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فشل املشاريع
يزيد من كفاءة السوق

د.نواف العبداجلادر
دكتور ريادة أعمال
 في جامعة الكويت

نعم، نريد أن يستمر املشروع وأال يفشل 
لكن املشــاريع اجلديدة، وان فشلت، فهي 
مفيدة لالقتصاد احمللي. في مقالي السابق 
ذكرت انه لوال وجود شركات جديدة تنشأ 
كل ســنة لكان االقتصاد األميركي يخسر 
وظائف أكثر مما يخلق وظائف. وباإلضافة 
الى أن انشــاء مشروع، وان فشل، له عدة 

فوائد اخرى لالقتصاد احمللي.
فدخول املشاريع اجلديدة وزيادة املنافسة 
يؤدي الى خروج الشركات الضعيفة أو متدنية 
املستوى، كما أن هذه املنافسة من املشاريع 
اجلديدة تزيد من ابتكار وكفاءة الشركات 
القائمة، حيث ان دخول عدد كبير من املنافسني 
وزيادة العرض على املنتج او اخلدمة يقلل من 
األسعار واألرباح، مما يضغط على الشركات 
القائمة ان تبتكر وتطور خدماتها وانتاجها، 

وان تقلل تكاليف صنعها.
إضافة الى ذلك، فاملشــروع اجلديد قد 
يأتي بأفكار جديدة وأسلوب عمل جديد، وان 
ضاعت هذه األفكار على املشروع في حال 
فشله، فقد يتبناها الغير. فاملشروع اجلديد 
قد يوفر تكنولوجيا جديدة، او يدرب ويطور 
املوظفني، او قد يستثمر في تسويق منتج 
جديد وخلق طلب جديد في السوق. فعلى 
سبيل املثال، دخول مشروع Vol. 1 لسوق 
املقاهي بفكرة وأسلوب جديد أدى الى تغيير 
وجهة نظر السوق احمللي للمقاهي، وأدى الى 

تضخم عدد املبادرين الذين انشأوا مقاهي. 
بغض النظر عن ان كان هناك مبالغات في 
عدد املقاهي التي أنشــئت )وفشلت!( من 
بعد دخول Vol. 1 السوق، اال ان دخول تلك 
املشــاريع افاد االقتصاد احمللي، من خالل 

توظيف، ايجار، شراء معدات، وغيره.
وان املعرفة الناجتة من املشاريع الفاشلة 
فــي حد ذاتها لها قيمة لالقتصاد، حيث ان 
املوظفني واملبادرين يكتسبون خبرات في 
جتاربهم، وان لم ينجحوا، ومن ثم يطبقونها 

في محاوالت أخرى.
بل ان فوائد فشل الشركات ال تنحصر 
في املشاريع الصغيرة فقط، حيث يوضح 
دكتور ريادة اعمــال دانيال ايزنبرغ، في 
مقاله في Harvard Business Review انه عند 
فشل الشركات الكبيرة، يزداد عدد املشاريع 
اجلديدة التي تنشــأ في االقتصاد احمللي 
بسبب وجود عدد كبير من املوظفني ذوي 
الكفاءات العالية من غير وظائف. فيضرب 
مثال زيادة عدد املشــاريع التي أنشئت في 
فنلندا بعد املشــاكل التي واجهتها شركة 
نوكيا، والسيناريو املماثل احلاصل في منطقة 
واترلو، كندا، بسبب فشل شركة بالكبيري 
وأمثلة اخرى توضح فوائد فشل الشركات.
ذلك ان تشــجيع املبادرة يتطلب تغيير 
وجهة النظر حول الفشل، فإن فشل املشاريع 

يزيد من كفاءة السوق.

»املصارف« يحدد عطلة البنوك في العيد

»تاليا« دشنت تطبيق
خدمة التنقالت الداخلية عبر الهواتف

إنتاج النفط الروسي
يهبط ألدنى مستوى في 11 شهراً

قال األمني العام الحتاد 
مصــارف الكويــت د.حمد 
البنــوك  إن  احلســاوي 
ستعطل أعمالها أيام الثالثاء 
التي  واألربعاء واخلميس 
توافق )4 و5 و6/6/٢٠١٩( 
باعتبارهــا عطلة رســمية 
على التوالي مبناسبة عيد 
الفطر الســعيد، سواء كان 
يوم الثالثاء هو املتمم لشهر 
رمضان املبارك أو أول أيام 
عيد الفطر الســعيد، على 
أن تباشــر البنوك أعمالها 

املعتــادة اعتبــارا مــن يوم األحــد املوافق 
٢٠١٩/6/٩، وذلك بناء على التعميم الصادر 

عن بنك الكويت املركزي.
إننا  وقــال احلســاوي 
ننتهز هذه املناسبة لنتقدم 
بأطيب التهاني والتبريكات 
إلى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
وســمو ولي عهده الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك، وشــعب الكويت 
وجميع عمالء البنوك الكرام، 
ســائلني اهلل العلي القدير 
أن يحفظ الكويت وشعبها، 
وأن يعيد هذه املناسبة عليكم وعلى األمة 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

املجموعــة  دشــنت 
العامليــة  االســتثمارية 
التطبيق اإللكتروني »تاليا« 
للسوق احمللي خلدمة تنقل 
الركاب بســيارات حديثة 
»تاكســي تاليا« األول من 
نوعــه في الكويت حلماية 
البيئة بأســطول سيارات 
حديثة، حيث يوفر التطبيق 
خدمــة وصــول الســيارة 
دقائــق  خــالل  للمنــزل 
النتشارها بجميع مناطق 

الكويت.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
د.ســليمان األحمــد، ان الشــركة دشــنت 
التطبيق اإللكتروني بالنظام الذكي حيث 
يعمل حاليا على تلبيــة طلبات اجلمهور 
واملجتمــع الكويتــي خلدمــة التنقل عبر 
سيارات متطورة وحديثة حيث تشتمل على 
العديد من املميزات للركاب أبرزها النظافة 
والســرعة في األداء الختيار اقرب املواقع 
للوصول في وقت قياســي عبر التطبيق 
الذكي الذي يعزز من جوانب األمان والراحة 
ومــن خالله ميكن أن يتتبع حركة الراكب 
عبر التطبيق ووصوله للموقع املقرر، وذلك 
ملن يرغبون من األسرة وذويهم كاألطفال 

والفتيات أو الشباب.
وأضــاف األحمد فــي تصريح صحافي 
مبناسبة تدشني التطبيق أنه ميكن حتميله 
علــى الهواتف الذكية، ليتمكن العميل من 

طلب ســيارة بضغطة زر 
واحــدة، وذلك فــي الوقت 
الــذي بــدأت فيه الشــركة 
بتركيــز جهودها لتطوير 
ســيارات تعد باستيرادها 
كصديقة للبيئة، في مشروع 
مــن شــأنه أن يســهم في 
احلــد من التلــوث البيئي 
واألضــرار الناجمــة عــن 

عوادم السيارات.
أن  األحمــد  وأوضــح 
الكويت واحــدة من الدول 
املتجهــة نحــو التطويــر 
التنموي السياحي واالستثماري والتجاري 
لذا تعد هذه اخلمات أحد أهم محاور جتسيد 
التطــور االقتصــادي، مبينا أن الشــركة 
تســتهدف إحداث ثورة فــي حركة التنقل 
لرفع املعاناة عن املجتمع في ظل التطورات 
والتقنيات والتكنولوجيا، مبينا أن العالم 
بدأ يتجه نحو االستفادة من تلك التسارعات 
والتقنيات ليعيش في حياة أفضل تواكب 

النمو االقتصادي واجلذب االستثماري.
وتابع األحمد: تستهدف »تاليا« التوسع 
واالنتشار في دول اخلليج واملنطقة حيث 
تظل املنافســة مرتبطة باجلودة واخلدمة 
األفضل، مبينا ان الهدف األكبر نحو االنتشار 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، 
بالتعاون مع شركة »بايدو« الصينية التي 
ستوفر للشركة خدمات اخلرائط والبحث 

والدعم.

رويترز: أظهــرت بيانــات وزارة الطاقة 
الروســية أمس أن إنتاج روســيا من النفط 
تراجع إلى ١١.١١ مليون برميل يوميا في مايو، 
من ١١.٢٣ مليون برميل يوميا في أبريل، مسجال 
أدنى مستوياته منذ يونيو ٢٠١8، وسط أزمة 
النفط امللوث واالتفاق العاملي خلفض اإلنتاج. 
وكان إنتاج يونيو ٢٠١8 قد بلغ ١١.٠6 مليون 
برميل يوميا. وباألطنان، وصل إنتاج النفط 
الروســي إلى 47.٠٠4 مليــون طن في مايو، 

مقارنة مع 45.٩75 مليون في أبريل.
ويرجع انخفاض اإلنتاج في األساس إلى 
تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الروسي، 
الذي كان ينقل مليون برميل يوميا أو ما يعادل 
١% من الطلب العاملي على النفط. وينقل خط 
األنابيب، الذي أنشــئ في ســتينيات القرن 
العشــرين، النفط الروســي إلى أوروبا مبا 

في ذلك أملانيا واملجر وپولندا وسلوفاكيا.
وتتوقع روســيا تنظيف خــط األنابيب 

خالل ستة إلى ثمانية أشهر.
وكشف مسح أجرته رويترز أن السعودية 
- أكبر مصدر للنفط - زادت اإلنتاج في مايو 
ولكن ليس بالقدر الكافي لتعويض انخفاض 
الصادرات اإليرانية التي انهارت بعدما شددت 

الواليات املتحدة القيود على طهران.
وضخت املنظمة التي تضم ١4 عضوا ٣٠.١7 
مليون برميل يوميا في مايو، بانخفاض 6٠ 
ألف برميل يوميا عن أبريل، وهو أدنى مستوى 

إلجمالي إنتاج أوپيك منذ ٢٠١5.
وبلغ إنتاج روســيا من الغــاز الطبيعي 
الشهر املاضي 6٣.٢8 مليار متر مكعب، أو ما 
يعادل ٢.٠4 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة 

مع 64.٣ مليار متر مكعب في أبريل.

األول من نوعه في الكويت

د.حمد احلساوي

د.سليمان األحمد

»الوطني«: احلرب التجارية تهزّ األسواق
قال تقرير لبنك الكويت 
الوطني إن األســواق املالية 
اهتزت خالل األسبوع املاضي 
مع تزايد التوترات التجارية 

في كل أنحاء العالم. 
وأعــرب الرئيس ترامب 
خالل زيارته لليابان عن عدم 
الواليات املتحدة  اســتعداد 
لعقــد صفقــة جتاريــة مع 
الصني، مؤكدا تطبيق الرسوم 
اجلمركية اعتبارا من األول 

من يونيو.
وصــف  جانبــه  مــن 
تشــانغ هــان هــوي نائب 
وزيــر اخلارجيــة الصيني 
اإلجــراءات األميركية بأنها 
»إرهاب اقتصادي مكشوف 
وبلطجة اقتصادية« مؤكدا 
عــدم تخوفهم مــن خوض 
حــرب جتاريــة. وأعلنــت 
بكــني عــدة مــرات أن لديها 
العديــد مــن األدوات للــرد 
على تلك اإلجــراءات، وكان 
آخر مــا أعلنــت الصني من 
أدوات قد تلجأ إليها إصدار 
قائمة بالشركات األميركية 
صــادرات  حتتكــر  التــي 
النادرة  املعــادن األرضيــة 
املســتخدمة في الصناعات 
األميركيــة والتــي تضــر 
الشركات احمللية.  مبصالح 
وقد تشهد الشركات املدرجة 
ضمن القائمة السوداء تطبيق 
نفــس احلظر الــذي فرضه 
الرئيس ترامب على هواوي.

وأضاف التقرير انه على 
الرغم من فشل املفاوضات مع 
الصني كما يبدو األمر، إال أن 
ذلك لم مينع الرئيس ترامب 
مــن توجيــه حملتــه نحو 
جهة أخرى. حيث أصبحت 
املكســيك الضحية اجلديدة 
للحرب التجارية التي يشنها 
ترامــب بعــد أن أعلن فجأة 
عن فرض رســوم جمركية 
على جميع السلع املكسيكية. 
إال انه في هذه املرة لم تكن 
الرسوم اجلمركية مرتبطة 
باملمارســات التجارية غير 
العادلة أو العجز التجاري، 
كــروت  احــد  كانــت  بــل 
الضغــط إلكــراه املكســيك 
على كبــح جماح املهاجرين 
غير الشرعيني ومنعهم من 
عبــور احلــدود اجلنوبية. 
وأعلــن ترامب إن الرســوم 
اجلمركية ســتطبق اعتبارا 
من ١٠ يونيو بواقع 5% على 
ان تزداد شهريا حتى تصل 
إلــى ٢5% فــي ١ أكتوبر، ما 
لم تتخذ املكســيك إجراءات 

من الشهر. من جهة أخرى، 
اكتســب الــدوالر األميركي 
زخمــا هــو اآلخر فــي إطار 
بحث مستثمري السندات في 
الواليات املتحدة عن عوائد 
أكثــر ارتفاعــا. وتراجعــت 
العائدات على سندات اخلزانة 
األميركية ألجل ١٠ ســنوات 
إلــى أدنى مســتوياتها منذ 
عامني وصوال إلى ٢.١5% في 
ظل تدفق املشترين اجلديد. 
وينعكس اآلن منحنى العائد 
على السندات في ظل آجال 
االســتحقاق القصيرة التي 
تتراوح بني شهر و ١٢ شهرا 
لتحقق عوائد أعلى من عائد 

السندات ألجل ١٠ سنوات.
الهائلة  وتشير املخاوف 
إلى  التي تســود األســواق 
توقعــات املســتثمرين في 
السوق جتاه السياسة النقدية 
التــي يتبعهــا االحتياطــي 
الفيدرالي على أنها متشددة 
للغاية في ضوء ضعف آفاق 
النمو االقتصــادي وتراجع 
معدالت التضخم. وفي واقع 
األمر، قدم ريتشارد كالريدا 
نائب رئيس مجلس محافظي 
الفيدرالي  بنك االحتياطــي 
أقوى إشــارة حتى اآلن إلى 
انفتاح االحتياطي الفيدرالي 
أمام خفض أسعار الفائدة إذا 
اقتضت الظروف، حيث صرح 
قائال: »اسمحوا لي أن أكون 
واضحا متاما بأن سياساتنا 
تتماشى مع املخاطر املرتقبة 
لآلفــاق املســتقبلية، وإذا 
كانــت البيانات تشــير إلى 

في احلد من نفوذ األحزاب 
الشــعبوية وقدرتهــم على 
تعطيل أعمال برملان االحتاد 
األوروبــي اجلديــد. إال انه 
على الرغم من ذلك، ظهرت 
مخاوف بعد االنتصار الكبير 
الذي حققه حــزب »رابطة 
اليميني املتطرف  الشمال« 
فــي إيطاليا، حيث قد يقود 
احلزب احلكومة اإليطالية 
إلــى مواجهــة جديــدة مع 
االحتــاد األوروبــي بشــأن 
موازنة الدولة ما قد يؤدي 
إلى زعزعة استقرار االقتصاد 
اإليطالي واألســواق املالية 
األوروبية. وتبحث املفوضية 
األوروبيــة بالفعل مقترحا 
بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية 
ضــد إيطاليا فــي 5 يونيو 
بســبب ارتفاع مســتويات 
الديون والعجز في املوازنة، 
مبا يخالــف القواعد املالية 
لالحتاد األوروبي. ومبوجب 
قواعــد ميثــاق االســتقرار 
النقدي والنمــو األوروبي، 
يتعــني على إيطاليا خفض 
العجز الهيكلي بنسبة 6.٠% 
مــن إجمالي النــاجت احمللي 
اإلجمالــي حتــى تصل إلى 
التوازن أو حتقيق فائض. 
وقــد مت التوصــل إلى حل 
وســط فــي أواخــر العــام 
املاضــي، والــذي وصفتــه 
املفوضية بأنه »هامشــي« 
و»غيــر املثالــي«، والــذي 
سمح إليطاليا باحلفاظ على 
العجز الهيكلي والديون دون 

تغيير.

أن التطــورات االقتصاديــة 
واملالية العاملية تشــير إلى 
نظرة ســلبية كبيرة جتاه 
التوقعات املستقبلية، وأن 
الفيدرالي األميركي ســوف 
يضعها فــي االعتبــار عند 
تقييــم املوقــف املناســب 
للسياسة النقدية«. وتشير 
أحدث بيانات الناجت احمللي 
اإلجمالي إلى انه على الرغم 
مــن انه مــا زال مرتفعا، إال 
انه مت خفضه من ٣.٢% إلى 
٣.١% حيث انه في ظل تزايد 
املواجهات مع أكبر الشركاء 
التجاريني للواليات املتحدة 
فقــد يصبح تراجع معدالت 
النمــو أكثــر عمقــا. ووفقا 
الستطالعات وكالة رويترز، 
تصل التوقعــات حاليا إلى 
أســعار  إمكانيــة خفــض 
الفائدة بنسبة 7٠% بحلول 
شهر سبتمبر وبنسبة ٩٠% 
إلمكانية خفضها في ديسمبر.

انتخابات االحتاد األوروبي
وأشــار التقريــر إلى أن 
انتخابــات االحتاد  نتائــج 
األوروبي ساهمت في تقدمي 
بعض الدعم الطفيف لليورو 
على الرغم من زيادة الدعم 
لألحزاب الشعبوية، في حني 
كان دعم األحزاب املناهضة 
لالحتــاد األوروبي أقل مما 
كان متوقعــا، وقابــل ذلك 
جزئيا زيادة دعم الناخبني 
واخلضــر.  لليبراليــني 
وسيساهم تشكيل األحزاب 
املؤيدة لالحتــاد األوروبي 

املكسيك الضحية اجلديدة للحرب

فورية لوقــف الهجرة غير 
الشرعية. وأثناء اإلعالن عن 
تلك اإلجراءات اجلديدة، كان 
خيسوس سيادي نائب وزير 
اخلارجية املكسيكي لشؤون 
أميركا الشمالية يبرم اتفاقا 
جتاريا جديدا بقيادة الواليات 
املتحدة ليحل محل اتفاقية 
»نافتا«. وعلق قائال: »نحن 
في حلظة جيدة تؤهلنا لبناء 
عالقة جيدة فيما يعد خطوة 

لألمام«.
أن  التقريــر  وأوضــح 
العامليــة  أســواق األســهم 
تراجعت األســبوع املاضي، 
حيث أدت أحدث املناوشات 
بــني واشــنطن وخصومها 
التجاريني إلــى زيادة خطر 
نشوب حرب جتارية طويلة 
األمــد، األمر الــذي أدى إلى 
تزايد مخاوف املســتثمرين 
بشــأن تأثير ذلك على منو 
االقتصــاد العاملــي، حيــث 
تراجــع كل من مؤشــر داو 
جونز وســتاندرد أند بورز 
١.8%، في حني انخفض مؤشر 
يوروســتوكس 5٠ ومؤشر 
نيكاي ٢٢5 لســوق الســهم 
اليابانية بنسبة ٣% تقريبا. 
ما أدى إلى تزايد اإلقبال على 
الســندات احلكومية كمالذ 
آمــن. وانخفضــت عائدات 
إلــى  الســندات األوروبيــة 
مســتويات قياسية مبا في 
ذلك سندات اخلزانة األملانية 
ألجــل ١٠ ســنوات والتــي 
تراجعــت بالفعــل ومنيت 
بأداء سلبي في وقت سابق 

العائدات على سندات اخلزانة األميركية ألجل 10 سنوات ألدنى مستوى منذ عامني

7% تراجع أسعار النفطانكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني
لفت التقرير إلى تراجع نشاط املصانع 
في الصني أكثر مما كان متوقعا في مايو 
مبا أضاف املزيد من الضغوط على بكني 
لطرح املزيد من احملفزات لدعم االقتصاد 
في خضم حرب جتارية طاحنة مع الواليات 
املتحدة. حيث انخفضت صادرات الصني 
بشكل غير متوقع في أبريل بسبب التراجع 
احلاد في الشحنات التجارية إلى الواليات 
املتحدة، في حني شهد اإلنتاج الصناعي 
ومبيعات التجزئة منوا مفاجئا خالل الشهر 

املاضي. باإلضافة إلى ذلك، فقد تراجعت 
أرباح قطاع الصناعات التحويلية الرئيسي 
في الصني بشكل متواصال منذ نوفمبر من 
العام املاضي، باستثناء شهر مارس، حيث 
تباطأ الطلــب احمللي والعاملي. وانخفض 
مؤشر مديري املشــتريات الرسمي إلى 
49.4 نقطة في مايو مقابل 50.1 نقطة في 
أبريل، علما بأن أي قراءات دون مستوى 
50 نقطة تشير إلى حدوث انكماش على 

أساس شهري.

ذكر التقريــر أن املخاوف التجارية أثرت أيضا على 
النفط، حيث أدت التوقعات بتناقص الطلب على خلفية 
تراجع التجارة العاملية إلى انخفاض أسعار النفط 7% خالل 
األسبوع. وكانت املخاوف التجارية قوية لدرجة أدت إلى 
تراجع األسعار على الرغم من انخفاض اإلمدادات في السوق 
بسبب العقوبات اإليرانية. هذا وال تزال منظمة األوپيك 
وحلفاؤها يخططون لرفع اإلنتاج لتعويض خروج اإلنتاج 
اإليراني من الســوق. وافتتح مزيج خام برنت تداوالت 
األسبوع عند سعر 68.40 دوالرا وأنهى األسبوع مغلقا 

عند مستوى 64.49 دوالرا.

»كامكو«: بورصة الكويت األفضل خليجياً منذ بداية 2019
قال تقرير لشركة كامكو 
لالســتثمار ان األداء املجمع 
للبورصات اخلليجية تراجع 
بنسبة 5.4% في مايو ٢٠١٩، 
وفقا لقياس مؤشر ستاندرد 
آند بــورز للعائــد االجمالي 
لألسهم اخلليجية، فيما يعد 
أدنى مســتوياتها املســجلة 
منذ يناير ٢٠١6. ويعزى هذا 
التراجــع في املقام األول إلى 
القضايا اجليوسياسية على 
مســتوى املنطقة إلى جانب 
التداول خالل  تراجع نشاط 
شــهر رمضان. فباســتثناء 
كل  تراجعــت  الكويــت، 
اخلليجيــة،  البورصــات 
وسجلت السعودية انخفاضا 
حادا بلغت 8.5%، األمر الذي 
أدى إلى خسارة نصف معدل 
النمو الذي حققته منذ بداية 
العام حتى تاريخه ليبلغ اآلن 
8.8%. من جهة أخرى، سجل 
املؤشر العام لبورصة الكويت 
منــوا ١.8%، األمــر الذي دفع 
مبؤشــر البورصة لتسجيل 
أعلى معدل منو على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من حيث األداء منذ بداية ٢٠١٩ 
حتى تاريخه إلى ما نســبته 

.%١٢.8
ان  التقريــر  واضــاف 

وكانت بورصة الكويت قد 
سجلت األداء اإليجابي الوحيد 
على مستوى دول اخلليج في 
مايو ٢٠١٩، حيث ارتفع املؤشر 
العام ١.8% خالل الشهر. إال ان 
املكاسب جاءت بصفة رئيسية 
على خلفية صعود األســهم 
الكبرى كما يتضح من ارتفاع 
مؤشر الســوق األول ٣.٢%، 
بينما انخفض مؤشر السوق 
الرئيسي ١.٩%. ودفعت تلك 
املكاسب التي سجلتها بورصة 
الكويت منو املؤشر منذ بداية 
٢٠١٩ حتــى تاريخه لتصبح 
بذلك األفضل أداء على مستوى 
البورصات اخلليجية، بنمو 

التجارية املســتمرة  احلرب 
بني الواليات املتحدة والصني 
مصــدر رئيســي للمخاوف 
مبا دفع مؤشر ستاندرد أند 
بورز 5٠٠ للتراجع إلى أدنى 
مســتوياته منذ عدة أشــهر. 
باإلضافة إلى ذلك، ســاهمت 
البيانات االقتصادية السيئة 
أيضا في دفع املؤشــرات إلى 
التراجع والتأثير سلبا على 
معنويات املستثمرين. وأثارت 
احلرب التجارية املمتدة بني 
أكبر الشــركاء التجاريني في 
العالم مخاوف املســتثمرين 
بســبب عدم ظهور أي بادرة 
أمل للتوصل إلى حل قريب. 
وانعكســت املخاطــر أيضــا 
على عائدات سندات اخلزانة 
األميركية التي تراجعت إلى 
أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 
البيانــات  وجــاءت   .٢٠١7
اخلاصــة بكل من األســواق 
الناشــئة واألسواق املتقدمة 
مخيبة لآلمال كما يتضح من 
التباطؤ في مؤشرات التصنيع 
املتوقع  األميركية والتباطؤ 
فــي الصــني. وارتفــع معدل 
البطالة فــي أملانيا ألول مرة 
منذ العام ٢٠١٣ بينما تراجعت 
معدالت ثقة املستهلك إلى أدنى 

مستوياتها منذ عامني.

بلغت ١٢.8% للمؤشــر العام 
و١8.5% ملؤشر السوق األول. 
وعكست املكاسب التي سجلها 
مؤشــر الســوق األول أيضا 
معنويات املســتثمرين فيما 
يتعلــق بترقب قــرار ترقية 
الســوق الكويتية لالنضمام 
إلى مؤشر مورجان ستانلي 
لألسواق الناشئة في يونيو 

.٢٠١٩
مــن جهــة أخــرى، ســاد 
املســار التراجعــي ليشــمل 
ســوق األســهم علــى نطاق 
عاملي موسع كما يتضح من 
تراجع مؤشر مورجان ستانلي 
العاملي بأكثر من 5%. وكانت 

بنمو 12.8% للمؤشر العام.. و18.5% للسوق األول

االجتاهات القطاعية في مايو 
٢٠١٩ تشــير إلــى تراجع كل 
املؤشــرات القطاعية تقريبا 
خالل الشهر، حيث انخفض 
مؤشر قطاع البنوك بأكثر من 
6% بعد احتفاظه بأداء إيجابي 
على مدار عدة أشهر، في حني 
أظهر األداء العــام لقطاعات 
األغذية واملشروبات والنقل 
تراجع مبعــدل ثنائي الرقم 
خالل الشهر. كما مني قطاع 
االتصاالت بخسائر أكثر من 
7%، في حني شهد كل من قطاع 
العقار والقطاع املالي تراجعا 
هامشيا بلغت نسبته حوالي 

4% تقريبا خالل الشهر.


