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 «بيان»: الجدل حول آلية تمويل التنمية وصفقة «زين» 
يلعبان الدور الرئيسي في تحديد مسار السوق

 قال التقرير األسبوعي لشركة بيان 
لالستثمار ان سوق الكويت لألوراق 
املالية تراجع بنهاية األسبوع املاضي 
مسجال خسائر ملؤشريه الرئيسيني، 
وذلك بعد أن أنهى املؤشر السعري األسبوع متراجعا 
بنسبة ١٫٥٨٪، فيما تراجع املؤشر الوزني بنسبة 
٢٫٧٠٪..وقد شهد األسبوع املاضي حالة واضحة من 
التحفظ بني املتداولني أسفرت عن تراجع ملحوظ 
ــبة  في كمية وقيمة التداول، واللذين تراجعا بنس
ــلبا  ٢١٫٦٩٪ و١٤٫٣٩٪ على التوالي، وهو ما أثر س
ــب واضح من تراجع  ــوق، ويعود نصي على الس
ــبوع قبل املاضي إلى  قيمة التداول مقارنة باألس
تداوالت يوم الثالثاء والذي كانت القيمة املتداولة 
فيه ١٣٫٧٣ مليون دينار فقط.وقد استمر كل من آلية 
متويل خطة التنمية وصفقة بيع حصة من أسهم 
ــركة «زين» في لعب الدور الرئيسي في مسار  ش
التداوالت امتدادا لألسابيع السابقة، وخاصة فيما 
يخص صفقة «زين» والتي شهد األسبوع املاضي 
عدة أخبار عنها أشارت إلى احتمال تعثر الصفقة، 
وكان على رأس تلك األخبار القضية املرفوعة من 
أحد املساهمني الرئيسيني لوقف عملية فتح الدفاتر، 
حيث حتدد ٨ اجلاري للنظر في الشق املستعجل 
من تلك القضية، وكما أثارت بعض التقارير شكوكا 
حول إمكانية جتميع عدد األسهم املطلوب إلمتام 

الصفقة، أشارت أخرى نسبت ملصادر مطلعة إلى 
ــركة في  ــأن بيع حصة الش مصاعب محتملة بش

«زين السعودية».
  وبنهاية األسبوع، تراجع مؤشر السوق السعري 
ــبته ١٫٥٨٪ فيما  إلى ٦٫٨١٨٫٣ نقطة، بانخفاض نس
انخفض املؤشر الوزني بنسبة ٢٫٧٠٪، ليصل إلى 
٤٥٨٫٦٢ نقطة، وبلغ املتوسط اليومي لكمية التداول 
١١٦٫٩٣ مليون سهم، بتراجع نسبته ٢١٫٦٩٪، فيما 
كان املتوسط اليومي لقيمة األسهم املتداولة ٢٦٫٣٤ 
مليون دينار، بانخفاض نسبته ١٤٫٣٩٪ وذلك مقارنة 

باألسبوع قبل املاضي.
ــجلت جميع قطاعات سوق الكويت    وقد س
لألوراق املالية دون استثناء تراجعا في مؤشراتها 
ــبوع املاضي، وجاء قطاع الصناعة  بنهاية األس
ــجلت انخفاضا،  ــي مقدمة القطاعات التي س ف
حيث أقفل مؤشره عند ٦٫٣٠٦٫٤ نقاط مسجال 
خسارة نسبتها ٢٫٨٣٪. تبعه قطاع البنوك في 
ــره بنسبة ٢٫٧١٪  املركز الثاني مع تراجع مؤش
بعد أن أغلق عند ١١٫٥١٤٫٨ نقطة، في حني شغل 
قطاع االستثمار املرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره 
ــبة ١٫٦٨٪ عند مستوى ٤٫٨٥١٫٦  متراجعا بنس
ــات تراجعا، فكان قطاع  ــة، أما أقل القطاع نقط
التأمني الذي أغلق مؤشره عند ٢٫٥٩٧٫٩ نقطة 

مسجال خسارة نسبتها ٠٫٣٨٪.

 افتقاد السيولة النقدية ساهم في الضغط على مؤشرات السوق إلى حدود األداء الضعيف

 «األولى للوساطة»: إشكالية سداد االلتزامات المتعلقة بمديونيات  
إقراض األسهم شكلت تداعيات سلبية على األسهم القيادية

 محافظ المركزي: التضخم في إيران 
  يرتفع ألسباب نفسية

 «ديزني» باعت «ميراماكس» 
  إلى صندوق يضم «قطر القابضة»

 ارتفاع معدل البطالة في أميركا 
  إلى ٩٫٨٪ خالل نوفمبر الماضي

  طهرانـ  رويترز: قال محافظ البنك املركزي اإليراني 
أمس إن معدل التضخم الرســــمي فــــي إيران ارتفع 
للشــــهر الثالث على التوالي وذلك متاشيا مع حترك 
حكومي اللغاء الدعم في اقتصاد يتعرض لضغوط 

جراء عقوبات دولية.
  وبلغت نسبة التضخم ٩٫٧ ٪ لتظل أقل بكثير من 
مســــتوى عند حوالي ٣٠٪ سجلته قبل عامني لكنها 
تزحف صعودا من أدنى مستوى في ٢٥ عاما البالغ 
٨٫٨٪ والذي سجلته في أغسطس، بينما يشكو كثير 
من اإليرانيني من أن األسعار ترتفع مبعدالت أسرع 

من ذلك بكثير في حقيقة األمر.
  وقال محمود بهمني محافظ البنك املركزي لإلذاعة 

الرسمية إن الزيادة ترجع إلى «عوامل نفسية» وان 
فرض قيود على زيادات األســــعار ســــيكبح االجتاه 
الصعودي.وقال «نظــــرا ألن احلكومة منعت زيادة 
في أسعار معظم السلع فيمكننا توقع تراجع معدل 
التضخم في األشهر القادمة.. كل جهود احلكومة والبنك 
املركزي تستهدف إبقاء معدل التضخم في خانة اآلحاد».
وستكون زيادة حادة محتملة في التضخم هي أكبر 
مخاطر ما وصفه الرئيس محمود أحمدي جناد بأنه 
«أكبر خطة اقتصادية في اخلمسني عاما املاضية» في 
إشارة إلى االلغاء التدريجي لدعم سنوي قيمته ١٠٠ 
مليار دوالر تدفعه احلكومة للمحافظة على انخفاض 

أسعار سلع أساسية مثل الغذاء والوقود.

 لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: باعت مجموعة الترفيه 
االميركية العمالقة «والت ديزني» فرعها «ميراماكس 
فيلمز» الى مجموعة استثمارية تضم في صفوفها 
شركة قطر القابضة، واشترت مجموعة «فيلميارد 
هولدينغز ال سي سي» التي تضم كذلك «توماس ج. 
باراك جونيور» وصندوق «كولوني كابيتال ال ال 
سي» و«رونالد تيوتور» االستديوهات االسطورية 
بســـعر ٦٦٣ مليون دوالر على مـــا جاء في بيان 

«ديزني».

  وتشـــمل عملية البيـــع كذلك كاتالـــوغ افالم 
«ميراماكس» الذي يضم ٧٠٠ فيلم تقريبا من بينها 
افالم ناجحة كثيرة مثل «بالب فيكشن» و«شكسبير 

إن الف» و«كيل بيل».
  وكانت ديزني اشترت ميراماكس من الشقيقني 

وينشتاين العام ١٩٩٣.
  وشـــركة قطر القابضة هي شركة استثمارية 
تعمل باسم حكومة قطر وتساهم في رأسمال عدد 

كبير من الشركات، االوروبية خصوصا. 

 واشنطنـ  د.ب.أ: أعلنت وزارة العمل األميركية 
أمس األول ارتفاع معدل البطالة في الواليات املتحدة 
الـــى ٩٫٨٪ في نوفمبر املاضـــي، وذلك في ضربة 
قوية لآلمال بأن ســـوق العمل األميركي بدأ أخيرا 

في االنتعاش.
  وبهذا ارتفع معدل البطالة في الواليات املتحدة 

إلى أعلى مستوى له منذ أبريل املاضي.
  وقالت الوزارة ان ٣٩ ألف وظيفة فقط أضيفت 
لسوق العمل األميركي خالل الشهر املاضي مقارنة 
بـ ١٧٢ ألفا أضيفت في أكتوبر املاضي، وبذلك ثبت 
معدل البطالة عند ٩٫٦٪ خـــالل الربع الثالث من 

عام ٢٠١٠.
  وأحبطت هـــذه النتائج التوقعات التي ظهرت 
بعدما أشـــارت بعض البيانات األســـبوعية إلى 
حتسن في ســـوق العمل، ومن احملتمل أن تشعل 
هذه النتائج املخاوف بشأن مستقبل تعافي سوق 

العمل األميركي.
  ووفقا للمسح الذي أجرته وكالة بلومبرج لألنباء 
االقتصاديـــة توقع خبراء اقتصاديون إضافة ١٥٠ 
ألف وظيفة جديدة مع استمرار معدل البطالة عند 

مستوى ٩٫٦٪ خالل الشهر املاضي.
  وبلغ عدد العاطلني في الواليات املتحدة خالل 
نوفمبر املاضي أكثر من ١٥ مليون عاطل رغم منو 
االقتصاد األميركي مبعدل ٢٫٥٪ خالل الربع الثالث، 
وخفضت الشـــركات في قطاعي مبيعات التجزئة 
والتصنيع العمالة خالل الشـــهر املاضي في حني 
استمر قطاع الرعاية الصحية في إضافة موظفني 

جدد بحسب بيانات وزارة العمل.
  ومتثل بيانات سوق العمل األخيرة ضربة قوية 
لقطاع متاجر التجزئة الذي بات يخشى من تأثير 
هذه البيانات السلبي على خطط اإلنفاق االستهالكي 

لألميركيني خالل موسم عطالت عيد امليالد.

  وفي هذا الســـياق، قالت مديـــرة إدارة حتليل 
االقتصـــاد الكلي فـــي معهـــد «كونفرانس بورد» 
للدراســـات االقتصادية كاثي بوستجانسيك: «ان 
متاجر التجزئة ستبقي على قوة العمل املنخفضة 
لديها بعد التخفيضات الكبيرة في األســـعار التي 

تقدمها جلذب املستهلكني إلى السوق».
  وأضافت أن بيانات سوق العمل خالل نوفمبر 
املاضي تشـــير إلى عودة ســـوق العمل الى النمو 
الضعيف بعد القفزة التي سجلها في أكتوبر املاضي، 
مشيرة إلى أنه ال توجد أي مؤشرات على أن موسم 
عطلة عيد امليالد ميكن أن ميثل نقطة بداية ملوجة 

من الوظائف اجلديدة في العام املقبل. 

 ذكرت شركة 
االولـــــــى 
للوســــاطة 
املاليــــة في 
تقريرها االسبوعي ان مؤشر سوق 
الكويت لالوراق املالية تراجع الى 
أدنى مستوى في شهرين مع اقفاالت 
االسبوع املاضي، مشيرة الى ان 
املســــتثمرين اليزالون يركبون 
موجة الترقب بشأن احداث صفقة 

«زين».
  وقالت الشــــركة ان املؤشــــر 
السعري تراجع مع اقفال الشهر 
املاضي ١٩٠٫٣ نقطة ومبعدل ٢٫٦٩٪ 
مقابل تراجع املؤشر الوزني ١٠٫٨٣ 
نقاط ومبعدل ٢٫٢٧٪، فيما اقفل 
االســــبوع على تراجع للمؤشــــر 
السعري بلغ ١٠٩٫٧ نقاط ومبعدل 
١٫٥٨٪ وتراجع املؤشر الوزني ١٢٫٧٥ 
نقطة مبعدل ٢٫٧٪ وتلك التراجعات 
داللة على ان خسائر السوق خالل 
االسبوع املاضي كانت هي االكبر 
منذ اســــابيع مضت بقيادة قطاع 
املصارف.وبينت «االولى للوساطة» 
ان افتقاد السيولة النقدية ساهم في 
الضغط على مؤشرات السوق الى 
احلدود التي ميكن معها وصف االداء 
العام لالسبوع املاضي بالضعيف، 
السيما وان اشكالية سداد االلتزامات 
املتعلقة مبديونيات اقراض االسهم 
شكلت تداعيات سلبية على االسهم 
القيادية، نظرا الى انه من الدارج 
ان هذه النوعية من االسهم متثل 

املصدر الرئيسي للسداد. 
  وافادت الشــــركة ان الســــوق 
اليزال يفتقد الــــى القوة الدافعة 
لتحريكه كمــــا ينبغي واحملفزات 
ذات الطابع اخلاص برفع احجام 
التــــداوالت اليومية، وقد بدا ذلك 
واضحا في تداوالت االسبوع قبل 
املاضي وامتد لالســــبوع الفائت، 
لتــــزداد حالــــة الترقــــب واحلذر 
التي ســــيطرت على املستثمرين 
الى املستويات التي رفعت معها 
معدالت انتقائية الشراء، واثناء 
ذلك تراجعت القيمة املتداولة بواقع 
١٤٫٣٩٪، وهي معدالت تؤشر بشكل 
واضح على احلــــذر والترقب في 

دخول السوق.
  وبني التقرير ان اجمالي قيمة 
التداوالت لالسبوع املاضي بلغت 
١٣١٫٧ مليون دينار، مبتوسط تداول 
يومي بلــــغ ٢٦٫٣ مليونا وهو ما 
يؤكد ان سياسة التحفظ في قراءة 
املؤشرات وانتقائية الشراء كانت 
هي املسيطرة على تداوالت االسبوع 
الفائت حيث ان ذلك املعدل بات اقل 
حتى من معدالت التداول اليومي 
لشهر نوفمبر والبالغة ٤٧٫٤ مليون 

دينار كمتوسط يومي. 
التقريــــر ان مرحلة    واضاف 
انتظار االعالن عن البيانات املالية 
السنوية «نهاية العام» دفعت من 
ناحيتها املســــتثمرين الى اتباع 
مزيد من احلذر والترقب، وباتت 
القناعة االكثر تداوال السيما لدى 
مديري احملافظ والصناديق خالل 
هذه الفترة هــــي االنتظار ريثما 
تظهر بــــوادر املؤشــــرات املالية 
حتى ميكن عليها بناء التوجهات 

االســــتثمارية للفترة املقبلة من 
خالل البيانات الدقيقة واملعتمدة 
مقارنة ببيانات الشركات الفصلية 

السابقة املعلنة.
  واشــــارت «االولى للوساطة» 
الى ان ضمــــن املؤثرات على اداء 
السوق خالل االســــبوع املاضي 
تعثر املفاوضات بشأن بيع حصة 
مجموعة التمدين في البنك االهلي 
املتحد، حيث زادت االنباء السلبية 
في هذا اخلصوص من الضغط على 
السوق، مضيفة ان عدد الشركات 
املوقوفــــة عن التداول تراجع الى 
٢٠ شــــركة مقابل ٢١ في االسبوع 

قبل الفائت.
  واشارت «االولى للوساطة» الى 
انه ورغم عدم شفافية الصورة فيما 
يتعلق بطبيعة التداوالت للفترة 
احلاليــــة وعلى الرغــــم من تبني 

احلكومة سياسة متويل مشاريع 
خطة التنمية من خالل املؤسسات 
القائمة والتي  املالية واملصرفية 
اعلنت عن استعدادها لذلك في اكثر 

من مناسبة.
  اضافــــة الى مــــا ميكن وصفه 
مبرحلة احللحلــــة التي متر بها 
ابناء  صفقة زين حيث تــــرددت 
نهاية االسبوع املاضي عن تعني 
الشركة لـ «يو بي اس» لبيع «زين 
الســــعودية، وهي من االعتبارات 
التي ميكن عليها بناء موجة ولو 
ضعيفة من التفاؤل احلذر للفترة 

املقبلة».
  واضاف التقريــــر ان عمليات 
االقفاالت الشهرية التي انتهت مع 
تداوالت منتصف االسبوع اجلاري 
كان لها انعكاســــاتها على حركة 
التداول وحجمها، حيث من املعتاد 

في كل فترة مشابهة ان التركيز في 
عملية بناء املراكز االستثمارية من 
قبل املستثمرين يكون على االسهم 
ذات اجلودة واملالءة من حيث العائد 

املرتقب ضمن حتركاتها.
  وبينت الشــــركة ان املؤشــــر 
السعري للبورصة سجل تراجعا 
خالل االســــبوع املاضــــي مقارنة 
بالفترة نفســــها مبعــــدل ١٠٩٫٧ 
نقاط ليســــتقر عند ٦٫٨١٨ نقطة، 
فيما تراجع املؤشر الوزني ١٢٫٧٥ 

نقطة للفترة نفسها.
  وعلى صعيد التداوالت، افادت 
«األولى للوســــاطة» بأن مؤشــــر 
سوق الكويت لألوراق املالية أنهى 
تداوالت األسبوع األول من شهر 
ديسمبر على انخفاض حيث أغلق 
عند مستوى ٦٫٨١٨ نقطة متراجعا 
بنحو ١٫٥٨٪ عن إغالق األسبوع قبل 

املاضي الذي بلغ ٦٫٩٢٨ نقطة، في 
حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
األسبوع املاضي على انخفاض عند 
مستوى ٤٥٨٫٦ نقطة بعد ان فقد 
٢٫٧٪ مقارنة بإغالق األسبوع قبل 

املاضي عند ٤٧١٫٤ نقطة.

  القيمة المتداولة

  بينت «األولى للوســــاطة» ان 
إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع 
املاضي بلغ نحو ١٣١٫٧ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٥٣٫٩ مليون دينار تقريبا 
خالل األسبوع قبل املاضي منخفضة 
بنحو ١٤٫٤٪، كما انخفضت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع بنحو 
٢١٫٨٪ لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
٥٨٦ مليون سهم من خالل تنفيذ 

١٢٫٦٩٩ صفقة.

  أكثر األسهم تداوال

  وعلى صعيد األسهم، جاء سهم 
«املصالح العقاريــــة» على رأس 
االسهم املرتفعة بواقع ١٠٪ ليغلق 
عند ٧٧ فلسا، تاله سهم «نفائس» 
الذي ارتفع ٧٫٤٪، فيما جاء سهم 
التلفزيوني» في املرتبة  «الكيبل 
الثالثة مرتفعا ٦٫٩٪. في املقابل، 
تصدر سهم مشــــاعر التراجعات 
بنحــــو ١٥٪، حيث أغلق عند ١٧٠ 
فلسا، تاله سهم «مبرد»، فيما جاء 
سهم دبي األولى في املرتبة الثالثة 

بخسارة مقدارها ١٣٪.
  أما من حيث نشاط األسهم فإنه 
ورغم االنباء السلبية حول مستقبل 
صفقة زين فإن سهم الشركة حقق 
سهم أعلى قيمة تداول خالل هذا 
األسبوع بلغت ١٨٫٩ مليون دينار 
وأغلق عند ١٫٣٦٠ فلسا، تاله سهم 
«الوطني» بقيمة تداول مقدارها 
١٤٫٩ مليون دينار حيث أغلق عند 

١٫٢٦٠ فلسا.

  نشاط القطاعات

  وعلى صعيد نشاط القطاعات، 
شهدت تداوالت السوق ارتفع قطاع 
األغذية بنسبة ٠٫٣٪ ليكون القطاع 
الوحيد الذي سجل ارتفاعا خالل 
تداوالت االسبوع املاضي. وتصدر 
االنخفاضات قطاع اخلدمات الذي 
أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 
٦٧٣٫٤ نقطة، منخفضا بواقع ٣٫٩٪ 
مقارنة باألســــبوع السابق، تاله 
قطــــاع الصناعة بانخفاض ٢٫٩٪ 
في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 
مستوى ٤٠٧٫٤ نقاط، وجاء قطاع 
البنوك في  املرتبة الثالثة بنسبة 
٢٫٦٪ ليغلق مؤشره الوزني عند 
٥٩١٫٦ نقطة، وجاء قطاع التأمني 
في نهاية قائمة االنخفاضات بنسبة 
٠٫٥٪ ليغلق مؤشره الوزني عند 
مستوى ٢٩٧٫٢ نقطة. أما من حيث 
نشــــاط القطاعات، فقد تصدرها 
قطاع البنوك مستحوذا على ٣٧٪ 
من قيمة تداوالت الســــوق، تاله 
قطاع اخلدمات، حيث حقق قيمة 
تداول تعــــادل ٢٩٫٦٪ من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق، وحل قطاع 
االستثمار في املركز الثالث بقيمة 
تداول تعــــادل ١٣٫٢٪ من إجمالي 

قيمة التداول. 

 المستثمرون السعوديون يضخون نحو ١٠ مليارات ريال في إثيوبيا

 البنك السعودي الفرنسي يتوقع فائضًا 
في ميزانية  وإيرادات السعودية 

 الرياض ـ يو.بي.آي: توقع البنك الســــعودي الفرنســــي أن حتقق 
اململكة فائضا في ميزانيتها العامة هذا العام يبلغ ٦٥٩ مليار ريال بعد 
استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خالل العام احلالي عند ٧٢ 
دوالرا للبرميل.وأوضح البنك على لســــان كبير االقتصاديني د.جون 
اسفاكياناكيس أنه سيبقي توقعاته ملتوسط معدل التضخم للعام اجلاري 
عند مستوى ٥٫٣٪ نظرا لالرتفاع في معدالت التضخم خالل العام حيث 
وصل إلى ٦٫١٪ في أغسطس وهو أعلى مستوى له خالل سنة ونصف 
ســــبقت، إال أن اسفاكياناكيس أوضح أن الدائرة االقتصادية في البنك 
تتوقع هبوط متوسط التضخم لالثني عشر شهرا من السنة اجلديدة 
إلى ٤٫٧٪ وهو مستوى أقل من املستوى السابق الذي توقعه البنك للعام 
٢٠١١ والذي قدره في بداية العام بنحو ٥٫١٪ وقال «التضخم ســــيهبط 
بالتأكيد في يناير العام املقبل هذه مسألة محسومة إحصائيا»، وكان 
التضخم في يناير من العام احلالي قد وصل إلى مستوى ٤٫١٪ وبدأ في 
االرتفاع بعدها تدريجيا حتى وصل إلى ٦٫١ في أغسطس ومن ثم واصل 

تراجعه في األشهر التالية حتى وصل إلى ٥٫٨٪ في أكتوبر.
  وأضاف اسفاكياناكيس أن أسعار اإليجارات ستواصل االرتفاع بصورة 
شهرية في األشهر املقبلة، وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
د.محمد اجلاسر أوضح الشهر املاضي أن ارتفاع أسعار الغذاء عامليا هو 
ما أدى إلى ارتفاع معدل التخضم في األشهر األخيرة. الرياضـ  يو.بي.

آي: توقع البنك السعودي الفرنسي أن حتقق اململكة فائضا في ميزانيتها 
العامة هذا العام يبلغ ٦٥٩ مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على 

متوسط مرتفع خالل العام احلالي عند ٧٢ دوالرا للبرميل.
  من جهة أخرى  قدر مسؤول سعودي حجم االستثمارات السعودية 
التي دخلت خالل العامني املاضيني إلى اثيوبيا بنحو ١٠ مليارات ريال 

مبا يعادل ٢٫٦ مليار دوالر.
  ويتجه معظم املســـتثمرين السعوديني إلى إثيوبيا لالستثمار 
في الزراعة خاصة زراعة القمح. ونقلت صحيفة «الشرق االوسط» 
السعودية  عن السفير السعودي في العاصمة اإلثيوبية عصام بيت 
املال قوله «إن الســـفارة السعودية عملت على تفهيم املستثمرين 
الســـعوديني قانون االستثمار اإلثيوبي وعملت على تذليل العديد 

من العقبات».
  وقال «ان معظم املستثمرين الســــعوديني يتجهون لزراعة القمح 
بعد أن أصبحت زراعته عالية التكلفة في اململكة» لكنه حذر من «قدوم 

مستثمرين قليلي اخلبرة في مجال الزراعة». 

 تقـارير 


