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قال تقرير شركة بيان لالستثمار الصادر 
امس  انه لم يختلف أداء بورصة الكويت خالل 
األسبوع املاضي عن أدائها خــالل األسابيع 
القليلة السابقة، إذ واصلت السير في مسارها 
ــداوالت العام  الصعودي الــذي استهلت به ت
اجلـــاري واســتــمــرت مؤشراتها الثالثة في 
تعزيز مكاسبها لألسبوع الثالث على التوالي 
لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثالثة أشهر 
تقريباً، وحتــديــداً منذ شهر أكتوبر املاضي. 
وقد حققت البورصة مكاسبها في ظل استمرار 
عمليات الشراء النشطة على العديد من األسهم 
املدرجة ســواء القيادية أو الصغيرة، وذلك 
وسط استمرار منو مستويات التداول تدريجياً 
ليصل املتوسط اليومي للسيولة النقدية خالل 
األســبــوع املنقضي إلــى 15.68 مليون د.ك. 
أي بارتفاع نسبته %21.28 عن مستويات 
األسبوع قبل السابق، فيما سجل متوسط عدد 
األسهم املتداولة خالل األسبوع منواً نسبته 
%31.78 ليصل إلى 137.71 مليون سهم. 

املكاسب السوقية
هــذا وقــد حققت البورصة خــالل األسبوع 
املاضي مكاسب سوقية تخطت الـ195 مليون 
دينار كويتي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع 
نهاية األسبوع إلى 28.09 مليار دينار كويتي، 
بــارتــفــاع نسبته %0.70 عــن مستواها في 
األسبوع قبل السابق والذي بلغ 27.89 مليار 
دينار كويتي. ووصلت بذلك مكاسب السوق 
منذ بداية العام 2018 إلى أكثر من 1.15 مليار 
دينار كويتي، أي بنمو نسبته %4.26 مقارنة 
مع قيمته في آخر يوم تداول من العام املنصرم، 
حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. 
)مالحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي على 
أســاس متوسط عدد األسهم القائمة بحسب 

آخر بيانات مالية رسمية متوفرة(.
وقد تزامنت املكاسب التي سجلتها البورصة 
في األسبوع املاضي مع اإلعــالن الرسمي عن 
متطلبات تطوير وتقسيم السوق إلى ثالثة 
أسواق وهي )السوق األول، السوق الرئيسي، 
سوق املزادات(؛ ومن املنتظر أن يدخل تقسيم 
السوق حيز التنفيذ بنهاية الربع األول أو 
بداية الربع الثاني من العام اجلاري حسبما 
ــرح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة  ص

الكويت. 
ويشكل التطوير املرتقب للبورصة الكويتية 
خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، ومن 
املــفــتــرض أن يساهم فــي تعزيز الشفافية 
والنزاهة في السوق ويعمل على زيادة معدالت 
التداول فيه، خصوصا بعد أن شهدت السيولة 
النقدية انخفاضات واضــحــة فــي السنوات 
األخيرة نتيجة ضعف معدالت الثقة وعزوف 

الكثير من املتداولني عن التعامل في السوق 
بعد اخلسائر الكبيرة التي تكبدوها بسبب 
التدني الواضح الــذي شهدته أسعار معظم 
األســهــم وبلوغها مستويات متدنية جــدا. 
ونحن بدورنا نأمل في أن ميثل هذا التطوير 
نقطة محورية في مسلسل اإلصــالح الشامل 
لالقتصاد الوطني وأن يكون بداية حقيقية 
إلصالح بيئة األعمال الكويتية وجعلها بيئة 
جاذبة لرؤوس األموال األجنبية واحمللية على 
حد سواء؛ كما نأمل أن تقترن هذه اإلصالحات 
بتنفيذ الوعود احلكومية بشأن دعم القطاع 
اخلاص وإعادة دوره في التنمية االقتصادية 
وإعطائه دور أكبر في النشاط االقتصادي، 
األمر الذي سيساعد على تعزيز منو االقتصاد 
الكويتي ودفع عجلة التنمية إلى الدوران مرة 

أخرى بعد توقف شبه دائم منذ عدة سنوات. 
االجتاه الصعودي

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خالل 

األســبــوع املنقضي، فقد واصلت البورصة 
السير في االجتاه الصعودي الذي استهلته 
منذ بداية العام اجلاري، إذ متكنت مؤشراتها 
الثالثة من االستمرار في حتقيق املكاسب 
في ثالث أسابيع العام اجلديد في ظل تفوق 
الــقــوى الشرائية على الضغوط البيعية 
التي كانت حاضرة، وسط ترقب املتداولني 
للنتائج السنوية للشركات املــدرجــة عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017. 
وقد حققت البورصة هذه املكاسب على الرغم 
من حضور عمليات جني األرباح خالل بعض 
اجللسات اليومية من األسبوع، حيث ظهر 
اللون األحمر على مؤشرات البورصة أكثر 
من مرة خالل بعض اجللسات، إال أن السوق 
قد تغلب على تلك العمليات ومتكن من إنهاء 

تداوالت األسبوع في املنطقة اخلضراء.
وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات 
األسبوع املاضي محققة مكاسب جيدة نسبياً 
ملؤشراتها الثالثة، السيما املؤشر السعري 

الذي كان األفضل من حيث األداء باملقارنة مع 
نظيريه الوزني وكويت 15. وقد جاء ذلك في 
ظل منو مستويات التداول في السوق بشكل 
الفت، وخاصة على صعيد قيمة التداول التي 
سجلت منواً نسبته %39 تقريباً مقارنة مع 
اجللسة السابقة. فيما واصــلــت مؤشرات 
البورصة حتقيق النمو ملؤشراتها الثالثة في 
اجللسة التالية، وسط استمرار ارتفاع قيمة 
التداول ووصولها إلى 17.22 مليون دينار 
كويتي بارتفاع نسبته %33 تقريباً مقارنة 
مع جلسة بداية األسبوع، حيث جاء ذلك في 
ظل استمرار االجتــاه الشرائي املستمر في 
السوق هــذه الفترة، وســط تركيز عمليات 

الشراء على األسهم القيادية والثقيلة.
هذا وشهدت البورصة في جلستي الثالثاء 
واألربعاء اجتاه بيعي بهدف جني األرباح 
شمل العديد مــن األســهــم التي مت الــتــداول 
عليها، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات 
متفاوتة في اجللسات السابقة، األمــر الذي 

انعكس على أداء مؤشراتها الثالثة ودفعها 
إلــى اإلغــالق في املنطقة احلــمــراء. في حني 
متكن السوق في جلسة نهاية األسبوع من 
العودة مرة أخرى للمنطقة اخلضراء، حيث 
سجلت مؤشراته الثالثة بعض املكاسب 
بنهاية اجللسة، خاصة املــؤشــر السعري 
الذي استفاد من عمليات الشراء االنتقائية 
واملــضــاربــات السريعة التي تــركــزت على 

بعض األسهم الصغيرة.
وأقفل املؤشر السعري مع نهاية األسبوع 
املاضي عند مستوى 6،639.38  نقطة، مسجالً 
منــواً نسبته %1.20 عن مستوى إغالقه في 
األســبــوع قبل املــاضــي، فيما سجل املؤشر 
الوزني منواً نسبته %0.80 بعد أن أغلق عند 
مستوى 419.11 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 
15 عند مستوى 966.69 نقطة بارتفاع 
نسبته %0.84 عن إغالقه في األسبوع قبل 
املاضي. هذا وقد شهد السوق منو املتوسط 
اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.28% 

ليصل إلــى 15.68 مليون د.ك. تقريباً، كما 
سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 

%31.78، ليبلغ 137.71 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت 
ــواً فــي مؤشراتها بنهاية األســبــوع، فيما  من
تراجع مؤشري قطاعيني اثنني، مع بقاء قطاع 
الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وجاء قطاع 
اخلدمات االستهالكية  في مقدمة القطاعات 
التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 
931.17 نقطة مسجالً منواً نسبته 3.09%. 
تبعه قطاع النفط والغازفي املركز الثاني مع 
ارتفاع مؤشره بنسبة %2.32 بعد أن أغلق 
عند 995.38  نقطة. فــي حــني شغل قطاع 
العقار املرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره 
منــواً أسبوعياً بنسبة بلغت %2.13، منهياً 
تداوالت األسبوع عند مستوى 997.95 نقطة. 
أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية 
ــذي أغلق مؤشره عند 1،874.35 نقطة  وال

مسجالً زيادة نسبتها 0.17%.
فــي املــقــابــل، تــصــدر قــطــاع التكنولوجيا 
القطاعات املتراجعة، حيث أنهى مؤشره 
تداوالت األسبوع عند مستوى 480.48 نقطة 
بتراجع نسبته %3.10، تبعه قطاع السلع 
االستهالكية في املرتبة الثانية، حيث سجل 
مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 0.71%، 

مغلقاً عند مستوى 811.50 نقطة.
تداوالت القطاعات

شغل قطاع العقار املركز األول جلهة حجم 
الــتــداول خــالل األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد 
األسهم املتداولة  للقطاع 185.61 مليون سهم 
تقريباً شكلت %26.96 من إجمالي تداوالت 
الــســوق، فيما شغل قطاع اخلــدمــات املالية 
ــداول نحو 161.98  املرتبة الثانية، إذ مت ت
مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.52% 
من إجمالي تداوالت السوق. أما املرتبة الثالثة 
فكانت من نصيب قطاع الصناعية، إذ بلغت 
نسبة حجم تداوالته إلى السوق %23.06 بعد 

أن وصل إلى 158.80 مليون سهم.
أمــا جلهة قيمة الــتــداول، فقد شغل قطاع 
ــى، إذ بلغت نسبة قيمة  البنوك املرتبة األول
تداوالته إلى السوق %33.36 بقيمة إجمالية 
بلغت 26.15 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع 
الصناعية في املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة قيمة تــداوالتــه إلــى السوق 21.93% 
وبقيمة إجمالية بلغت 17.19 مليون د.ك. 
تقريباً. أمــا املرتبة الثالثة فشغلها قطاع 
اخلدمات املالية، إذ بلغت قيمة األسهم املتداولة 
للقطاع 11.09 مليون د.ك. شكلت 14.14% 

من إجمالي تداوالت السوق.

نشاط التداول االسبوعي

استمرت  في االجتاه الصعودي الذي استهلته منذ بداية العام احلالي

»بيان«: البورصة حتقق مكاسب سوقية تخطت الـ195 مليون دينار

22 مدينة صناعية جديدة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات إنشاء 

2014 أهم ما حتقق من الوعود االقتصادية للسيسي منذ 
فيما يلي أهم الوعود االقتصادية للرئيس 
املــصــري عبد الفتاح السيسي مــن واقــع 
تصريحاته لوسائل اإلعــالم منذ ترشحه 
للرئاسة للمرة األولى عام 2014 وما حتقق 

منها:
* استصالح أربعة ماليني فدان منها نحو 

1.5 مليون فدان خالل عامني.
- أُعلن رسميا عن استصالح عشرة آالف 
فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 
كانون األول 2015 وطرح 500 ألف فدان 
للشباب وصــغــار املــزارعــني فــي أكتوبر 
تشرين األول 2016 وطرح 233 فدانا في 
وقت سابق من يناير كانون الثاني احلالي 

غرب محافظة املنيا.
* إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 

مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات.
- مت إنشاء ثالث مدن صناعية هي مدينة 
الروبيكي لدباغة اجللود ومدينة األثــاث 
بــدمــيــاط ومــديــنــة البالستيك مبــرغــم في 

اإلسكندرية.
- املدن واملراكز السياحية اجلديدة متثلت 
ـــة اجلــديــدة التي بدأ  في العاصمة اإلداري
تنفيذها في 2015 ومدينة العلمني اجلديدة 
ومــديــنــة هضبة اجلــاللــة واإلسماعيلية 
اجلديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 

آب 2016.
- فــي أغسطس آب 2017 قــال شريف 
فتحي وزير الطيران املصري إن بالده تعمل 
في إقامة خمسة مطارات في وسط سيناء 

والقطامية ورأس ســدر وسفنكس غرب 
القاهرة وبرنيس جنوب البحر األحمر لكن 

لم يعلن عن انتهاء أي منها حتى اآلن.
- التلفزيون املصري أعلن يوم اخلميس 
املاضي في مؤمتر )حكاية وطــن( إنــه مت 
االنتهاء من ثالثة مــطــارات في العاصمة 

اإلدارية والبردويل وسفنكس.
ــروع طـــرق عــمــالق يبلغ  ــش * تنفيذ م
مجموع أطوالها نحو 4800 كيلومتر على 

مرحلتني.
- قــال التلفزيون الرسمي ملصر يوم 
اخلميس في مؤمتر )حكاية وطــن( إنه مت 
االنتهاء من نحو سبعة آالف كيلومتر من 
الطرق بكلفة 84 مليار جنيه. ولم يتسن 

لــرويــتــرز احلــصــول على تفاصيل بشأن 
الطرق التي مت االنتهاء منها خالل األربع 

سنوات املاضية.
* وضع آليات لضبط السوق بالتعاون 
مــع الــقــطــاع اخلـــاص وصـــوال لسياسات 

سعرية منضبطة.
- ألزمت وزارة التموين في يناير كانون 
الثاني 2018 املنتجني والتجار بوضع 

األسعار على السلع الغذائية.
* خفض الديون حيث أكد السيسي على 
أنه ”ال ينبغي أن ترث األجيال القادمة ديونا 
خارجية وداخــلــيــة بقيمة 1.7 تريليون 

جنيه“.
- قفز الدين اخلارجي ملصر إلى 79 مليار 

دوالر بنهاية يونيو حــزيــران 2017 من 
46.067 مليار دوالر في نفس الشهر من 
عام 2014 بينما قفز الدين احمللي إلى 3.16 
تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في 
يونيو حزيران 2014 وفقا لبيانات البنك 

املركزي.
* إنشاء محور قناة السويس.

- تــأســســت الهيئة الــعــامــة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس وهو مشروع 
طموح لتحويل ضفتي الــقــنــاة، أحــد أهم 
املمرات املالحية في العالم، إلى مركز جتاري 
ــال فــي جني مليارات  وصــنــاعــي عــاملــي أم

الدوالرات ومعاجلة أزمة البطالة املتفاقمة.
- بــدأت مصر فــي أغسطس آب 2014 
تنفيذ مــشــروع قــنــاة الــســويــس اجلــديــدة 
وانــتــهــت منه خــالل عــام بتكلفة ثمانية 
مــلــيــارات دوالر بهدف تقليل زمــن مــرور 
السفن في قناة السويس من 22 ساعة إلى 

11 ساعة.
* إنشاء محطات كهرباء ملنع انقطاع 
الكهرباء املتكرر خالل األعوام السابقة على 

عام 2014.
- مت إضــافــة 8000 مــيــجــاوات طاقة 
كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة 
ــى نحو  الكهربائية املنتجة فــي مصر إل

37800 ميجاوات.
- وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر 
كــانــون األول 2017 عقود إنــشــاء محطة 

الضبعة النووية.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر لكنه 
6 أسابيع يسجل أول خسارة أسبوعية في 

ارتفعت أسعار الذهب قليال مع بقاء الــدوالر قرب 
أدنى مستوى في ثالث سنوات مقابل سلة من العمالت 
وسط مخاوف بشأن إغالق محتمل للحكومة األمريكية، 
لكن املعدن األصفر سجل أول هبوط أسبوعي في ستة 

أسابيع.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 0.5 باملئة إلى 
1333.81 دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر جلسة 
الــتــداول في السوق األمريكي منهيا األســبــوع على 
انخفاض قدره 0.3 باملئة بعد أن تراجع يوم االثنني من 

أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وصعدت العقود األمريكية للذهب تسليم فبراير 
شباط 0.4 باملئة إلى 1333.10 دوالر لألوقية.

ومن بني املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 
0.8 باملئة إلــى 17.06 دوالر لألوقية، بينما زاد 
البالديوم 0.55 باملئة إلى 1104.80 دوالر لألوقية. 
لكن املعدنني كليهما سجال أول هبوط أسبوعي في ستة 
اسابيع. وصعد البالتني 1.34 باملئة إلى 1013.80 
دوالر لألوقية بعد أن بلغ ذروة عند 1015.20 دوالر 
هي أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول، ومسجال سادس 

أسبوع من املكاسب.

سبائك ذهبية

السيسي بني املصليني

حركة السوق

ديــنــار مــلــيــون   15.68 إلــــى  املــنــقــضــي  األســــبــــوع  خــــال  الــنــقــديــة  لــلــســيــولــة  الـــيـــومـــي  املـــتـــوســـط  وصــــل 

سهم مليون   137.71 إلــى  ليصل  باملئة   31.78 نسبته  منــوًا  سجل  املتداولة  األسهم  عــدد  متوسط 
املتداولني وعـــزوف  الثقة  ضعف  نتيجة  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  انخفاضات  شــهــدت  النقدية  السيولة 
أســواق ثــاثــة  إلــى  الــســوق  تقسيم  عــن  الــرســمــي  اإلعـــان  مــع  تــزامــنــت  الــبــورصــة  سجلتها  الــتــي  املــكــاســب 

2018 وكالة الطاقة الدولية تتوقع توازن أسواق النفط في 
قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق 
النفط العاملية تتحسن بسرعة وتتجه 
ــوازن مــع انــخــفــاض اإلمــــدادات  ــت نحو ال
القادمة من فنزويال والتي سجلت أكبر 
هبوط غير مخطط له في اإلنــتــاج خالل 
2017 وإن تلك اإلمدادات قد تتراجع أكثر 

خالل عام 2018.
وتسببت الديون واملشكالت املتعلقة 
بالبنية التحتية فــي انــخــفــاض إنتاج 
فنزويال خالل ديسمبر إلى 1.61 مليون 
برميل يوميا، وهــو مستوى يقترب من 
األدنـــى فــي 30 عــامــا. ساعد ذلــك أسعار 
النفط على أن تقفز فوق 70 دوالرا للبرميل 
أوائـــل يناير كــانــون الثاني، وهــو أعلى 

مستوى في ثالث سنوات.
وقالت الوكالة التي تنسق سياسات 
الطاقة في الــدول الصناعية في تقريرها 
ــأن السوق  الــشــهــري “التصور الــعــام ب
تتحسن هو بوضوح العنصر املهيمن. 

وفــي إطــار هــذه الــصــورة الشاملة، هناك 
قلقل متزايد بشأن إنتاج فنزويال”.

ــون فنزويال  أضــافــت “بالنظر إلــى دي

املثيرة للذهول وتــدهــور شبكة النفط، 
من احملتمل أن يكون التراجع هــذا العام 
أكبر. العقوبات املالية األميركية أيضا 

جتعل تشغيل قطاع النفط الفنزويلي أكثر 
صعوبة”. وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة 
النخفاض إمــدادات فنزويال، هبط إنتاج 
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
من اخلام خالل ديسمبر إلى 32.23 مليون 
برميل يوما، وهو ما عزز مستوى امتثال 
ــدادات ليسجل  املنظمة باتفاق خفض اإلم

.129%
وأبقت الوكالة على تقديراتها لنمو 
الطلب على النفط لعام 2018 دون تغيير 
عند 1.3 مليون برميل يوميا انخفاضا من 
1.6 مليون برميل يوميا في 2017 ألسباب 
على رأسها أثر ارتفاع أسعار النفط العاملية 

وتغير أمناط استهالك اخلام في الصني.
وأشـــرات وكــالــة الطاقة الدولية إلى 
ــات املتحدة  ــوالي أن النمو الــهــائــل فــي ال
والــزيــادات الكبيرة في كندا والبرازيل 
ســتــفــوق بكثير االنــخــفــاضــات احلـــادة 

احملتملة في فنزويال واملكسيك.

2015 الدوالر يتجه صوب أطول موجة خسائر منذ 
ــى  ــــدوالر قـــرب أدن انــخــفــض ال
مستوى في ثــالث سنوات مقابل 
سلة عمالت، متجها بذلك صوب 
الــهــبــوط لــألســبــوع اخلــامــس في 
موجة خسائر قــد تكون األطــول 
منذ مايو/أيار 2015 ، وتراجعت 
العملة األميركية إلى أدنى مستوى 
منذ ديسمبر/كانون األول 2014 

هذا األسبوع.
وظل مؤشر الدوالر بالقرب من 
تلك املستويات اليوم مع تعرضه 
لضغوط جراء مخاوف من احتمال 
تــوقــف احلــكــومــة األمــيــركــيــة عن 
العمل. ونزل املؤشر %0.3 خالل 
اليوم إلى 90.243، وهو مستوى 
أعلى قليال من األدنى الذي سجله 
أمـــس اخلــمــيــس عــنــد 90.113. 
وخسر املؤشر نحو %2 منذ بداية 

هذا العام.
وارتــفــع الــيــورو %0.3 إلــى 

1.2276 دوالر مقتربا من أعلى 
مستوى فــي ثالثة أعـــوام البالغ 
1.2323 دوالر الــذي سجله يوم 

األربعاء.
وانخفضت العملة األميركية 

%0.5 أمام نظيرتها اليابانية إلى 
110.60 ين. وتعافى الني من أدنى 
مستوى في أربعة أشهر، والذي 
سجله يوم األربعاء عند 110.19 

ين للدوالر.

الدوالر يواصل الهبوط

مقر وكالة الطاقة الدولية


