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ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في أميركا بنسبة 7.4% خالل شهر نوفمبر

تزايد القلق حول تباطؤ االقتصاد الياباني

مؤشرات األسهم

االقتصاد، ومع ذلك، فإن بنك اجنلترا سيتخذ 
املزيد من اجراءات لدعم االقتصاد اذا ما تعثرت 

عملية التعافي االقتصادي.
كم����ا تزايد القلق يوم اجلمعة حول تباطؤ 
تعافي االقتصاد الياباني على ضوء ما تضمنته 
املؤش����رات االقتصادية من دالئل سلبية، مثل 
ارتفاع معدل البطالة واستمر تباطؤ النشاط في 
ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فقد ارتفع معدل 
البطالة الى 5.2% في ش����هر نوفمبر مقارنة ب� 
5.1% في الشهر السابق، في اول اداء سلبي لهذا 
املؤشر خالل االشهر االربعة االخيرة، وفي تقرير 
اخر، انخفض مؤشر االسعار االستهالكية %1.7 

بعد انخفاض بلغ 2.2% في الشهر السابق.

تطرق تقرير الوطني 
الى الس����وق البريطانية 
مش����يرا الى اعالن مكتب 
االحصائيات الوطنية ان 
الناجت احملل����ي االجمالي 
للمملكة املتحدة قد تقلص 
بنسبة 0.2% خالل الربع 
الثالث مقارنة بتقديرات 
ب����أن تبل����غ نس����بة هذا 
التراجع 0.3% خالل ربع 
السنة املذكور، وقد صرح 
املكتب بأن املس����اهمات 
االجمالية التي حققها قطاع 
االنشاء قد قابلها تخفيض 

لبيانات اداء قطاعي االنتاج واخلدمات، وباملقارنة 
بالفترة ذاتها من السنة املاضية، بقيت نسبة 
تراجع الناجت احمللي االجمالي عند مس����توى 
5.1%، وهي النس����بة ذاتها التي كانت متوقعة 

من قبل املكتب في الفترة السابقة.
كما صوتت جلنة السياسة النقدية التابعة 
لبنك اجنلترا في اجتماعها لشهر ديسمبر بأغلبية 
9 الى 0 لصالح االستمرار في برنامج التخفيض 
الكمي البالغة قيمته 200 مليار جنيه واالبقاء 
على اسعار الفائدة عند مستوى ال� 0.5%، وذلك 
حسبما تبني من محاضر اجتماع اللجنة للشهر 
املذكور، ويقول املراقبون االقتصاديون ان اللجنة 
قد وصلت الى نهاي����ة اخلط على صعيد دعم 

ذكر تقرير بيان أنه نظرا الختالف عدد 
أيام التداول بني األسبوع املاضي واألسبوع 
الذي سبقه، فقد مت مقارنة متوسطات التداول 
بني األسبوعني. هذا وشهدت أسواق األسهم 
العاملة في االس���بوع املاضي  اخلليجية 
تراجعا للمتوسط اليومي ملجموع أحجام 
الت���داول، حيث انخفض بنس���بة بلغت 
40.06%، وذلك بعد أن بلغ 830.70 مليون 
سهم مقابل 1.39 مليار سهم في االسبوع قبل 
املاضي. في حني تراجع املتوسط اليومي 
ملجموع قيم التداول بنسبة 17.18%، إذ وصل 
الى 1.08 مليار دوالر اميركي في االسبوع 
املاضي مقابل 1.31 مليار دوالر اميركي في 

االسبوع الذي سبقه.
على صعيد الكمي���ة املتداولة، تراجع 

املتوس���ط اليومي حلجم التداول في كل 
األس���واق، تصدرها سوق دبي املالي بعد 
أن نقص املتوسط اليومي حلجم التداول 
فيه بنسبة 53.99%. .وحل سوق أبوظبي 
لألوراق املالية ثانيا بتراجع 43.60% فيما 
جاء س���وق الكويت لألوراق املالية ثالثا 
بانخفاض نسبته 35.86%. أما أقل األسواق 
تراجعا، فكانت السوق املالية السعودية، 
والتي انخفض متوسط حجم التداول فيها 
بنس���بة 0.95%. هذا وكان أكبر متوسط 
حلجم تداول بني أسواق االسهم اخلليجية 
من نصيب سوق الكويت لألوراق املالية 
والذي بلغ 427.92 مليون سهم، في حني جاء 
سوق دبي املالي في املركز الثاني مبتوسط 

حجم تداول بلغ 225.27 مليون سهم.

الدوالر تراجع امام العمالت

عدنان املسلم

أحد املتداولني يتابع مؤشرات السوق

الدخل واإلنفاق إلى برامج التحفيز 
السابقة  البيانات  احلكومي، وأن 
عززت الثقة في أن االقتصاد قد بدأ 

في تعزيز ركائزه األساسية.

المؤشرات االقتصادية

وتطرق التقرير الى املؤشرات 
االقتصادية حيث بني ان طلبيات 
الس����لع املعمرة ارتفعت بنسبة 
0.2%، مقارنة بتوقعات الس����وق 
بأن ترتفع بنسبة 0.5% في شهر 
نوفمبر، ويعزى هذا األداء املتواضع 
إلى االنخف����اض احلاد والذي بلغ 

32.6% في طلبيات الطائرات.
فقد ارتفعت طلبيات الس����لع 
النقل  املعمرة، باس����تثناء قطاع 
واملواصالت، إل����ى 2%، علما بأن 
الطلبيات ق����د ارتفعت في جميع 
الفئات الصناعية الرئيسية باستثناء 

قطاع النقل واملواصالت.
وفي تقرير منفصل صدر عن 
العمل األميركية، انخفض  وزارة 
عدد املطالبات األولية بالتعويض 
عن البطالة ب� 28.000 مطالبة لتصل 
إل����ى 452.000 مطالبة، مقارنة ب� 
480.000 في األسبوع السابق، وهو 
أداء أفضل من التوقعات بأن يبلغ 
عدد هذه املطالبات 470.000 مطالبة، 
ويقول االقتصاديون إن جراح سوق 
العمل ب����دأت تلتئم بعد أن تلقت 
ضربات شديدة خالل أسوأ ركود 
اقتصادي تشهده الواليات املتحدة 

من ثالثينيات القرن املاضي.

عند مستوى 7.055.70 نقطة. 
من ناحية أخرى، سجل مؤشر 
السوق املالية السعودية منوا 
نس���بته 1.46% عندم���ا أغلق 
عن���د 6.243.93 نقط���ة، فيما 
زاد مؤش���ر س���وق البحرين 
لألوراق املالية بنسبة %0.08 
منهيا تداوالت األس���بوع عند 

1.448.74 نقطة.
واس���تمر عدد األس���واق 
التي س���جلت مكس���با على 
الس���نوي خمسة  املس���توى 
أسواق، فيما ظل كل من سوق 
الكويت لألوراق املالية وسوق 
البحرين ل���ألوراق املالية في 
خانة اخلسائر السنوية، وذلك 
بعد أن وصلت خسارة مؤشر 
سوق الكويت لألوراق املالية 
إلى 9.34%، فيما كانت خسارة 
مؤشر سوق البحرين لألوراق 

املالية %19.70.
أما األس���واق التي سجلت 
ارتفاعا، فقد تصدرتها السوق 
الس���عودية، إذ سجل  املالية 
ارتفاعا نسبته %30  مؤشرها 
مقارنة مع إقفاله في عام 2008. 
تبعها س���وق مسقط لألوراق 
املالية في املرتبة الثانية، حيث 
سجل مؤش���ره منوا نسبته 
الثالثة كانت  املرتبة   .%13.35
م���ن نصيب س���وق أبوظبي 
ل���ألوراق املالي���ة، والذي زاد 
مؤشره بنسبة 12.93% مقارنة 
بقيمته في نهاية العام املاضي. 
حل سوق دبي املالي في املرتبة 
الرابعة بعد أن سجل مؤشره 
مكسبا سنويا نسبته 7.51%. أما 
أقل األسواق تسجيال للمكاسب، 
فكانت بورصة قطر، والتي حقق 
مؤشرها ارتفاعا نسبته %2.31 
مقارنة مع إقفاله في نهاية العام 

املاضي.

ذك���ر تقري���ر ش���ركة بيان 
لالس���تثمار حول اداء االسواق 
اخلليجية خالل االسبوع املاضي 
أن عمليات جني األرباح هيمنت 
على أسواق األسهم اخلليجية 
دافعة خمس���ا منها لتس���جيل 
خسائر ملؤشراتها، في حني حقق 
كل من السوق املالية السعودية 
وسوق البحرين لألوراق املالية 
مكاسب وإن كانت طفيفة فيما 
يخص األخير. واتسم األسبوع 
التداول  املاضي بتراجع نشاط 
على املس���توى اليومي مقارنة 
باألسبوع الذي سبقه. هذا وقد 
ب���دأت بوادر إعالن���ات النتائج 
الس���نوية لبعض الشركات في 
الظهور، وترافق ذلك مع حالة 
ترقب كالسيكية للنتائج السنوية. 
وقد استمرت العوامل الداخلية 
في أسواق األسهم اخلليجية في 
كونها املؤثر الرئيسي على مسار 
التداوالت خالل األسبوع املاضي، 
إذ لم تظهر األس���واق استجابة 
واضحة لألداء اإليجابي ألسواق 
األس���هم الرئيسية بالعالم، وال 
النفط والذي  بتحسن أس���عار 
عاود االرتفاع مجددا بعد فترة 

من التراجع.
أداء األسواق،  وعلى صعيد 
قال التقرير ان س���وق الكويت 
لألوراق املالية س���جل تراجعا 
طفيف���ا إثر تعرض���ه لعمليات 
جني أرباح متوقعة بعد مكاسبه 
األخيرة، والتي عبرت عن نفسها 
في صورة ضغوط بيعية شملت 
أسهما قيادية، والتي تصدرها 
العمومية  سهم شركة املخازن 
)أجيليتي(، إذ تأثر الطلب عليه 
بغياب املعلومات عن مشكلتها 
القانونية مع اجليش األميركي، 
فيما ظهرت عمليات ش���رائية 
تركزت على األسهم الصغيرة، 

يتوقعه االقتصاديون، ومع ذلك، 
كان هذا األداء هو أعلى معدل منو 
يحقق����ه االقتصاد األميركي خالل 
الس����نتني املاضيتني، ويعزى هذا 
إلى اإلنفاق  النمو بشكل رئيسي 
االستهالكي وحتسن سوق العقار 
الس����كني وتباط����ؤ معدل تقلص 
املخزون السلعي وزيادة الصادرات 
وارتفاع اإلنفاق احلكومي كجزء 
من عملية التحفي����ز على النمو. 
وجاء في األرقام التي أعلنتها وزارة 
التجارة أن مجمل الدخل الذي حققه 
األميركيون ارتفع بنسبة 0.4% في 
شهر نوفمبر مقارنة ب� 0.3% في 
أكتوبر، األمر ال����ذي عزز اإلنفاق 

االستهالكي ليرتفع إلى %0.5.
ويرج����ع الفضل ف����ي ارتفاع 

من أسواق األسهم اخلليجية 
أقفلت على خس���ائر. وتصدر 
املالي األس���واق  س���وق دبي 
املتراجع���ة، بع���د أن تراجع 
مؤشره مسجال خسارة نسبتها 
6.39% مغلق���ا عند مس���توى 
1.759.21 نقط���ة. فيم���ا حل 
سوق أبوظبي لألوراق املالية 
في املرتبة الثانية، حيث أغلق 
مؤشره عند مستوى 2.699.07 
نقطة مسجال تراجعا بنسبة 
2.71%. وج���اءت بورصة قطر 
في املرتبة الثالثة، وذلك بعد 
أن انخفض مؤش���رها بنسبة 
1.70% من قيمت���ه مقارنة مع 
إقفال األسب���وع قب����ل املاضي، 
وذلك حينما أقفل عند مستوى 
7.045.50 نقط���ة. أما س���وق 
الكويت لألوراق املالية، فكان 
مؤش���ره هو األقل تراجعا في 
األسبوع املاض�����ي، إذ سجل 
خسارة نسبتها 0.68% مقفال 

ارتفع مؤشر السوق على الرغم 
من تراجع نشاط التداول نسبيا 
بدعم األسهم القيادية والتي قادها 
سهم سابك، حيث حظي بدوره 
بتأثي���ر إيجابي نتيجة اإلعالن 
عن نهاية قضي���ة اإلغراق مع 

الصني.
وفي سوقي اإلمارات، ضربت 
موجة قوي���ة من عمليات جني 
األرباح كال السوقني، وذلك بعد 
النمو الكبير لسوقي اإلمارات في 
األسبوع قبل املاضي. حيث سجال 
خسائر ملؤشراتهما كانت قاسية 
لسوق دبي املالي. ولم يفلح خبر 
تقدم س���وق دبي املالي بعرض 
لالستحواذ على ناسداك دبي عبر 
121 مليون  صفقة تبلغ قيمتها 
دوالر في إنقاذ س���وق دبي من 

تسجيل اخلسائر األسبوعية.

أداء المؤشرات

وأشار التقرير الى أن خمسا 

بيد أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر 
السوق لتسجيل مكاسب، وإن 
خففت من خسائره. وقد شملت 
التراجع جميع قطاعات  موجة 
السوق والتي اجتمعت مؤشراتها 
على تسجيل اخلسائر األسبوعية 

باستثناء قطاع العقار.
أما السوق املالية السعودية، 
فأوضح التقرير أنها قد شهدت 
اإلعالن عن املوازنة العامة لعام 
2010 والتي جاءت إيجابية على 
أكثر م���ن صعي���د، وتعد تلك 
املوازن���ة والبالغ���ة 540 مليار 
ريال هي األكبر في تاريخ اململكة 
حتى اآلن، وقد سرت موجة من 
االرتي���اح والتف���اؤل على إثر 
إعالنها، إذ أن���ه من املنتظر أن 
يتسبب زيادة اإلنفاق احلكومي 
في إنع���اش احلالة االقتصادية 
وتوفير مجاالت عمل واس���عة 
للشركات. وقد استجاب السوق 
بشكل جيد لتلك األخبار، حيث 

مصادر وزارة التجارة.
ويعكس هذا االنخفاض متديدا 
للتحفيز الضريبي املمنوح ملشتري 
املساكن للمرة األولى وكان من املقرر 
انتهاء العمل ببرنامج التحفيز هذا 
في شهر نوفمبر، وكان الرقم أقل 
بكثير مما كان متوقعا ما أدى إلى أن 

يخسر السوق مكاسبه السابقة.

الناتج المحلي اإلجمالي

وب����نينّ التقري����ر ان االقتصاد 
األميركي س����جل منوا بلغ %2.2 
خالل الربع الثالث من السنة )بعد 
تعديل هذه النس����بة بتخفيضها 
من 2.8%( حسب ما أعلنته وزارة 
التجارة يوم الثالثاء. وقد جاءت 
هذه املراجعة أدنى بكثير مما كان 

القائمة في الواليات املتحدة ارتفعت 
بنسبة 7.4% في شهر نوفمبر لتصل 
إلى 6.54 ماليني وحدة، وهو أعلى 
معدل تصل إليه منذ شهر فبراير 
2007 وفاق التوقعات بأن تبلغ هذه 
املبيعات 6.25 ماليني وحدة حسب 
الوطنية لبائعي  تقدير اجلمعية 
العقار، وقد أدى اإلعالن عن هذه 
األرقام إلى فورة كبيرة في األسواق 

األميركية يوم الثالثاء.
وجتدر اإلشارة إلى أن مبيعات 
املساكن اجلديدة، التي متثل شريحة 
صغيرة نس����بيا في سوق تهيمن 
عليها مبيعات املساكن القائمة، قد 
تراجعت بنسبة 11.3% لتصل إلى 
355.000 وح����دة بعد تعديل هذا 
الرقم من 400.000 وحدة حسب 

قال التقرير االس���بوعي لبنك 
الكويت الوطني عن اسواق النقد ان 
األسبوع املاضي شهد أداء متباينا 
للدوالر مقابل العمالت الرئيسية في 
سوق لم يشهد تداوال كثيفا بسبب 
عطلة األعياد في الدول الرئيسية في 
العالم. وكان اليورو ضعيفا مقابل 
العملة األميركية في بداية األسبوع 
حيث بدأ تداوله بس���عر 1.4309 
وتراجع إل���ى 1.4218 يوم الثالثاء 
لكنه ارتفع الحق���ا وأقفل مرتفعا 
عل���ى 1.4411، وكذل���ك بدأ اجلنيه 
االسترليني األسبوع قويا بسعر 
1.6119 وانخفض الحقا إلى 1.5922 
قبل أن يقفل في نهاية التداول خالل 

األسبوع عند مستوى 1.5966.
أما الني الياباني فقد كان أدنى 
مس����توى له 91.87 مقابل الدوالر 
بعد أن افتتح بسعر 90.26 صباح 
االثن����ني، وأقفل في نهاية التداول 
خالل األسبوع عند مستوى 91.11، 
بينما وصل الفرنك السويس����ري 
إلى مستوى 1.0503 وأقفل بسعر 
1.0360 متقدما عن مركزه في بداية 

األسبوع.

مبيعات المنازل

وذكر التقرير ان مبيعات املنازل 

»بيان«: عمليات جني األرباح هيمنت على األسواق الخليجية 
ودفعتها لتسجيل خسائر بمؤشراتها

أكد أن تراجع بورصة الكويت جاء إثر تعرضها لعمليات جني أرباح متوقعة بعد مكاسبها األخيرة

»الوطني«: أداء متباين وغير كثيف للدوالر بسبب عطلة األعياد
تقــارير

المسلم:كل حقوق دائني »الدار« مضمونة ولم نطلب أي خفض في القيمة
دبي � األسواق.نت: قال رئيس مجلس ادارة شركة »دار االستثمار« 
عدنان املسلم ان شركته لم تطلب خفض قيمة الديون في مفاوضات 
اعادة الهيكلة التي تخضع لها الشركة، مؤكدا أن االتفاقية التي وافق 

عليها ثلثا الدائنني تشتمل على ضمان كامل حلقوقهم. 
وقال املسلم في مقابلة مع قناة العربية ان الضمان الكامل الذي 
يتمتع به الدائنون يتمثل في »حتويل األصول الى اللجنة التي متثل 
البنوك الدائنة، والتي ل���ن يتم البيع أو التصرف أو االحتفاظ بأي 

من األصول الى بعد احلصول على موافقتها«. 
وشرح املس���لم أس���باب التعثر الذي مرت به الشركة بقوله ان 
أمواال اس���تحقت على الش���ركة في بداية األزمة، ورفض الدائنون 
تأجيل سدادها خالفا ملا جرت عليه العادة، وفي الوقت نفسه »حصل 

توقف دائم عند اجلميع ولم يكن البيع أيضا ممكنا، فلم نتمكن من 
احلصول على أمول ال من الدائنني وال املس���اهمني ولم نستطع بيع 

األصول املتوافرة«. 
وأش���ار املس���لم الى أن هذا التعثر الذي مرت به الشركة حصل 
على الرغم من أن الش���ركة كانت تتمتع بتنويع في مصادر الدخل 
حيث لم يكن يت���م االعتماد على مصدر واحد بأكثر من 8%، وكذلك 
احلال بالنسبة الستخدامات األموال التي لم تتركز في جهة واحدة 

دون غيرها. 
وقال املسلم ان مجموع التزامات »دار االستثمار« بحسب امليزانية 

يتراوح بني 950 مليون الى مليار دينار.
وأشار املسلم الى أن الثلث املتبقي من الذين لم يوافقوا على اعادة 

الهيكلة، هم اما ينتظرون اجتماع مجلس االدارة، أو رفضوا بشكل 
كامل، وهؤالء »عددهم قليل جدا ال يكاد يذكر«. 

ودعا املس���لم جميع الدائنني لشركة »دار االستثمار« أو اجلهات 
الرقابية له���ؤالء الدائنني الى أن يوافقوا على اتفاقية اعادة الهيكلة 
حتقيقا ملصاحلهم »ألن كل العقود مع دار االستثمار خاضعة للشريعة 
االسالمية ومن يذهب للتقاضي فسينتظر ثالث الى خمس سنوات 
للحصول على حقوقه، وعندها ل���ن يحصل على أي أرباح، ولذلك 
فم���ن مصلحة اجلميع الدخول في خطة اع���ادة الهيكلة«، على حد 

تعبيره. 
ولم يحدد املس���لم األصول املرش���حة للبيع ضم���ن خطة اعادة 

الهيكلة.

أكد أنه تم تحويل أصول الشركة إلى اللجنة التي تمثل البنوك الدائنة

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

المؤشر
اإلقفال 

األسبوعي

التغير 

األسبوعي
الترتيبالتغير السنويالترتيب

6-9.34%3-0.68%7.055.7الكويت السعري
30.001%1.461%6.243.93السعودية العام
7-19.70%0.082%1.448.74البحرين العام

2.315%5-1.70%7.045.50قطر
13.352%4-1.28%6.167.27مسقط 30

7.514%7-6.39%1.759.21دبي
12.933%6-2.71%2.699.07أبوظبي العام


