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»بيان«: الكويت خارج خسائر األسواق المتأثرة 
بمديونية دبي األسبوع الماضي

»الجمان«: هيئة االستثمار تمتلك 2.156 مليار دينار 
بما يعادل 7% من رأسمال الشركات المدرجة

قال حتليل مختصر ع����ن متغيرات وأداء 
امللكي����ات املعلنة في الش����ركات املدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية للهيئة العامة 
لالس����تثمار اعده مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادي����ة ان الهيئة متتلك ما قيمته 2.156 
مليار دينار، وذلك مبا يساوي ويفوق 5% من 
رأس����مال الشركات املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية بتاريخ 2009/11/30، وذلك في 
تسع من الش����ركات املدرجة بنسب متفاوتة، 
وتعادل تلك امللكية 7% من القيمة الرأسمالية 

لبورصة الكويت بالتاريخ املذكور.
ويتركز 49% م����ن امللكيات املعلنة للهيئة 
في »زين« مببل����غ 1.053 مليون دينار، يليها 
في »بيتك« مببلغ 555 مليون دينار بنس����بة 
28% من مجمل استثمارات الهيئة املعلنة، ثم 
في »اتصاالت« مببلغ 183 مليون دينار بوزن 
استثماري يبلغ 8%، أما من حيث أعلى نسب 
امللكية، فتتصدر »كويتية« القائمة بنس����بة 
76.2%، تليها »مواش����ي« بنسبة 57.55%، ثم 
»اسمنت« بنسبة 29.4%. وقد تراجعت قيمة 
امللكيات املعلنة للهيئة العامة لالستثمار مبعدل 
47% منذ ان����دالع األزمة االقتصادية في بداية 
النصف الثاني 2008 حتى نهاية نوفمبر املاضي 
)2009(، وذلك من 3.8 إلى 2.0 مليار دينار، أي 

بانخفاض قدره 1.8 مليار دينار، وذلك بافتراض 
اس����تبعاد عمليات دخول وخروج الهيئة من 
قائمة كبار املالك خالل الفترة املذكورة، جتدر 
اإلشارة إلى أن املؤشر الوزني لسوق الكويت 
لألوراق املالية قد انخفض مبعدل 50% خالل 
نفس الفترة املشار إليها. أما عمليات الدخول 
واخلروج في قائمة كبار املالك للهيئة العامة 
لالستثمار في الشركات املدرجة خالل الفترة 
من 2008/7/1 حتى 2009/11/30 لالستثمار، فقد 
بلغت ثالث عمليات دخول وعمليتي خروج، 
ومتثلت عملي����ات الدخول في »بنك اخلليج« 
بنسبة 16.08% و»بتروجلف« بنسبة %11.62 
و»الصينية« بنس����بة 15%، علما أن مساهمة 
الهيئة العامة في »الصينية« هي منذ تأسيسها، 
لكن عملية الدخول كانت مبناس����بة إدراجها 
خالل نوفمبر املاضي، أم����ا عمليات اخلروج 
خالل الفترة املذكورة، فقد كانت في شركتني 
هما »بنك بوبيان« و»د للتمويل« بنسبة 20 

و18.4% على التوالي.
وقد كان أقص����ى انخفاض ف����ي امللكيات 
املعلنة للهيئة العامة لالستثمار خالل الفترة 
من 2008/7/1 إلى 2009/11/30 من حيث األرقام 
املطلقة في »بيتك« مببلغ 807 ماليني دينار، 
تالها في »زين« مببلغ 647 مليون دينار، ثم 

»أس����منت« مببلغ 138 مليون دينار، أما أعلى 
االنخفاض من حيث النسبة، فتصدر القائمة 
»كويتية« مبعدل 69%، ثم »اسمنت« و»بيتك« 
بنسبة 60 و57% على التوالي، في حني كانت 
احلصة الوحيدة للهيئة التي حققت منوا في 
»مواشي« خالل الفترة املذكورة مبعدل 9% مبا 
يعادل 2.8 مليون دينار، وهي احلصة األصغر 
ضمن امللكيات املعلنة للهيئة من حيث املبلغ 

بواقع 34.6 مليون دينار.
 جتدر اإلش����ارة إلى أن املصدر األساسي 
للبيانات أعاله هو املوقع اإللكتروني لسوق 
الكويت لألوراق املالية، كما أن امللكيات املعلنة 
للهيئة العامة لالستثمار الواردة أعاله هي ما 
يساوي أو يزيد على 5% من رأسمال الشركات، 
حيث ال تش����مل ما يقل عن ذلك، كما ال تشمل 
استثمارات الهيئة غير املباشرة سواء كانت 
من خالل محافظ بإدارة الغير أو في صناديق 
استثمارية، من جهة أخرى، فإن مبلغ االنخفاض 
في قيمة امللكيات املعلنة للهيئة � املشار إليه 
أعاله � والبالغ 1.8 مليار دينار � يعتبر خسائر 
غير محققة وفقا ملعايير احملاس����بة الدولية 
الواجبة التطبيق في الكويت بشكل عام، ومن 
املمكن أال تظهر تلك اخلسائر في دفاتر الهيئة 

في حال تطبيقها معايير محاسبة أخرى.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان أسواق األسهم 
اخلليجية اجتمع���ت في خانة 
اخلسائر األسبوعية باستثناء 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
والذي حقق مكس���با بس���يطا، 
وكانت اخلسائر قاسية في أكثر 
من سوق وزاد من تأثيرها الترابط 
بني أس���واق األسهم اخلليجية، 
إذ استمرت األزمة الناجتة عن 
تأجيل س���داد ديون مجموعة 
دب���ي العاملية وش���ركة نخيل 
كونها املؤثر األبرز على مختلف 
األس���واق وإن بنسب متفاوتة، 
واتفقت أسواق األسهم اخلليجية 
في اجتاهها العام مع أداء أسواق 
األسهم العاملية والتي تراجعت 
هي األخرى خالل األسبوع، فيما 
انخفضت أسعار النفط مقتربة 
من مس���توى 70 دوالرا متأثرا 
بدوره بتحرك أس���عار الصرف 
للدوالر األميركي، هذا وقد ظهرت 
حركة ارتداد ف���ي يوم التداول 
األخير من األسبوع املاضي بني 
املتراجعة باستثناء  األس���واق 
السوق املالية السعودية، وهو 
ما أسهم في التخفيف من خسائر 

مؤشرات تلك األسواق.
وعلى صعيد أداء األسواق ذكر 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 
املالية برز بأداء مختلف عن بقية 
أسواق األسهم اخلليجية إذ أظهر 
حالة من املراوحة والتماسك على 
الرغم من اس���تمرار تأثير أزمة 
ديون مجموعة دبي العاملية على 
أسواق األسهم اخلليجية، وشهد 
السوق حالة من الترقب املشوب 
باحلذر نتيجة احلراك السياسي 
الداخلي، وقد جتاوب الس���وق 

مع ق���رار احلكوم���ة مبواجهة 
املقدمة  االس���تجوابات األربعة 
ضدها في مجلس األمة، مما قد 
يكون له أثر إيجابي على االقتصاد 
احمللي. هذا وكانت احلركة على 
قطاعي البن���وك واخلدمات لها 
الدور األبرز في مس���ار مؤشر 
السوق خالل األسبوع املاضي. 
ولفت التقرير الى ان البورصة 
السعودية تكبدت خسارة قوية 
دفعتها إلى شغل املرتبة الثانية 
كأكبر اخلاسرين خلف سوق دبي 

املال����ي، وذلك كونها تلقت تأثيرا 
مؤجال لألزمة هذا األسبوع بسبب 
استمرار إجازة عيد األضحى املبارك 
إلى نهاية األسبوع قبل املاضي. 
ول����م تفلح تصريح����ات محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
بأن انكشاف املصارف السعودية 
على األزمة مح����دود للغاية، في 
طمأن����ة املتداول����ني، إذ قاد قطاع 
املصارف قطاعات السوق األخرى 
في مس����ار هابط تسبب في تكبد 

السوق خلسائر كبيرة.

سوقا السعودية ودبي سجال أكبر الخسائر

في 9 شركات بنسب متفاوتة

السوق الكويتي خارج نطاق خسائر االسواق اخلليجية

متوسطات التداول

السوق
متوسط القيمة المتداولة )مليون دوالر(متوسط الكمية المتداولة )مليون سهم(

األسبوع 
السابق

األسبوع 
األسبوع الترتيب%اجلاري

السابق
األسبوع 
الترتيب%اجلاري

6-19.83%17.994161.42129.41%224.62265.03سوق الكويت لألوراق املالية

3.514%2.976741.52767.56%115.88119.32السوق املالية السعودية

794.781%642.6810.817.25%1.047.72سوق البحرين لألوراق املالية

7-34.90%7125.8481.93-26.27%15.2011.21بورصة قطر

50.533%50.51310.9016.40%10.7016.11سوق مسقط لألوراق املالية

199.192%143.19260.03179.60%195.34475.05سوق دبي املالي

2.445%11.85568.0069.66%112.34125.66سوق أبوظبي لألوراق املالية

»الزمردة«: جني األرباح وارتفاع 
الدوالر ساهما  في هبوط الذهب 

قال التقرير األسبوعي لشركة الزمردة القابضة ان سعر 
الذهب هبط إلى أدنى مس����توى له منذ أربعة أس����ابيع 
ليصل الى ما دون 1110 دوالرات لألونصة نهاية اجلمعة 
متأثرا بعدة عوامل على رأسها حتسن قيمة الدوالر امام 
العمالت األوروبية باإلضافة الى اندفاع العديد من املستثمرين الى بيع 
استثماراتهم من الذهب جلني مزيد من أرباح ارتفاع الذهب وخوفا من 
اجتاه الذهب الى الهبوط باإلضافة الى رغبة الكثير منهم في تسييل 
استثماراتهم من الذهب لتحديد موقف نتائج أعمالهم قبل نهاية العام. 
وأوضح التقرير ان تأثير تقرير البطالة في الس����وق األميركي ظهر 
على الذهب طوال ايام االسبوع املاضي ووضح جليا ان الذهب يسلك 
اجتاه الهبوط من بداية االسبوع وزاد من التفاؤل انتعاشة االقتصاد 
األميركي مع ظهور تقرير مبيعات التجزئة وتقرير ثقة املستهلك من 
جامعة ميتش����جان بنتائج ايجابية هبط الذهب على أثرها الى 1109 
دوالرات لألونصة بعد ان اغلق على 1130 يوم اخلميس في نيويورك 
وارتفع الى 1142 ظهر اجلمعة بأوروبا ويبدو ان األيام املقبلة ستشهد 
مزيدا من الهب��وط في اس����عار الذهب اذا اس����تمرت نفس االنتعاشة 
في االقتصاد األميركي الذي يبدو انه تعاف��ى من مرحلة االسوأ وبدا 
يتلمس منحنى الصع��ود ولكن هن����اك رأي يجب االنتباه اليه وهو 
يفس����ر التحسن في الدوالر واالقتصاد األميركي عبارة عن سراب قد 
ينكش����ف مع بداية العام اجلديد وان التحسن في تقري��ر البطالة في 
سوق العمل حتسن موسمي نتيج��ة اقتراب اعياد الكريسماس واعياد 
امليالد وحاجة الس����وق الى عمالة موسمية خالل هذه االيام ويضاف 
الى هذا ان ارتفاع قيمة الدوالر نتيجة ليس����ت نابعة من قوة الدوالر 
وامن��ا من ضع��ف قيم��ة الي��ورو ونتيج��ة تداعي��ات األزمة العاملي��ة 
عل����ى اغلب دول منطقة اليورو وظهر هذا جليا مع مديونية اليونان 
التي جتاوزت ال����� 300 مليار وهناك أنباء عن دول اخرى تقترب من 
دائرة اخلطر مثل اسابنيا والبرتغال. ولفت التقرير الى ان املتأمل في 
االسبوع املاضي يجد ان االمور كلها اختلفت قلبا وقالبا وكما يقولون 
انقلب السحر على الساحر وبعد ان كان اليورو يتحكم في مؤشرات 
السوق ويتالعب بالدوالر مع كل تقرير او نتائج مالية ووصلت قيمته 
1.515 دوالر أصبح����ت قيمته اآلن دوما في هبوط امام الدوالر وبدأنا 
نرى مستويات جديدة بدأت من 1.480 ثم 1.470 ختاما مبستوى 1.455 
دوالر يوم اجلمعة وميكن ان نرى مزيدا من السحر لقيمة الدوالر في 
األي����ام املقبلة مثل اجتاه الذهب الى مزيد من الهبوط حيث يتوقع ان 
يصل الذهب الى 1070 دوالرا في حالة ما اذا كس����ر حاجز 1100 دوالر 

خالل األيام املقبلة.

تقــارير


