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»رفلكشنز« تفتح أبوابها في الكويت وتنضم 

لـ »مجموعة يوسف أحمد الغانم«

انضم����ت  »رفلكش����نز«  إلى 
»مجموعة ش����ركات يوسف أحمد 
الغ����امن« لتق����دم مس����توى راقيا 
ومفهوما جدي����دا البداع تصاميم 
احلمام����ات، من خ����ال مجموعة 
حصرية وممي����زة من اخلاطات 
وقط����ع الباط واإلكسس����وارات 

املكملة.
وتقع »رفلكشنز« في منطقة 
الشويخ قرب »كراج الغامن«، ومتنح 
زبائنه����ا فرصة حتوي����ل »واحة 
شخصية« من ماذ أنيق وهادئ، 
حيث يكون بإمكان املرء أن يدلل 
نفسه فيلقى الراحة املنشودة بعد 
يوم عمل طويل ومرهق.تتضمن 
صالة عرض »رفلكشنز« مجموعة 
متنوعة وواس����عة من احلمامات 
املتكاملة من أدوات صحية وكماليات 
تتراوح تصاميمها بني الكاسيكية 
والعصرية والتي تتحلى مبزايا 
الفريدة واملتميزة  »رفلكش����نز« 
ج����دا، كما تش����مل صالة العرض 
باقة غنية من اإلكسسوارات: منها 

سال الغس����يل األنيقة، املوازين 
العصرية، الش����موع الس����احرة، 
حامات الصابون، املرايا الفاخرة، 
فضا عن برانس احلمام واملناشف. 
وكل م����ا تقدمه »رفلكش����نز« من 
منتجات ميتاز باجلودة األوروبية 
ذات العامات واألسماء التجارية 
احلائزة على جوائز رائدة، وتنفرد 
صالة عرض رفلكش����نز بأحدث 
ابتكارات جروه����ي والتي تنفرد 

بعرضها حصريا بالكويت.
وتفخر »ريفلكش����نز« بكونها 
صالة العرض األولى في املنطقة 
التي تنفرد بتقدمي أحدث اجتاهات 
املوضة في عالم تصاميم احلمامات، 
إن التناغ����م الرائع بني اخلاطات 
املكسوة بكريستال »شوارفسكي« 
وأحواض االس����تحمام االيطالية 
املنقوشة بالذهب، والتي حتاكي 
بأش����كالها التحف الفنية الراقية، 
لتنقل املرء الى عالم من الرفاهية 
واألناقة واجلمال اخلالص، ينعكس 
بتكامل ودقة ال توصف.وفي هذا 

اإلطار، قال رئيس مجموعة البيع 
أندرو مايلز »نحن في  بالتجزئة 
مجموعة الغامن، وتبعا الستراتيجية 
الشركة، نهدف باستمرار الى توفير 
كل ما هو جديد ومبتكر لعمائنا. 
ونحن في ريفلكشنز، نؤمن أن هذا 
األمر يوفر منتجات فريدة ورائعة 
سواء في تصاميمها أو في جودة 
تنفيذها، السيما اذا ما اقترن بتقنية 
األبعاد الثاثية املتاحة حاليا وألول 
مره في دول اخلليج. إن هذا األمر 
يضمن احلص����ول على مجموعة 
رائع����ة ومتكاملة م����ن دون أدنى 
شك«.باإلضافة الى ذلك، البد من 
اإلشارة الى أن »رفلكشنز« وحرصا 
منها على حتقيق هذا احللم ليكون 
مبتناول جميع الراغبني باحلصول 
الش����خصية في  على »واحتهم« 
منزلهم اخلاص، تقدم تس����هيات 
الغامن االئتمانية، كما تضمن تسليم 
حماماتكم املنتقاة وتركيبها على 
أيدي أمهر مهندسي الغامن، لتحقق 

أقصى رضا وسعادة عمائها.

مؤشر وول ستريت ألعلى مستوى له منذ 19 شهراً بدفع من قطاعات الرعاية الصحية والطاقة

»الوساطة«: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دوالرًا خالل يونيو
التقري���ر  توق���ع 
عي  س���ب����و أل ا
للمجموعة الدولية 
املالية  للوس���اطة 
في رصده حلركة أس���واق املال العاملية، 
مواصلة أسعار النفط عامليا في االرتفاع 
مع اقتراب موسم الزراعة وازدياد النشاط 
في قطاع النقل واملواصات عامليا، لتحقق 
مستوى 90 دوالرا للبرميل بحلول شهر 

يونيو املقبل.
وعلى صعيد اس���واق امل���ال العاملية 
فإن موافقة اليون���ان على خطة االحتاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي اخلاصة 
بدعمها ملواجهة ديونها، متزامنة مع فتح 
األجواء األوروبية التي أغلقت األس���بوع 
الفائت بس���بب الغبار البركاني، وكذلك 
توقعات وزير اخلزانة األميركي بش���أن 
ارتفاع حجم مساهمة القطاع اخلاص في 
ميزانية الواليات املتح���دة للعام املقبل، 
باإلضافة الى نش���اط التداول على أسهم 
الطاقة م���ع ارتفاع الطلب عليها وارتفاع 
اسعار النفط، دفعت بنشاط حركة االسهم 

مع نهاية األسبوع الفائت.
وعل���ى صعي���د أهم األح���داث خال 
األس���بوع املقبل، ذكر التقرير ان اللجنة 
التابع���ة ملجلس  الدائم���ة للتحقيق���ات 
الشيوخ األميركي قالت يوم اخلميس إن 
لوي���د بانكفاين الرئيس التنفيذي لبنك 
جولدمان ساكس ومسؤولني كبار اخرين 
سيمثلون امام اللجنة في جلسة استماع 
يوم الثاثاء.وأشار التقرير الى ان اليونان 
التي تواجه ديونا قياسية، حسمت أمرها 
اجلمعة الفائت وطلبت من االحتاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي إقراضها بش���كل 

عاجل 45 مليار يورو.

األسهم األميركية واألوروبية

وارتفع مؤش���ر وول س���تريت ألعلى 
مستوى له منذ 19 شهرا بدفع من قطاعات 
الرعاية الصحية والطاقة مع نهاية األسبوع 
الفائت، مع تراجع املخاوف بشأن تأثير 

اإلصاح في قطاع الرعاية الصحية على 
السيولة املضخة في السوق.

وارتفعت أس���هم الطاقة في الس���وق 
متأثرة بارتفاع النفط بنس���بة 1.7% الى 
ما ف���وق 85 دوالرا للبرمي���ل مع ظهور 
البيان���ات االقتصادية االيجابية. وارتفع 
مؤشر ستاندرد اند بورز في مجال الطاقة 
بنسبة 2.3%، كما زاد سهم شركة شيفرون 

بنسبة 1.8% الى 82.67 دوالرا.
وكذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 
ألسهم الش���ركات األميركية 69.99 نقطة 
أو بنسبة 0.63% الى 11.204.28، وارتفع 
مؤشر س���تاندرد اند بورز 500 األوسع 
نطاقا ب� 8.61 نقطة، ما نسبته 0.71% الى 
1.217.28. وأضاف مؤشر ناسداك املجمع 
ألسهم التكنولوجيا الى حسابة 11.08 نقطة 

أو 0.44% الى 2.530.15.
وعلى مدار األس���بوع، ارتفع مؤش���ر 

س���تاندرد اند بورز 500 بنس���بة %2.1، 
ومؤش���ر داو جونز 1.7% وناسداك ارتفع 
2%. وهذا هو األسبوع الثامن على التوالي 
من املكاسب ملؤشر داو جونز وناسداك، في 
حني أن مؤشر ستاندرد اند بورز استمر 
في جني األرباح على مدار 7 أسابيع ضمن 

األسابيع الثمانية املاضية.
ومن جهة اخرى، لم يقابل طلب اليونان 
باطاق االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي مس���اعداتهم يوم اجلمعة، سوى 
الصمت والسكون من قبل أسواق األصول 
في املنطقة، في حني حقق اليورو واألسهم 
اليونانية  الديون  مكاسب، كما استمرت 

خلمس سنوات في االرتفاع.

العمالت الرئيسية

اليورو مستوى قياسيا قرب  وسجل 
أدنى مس���توى له ملدة عام مقابل الدوالر 

يوم اجلمعة مستكما التراجع الشهري له 
للشهر اخلامس على التوالي. أما متداولو 
العمات فقد توجهوا الى ش���راء اليورو 
بشكل كبير خال األيام القليلة املاضية، 
وفقا للبيانات الصادرة عن البنوك املركزية 
في آسيا والشرق األوسط، محتفظني بأعلى 
احتياطي في العالم من العمات األجنبية 
البالغة 8 تريليونات دوالر، مما ساعد على 

تدني سعر الصرف بنسبة ضئيلة.

أسعار النفط

هذا وقد دع���م منو الطلب على النفط 
في الصني والهند، وقرار اليونان بتفعيل 
خطة مس���اعدات صندوق النقد الدولي، 
واالحتاد األوروبي، ارتفاع أسعار النفط 
خال األسبوع الفائت، على الرغم من ان 
الشكوك مازالت قائمة بشأن ما إذا كانت 
املساعدات ستؤدي إلى اإلصاح على املدى 
الطويل. ومن املتوق���ع ان يرتفع الطلب 
على النفط اخلام تزامنا مع موسم الزراعة 
موسميا وزيادة النشاط في قطاع النقل، 
مما قد يؤدي إلى وصول أس���عار النفط 
الى مس���توى 90 دوالرا للبرميل بحلول 

شهر يونيو.
وقد ارتفع سعر النفط فوق 85 دوالرا 
للبرميل يوم اجلمعة الفائت مع قفزة كبيرة 
ف���ي مبيعات املنازل في الواليات املتحدة 
تأثرا بعودة االنتعاش االقتصادي، عززت 
توقعات الطلب على الطاقة.وارتفع اخلام 
تسليم يونيو ب� 1.42 دوالر، مبا نسبته %1.7 
ليصل سعره إلى 85.12 دوالرا للبرميل. 
وكان أعلى مستوى منذ 18 شهرا فوق 87 
دوالرا الذي مت التوصل إليه في 6 ابريل 
املاضي.ومت التداول على اخلام في مستويات 
اقل مبا يزيد عن 2 دوالر عن مستوى خام 
برنت لشهر يونيو، والذي ارتفع ب� 1.54 
دوالر، ومبا نسبته 1.8% إلى 87.21 دوالرا 
للبرميل. هذا وقالت األمانة العامة ملنظمة 
الدول املصدرة للبترول »أوپيك« ومقرها 
ڤيينا إن خام نفط املنظمة ارتفع ل� 82.36 

دوالرا مع نهاية األسبوع.       

»رفلكشنز« تدشن تواجدها محليا

استمرار عمليات البيع يهيمن على مجريات السوق

»بيان«: محاوالت إلفراغ محتوى قانون »الخصخصة« والحدّ من فاعليته
ق������ال التق�ري����ر 
األسبوعي لشركة 
بيان لاستثمار ان 
األسبوع املاضي 
شهد اس����تمرار السجال حول 
مشروع قانون اخلصخصة بعد 
أن أقره مجلس األمة في مداولته 
األولى، إذ حتاول بعض األطراف 
املعارض����ة للقانون إفراغه من 
محتواه بإدخال تعديات عليه 
حتد من فاعليت����ه في حترير 
االقتصاد من س����يطرة القطاع 
العام الشبه كاملة. فالتخصيص 
يساهم في تعزيز جو املنافسة 
في الس����وق، وهو ما ينعكس 
إيجابا على تكلفة ومس����توى 
املقدمة للمس����تهلك.  اخلدم����ة 
إن هيمنة الدولة على الس����لع 
واخلدم����ات الرئيس����ية هو ما 
تس����بب في تردي مستوياتها 
في الكويت، كمخرجات التعليم 
املتدنية واخلدم����ات الصحية 
املتردي����ة وتوزيع البريد الذي 
ال يصل إلى أصحابه، فقط أمثلة 
تبني مدى سوء األداء احلكومي 
وتردي����ه، إذ ان احلكومة غير 
قادرة عل����ى إدارة هذه األعمال 
بكفاءة وفاعلية، فاملواطن هو 
املستفيد األول من اخلصخصة، 
ومن يعارضه ال يرى أبعد من 
أنفه عندما يضع نصب عينيه 
احلفاظ على استمرارية وجود 
وظائ����ف حكومية غير منتجة 
وهذا أمر ال ميكن أن يس����تمر 
فالدولة متش����بعة بعدد كبير 
م����ن العمالة الوطني����ة املدللة 
وغير املنتجة وليس هناك بديل 
لوجود فرص عمل كبيرة للقوى 
العاملة الوطنية إال بوجود قطاع 
خاص كبير ومنتج يستطيع أن 
يستوعب هذه العمالة الوطنية 

القادمة للسوق احمللي.
أن  التقري����ر  وأض����اف 
للخصخصة أمثلة كثيرة على 
جناحه����ا في العدي����د من دول 
العالم، فف����ي بريطانيا � وهي 
الرائدة في التخصيص  الدولة 
� عارضت نقابات العمال بشدة 
البداية  ف����ي  مبدأ اخلصخصة 
لكن اتضح له����ا فيما بعد أنها 
األكثر استفادة منه، وأصبحت 
بريطانيا بعد ذلك مثاال يحتذي 
في حترير االقتصاد من حتكم 
الدولة، فليس هن����اك اقتصاد 
ينم����و دون حري����ة اقتصادية 
يتناف����س القطاع اخلاص فيها 
على أسس متكافئة، فاملنافسة 
احلرة تعني للمواطن اخلدمة 

األفضل بالتكلفة األقل.
وعلى الصعيد العاملي، قال 
التقرير ان دول مجموعة ال� 20 
أثنت في بيان صدر عقب اجتماع 
مسؤوليها في نهاية األسبوع 
املاضي عل����ى فاعلية اجلهود 
التي بذلتها احلكومات لتحفيز 

اقتصاداتها والتي أظهرت منوا 
متفاوتا بني دول العالم، ورأت 
أن انتع����اش االقتصاد العاملي 
ميضي بصورة أفضل مما كانت 

متوقعة. 
م����ن جهة أخ����رى، أش����ار 
التقري����ر الى توق����ع صندوق 
الدولي من����و اقتصادات  النقد 
دول العالم بنس����بة 4.2% في 
العام 2010، وذلك وفقا لتقرير 
الذي  العاملي«  »آفاق االقتصاد 
صدر عن الصندوق في األسبوع 
املاض����ي. وقد حذر التقرير من 
مشكلة تزايد مستويات الدين 
احلكومي في العديد من الدول 
املتقدمة، لكنه حث احلكومات في 
الوقت ذاته على االستمرار في 
إجراءات حتفيز اقتصاداتها نظرا 
للضبابية التي تكتنف املستقبل 
على الرغم من التحسن املسجل 

في األداء العام.
هذا وتوق����ع التقرير � وفقا 
لصندوق النقد الدولي � أن ينمو 
اقتصاد منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا في العام 2010 
بنسبة 4.5%، فيما تبلغ نسبة 
النمو املتوقعة للمنطقة في العام 

املقبل %4.8.

حركة التداول

الكويت  وتراج����ع س����وق 
لألوراق املالية لألسبوع الثاني 
على التوالي مع استمرار عمليات 
البي����ع بالهيمنة على مجريات 
التداول، ما أدى إلى هبوط مؤشر 
السوق السعري دون مستوى ال� 
7.300 نقطة بعد أن كان قد تخلى 
عن مستويي ال� 7.500 و7.400 
نقطة في األس����بوع الس����ابق. 
وأنهى املؤشر نشاط األسبوع 
عل����ى تراجع نس����بته %1.76، 
الوزني  في حني سجل املؤشر 
خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 
0.52%. وكان منتصف األسبوع 
قد شهد تدافعا حادا للمتداولني 
نحو البيع العش����وائي ما كبد 
السوق خسائر كبيرة، وذلك على 
إثر األجواء السلبية التي سادت 
منذ األسبوع السابق وتسجيل 
جميع أسواق األسهم املجاورة 
خلسائر خال األسبوع املاضي، 
باإلضافة إلى تزايد حالة الترقب 
للنتائج الربع سنوية للشركات 
املدرجة. فقد مضى ما يزيد عن 
املهلة احملددة لإلفصاح  نصف 
ولم يعلن حتى اآلن سوى %7 
من الشركات املدرجة في السوق 
أن السوق شهد  إال  الرس����مي. 
متاس����كا نسبيا في أدائه خال 
اليومني األخيرين من األسبوع، 
ومتكن بذلك من تعويض جزء 
املتكب����دة. هذا  من خس����ارته 
واتس����مت تداوالت األس����بوع 
املاضي بالضعف الواضح متأثرة 
بإحجام املتعاملني عن الشراء، 

من األسهم التي مت التداول عليها. 
وخال جلسة يوم األربعاء، تابع 
السوق نشاطه ضمن املنطقة 
احلمراء لكن بصورة متذبذبة، 
ليقفل على خس����ارة للمؤشر 
الوزني بنسبة 0.24% في الوقت 
الذي متكن فيه املؤشر السعري 
من تقليص خس����ارته بفضل 
تداوالت الدقائق األخيرة ليغلق 
على تراجع طفيف بلغت نسبته 
0.01%. واستمرت التداوالت على 
ذات الوتي����رة تقريبا في آخر 
جلسات األسبوع، ولكن استطاع 
كا املؤش����رين أن يسجا منوا 
يوميا بنسبة 0.14% للسعري 

و1.08% للوزني.
وبذلك أنهى املؤشر السعري 
ت���داوالت األس���بوع منخفضا 
بنس���بة 1.76% بع���د أن أغلق 
عند 7.254.8 نقطة، بينما أقفل 
املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 
432.53 نقطة، بخسارة نسبتها 
0.52% عن إغاق األسبوع الذي 
سبقه. وعلى صعيد األداء منذ 
الع���ام، يكون املؤش���ر  بداية 
السعري قد قلص من مكاسبه 
احملققة مقارنة مبستوى إقفال 
العام املاضي لتصل إلى %3.56، 
فيما تراجعت نسبة منو املؤشر 
الوزن���ي من بداي���ة العام إلى 

.%12.13
 مؤشرات القطاعات

وسجلت جميع قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية تراجعا 
في مؤشراتها بنهاية األسبوع 
املاضي. وجاء قطاع العقار في 
الصدارة حيث انخفض مؤشره 
بنس���بة 2.60% منهيا تداوالت 
األسبوع عند 2.679.4 نقطة، 
تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل 
مؤش���ره عن���د 5.768.6 نقطة 
متراجعا بنسبة 2.39%، وحل 
ثالثا قطاع اخلدمات الذي نقص 
مؤشره بنس���بة 2.30% مقفا 
عن���د 15.857.0 نقطة. أما أقل 
القطاعات تراجعا فكان قطاع 
البنوك، والذي أغلق مؤش���ره 
عند 9.321.8 نقطة بانخفاض 

نسبته %0.35.

مؤشرات التداول

وتراجعت مؤشرات التداول 
الثاثة بش���كل ملحوظ خال 
األسبوع املاضي، حيث انخفضت 
املتداولة في  كمي���ة األس���هم 
السوق بنسبة بلغت %34.99 
عن األسبوع السابق لتصل إلى 
1.16 مليار سهم، بينما نقصت 
املتداولة خال  قيمة األس���هم 
األسبوع بنسبة 31.74% لتصل 
إلى 294.58 مليون دينار، كما 
املنفذة،  تراجع عدد الصفقات 
حيث شهد األسبوع املاضي إبرام 
27.005 صفقة بانخفاض نسبته 
30.97% عن األسبوع الذي سبقه. 

أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بلغ مع���دل قيمة التداول 
اليومي خال األسبوع املاضي 
58.92 مليون دينار متراجعا من 
86.32 مليون دينار في األسبوع 
ما قبل السابق، في حني انخفض 
متوس���ط حجم الت���داول من 
358.03 مليون سهم ليصل إلى 
232.74 مليون سهم، بينما بلغ 
املتوسط اليومي لعدد الصفقات 
املنفذة 5.401 صفقة مقارنة ب� 
7.825 صفقة في األسبوع قبل 

املاضي.

تداوالت القطاعات

شغل قطاع االستثمار املركز 
األول جلهة حجم التداول خال 
األس���بوع املاضي، إذ بلغ عدد 
األسهم املتداولة للقطاع 373.19 
مليون سهم شكلت 32.07% من 
إجمالي تداوالت السوق، فيما 
ش���غل قطاع اخلدمات املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نسبة حجم 
تداوالت���ه 29.20% من إجمالي 
الس���وق، إذ مت تداول 339.79 
مليون سهم للقطاع. أما من جهة 
قيمة التداول، فقد شغل قطاع 
اخلدمات املرتبة األولى، إذ بلغت 
نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 
36.08% بقيمة إجمالية بلغت 
106.29 مليون دينار، وجاء قطاع 
البنوك ف���ي املرتبة الثانية، إذ 
بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق 27.84% وبقيمة إجمالية 

بلغت 82.02 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

وتراجعت القيمة الرأسمالية 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
بنس���بة 0.62% خال األسبوع 
املاضي لتصل إلى 32.83 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
حيث انخفضت القيمة الرأسمالية 
جلميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع واحد فقط. وتصدر قطاع 
العقار الئحة القطاعات اخلاسرة، 
إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغ���ت 2.24% بع���د أن وصلت 
إلى 1.92 مليار دينار جاء بعده 
قطاع الش���ركات غير الكويتية 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 3.27 مليارات دينار مسجا 
تراجع���ا بنس���بة 2.08%، وحل 
قطاع الصناعة في املرتبة الثالثة 
بانخفاض نسبته 1.56% لتصل 
قيمته الرأسمالية إلى 2.90 مليار 
دينار، هذا وكان قطاع البنوك أقل 
القطاعات تراجعا، حيث وصلت 
قيمته الرأسمالية إلى 11.43 مليار 
دينار بخسارة نسبتها %0.46. 
املقابل، كان قطاع اخلدمات  في 
الكاسب الوحيد، حيث ارتفعت 
قيمته الرأسمالية خال االسبوع 
املاضي بنسبة 0.54% لتصل إلى 

9.14 مليارات دينار.

فقد تراجع متوسط عدد األسهم 
املتداولة بنسبة 35% ليصل إلى 
232.74 مليون سهم، فيما بلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول 
58.92 مليون دينار بانخفاض 
نسبته 31.74% عن معدل القيمة 

في األسبوع السابق.
وبالعودة إلى النشاط اليومي 
لسوق الكويت لألوراق املالية، 

فقد ش����هدت جلسة يوم األحد 
املاضي تذبذب����ا واضحا وأقفل 
الس����وق على مكاسب متباينة 
ملؤشريه الرئيسيني، حيث منا 
املؤشر الوزني بنسبة %0.36، 
بينما أغلق املؤشر السعري دون 
تغيير يذكر مع ارتفاعه مبقدار 
0.1 نقطة. ثم اس����تهل السوق 
ي����وم االثنني املاضي  تداوالت 

على انخفاض ثم ارتفع للحظات 
ليعود بعدها إلى التراجع منهيا 
اجللس����ة على خس����ائر جلهة 
املؤش����رين السعري والوزني، 
حيث انخفض األول بنس����بة 
0.54% فيم����ا خس����ر الثاني ما 
نسبته 0.16%، وسط تراجع الفت 
في متغي����رات التداول الثاثة. 
وتابع السوق في يوم الثاثاء 

انحداره من بداية جلسة التداول، 
لكن بالتزامن مع منو ملحوظ 
لكل م����ن الكمية والقيمة وعدد 
الصفقات، ليغلق على خسائر 
حادة ملؤشريه الرئيسيني، حيث 
انخفض السعري بنسبة بلغت 
الوزني بنسبة  1.36% وتراجع 
1.54%، وذلك نتيجة لعمليات 
البيع التي طالت الغالبية العظمى 

تراجع القيمة السوقية لتسجل 32.83 مليار دينار بنهاية تداوالت األسبوع املاضي

نتائج الربع األول تحدد مسار السوق

»دار الخبير«: استمرار نزيف الخسائر بالسوق
ذك��ر التقرير األس��بوعي 
الخبي��ر  دار  لش��ركة 
لالستشارات االقتصادية 
ان استمرار مسلسل نزيف 
الخسائر والتراجع ظل مسيطرا على أداء 
س��وق الكويت لألوراق المالية لألسبوع 
الثاني عل��ى التوالي، حيث مازالت أجواء 
الح��ذر مس��يطرة على الس��وق نتيجة 
الستمرار اإلش��اعات التي طالت العديد 
من األسهم القيادية وهو ما أدى إلى عرض 
الكثير من األسهم المدرجة بالحد األدنى، 
وبالتالي التأثير س��لبا على المؤش��رين 
الس��عري والوزني، وفقد المؤش��ر 315 

نقطة خالل أسبوعين.
وقال التقرير ان مؤش��ر السوق أغلق 
عند مستوى 7255 نقطة، محققا خسائر 
أس��بوعية بمقدار 130 نقطة، أي ما يعادل 
1.76%، وذلك بالمقارنة مع إغالق األسبوع 
الذي كان عند مستوى 7.385 نقطة، فيما 
هبط المؤشر الوزني نقاط ليغلق على 433 
نقطة، وقد استمرت اإلشاعات لتشمل قطاع 
البنوك المحلية التي لم يعلن أي منها عن 

نتائج الربع األول وقد أس��همت جملة من 
العوامل في هذا االنخفاض تمثلت في اإلعالن 
عن خسارة شركة زين السعودية وإعادة 
هيكلة ش��ركة عارف وتأخر إعالن أرباح 
البنوك وخصوصا سهم بيتك والذي شهد 
انخفاضا قياسيا خالل األسبوع، باإلضافة 
الى خسارة شركة الرابطة وتداعيات أزمة 
شركة اجيليتي وعدم وجود دور جوهري 
ومحور للحكومة وللهيئة العامة لالستثمار 
ناهيك عن فقد السوق لالعبين الرئيسين في 
السوق بعد صفقة زين وأزمة اجيليتي في 
قطاع الخدمات وعدم قدرة قطاع البنوك على 

سد فجوة قطاع الخدمات في السوق.
وتأت��ي موج��ة االنخف��اض لتعارض 
المؤشرات االيجابية التي يشهدها االقتصاد 
الكويتي والمتمثلة في اس��تقرار أس��عار 
النفط وتجاوز البنوك المحلية لالزمة المالية 
على الرغم من انخف��اض ارباحها نتيجة 
سياس��ة التحفظ التي تنتجها والتوس��ع 
في تجني��ب المخصصات إال أنها مازالت 
تمتلك سيولة جيدة في ظل انخفاض غير 
مس��بوق لمستويات وأس��عار الفائدة إذا 

وجهت إلى القطاعات اإلنتاجية فإنها يمكن 
ان تحدث دورة تنشيطية في السوق ومما 
يؤكد ذلك ان معدل تغطية الس��ندات التي 
طرحه��ا بنك الكويت المركزي والذي بلغ 
50 مليون دينار، وصل إلى ستة اضعاف 
المبلغ المعروض، كما ان حالة من الهدوء 
النس��بي على الصعيد السياس��ي تمثل 
بعدا آخر لالس��تقرار، وإق��رار جملة من 
القواني��ن كان آخرها قانون الخصخصة 
والذي يمكن ان يساعد في تنشيط السوق، 
إال أن األمر الذي ينبغي أخذه في االعتبار 
هو ضرورة العمل عل��ى اتخاذ مجموعة 
سياسات تستهدف المساندة والمساعدة 
في خروج الش��ركات من عثرتها لضمان 
تداول حقيقي وفعال في الس��وق يعكس 
أوضاعا سليمة للش��ركات واإلسراع في 
طرح عدد من الشركات عبر قنوات سوق 

الكويت لألوراق المالية.
وعن التوقعات لألسبوع الجاري: قال 
التقرير ان حالة السوق تعتمد على نتائج 
الربع األول للش��ركات وخصوصا نتائج 

البنوك.

تقــرير

توقعات بارتفاع اسعار النفط خالل الفترة املقبلة


