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»الدولية للوساطة«: األسواق األميركية 
واألوروبية تدشن 2011 على تراجع

العمر: »بيتك« ينّظم غداء عمل
على شرف رئيس الوزراء التركي

توقع التقرير األسبوعي للمجموعة 
الدولية للوساطة املالية في رصده 
حلركة أسواق املال العاملية، ان يكون 
2011 عاما حرجا بالنسبة ألوروبا حيث 
تواجه احلكومات التزامات مالية ضخمة 
إلعادة التمويل، مش���يرا إلى ان الش���واهد تؤكد 
ان األس���واق ال تثق حاليا ف���ي األوضاع املالية 
النظرة  للحكومات األوروبية، وبصف���ة خاصة 
العامة في األسواق هي ان احلكومات غير قادرة 
على الس���يطرة على أوضاعها املالية وتوجيهها 

نحو االجتاه الصحيح.
وفي الوقت الذي توجد إشارات سارة للغاية 
عن االقتصاد األميركي، فإن اإلشارات القادمة من 
االقتصاد األوروبي تعد بكل املقاييس مخيفة، حيث 
ان مشكلة الديون األوروبية أخذت في التفاقم على 
نحو مقلق، إذ جتتاح البنوك األوروبية حاليا إلعادة 
متويل ديون بحوالي 400 مليار يورو في النصف 
األول من العام املقب���ل، بينما حتتاج احلكومات 

حوالي 500 مليار يورو في الفترة ذاتها.
على صعيد آخر، أشارت »الدولية للوساطة« 
الى ان األخبار اجليدة ع���ن بدء عملية اخلروج 
من األزم���ة لالقتصاد األميركي تتزايد على نحو 
أفضل، فالعجز التجاري األميركي ينخفض بفعل 
انخفاض قيمة الدوالر، ومن ثم حتسن مستويات 
الصادرات، ومبيعات التجزئة تتزايد على نحو 
يتجاوز التوقعات، بينما ينمو اإلنتاج الصناعي 

بصورة مستمرة.

 كما ينمو قطاع اخلدمات مبعدالت منو متزايدة، 
فيما تتزايد ثقة املستهلكني بشكل واضح، كذلك 
استعاد مؤشر داو جونز الصناعي جميع خسائره 
التي حدثت بعد أغسطس 2008، من ناحية أخرى 
فإن اس���تمرار العمل باإلعفاءات الضريبية التي 
اقرها الرئيس السابق جورج بوش جعلت املراقبني 
يعيدون حساباتهم حول مستويات النمو املتوقع 
في 2011 إلى أعلى، رمبا يصبح معدل النمو املتوقع 

إلى حوالي 4% سنويا. 
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت أس���عار األس���هم 
األميركية على هبوط ي���وم اجلمعة املاضي مع 
تراجع اسهم شركات اخلدمات املالية بعد أن أبطلت 
محكمة إجراءات حبس الرهن على منزلني وبعد 
ان فشل تقرير الوظائف األميركية لشهر ديسمبر 
في تأكيد توقعات متزايدة بتحسن أحوال سوق 

العمل.
وعلى صعيد أسعار املعادن الثمينة، انخفضت 
العقود اآلجلة للذهب في السوق األميركية يوم 
اجلمعة لتسجل أكبر هبوط أسبوعي لها منذ مايو 
املاضي، وهبط املعدن النفيس للجلسة اخلامسة 
على التوالي مس���جال أطول موجة هبوط له منذ 

سبعة أشهر.
وبلغ س���عر عقود الذهب لتسليم فبراير عند 
التسوية في قسم كومكس من بورصة نيويورك 
التجارية 1368.90 دوالرا لألوقية منخفضا 2.80 
دوالر، وبلغ سعر الذهب في جلسة القطع املسائية 

في لندن 1367.00 دوالرا.

أعرب الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر ع���ن ترحيب���ه بالزيارة 
الت���ي يقوم بها رئي���س وزراء 
تركيا رجب طيب اردوغان إلى 
الكويت غدا، مشددا على أهمية 
الزيارة والدور الكبير الذي تعول 
عليه الفعاليات االقتصادية في 
البلدين للمس���اهمة في تعزيز 
الثنائية وتوس���يع  العالق���ات 

مجاالت التعاون املشترك.
ف���ي تصريح  العمر  وق���ال 
صحافي إن »بيتك« سيقيم احتفاال 
على شرف رئيس وزراء تركيا 

رجب طيب اردوغان وغداء عمل يش���مل الوفد 
التركي املرافق، حيث يلقي رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب بدر عبداحملسن املخيزمي كلمة 
يرحب فيها بضيف الكويت ويش���يد باجنازات 
حكومة اردوغان في املجال االقتصادي وجهودها 
في تعزيز العالقات التركي���ة مع دول اخلليج 
والعالم العربي، باإلضافة إلى النجاح الذي حققته 
في جذب االستثمارات األجنبية ورفع مستوى 
دخل املواطن ومكافحة التضخم وتعزيز قطاعات 
االقتصاد املنتجة مما ساهم في تنمية الصادرات 
وتقلي���ص الواردات وخف���ض العجز التجاري 
وحتقيق معدالت من���و عالية، األمر الذي جعل 
من تركيا قوة اقتصادية كبيرة حتتل املركز ال� 
16 بني االقتصاديات العاملية الكبرى واملركز ال� 6 
بني االقتصاديات األوروبية، مما يعد داعما قويا 
لتطلعات تركيا نحو لعب دور سياسي مؤثر في 
محيطها العربي واإلسالمي، استنادا إلى روابط 
تاريخية وإرث حضاري كبير استمر على مدى 
قرون مع دول املنطقة وإلى عالقات اقتصادية 
وجتارية وثيقة مع الدول احمليطة بها ومع أوروبا 
والواليات املتحدة والقوى االقتصادية األخرى 

مثل الصني واليابان وغيرها.
وشدد على أن جتربة بيت التمويل الكويتي � 
التركي )بيتك � تركيا( تعتبر من أهم االستثمارات 
اخلارجية »لبيتك« ويعد منوذجا يؤكد الفرص 
الكبيرة التي يتمتع بها الس���وق التركي ومدى 
االهتم���ام بتنمية مجاالت االس���تثمار األجنبي 
واحلرص على اس���تقطاب التمويل اإلس���المي 

وإفس���اح املجال أم���ام صناعة 
الصيرفة اإلسالمية واعتبارها 
أحد األجنح���ة املؤثرة واملهمة 

لالقتصاد الوطني.
وف���ى أعق���اب 20 عاما من 
تأسيس »بيتك- تركيا« جاءت 
املالية لتؤكد صواب  املؤشرات 
االختيار، فقد بدأ البنك برأسمال 
10 مالي���ني دوالر وتصل قيمة 
أصول���ه اآلن إلى 2 مليار دوالر 
ويحقق معدالت زيادة في األرباح 
والودائع واألصول تتراوح بني 
30% و40% سنويا، ويصل عدد 
فروعه إلى 145 فرعا تنتشر في 
أنحاء تركيا وقد جنح البنك مؤخرا في افتتاح 
بن�������وك في الب����حرين ودب���ي وأملانيا ضمن 
جهوده لل���توسع اجلغرافي كما طرح منتجات 
جديدة مثل ح����ساب الذهب االستثماري الذي 
يعد املنت���ج األول م�����ن نوعه الذي يطرح في 
بورصة اسطنبول كما نش���ط البنك في مجال 
الصكوك وتبنى عملية إصدار صكوك بقيمة 100 
مليون دوالر فاحتا بذلك املجال أمام الش���ركات 
التركية التخاذ هذا املنتج الشرعي سبيال لتمويل 
توسعاتها ومشاريعها املستقبلية وزيادة قدراتها 

اإلنتاجية.
وينش���ط »بيت���ك � تركيا« ضم���ن ه���دف 
اس���تراتي����جي يضع���ه لل�����رب���ط بني تركيا 
وأوروبا من ن�����احي���ة ودول مجلس التعاون 
والكويت من ناح�����ية أخرى ويساهم من اجل 
ذلك في العديد من األنشطة التي تستهدف إبراز 
مجاالت االستثمار املشترك بني اجلانبني ويساعد 
وينظم لذلك العديد من األنشطة التي تساهم في 
ترسيخ العالقات االقتصادية باعتبارها األساس 
لتنمية العالق���ات االيجابية واملصالح املتبادلة 

بني الشعوب.
وأكد العمر ثقته في القدرة الكبيرة لالقتصاد 
التركي على تش���كيل وضع مستقبلي مهم على 
املستويني العاملي واالقليمي خالل املرحلة املقبلة 
بالنظر إلى معدالت النمو اجليدة والفرص املتاحة 
في أس���واق الدول املجاورة والقدرة التنافسية 
العالية للمنتج���ات التركية واملوقع اجلغرافي 

املتميز.

محمد العمر

الشركة أجرت السحب على الجائزة الكبرى ضمن المحطة األخيرة في حملتها الضخمة 

فيراري »زين« من نصيب رحمان أختر

أشار إلى أن قطاع االستثمار يستعد للتألق والعوائد تستقطب المستثمرين

»األولى للوساطة«: البنوك استحوذت على الصدارة 
والرهان على النتائج والتوزيعات الخاصة بـ 2010

التنفي���ذي للتس���ويق ف���ي 
»زي���ن« باس���ل املناصرة إن 
الشركة تسعى من خالل طرح 
مسابقاتها باملنافسة في ظل 
وجود 3 شركات كويتية في 
أنه يرى  إلى  السوق، مشيرا 
ش���خصيا أن ش���ركة »زين« 
تعتبر في املقدمة، مشيرا إلى أن 
الشركة متواصلة في حمالتها 
التسويقية والترويجية خالل 
املقبلة، وأنها مقبلة  الفترات 
على خطة جديدة للتسويق 

خالل العام احلالي.
وأوض���ح املناص���رة أن 
الش���ركة حصلت على جميع 
التصريحات املختصة داخل 
الكوي���ت للمس���ابقة، ونحن 
منلك الس���يارة وم���ن حقنا 
أن نق���وم بتقدميها وطرحها 
خالل املسابقة، مشيرا الى ان 
الشركة تعد املشتركني مبزيد 
من العروض خالل 2011 وأن 
الشركة س���تطرح مسابقات 

سترضي جميع العمالء.
وقد حضر أنشطة احلفل 
والسحب على اجلائزة الكبرى 
»سيارة فيراري«، عمالء »زين« 
من أصحاب خطوط الدفع اآلجل 
وأصحاب خطوط الدفع املسبق 

)إيزي(.

اسهم القطاع االستثماري حيث 
جاء في مقدمتها سهم شركة 
اجنازات للتنمية العقارية قائمة 
االرتفاعات بواقع 26.92%، يليه 
سهم االولى لالستثمار مرتفعا 
بواق���ع 25% فيما جاء س���هم 
عارف االستثمارية في املرتبة 
الثالثة مرتفعا 17.74%، وفي 
املرتبة الرابعة حل سهم االمان 
لالستثمار مرتفعا 13.21%، وفي 
املرتبة اخلامسة جاء سهم بيت 
االس���تثمار اخلليجي مرتفعا 

.%13.04
تص���در  املقاب���ل  وف���ي 
التراجع���ات س���هم اجي���ال 
العقاري���ة الترفيهية بتراجع 
بلغ نحو 20.27%، تاله سهم 
رمال الكويت العقارية متخليا 
عن 20% ثم سهم مراكز التجارة 
العقارية بخسارة مقدارها %18، 
فيما ج���اء في املرتبة الرابعة 
من حيث اخلسارة سهم دبي 
العقاري  االول���ى للتطوي���ر 
بتراج���ع 16.28%، وح���ل في 
املرتبة اخلامسة سهم الكويتية 
للتمويل واالستثمار بتراجع 

 .%14.29

معامل انتشار السوق

انه  إل���ى  التقرير  ولف���ت 
فيما يتعلق مبعامل انتش���ار 
الس���وق فقد بلغ عدد األسهم 
املرتفعة في تعامالت األسبوع 
املاضي 59 سهما مقابل 78 في 
األسبوع الذي سبقه، فيما بلغ 
عدد األسهم املتراجعة 60 سهما 
مقابل 58 في الفترة نفس���ها 
من األسبوع قبل املاضي. فيما 
استقرت اسهم 96 شركة من 
دون تغيير مبا فيها االس���هم 
املوقوفة ع���ن التداول وغير 

املتداولة بلغت 66 سهما.
وقد شهدت اإلقفاالت اليومية 
األسبوع املاضي، وبداية هذا 
العام فارقا متوسطا بني قيمة 
العرض والطلب والتي وصلت 
أقصاها في أخر األسبوع حيث 
بلغ���ت 30 مليون دينار فيما 
وصل العرض إلى أعلى مستوى 
في ذات اجللسة عندما بلغ 96.3 
مليون دينار بينما سجل أدنى 
طلب في جلسة بداية األسبوع 

65 مليون دينار. 

السعي على حتقيق طموحاتهم 
ورغباتهم، مشيرا إلى أن هذه 
املس���اعي تتزامن مع مساعي 
الش���ركة املستمرة في تطوير 
خدماته���ا وفق أفضل املعايير 
الى  والتقنيات احلديثة، الفتا 
أن زين تسعى إلطالق أنشطة 
جديدة تتزامن من االحتفاالت 

باألعياد املقبلة.
م���ن جانب���ه، ق���ال املدير 

السابقة والتي كانت مثار جدل 
قانوني كبير.

مؤشرات التداول

وبينت »األولى للوساطة« 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
أنهى تداوالت األسبوع املاضي 
على ارتفاع، حيث أغلق املؤشر 
السعري عند مستوى 6.975.6 
نقطة مضيف���ا 23.8 نقطة مبا 
ي���وازي 0.29%، في حني أنهى 
الوزني تداوالت هذا  املؤش���ر 
ارتفاع أيضا،  األس���بوع على 
بإغالقه عند مستوى 4871.41 
نقطة مضيفا نحو 2.13 نقطة 
مبا يع���ادل 0.67%. ومقارنة 
بتداوالت األسبوع السابق فقد 
بلغ إجمالي القيمة املتداولة لهذا 
ال� 17.363  األسبوع ما يقارب 
مليونا، مبتوس���ط يومي بلغ 
نح���و 43.42 مليون���ا مقابل 
30.7 مليون دينار لألس���بوع  
الس���ابق له، فيما بلغت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع 
نحو 257.08 مليون سهم من 
خالل تنفيذ 16314 صفقة. هذا 
وقد بلغت متوسطات الكميات 
املتداولة نح���و 4.097 ماليني 

سهم يوميا.

أكثر األسهم تداواًل

وعلى صعيد اجتاهات األسهم 
فقد شهدت نشاطا مميزا لعدد من 

اجلائزة الكبرى كانت مفتوحة 
للجميع وبالفعل شهد احلفل 
عددا كبيرا من عمالء الشركة، 
مبينا أن هذه االنشطة تعتبر 
وس���يلة اتصال مباش���رة مع 
عمالئها، ملا تقدم���ه من قيمة 

مضافة الى عمالئها.
وأفاد بأن »زين« خاطبت من 
خالل هذه احلملة كل عمالئها 
بالتأكيد على اس���تمرارها في 

الواجهة مرة  إل���ى  االدراجات 
أخرى، وان كانت مبعدالت اقل 
من اعوام قب���ل األزمة، اال انه 
من املرتقب ان تسجل نشاطا 
ملحوظا مقارنة مبستويات العام 
الهزيلة، وكل ذلك من  املاضي 
شأنه ان يرفع من معدالت القيمة 
السوقية، وثقة املستمرين في 

السوق الكويتي.
وأضافت الشركة ان احلديث 
العلني عن عمليات إعادة تنظيم 
الس���وق، والذي اشتمل على 
تصريحات ملدير السوق اخيرا 
اكسب السوق بعض القناعات 
بأن فوضى التداوالت السابقة 
لن تستمر، وان هناك أعينا باتت 
أكثر من اجل حماية  مفتوحة 
صغار املستثمرين والشفافية 
ول���و كان ذلك نس���بيا اال ان 
التوجه نحو هذا يرفع  مجرد 
مؤشرات الثقة في السوق، كما 
ان تطوير عمل شركات الوساطة 
يعتبر م���ن األولويات الدافعة 
لتنشيط الس���وق، اضافة الى 
توقعات بتطبيق كامل لقانون 
هيئة أسواق املال الذي ينتظر 
مجلس املفوضني ان ينتهي من 
اقراره للوائح التنفيذية خالل 
الربع األول من ه���ذا العام ما 
يعن���ي اعطاء الس���وق جرعة 
تنظيمية كبيرة، تترتب على 
التداول مع  أثرها غالبية اطر 
األخذ بع���ني االعتبار الثغرات 

فوق خلطوط الدفع اآلجل.
وأشار إلى أن زين أطلقت هذه 
احلملة رغبة منها في إضفاء بعد 
جديد في عالقتها مع عمالئها، 
إلى  والتي تسعى باس���تمرار 
تعزيزها بكل وسائل االتصال 
س���واء كانت مباشرة أو غير 

مباشرة.
الدعوة  أن  وأكد اخلش���تي 
حلضور أنشطة السحب على 

وقالت »األولى للوساطة« ان 
الشرائية كانت مركزة  القوى 
على األسهم القيادية التي شهدت 
تداوالت نشطة، وهي تداوالت 
دفعت إلى تزايد حظوظ األسهم 
الصغيرة لدى املستثمرين في 
االستفادة من عمليات الشراء، 
خصوصا تلك الشريحة املتوقع 
لها من واقع تاريخها املالي في 
2008 و2009 تس���جيل عوائد 

ايجابية. 
 وأشار التقرير إلى أن عودة 
الثق���ة إلى احلكوم���ة وانتهاء 
السياسي ولو  التأزمي  مرحلة 
مؤقتا زادا من جرعة الثقة لدى 
املس���تثمرين، في املقابل لفت 
التقرير إلى ان االنتظار والترقب 
سيس���تمران لفترة لكن ليس 
بالوتيرة السابقة نفسها، وإلى 
ذلك ستستمر األسهم القيادية 
متصدرة رأس االرتفاعات، ومن 
املترقب ان ي���زداد تألق قطاع 
االستثمار في الفترة املقبلة إلى 
جوار البنوك واخلدمات، حيث ان 
املؤشرات األولية تبرر ذلك من 
خالل استحواذ قطاع االستثمار 
على 32.92% من تداوالت كمية 

األسبوع املاضي. 
 كما لفتت »األولى للوساطة« 
إلى توقع���ات بعض املراقبني 
حول مستوى الثقة بني الشركات 
غير املدرجة والسوق الكويتي، 
والتي تشير الى عملية عودة 

عاطف رمضان 
أج���رت ش���ركة »زي���ن« 
اخلميس املاضي السحب على 
السيارة فيراري كاليفورنيا 
وس���ط احت����فاالت ضخمة 
م����ن اجلم��هور في مول 360، 
والت�������ي كان���ت من نصيب 
رح���م���ان أختر محمد أختر، 
جاء ذلك وسط أجواء احتفالية 
ضمن حفل أقيم بهذه املناسبة، 
حيث تضمن فقرات ترفيهية 
الهدايا  العديد م���ن  وتوزيع 

واجلوائز.
وفي هذا السياق، قال مدير 
إدارة العالق���ات واالتصاالت 
في شركة زين وليد اخلشتي 
عقب اإلعالن عن اسم الفائز: إن 
»زين« حتتفظ مبوقع الريادة 
في الس���وق الكويت���ي، وان 
أنشطة السحب على السيارة 
فيراري واإلعالن عن اسم الفائز 
هي احملطة األخيرة في احلملة 
الضخمة التي كانت قد أطلقتها 
لكل عمالئها من األفراد والتي 
أعطت فرصة الفوز مببلغ 30 
ألف دوالر أسبوعيا وفرصة 
الف���وز باجلائزة الكبرى عند 
إعادة تعبئة الرصيد مببلغ 5 
دنانير وما فوق أو عند سداد 
فاتورة بقيم���ة 5 دنانير وما 

رت  ش��������ا أ
شركة األولى 
لل���وس���اطة 
ف���ي  املالي���ة 
ت�ق��ري��ره���ا 
إلى أن تداوالت  األس���بوعي 
األسبوع األول من 2011 تركزت 
بشكل كبير على قطاع البنوك، 
الذي يتصدر س���لم أولويات 
املستثمرين منذ فترة، مشيرة 
إلى ان الرهان األساسي من قبل 
املستثمرين جاء على نتائج 
التوزيعات  البنوك ومعدالت 
عن العام املاضي حيث شكلتا 
أهم محددات الشراء ألسهم هذا 
القطاع خالل جلسات األسبوع 

املنصرم.
 وأوضح تقرير »األولى« 
أن موجة التفاؤل بشأن نتائج 
البنوك عن 2010 ساهمت إلى 
حد كبي���ر في بن���اء قرارات 
املس���تثمرين، الس���يما بعد 
التصريحات املباشرة وغير 
املباش���رة قبل فترة وصول 
إلى نقطة  غالبية املص���ارف 
االكتفاء بشأن بناء املخصصات 
مقابل دي���ون بعض عمالئها 
التوقعات  ان  املتعثرة، كم���ا 
جتاوزت ذل���ك بطرح فرص 
اكث���ر امام بعض تلك البنوك 
بشأن حترير جزء من األموال 
املكونة في محافظ مخصصاتها 
لتضاف إل���ى رصيد أرباحها 
التشغيلية، موضحة ان هذه 
االعتبارات قادت إلى تشكيل 
توجهات املستثمرين بشكل 
كبير خالل جلسات األسبوع 

املاضي.
وأفاد التقرير بان التوقعات 
الواسعة حول توزيعات غنية 
للبنوك عن 2010، واملتوقعة 
ان تكون في املجمل أفضل من 
العام السابق ستمنح السوق 
جرعة تفاؤلي���ة إضافية في 
الفترة املقبل���ة، الفتا إلى ان 
العام متكن األسبوع  املؤشر 
املاض�ي من تخطي مس���توى 
ال� 7 آالف نقطة أثناء جلستني 
وهو املستوى الذي لم يصل 
إليه منذ أكتوبر املاضي، إال أنه 
لم يستطع الصمود عند هذا 
املعدل حيث قلص من مكاسبه 

ليغلق عند 6975 نقطة.

باسل املناصرة ووليد اخلشتي بالقرب من السيارة فيراري قبل إعالن اسم الفائز 

فيراري »زين« وفي اإلطار اسم الفائز على شاشة العرض

تقارير
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