
اقتصاد
اجلمعة 2 نوفمبر 2012

25

جتدد املخاوف من تفاقم األوضاع السياسية يهوي باملؤشرات
و»السعري« يخسر 111 نقطة ويصل ألدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس املاضي

4.9 نقاط ليغلق عند مستوى 
974.53 نقطة بتراجع نسبته 
0.51%.  وبلغ إجمالي األس����هم 
املتداولة 174.7 مليون س����هم 
نفذت من خ����ال 3514 صفقة 
قيمته����ا 15.5 ملي����ون دينار، 
وشهدت متغيرات السوق ارتفاعا 
ملحوظا في األداء، حيث ارتفعت 
كميات التداول بنس����بة بلغت 
ارتفع����ت الصفقات  24%، كما 
بنسبة 23.7%، وكذلك ارتفعت 
القيمة اإلجمالية بنسبة %28.  
واس����تحوذت أسهم 5 شركات 
على أغلب القيم����ة بواقع 4.7 
مايني دينار بنس����بة تش����كل 
30.7% من اإلجمالي، تصدرها 
س����هم زين لليوم الثالث على 
التوالي من خ����ال 1.2 مليون 
دينار متث����ل 7.7% من إجمالي 
القيمة، كما استحوذت أسهم 5 
شركات على 43.7% من إجمالي 
الكميات املتداولة تصدرها سهم 
متويل اخلليج من خال 24.9 
مليون س����هم تشكل 14.2% من 

إجمالي التداوالت.
وسجلت مؤشرات 11 قطاعا 
انخفاضات متفاوتة في جلسة 
أمس وه���ي النف���ط والغاز، 
املواد األساسية، والصناعية، 
والبن���وك، واخلدمات املالية، 
االس���تهاكية،  واخلدم���ات 
الس���لع  والتكنولوجي���ا، 
االس���تهاكية، واالتصاالت، 
والتأمني، والعقار، ولم تتداول 
املنافع،  أسهم 3 قطاعات هي 
املالي���ة، والرعاية  واألدوات 

الصحية. 
 ٭شريف حمدي

15 مليون دينار.

 مؤشرات السوق

تراجع املؤشر العام للبورصة 
مبقدار 111.53 نقطة ليصل إلى 
مستوى 5655.43 نقطة بنسبة 
انخفاض بلغت 1.9%، فيما تراجع 
املؤشر الوزني مبقدار 4.03 نقاط 
ليستقر عند مستوى 402.84 
نقطة بنس����بة ارتفاع 1%، كما 
انخفض مؤشر كويت 15 مبقدار 

املؤش����رين الوزني وكويت 15 
بشكل محدود. ورغم انخفاض 
مؤشرات السوق الثاثة بشكل 
الفت، إال ان متغيراته ش����هدت 
ارتفاعات وخاصة على مستوى 
القيمة نتيجة االقبال على عدد 
من األس����هم القيادية والثقيلة 
أبرزها أس����هم زين واجيليتي 
وبرقان واملبان����ي، وألول مرة 
منذ أكثر من 4 جلسات تتخطى 
القيمة اإلجمالية للتداول مستوى 

قبل احملفظة دور كبير في احلد 
من خسائر مؤشرات السوق.

وش����هدت حلظ����ات اإلقفال 
عمليات دخ����ول على عدد من 
األسهم ولكنها كانت محدودة، 
حيث لم تغي����ر تعامات آخر 
اداء مؤش����رات  دقيقتني م����ن 
السوق كثيرا، فاملؤشر السعري 
اغلق متراجعا مبقدار 111 نقطة 
بعد ان جتاوزت خسائره 128 
نقطة، فيما قلصت من خسائر 

من األسهم القيادية والرخيصة 
على حد سواء.

وب����دا ان احملفظة الوطنية 
تدخلت للحفاظ على املستويات 
السعرية لألسهم القيادية، وهو 
ما أدى إلى متاسك هذه األسهم 
بشكل ملحوظ خال اجللسة، بل 
ان سعر سهم زين كان مرتفعا 
خال التعامات مبقدار 10 فلوس 
قبل ان يقفل عند مستوى إغاقه 
السابق، وكان لهذه اخلطوة من 

أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامات األسبوع على 
انخفاض حاد على مس����توى 
جميع مؤش����راته عل����ى وقع 
الغم����وض الذي ب����ات يكتنف 
املشهد السياسي بعد فترة من 
الهدوء لم ت����دم طويا، حيث 
خرجت املسيرات مساء أول من 
أمس مجددا، وهو األمر الذي ألقى 
بظاله السلبية على بورصة 
الكويت في جلسة أمس بشكل 
قوي، حي����ث انخفضت جميع 
املؤش����رات منذ بداية اجللسة 
وحتى نهايتها. وفي ظل استمرار 
الس����عري  تراجعات املؤش����ر 
على مدار 3 جلس����ات متتالية 
هي عدد جلسات التداول عقب 
عطلة العيد هوى املؤشر العام 
للسوق إلى أدنى مستوياته منذ 
منتصف شهر أغسطس املاضي 
وذلك ببلوغه مستوى 5655.4 
نقطة بعد ان خس����ر املؤش����ر 
أكثر من 111 نقطة، كما تراجع 
املؤشر الوزني إلى مستوى 402 
نقطة بعد خسارته ألكثر من 4 
نقاط في جلسة أمس، وتراجع 
كذلك مؤش����ر كويت 15 مبقدار 
إلى مستوى  4.9 نقاط ليصل 
974.5 نقطة. وظهر منذ بداية 
إدخال األوامر ان السوق سيتجه 
لانخفاض احلاد، حيث بلغت 
خسائر املؤشر السعري خال 
أول نصف ساعة تداول قرابة 50 
نقطة، كما بلغت خسائر الوزني 
أكثر من نقطتني وهو ما عكس 
حالة التخوف من املجهول على 
املس����توى السياسي وأدى إلى 
زيادة عمليات البيع من الكثير 
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نقطة تراجع املؤشر السعري بنسبة 
1.9%، وتراجع املؤشر الوزني مبقدار 
4.03 نقاط بنسبة 1%، وانخفاض 
مؤشر كويت 15 مبقدار 4.9 نقاط 
بنسبة تراجع %0.51.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 15.5 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
30.7% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم زين على 7% من القيمة اإلجمالية 
للتداول. 

قطاعا انخفضت مؤشراتها في جلسة 
أمس، تصدرها قطاع العقار بواقع 11.6 
نقطة، ولم يسجل مؤشر أي قطاع 
ارتفاعا في جلسة أمس.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

عزوف عن التواجد في قاعة التداول  )سعود سالم(

خبراء: إعصار »ساندي« 
لم يؤثر على بورصة السعودية 

76 مليار درهم الفائض املالي 
املتوقع ألبوظبي لـ 2012

العربية: قلل محللون ماليون من تداعيات 
اعصار ساندي على االسواق املالية العاملية بشكل 
عام، وعلى سوق املال السعودية بشكل خاص، 
مشيرين الى ان ما حدث في الواليات املتحدة 
ليس عما ارهابيا وامنا كارثة طبيعية كانت 
متوقعة، وهناك حتذيرات سابقة لها، اضافة 
الى ان االغاق الذي حصل بس���بب االعصار 
جاء ايضا مباش���رة بعد االجازة االسبوعية 

لاسواق االميركية.
وقالوا ليس هناك تأثير مباشر على السوق 
السعودية ليس الن السوق مغلقة في الوقت 
احلالي، وامنا النه ليس���ت لها عاقة مباشرة 
بالتداوالت االميركية، الفتني الى ان التأثير قد 
يلحق بالشركات السعودية االميركية املتضررة 
من هذا االعصار، بحس���ب ما ذكرت صحيفة 

»عكاظ«.
وقال العضو املنتدب، والرئيس التنفيذي 
لشركة سدرة املالية هاني عثمان باعثمان ان 
اغاق التداول ليومني ف���ي الواليات املتحدة 

بسبب اعصار ساندي ليس له تأثير مباشر على 
السوق املالية السعودية، الن ما حدث يعد من 
الكوارث الطبيعية وليس عما ارهابيا، وأيضا 
بسبب ان التداوالت االلكترونية لديهم عالية 
جدا، لذلك فان حجم وقيمة التداوالت ستعود 
الطبيعية وأضاف  الى طبيعتها ومعدالته���ا 
ان الس���وق السعودية ستس���تأنف تداوالتها 
بشكل طبيعي بعد اجازة العيد، ولن تتأثر مبا 
حدث في اميركا.  من جانبه، قال محلل مالي، 
وعضو جلنة االوراق املالية في غرفة جدة تركي 
فدعق ان االعصار ساندي خلف خسائر كبيرة 
جتاوزت التقديرات ببضعة مليارات دوالر، لذا 
فان االقتصاد االميركي سيتأثر بشكل مباشر 
وكبير وسيظل تأثيره داخل اميركا ولن تكون 
هناك انعكاسات على االسواق االخرى، مبا في 
ذلك السوق السعودية، مشيرا الى ان الشركات 
املشتركة السعودية � االميركية والتي تضررت 
من هذا االعصار هي التي س���يلحق بها تأثير 

بحجم الضرر من االعصار. 

العربية: أشاد التقرير الشهري الصادر عن 
»سيتي ريسيرتش« التابعة ملجموعة »سيتي 
املصرفية« بسياسة القروض اجلديدة التي أقرتها 
حكومة أبوظبي،ش والتي تأتي في إطار خطتها 
لتنسيق األنشطة املالية للشركات التابعة لها 
على املستوى املركزي بهدف ضبط اندفاعات 

الدين العام.
واعتب���ر التقرير القرار خطوة على طريق 
تعزيز إش���راف حكومة أبوظبي على أنشطة 
شركاتها. وهذا يعني أن تأثير هذا اإلطار القانوني 
على دعم احلكومة لتلك الش���ركات س���يكون 

إيجابيا، وفقا لصحيفة اخلليج االماراتية.
ونوه التقرير بإطاق مشروع املرحلة األولى 
م���ن ميناء خليفة الذي من املتوقع أن يتعامل 
مع 5.2 مايني حاوية منطية وتخفيف الضغط 
عل���ى ميناء زايد الذي يتح���ول تدريجيا إلى 

ميناء سياحي.
وأكد التقرير على أن حكومة أبوظبي متلك 
ق���درات مالية متكنها من إجناز مش���روعاتها 
االقتصادية الرئيسة ومتويل الدين احلكومي 

بيسر وسهولة.
وتوقع التقرير فائضا ماليا يزيد على 76 
مليار درهم ل���� 2012 لدى حكومة أبوظبي أو 
م���ا يعادل 9% من الناجت اإلجمالي احمللي، كما 
توقع التقرير اس���تمرار حكومة أبوظبي في 
تقدمي الدعم لشركاتها على املدى املتوسط، وقد 
جتلى ذلك في ضخ 6.4 مليارات دوالر لشركة 
الدار العقارية في ديسمبر املاضي على شكل 
ش���راء أصول وإعفاءات من القروض، وتوقع 
التقرير أن يحقق الناجت اإلجمالي في أبوظبي 
زيادة بنسبة 4.3% عام 2013 على أساس سنوي 

مقارنة مع 8% لعام 2012 و7% لعام 2011.

100 مشارك أسبوعيًا وتضمنت صوراً ترتبط بأنشطة البنك

توقعات متشائمة جتدد املخاوف بشأن االقتصاد اليوناني

30 فائزًا في مسابقة »بيتك« على »انستغرام«

ديون أثينا ستكون ضعف ناجتها احمللي في 2014
العربية: عادت املخاوف بشأن 
االزمة املالية في اليونان لتتصدر 
املشهد االقتصادي في اوروبا، بعد 
ان فوجئ البرملان اليوناني امس 
االربعاء بتوقعات جديدة مرتفعة 
جدا بشأن نسبة الدين احلكومية 
العام الى اجمال���ي الناجت احمللي 
للباد، وهي التوقعات التي تتعلق 
بالعامني القادمني وليس العام املقبل 
فقط.  وتلقى البرمل���ان اليوناني 
صفعة قوية عندما جاءت التوقعات 
بشأن نسب الدين العام اعلى بكثير 
من اكثر الس���يناريوهات السابقة 
تش���اؤما، ما اعاد املخاوف بجدية 
في اثينا بش���أن مسيرة التعافي، 
وبشأن مدى فاعلية االجراءات التي 
مت اتخاذه���ا حتى االن بخصوص 
التقشف وخفض االنفاق احلكومي. 
وحس���ب البيانات التي ناقش���ها 
البرملان اليوناني في اثينا فان نسبة 
الدين احلكوم���ي العام الى الناجت 
احمللي االجمالي للباد ستصل الى 
189% العام املقبل 2013 بدال من %167 
كما كانت تتحدث احلكومة، اما في 
العام 2014 فترتفع نس���بة الدين 

احلكومي الى 192%، اي انه سيكون 
ضعف الناجت احمللي تقريبا، وهذه 
النسب تفوق اعلى النسب تشاؤما 
والتي جاء بها صندوق النقد الدولي 
عندما توقع في مارس املاضي ان 
تصل نس���بة الدين اليوناني الى 
النسبة  الناجت احمللي 171%، وهي 
التي اعتبرت مرتفعة ومبالغا فيها 
في حينه.  وبحسب اتفاقية انشاء 
االحتاد االوروب���ي فانه ال يجوز 
الي دولة عض���و ان تزيد ديونها 
السيادية على ما نسبته 120% من 
اجمالي ناجتها احمللي، فيما تبدد 
هذه التوقعات اآلمال في أن تنجح 
اثينا في خفض ديونها الى %120 
من ناجتها احملل���ي بحلول العام 
2020.  وقالت جريدة »فايننشال 
تاميز« البريطانية ان وزراء مالية 
منطقة اليورو عقدوا مؤمترا عبر 
الهاتف بعد التوقعات اجلديدة التي 
ناقش���ها البرملان اليوناني والتي 
جددت املخاوف بشأن ازمة اليونان، 
وعززت القناعة بعدم كفاية خطة 
االنقاذ االوروبية التي مت اقرارها 

لصالح اليونان. 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيتك( عن نتائج مسابقته الثانية 
هذا العام عل���ى موقع وبرنامج 
التواصل االجتماعي )انستغرام( 
Instagram والذي يعد أحد أكثر 
وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
استخداما على املستوى احمللي 
وقد فاز في املسابقة 30 مشاركا 
من هواة التصوير الفوتوغرافي 
حي���ث كان املعدل األس���بوعي 
للمش���اركني 100 م���ن مختلف 

اجلنسيات والشرائح.
ونظم »بيت���ك« حفا خاصا 
بالفائزي���ن في املس���ابقة التي 
استمرت 3 أس���ابيع متواصلة 
وجاءت بعد النجاح الكبير الذي 
حققه »بيتك« في مسابقته األولى 
هذا العام خال ش���هر رمضان 
املبارك، وذل���ك في إطار تعزيز 
التواصل مع مختلف ش���رائح 

املجتمع.
ومتيزت املس���ابقة بأسلوب 
مبتكر خارج النطاق التقليدي وهو 
ما دأب عليه »بيتك« حيث أطلق 
خال الس���نوات األخيرة برامج 
وأنشطة مختلفة من خال وسائل 
التواصل االجتماعي واستقطبت 
آالف العماء واملتابعني سواء عبر 
»تويتر« Twitter أو »فيسبوك« 

.facebook
وحرص »بيتك« على أن تكون 
اجلوائ���ز قيم���ة ومتنوعة فتم 
التوزيع على الفائزين جهاز آي 

هم: مبارك فيصل القناعي، رمي 
اخلليفي، علي الهويدي، شيماء 
العلي، خالد املطيري، فاطمة مال 
اهلل، منى عيسى، سالم الرشيدي، 
العنزي،  ناصر سعود، س���الم 
مكية األربش، نافيد نصر الدين، 
أسامة الزايد، سارة سعود، بكر 
العبيد، هال املطيري، أحمد أكبر، 
مرمي اللوغاني، صالح الرشيد، 
الس���كارفا، خلف املطيري، فهد 
البناي، رائد قطينة، وضحة فهيد، 
عبدالرزاق فهد، سليمان الشايجي، 
سعد ربيع، نوف السهلي، وجند 

موسى.

يذكر أن »بيت���ك« كان قد أطلق 
خ���ال األعوام األخي���رة برامج 
مختلف���ة ملس���تخدمي الهواتف 
الذكية استقطبت أكثر من مليون 
مستخدم حيث تشمل اجلوانب 
املصرفية واالجتماعية والصحية 
باإلضافة إلى منو عدد املتابعني 
لقن���وات »بيتك« في وس���ائل 
التواص���ل االجتماعي بش���كل 
ملحوظ خ���ال الفترة األخيرة 
ويعد »بيتك« األكثر متابعة من 
البنوك  خال تلك الوسائل بني 

احمللية.
والفائ���زون في املس���ابقة، 

 iMac ماك الذي مت إطاقه مؤخرا
 Macbook والب توب م���اك برو
 Air Mac والب توب ماك إير Pro
وهواتف سامس���ونغ جاالكسي 

.S3
وتعب���ر هذه اخلط���وة عن 
جانب من املسؤولية االجتماعية 
ل� »بيتك«، والت���ي يأتي ضمن 
محاورها التواصل مع املجتمع، 
خاصة أن التصوير الفوتوغرافي 
أصبح في متناول اجلميع اليوم 
من خال أجهزة الهواتف النقالة 
الذكية وبالتال���ي من املمكن أن 
يشارك في املسابقة أي شخص. 

لقطة جماعية للفائزين

صندوق سيادي للصني يستثمر في شركة تشغيل مطار هيثرو

بنك لويدز مينى بخسائر في الربع الثالث

بكني ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية صينية اول من 
امس أن صندوق الثروة السيادية للصني يعتزم شراء 

حصة في الشركة التي تتولى إدارة مطار هيثرو 
بلندن. قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 

إن مؤسسة الصني لالستثمار وهي صندوق الثروة 
السيادية للبالد أعلنت أن مؤسسة تابعة لها ستشتري 

10% من أسهم الشركة القابضة ملطار هيثرو، وتدير 

الشركة البريطانية إلى جانب مطار هيثرو الدولي 
مراكز جوية بريطانية أخرى.

ووصفت الوكالة الصفقة بأنها ثاني استثمار ملؤسسة 
الصني لالستثمار في البنية التحتية في بريطانيا، 

مشيرة إلى أن املؤسسة متتلك حصة نسبتها %8.68 
من أسهم شركة مياه التاميز أكبر شركة للتزويد باملياه 

ومعاجلة املياه في بريطانيا.

لندن ـ د.ب.أ: قالت مجموعة لويدز املصرفية 
البريطانية إنها تكبدت خسارة بلغت 144 مليون جنيه 
إسترليني )232 مليون دوالر( في الربع الثالث من هذا 
العام وباألساس بسبب تكاليف تتعلق بتعويضات عن 

سوء بيع أدوات تأمينية. وقال البنك اململوك بنسبة 
40% من الدولة إن إجمالي فاتورة تأمني احلماية على 

سداد الديون املعروفة اختصارا باسم »بي بي آي« 
جتاوزت اآلن حاجز 5 مليارات إسترليني بعد أن جنبت 

مليار إسترليني أخرى لتغطية تلك التكاليف.
وباستبعاد تكاليف تأمني احلماية على سداد الديون، 

تكون املجموعة ضاعفت أرباحها األولية إلى 840 
مليون إسترليني في الربع الثالث. كانت البنوك باعت 

أدوات تأمني احلماية على سداد الديون في العقد 
املاضي لضمان أن املقترضني الذين سيعجزون عن 

الدفع ملرضهم أو خسارتهم لوظائفهم سيتمكنون من 
سداد قروضهم.

مصر: البورصة تخسر 11.9 مليار جنيه 
ومؤشرها يهبط 2.1% في أكتوبر املاضي 

القاهرة ـ أ.ش.أ: سجلت البورصة املصرية 
موجة تراجعات جماعية خالل شهر أكتوبر 
املاضي، متأثرة بحالة االرتباك التي شهدها 
السوق على خلفية اتهام شركة »أوراسكوم 
لالنشاء« وهي إحدى أكبر الشركات املقيدة 

بالبورصة بالتهرب الضريبي، فضال عن 
االضطرابات الطفيفة التي شهدها الشارع 
السياسي على خلفية جمعة احلساب وما 

تالها من أحداث أثرت على اجتاهات مؤشرات 
البورصة، إال أن ترقب السوق لبعض األنباء 

االيجابية ومنها صفقتا االستحواذ على البنك 
األهلي سوسيتيه جنرال وهيرميس القابضة 

فضال عن جتدد املفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي بشأن قرض الـ 4.8 مليارات دوالر 

الذي طلبته مصر، قلص من خسائر السوق 

وحسن أداءها في كثير من جلسات الشهر. 
وذكر التقرير الشهري للبورصة املصرية الذي 

تلقت وكالة أنباء الشرق األوسط نسخة منه 
أن رأسمالها السوقي ألسهم الشركات املقيدة 
سجل خسارة بلغت 11.9 مليار جنيه مسجال 

8.393 مليار جنيه مقابل 7.405 مليارات جنيه 
عند إغالق سبتمبر املاضي. وعلى صعيد 
املؤشرات، فقد تراجع مؤشر »إيجي إكس 

30« خالل تعامالت الشهر نحو 2.16% مسجال 
93.5695 نقطة، فيما كانت اخلسائر أكثر 

حدة على صعيد مؤشرات األسهم الصغيرة 
واملتوسطة وأسهم املضاربات ليهوي مؤشر 

»إيجي إكس 70« بنسبة 5.03% مسجال 07.536 
نقطة، فيما هبط مؤشر »إيجي إكس 100« 

بنسبة 5% مسجال 23.879 نقطة.


