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قال مدير قسم السبائك بشركة 
مجوهرات الزمردة رجب حامد 
ان أسعار الذهب أنهت تداوالت 
االسبوع املاضي على هبوط كبير 
مقارنة بأسعار بداية االسبوع 
متأثرة بارتفاع قيمة الدوالر أمام 
العم���ات األوروبية نهاية يوم 
اجلمعة املاضي وتراجعات أسواق 
االسهم األميركية مبا فيها مؤشر 
داو جونز الذي هبط 150 نقطة 

في آخر يوم من التداول.
وأوضح حامد انه على الرغم 
من البداية القوية ألسعار الذهب 
في بداية االسبوع حيث افتتحت 

األسواق األسيوية على سعر 1150 دوالر لاونصة 
واألسواق األميركية على سعر 1157 دوالر لاونصة 
ووصلت مع نهاية االقفال لنفس اليوم الى مستوى 
1161 دوالر اال ان التذبذب في األس���عار كان السمة 
السائدة طوال أيام االسبوع ووجدنا اسعار الذهب 
تختلف في اليوم الواحد مبقدار 20 دوالرا بني أعلى 
سعر واقل سعر بل تباينت االسعار بني الصعود 
والهبوط لنفس اليوم فتارة يصعد الذهب الى 1145 
دوالرا في بداية اليوم وتارة أخرى يهبط الى 1120 
دوالرا قبل نهاية اليوم وهذا دليل قاطع على عدة 
أمور على رأس���ها تذبذب حركة األسواق العاملية 
وفقدان الثقة في اغلب االستثمارات ويضاف الى 
ذلك حتكم مستوى سعر الدوالر في منحنى اسعار 
املعادن الثمينة. فعندما هبطت قيمة الدوالر امام 
اليورو الى مستوى 1.450 دوالر وامام االسترلينى 
الى مس���توى 1.635 دوالر وجدنا الذهب يتداول 
فوق مستوى 1140 دوالرا والعكس مع ارتفاع قيمة 
الدوالر امام اليورو الى مستوى 1.430 دوالر وامام 
االسترلينى 1.598 دوالر ش���اهدنا الذهب يقترب 
من 1120 دوالرا لاونصة وهكذا استمرت العاقة 
العكسية � احلالية � بني الدوالر والذهب ونتوقع 

ان تستمر طوال الربع االول من العام.
واشار حامد الى ان املركزي االوربي ابقى اسعار 
الفائدة كما هي دون تغير ولم يكن في حديث رئيسه 
تريشيه اي ايضاحات جديدة واغلب مضمون خطابه 
هو تكرار ممل ملا سبق ذكره في السابق ويبدو أن 
اجلميع يتفق على ابقاء الفائدة دون تغير س���واء 
في اوروبا او أميركا ولن نرى اي تغير في اسعارها 

قبل ستة شهور من اآلن وسوف 
تظل الفوائد منخفضة ملدة عامني 
على اقل تقدير ولكن ما استجد 
عل���ى الس���احة االوروبية هذا 
االسبوع هو ظهور ازمة اليونان 
مره اخرى وتشكيك البعض في 
قدرة احلكوم���ة اليونانية على 

جتاوز هذه االزمة.
الناحية  ان���ه م���ن  وذك���ر 
االقتصادية يصعب التنبؤ باجتاه 
منحنى االسعار في الفترة القادمة 
خصوصا في ظل حركة الذهب في 
الفترة االخيرة ولكن من الناحية 
التقنية فان كل املعطيات تشير 
الى احتمال ارتفاع االسعار هو االرجح وامكانية اجتاه 
االسعار الى جتاوز املستويات القياسية وارد على 
املدى الطويل ويثبت هذا تشبث الذهب باملستويات 
املرتفعة من بداية العام واغلب التصحيحات كانت 
ف���ي اضيق احلدود ويدعم هذا الراى ايضا ضعف 
االسواق العاملية وفقدان الثقة في استثمارات االسهم 
مع عدم اس���تقرار قيمة ال���دوالر ومع هذا نحن ال 
نس���تبعد تصحيحات جديدة السعار الذهب على 
املدى القصير وق���د يكون حاجز 1100 دوالر هدفا 
لكسرها. وبني ان الذهب افتتح االسبوع على سعر 
1157 دوالرا لاونصة باالسواق األميركية وحقق 
اعلى سعر 1161 دوالرا يوم االثنني واقل سعر 1119 
دوالرا يوم االربعاء وانهى تداوالت االسبوع على 
سعر 1129 دوالرا بانخفاض 29 دوالرا عن االسبوع 
املاضي ويتوقع ان دعم السعر مير مبستوى 1125 
دوالرا ثم مس���توى 1108 دوالرات ثم الى مستوى 
1075 دوالرا في حني ان مقاومة السعر للذهب قد 
متر مبستوى 1132 دوالرا ثم مستوى 1151 دوالرا ثم 
مستوى 1169 دوالرا وبدأت الفضة اسبوعها على 
سعر 18.81 دوالرا وحققت اعلى سعر 18.90 دوالرا 
يوم االثنني واقل س���عر 18.18 دوالرا يوم الثاثاء 
وانهت تداوالت االس���بوع على سعر 18.41 دوالرا 
بانخفاض 40 سنتا عن االسبوع املاضي ويتوقع 
دعم السعر مير مبستوى 18.13 دوالرا ثم مستوى 
17.78 دوالرا ثم الى مستوى 17.59 دوالرا في حني 
ان مقاومة السعر للفضة قد متر مبستوى 18.52 
دوالرا ثم مستوى 18.80 دوالرا ثم اخيرا مستوى 

19.23 دوالرا.

»جلوبل«: خسائر الصناديق المحلية المستثمرة 
باألسهم الكويتية تصل لـ 13.9% في 2009

 حامد: تذبذب الدوالر يضغط
على أسعار الذهب نحو االنخفاض

قال بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في تقريره 
الشهري عن اداء الصناديق الكويتية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية فقد 0.24% من قيمته خال ديسمبر 
املاضي لينهي مؤشر »جلوبل« العام تداوالت نهاية 
العام مغلقا عند مستوى 186.23 نقطة. بينما بلغت 

خسائر املؤشر ما نسبته 9.78% منذ بداية العام.
على صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها 
منذ بداية العام 2009 فقد تراوحت خسائر صناديق 
األس����هم التي تستثمر في أسهم الشركات الكويتية 
فقط املدرجة في س����وق الكويت لألوراق املالية ما 
بني 0.40% و13.90%، وذلك مقارنة مبؤش����ر جلوبل 
للشركات الكويتية الذي سجل خسائر خال العام 
2009 بنس����بة 9.02%. وقد استطاع صندوق واحد 
أن يقدم أداء أفضل من أداء مؤشر جلوبل للشركات 
الكويتية، بينما تراوح أداء صناديق األس����هم التي 
تستثمر في س����وق الكويت لألوراق املالية ككل ما 
بني أرباح هامشية ووحيدة بلغت 0.42% وخسائر 

بلغت 24.33%. في حني س����جل مؤشر جلوبل العام 
انخفاضا منذ بداية العام 2009 بنسبة 9.78%. وقد 
تفوقت 5 صناديق من إجمالي عشرة صناديق شملها 

التقرير في أدائها على املؤشر.
من جانب آخر، بلغت خس����ائر صندوق مؤشر 
جلوبل ألكبر عشر شركات ما نسبته 9.43% خال 
الع����ام 2009 متفوقا بذلك على أداء مؤش����ر جلوبل 
ألكبر عش����ر ش����ركات الذي انخفض بدوره بنسبة 
10.58% منذ بداية العام2009. بينما سجل صندوق 
الصناعية ملؤشر داو جونز الكويت تراجعا بنسبة 

9.07% منذ بداية العام احلالي.
أما صندوق مؤش����ر املثنى اإلسامي فقد سجل 
انخفاضا بنسبة 18.34 % خال تلك الفترة أما صناديق 
األسهم التي تس����تثمر في سوق الكويت واألسواق 
اخلليجية والعربية، فقد تراوح أداؤها ما بني %3.05 
كأرباح وحيدة و27.74% كخس����ائر منذ بداية العام 

.2009

في تقريره الشهري عن أداء الصناديق الكويتية خالل ديسمبر الماضي

»المركزي األوروبي« أبقى أسعار الفائدة كما هي دون تغير

رجب حامد


