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السعري يواجه مقاومة عند  6860ثم  6903نقاط

عزوف المتعاملين هبطت ببورصة الكويت  13.7نقطة
�أنهت امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة
ام�س على تباين ،و�سط تراجع 8
قطاعات رئي�سية ت�صدرها اخلدمات
املالية .وتراجع م�ؤ�رش البور�صة
الرئي�سي «ال�سعري» بن�سبة % 0.2
�إلى النقطة  6811.99خا�رس ًا 13.7
نقطة ،فيما ارتفع الوزين وكويت
 15بن�سبة  % 0.09و % 0.08على
الرتتيب.
وقال املحلل الفني لأ�سواق املال،
�إبراهيم الفيلكاوي� :إن امل�ؤ�رش
ال�سعري للبور�صة يواجه مقاومة
عند  6860ثم  6903نقاط ،فيما
يحظى بدعم عند  6771و6725
نقطة ،ما يعني �أن نطاق تذبذبه
 89نقطة تقريب ًا ،مو�ضح ًا �أن
حركة امل���ؤ��شر الفنية حمايدة
متيل للأفقية.
وبالن�سبة للم�ؤ�رش ال��وزين ،قال
الفيلكاوي� :إن حالته الفنية �أي�ض ًا
حمايدة متيل للأفقية ،م�شري ًا �إلى
�أن نطاق تذبذب امل�ؤ�رش  6نقاط،
ومقاومته عند  418ثم  421نقطة،
بينما دع��وم��ه عند  412و409
نقاط.
و�أو����ض���ح �أن م���ؤ��شر ك��وي��ت 15
يختلف عن نظرييه ،حيث حالته
الفنية تتجه للإيجابية مع امليل
�إلى التحرك الأفقي ،مو�ضح ًا �أن
امل�ؤ�رش يواجه مقاومة عند 956
و 962نقطة ،ويحظى بدعوم عند
م�ستويات  943ثم  936نقطة،
ونطاق تذبذبه نحو  13نقطة.
و�أنهى قطاعان فقط جل�سة ام�س على
ارتفاع ،الأول التكنولوجيا و�صعد
بنحو  ،% 1.2والثاين ال�صناعة
و�سجل م�ؤ�رشه منو ًا ن�سبته % 0.23
بدفع من ارتفاع عدة �أ�سهم يتقدمها
يوباك الذي ت�صدر ارتفاعات ام�س
بواقع .%10.3
يف املقابل ،تراجعت م�ؤ�رشات
 8قطاعات يت�صدرها اخلدمات
املالية بن�سبة  ،% 0.54ب�ضغط
م��ن هبوط ع��دة �أ�سهم يتقدمها

• نواف العون

• إبراهيم الفيلكاوي

امل���رك���ز امل����ايل ال����ذي ت�صدر
تراجعات ال�سوق بنحو .% 17.4
وارتفعت ال�سيولة ام�س �إلى 6.97
ماليني دينار مقابل  6.92ماليني
دينار باجلل�سة ال�سابقة ،فيما
تراجعت �أح��ج��ام ال��ت��داول �إلى
 47.75مليون �سهم مقابل 51.11
مليون �سهم بجل�سة اخلمي�س
املا�ضي.
وقال املحلل الفني ورئي�س ق�سم
التدريب والتعليم ب�رشكة FXTM
نواف العون� :إن تراجع البور�صة
الكويتية يف تلك الآونة �أمر معتاد،
خا�صة م��ع ع���زوف املتعاملني
يف هذه الفرتة من ال�سنة؛ نتيجة

دخول ال�سوق يف فرتة الإعالنات
الف�صلية.
وقال� :إن امل�ؤ�رشات الـ 3للبور�صة
الكويتية تباينت �أم�����س و�سط
ُ�شح بال�سيولة وتراجع كبري يف
الكميات رغ��م عمليات ال�رشاء
التي وجدناها على بع�ض الأ�سهم
القيادية مثل «بيتك» و«زي���ن»
لت�ستحوذ بذلك على جزء ال ب�أ�س
به جتاوز  % 25من �سيولة جل�سة
ام�س والتي اقرتبت من  7ماليني
دينار.
و�أو����ض���ح ال���ع���ون� ،أن املهلة
القانونية ل�ل�إع�لان ع��ن نتائج
ال�رشكات بالربع الثاين �أو�شكت

• متداولون في بورصة الكويت

على االنتهاء؛ وبالتايل �سيت�سبب
ت���أخ�ير �إع�ل�ان بع�ض ال�رشكات
ب���إي��ق��اف��ه��ا وه����و م���ا يخ�شاه
امل�ضاربون لعدم جتمد �سيولتهم
يف �أ���س��ه��م �أي ��شرك��ة معر�ضة
للإيقاف.
وفيما يخ�ص امل�ؤ�رشات الرئي�سية
للبور�صة ،ق��ال ال��ع��ون «يجب
يف البداية الرتكيز على معدالت
ال�سيولة والأح��ج��ام بحيث لن
يتمكن امل�ؤ�رش ال�سعري من جتاوز
م�ستويات املقاومة املمثلة بـ
 6832و  6868نقطة �إال بتداوالت
عالية و�سيولة تكون موزعة على
�أغلب القطاعات ليو�صل حتقيق

بحثت المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة

مكا�سب �سعرية جديدة تو�صله �إلى
م�ستوى  7091نقطة».
و�أ���ض��اف «� َّأم���ا ا�ستمرار الهبوط
للم�ؤ�رش ال�سعري ف��ه��ذا يعني
ا�ستهداف م�ستوى الدعم 6785
نقطة �أو ال��دع��م الأه���م والأق���وى
عند  6760نقطة ،والذي بك�رسه
�سن�شهد موجة ت�صحيحية ق�صرية
تكون �أهدافها عند  6665نقطة».
� َّأم���ا امل ��ؤ��شر ال���وزين ،وبح�سب
العون ،فمن املرجح �أن ي�شهد
تذبذب ًا مييل �إل��ى ال�سلبية حتى
االق�تراب من م�ستوى الدعم 408
نقاط؛ ومن َث � َّم االرت��داد لتحقيق
هدف  422ثم  435نقطة ،وهذا

الأم��ر قد يحدث بعد انتهاء فرتة
الإعالنات لهذا الربع.
وبالن�سبة للم�ؤ�رش كويت  ،15قال
العون� :إن لديه م�ستوى دعم جيد ًا
ما زال حمافظ ًا عليه عند 942
نقطة ،وال��ذي بك�رسه �سي�ستمر
الهبوط �إلى م�ستوى  930ثم 912
نقطة ،ولكن ا�ستمرار �صعوده
ي�شرتط ا�ستمرار الزخم على الأ�سهم
التي ت��ن��درج حت��ت ه��ذا امل�ؤ�رش
و�أغلبها من الأ�سهم القيادية التي
ت�سيطر على جمريات ال�سوق منذ
ف�ترة لتدفع به نحو  960نقطة
ك�أول الأهداف ثم  ،1007وهو �أعلى
م�ستوى مت حتقيقه هذا العام.

وت�صدر �سهم بيتك ن�شاط ال�سيولة
�أم�س بنحو  1.07مليون دينار
مرتفع ًا  ،% 0.93فيما ت�صدر
�سهم الإثمار ن�شاط الكميات بحجم
بلغ  5.58ماليني �سهم مرتاجع ًا
.%6.61
وا�ستطاع ال�سوق التما�سك يف
القيمة املتداولة وتفاوتها بحوايل
 6ماليني دينار لتداول ام�س وكذلك
تداول اخلمي�س وتوقع با�ستمرار
ه��ذه ال�سيولة بف�صل ال�صيف
والإجازات.
وتابع املتداولون �إف�صاح التجارية
عن تخارج من ا�ستثمار الى جانب
اع�لان ال����شرك��ات امل��وق��وف��ة عن
التداول واعالن اجتماع ال�رشكات
العتماد بيانتهم املالية للن�صف
االول من العام احلايل.
وهناك ترقب لنتائج ال�رشكات
التي اعلنت عن مواعيد اجتماعات
جمال�س اداراتها العتماد بيانتهم
املالية للن�صف االول ومن ابرز
ال�رشكات التي يرتقبها املتداولون
�رشكة زين خا�صة بعد نتائج زين
ال�سعودية االيجابية.
وبالن�سبة لل�رشكات الأكرث تداوال
فقد دخلت �رشكات متو�سطة وهي
�أ�س�س و�صاحلية بهذه القائمة
بعد ما كانت ال�رشكات القيادية
والبنوك حتتل القائمة للفرتة
ال�سابقة ويرجع ال�سبب الى هدوء
ال�سوق وتراجع ال�سيولة.
وت�صدر قطاع تكنولوجيا �أبرز
االرت��ف��اع��ات ام�س بنحو % 7.5
مدعوما بارتفاع ع��دة �أ�سهم من
القطاع ذاته يف حني ت�صدر قطاع
مواد ا�سا�سية تراجعات ام�س بنحو
 % 5.4ب�ضغط هبوط عدة �أ�سهم من
القطاع ذاته .وكانت �رشكات بيتك
وزين و�أ�س�س و�صاحلية و�أهلي متحد
واالمتياز الأك�ثر ت��داوال يف حني
كانت �رشكات يوباك واجلزيرة
وعربي قاب�ضة واملغاربية واركان
واالفكو الأكرث ارتفاعا.

النمو المنخفض في األجور خطر عالمي

الجمارك ناقشت الميزانية وأهم المشاريع التطويرية

معدالت التضخم الكلي
تراجعت بفعل أسعار النفط

• جانب من االجتماع

اجتمع مدير ع��ام االدارة العامة
للجمارك امل�ست�شار جمال اجلالوي
مع امل�س�ؤولني بلجنة امليزانيات
مبجل�س الأمة مبقر املجل�س الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،وق��د ت��ن��اول االجتماع
عر�ض وتو�ضيح و�رشح �أهم و�آخر
التطورات التي جرت على ميزانية
االدارة العامة للجمارك.
كما تناول االجتماع �أهم امل�شاريع
التطويرية التي تهدف لتحقيقها
اجل���م���ارك ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ن��ظ��رة
امل�ستقبلية لها ،والتي من املهم ان
يكون امل�س�ؤولون بلجنة امليزانيات
يف جمل�س االمة على اطالع بها.
بعد ذلك ا�ستمعت اجلمارك ممثلة
باملدير ال��ع��ام وبح�ضور نائب
املدير العام لل�ش�ؤون اجلمركية

خسائر رماية
ارتفعت ٪ 18
خالل الربع الثاني
ارتفعت خ�سائر �رشكة الوطنية
للرماية خالل الربع الثاين من
العام احل��ايل بن�سبة % 17.8
على �أ�سا�س �سنوي .و�أظهرت
البيانات املالية لل�رشكة ،ام�س
حتقيقها خ�سائر بالربع الثاين
بلغت � 655.7أل��ف دينار «2.2
�أل��ف دوالر» ،مقارنة بخ�سائر
ال��ف�ترة امل��م��اث��ل��ة م��ن العام
املا�ضي البالغة � 556.6ألف
دينار .ويف املقابل ،تراجعت
خ�سائر ال�رشكة بال�ستة �أ�شهر
الأول���ى م��ن ال��ع��ام احل��ايل �إلى
 1.29مليون دينار ،بانخفا�ض
 ،% 3.27علم ًا ب�أنها كانت تبلغ
 1.34مليون دينار بالن�صف الأول
من  .2016وقالت ال�رشكة �إن
تراجع اخل�سائر الن�صفية يعود
�إلى زيادة الإيرادات الت�شغيلية،
وانخفا�ض يف م�رصوفات الفوائد
�إلى جانب انخفا�ض امل�رصوفات
العمومية والإدارية.

وم��دي��ر االدارة املالية والفنية
بالتكليف م��ن اللجنة �إل���ى �أهم
املخالفات واملالحظات التي مت
ر�صدها من قبل دي��وان املحا�سبة
على ميزانية اجلمارك يف ال�سنوات
ال�سابقة وعلى وج��ه اخل�صو�ص
املتكررة منها.
وعلى �ضوء ذل��ك� ،أو�ضح املدير
ال��ع��ام للجنة ان االدارة العامة
للجمارك خ�لال الفرتة الق�صرية
املا�ضية قامت مبعاجلة الكثري
من تلك املخالفات واملالحظات
ويف وقت ق�صري وب�صورة عاجلة،
و�أن اجلمارك و�ضعت خطة زمنية
حمددة املعامل من خالل جلنة الرد
على مالحظات دي��وان املحا�سبة،
وهي جلنة جمركية تعمل على الرد

والتو�ضيح وو�ضع احللول ومعاجلة
كل املخالفات واملالحظات التي
ترد من قبل اجلهات الرقابية كلها.
من جانبه� ،أكد امل�ست�شار اجلالوي
�أنه وفور ت�سلمه العمل كمدير عام
للجمارك وبتوجيهات م��ن نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية
�أن�س ال�صالح و�ضع خطط تطويرية
وا�صالحية ا�سرتاتيجية تهدف الى
التطوير بالعمل اجلمركي وبكل
قطاعاته من جهة وتطوير الناحية
االدارية واملالية والفنية من جهة
اخرى.
ويف ال�سياق نف�سه ،تابع امل�ست�شار
اجلالوي ب�أن ما مت ذكره باالجتماع
مع جلنة امليزانيات مبجل�س الأمة
ي���أت��ي يف مقدمته حت�سني بيئة

 617,21ألف دينار خسائر
بيت األوراق في النصف األول

ك�شفت النتائج املالية ل�رشكة بيت الأوراق املالية ،ارتفاع خ�سائر
الربع الثاين من العام احلايل بن�سبة  ،%635.1على �أ�سا�س �سنوي.
وذكرت ال�رشكة للبور�صة �أن �أرباح الفرتة � 565.94ألف دينار مقابل
خ�سائر بنحو � 76.99ألف دينار للربع الأول من .2016
كما �أظهرت النتائج حتقيق ال�رشكة خ�سائر ن�صف �سنوية بقيمة 617.21
�ألف دينار ،مقابل خ�سائر بنحو � 123.57ألف دينار للن�صف الأول من
عام  ،2016بارتفاع يف اخل�سائر ن�سبته .%399.5

ترسية مناقصتين على شركتين
تابعتين لـتنظيف
�أعلنت ال�رشكة الوطنية للتنظيف،
امل��درج��ة بالبور�صة الكويتية،
تر�سية مناق�صتني ل�رشكتني تابعتني
ب�إجمايل  2.33مليون دينار 7.70
ماليني دوالر .و�أو�ضحت تنظيف
يف بيان للبور�صة� ،أم�س الأحد،
�أن املناق�صة الأول���ى التي متت
تر�سيتها على �رشكة تابعة ومملوكة
بن�سبة  %75وتخت�ص مبناق�صة

�إن�����ش��اء و�إجن���از و�صيانة �أ�سوار
�شبكية حممية وادي الباطن بقيمة
 1.29مليون دينار وملدة �سنتني.
وتابعت� ،أن املناق�صة الثانية التي
تخت�ص ب�إن�شاء و�إجن��از و�صيانة
�أ�سوار �شبكية حممية �أم قدير متت
تر�سيتها على �رشكة تابعة ومملوكة
بن�سبة  %100بقيمة  1.04مليون
دينار وملدة �سنتني.

العمل لدى املوظف اجلمركي الذي
هو �أ�سا�س لأي عملية تطوير او
ا�صالح داخل امل�ؤ�س�سة اجلمركية،
وانه �أي اجلالوي ثابت على �أهدافه
ب���أن يجعل امل�ؤ�س�سة اجلمركية
مواكبة للم�ؤ�س�سات اجلمركية
العاملية ولي�ست االقليمية فقط،
وان اولى اخلطوات قد بد�أت بالفعل
من خالل اق��رار الهيكل التنظيمي
الذي طال انتظاره �سابقا .و�أ�ضاف
انه �سيح�سم �إق��راره خالل الفرتة
الق�صرية ج��دا املقبلة بالتعاون
املثمر والبناء مع االخوة بديوان
اخلدمة املدنية ،و�أنه عازم على
ت��ط��وي��ر وت�سهيل ح��رك��ة دخ��ول
وخروج ال�سلع والب�ضائع من و�إلى
الكويت بان�سيابية تامة .

الكويتية تنتهي
من تسوية مديونية
لصندوق الهالل
�أن��ه��ت ال����شرك��ة الكويتية
لال�ستثمار ب�صفتها مدير
�صندوق الهالل الإ�سالمي،
ت�سوية مديونية ل�صالح
ال�صندوق بقيمة  6.98ماليني
دي��ن��ار ،ب�سداد مبلغ 9.98
ماليني دوالر ،ك�سداد كلي
للمديونية مع طرف ثالث.
و�أو�ضحت الكويتية للبور�صة
�أنه من املتوقع حتقيق ربح
ي��ع��ود على ال����شرك��ة ب�شكل
مبا�رش وغ�ير مبا�رش وفق ًا
مللكية ال�رشكة بال�صندوق
بقيمة  1.34مليون دينار.
وك��ان��ت �أرب����اح ال����شرك��ة قد
ارت��ف��ع��ت ب��ال��رب��ع ال��ث��اين
م��ن ال��ع��ام احل���ايل بن�سبة
 ،%158.3لت�صل �إل��ى 2.97
مليون دينار ،مقابل �أرباح
بنحو  1.15مليون دينار
لنف�س الربع من .2016

كانت البيانات وامل�ؤ�رشات االقت�صادية االمريكية
يف الأ�شهر املا�ضية دون توقعات ال�سوق ،الأمر
الذي يرفع احتمال تغيري جمل�س االحتياط الفدرايل
مل�ساره النقدي .ولكن بعد �صدور تقرير الوظائف
ال��ق��وي ،ع��ززت البيانات و�ضع البنك املركزي
يف ت�ضييق موقفه النقدي كما قال البنك يف بداية
ال�سنة ،خا�صة حني حدد املجل�س م�ستوى منخف�ضا
وتدريجيا لتطبيع ميزانيته بدءا من �سبتمرب.
و�أو�ضح تقرير بنك الكويت الوطني �أنه حني بلغت
البيانات غري الزراعية القوية ال�سوق ،تراجعت
�أ�سعار الدين احلكومي االمريكي واعتمدت م�ؤ�رشات
الأ�سهم االمريكية ه��ذه الأن��ب��اء .وب��دا �أن تقرير
الوظائف الأخري عن االقت�صاد االمريكي كان مليئا
بالأخبار اجليدة ،من ارتفاع جيد يف الوظائف� ،إلى
انخفا�ض معدل البطالة وارتفاع معدل امل�شاركة.
ولكن كما هو احلال دائما ،كان ينق�صه مكون مهم.
وكانت العوائد دون امل�ستويات التاريخية منذ
الأزمة املالية العاملية ،بالرغم من ا�ستمرار ارتفاع
الوظائف ملا يقارب � 10سنوات .فقد ارتفعت العوائد
بن�سبة ٪0.3يف ال�شهر ،ولكن على �أ�سا�س �سنوي ،كان
الزخم م�ستقرا ن�سبيا عند  .٪2.5وتقرير الوظائف
هو يف الغالب م�ؤ�رش تاريخي عن االقت�صاد االمريكي،
يف حني ت�شري بيانات م�ؤ�رش مديري ال�رشاء �إلى
احتماالت النمو امل�ستقبلي .وكنا ن�شهد منوا �أبط�أ يف
بيانات م�ؤ�رش مديري ال�رشاء يف امريكا ،ولكن يف
منطقة اليورو ت�شهد الأ�سواق بيانات �أف�ضل مل�ؤ�رشات
مديري ال�رشاء.
ومن ناحية الو�ضع العاملي ،الظروف يف حت�سن
و�أ���س��واق العمل قد ت�ضيقت �أك�ثر ،وم��ن املتوقع
�أن يتجاوز النمو م�ساره يف عدد من االقت�صادات
املتقدمة .وعلى الرغم من ذل��ك ،يبدو �أن النمو
املنخف�ض يف الأجور خطر عاملي يف معظم الدول.
وق��د تراجعت م��ع��دالت الت�ضخم الكلي م�ؤخرا،
ويعك�س ذلك ب�شكل كبري االنخفا�ض ال�سابق يف �أ�سعار
النفط .وقد رفع �صندوق النقد ال��دويل توقعاته
للنمو بالن�سبة لل�صني ومنطقة اليورو ،فيما خف�ض
توقعاته للنمو بالن�سبة المريكا وبريطانيا .وقال
ال�صندوق �إن انتعا�ش منطقة اليورو �أ�صبح �أقوى
و�أ�شمل ،مع ارتفاع الطلب املحلي.
وعلى �صعيد العمالت ،ب��د�أ ال��دوالر الأ�سبوع يف
م�سار تنازيل وبلغ �أدنى م�ستوى له يوم الأربعاء

عند  .92.548وكان الدوالر حتت ال�ضغط على عدة
�أ�صعدة ب�سبب التوترات ال�سيا�سية يف وا�شنطن،
والبيانات االقت�صادية املخيبة للآمال ،وخا�صة
الت�ضخم ال�ضعيف ،ما يرفع ع��دم اليقني ب�ش�أن
وترية �سيا�سة الت�ضييق اخلا�صة مبجل�س االحتياط
الفدرايل .و�إ�ضافة لذلك ،انخف�ض الدوالر �أكرث حني
مت ف�صل مدير االت�صاالت� ،أنتوين �سكارامو�شي،
الأ�سبوع املا�ضي بعد � 10أيام فقط من تعيينه من
قبل الرئي�س .ويف نهاية الأ�سبوع ،كان الدوالر يف
طريقه نحو رابع خ�سارة �أ�سبوعية على التوايل،
ولكن كل ذلك تغري بعد تقرير الوظائف القوي.
وارتفع الدوالر من � 92.776إلى � ،93.774أي بن�سبة
 ،٪1و�أنهى الأ�سبوع عند .93.542
وبد�أ اليورو الأ�سبوع جيدا بعد ارتفاع م�ؤ�رش �سعر
امل�ستهلك الأ�سا�س يف منطقة اليورو �إلى �أعلى م�ستوى
له يف � 4سنوات .وحافظ على هذا الزخم ثم ارتفع
يوم الأربعاء �إلى �أعلى م�ستوى له يف �سنتني ون�صف.
وتراجع اليورو يوم اجلمعة بعد �صدور البيانات غري
الزراعية االمريكية التي دعمت الدوالر ،وانخف�ض
بن�سبة  ٪1ب�سبب هذه البيانات .وبد�أ اليورو الأ�سبوع
عند  1.1758و�أنهى الأ�سبوع عند .1.1768
وتراجع اجلنيه الإ�سرتليني الأ�سبوع املا�ضي بعد
�أن اعتربت الأ�سواق نربة بنك �إنكلرتا حمائمية حني
خف�ض البنك توقعاته للنمو .وكان الإ�سرتليني يف
ارتفاع م�ؤخرا ب�سبب �ضعف الدوالر ،وبعد �صدور
بيانات ال��روات��ب غ�ير ال��زراع��ي��ة وا���ص��ل اجلنيه
الإ�سرتليني تراجعه ،و�أغ��ل��ق ي��وم اجلمعة عند
 1.3035وك��ان تراجعه مبقدار  ٪0.85عن كامل
الأ�سبوع.
�أنهى الفرنك ال�سوي�رسي هذا ال�شهر باعتباره العملة
الرئي�سية الوحيدة التي مل تتقدم ام��ام الدوالر
االمريكي .كما �أنهى الفرنك �شهر يوليو منخف�ضا
بن�سبة  %4.7مقابل اليورو ،وهو �أكرب انخفا�ض
�شهري منذ عام  .2011واعترب العديد من املحللني،
مثل البنك ال�سوي�رسي �سوي�س كووت ،االنخفا�ض
احلاد يف الأ�سبوع املا�ضي باعتباره ت�صحيح م�سار
للفرنك الذي قد حافظ على م�ستواه مقابل اليورو
على الرغم من مكا�سب االخري الكبرية مقابل العمالت
الأخرى ،وال �سيما الدوالر .الفرنك افتتح الأ�سبوع
عند  0.9688مقابل الدوالر ومتكن من �إغالق الأ�سبوع
عند .0.9727

