة 
أن إنتاج املنظمة باس����تثناء العراق بلغ 26.3 
ملي����ون برميل يوميا في أغس����طس، مرتفعا 
123 أل����ف برميل عن يوليو. ما يش����ير إلى أن 
االلتزام بخف����ض االنتاج بلغ 65% من إجمالي 
اخلفض املستهدف والبالغ 4.2 ماليني برميل 
عن مستويات سبتمبر 2008، بينما بلغت نسبة 
االلتزام أعلى مستوياتها في مارس املاضي عند 
79%. ومع احتساب العراق، يكون إنتاج أوپيك 
قد ارتفع منذ شهر مارس مبقدار 750 ألف برميل 
يوميا، أي مبا نسبته 3%. وفيما يبدو أن جتاوز 
اإلنتاج ملس����تواه املستهدف لم يعد على رأس 
أولوي����ات أوپيك في الوقت الراهن، إال أن ذلك 
قد يتغير، الس����يما في حال حافظ اإلنتاج من 
خارج أوپيك على مساره الصعودي. وقد يأتي 
أي خفض إضافي في إنتاج أوپيك على حساب 
ال����دول امللتزمة أصال، ما قد يفاقم االنقس����ام 
القائم حاليا داخل املنظمة. وبش����كل رس����مي 
على األقل، ف����إن أي تغير في إنتاج أوپيك لن 
يحصل قبل اجتماع املنظمة القادم في أنغوال 

في ديسمبر املقبل. 
ومع حتسن آفاق منو االقتصاد العاملي، رأى 
»الوطني« أن احتمال ارتفاع الطلب على النفط 
على أساس ربع سنوي قد تعزز. لكن االرتفاع 
املوسمي إلنتاج دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية وانتاج االحتاد السوفييتي السابق، 
إلى جانب ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

من داخل أوپيك نفسها )والذي ال يخضع لنظام 
احلصص(، جميعها عوامل من شأنها أن تبدد 
أي دعم لألس����عار في املدى القريب قد ينجم 
عن ارتفاع الطلب. وبالتالي، فإن أي حترك في 
األسعار من اآلن وصاعدا من املرجح أن يحدث 
في العام املقبل، أكثر منه في العام احلالي. ومع 
افت����راض أن يأتي تراجع الطلب للعام احلالي 
قريبا من املستوى الذي يتوقعه مركز دراسات 
الطاقة الدولية، والبالغ 1.7 مليون برميل يوميا، 
وبافتراض أن إنتاج أوپيك سيبقى قرب مستواه 
احلالي خالل األش����هر املقبلة، فمن املرجح أن 
حتافظ األس����عار على مستواها احلالي خالل 
الربع األخير من الع����ام احلالي والربع األول 
من 2010. وبالتالي، قد يبلغ سعر برميل اخلام 
الكويتي نحو 67 دوالرا في الربع األول من العام 
املقبل، أي ليس بعيدا عن مستواه احلالي. إال 
أن األسعار قد تتراجع مجددا مع تراجع الطلب 
املرتبط مبوسم الشتاء في النصف الشمالي من 

الكرة األرضية. 
لكن في حال جاء التعافي االقتصادي أقوى 
من املتوقع- ما ق����د ينجم عنه ارتفاع الطلب 
مبقدار مليون برمي����ل يوميا في 2010- فذلك 
من شأنه أن يدفع األسعار إلى مستويات أعلى 
خالل العام املقبل. وفي ظل ارتفاع حجم الطاقة 
اإلنتاجية الفائضة ألوپيك، فإن األخيرة ستكون 
قادرة على رفع إنتاجه����ا لتلبية الطلب. لكن 
في حال اختارت املنظمة أن تبقي إنتاجها من 
دون تغيير، أو ببس����اطة أن تأتي استجابتها 
متأخرة، فقد تتجاوز األسعار سريعا مستوى 
70 دوالرا للبرميل وتواصل ارتفاعها خالل العام 
املقبل. وفي ظل هذا السيناريو، سيبلغ متوسط 
سعر برميل اخلام الكويتي لكامل السنة املالية 

2010/2009 نحو 66 دوالرا. 
وفي املقابل، أوض���ح »الوطني« أنه في 
حال جاء تعافي االقتصاد العاملي على شكل 
W )أي شهد انكماشا جديدا(، وحتى لو جنم 
عن ذلك تباطؤ طفيف في منو الطلب في عام 
2010 إلى 0.5 مليون برميل يوميا، فقد تشهد 
األسعار انخفاضا في العام املقبل. إال أن هذا 
االنخفاض سيقابله من دون شك خفض في 
انتاج أوپيك بحلول منتصف العام. وفي هذه 
احلال، س���يبلغ متوسط سعر برميل اخلام 
الكويتي لكامل السنة املالية 2010/2009 نحو 
65 دوالرا، لكن سينحصر معظم التراجع في 

السنة املالية املقبلة. 
وأخيرا، تفضي السيناريوهات املذكورة 

أعاله إلى متوسط لسعر برميل اخلام الكويتي 
يتراوح بني 65 دوالرا و66 دوالرا لكامل السنة 
املالية 2010/2009، وهو ما يتجاوز بش���كل 
ملحوظ السعر املقدر في امليزانية والبالغ 35 
دوالرا. وبالتالي، فإن صافي امليزانية سيكون 
أفضل بكثير من العجز الذي تتوقعه احلكومة 
والبالغ 4 مليارات دينار. وفي الواقع، تشير 
البيانات الص���ادرة مؤخرا إلى أن اإليرادات 
الفعلية في األشهر اخلمسة األولى من السنة 
املالية احلالية ش���كلت ما نس���بته 82% من 

إجمالي اإليرادات املقدرة في امليزانية للسنة 
املالية بأكملها. وفي حال جاءت املصروفات 
الفعلية أقل بنحو 5 إلى 10% من تلك املقدرة، 
فتوقع الوطني أن حتق���ق امليزانية فائضا 
يتراوح بني 4.4 مليارات دينار و5.7 مليارات 
دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي 
اإليرادات لصالح صندوق األجيال القادمة. 
مع اإلش���ارة إلى أن ه���ذا الفائض، في حال 
حتقق، س���يكون ثالث أكبر فائض تسجله 

الكويت في تاريخها.

تقاريـر

»دار الخبير«: صراع السلطتين أّجل 
دعم الحكومة للسوق

»المشورة«: انخفاض مستويات الثقة بأداء الشركات
وراء عزوف المتداولين عن الشراء

ق����ال التقري����ر 
األسبوعي لشركة 
املش����ورة والراية 
ان  لالستش����ارات 
الل����ون األخض����ر 
غاب عن مؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالية م����ع نهاية إقفاله 
األسبوعي وتراجع جميع املؤشرات 
بحركة سلبية تشير الى انخفاض 
مس����تويات الثقة بأداء الشركات 
وسيطرة هاجس سلبي خاص بأداء 
شركات أخرى متعثرة، مما شكل 
أداء الشركات  ضغطا كبيرا على 
تراجعت معه األسعار الى مستويات 
متدنية وغابت اي بوادر عمليات 
شراء بشكل غير مسبوق، وكان 
الفصلية  لغياب نتائج الشركات 
واخلاصة بالربع الثالث األثر األكبر، 
كما ان اس����تمرار تدفق معلومات 
متضارب����ة عن صفق����ة زين كان 
عامل ضغط على أس����هم الشركة 
القيمة السوقية  األكبر من حيث 
بسوق الكويت لألوراق املالية، وأثر 
بش����كل كبير أيضا على مجموعة 
شركات مرتبطة بأداء هذه الشركة 

العمالقة.

اإلس����المية 14 نقطة واستقر عند 
مس����توى 513 نقطة، بينما خسر 
املتوافقة  مؤشر املشورة لألسهم 
16 نقطة وتراجع الى مستوى 602 
نقطة، كما تراجعت قيمة تداوالتهما 
بنسبة 155 و16.5% على مستوى 
املؤشرين وعلى التوالي، وتراجعت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة %18.5 

و10% على التوالي أيضا.
التقرير ان املستثمرين  وقال 
ينتظ����رون نتائج الرب����ع الثالث 
بش����غف إضافة الى أخبار صفقة 
زين والتي تراجعت قيمة تداوالتها 
بشكل حاد ولم تش����كل اكثر من 
6% من قيمة مجمل التداوالت بعد 
ان وصلت الى نس����بة 30% خالل 
الفت����رة املاضية، وتف����وق عليها 
البن����ك الوطني خالل األس����بوع 
التمويل اخلليجي  املاضي وبيت 
وبيتك بش����كل واضح، اذن زين 
ونتائج الرب����ع الثالث اضافة الى 
ما يتوقع ان يصدر من تشريعات 
خالل الفترة املقبلة من قبل مجلس 
االمة لعل ابرزها اقرار هيئة سوق 
املال سوف تكون مؤثرات تداوالت 

الفترة القادمة.

ولفت التقرير الى انه من عوامل 
الضغط غياب اي محفزات جديدة 
او أخبار ايجابية خاصة بالشركات 
بشكل خاص او باالقتصاد بشكل 
عام، ، ورغم أداء األسواق اخلليجية 
االيجابي ووصول مؤشري نيكي 
وداو جونز الى مستويات قياسية 
تخطت 10آالف نقطة، اال ان الداعم 
االول له����ذه االرتفاع����ات عوامل 

محلية في كال القطبني االقتصاديني 
الواليات املتحدة واليابان، وكانت 
نتائج الشركات الكبرى خالل الربع 
الثالث هي اهم العوامل االيجابية 
في مؤش����ري نيك����ي وداو جونز 

الكبيرين.
الداخلية  العوامل  اذن سلبية 
العوامل االقتصادية  واس����تقرار 
العاملية أعطت املستثمرين العذر 

في التريث وتراج����ع الرغبة في 
الدخول والشراء خالل هذه الفترة 
حتى يتيقنوا من نتائج الشركات 
الكويتية املتأخرة دائما عن الركب 
اخلليجي، لتسجل مؤشرات املشورة 
لألسهم اإلسالمية او املتوافقة مع 
الشريعة اداء سلبيا محققة خسائر 
بلغت 2.6% على مستوى املؤشرين، 
حيث فقد مؤشر املشورة لألسهم 

قال التقرير األس����بوعي لش����ركة دار 
اخلبير لالستش����ارات االقتصادية ان 
الكويتي شهد مسلسل  سوق األسهم 
انخفاض ملحوظ ومتوال خالل األسبوع 
املاضي لينخفض إلى حاجز 7700 نقطة 
وسادت حالة من الترقب لنتائج الربع الثالث وعمليات 
البيع من قبل املستثمرين جلني االرباح إال انه أغلق 
محققا أداء س����لبيا وانخفاضا نسبيا ألحجام وقيم 
التعامالت وذلك على عكس االرتفاعات التي شهدتها 
األسواق العاملية واستعادة الثقة بسوق األسهم من قبل 
املستثمرين األجانب، باإلضافة إلى انخفاض التداوالت 
في قطاع اخلدمات بشكل حاد، ممثلة بسهم زين الذي 
مازال����ت تذبذبات صفقة بيعه����ا تؤثر على مجريات 
التداول، ومن هنا تبرز أهمية الوضوح في موضوع 
صفقة زين ومنع التصريح����ات املتضاربة وأهمية 
تدخل إدارة البورصة في ذلك حماية للمس����تثمرين 

في السوق.
من جهة أخرى، قال التقرير ان أسعار النفط ارتفعت 
هذا األسبوع حيث قفزت أسعار النفط للعقود اآلجلة 
في التعامالت اآلسيوية األربعاء املاضي مقتربة من 
أعلى مستوى لها في خامس يوم من املكاسب مدعومة 
بضعف الدوالر وأرباح قوية أعلنتها شركة إنتل للرقائق 
االلكترونية دفعت العقود اآلجلة لألسهم األميركية 
إلى صعود حاد، ويب����دو أن العوامل الداخلية أكثر 
تأثيرا في مجريات السوق واملتمثلة في غياب الدور 
االيجابي للحكومة، إذ إن الصراع املستمر بني احلكومة 
واملجلس يجعل احلكومة تتردد في دعم السوق خوفا 
من مطالبات النواب بحل ديون املواطنني، خصوصا 

ان قانون االستقرار مازال غير مفعل وديون شركات 
االستثمار مازالت معلقة، ولقد طالبنا األسبوع املاضي 
احلكومة بالتحرك لشراء األسهم الرخيصة للشركات 
االنتاجية، واألصول املدرة للربح علي املدى الطويل 
ولدعم السوق بصوره عامة، وهنا مطلوب من احلكومة 
أن تتحلى بالش����جاعة وتقفز على حاجز اخلوف في 
مواجهة النواب أو إذا كانت غير قادرة على املواجهة 
فيجب أن تقوم بإنقاذ االقتصاد ككل وان تقوم بضخ 
استثمارات جريئة لدعم وحتريك االقتصاد من اجلانب 
االستهالكي واالس����تثماري، كما أن السوق الكويتي 
مازال بحاجه إلي صناع سوق حقيقيني يبعد السوق 
عن املضاربة الضارة ويوجهه إلى دعم الشركات ذات 
األداء اجليد مع العمل على االنتهاء من التش����ريعات 
املنظمة للسوق ومنها قانون هيئة سوق املال وقانون 
االستقرار االقتصادي وقانون الشركات وغيرها من 
القوانني احملفزة جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية. 
وقال التقرير انه يبدو أن الس����وق في حالة انتظار 
وترقب إلعالن نتائج الرب����ع الثالث، من املتوقع أن 
تنعش السوق في حالة ورود أرباح مشجعة باألخص 

من قطاع البنوك واخلدمات.
توقعات األسبوع املقبل: نتوقع أن يتذبذب سوق 
األسهم بني االرتفاع واالنخفاض وحتقيقه مستويات 
ايجابية ليواكب صحوة النتعاش االقتصادي العاملي 
وصدور النتائج املالية للربع الثالث 2009 للشركات 
املدرجة التي من املتوق����ع أن حتقق نتائج مختلفة، 
خصوصا قط����اع البنوك الذي يتوقع أن يتحس����ن 
أداؤه مما يؤدى إلى استعادة الثقة بالسوق من قبل 

املستثمرين.

»بيان«: تطورات صفقة »زين« لعبت دورًا بارزًا في نشاط السوق 
قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان سوق الكويت لألوراق املالية تراجع في 
األس����بوع املاضي متأثرا بشكل أساسي باخلسائر الكبيرة التي تكبدها في األيام األولى من 
األسبوع، فسجل مؤشر الس����وق السعري تراجعا أسبوعيا نسبته 1.79% في حني انخفض 
املؤشر الوزني بنهاية األسبوع بنسبة 2.84%. وقد لعبت تطورات صفقة أسهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( دورا بارزا في نش����اط السوق خالل األسبوع املاضي، إذ كان لها وقع سلبي 
على مجريات التداول في اليومني األولني من األسبوع، مما أدى إلى هيمنة عمليات البيع على 
حتركات املتعاملني مقابل إحجامهم الواضح عن الش����راء، وبالتالي تراجع مؤشرات السوق 
الرئيسية بشكل حاد خالل جلس����تي تداول األحد واالثنني. وعلى الرغم من متاسك السوق 
النس����بي في األيام التالية ومتكنه من تسجيل بعض املكاسب، إال أنه لم يعوض سوى جزء 
بسيط من خسائر أول يومني من األسبوع. ففي ظل استمرار حالة احلذر والترقب، اتسمت 
حتركات املتداولني بشكل عام باملضاربة السريعة، ما تسبب في تذبذب املؤشرات الرئيسية 
ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط الضعف املستمر في مستويات التداول، حيث بلغ متوسط 
القيمة اليومية للتداول خالل األسبوع املاضي 60.95 مليون دينار. فيما كان املتوسط اليومي 
حلجم التداول 280.28 مليون سهم. على الصعيد اخلارجي، تباين أداء أسواق األسهم املجاورة 
خالل األسبوع املاضي، حيث حققت أسواق السعودية واإلمارات منوا أسبوعيا بينما تراجعت 
األس����واق اخلليجية األخرى. أما عامليا، فقد واصلت األس����واق املالية الرئيس����ية تسجيلها 
لالرتفاعات خالل األسبوع، كما استمرت أس����عار النفط في االرتفاع تدريجيا حتى وصلت 
إلى مستوى قياسي جديد للعام احلالي بدعم من تراجع سعر الدوالر األميركي باإلضافة إلى 

التوقعات بانتعاش االقتصاد العاملي وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
وبالعودة إلى النشاط اليومي لس����وق الكويت لألوراق املالية في األسبوع املاضي، فقد 

تراجع السوق في أول جلسات األسبوع متأثرا بعمليات البيع التي سحبت مؤشري السوق 
الرئيسيني بقوة نحو املنطقة احلمراء بعد منو محدود في بداية اجللسة.

ثم ازدادت حدة عمليات البيع خالل جلس����ة يوم االثنني بسبب التأثير السلبي لتطورات 
صفقة أس����هم زين، ما أدى إلى تراجع املؤشرين الس����عري والوزني بنسبة أكبر من اليوم 

األول.
ومع نهاية جلسة يوم االثنني، بلغت نس����بة اخلسائر التي تكبدها املؤشر السعري عن 
أول يومني من األس����بوع 2.31% بينما سجل املؤشر الوزني خسارة بنسبة 3.23%. ثم متكن 
السوق يوم الثالثاء من تعويض جزء من خسائره املتكبدة في أول يومني من األسبوع، فبعد 
التذبذب خالل اجللسة، أقفل املؤشر السعري على مكسب بنسبة 0.56%، فيما سجل املؤشر 
الوزني منوا يوميا نسبته 1.14%. وفي يوم األربعاء، حقق السوق منوا محدودا خالل النصف 
األول من اجللس����ة ثم نزل بعدها دون مستوى إغالق اليوم السابق، إال أن املؤشر السعري 
أقفل على ارتفاع محدود مبس����اعدة تداوالت الدقائق األخيرة في حني سجل املؤشر الوزني 
تراجعا بنسبة 0.44%. عاد السوق بعدها إلى تكبد اخلسائر في آخر جلسات األسبوع، وإن 
كانت أخف حدة من تراجعات بداية األس����بوع، إذ سجل كل من املؤشرين السعري والوزني 
بنهاية جلسة يوم اخلميس تراجعا بنسبة 0.06% و0.28% على التوالي. وبذلك أنهى املؤشر 
السعري تداوالت األسبوع عند 7.707.9 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.79% عن إغالق األسبوع 
الذي س����بقه، بينما أقفل املؤش����ر الوزني يوم اخلميس عند 449.70 نقطة منخفضا بنسبة 
2.84%. وعلى الصعيد الس����نوي، يكون املؤشر السعري قد هبط دون مستوى إقفال العام 
املاضي مبا نس����بته 0.96%، فيما تقلصت نسبة منو املؤش����ر الوزني السنوية إلى %10.57 

مقارنة بإقفال العام 2008.

مؤش����رات القطاعات س����جلت جميع قطاعات س����وق الكويت لألوراق املالية تراجعا في 
مؤش����راتها بنهاية األسبوع املاضي، باس����تثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع االستثمار في 
مقدمة القطاعات اخلاسرة حيث أقفل مؤشره عند 6.364.4 نقطة منخفضا بنسبة 3.91%، تبعه 
قطاع العقار في املركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.10% بعد أن أغلق عند 3.068.7 
نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.98%، مقفال عند 9.068.9 نقطة. أما 
أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع األغذية والذي أغلق مؤشره عند 4.850.0 نقطة بتراجع 
نس����بته 0.67%. من ناحية أخرى، كان قطاع التأمني الرابح الوحيد خالل األسبوع املاضي، 

حيث منا مؤشره بنسبة 0.36% منهيا تداوالت األسبوع عند 2.923.0 نقطة.
انخفضت مؤش����رات التداول الثالثة للسوق خالل األسبوع املاضي، حيث تراجعت كمية 
األسهم املتداولة في السوق بنسبة بلغت 13.07% عن األسبوع السابق لتصل إلى 1.40 مليار 
سهم، بينما انخفضت قيمة األسهم املتداولة خالل األسبوع بنسبة 6.56% لتصل إلى 304.74 
مليون دينار. كما انخفض عدد الصفقات املنفذة، حيث شهد األسبوع املاضي تنفيذ 29.850 

صفقة بتراجع نسبته 5.49% عن األسبوع ما قبل املاضي.
شغل قطاع االستثمار املركز األول جلهة حجم التداول خالل األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد 
األسهم املتداولة للقطاع 459.94 مليون س����هم شكلت 32.82% من إجمالي تداوالت السوق، 
فيما شغل قطاع اخلدمات املرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداوالته 19.11% من إجمالي 
الس����وق، إذ مت تداول 267.83 مليون س����هم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل 
قطاع البنوك املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 33.18% بقيمة إجمالية 
101.10 مليون دينار. فيما شغل قطاع اخلدمات املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته 

إلى السوق 18.98% وبقيمة إجمالية 57.84 مليون دينار.


