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تعافت بشكل كامل من تداعيات األزمة، وان هذا التعافي سيظهر 
بشـــكل واضح من خالل النمو امللحوظ في أرباحها خالل العام 
احلالي قياسا باألرباح املتوقعة لها عن العام املاضي. لذلك فإننا 
نعيد التأكيد على أهمية االســـتثمار في أسهم البنوك ملا تتمتع 
به من مقومات جاذبة لالســـتثمار خاصة سهمي البنك الوطني 

وبيتك.
  فاملتابع ألســـعار أسهم البنوك منذ بداية العام املاضي وحتى 
نهايته يالحظ انها حققت 
ارتفاعـــا يتراوح بني ٤٠ 
الذي  الوقت  فـــي  و٩٠٪ 
تكبدت فيـــه العديد من 
األسهم األخرى خسائر 

كبيرة.

  آلية التداول

  حققت أســـعار أغلب 
أســـهم البنـــوك ارتفاعا 
خاصة سهم «بيتك» مع 
تداوالت مرتفعة نسبيا 
على بعض األسهم، فقد 
الدولي  البنك  شهد سهم 
ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وسعره الســـوقي، فيما 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٢٠ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٧٩ صفقة 

قيمتها ٢٫٨ مليون دينار.
  وجـــاء قطاع العقار في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٢٠٫٨ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٧٤ صفقة قيمتها ٢٫٢ 

مليون دينار.

  الشركات القيادية

تـــداوالت    جـــاءت 
أمـــس لتؤكد  البورصة 
توقعـــات «األنباء» لعام 
القوة  ٢٠١١، فقد تركزت 
الشرائية على أغلب أسهم 
الشـــركات التشـــغيلية 
القطاعات  في مختلـــف 
خاصـــة قطـــاع البنوك 
الذي ســـيواصل قيادة 
نشاط السوق خالل العام 
احلالي ألسباب عديدة مت 
تناولها في تقرير «األنباء» 
السنوي املنشور أمس، 
والتي ابرزها ان البنوك قد 

 البنوك تقود نشاط البورصة في أول تداوالت ٢٠١١
  ووتيرة الترقب تزداد تجاه صفقة «زين ـ اتصاالت»

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات والبالغة 
١٨٫١ مليون دينار على ٥٨٫٩٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشــــركات هي: بنك اخلليج، الدولي، بيتك، 
بنك بوبيان، االستثمارات، الصفاة لالستثمار، زين، 

صفاة طاقة، االفكو.
ــتحوذت قيمة تداول سهم االفكو البالغة ٣٫٥    اس

ماليني دينار على ١١٫٤٪ من القيمة اإلجمالية.
  حققت مؤشرات ٤ قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
البنوك مبقدار ١٢٨٫١ نقطة، تاله قطاع االســــتثمار 
مبقدار ٥ نقاط، فيما تراجعت مؤشرات ٤ قطاعات 

أعالها األغذية مبقدار ٤٧٫٨ نقطة.  ت 
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حافظ سهم بنك بوبيان على سعره 
رغـــم تداوالته املرتفعة نســـبيا، 
كذلك حافظ سهم البــنك الوطني 
على سعره في تداوالت ضعيفة، 
ويالحظ ان سهم البـــنك الوطني 
مع بدايات كل عام وملدة اسبوعني 
الســــهم  أو ثالثة يشـــهد فيـــها 
عمليات جتمـــيع بأقل األســـعار 
املــمكنـــة متهيـــدا للحصول على 
توزيعات البنك، خاصــة جمعيته 
العمومية التي تعقد في األسبوع 
األخير من شهر فبراير ما يجــــعل 
الفتـــرة الزمنية للحــــصول على 

التوزيعات قصيرة.
  واتسمت حركة التداول على أغلب أسهم الشركات االستثمارية 
بالضعف مع انخفاض في األســـعار باستثناء املكاسب السوقية 
احملدودة التي حققتها أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في القطاع، فقد شـــهد سهم االستثمارات الوطنية عمليات شراء 
دفعت ســـعره الرتفاع ثـــالث وحـــدات، فيـــما سجــــل سهــما 
الساحل للتنمية واملال لالستثمار ارتفاعا محدودا في أسعارهما 
في تداوالت ضعيفة، ومن املتوقع ان تشهد هذه األسهم ارتفاعا 
ملحوظا في أسعارهما في حال بروز أي تطورات ايجابية حول 

صفقة زين.
  وشهد سهم الصفاة لالستثمار تداوالت قياسية في إطار النشاط 
امللحوظ ألغلب أسهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، وارتفع 
سهم األولى لالستثمار باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
كذلك األمر لسهم نور لالستثمار الذي ارتفع باحلد األعلى ايضا، 
واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات العقارية بالضعف مع 
تراجع أسعار بعضها، فقد شهد سهم املباني ارتفاعا ملحوظا في 
سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا، فيما شهد سهم ابيار للتطوير 

العقاري ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي.

  الصناعة والخدمات

  تراجعت أسعار بعض أسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة باســـتثناء التداوالت النشطة لســـهم املعدات القابضة 
الذي عاد للتداول أمس بعد توقفه منذ سبعة أشهر عن التداول، 
ويالحظ ان أســـهم الكابالت والسفن واخلدمات البحرية شهدت 
تراجعا في تداوالت ضعيفة خاصة ســـهم إصالح الســـفن الذي 

انخفض باحلد األدنى.
  وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة على «االفكو» الذي ارتفع باحلد 
األعلى مطلوبا دون عروض بفعل القوة الشرائية التي يشهدها 
الســـهم والتي تشـــير الى ان هناك تطورات ايجابية مستقبلية 
حول الشركة، وسجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في 

تداوالت ضعيفة يغلب عليها طابع الشراء.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات على ٥٨٫٩٪ من 
القيمة اإلجمالية للشركات التي شـــملها التداول والبالغ عددها 

١٠٠ شركة. 

 هشام أبوشادي
النشـــاط  البنوك    قاد قطـــاع 
في اليوم األول لتداوالت ســـوق 
الكويت لألوراق املالية لعام ٢٠١١ 
مع ارتفاع أســـعار أغلب أسهمه، 
فيما اتســـمت حركة التداول على 
أسهم القطاعات األخرى بالضعف 
مع انخفاض محدود في أســـعار 
أغلبهـــا في الوقت الـــذي تترقب 
فيه األوساط االستثمارية بوادر 
النتائج  تسريب املعلومات حول 
املالية للشركات عن عام ٢٠١٠ وان 
كان الرئيـــس التنفيذي ملجموعة 

البنك الوطني توقع في تصريح له جتاوز أرباح البنك لعام ٢٠١٠ 
حاجـــز املليار دوالر، وهذا يأتي فـــي إطار توقعات «األنباء» في 
حتاليل سابقة عن ان أرباح البنك يتوقع ان تكون في حدود ٣٠٥ 
ماليني دينار. وكما ســـبق وان أكدنا فإن قطاع البنوك سيواصل 
قيادة النشاط في الســـوق، وان االستثمار في أسهمه باألسعار 
احلالية ملدة ســـنة على األقل ميثل فرصة جيدة في ظل الفرص 
البديلة الضعيفة في السوق، كما انه يجب ان يؤخذ في االعتبار 
ان الشركات االســـتثمارية التي متكنت من توفيق أوضاعها مع 
البنوك الدائنة مرشحة ألن تشهد أسعار أسهمها خالل العام احلالي 
مستويات سعرية كبيرة ما يجعلها أهدافا استثمارية جيدة دون 
التعويل على أي أرباح من التوزيعات ملدة ٣ سنوات على األقل، 

بل ان األرباح ستكون سوقية فقط.
  وبشكل عام فإن آلية التداول في السوق على مدى األسبوعني 
القادمني سوف متيل الى احلذر والترقب لتحديد اجتاهات السوق 
بشـــكل عام وانتظار أي تطورات ايجابية حول صفقة زين التي 
اقترب موعد إمتامها في منتصف الشـــهر اجلاري وفقا ملا أعلن 

عنه ضمن شروط االتفاق.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٧٫٩ نقاط ليغلق على ٦٩٤٧٫٦ 
نقطة بانخفاض نســـبته ٠٫١١٪ فيما ارتفع املؤشر الوزني ٠٫٩٦ 

نقطة ليغلق على ٤٨٥٫١٣ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٢٠٪.
  وبلغ اجمالي األســـهم املتداولة ٢٠٥٫٤ ماليني سهم نفذت من 

خالل ٣٠٥٣ صفقة قيمتها ٣٠٫٧ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســـهم ١٠٠ شـــركة من أصل ٢١٥ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٣٧ شركة وتراجعت أسعار أسهم 
٤٣ شركة وحافظت أسهم ٢٠ شـــركة على أسعارها و١١٥ شركة 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ 

مت تداول ٧٤ مليون سهم نفذت من خالل ١٠٫٢ ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنوك فـــي املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ١٥٫٦ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤١١ صفقة قيمتها ٨٫٩ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع االســـتثمار املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٥٨٫٢ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٥٧ صفقة قيمتها ٥٫٧ 

 شراء قوي
  على «أالفكو» 
وأغلب األسهم 
التابعة
  لمجموعة
  الصفوة

 استحواذ قيمة 
تداوالت أسهم

  ٩ شركات
  على ٥٨٫٩٪

  من القيمة 
اإلجمالية

 المؤشر ٧٫٩ نقاط وتداول 
٢٠٥٫٤ ماليين سهم قيمتها 

٣٠٫٧ مليون دينار

 انخفاض 

 (محمد ماهر) تطلع النتعاش السوق العام احلالي 

 في تقريرها األسبوعي الخاص لـ «األنباء»

 «المثنى لالستثمار»: األسهم ذات رؤوس 
األموال الثقيلة حافظت على نشاطها

 قالت شـــركة املثنى لالستثمار في تقريرها األسبوعي 
اخلاص لـ «األنباء» ان املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية اكتسب ٧٣٫٦ نقطة مقارنة مع األسبوع 
السابق واســـتطاع االستمرار باالحتفاظ على مكاسبه 
مدفوعا بحجم جيد من التداوالت، واكتسب املؤشر الوزني للسوق 
٤٫١٧ نقطة، بينما استمر مؤشر املثنى MUDX احلفاظ على أدائه 

دون تغير تقريبا مع خسارة هامشية بلغت ٠٫٤٩ نقطة.
  من جهة اخرى، حافظ املؤشر السعري للسوق على مركزه 
كأقل املؤشـــرات تقلبا مسجال نسبة ٢٫٩٢٪ بعد أن كان ٨٫٣٤٪ 
خالل األســـبوع املاضي، بينما كان مؤشر املثنى MUDX األكثر 
تقلبا مرتفعا بنســـبة ١٠٫٧٣٪ ليسجل نسبة ١٥٫١٨٪ خالل املدة 
نفسها، أما املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية فقد زاد 

بنسبة ١٫٤٤٪ ليسجل نسبة ٩٫٢٥٪ لهذا األسبوع.
  ورتفع حجم الســـوق بنسبة ٢٤٫٢٪ خالل األسبوع املنتهي 
في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠، ما عدا قطاعي االستثمار والتأمني اللذين 
شهدا انخفاضا في احلجم بلغ ٤٤٫٤٪ و٢٧٫٦٪ على التوالي، بينما 
شهدت مقاييس حجم التداول جلميع القطاعات املتبقية ارتفاعا 
بقيادة قطاع البنوك والذي سجل زيادة بلغت ١٦٣٫٦٪ تبعه قطاع 
الغذاء مرتفعا بنسبة ١٥١٫٢٪، وشهد قطاع البنوك زيادة في حجم 
التداوالت بلغت ١١٫٧٪ بعد أن كانت ٥٫٥١٪ في األسبوع السابق 

حيث شهدت معظم األسهم زيادة في حجم التداول.
  ومن حيث القيمة، فقد شهد ســـوق الكويت لألوراق املالية 
زيـــادة جيدة بلغت ٣٤٫١٪ مقارنة مع األســـبوع املاضي، وكان 
قطـــاع البنوك األكثر تأثيرا من حيـــث القيمة (٤٦٫١٠٪) حيث 
سجل ارتفاعا بنسبة ١٧٩٫٩١٪، أما قطاع اخلدمات (٢٥٫٩٪) فقد 

سجل انخفاضا بنسبة ١٢٫٧٥٪ خالل املدة نفسها.
  ارتفع سقف رأسمال السوق بنسبة ضئيلة بلغت ١٪ بينما 

ارتفع عدد الصفقات بنسبة ٢١٫١٪.
  أما من ناحية واجهة سوق الكويت لألوراق املالية، فقد حققت 
٨١ شـــركة، متثل ٣٧٫٨٥٪ من الشركات املدرجة بالسوق مقارنة 
مع ٢٦٫٧٦٪ في األسبوع املاضي ارتفاعا، وتراجعت ٦٠ شركة، 
متثل ٢٨٫٠٤٪ من الشـــركات املدرجة مقارنـــة مع ٣٢٫٨٦٪ في 
األسبوع املاضي، وظلت ٧٣ شركة، متثل ٣٤٫١١٪ من العدد الكلي 
للشـــركات املدرجة بالسوق مقارنة مع ٤٠٫٣٨٪ خالل األسبوع 

املاضي، من دون تغيير.
   وبالنســـبة للشركات اإلســـالمية فقد حققت ٢٦ شركة من 
أصل ٦٤ تقدما في أدائها بينما تراجع أداء ١٢ شـــركة خالل املدة 

نفسها. 

مستقبلية عن أداء أسواق مجلس 
التعاون اخلليجي خالل عام ٢٠١١، 
مستندا الى مجموعة من عوامل 
القوة، تشمل: العوامل االقتصادية، 
جاذبية عملية التقييم، إمكانية 
منو األربـــاح، ثقة املســـتثمر، 
التطورات اجليوسياسية، وحجم 

السيولة في السوق.
العوامل    أما علـــى صعيـــد 
االقتصادية ومنو الناجت احمللي 
اإلجمالي فيرى تقرير «املركز» 
أنه تبعا للتوقعات االقتصادية 
األخيرة الصادرة عن معهد التمويل 
الدولي، من املرجح أن يبلغ الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي لدول 
التعاون منوا قدره ٤٪ في ٢٠١٠، 
يليه منو قـــدره ٤٫٦٪ في ٢٠١١، 
حيث ستبقى هذه النسب أدنى 
من املتوسط التاريخي للمنطقة 
نظرا إلى أن منو االئتمان والطلب 
من القطاع اخلاص اليزال ضعيفا 

في بعض البلدان.
  أما النمو في اململكة العربية 
الســـعودية فيتوقع له أن يزيد 
إلى ٤٫٥٪ فـــي ٢٠١١ مع تصاعد 
وتيرة منو التسهيالت االئتمانية، 
وفي الكويت من املرجح أن تشهد 
منوا بنسبة ٤٫٤٪ في ٢٠١١ مقابل 
٢٪ في ٢٠١٠، في حني يتوقع أن 
يبلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي 

احلقيقي في قطر ١٨٪.
  بالنســـبة للتضخـــم: لفت 
التقرير الى أنه مت احتواء معدالت 
التضخم بشكل جيد نسبيا في 
املنطقة بعـــد ان تضاءل النمو 
االقتصـــادي إضافة إلى ضعف 
قطاع العقار الذي شـــهد تدني 
مستوى إيجاراته. أما السعودية 
فشهدت ارتفاعا بنسب التضخم، 
من ٣٫٥٪ في أواخر ٢٠٠٩ وصوال 
إلى ٥٫٥٪ في منتصف ٢٠١٠، ومع 
ذلك، من املتوقع لهذه األرقام أن 
تبق مســـتمرة وفق ذلك املعدل 

خالل ٢٠١١.
  وفيما يتعلق بالعجز املالي: 
فقد مت تشديد امليزانيات املالية مع 
زيادة الدول اإلنفاق لدعم النمو 
االقتصادي، ويتوقع أن تنخفض 
امليزانيات املالية في السعودية 
من ٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

في ٢٠١٠ إلى ٢٪ خالل ٢٠١١.
  وفي الكويـــت التي خططت 
خلفض إنفاقها املالي في ٢٠١٠، 
يتوقع أن تساوي امليزانية املالية 
٢٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

في ٢٠١١.

املستقبلية لقطر إيجابية بفضل 
توقعات النمو االقتصادية العالية، 
وسالمة القطاع املصرفي، والدعم 
احلكومي الكبير. كذلك رجحت 
الناجت احمللي  التقديرات منـــو 
اإلجمالي في قطر بنســـبة ١٦٪ 
في ٢٠١٠، على أن يتراوح النمو 

في ٢٠١١ ما بني ١٥ و ١٨٪.
  ويـــرى التقرير أن اإلنفاقات 
املالية العالية وحتضيرات البالد 
العالم ٢٠٢٢  الســـتضافة كأس 
ينبغـــي لها أن تؤدي دورها في 
النشاط االقتصادي الحقا  دعم 
من خالل مشاريع البنية التحتية 
الضخمة التي تفوضها احلكومة 
وهـــو ما قد يعـــزز أداء قطاعي 
العقار واإلنشـــاء في السنوات 

القليلة القادمة.
  لكن وكســـائر دول التعاون 
جميعها، تواجه قطر انخفاضا 
في مستوى السيولة، إذ هبطت 
قيمة األسهم املتداولة هذا العام 
وحتـــى اآلن مبا يزيد على ٥٠٪ 
مقابل انخفـــاض قدره ٤٦٪ في 

٢٠٠٩.سلطنة عمان ـ إيجابية
  

  البحرين ـ حيادية

البحرين  التقريـــر    يعطـــي 
نظرة مســـتقبلية حيادية، مع 
اســـتمرار منو االقتصاد وبقاء 
أرباح الشركات قوية، إذ يتوقع 
لهذه األخيرة أن تشهد منوا بنحو 
٢٨٪ في ٢٠١٠ بسبب قوة البنوك، 
لكن ضعف قطاع االتصاالت قد 
يؤثر عليهـــا. أما في ٢٠١١، فمن 
املرجح أن ينمـــو قطاع البنوك 
بنحو ٢٨٪ ليدفع النمو اإلجمالي 

إلى ٢٦٪.
  وبوجه عام، قدم التقرير نظرة 

إلى  ٢٠١١ و٢٠١٢، إضافـــة  فـــي 
٥٥ مليار دوالر تســـتحق بعد 
الفترتني، وسيتم تدقيق خدمة 
هذه الديون عن كثب، في غضون 
أكثر اإلمارات  ذلك، وباعتبارها 
صالبة اقتصاديا، ستظل األضواء 
مسلطة على أبوظبي حتسبا ألي 

دعم قد متنحه لدبي.
  وتوقع التقرير أن تعود أرباح 
الشركات إلى النمو في ٢٠١١، بعد 
انخفاض يقدر بنحو ٦٪ في ٢٠١٠، 
أما النمـــو فمن املتوقع أن يبلغ 

٢٤٪ في ٢٠١١.

  قطر ـ إيجابية

  قـــال التقريـــر إن النظـــرة 

النمو االقتصادي، باإلضافة إلى 
ذلك، تعد النواحي اجليوسياسية 
والتنظيمية مستقرة، ومع ذلك، 
تظل مشكلة االفتقار إلى السيولة 
قائمة مع استمرار تراجع قيمة 
املتداولة في األسواق  األســـهم 

اإلماراتية.
  من جهة أخرى، رجح التقرير 
ان تظل قضايا الديون في اإلمارات 
النمـــو االقتصادي على  تؤخر 
خلفية املخصصات التي تضعها 
البنوك ملواجهة اخلسائر احملتملة 
وبسبب ما تشكله من مخاوف أمام 

متويل املشاريع اجلديدة.
  حيث تدين دبـــي بالتزامات 
تتجاوز ٤٢ مليار دوالر تستحق 

التضخم،  بعني االعتبار مسألة 
الفتا الى ان العوامل اإليجابية، 
تظهر من خالل أرباح الشركات 
باإلضافة إلى النواحي التنظيمية 

واجليوسياسية.
التقرير فإن منو    وبحســـب 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
فـــي اململكة بعد األزمـــة املالية 
العاملية كان متوقعا أن يتجاوز ٤٪ 
في ٢٠١٠، إال أن االضطراب املستمر 
في املنطقـــة أدى إلى انخفاض 

معدل النمو شيئا بسيطا.
  وكانت التقديرات تشير إلى 
النـــاجت احمللـــي اإلجمالي  منو 
احلقيقي ما بني ٣٫٤٪ و٣٫٧٪ في 
٢٠١٠، وهو ما ميثل حتسنا كبيرا 
عن تقديرات ٢٠٠٩ التي وصلت 

إلى ٠٫٩٪.
  ورجح التقرير أن توفر أسعار 
النفط اخلام القوية بعض اشكال 
الدعم للميزانيات اجلارية واملالية، 
رغـــم زيادة اإلنفـــاق احلكومي 
الرامي إلى تعزيز النمو في األعوام 
القادمة، إذ يتوقع أن يتراوح منو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

ما بني ٤٪ و٤٫٥٪ في ٢٠١١.

  أبوظبي ـ إيجابية/ دبي ـ حيادية

  جزأ التقرير النظرة املستقبلية 
لإلمارات إلى إيجابية في أبوظبي 
وحيادية في دبي، مشيرا الى أن 
االقتصاد اإلماراتي لم يســـتطع 
جتاوز ٣٪ كنمو لناجته احمللي 
اإلجمالـــي احلقيقي لعام ٢٠١٠، 
لكنه استطاع أن يحقق منوا مقدرا 
قدره ٢٫٤٪، وهو الذي يرجح أن 

يزداد إلى ٣٫٢٪ في ٢٠١١.
  أما التضخم فبلغ ٢٪ في ٢٠١٠ 
ومن املتوقع أن يرتفع ليتراوح ما 
بني ٢٫٥٥ و٢٫٨٪ في ٢٠١١ مع تصاعد 

 رصد املركز 
لـــي  ملا ا
الكويتـــي 
(املركـــز) 
في تقرير له التوقعات احملتملة 
الســـواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي خـــالل العام اجلديد، 
وقال التقرير الذي حمل عنوان: 
«ما هي توقعات ٢٠١١؟» أن أداء 
أســـواق دول مجلـــس التعاون 
فـــي ٢٠١٠ كان متوافقا مع األداء 
املنخفض بشكل حاد لألسواق 

الناشئة في ٢٠٠٩. 
  واشار التقرير الى أن مؤشر 
بـــورز» لدول  آند  «ســـتاندرد 
١١٪ منذ بداية  ارتفـــع  التعاون 
العام وحتى االن مقابل ١٣٪ تقريبا 
ملؤشر «مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال» لألسواق الناشئة، 
في حني بقي أداء مؤشر مورغان 
إنترناشيونال  ستانلي كابيتال 
ألسواق «البريك» منخفضا إذ لم 

تتجاوز مكاسبه ٣٪ فقط.
إلى أن نطاق  التقرير    ولفت 
وحجـــم القضايا التـــي انتابت 
األســـواق بعد األزمة املالية لم 
تشهد اختالفا ملموسا، مشيرا 
الى أنه في حني التزال الشركات 
مستمرة في إصالح ميزانياتها 
العموميـــة وصورتهـــا، تبدو 
احلكومات منشغلة باإلنفاق دون 
أن حتقق النتائج املرجوة بالنظر 

إلى اإلصالحات التنظيمية.
  وذكر التقريـــر أنه بينما لم 
تشكل أسعار النفط أي مفاجأة 
سلبية في ٢٠١٠، إال أنها لم تكن 
كافية لدفع السوق، وعلى ضوء 
الضغوط املتصاعدة التي تأتي 
على شكل أرباح ضعيفة وسيولة 
متدنية جدا والتقلب املستمر، لم 
تكن أسعار النفط املستقرة كافية 
لدفع الســـوق نحو املستويات 
املرتفعة التي اعتادها املستثمرون 

في املاضي.
  وبشـــكل عام، أبدى التقرير 
تفاؤال بالسنة اجلديدة، وطرح 
رؤية إيجابية بالنسبة للكويت 
وأبوظبي وقطر وعمان، وحيادية 

إلى دول أخرى.

  السعودية ـ محايدة

  قـــدم «املركز» فـــي تقريره 
الســـعودية  إلى  نظرة حيادية 
في عام ٢٠١١ مبررا ذلك بالنشاط 
االقتصادي املتوسط والتقييم 
العالي، مشيرا الى ضرورة األخذ 

 «المركز»: توقعات بنمو أقوى القتصادات الخليج في ٢٠١١

 الكويت.. ايجابية
ــة إلى أداء  ــي الكويتي بإيجابي ــر تقرير املركز املال  ينظ
ــرات االقتصادية  الكويت في العام ٢٠١١، وذلك بفضل املؤش

اإليجابية وسالمة أرباح الشركات.
  وبحسب «املركز» فإن التقييمات تشكل إحدى النواحي 
ــوق تداول عند  ــر إليها على اعتبار أن الس التي يجب النظ
ــة، ٢٠ مرة وهو ما  ــهر الـ ١٢ املاضي مكرر ربحية في األش
ــار إليها فتمثل  ــوق أو االفتق ــيولة الس ميثل إفراطا، أما س
مشكلة أخرى بحد ذاتها. من جهة أخرى، لفت «املركز» الى 
ــاد الكويتي ٣٪ تقريبا في  ــه من املتوقع أن ينمو االقتص ان
٢٠١٠، وهو ما يشكل نصف املتوسط التاريخي، كما يتوقع 
ــعار  ــذا النمو أن يرتفع إلى ٤٫٥٪ في ٢٠١١ على خلفية أس له
ــتبقي امليزانية املالية عند حوالي  ــلع املرتفعة والتي س الس

٢١٫٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.
  إضافة إلى ذلك، فإن الدولة وضعت خطة تنمية اقتصادية 
خلمس سنوات بقيمة ١٠٧ مليارات دوالر تهدف إلى حتفيز 

القطاعات االقتصادية العديدة.
  من جانب آخر وعلى صعيد أرباح الشركات، وبعد «قصة 
ــتها في ٢٠١٠، من املتوقع أن تستأنف  االنتعاش» التي عاش

هذه األرباح مسارا أكثر استقرارا وتنمو بنحو ٣٢٪. 
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