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أوضح التقرير االقتصادي االسبوعي الصادر عن 
شركة الشال لالستشارات االقتصادية انه من 
املؤمنني وبقوة باستقاللية بنك الكويت املركزي 
والعمل على إعطائه سلطة أكبر في إدارة سياسة 
البلد النقدي���ة واالئتمانية وأضاف: ولئن خالف رأيا أو اجتهادا لنا 
بعض توجهاته مهما كانت وجاهة هذا الرأي أو االجتهاد، فإنه سيظل 

قاصرا عن ادراك جوانب مدعومة بكم كبير من املعلومات 
لدى البنك املركزي، ورغم ذلك من حقنا ومن حق 

آخرين االجتهاد بالنصح مع ترك احلق للبنك 
املركزي في اتخاذ ما يراه مناسبا، وفي هذا 

السياق فإننا نعتقد ان سعر اخلصم على 
الدينار الكويتي والذي يستخدم أساسا 
في حتديد تكلفة التمويل والبالغ حاليا 

3% مرتفع ويفترض تخفيضه.
وأشار التقرير الى ان العالم يجتاز 
أزمة مالية كبرى أدت الى خفض اسعار 
الفائدة أو إبقائها بحدود الصفر على 
عملتي أكبر اقتصادي���ن في العالم، 
ومعدالت البطالة في أكبر اقتصادات 

العالم، رغم بعض التحسن في نوفمبر 
الفائ���ت، تالمس الرقمني. واالس���بوع 

الفائت، قامت احلكومة في اليابان بإقرار 
مشروع حوافز اقتصادية مباشرة جديدة مبا 

قيمته 81 مليار دوالر لدعم حكومات األقاليم 
والش���ركات التي حتافظ على عمالتها وتشجيع 

االستهالك الداخلي الصديق للبيئة من أجل دعم الطلب 
احمللي ومقاومة استمرار التضخم السالب ومواجهة انخفاض 

جاذبية س���لعها خارج حدودها نتيجة قوة الني الياباني، الذي بلغ 
أعلى مستوياته، خالل 14 عاما، عند 84.83 ينا مقابل الدوالر في 27 
نوفمبر الفائت. ويستمر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
بالنصح باحلذر من ايقاف برامج التحفيز، في االقتصادات الرئيسة 
في وقت مبكر وبعض النصح يذهب الى ضرورة اس���تمرارها حتى 

عام 2012.
ذلك كله يعني ان انحسار القلق من هاجس التضخم واستمرار 
القلق على أسواق العمل، وبالتبعية على النمو االقتصادي، سوف 
يعني بقاء أسعار الفائدة هابطة، على كل العمالت الرئيسة، ملعظم 
عام 2010 ورمبا ملا بعد ذلك، ألن بعض التضخم بات مطلوبا وجزءا 

من العالج.
وقال التقرير أنه أمام ضعف الدوالر وانخفاض سعر 
الفائدة عليه، والذي يتوقع ان يستمر لفترة طويلة 
قادمة، ومع حتسن أسعار النفط وحتسن انتاجه 
الحقا، ووفرة تدفق النقد األجنبي محليا ال 
نرى مبررا إلبقاء الهامش واسعا وبحدود 
2.75% � 3.00% بني سعر الفائدة األساس 
على الدوالر وسعر اخلصم على الدينار. 
ولكن األهم، وملبررات ال عالقة لها بأداء 
االقتصاد الكلي وامنا بأوضاع املدينني 
وبعض األخبار السيئة والتي تؤثر 
في ثقة املستثمرين سعد والقصيبي 
وصفقة زين وقضايا اجيليتي وأزمة 
دبي واحتماالت مفاجآت املستقبل، متر 
الكويت بحالة من التضخم الس���الب 
في قيم األصول، ما قد يخلق مش���كلة 
التمويل  غير مبررة، وتخفيض تكلفة 
قد يخفف العبء على بعض املدينني من 
جانب، وقد يشجع في الوقت املناسب على 

االقتراض واالستثمار من جانب آخر.
وبينما األول قد يساعد على تعومي بعض املؤسسات 
واألفراد اجلادين يس���اعد اآلخر عل���ى التعجيل في دوران 
التموي���ل الضروري للطلب على األصول املضغوطة، إليقاف حقبة 
التضخم الس���الب أو غير املبرر منه، عل���ى أقل تقدير. لذلك نعتقد 
ان خفض س���عر اخلصم الى 2% على مرحلة أو مرحلتني متقاربتني 
قد يكون مفيدا وهو تدخل غير مباش���ر، وميكن عكسه، عند حتقق 

الغرض منه بسهولة.

تقــارير

»الشال«: خفض سعر الخصم إلى 2% مفيد  لمواجهة التضخم السلبي في قيم األصول

1.84 مليار دينار سيولة العقار »المتوقعة« في 2009

»العملة الخليجية« قد تستغرق 10 سنوات أخرى

أشار تقرير الش���ال الى ان آخر 
البيانات الصادرة عن وزارة العدل 
– ادارة التسجيل العقاري والتوثيق 
– لش���هر نوفمبر 2009 الى حتسن 
سيولة العقار، اذ بلغت جملة قيمة 
بيوع العقود والوكاالت نحو 310.8 
ماليني دينار، أي انها ارتفعت بنسبة 
قاربت 95.7%، مقارنة مبثيلتها في 
شهر أكتوبر املاضي، والتي بلغت نحو 
158.8 مليون دينار، كما قاربت نسبة 
ارتفاعه���ا 55.2%، مقارنة مبثيلتها 
في الش���هر نفسه من العام املاضي، 
والتي كانت ق���د بلغت نحو 200.2 
مليون دينار، وتعتبر قيمة التداول 
الش���هري لنوفمبر عام 2009، أعلى 
قيم���ة تداول في ع���ام 2009، وأحد 
األسباب الرئيس���ية وغير املتكررة 
لالرتفاع كان عقد صفقة بيع أرض 
)استثماري( مبساحة 11.7 ألف متر 
مربع، في منطقة الساملية بقيمة 86.7 
مليون دينار، خالل األسبوع األول 
من الشهر الفائت، األمر الذي انعكس 

إيجابيا على تداوالت الشهر.
واوض���ح التقرير انه وفي قراءة 

مقارنة إلجمالي تداوالت عام 2009 – 
حتى نهاية 25 نوفمبر 2009 – جند 
ان جملة قيمة بيوع العقود والوكاالت 
بلغت نحو 1689.5 مليون دينار، منها 
نحو 1148 مليون دينار عقودا و541،5 
مليون دين���ار وكاالت وبلغ نصيب 
السكن – عقودا ووكاالت – من اإلجمالي 
ما نس���بته 41.4%، فيما بلغ نصيب 
االستثماري نحو 38.4% والتجاري 

نحو 19.7%، واملخازن نحو %0.5.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات 
العقارية، خالل ما مضى  الصفقات 
من عام 2009، باملعدل االجمالي لعام 
2008، نالحظ ارتف���اع معدل قيمة 
الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا املعدل 
نحو 375.7 ألف دينار، مقارنة بنحو 
369.7 ألف دينار، في عام 2008، أي 
ان هذا املعدل قد منا مبا نسبته %1.6، 
ورمبا تسببت االنتقائية في نشاطي 
التجاري واخلاص في هذا االرتفاع، 
فقد ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، 
فيهما، مبا نسبته 13.8% و5.7%، على 
التوالي، بينما انخفض معدل الصفقة 
الواحدة، للنشاط االستثماري، مبا 

نسبته %6.6.
ولو افترضنا اس���تمرار سيولة 
الس���وق خالل ما تبقى من السنة – 
ش���هر واحد – عند املستوى نفسه، 
فستبلغ قيمة تداوالت السوق – عقودا 
ووكاالت – نحو 1843.1 مليون دينار، 
أي أدنى مبا قيمته 915.5 مليون دينار، 
ونسبته 33.2% عما كانت عليه في 
عام 2008، مما قد يعني تراجعا الى 
املركز الثامن في سيولة سوق العقار 
خالل الفت���رة 1999 – 2009 مقارنة 
مبستوى س���يولة السوق في العام 
الفائت، والت���ي بلغت نحو 2758.6 
ملي���ون دينار، وج���اءت في املركز 
الفترة نفسها، ولكن،  الرابع، خالل 
البد من مالحظة ان املعدل الشهري 
لتداوالت نصف العام األول من العام 
احلالي كان أقل سيولة، بنحو %10، 
من خمسة الش���هور األخيرة، حتى 
نهاية نوفمبر، ورغم ان شهر ديسمبر، 
بسبب كثرة العطالت فيه، قد يكون 
أقل سيولة، اال ان االجتاه العام املوجب 
يوحي بتحس���ن سيولة السوق في 

عام 2010.

أوضح تقرير الشال أن جلنة مشتركة 
من جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية 
وجلنة الشؤون اخلارجية في مجلس األمة 
ناقشت مشروع اتفاقية الوحدة النقدية 
اخلليجية، وأقرتها باإلجماع، باستثناء 
حتفظها في تقريرها على الفقرة اخلامسة 
من املادة الثالثة في االتفاقية، وهي صلب 
القانون، أو االقرار املس���بق للمضي في 
اصدار عملة موحدة، وهو ما يش���ترطه 
الدس���تور الكويتي. ونعتقد ان اللجنة 
املش���تركة كانت محقة في حتفظها، فما 
يفصلنا عن التحضير لضمان أكبر قدر من 
النجاح لتوحيد العملة هو خمس سنوات، 
على أقل تقدير، بافتراض الوعي بأهميته 
وااللتزام املطلق مبتطلباته املسبقة، وهو 

أمر غير مضمون.
فبعد عشر س���نوات من االعالن عن 
موعد بدء املشروع في عام 2000 لم يتحقق 
شيء ايجابي على االطالق، ونحن على 
مش���ارف عام 2010 بل على العكس من 
ذلك انسحبت دولتان من أصل ست من 
املشروع، وفكت الكويت ارتباط عملتها 
بالدوالر لذلك من احملتمل ان يأخذ تنفيذ 
املشروع عشر سنوات أخرى. وألن بلوغ 
مرحلة االندماج االقتصادي أمر يحتاج 
ال���ى تقومي، في حينه وه���و بعيد على 
املدى الزمني، لذلك من األفضل االنتظار 
حتى ذلك الوقت وبناء على حتليل الواقع 
في حينه يتم اصدار تش���ريع أو رفض 
اصداره أي ان املوافقة ال تكون مسبقة 

وعلى بياض.
وتبنى مجلس األمة في جلسة عامة 
رأي اللجنة املشتركة، أي انه اقر املشروع، 
شامال التحفظ الدستوري عليه وهو حتفظ 
صحيح وأصبح مشروع الوحدة النقدية 
اخلليجية قانونا، ولكن دون اذن مسبق 
إلصدار عملة خليجية موحدة، وأصبحت 
الكرة اآلن في ملعب جلان مجلس التعاون 
اخلليجي والدول األربع املش���اركة في 
املش���روع. ولن حتتمل ال���دول األربع، 
ولن يكون هناك مش���روع وحدة نقدية 
اذا لم تلتزم الدول األربع باالشتراطات 

التي غطاها ن���ص االتفاقية في مادتها 
الثالثة والبنود من 1 إلى 4، والتي تضمن 
السيطرة على اتساق السياسات املالية 
والنقدية واالقتصادية ونظم املدفوعات 
املثبت املشترك  والتس���ويات ش���املة 
للعمالت واالستقاللية املطلقة للسلطة 
النقدية املشتركة واألخيرة خاصية لم 

تتعودها دول املجلس كلها.
ونعتقد ان مجلس األمة سوف يرفض 
املضي في اقرار العملة اخلليجية املوحدة 
بعد خمس سنوات أو أكثر اذا ظل املشروع 
في حكم السوق اخلليجية املشتركة أي 
مجرد الفتة يلغي نصوصها أي قانون 
أو قرار قطري، على مس���توى كل دولة 
دون ان نستبعد احتمال فشل الدول في 

االلتزام باشتراطاته املسبقة.
ونحن في هذا التقرير نود تأكيد ما 
ذكرناه مرارا من ان مشروع الوحدة النقدية 
مشروع ضروري وان العالم بكامله يتجه 
الى توحيد قواه التفاوضية باالنخراط 
في مشروعات اقليمية أو قارية مماثلة، 
وان الهاجس قد بات في احتمال ضياع 
»الصغار« امام م���ا تفرضه العوملة من 
شروط ومتطلبات، ولكن البد من التذكير 
ايضا بأن هيكل مجلس التعاون اخلليجي 
والهياكل القطرية السياسية واالقتصادية 
ضمنه متخلفة ويطغى في سياق »إجنازات 
املجلس«، االهتمام بعناوين مشروعات 
التعاون على حساب مضامينها، والدليل 
القاطع هو ضياع عش���ر سنوات ما بني 
االعالن عن مش���روع العمل���ة املوحدة 
الثالثة  وانسحاب دولتني منه وخروج 
من الرابط املشترك، واقتصار كل االجناز 
على اقرار مقر الس���لطة النقدية فقط. 
وألن الكويت هي الدولة الوحيدة املتقدمة 
سياسيا ضمن املشروع ومجلس التعاون 
عامة يبقى دورها مهما جدا وضروريا في 
تقومي مشروعات الورق وحتى رفضها 
ان لزم، من اجل تصويب مسار مجلس 
التعاون اخلليجي، لذلك نحن نعتقد ان 
موقف مجلس األمة األخير من املشروع 

موقف صحيح وبناء.

ذكر التقرير أنه بعد ازمة دبي، سيستمر اقتصاد 
العال���م في طريقه نحو التعافي من ثاني اكبر ازمة 
مالية اصابته، ولكنه سيواجه عثرات جديدة وعديدة 
مثل ازمة دبي، وبعضها رئيسة، قد تهدد لفترة وجيزة 
استمرار السير في اجتاه التعافي، ورمبا تعيده الى 
ال���وراء، قليال، فما اصاب دبي قد يتكرر في اوروبا، 
مثال فاليونان عضو الوحدة النقدية االوروبية والتي 
سيحل موعد سداد ديون لها خالل سنة، بحدود 24 
مليار دوالر حالة تثير القلق، وتس���تحق املراقبة، 
ودول اوروبا االخرى مثل بلغاريا وهنغاريا والتفيا 
واستونيا وليتوانيا، والتي تفوق ديونها حجم ناجتها 
احمللي االجمالي، س���تقلق تعافي اقتصاد اوروبا � 
رغم صغرها � ألن االثر على الثقة الهشة يتضاعف 
اثر اي هزة، وتلك االقتصادات االوروبية اقتصادات 

مرشحة ألزمات.
على اجلانب اآلخر من العالم، هناك من يعتقد ان 
اكتساب مؤشر سوق االسهم الصيني نحو 80%، منذ 
بداية العام احلالي، واكتس���اب مؤشر سوق االسهم 
الهندي نحو 78%، في الفترة نفس���ها، ما هما سوى 
ش���واهد على بناء فقاعة اصول جديدة في آس���يا، 
وال بأس لو كان���ت احلالة عادية، ولكن، في الوقت 
الذي ينتظر فيه ان تقوم اقتصادات ناش���ئة بقطر 
االقتصادات الناضجة � وهي سابقة أولى في التاريخ 

� س���يؤدي انفجار اي فقاعة، في آس���يا، الى نتائج 
سلبية مضاعفة.

وفي أقصى الغرب، احتاج���ت الواليات املتحدة 
االميركي���ة الى زيادة مديونيته���ا العامة � التمويل 
بالعجز � من 20% الى 40% من ناجتها احمللي االجمالي، 
ف���ي ثالثينات القرن الفائت، عندم���ا انفجرت ازمة 
العالم الكبرى األولى في عام 1929، ويعتقد ان ديون 
الواليات املتحدة االميركية الس���يادية قد تصل الى 
80% من ناجتها احمللي االجمالي، في سبيل مواجهتها 
ألزمته���ا احلالية، وان عجز موازنتها الس���نوي قد 
يراوح ما بني 1.5 � 1.7 تريليون دوالر، ورغم جناح 
اجراءات العالج وضرورتها، اال ان هذا العجز الضخم 
ال ميكن ان يستمر، وهو مبثابة قنبلة موقوتة، البد 
من ابطاله���ا، تدريجيا، حتى ال تقطع الطريق نحو 
التعافي في اكبر اقتصادات العالم، وما ينطبق على 
الواليات املتحدة االميركية ينطبق على اقتصادات 
رئيسة أخرى، وإن بدرجة اخف، فاملنشطات � رغم 
حترمي استخدامها في األحوال العادية � استخدمت، 
وأحيانا بكثافة في زمن األزمة، لكن ما يبعث على قدر 
معقول من الطمأنينة هو ان كل دول العالم الرئيسة 

تعرف كل ما تقدم، وبدأت التحوط ملواجهته.
امران البد من االفادة منهما في زمن االزمة واحتماالت 
عثرات الطريق للخروج منها، األول هو ان الفارق بني 

العالم وبيننا، هو ان االخبار السيئة متداولة بعدد 
االخبار اجلديدة، بينما لدينا تأتي االخبار السيئة على 
شكل املفاجأة، كما حدث في ازمة دبي، ألن مستوى 
الشفافية � ومعها املساءلة � هابط، واألمر الثاني هو 
حتول العالم الى اعطاء صالحيات اكبر للس���لطات 
الرقابية، فإن اخلالف الفرنسي � البريطاني األخير 
عند تعيني فرنسي لرئاسة فريق الرقابة املالية لالحتاد 
األوروبي � مثال واضح الجتاهات املستقبل، والبد، 
محليا، من عمل جاد لتقوية سلطات الرقابة احمللية، 
ولعل صفقة »زين« وقضايا »أجيليتي« وتعامالت 
الورق في سوق االسهم الكويتية هي امثلة واضحة 
على امكان���ات اختصار فترة االزمة وتكاليفها، فيما 
لو كانت سلطات الرقابة لديها بعض االسنان، ونحن 
نعتقد ان االقتصاد العاملي سينمو في االجتاه املوجب 
ورمبا بحدود 3% في عام 2010 وان اقتصادات االقليم 
كلها ستنمو في االجتاه نفسه بدعم من اسعار النفط 
التي تتج���اوز مس���توى 70 دوالرا للبرميل والبدء 
بتنفيذ مش���روعات البنى التحتية في العام نفسه، 
اي التوسع في االنفاق االستثماري بدعم من فوائض 
املالية العامة، ولكن سيطول زمن التعافي من تبعات 
األزمة وتكاليفها بس���بب ضعف مستوى الشفافية 
وضعف مستويات االدارة واخلضوع لهلع املفاجآت 

غير السارة او اخلاطئة، بني احلني واآلخر.

3% معدل النمو المتوقع لدول الخليج في 2010

توّقع في تقريره األسبوعي بقاء سعر الفائدة منخفضًا لمعظم العمالت الرئيسية في 2010

أخبار السوق في أسبوع
اعلنت الهيئة العامة لالس����تثمار في الكويت انها باعت حصتها في 
مجموعة »سيتي غروب« االميركية بقيمة 4.1 مليارات دوالر، محققة بذلك 

ارباحا اجمالية بلغت 1.1 مليار دوالر.
انخفض��ت اس��عار النفط القل من 75 دوالرا للبرمي��ل امس مقتفية اثر 

اسواق االسهم االوروبية كرد فعل على ارتفاع الدوالر.
بنك الكويت املركزي يصدر س����ندات خزان����ة الجل لعام بقيمة 100 
مليون دينار )351.1 مليون دوالر( بسعر فائدة يبلغ 1.5% واظهرت بيانات 
البنك ان حجم االكتتاب في السندات بلغ ثالثة اضعاف الكمية املطروحة 

لالكتتاب.
عقدت شركة بيت ادارة السيولة لالستثمارات التابعة لبيت التمويل الكويتي 
شراكة اس��تراتيجية مع إي بالنيت فينتش��رز هولدينجز احملدودة لتأسيس 
شركة عاملية الدارة االصول، وفقا ملبادئ واحكام الشريعة االسالمية من شأنها 
ايجاد اصول متعددة مبتكرة، الى جانب خلق العديد من الفرص االس��تثمارية 

على مستوى العالم.

االستقرار يعود للسوق وسط تفاؤل وثقة المستثمرين
أوضح التقرير االسبوعي لشركة 
ب�  املثنى لالس���تثمار واخلاص 
ان السوق ساده حالة  »األنباء« 
من االس���تقرار اثر التصريحات 
التي ادلت بها الشركات الكويتية بعدم تعرضها 
لس���وق دبي بشكل كبير او حتى مؤثر، حيث 
سجل السوق ارتفاعا بنهاية االسبوع املاضي 
حيث كان اداء جميع املؤشرات الثالثة ايجابيا 
وبذلك ارتفع كل من مؤش���ر السوق السعري 
ومؤشر السوق الوزني ومؤشر املثنى االسالمي 
الوزني بنس���بة 3.40% و4.29% و3.94% على 

التوالي.
وكان الت���داول اجليد مع االرتفاع الطفيف 
امللحوظ في الشركات الرائدة تسبب في حتسني 
االداء جلميع املؤشرات الثالثة، حيث ان مؤشر 
السوق الوزني ومؤشر املثنى االسالمي الوزني 
كانا االكثر تقلبا وسجال بذلك نسبا حساسة 
39.26% و41.63% على التوالي، بينما س���جل 
مؤشر السوق السعري نسبة اقل من نظيريه 
تقدر ب� 27.32% خالل االسبوع لثالثة ايام من 

التداول فقط.
وذكر التقرير ان حالة االستقرار قد عادت 
للس���وق بعد ان أع���ادت روح التف���اؤل ثقة 
املس���تثمرين في السوق وذلك بعد االطمئنان 
على اصول الش���ركات وعدم تورطها في ازمة 
دبي. وارتفاع كل من اجمالي حجم التداول وقيمة 
التداول والصفقات بنس���بة 96.6% و%33.87 
و69.16% على التوال���ي، حيث يعكس تفاؤل 
املستثمرين مع العلم ان السبب الرئيسي للزيادة 
امللحوظة في النسب هو ان التداول في االسبوع 
املاضي كان 3 ايام بينما هذا االس���بوع كان 5 

ايام.
وعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط دون 
75 دوالرا والوضع االقتصادي العصيب، فقد 
سجلت القيمة السوقية ارتفاعا اسبوعيا يقدر 
ب���� 1.5% متثل في نهاية هذا االس���بوع بقيمة 
29.47 مليار دينار اكثر من االس���بوع املاضي 

ب� 0.43 مليار دينار.

وقد تكفلت موجة التفاؤل وابتعاد الشبهات 
عن تورط السوق مع مشكلة دبي بارتفاع 89 
ش���ركة متثل 43.18% من الس���وق اغلقت هذا 
االسبوع مسجلة ارباحا في حني ان 53 شركة 
سجلت خسائر بينما 62 شركة ظلت على ما هي 
 K عليه، مما يوضح الصورة املستقرة للسوق
وسط حتسن نسبي لبعض الشركات االسالمية 
الكبرى مع هبوط الشركات املتوسطة والصغيرة، 
ما ادى الى اتزان عام في السوق االسالمي، حيث 
ان 19 شركة انهت االسبوع مسجلة خسائر في 
القيمة، في حني ان 21 ش���ركة )من اصل 57( 

سجلت منوا في القيمة السوقية.
وبنينّ التقرير ان قطاع االس���تثمار ظل في 
الصدارة من حيث القطاع االكثر نشاطا، على 
الرغم من ارتفاع القطاع���ات االخرى ارتفاعا 
ملحوظا في اجمالي الكمية املتداولة. اجمالي 
الكمية املتداولة للقطاع هي 539 مليون سهم 

مقابل 181 مليون سهم في االسبوع السابق.
واشار التقرير الى ان السوق شهد ارتفاعا 
طفيفا باالضافة الى حالة ثبات بالنسبة للشركات 
الرائدة مثل زين وبنك الكويت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي، م���ا ادى الى اتزان في اداء 
السوق، حيث سجلوا تغيرات في القيمة السوقية 
بنسبة 0.00% و0.00% و3.85% على التوالي.

وباستثناء قطاع غير الكويتي، فقد سجلت 
القطاعات االخرى ارباحا في القيمة السوقية 
لها، وكان قطاع التغذية االعلى مجذوبا بشكل 
رئيسي بأداء الشركة الكويتية للتغذية � ذات 
ال���وزن االكبر في القط���اع � محققا ارباحا في 
القيمة السوقية )4.76%(، حيث كانت القيمة 
الس���وقية للقطاع 679 ملي���ون دينار متقدما 
هذا االس���بوع مبا يزيد على 26 مليون دينار، 
بينما كان قط���اع البنوك وهو اكبر القطاعات 
من ناحية القيمة السوقية متقدما هذا االسبوع 
بنسبة 1.79% وساهمت شركة اجيليتي بالشكل 
االكبر حيث حققت تقدما جيدا بلغ 9.21% مقارنة 

باالسبوع املاضي.

تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي عن أداء السوق والخاص بـ »األنباء«:

قطاع البنوك
9.63

%33.04

قطاع غير الكويتي
2.86
%9.86

القطاعات ـ القيمة السوقية )مليار(

قطاع االستثمار
3.11

%10.72

قطاع التأمين
0.33
%1.15

قطاع العقار
1.89
%6.52

قطاع الصناعة
2.34
%8.06

قطاع الخدمات
8.21

%28.26

قطاع األغذية
0.65
%2.25


