
 24  اقتصاد  االثنين  ١٥  نوفمبر  ٢٠١٠   

 العبداهللا يدعو الشركات الصينية
  للمشاركة في خطة التنمية  

  ١٠ تريليونات دوالر قيمة أصول الصناديق السيادية بحلول ٢٠٢٠
  لندن ـ رويترز: قد تضطر الصناديق الســــيادية التي 
تضطلع بادارة الثروات الوطنية إلى تغيير استراتيجياتها 
االستثمارية تغييرا جذريا خالل السنوات املقبلة إذ ستغذي 
أحدث اجراءات لضخ السيولة في االقتصاد األميركي تدفق 

األموال وتخفض عوائد األصول.
   وبينما من املنتظر أن تبلغ قيمة أصول تلك الصناديق 
عشرة تريليونات دوالر خالل السنوات العشر املقبلة فإن 
انخفــــاض العائد يزيد من عدم جاذبيــــة االدارة التقليدية 
للمحافظ األمر الذي يدفع هذه الصناديق بصورة أكبر إلى 

االستثمار املباشر أو االستثمار على أساس الصفقات.
   ويعد برنامج شراء سندات بقيمة ٦٠٠ مليار دوالر الذي 
أعلنه مجلس االحتياطي االحتادي األسبوع املاضي إلى جانب 
السيولة التي تضخها بنوك مركزية رئيسية أخرى سالحا 
ذا حدين لصناديق الثروة السيادية التي تدير أصوال قيمتها 

ثالثة تريليونات دوالر في الوقت الراهن.
   تغذي األمــــوال الرخيصة تدفق رأس املال الباحث عن 
العائد على االقتصادات الناشئة سريعة النمو واإلجراءات 
التــــي تتخذها هذه الدول مثل التدخل في ســــوق الصرف 
ملواجهة التدفقات وتعزز احتياطيات العملة األجنبية وهو 

ما يزيد رأس مال املخاطر اخلاضع إلدارة صناديق الثروة 
السيادية.

  ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على السلع األولية 
أو الصادرات من االقتصادات املتقدمة وهو ما يعزز اإليرادات 
غير املتوقعة التي يذهب جزء منها في نهاية األمر إلى خزائن 

الصناديق السيادية.
   لكن العوائد عادة ما تتراجع في ظل انخفاض الفائدة. 
كما ينال ضعف الدوالر والضغوط الصعودية على العمالت 
احملليــــة أيضا من التقييمات مما يدفــــع العوائد ملزيد من 

االنخفاض.
   وقال ســــتيفن كرن خبير االقتصاد لدى دويتشه بنك 
واملتخصص في الصناديق السيادية «كانت صناديق الثروة 
السيادية تأمل في االنتقال من وضع األزمة إلى مناخ اقتصادي 
عاملي موات بصورة أكبر لكن مازالت هناك مخاطر كبيرة 

في أنشطتها.
  وأضاف «انخفاض الفائدة واجراءات التيســــير الكمي 
يؤثران على البيئة النقدية وأجواء الفائدة التي تعمل فيها 
الصناديق السيادية. السياسات النقدية بطبيعتها تؤثر على 

تقييم محافظ السندات القائمة واالستثمارات اجلديدة.

  ووفقــــا لتقديرات كرن مازال ٤٦ إلــــى ٦٠٪ من محافظ 
الصناديق السيادية مستثمرا في أوراق مالية تعتمد على 
الفائدة مما يجعل عوائدها عرضة لالنخفاض نتيجة تراجع 

أسعار الفائدة إلى ما قرب الصفر.
   ورمبا جعل تنامــــي األموال التــــي تديرها الصناديق 
الســــيادية األمر أكثر صعوبة لهــــا أن تتحلى مبرونة في 
االستثمار. ورفع كرن توقعاته الجمالي األصول التي تديرها 
الصناديق الســــيادية إلى عشرة تريليونات دوالر بحلول 

٢٠٢٠ من سبعة تريليونات بحلول ٢٠١٨.
   وتصدر كثير من الصناديق السيادية عناوين األنباء هذا 
العام بعدة صفقات على غرار عمليات االستثمار املباشر. 
وفي النصف األول من ٢٠١٠ أبرم ١٦ من ٣٣ صندوقا تتابعها 
مجموعة مونيتور االستشارية ٩٢ صفقة استثمارية معلنة 
بقيمة٢٢٫٢ مليار دوالر أي مثلي عدد الصفقات وقيمتها في 

النصف األول من ٢٠٠٩.
   وفي النصف األول مــــن العام احلالي أبرمت صناديق 
الثروة الســــيادية ١٥ صفقة بقيمة ٦٫٩ مليارات دوالر في 
قطاع الطاقة والكهرباء بينما استثمرت هذه الصناديق أكثر 

من ١٫٦ مليار دوالر في شركات للتعدين. 

 الصــــني ـ كونا: اتفق وزيــــر النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا واملسؤول الصيني 
األعلى في إقليم غوانغدونغ في اجتماعهما أمس 
على تعزيز التعاون بني الكويت وإقليم جنوب 
الصني بشأن مجموعة واسعة من القضايا، وهنأ 
العبداهللا سكرتير احلزب الشيوعي الصيني 
إلقليم غوانغدونغ وانغ يانغ لنجاح حفل افتتاح 
دورة األلعاب اآلســــيوية الـ ١٦ (آسياد ٢٠١٠) 
التي انطلقت منافساتها مبدينة غوانزو عاصمة 
اإلقليم يوم اجلمعة املاضي وذلك خالل حضوره 

احلفل كضيف شرف.
  وقال العبداهللا في تصريح لـ «كونا» بعد 
عقد االجتماع ان احملادثات متحورت حول سبل 
توسيع التعاون الثنائي في مختلف املجاالت 

االستثمارية والثقافية والتعليمية والرياضية 
باالضافة الى املجال النفطي.

العبداهللا املســــؤول الصيني على    وأطلع 
محادثاته مع نائب الرئيس الصيني لي كيغيانغ 
في بكني يــــوم الثالثاء املاضي تناولت توثيق 
التعاون بني البلدين وآخر التطورات في مشروع 
املصفاة ومشــــروع البتروكيماويات املشترك 
ومشاركة (سينوبيك) في مشاريع الطاقة داخل 
الكويت وتخطيط هيئة االســــتثمار الكويتية 

انشاء مكتب في بكني قريبا.
  وذكــــر ان محادثاته تطرقــــت الى تعزيز 
التبادل الثقافي بــــني البلدين كإطالق برنامج 
املنح الدراســــية لتبادل الطالب باالضافة الى 
عقد (األســــبوع الثقافي) العام املقبل في كال 

البلدين مبناسبة االحتفال في الذكرى ٤٠ إلقامة 
العالقات الديبلوماسية بني اجلانبني.

  وقال انه دعا املسؤول الصيني الى تشجيع 
الشركات الصينية للمشاركة في خطة احلكومة 
الكويتية للتنمية اخلمسية التي تبلغ تكلفتها 
٣٧ مليــــار دينار والتي يتم تنفيذها حتى عام 
٢٠١٤ ملشاريع النفط وغير النفطية. وأوضح 
ان املباحثات شــــملت تكثيف اجلهود لتسريع 
اجناز مجمع مصفاة تكرير نفط عمالقة ومنشآت 
بتروكيماوية الذي ينتظــــر موافقة احلكومة 
الصينية النهائية عليه الفتا الى تأكيد وانغ دعمه 
الكامل لتسهيل االجراءات املشروع املشترك بني 
مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بذراعها شركة 
البترول الكويتية العاملية وشركة سينوبيك. 

 خالل اجتماعه مع المسؤول الصيني األعلى في إقليم غوانغدونغ

 الشيخ أحمد العبداهللا

 «بيان»: بورصة الكويت في المرتبة الثانية 
التي سجلت تراجعاً بين األسواق 

 العراق يوّقع عقدًا مبدئيًا لحقل غاز المنصورية
 بغداد ـ رويترز: وقعــــت وزارة النفط العراقية 
باألحرف األولى أمس عقدا مع مجموعة تقودها شركة 
تباو الشركة لتطوير حقل غاز املنصورية في محافظة 

ديالى، ويقع احلقل قرب احلدود اإليرانية.
  وفاز عرض تباو وكويت إنرجي وكوجاس الكورية 

اجلنوبية لتطوير احلقل في املناقصة التي أجريت في 
٢٠ من أكتوبر املاضي، واقترحت مجموعة الشركات 
حجم انتاج مســــتهدفا عند ٣٢٠ مليون قدم مكعبة 
قياسية يوميا، وحددت رسما قدره ٧ دوالرات لكل 

برميل من املكافئ النفطي. 

التقرير   قـــال 
عي  ســـبو أل ا
لشـــركة بيان 
أن  لالستثمار 
أربعة من مؤشرات أسواق األسهم 
اخلليجية اغلقت مسجلة مكاسب 
ملؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 
حيث شهدت األسواق هذا األداء 
وسط تباين مؤشرات التداول من 
حيث الكمية والقيمة في أغلب 
األسواق، وبنهاية األسبوع املاضي 
تراجع عدد األسواق التي سجلت 
مكاسب منذ بداية العام احلالي 
أربعة أسواق بعد انضمام  إلى 
املالية  الكويت لألوراق  سوقي 
والبحرين لـــألوراق املالية إلى 
األسواق املتراجعة بفعل نتائج 

األسبوع املاضي.
أداء األسواق،    وعلى صعيد 
لـــألوراق  الكويت  حل ســـوق 
املالية في املرتبـــة الثانية بني 
التي سجلت تراجعا،  األسواق 
متأثرا مبوجة بيعية قوية شملت 
أغلب قطاعاته، وذلك بتأثير من 
عمليات جني أرباح على خلفية 
النتائج اإليجابية للسوق خالل 
األسبوعني املاضيني من ناحية، 
وحالة ترقب سادت بني املتداولني 
من ناحية أخرى ألســـباب عدة 
على رأسها االنتظار ملا ستسفر 
عنه األيام التالية لعيد األضحى 
املبارك والتي مت اإلعالن عن تأجيل 

حتديد آلية متويل خطة التنمية 
إليها، واســـتمر تأثير األخبار 
املتعلقة بصفقة بيع حصة من 
شركة االتصاالت املتنقلة «زين» 
في املساهمة بشكل واضح في 
توجيه دفة التداوالت اليومية، 
إضافة إلى إعالن عدد كبير من 
الشركات املدرجة عن نتائجها 
خالل األسبوع املاضي، بلغ عددها 

حوالي ١٢٥ شركة.
  أما املرتبة األولى، فكانت من 
نصيب بورصة قطر التي كانت 
أكثر األسواق تسجيال للمكاسب، 
إذ شهدت حركة شرائية نشطة 
تأثرت بنتائج الشركات املدرجة 
وشـــملت كل قطاعات السوق 
باســـتثناء قطاع التأمني، وقدم 

سوق مســـقط لألوراق املالية، 
الثانية،  الذي حل في املرتبـــة 
أداء مشـــابها لبورصـــة قطر، 
إذ شـــهد بدوره حركة شرائية 
نشطة خاصة لقطاعي الصناعة 

واخلدمات.
  من ناحية أخرى، زادت نسبة 
خسائر مؤشر سوق دبي املالي 
على املستوى السنوي لتصل إلى 
٦٫٢١٪، شاغال بذلك املرتبة األولى 
بني األسواق املتراجعة، في حني 
بلغت نسبة تراجع مؤشر سوق 
املالية ٠٫٧٩٪  الكويت لألوراق 
ليحل في املرتبة الثانية، أما سوق 
املالية، فكان  البحرين لألوراق 
أقل األسواق تراجعا، حيث نقص 

مؤشره بنسبة ٠٫٥٤٪. 

 تقرير 

 «جلوبل»: صناديق األسهم للشركات المدرجة في أكتوبر 
بين أرباح بـ ٣٥٫٥٣٪ .. وخسائر بـ ٢٢٫٤١٪ 

 قال التقرير الشهري لبيت االستثمار 
العاملي (جلوبل) عن أداء الصناديق 
الكويتية ان ســـوق الكويت لألوراق 
املالية كان مسرحا للعديد من األحداث 
املهمة خالل شهر أكتوبر ٢٠١٠، فقد القت العديد من 
املعطيات بظاللها على مؤشـــرات السوق، وسجل 
مؤشـــر جلوبل العام في جلســـة يوم األربعاء ١٣ 
أكتوبر ٢٠١٠ أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وقد 
كان الســـوق مقبال على حتقيق املزيد من املكاسب 
خالل أكتوبر لوال عمليات جني األرباح التي شهدتها 

بعض األسهم. 
   وفـــي مقدمة هذه املعطيـــات األرباح الفصلية 
للشركات املدرجة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ والتي أعطت دعما جيدا للسوق 
مع إعالن معظم البنوك والشركات القيادية لنتائج 
جيدة مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٠٩، بينما 
أتـــت الدفعة القوية من عرض مؤسســـة  االمارات 
لالتصاالت لشـــراء كمية من األســـهم في حدود ما 
نسبته ٤٦٪ من إجمالي  األسهم املصدرة لـ «زين» 

بسعر ١٫٧٠٠ دينار للسهم الواحد.
  علـــى صعيد أداء الصناديـــق احمللية مبختلف 
أنواعها منذ بداية العام ٢٠١٠، اشار التقرير الى أن 

أداء صناديق األسهم التي تستثمر في أسهم الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية تراوح ما 
بني ٣٥٫٥٣٪ كأرباح و٢٢٫٤١٪ كخسائر، وذلك مقارنة 
مبؤشـــر جلوبل العام الذي سجل مكاسب بنسبة 
١٧٫٥٩٪ منـــذ بداية العام ٢٠١٠، وقد اســـتطاعت ٦ 
صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر جلوبل 

العام خالل اكتوبر ٢٠١٠. 
  من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق املؤشرات، 
بلغت أرباح صندوق مؤشـــر جلوبل ألكبر عشـــر 
شركات ما نسبته ٣٥٫٤٠٪ خالل العام ٢٠١٠ متفوقا 
على مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات والذي ارتفع 
بدوره بنسبة ٣٠٫١٩٪ منذ بداية العام ٢٠١٠، بينما 
سجل صندوق الصناعية ملؤشر داو جونز الكويت 
أرباحا بلغت نسبتها ٢٠٫١١٪ منذ بداية العام احلالي، 
أما صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي فقد سجل مكاسب 

بنسبة ٨٫٣٨٪ خالل تلك الفترة.
  اما بالنظر إلى أداء صناديق األســـهم املتطابقة 
مع الشريعة اإلســـالمية فقد تراوح أداؤها ما بني 
٩٫٤٠٪ كأرباح و٠٫٤٦٪ كخســـائر، مقارنة مبؤشر 
جلوبل اإلســـالمي الذي ارتفع بنسبة ٧٫٢٦٪ خالل 
نفس الفترة، وبذلك تفوق صندوق واحد فقط في 

أدائه على أداء املؤشر.

  علـــى صعيد آخر، تـــراوح أداء الصناديق التي 
تستثمر في األسواق اخلليجية ما بني ٨٫٠٦٪ كأرباح 
و١٫٤٠٪ كخسائر، ولم يستطع أي من تلك الصناديق 
التفوق على مؤشـــر جلوبل اخلليجي االستثماري 
١٠٠ الذي سجل مكاسب بلغت نسبتها ١٠٫٥٢٪ خالل 

نفس الفترة.
  أما صندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة 
فقد تفوق في أدائه على مؤشـــر جلوبل اخلليجي 
ألكبر ٣٠ شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية 
العام حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٠ ما نســـبته ١٦٫٩٠٪ 

مقارنة بأداء املؤشر والبالغ ١١٫٠٥٪.
   أما صناديق األسهم التي تستثمر في سوق الكويت 
واألسواق اخلليجية والعربية فقد تراوح أداؤها ما 

بني ١١٫٥٣٪ و٥٫١٨٪ منذ بداية العام ٢٠١٠. 
  علـــى صعيد اخر، تـــراوح أداء الصناديق التي 
تستثمر في الشركات املتوافقة إسالميا في األسواق 
اخلليجية ما بني ١١٫٨٣٪ و٢٫٨١٪، بينما سجل صندوقا 
نور اإلسالمي اخلليجي ومنافع األول اللذان يعمالن 
وفقا ألحكام الشريعة اإلســـالمية ارتفاعا بنسبة 
٧٫٣٥٪ و٤٫٦٣٪ على التوالـــي متفوقني بذلك على 
مؤشر جلوبل اخلليجي اإلسالمي الذي ارتفع بنسبة 

١٫٤٣٪ منذ بداية العام ٢٠١٠. 


