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4 أسواق خليجية تمكنت من تسجيل نمو بنهاية األسبوع الماضي 

»بيان«: موجات بيعية على األسهم القيادية
تهوي بالبورصة في ظل ترقب إعالنات الربع األول 

قال تقرير شركة بيان لالستثمار ان 4 
من أسواق األسهم اخلليجية متكنت من 
تسجيل منو بنهاية األسبوع املاضي، 
في حني تكبدت األسواق الثالثة الباقية خسائر 
متفاوتة كانت بسيطة باستثناء سوق الكويت 
لألوراق املالية، وقد شهد نشاط التداول منوا من 
ناحيتي مجموع كميات وقيم التداول ألس���واق 
األسهم اخلليجية وان كان منو القيمة هو األبرز، 
كما سجلت أغلب األسواق منفردة منوا لكل من 

كمية وقيمة التداول. 
وأوضح التقرير أن األسبوع املاضي 

ش���هد عدة أخبار وتصريحات 
إيجابية على مستوى االقتصاد 

العاملي، من أهمها تصريح 
رئيس البن���ك املركزي 

األوروبي أن االقتصاد 
العاملي اجتاز األزمة 
وإن كان االنتعاش 
االقتص���ادي مازال 
هش���ا، كم���ا وافق 
وزراء منطقة اليورو 
على دعم االقتصاد 
اليونان���ي بخط���ة 

طارئة تبلغ موازنتها 
حوالي 30 مليار يورو. 

أداء  وعل���ى صعي���د 
األس���واق، تعرض سوق 

املالية  ل���ألوراق  الكوي���ت 
ملوجة بيعية تسببت في خسارة 

أسبوعية ملؤشره، وقد تأثر السوق 
سلبا باألخبار املتعلقة بقضية شركة »أجيليتي« 
مع اجليش األميركي، فضال عن ضغوط بيعية 
طالت أسهما قيادية على إثر شائعات سلبية تخص 
تلك االخيرة، ومن ناحية أخرى بدأ املتداولون 
بترقب إعالنات نتائج الشركات املدرجة عن الربع 
األول من عام 2010. واشار التقرير الى أن السوق 
املالية السعودية عكس اجتاهه وسجل مؤشره 
منوا أهله لشغل املرتبة الثانية بني أسواق األسهم 
اخلليجية. ولقي السوق دعما إيجابيا من بعض 
النتائج التي أعلن عنها للش���ركات املدرجة عن 

الربع األول من عام 2010 والتي كانت إيجابية، 
وقد شهد قطاع املصارف ضغوطا بيعية قابلتها 
حركة شرائية على أسهم قطاع البتروكيماويات 

والتي متكنت من دعم السوق.
وذكر التقرير أن سوق البحرين لألوراق املالية 
كان أحد األس���واق املتراجعة بنهاية األسبوع 
املاضي، حيث تكبد مؤش���ر الس���وق خس���ارة 
أسبوعية رغم حتقيقه مكاسب يومية في ثالث 
جلسات تداول متأثرا بعمليات جني أرباح قوية 
دفعته لتس���جيل تراجع في اجللستني األولى 
والثالثة، وقد ساهمت املكاسب اليومية 
آلخر جلستني في تخفيف حدة 
خسارة السوق لتكون دون 

مستوى %1.
أما س���وقا اإلمارات 
فق���د س���جل كالهما 
مكاس���ب أسبوعية، 
إذ تص���در س���وق 
دبي املالي أس���واق 
اخلليجية  األسهم 
فيم���ا حل س���وق 
أبوظب���ي لألوراق 
املالية ثالثا. وتأثر 
الس���وقان إيجاب���ا 
الش���رائية  باحلركة 
النش���يطة التي طالت 
األسهم القيادية وخاصة 
أس���هم العقار، كما أسهمت 
رؤوس األم���وال األجنبية في 
الش���رائية. وقد ظهرت  النشاطات 
عمليات جني أرباح كردة فعل طبيعية الرتفاع 
أسعار العديد من األسهم إال أنها لم تكن من القوة 
بحيث تدفع أيا من السوقني للتراجع على املستوى 
األسبوعي. واشار التقرير الى أن مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية كان األكثر خس���ارة بني 
مؤشرات األسواق التي سجلت انخفاضا، حيث 
تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.44% مقفال عند 
مس���توى 7.384.5 نقطة، وقد انخفض املؤشر 
على إثر تراجع جميع قطاعات الس���وق وعلى 

رأسها قطاعا الصناعة واألغذية. 

 بنك الكويت املركزي سيصدر سندات خزانة ألجل عام 
واحد بقيمة 50 مليون دينار بفائدة 1.25% وذلك في خطوة 

الستيعاب فائض السيولة في السوق. 
  أعلن بنك برقان عن منحه تسهيالت ائتمانية لشركة »كي 
ج��ي إل« الدولية للموانئ والتخزين والنقل وذلك لتنفيذ عقد 
مش��روع املناقصة التي فازت بها الشركة أخيرا من مؤسسة 
املوانئ الكويتية لبناء معدات مناولة احلاويات في ميناء الشويخ 

وذلك بقيمة إجمالية قدرها 44.5 مليون دينار.
 »عارف للطاقة« تس���تعد لتنفيذ خطط االس���تحواذ 
واملشاركة بحصص في بعض الشركات في منطقة الشرق 
األوسط حيث توجد مشروعات لدى الشركة قيد الدراسة 
تبلغ قيمتها اإلجمالية ما يعادل 250 مليون دوالر، ويلعب 
بعضها دورا حيويا في البنية التحتية ملش���اريع النفط 

والكهرباء.
 صرح��ت وحدة بحثية تابعة لبي��ت التمويل الكويتي بأن 
مبيعات الصكوك اإلس��المية مرش��حة لالرتفاع بنسبة %50 
وصوال إلى 30 مليار دوالر في العام احلالي معززة مبع��دالت 
الف���ائدة املنخفضة واإلنفاق احلكومي على مشروعات ال��بنيات 

األساسية مبع���دالت كب��يرة.

أخبار الشركات

أكد في حديث لـ »CNBC عربية« أن محاولة قيامه بدور الوسيط ألطراف قطرية لالستحواذ على حصة »جنرال إلكتريك« في بنك »جارانتي« وراء شائعات االستحواذ

دبدوب: »الوطني« مستعد  لشراء الحصة المتنازع عليها
بين »التجاري« و»الدار« في »بوبيان«

السوق يعتمد على اإلشاعات واألخبار غير الصحيحة.. ونأسف العتذار مشاري العنجري عن رئاسة هيئة أسواق المال
كشف الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم 
دبدوب استعداد الوطني متلك بنك بوبيان بالكامل إذا حصل على 
املوافقات الالزمة، وانه على استعداد لشراء احلصة املتنازع عليها 
بني البنك التجاري وشركة دار االستثمار في حال مت التوصل إلى 

حل لهذا اخلالف بني الطرفني.
وقال دبدوب في مقابلة مع CNBC عربية انه رمبا من الصعب 
الوصول الى نس���بة ال� 60% التي وافق عليها البنك املركزي من 
السوق في الوقت احلالي، ولكن البنك الوطني ليس على عجالة 

في الوصول الى النسبة املرجوة.
جاء حديث دبدوب مبناسبة اعالن البنك عن ارباح الربع األول 
من العام احلالي والتي بلغت 76.3 ماليني دينار ما يعادل 24 فلسا 
للسهم، مش���يرا إلى أن البنك متكن من حتقيق منو بنسبة %20 

مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
 وارجع دبدوب هذا النمو إلى التطور الذي ش���هدته ايرادات 

اعماله اخلارجية خاصة في مصر وقطر.
وبخصوص اس���تحواذ بنك الكويت الوطني على بنك جديد 
في تركيا، صرح دبدوب بأن »الوطني« يطمح الى تنمية تواجده 
ف���ي تركيا حيث انه ميتلك حاليا حصة 40% من أحد البنوك كما 

يطمح إلى توسيع عمل هذا البنك ولكن لم يحصل بعد على موافقة 
شركائه هناك، والوطني قد ينظر في االستحواذ على بنك جديد 
في تركيا اذا تطلب األمر، وبخصوص ما أش���يع حول استحواذ 
الوطني على حصة في بنك جارانتي التركي، أش���ار دبدوب إلى 
ان بنك جارانتي هو ثاني أكبر بنك في تركيا، وبس���بب عالقته 
الش���خصية مع مالك البنك حاول لعب دور الوساطة مع اطراف 
قطرية لالس���تحواذ على حصة »جنرال إلكتريك« البال��غة %20 
في بن���ك جارانتي وهذا هو الس���بب وراء حدوث بعض اللبس 
وما أشيع حول أن الوطني يرغب في االستحواذ على حصة في 

جاران��تي.
وصرح الرئي���س التنفيذي ملجموعة بن���ك الكويت الوطني 
بأن البنك بصدد تأس���يس بنك في س���ورية بعد أن حصل على 

املوافقات الالزمة.
 وأض���اف اننا اآلن نعمل على خلق كيان إقليمي يحمل عالمة 
الوطني »NBK« م���ن خالل عملية تكامل كامل���ة لكل عملياتنا، 
وقال اننا ننمو بس���رعة ونحتاج اآلن إلى عملية تنظيم وهضم 

هذا النمو.
وفيما يخص سوق األسهم الكويتي أشار دبدوب إلى أن السوق 

يحتاج إلى تطبيق القوانني الالزمة وذلك س���يتم من خالل هيئة 
أسواق املال القادمة، واضاف لألس���ف اعتذر مشاري العنجري 
عن رئاس���ة الهيئة ونأمل ان تلعب الهيئة دورا كبيرا في تنظيم 

السوق.
واش���ار إلى أن السوق اليوم ال يعتمد على االساسيات ولكن 
في كثير من االحيان يعتمد على الشائعات وبعض االخبار غير 
الصحيحة واغالقات الدقيقة االخيرة التي تعطي مؤشرات غير 

حقيقية للتداول.
وفيما يخص اوضاع البنوك بصفة عامة صرح ابراهيم دبدوب 
بأنه يتوقع ان تس���تمر كل البنوك حول العالم في سياسة أخذ 
املخصصات والتح���وط وزيادة رؤوس األم���وال فالعالم � رغم 

التحسن � مازال لم يتعاف بالكامل.
واعرب عن تفاؤله لألوضاع داخل الكويت خاصة خالل النصف 
الثاني من العام احلالي، شريطة ان يتم طرح املشروعات التنموية 

الضخمة التي مت االعالن عنها.
 واش���ار إلى أن الكويت تعتمد  بالدرجة األولى على االنفاق 
العام، وان البنك الوطني يتوقع ان ينمو الناجت احمللي في الكويت 

من دون احتساب النفط بنسبة %4.

خطة أوروبا لدعم اليونان تنعش اليورو ... ومخاوف من عدم تطبيقها
قال التقرير األس����بوعي لبنك الكويت الوطني في تقريره عن 
أس����واق النقد أن الدوالر شهد أداء مستقرا على مدار األسبوع 
املاضي. كما ان اإلعالن عن خطة املجموعة األوروبية وصندوق 
النقد الدولي لدعم اليونان عزز موقف اليورو في الس����اعات 
األولى من التداول في بداية األسبوع، إال أن العملة األوروبية 
لم تستطع بعد ذلك احملافظة على مكاسبها في غمرة مخاوف 
تتعلق بتطبيق اخلطة وهي مخاوف كان لها أثر س����لبي على 

أسعار سندات اليورو والسندات اليونانية.
وتابع التقرير انه بعد أن ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3692 
يوم االثنني، تراجع لينخفض إلى 1.3473 يوم اجلمعة وهو أدنى 
مستوياته خالل األسبوع قبل أن يقفل في نهاية التداول على 
1.3502. وحصل اجلنيه االس����ترليني على دعم نسبي نتيجة 
لتحول في توجهات املراكز القصيرة )Short Position( في اليورو/
جنيه، ليرتفع االسترليني إلى 1.5524، وهو أعلى مستوى له 
خالل األسبوع قبل أن يتراجع قليال ويقفل مساء اجلمعة على 

1.5358 بذلك يكون أداؤه خالل األسبوع مستقرا.
وأخيرا، تداول الني الياباني حول سعر افتتاحه يوم االثنني 
والبالغ 93.18 وذلك على مدى األس����بوع قبل أن يعزز موقفه 

يوم اجلمعة ويقفل على 92.17.
وقال إن الدينار الكويتي قد سجل 0.28765 دوالر مع بداية 
األس����بوع اجلاري. وبني التقرير ان عدد إقفاالت الرهون في 

الواليات املتحدة ارتفع بنس����بة 16% مقارنة بالفترة السابقة 
من الع����ام املاضي وذلك بالتزامن م����ع ارتفاع حاالت احلجز 
من جانب البنوك على العقارات التي أخفق مالكوها بتسديد 

أقساط الرهون.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد عمليات بدء إنش����اء املساكن 
اجلديدة في شهر مارس ليصل إلى 626 ألفا على أساس سنوي، 
مرتفعا بنسبة 1.6% عن العدد املسجل خالل فبراير والذي بلغ 
616.000 بعد التعديل وارتفع عدد تراخيص البناء، الذي يعتبر 
مؤش����را على اجتاه عمليات البناء في املستقبل، إلى 685 ألفا 

وهو أعلى مستوى لهذا املؤشر منذ شهر أكتوبر 2008.
واوضح التقرير ان العجز في ميزان التجارة األميركي ارتفع 
بنسبة 7.4% ليصل إلى 39.7 مليار دوالر مقارنة ب� 37 مليار 
دوالر بعد التعديل في الش����هر السابق. ويعزى هذا االرتفاع، 
بشكل رئيس����ي، إلى زيادة واردات السلع االستهالكية، األمر 
الذي يدل على عودة النمو االقتصادي، علما بأن املشتروات من 
السلع األجنبية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر واأللعاب 
واملس����تحضرات الصيدالنية ارتفعت إلى 182.9 مليار دوالر 

خالل الشهر.
وعن معدل التضخم قال التقرير ان مؤش����ر أسعار السلع 
االس����تهالكية ارتفع في ش����هر مارس بنس����بة 0.1% فيما يدل 
على استمرار تدني معدل التضخم املصاحب ملسيرة التعافي 

االقتصادي. وقد بقي معدل التضخم األساسي، الذي ال يشمل 
أس����عار منتجات الطاقة والطاقة التي تتس����م بالتقلب، عند 
مستوى ال� 0% على أساس شهري وال� 1.1% على أساس سنوي 
متوافقا مع توقعات السوق. وارتفعت أسعار السلع املستوردة 
إلى الواليات املتحدة، كما قيست من قبل وزارة العمل، بنسبة 
أقل مما كان متوقعا، األمر الذي يدل على تدني اإلشارات على 
تنام����ي الضغوط التضخمية من اخلارج، فقد ارتفع مؤش����ر 
أسعار الواردات بنس����بة 0.7% بعد انخفاض بلغ -0.2% بعد 

التعديل في شهر فبراير.
وأش����ار تقرير البنك إلى أن توسعا بسيطا لالقتصاد في 
جميع أنحاء الوالي����ات املتحدة ظهر في تقرير دوري أصدره 
مجلس االحتياط الفيدرالي، حيث قال املجلس »إن النش����اط 
االقتصادي العام سجل ارتفاعا بس����يطا منذ التقرير األخير 
في جميع مناطق االحتياط الفيدرالي باستثناء منطقة سانت 
لويس«. وميكن أن نستش����ف من هذا التصريح أن االنتعاش 
آخذ في التوسع ولكن من دون أي تسارع يذكر. هذا، وسوف 

يعقد االجتماع التالي للجنة يوم 28 أبريل.
وعن مبيعات التجزئة وثقة املستهلكني قال التقرير ان مبيعات 
التجزئة ارتفعت بنس����بة 1.6% خالل الشهر املاضي، مسجلة 
بذلك أكبر حتسن منذ 4 أشهر في غمرة تهافت األميركيني على 

مجمعات التسوق ومعارض السيارات خالل شهر مارس.

التق������ري����ر  ق����ال 
لشركة  االسبوعي 
املثنى لالس����تثمار 
واخل����اص ب�»األنب����اء« ان كل من 
مؤشر الس����وقي السعري ومؤشر 
املثني االسالمي واملؤشر الوزرني 
تراجع����ا بنس����بة 2.44% و%2.56 
و3.56% و3.06% على التوالي وقد 
اتس����مت تداوالت االسبوع املاضي 
ببعض التقلبات في نسب احلساسية 
مقارنه في األس����بوع قبل املاضي  
املاضي وكان األسوأ مؤشر املثنى 
اإلسالمي حيث سجل نسبة تقدر ب� 
13.67% تاله مؤشر السوق الوزني 
بنسبة 11.99% وأما مؤشر السوق 
السعري فقد سجل نسبة %7.54.  
وأضاف التقرير ان الكمية املتداولة 
تراجعت حيث بلغت 1.790 مليار 
سهم مسجله بذلك تراجعا بنسبة 
4.9%، اما بالنس����بة لقيمة التداول 
والصفقات فقد سجلت منوا بنسب 
متفاوتة بلغت 13.2% و0.3% على 
التوالي حيث بلغت القيمة املتداولة 
والصفقات لهذا األس����بوع 431.58 
مليون دين����ار و34.51 ألف صفقة 

على التوالي. وبني التقرير انه وعلى 
الرغم من زي����ادة القيمة املتداولة 
بنسبة ملحوظة، لم يظهر تأثيرها 
على القيمة السوقية حيث سجلت 
رغم هذا االرتفاع تراجعا بنس����بة 
2.6% متثل في نهاية هذا االسبوع 
بقيمة 34.51 مليار دينار مقارنة ب� 
35.42 مليار لألسبوع السابق. وقال 
التقرير ان البورصة سجلت األسبوع 
املاضي أسوأ أداء من السابق حيث 
سجلت 34 شركة فقط منوا في القيمة 
السوقية لها، في حني أن 117 شركة 
سجلت خسائر في القيمة السوقية 
لها وأما األسهم الباقية لم تسجل 
أي تغير.  وأما بالنسبة للشركات 
اإلسالمية فقد أنهت 8 شركات فقط 
هذا األسبوع على اجلانب اإليجابي، 
في حني أن 31 شركة )من أصل 60( 
سجلت خسائر في القيمة السوقية، 
وأما األسهم الباقية فلم تسجل اي 
تغير. هناك تغير واضح في الكمية 
املتداولة للقطاعات حيث احتل قطاع 
اخلدمات الصدارة من حيث القطاع 
األكثر نشاطا، حيث بلغت إجمالي 
الكمية املتداولة للقطاع 553 مليون 

س����هم مقابل 561 مليون سهم في 
االسبوع السابق في حني حل قطاع 
االستثمار في املركز الثاني بكمية 
متداولة بلغت 468 مليون سهم يليه 
قطاع العقار بكمية تداول تقدر ب� 
239 مليون سهم. وقد سجلت جميع 
القطاعات لهذا األسبوع تراجعا في 
القيمة السوقية لها وكان األكثر نزوال 
قطاع التغذية بنس����بة 6.9% تاله 
قطاع اخلدمات بنس����بة 4.5% وأما 
أفضل القطاعات لهذا األسبوع فكان 
قطاع البنوك حيث سجل تراجعا في 
القيمة السوقية بنسبة 0.31% تاله 

قطاع التأمني بنسبة %0.56.
وبالنس����بة ألكثر الرابحني فإن 
ش����ركة متويل اإلس����كان تصدرت 
القائمة بنس����بة 26% تالها كل من 
التمدين  البنك األهل����ي وش����ركة 
االستثمارية بنسبة 22.55% و%19.12 
على التوالي وعل����ى جانب األكثر 
نزوال فكانت ش����ركة إستراتيجيا 
لالستثمار بنس����بة 28.57% تالها 
كل من شركة بيان لالستثمار وشركة 
دبي األولى بنسبة 20.88% و%17.39 

على التوالي.

»المثنى«: مؤشر المثني اإلسالمي األكثر تقلباً في تداوالت األسبوع الماضي

»ڤيڤا« تنظم يومًا مفتوحًا  لموظفي مركز خدمة العمالء
احتفلت إدارة خدمة العمالء ب� »ڤيڤا« باليوم املفتوح ملوظفيها، 
في جو مليء باحلماس���ة والسرور، حيث فاجأ م.جنيب العوضي 
املوظفني بحضوره وكان في اس���تقباله لدى وصوله مديرة مركز 
خدمة العمالء ندى دشتي ومدير القطاع البشري باإلنابة سلطان 
الشهراني. وبهذه املناسبة، قال م.العوضي ان إقامة وحضور مثل 
هذه املناسبات يعتبر من أبجديات العمل في »ڤيڤا« وهو نابع من 
إمياننا العميق بضرورة االندماج واللقاء والتواصل مع املوظفني 
واحلديث إليهم والترفيه عنهم في إطار الشراكة املجتمعية، وهو 
ما ينعك���س بالضرورة على األداء العام ملوظفينا نحو األحس���ن 
واألجود. بدورها، ثمنت مديرة املركز ندى دشتى حرص الرئيس 
التنفيذي على احلضور ومشاركة موظفي املركز في اليوم املفتوح، 
موضحة أن هذا األمر ليس بغريب على م.العوضي فهو من أش���د 
الناس حبا للتواجد في مثل هذه املناسبات وخلق جو من الراحة 

والسرور في نفوس املوظفني.

تقـرير


