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الكويت رفعت حيازتها للسندات األميركية بـ 100 مليون دوالر
عالء مجيد

رفعــت الكويــت حيازتهــا من 
ســندات اخلزانــة األميركية خالل 
شهر اغسطس املاضي بنسبة %0.22 
على اساس شهري مبقدار 100 مليون 
دوالر، لتبلغ قيمة حيازة الكويت 
مــن الســندات 44.1 مليــار دوالر، 
وعلى االساس السنوي فقد رفعت 
الكويت حيازتها من سندات اخلزانة 
األميركية بنسبة 1.37% علما بانها 
كانــت تبلــغ 43.5 مليار دوالر في 

أغسطس 2018.
وبحسب البيانات املنشورة على 
موقــع وزارة اخلزانــة األميركية، 
تنوع الكويت من محفظة السندات 
األميركية ما بني ســندات قصيرة 
االجــل بقيمة 5.28 مليارات دوالر، 
فيما تبقى النسبة االكبر من السندات 
طويلة االجل بقيمــة 38.82 مليار 

دوالر.
وجاءت الكويت في املركز الثالث 
عربيا بعد السعودية التي احتلت 
املركز االول باستحواذها على سندات 
أميركية بقيمة 183.8 مليار دوالر، 
وتتبعها االمارات بقيمة 49.36 مليار 
دوالر، وجاءت استثمارات قطر بتلك 
الســندات في أغســطس املاضي بـ 
1.86 مليار دوالر وجميعها سندات 

طويلة االجل.
بينما عمان جاءت استثماراتها 
بقيمــة 8.75 مليــارات دوالر منها 
7.78 مليــارات دوالر طويلة االجل 
و970 مليون دوالر قصيرة االجل، 
كما بلغت استثمارات البحرين من 
السندات االميركية بقيمة 314 مليون 
دوالر منها 211 دوالرا سندات طويلة 
االجل و103 ماليني دينار ســندات 

قصيرة االجل.

اليابان حتافظ على الصدارة
وعلــى املســتوى العاملــي فقد 
اليابــان للشــهر الثالث  حافظــت 
علــى التوالــي علــى املركــز االول 

خالل أغسطس املاضي لتبلغ 44.1 مليار دوالر.. بنمو سنوي %1.4

باالســتحواذ على سندات اميركية 
بقيمة 1.17 تريليون دوالر مرتفعة 
عن مستويات يوليو املاضي البالغة 

1.13 تريليون دوالر.
كما جاءت الصني في املركز الثاني 
بعــد ان كانت في الصــدارة لفترة 
طويلة بـ 1.1 مليار دوالر منخفضة 
عن مستويات يوليو املاضي البالغة 
1.11 مليار دوالر، وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـ 349.9 مليار دوالر وحلت 
البرازيــل في املركز الرابع بـ 311.5 
مليار دوالر كما جاءت خامسا ايرلندا 

بـ 272.5 مليار دوالر.
وبصفــة عامــة فقد بلــغ حجم 
ســندات اخلزانة األميركية بنهاية 
اغسطس املاضي 6.85 تريليونات 
دوالر مقارنة بـ 6.28 مليارات دوالر 
فــي الشــهر املناظر مــن 2018، اي 
بارتفاع سنوي يبلغ 578.9 مليار 

دوالر بنسبة %9.2.
وتعد ســندات اخلزانة وسيلة 
جلمع األمــوال والديون من الدول 
واملؤسســات، وتســدده احلكومة 
عند حلول ميعاد اســتحقاقه الذي 
يختلف حسب أجل السند، وتتمتع 
الســندات األميركيــة باجلاذبيــة 
النخفاض مســتوى مخاطرة عدم 
الســداد، وهو ما يفســر انخفاض 
العائــد عليهــا، الفائــدة، وإن كان 
االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي 
)البنــك املركــزي(، ينفذ منذ فترة 

خطة لرفع أسعار الفائدة.

حقائق عن السندات
٭ يتــم احتســاب الفائــدة علــى 
السندات مبعادلة تتكون من شقني، 
احدهما ثابت واآلخر متغير )عادة 
يكون اجلزء املتغير فائدة السندات 

)األميركية(.
٭ يتم اإلعالن عن سعر السند أثناء 
التداول بعد اإلصدار بنسبة مئوية 
من ســعر اإلصدار )101% تعني ان 
سعر السند يتم تداوله بأعلى من 

سعر اإلصدار(.

اليابان أكبر احلائزين على السندات األميركية بـ 1.17 تريليون دوالرالسعودية بالصدارة خليجيًا باستحواذها على سندات بقيمة 183.8 مليار دوالر

البورصة تواصل صحوتها بـ 350 مليون دينار مكاسب
شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت صحوتها 
لألسبوع الثاني على التوالي، محققة 
مكاســب جماعيــة على مســتوى 
املؤشــرات، فضال عــن املتغيرات، 
وفي مقدمتها القيمة السوقية التي 
ارتفعت بنسبة 1.1% بإضافة نحو 
350 مليون دينار ملكاسبها السابقة 
لتصل إلى 33.36 مليار دينار بنهاية 
تعامالت األسبوع، وذلك من 33.02 
مليار دينار األسبوع املاضي. وتقدر 
املكاسب السوقية منذ بداية العام 
وحتى إقفاالت أمس بـ 15%، حيث 
العام  البورصة تعامالت  استهلت 
احلالي بقيمة ســوقية تقدر بـ 29 

مليار دينار.
وتأتي هذه االستفاقة للبورصة 
خالل تعامالت أكتوبر، مبررة بعد 
تراجع مؤشرات ومتغيرات البورصة 
على وقع انخفاض القيمة السعرية 
لعدد كبير خاصة من األسهم القيادية 
خالل شهري أغسطس وسبتمبر، 
حيث بدت أسعار هذه النوعية من 
األسهم مشجعة للمستثمرين على 
عودة الشراء مجددا، خاصة أننا على 
أعتاب مرحلة الكشــف عن نتائج 
الربــع الثالث للبنوك والشــركات 
وســط توقعات بــأن تكون نتائج 
إيجابيــة اســتمرارا ملــا حتقق في 

الربعني األول والثاني.
ورغم استمرار ارتفاع مؤشرات 
الســوق اغلب جلســات األسبوع 
الســوق  إال أن ســيولة  احلالــي، 
شهدت تراجعا بنسبة 16% مقارنة 
مع سيولة األسبوع املاضي، إذ بلغت 
احملصلة اإلجمالية بنهاية األسبوع 
99 مليون دينار مبتوسط يومي 19.8 
مليون دينار مقارنة مع 118 مليون 
دينار مبتوسط يومي 23.5 مليون 

دينار األسبوع املاضي.
البورصــة تعامــالت  وأنهــت 
األسبوع على ارتفاع جماعي، وذلك 

على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 
1.1%، محققا 61 نقطة مكاسب ليصل 
إلــى 5766 نقطة مــن 5705 نقاط 

األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق األول مكاسب 
بنسبة 1.3% وذلك بواقع 86 نقطة 
ليصل إلى 6299 نقطة ارتفاعا من 

6213 نقطة األسبوع املاضي.
٭ ارتفع مؤشــر السوق الرئيسي 
بنسبة 0.2% مبكاسب 8 نقاط ليصل 
إلــى 4725 نقطــة مــن 4717 نقطة 

األسبوع املاضي.

لألسبوع الثاني على التوالي.. وبارتفاع جماعي في التعامالت

1.3 % ارتفاع املؤشر األول.. و1.1% لـ »العام« و0.2% لـ »الرئيسي«

متوسط السيولة تراجع ألقل من 20 مليون دينار مبحصلة 99 مليوناً

»فيتش« ُتثّبت تصنيف
»B+« بنك »برقان - تركيا« عند

»كامكو« توقع اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
بقيمة 5 ماليني دينار مع بنك محلي

قامــت وكالــة فيتــش 
للتصنيف االئتماني بتثبيت 
تصنيف بنك برقان - تركيا، 
التابــع لبنك برقــان، عند 
الدرجــة )+B(. وقال بنك 
برقــان في بيان على موقع 
البورصــة أمس إن الوكالة 
ثبتت تصنيف قدرة املصدر 
على الوفاء بالتزاماته طويلة 
األجل من العمالت األجنبية 
لعدد 5 بنوك أجنبية عاملة 
في تركيا، حيث مت تثبيت 
تصنيف قدرة املصدر على 
قــدرة املصدر علــى الوفاء 
بالتزاماتــه طويلــة األجل 
مــن العمالت األجنبية لـ 4 
بنوك عند درجة )+B(، مبا 
في ذلك بنك برقان - تركيا، 
في حني مت تثبيت تصنيف 
.)B( بنك واحد عند درجة

أن  البنــك  وأوضــح 
»فيتش« قامت كذلك بتثبيت 
املالية  تصنيــف اجلــدارة 
)VR( لــكل البنــوك، ومن 
بينها بنك برقان - تركيا.

أعلنت شركة كامكو لالستثمار عن توقيع 
اتفاقيــة متويل ائتمانيــة للحصول على 
تسهيالت ائتمانية بقيمة 5 ماليني دينار، 
أو ما يعادلهــا بالدوالر األميركي، مع أحد 
البنــوك احمللية. وقالت »كامكو« في بيان 
على موقع البورصة أمس ان التســهيالت 
سيتم اســتخدامها لغرض متويل أنشطة 

الشركة احلالية واملستقبلية.
وتستهدف كامكو إمتام االندماج مع شركة 
بيت االستثمار العاملي )جلوبال( بغرض 
تأســيس أكبر كيان في القطاع املالي غير 

ولفــت إلــى أن النظرة 
املستقبلية السلبية للوكالة 
تعكس احتمالية وقوع املزيد 
مــن التدهور فــي التمويل 
اخلارجــي لتركيــا، وهــو 
مــن شــأنه زيــادة مخاطر 
التدخل احلكومي في القطاع 
املصرفي هناك، كما أنه من 
احملتمل أن يؤدي تخفيض 
التصنيف السيادي لتركيا 

إلى تخفيض تصنيف بنك 
برقان - تركيا.

وقامــت وكالة »فيتش« 
أكتوبــر اجلــاري،  مطلــع 
بتثبيت التصنيف االئتماني 
لقــدرة املصدر على ســداد 
التزاماتــه طويلــة األجــل 
اخلاصة ببنك برقان الكويت، 
 )A+( وذلــك عنــد درجــة
بنظرة مستقبلية مستقرة.

املصرفي بالكويت، ومــن املقرر أن تكون 
كامكو هي الشركة الدامجة، طبقا للموافقة 
الصادرة في اجتماع اجلمعية العامة غير 
العادية ملســاهمي شــركة كامكو واملنعقد 
في 17 ســبتمبر2019، واجتماع العمومية 
غير العادية لـ »جلوبل« في 18 من الشهر 
نفسه. وكانت أرباح »كامكو« ارتفعت 66.3 
% في الربع الثاني من العام احلالي لتصل 
إلى 532.33 ألف دينار، فيما قفزت األرباح 
163.4% بالنصف األول من 2019 لتصل إلى 

1.11 مليون دينار.


