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اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

صناديق االستثمار تواصل التعافي.. واملكاسب تصل لـ ٥٫٤٪
شريف حمدي

حققت جميع الصناديق 
االســتثمارية احمللية عوائد 
إيجابيــة بنهايــة تعامــالت 
يونيو املاضــي، وذلك على 
التحســن  وقــع اســتمرار 
النسبي امللحوظ الذي تشهده 
البورصة الكويتية منذ بدء 
تخفيف االجراءات االحترازية 
انتشــار جائحــة  ملواجهــة 

ڤيروس كورونا تدريجيا.
وتراوحت عوائد صناديق 
االستثمار بني ٠٫٤٦٪ و٥٫٤٪ 
بنهاية يونيو املاضي، حيث 
تصدرهــا صنــدوق الــدرة 
اإلسالمي الذي تديره شركة 
كامكو إنفســت بعائــد بلغ 
٥٫٣٧٪، تاله على مســتوى 
الصناديق اإلسالمية، صندوق 
املدار  الكويت االســتثماري 
مــن قبل الشــركة الكويتية 

لالستثمار بعائد ٥٫١٢٪.
وجــاء بعــده، صنــدوق 
الفجر اإلســالمي، املدار من 
شركة وفرة لالستثمار الدولي 
بعائد خالل يونيو املاضي بلغ 
٤٫٩٧٪، ثــم صندوق الهدى 
املدار من قبل شركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار 
املالــي (كميفــك) بعائد بلغ 
صنــدوق  وتــاله   ،٪٤٫٩٠
املركز اإلســالمي  صنــدوق 
املدار من قبل شــركة املركز 
املالي الكويتي بعائد ٤٫٤٥٪.

الصناديق التقليدية

وعلى صعيــد الصناديق 
التقليديــة، فقــد تصدرهــا 
صنــدوق كاب كورب احمللي 
الذي تديره شركة كاب كورب 
لالستثمار بعائد ٥٫٠٦٪، تاله 
صندوق الدراج االستثماري 
الذي تدير شركة االستثمارات 
الوطنية بعائــد ٤٫٥١٪، تاله 
صندوق فرصــة املالي الذي 
تديره شركة املركز املالي بعائد 
استثمار ٤٫٤٦٪، ثم صندوق 
األهلي الكويتي املدار من قبل 
شركة أهلي كابيتال لالستثمار 
بعائــد ٤٫٢٥٪، وفــي املرتبة 
التالية جــاء صندوق املركز 
للعوائد املمتازة بعائد ٤٫٠٦٪ 
ويدار من شركة املركز املالي.

تقليص اخلسائر

أداء صناديــق  ويشــهد 
االســتثمار حتسنا ملحوظا 
فــي الفتــرة األخيــرة، بعد 
اخلسائر الكبيرة التي منيت 
بها منــذ بداية العــام تأثرا 
بتداعيات كورونا وما خلفته 
من خســائر طائلــة، وبهذه 
املكاسب املتواصلة لصناديق 
االستثمار، تتقلص خسائرها 
احملققــة منــذ بدايــة ٢٠٢٠، 

وتزامــن هذا التعافي في 
أداء صناديــق االســتثمار 
احمللية، مع عودة البورصة 
للتعافــي نســبيا بدعم من 

عــودة احليــاة لطبيعتهــا 
بشــكل تدريجــي وحتســن 
أسعار النفط بالسوق العاملي، 
ومن ثم ارتفاع سعر برميل 

النفط الكويتي، وهو معطى 
إيجابي يتوقع أن يسهم في 
استمرار حتسن أداء البورصة 
الكويتية في الفترة املقبلة.

بالتزامن مع استمرار التحسن النسبي لبورصة الكويت منذ تخفيف إجراءات مواجهة «كورونا»

(محمد هنداوي) عودة البورصة إلى األداء اجليد تدعم صناديق االستثمار لتحقيق املكاسب خالل يونيو املاضي 

والتــي تتــراوح بــني ١١٫٧٪ 
و٣١٫٣٪ بالنسبة للصناديق 
التقليدية، ونحو ١٢٪ و١٩٫٧٪ 

للصناديق اإلسالمية.

٤٣ مليون دينار مكاسب أسبوعية للبورصة

«كابالت» تستحوذ على ١٤٫٤٪
من شركة البورصة بـ ١١٫٥ مليون دينار

شريف حمدي

تذبذبت تعامالت بورصة الكويت بني 
االرتفاع واالنخفاض على مدار جلسات 
األسبوع، حيث استهل السوق تعامالته 
على ارتفاع في جلسة االفتتاح، وواصل 
نشاطه الصعودي في اجللستني التاليتني 
محققا مكاسب على مستوى املؤشرات 
واملتغيرات، إال أن عمليات جني األرباح 
في اجللستني األخيرتني قلصت من حجم 

املكاسب احملققة.
واستوعب سوق األسهم إفصاحات 
البنوك الكويتية على موقع البورصة 
االثنني املاضي بعد أن كشفت عن حجم 
األثر املالي املترتب على خسائر معاجلة 
تأجيل أقســاط القروض االســتهالكية 
واإلسكانية وأقساط البطاقات االئتمانية 
لكل العمــالء ملدة ٦ أشــهر، حيث جاء 
إجمالي اآلثار املترتبة للبنوك مجتمعة 

بقيمة ٣٥٢٫٥ مليون دينار.
وأوضحت البنــوك في إفصاحاتها، 
أن هذا األثر املالي سيؤدي الى انخفاض 
بند األرباح املرحلة ضمن بنود حقوق 
امللكية بهذه املبالغ خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، مع إمكانية تأثير القاعدة 
الرأسمالية وفق تعليمات (بازل ٣)، خالل 
مهلة ٤ سنوات ابتداء من ٢٠٢١، ألغراض 
احتساب معدل كفاية رأس املال، وذلك 
وفقــا لتعليمات بنــك الكويت املركزي 

الصــادرة بهذا اخلصــوص. وارتفعت 
القيمــة الســوقية لبورصــة الكويــت 
بنهاية تعامالت األســـــبوع بنـــــسبة 
٠٫١٪ بإضافــة ٤٣ مليون دينار، ليصل 
إجمالــي القيمــة ٢٩٫٢٣٨ مليــار دينار 
ارتفاعا مــن ٢٩٫١٩٥ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي.
كما ارتفعت السيولة املتدفقة للسوق 
بنسبة ٨٪، إذ بلغت احملصلة ٩٩٫٣ مليون 
دينار مبتوسط يومي ١٩٫٨ مليون دينار، 
ارتفاعا من ٩٢ مليون دينار مبتوســط 
يومي ١٨٫٤ مليون دينار، وكانت السيولة 
ارتفعت بشكل تدريجي على مدار جلسات 

األسبوع.
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع 
على ارتفاع محدود للمؤشــرات، وذلك 

على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر الســوق األول بنسبة 
٠٫٠٨٪ محققــا ٥ نقاط مكاســب ليصل 
إلى ٥٦٠٤ نقاط من ٥٥٩٩ نقطة األسبوع 

املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٣٪ من خالل ١٤ نقطة مكاسب 
تضــاف للمؤشــر الــذي يضــم اغلب 
الشركات املدرجة، ليصل إلى ٤١٩٨ نقطة 

من ٤١٨٤ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر الســوق العام بنسبة 
٠٫١٪ بإضافة ٨ نقاط للمكاسب السابقة 
ليصل إلى ٥١٣١ نقطة من ٥١٢٣ نقطة.

اخلليــج  شــركة  اســتحوذت 
والصناعــات الكهربائيــة «كابــالت» 
على ١٤٫٤٪ من اســهم شركة بورصة 
الكويت مبا ميثل ٢٨٫٩٣ مليون سهم، 
بسعر ٤٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة 
إجماليــة ١١٫٥ مليــون دينــار، وذلك 
من خالل شــراء حصة شركة األولى 

لالستثمار.
وأفادت «كابالت» من خالل إفصاح 
لهــا على موقع البورصة بأنه ســيتم 
تصنيــف االســتثمار ضمــن بنــود 
االســتثمارات بالقيمــة العادلة خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى.
ويأتي االستحواذ الذي نفذته الشركة 
في إطار املعايير الرقابية التي تستوجب 
مواصلة االحتفاظ باحلصة حتى نهاية 
اخلمس ســنوات التي سبق حتديدها 
وفقا لإلجــراءات التي أرســتها هيئة 

أســواق املال، ومبا يواكــب االتفاقية 
املبرمة بني املساهمني.

وسيتم تصنيف حصة «الكابالت» 
فــي شــركة البورصــة ضمــن بنود 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى.
من جهة ثانية، ارتفع سهم شركة 
بورصة الكويت امس في سوق تداول 
األوراق املالية غير املدرجة OTC إلى 
ســعر ٧٥١ فلسا بنســبة ارتفاع ٣٢٪ 
عقب استئناف نشاط تداول األوراق 
املاليــة غير املدرجة، بعد توقف جاء 
ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة 

تفشي ڤيروس كورونا.
وبلغت قيمة تداول سوق OTC نحو 
١٫٩٧ مليــون دينار مــن خالل تداول 
نحو ٢٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 

١٦٢ صفقة.

ارتفاعات محدودة للمؤشرات.. و٨٪ زيادة في السيولة

تأثرت بجني األرباح في اجللستني األخيرتني

اإلنفاق احلكومي املرتفع يستنزف مدخرات الكويت

البالد استنزفت األصول السائلة لالحتياطي العام باألشهر املاضية نتيجة أزمة «كورونا» وهبوط النفط

رصيد «االحتياطي العام» هبط من ٤٫٥ مليارات دينار إلى ٣ مليارات فقط خالل ٦ أشهر

محمود عيسى

 «The New Arab» قالت صحيفة
إن الكويت استهلكت ما يصل إلى 
ثلــث احتياطياتها العامة في أكثر 
من شــهر بقليل، نتيجــة للتأثير 
الشــديد النخفاض أســعار النفط 
واإلغالق الذي فرضته تداعيات أزمة 
«كورونا» على اإليــرادات العامة، 
في حني يبدو أن اإلنفاق احلكومي 
املرتفــع سيســتنزف املزيــد مــن 
مدخرات البالد. ونقلت الصحيفة عن 
وسائل اإلعالم احمللية، أن احلكومة 
الكويتية استخدمت ما يصل إلى ١٫٥ 
مليار دينار (٤٫٧٨ مليارات دوالر) 
مــن احتياطياتها فــي األيام الـ ٣٨ 
املاضية، بسبب االنخفاض السريع 
في اإليرادات خالل األشهر املاضية.
وانخفــض رصيــد صنــدوق 
االحتياطي العام، الذي تديره الهيئة 
العامة لالستثمار، من ٤٫٥ مليارات 
دينــار (١٤٫٣٤ مليار دوالر)، إلى ٣ 
مليارات دينار (٩٫٥٦ مليارات دوالر) 

هذا العام.
التوالي،  وللعام السادس على 
يجري استنفاد صندوق االحتياطي 
العام عندما انخفضت أسعار النفط 
من أعلى مستوياتها التي جتاوزت 
١٠٠ دوالر للبرميل، إلى املستويات 

احلالية التي تقارب ٤٠ دوالرا.
كما فرضت الكويت واحدة من 
أكثر عمليات اإلغــالق صرامة في 

منطقة اخلليج ملعاجلة أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد، مع تطبيق حظر 
التجول في مختلف أنحاء البالد في 

األشهر األخيرة.
وارتفع العجــز املالي الكويتي 
نتيجــة ارتفاع أعبــاء مصروفات 
القطاع العام الضخم، مبا يشتمل 
عليه نظام دولة الرفاه من ســخاء 
وارتفــاع عــدد موظفــي القطــاع 

احلكومي.
وقالت الصحيفة إن الكويت قد 
تعانــي من عجز بنســبة ٤٠٪ هذا 
العام، فيما لن تتمكن من االقتراض 
بســبب عــدم االتفاق بــني مجلس 
األمة واحلكومة على إصدار قانون 
الديــن العام، ما يعني أن صندوق 
االحتياطي العام ميكن أن يستنفد 
هذا العــام أو بحلــول أبريل ٢٠٢١ 
بحســب صحيفة غلف نيــوز، ما 
يوجب التوجه للسحب من صندوق 
احتياطــي االجيــال القادمة، الذي 
خصص من اجل اجليل القادم من 
الكويتيني في حقبة ما بعد النفط. 
وقد شهد الوضع املالي أيضا عددا 
مــن اإلجــراءات التــي مت اتخاذها 
الســتهداف املغتربني، مبا في ذلك 
قانــون ميكــن أن يضطر ٨٠٠ ألف 
هندي إلى مغــادرة البالد. وجتدر 
اإلشــارة الى أن الهنود يشــكلون 
اجلالية األجنبية الكبرى في البالد، 
وقد بلغ إجمالي حتويالتهم في ٢٠١٨ 
الى اخلارج نحو ٤٫٨ مليارات دوالر.

مديران جديدان في «كيبيك»
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي 
الشــركة  فــي  بالوكالــة 
الكــويــــتية للصـــناعات 
املتكــامـــلة  البتــروليـــة 
«كيبيك» م.حامت العوضي 
تعميمــا إداريــا وتنظيميا 
إلجراء تعديالت إدارية في 
الشركة، على أن يتم العمل 
بها اعتبارا من يوم االثنني 
املقبــل املوافــق ١٣ يوليو 

.٢٠٢٠
وجاء في التعميم الذي 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة منــه، ينقــل علي 

محمد العجمي ليصبح مديرا 
ملجموعــة اخلدمات الفنية 
الزور»، وتضمن  «مصفاة 

التعميم تعيني شجاع سالم 
العجمــي مديــرا ملجموعة 

العمليات مبصفاة الزور.

شجاع العجمي مديراً ملجموعة عمليات مصفاة الزور

م. شجاع العجمي م. علي العجمي

«التجارة»: استمرار صرف املواد التموينية 
للبطاقات املنتهية حتى ٣١ أغسطس

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قــرارا باالســتمرار في صــرف املواد 
التموينية للبطاقات املنتهية حتى ٣١ 
اغسطس املقبل. وأوضحت «التجارة» 
فــي بيان صحافــي انه بنــاء على ما 
تقتضيه املصلحة العامة، وعلى القانون 
١٩٧٩/١٠ واملعدل بالقانون رقم ٢٠١٣/١١٧ 
بشأن االشراف على االجتار في السلع 
واخلدمات احلرفية، فقد اصدرت وزارة 
التجارة والصناعة قرار رقم ٢٠٢٠/١٢٥ 
والذي يتضمن في مادته االولى «يستمر 
قرار صرف املواد التموينية حلاملي 
بطاقات التموينية والهويات الشخصية 
واملنتهية مدة صالحيتها حتى تاريخ 

٣١ اغسطس املقبل».

أداء صناديق االستثمار احمللية التقليدية واإلسالمية خالل يونيو املاضي ومنذ بداية العام 

نوع 
يونيو مدير الصندوقالصندوقالصندوق

٢٠٢٠
منذ بداية 

العام

ية
الم

س
ق إ

دي
صنا

-١٢٫٠٨٪٤٫٩٧٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر اإلسالمي
-١٣٫٧٦٪٤٫٤٥٪شركة املركز املالي الكويتي صندوق املركز اإلسالمي

-١٣٫٩٣٪٥٫١٢٪الشركة الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري
-١٥٫٢٠٪٥٫٣٧٪كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
-١٥٫٩٠٪٤٫٩٠٪شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي (كميفك)صندوق الهدى اإلسالمي
-١٩٫٧٥٪٣٫٧٢٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

ية
يد

قل
ق ت

دي
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-١١٫٧٤٪٤٫٥١٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري
-١٤٫٤٨٪٤. ٠١٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز لالستثمار والتطوير
-١٥٫١١٪٣٫٩٩٪الوطني لالستثمارصندوق الوطني لألسهم الكويتية
-١٥٫٣٤٪٤٫٠٦٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز للعوائد املمتازة

-١٥٫٣٦٪٢٫٨٧٪كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري
-١٥٫٧٢٪٠٫٤٦٪كامكو إنفستصندوق كامكو املأمون

-١٦٫٠٠٪٣٫٥٩٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة
-١٦٫٠٠٪٢٫٢٨٪شركة الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل

-١٦٫٤٦٪٤٫٤٦٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق فرصة املالي
-١٦٫٥٦٪٣٫٣٣٪كامكو إنفستصندوق كامكو ملؤشر السوق األول

-١٧٫٤٨٪٤٫٢٥٪شركة أهلي كابيتال لالستثمارصندوق األهلي الكويتي
-١٧٫٥٩٪٣٫٦٤٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري
-١٨٫٦٢٪٥٫٠٦٪شركة كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب احمللي

-١٩٫٣٠٪٣٫٢٠٪شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي - كميفكصندوق الرؤية
-٢٤٫٧٢٪١٫٤٧٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

-٣١٫٣٤٪١٫٧٥٪الشركة الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم


