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الكويت اشترت سندات أميركية بـ 3 مليارات دوالر في يونيو
عالء مجيد

رفعت الكويت حيازتها من ســندات 
اخلزانــة األميركية خالل شــهر يونيو 
املاضي بنسبة 7.٢% على أساس شهري 
مبقدار 3 مليارات دوالر، وذلك بحســب 
البيانات املنشــورة علــى موقع وزارة 
اخلزانــة األميركية، حيــث بلغت قيمة 
حيازة الكويت من السندات 44.4 مليار 
دوالر. وعلى األساس السنوي فقد رفعت 
الكويــت حيازتها من ســندات اخلزانة 
األميركية بنسبة 3.٢% علما بانها كانت 

تبلغ 43 مليار دوالر في يونيو ٢٠١٨.
وتنوع الكويت من محفظة السندات 
االميركية ما بني ســندات قصيرة االجل 
بقيمة 6.4٢ مليــارات دوالر فيما تبقى 
النسبة األكبر من السندات طويلة األجل 
بقيمة 37.٩7 مليار دوالر. وجاءت الكويت 
في املركز الثالث عربيا بعد السعودية التي 
احتلت املركز االول عربيا باستحواذها 
على سندات أميركية بقيمة ١7٩.6 مليار 
دوالر وتتبعهــا االمــارات بقيمة 54.5١ 

مليار دوالر.
وجاءت استثمارات قطر بتلك السندات 
في يونيو املاضي بـــ ١.76 مليار دوالر 
وجميعها ســندات طويلة االجل. بينما 
عمــان جاءت اســتثماراتها بقيمة 7.57 
مليارات دوالر منها 7.٠7 مليارات دوالر 
طويلة االجل و4٩7 مليون دوالر قصيرة 
االجل، فيمــا جاءت البحريــن باملرتبة 
األخيرة باستثمارات بقيمة 6٨7 مليون 
دوالر، منهــا ١٨3 مليــون دوالر طولية 
األجل، و5٠4 ماليني دوالر قصيرة األجل.
وكان الفيدرالــي األميركــي قــد قام 
بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه األخير، 
متوقعا ان يواصل التثبيت خالل العام 
احلالي دون رفع يذكر كما كان يتوقع من 
قبل وهذا بالتزامن مع تراجع التضخم 
وســط مخاوف من انتهــاء زخم النمو 
االقتصادي في اكبر اقتصاديات العالم.

اليابان تقتنص الصدارة 
وعلى املستوى العاملي فقد احتلت 

اليابان املركز االول باالستحواذ على 
سندات أميركية بقيمة ١١٢٢.٩ مليار 
دوالر مرتفعة عن مســتويات مايو 

املاضي البالغة ١١٠١ مليار دوالر. 
وتراجعت الصني الى املركز الثاني 
بعد ان كانت في الصدارة لفترة طويلة 
بـــ ١١١٢.5 مليــار دوالر مرتفعة عن 
مستويات مايو املاضي البالغة ١١١٠.٢ 
مليارات دوالر، وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـ 34١.١ مليار دوالر وحلت 
البرازيــل في املركــز الرابع بـ 7.3١١ 
مليار دوالر كما جاءت خامسا ايرلندا 

بـ ٢6٢.١ مليار دوالر.
وبصفــة عامــة فقد بلــغ حجم 
ســندات اخلزانة األميركية بنهاية 
يونيو املاضي 6636.3 مليار دوالر 
مقارنة بـ 6٢٢5 مليار دوالر في الشهر 
املناظــر من عــام ٢٠١٨ أي بارتفاع 
سنوي يبلغ 4١١.3 مليار دوالر بنسبة 

.%6.6
وتعد ســندات اخلزانة وســيلة 
جلمع األموال والديــون من الدول 
واملؤسسات، وتسدده احلكومة عند 
حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف 
حسب أجل السند، وتتمتع السندات 
األميركيــة باجلاذبيــة النخفــاض 
مســتوى مخاطــرة عدم الســداد، 
وهو مــا يفســر انخفــاض العائد 
عليها، الفائدة، وإن كان االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك املركزي(، 
ينفذ منذ فترة خطة لرفع أســعار 

الفائدة.

حقائق عن السندات 
٭ يتم احتساب الفائدة على السندات 
مبعادلة تتكون من شــقني، احدهما 
ثابت واآلخر متغير )عادة يكون اجلزء 
املتغير فائدة السندات )األميركية((.

٭ يتم اإلعالن عن سعر السند أثناء 
التداول بعد اإلصدار بنسبة مئوية 
من ســعر اإلصــدار )١٠١% تعني أن 
سعر الســند يتم تداوله بأعلى من 

سعر اإلصدار(.

بنمو سنوي 3.2%.. لترفع حيازتها إلى 44.4 مليار دوالر

»املركزي« يؤشر على زيادة حصة »الوطني« 
في »بوبيان« وتخفيضها بـ »الوطني - فرنسا«

النفط الكويتي يستقر 
عند مستوى 59.69 دوالراً

مصطفى صالح

أصــدر محافظ بنــك الكويــت املركزي 
د.محمد الهاشل قرارا يقضي باملوافقة على 
بعض التعديالت فــي بيانات بنك الكويت 
الوطني، حيــث وافق على تخفيض حصة 
»الوطني« في رأسمال بنك الكويت الوطني 
- فرنســا من ٨5% إلــى ٨٠.3٢%، كما وافق 
»املركزي« على زيادة حصة »الوطني« في 
رأسمال بنك بوبيان من 5٩.5٢% إلى %5٩.٨٨.
وفي ســياق آخر، أصــدر محافظ البنك 
املركزي د. محمد الهاشل، قرارا يقضي بتعيني 
حنان يوسف علي يوسف عضوا مبجلس 
إدارة بيت التمويل الكويتي »بيتك«، وذلك 
استكماال للدورة احلالية ٢٠١7-٢٠١٩، لتكون 
ممثلة عن األمانة العامة لألوقاف، بدال من 

رائد خالد اخلرافي.
وفي ســياق التعديالت علــى البيانات 
املالية لشــركات الصرافة، فقد وافق البنك 
املركزي لشــركة األنصاري للصرافة على 
زيادة االحتياطي القانوني للشركة من ١٩6.3 
ألف دينار إلى ٢٠6.٩ آالف دينار، باإلضافة 
إلى زيادة االحتياطي االختياري للشــركة 
من ١٩6.3 ألف دينار إلى ٢٠6.٩ آالف دينار، 
وذلك وفقا لبيانات الشركة عن السنة املالية 
املنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨، كما وافق 
»املركزي« للشركة على إعادة تعيني خالد 
إبراهيم الشــطي من مكتــب برايس ووتر 
هاوس كوبرز، مراقبا حلسبات الشركة للسنة 
املالية التي ستنتهي في 3١ ديسمبر ٢٠١٩.

وفي السياق ذاته، وافق البنك املركزي 
لشــركة البحريــن للصيرفــة علــى زيادة 
االحتياطي القانوني للشركة من ٢.١5 مليون 
دينار إلى ٢.٢٨ مليون دينار، باإلضافة إلى 
زيــادة االحتياطي االختياري للشــركة من 
35٠.4 ألــف دينــار إلى 4٨١.٨ ألــف دينار، 
وذلك وفقــا لبيانات الشــركة عن الســنة 
املاليــة املنتهية في 3١ ديســمبر ٢٠١٨، كما 
وافق »املركزي« للشركة على إعادة تعيني 

شهد سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا 
طفيفا بقيمة سنتني، ليبلغ مستوى 6٩.5٩ 
دوالرا للبرميل، وذلك وفقا للسعر املعلن أمس 
من مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق 
العاملية ارتفعت عقود خام القياس العاملي 
مزيج برنت 4١ سنتا نهاية تداوالت االسبوع 
لتبلغ مســتوى 5٨.64 دوالرا للبرميل، في 
حني ارتفعت عقــود خام القياس األميركي 
غرب تكساس الوســيط 4٠ سنتا لتسجل 

مستوى 54.٨7 دوالرا للبرميل.

وليد عبداهلل العصيمي من مكتب العيبان 
والعصيمي وشــراكاهم، مراقبا حلســبات 
الشركة للسنة املالية التي ستنتهي في 3١ 

ديسمبر ٢٠١٩.
كما وافق البنك املركزي لشركة الصفا 
العامليــة للصيرفــة على زيادة رأســمال 
الشــركة مــن ١.3 مليون دينــار إلى 4٢.١ 
مليون دينار. وأوضح »املركزي« انه سيتم 
العمــل بهذه القرارات اعتبــارا من اليوم 
بالتزامن مع نشرها في اجلريدة الرسمية 

»الكويت اليوم«.

الكبار يتبعون إستراتيجية تعزيز امللكيات في يوليو
شريف حمدي

املــالك  كبــار  اســتمر 
بالبورصــة الكويتيــة في 
تعزيز ملكياتهم واستهداف 
ملكيات جديدة في األسهم 
املدرجــة، حيــث أظهــرت 
تعامالتهــم خــالل يوليــو 
املاضــي ان توجههــم كان 
شرائيا بشكل كبير في ظل 
قناعة بأن السوق ينطوي 
على فرص استثمارية جيدة 
خاصة بعد الترقيات ملصاف 

األسواق الناشئة.
ووفقا لرصد إحصاءات 
»وحدة األبحاث االقتصادية 
بجريدة »األنباء« فإن كبار 
املالك اســتهدفوا أسهم ١٩ 
شركة مدرجة في قطاعات 
متنوعة، متت من خالل 33 
عملية، مقارنة بـ ١7 شركة 
متــت من خــالل ٢١ عملية 
خالل ذات الفترة من العام 

املاضي.
الذي  ووفقا لإلحصــاء 
يعتمــد علــى إفصاحــات 
البورصة حلركة التغيرات 
بقائمــة كبار املــالك خالل 
تعامــالت يوليــو املاضي 

تبني ما يلي:
٭ بلغــت قيمــة العمليات 
التــي تنوعت مــا بني بيع 
وشــراء ١73 مليون دينار، 
وذلك ارتفاعا من 4٢ مليون 
دينار في الفترة املماثلة من 
٢٠١٨، بقفزة بلغت نسبتها 
الســبب  ويرجــع   ،%3١٢
فــي هــذه القفــزة لعملية 
شــراء رئيس بنك اخلليج 
عمر قتيبة يوســف الغامن 
الغامن  ومجموعته )شركة 
التجارية( لنسبة ٠٩.١6% 
من أسهم البنك بقيمة ١54 
مليون دينار وهي احلصة 
التــي باعتها الهيئة العامة 
لالســتثمار من خالل مزاد 
بالبورصة، وبذلك ارتفعت 
حصة رئيس بنك اخلليج 
إلــى 7.%3٢  ومجموعتــه 
كأكبــر مــالك للبنــك، ثــم 
شركة بهبهاني لالستثمار 
بنســبة 5.5%، وخرجــت 
العامة لالســتثمار  الهيئة 
بعد عملية البيع من قائمة 

كبار مالك البنك. 
٭ عمليات الشــراء بهدف 
زيادة احلصص متت على 

لتتقلص حصته من ٢3.3% 
إلــى ١٩.6%، وكذلــك بيــع 
مجموعة شــركة مجموعة 
االمتياز االستثمارية )شركة 
القابضة،  االمتياز األولــى 
شــركة اســواق لألســواق 
املركزيــة، شــركة االمتياز 
العامليــة العقارية( حلصة 
٠.56% من أسهمها في شركة 
هيومن ســوفت بقيمة ٢.٢ 
مليــون دينــار لتتراجــع 
حصة »االمتياز« في هيومن 

سوفت إلى ٩.%5.
٭ شهدت قوائم كبار املالك 
خالل يوليو املاضي، دخول 

على شــركة ارزان بنسبة 
تزيد على 5% ليظهر ضمن 

قائمة كبار املالك.
٭ شــهد يوليــو املاضي 6 
عمليات تخارج من أســهم 
5 شــركات، أبرزها تخارج 
العامة لالســتثمار  الهيئة 
من بنك اخلليج املشار إليها 
أعاله، كذلك تخارج شركة 
جيمبال القابضة من شركة 
ارزان والتي كانت تزيد على 
٢٠%، كذلك مت تخارج البنك 
التجاري الكويتي من شركة 
أعيان لإلجارة والتي كانت 

نحو ٨%.

مستثمرين في قائمة الكبار 
على 5 شركات من خالل 6 
عمليات، أبرزها دخول شركة 
بيان الوطنية العقارية على 
شركة عقار بنسبة ١٩.٩%، 
تلتها عملية دخول شــركة 
العقاريــة  غــرب اخلليــج 
على شــركتي حيــات كوم 
بـ ١٠.7%، واملساكن بـ ١٠%، 
كذلك مت دخول البنك األهلي 
الكويتي على شــركة عقار 
بنسبة 5.5% قبل ان يتخارج 
خالل ذات الشهر من الشركة 
بذات النسبة، باإلضافة إلى 
دخول أحمد جاســم القمر 

312% قفزة سنوية بإجمالي تعامالتهم خالل الشهر املاضي إلى 173 مليون دينار

أسهم ٩ شــركات بواقع ١٢ 
عملية، وبلغت قيمتها ١67 
مليون دينار تشكل ٩6.5% 

من اإلجمالي.
٭ عمليــات البيــع بهدف 
تقليــص حصــص كبــار 
املــالك متت على أســهم 7 
شــركات مدرجــة بواقع 7 
عمليات، وكانت بقيمة ٩.5 
ماليني دينار تشــكل نحو 
3.5% من اإلجمالي، وكانت 
ابرز عمليــات البيع بقيمة 
3.7 ماليني دينــار ونفذها 
يعقوب يوســف اجلوعان 
على سهم شــركة الكويت 

167 مليون دينار قيمة عمليات الشراء.. وصفقة »اخلليج« سبب القفزة
»األميركية املتحدة« زادت ملكيتها في »املشاريع« لـ %22.8

»االمتياز« قلّصت حصتها في »هيومن سوفت« إلى %5.9

اليابان أكبر احلائزين عاملياً علـى السندات األميركيـة بـ 1123 مليار دوالرالسعودية تتصدر الدول اخلليجية بحيازتها 179.6 مليار دوالر.. والكويت رابعًا


