
أظهرت بيانات مجلس الذهب العاملي، ارتفاع 
حيازة صناديق االستثمار املتداولة املدعومة 
من الذهب، بنسبة 9.7 باملئة على أساس سنوي 
خالل الربع األول 2020، لتسجل أعلى مستوى 
على اإلطالق، وسط تزايد حالة عدم اليقني بسبب 

»كورونا«.
وذكر املجلس في بيان، أن »الصناديق املتداولة 
ح��ول العالم أض��اف��ت نحو 298 طنا م��ن املعدن 
األصفر، بالربع األول املاضي، لترتفع حيازتها إلى 

3184.8 طنا«.
وأشار املجلس إلى »استمرار حالة عدم اليقني 
حول اآلثار االقتصادية القصيرة والطويلة األجل، 
لتفشي فيروس كورونا، في دفع التقلبات احلادة 
عبر العديد من األصول، تاركا األسهم العاملية في 

منطقة السوق الهابطة«.
وتابع: »حتمل تداعيات تفشي الفيروس في 
تشجيع التدفقات إل��ى امل��الذ اآلم��ن، مثل سندات 
اخلزانة األمريكية والذهب.. لذا شهدت صناديق 

االستثمار بالذهب املتداولة واملدرجة في جميع 
املناطق تدفقات قوية خالل الشهر«.

وب��ل��غ حجم ت��دف��ق��ات الصناديق لالستثمار 
بالذهب خالل الفترة نحو 23 مليار دوالر، وهو 
أعلى من حيث القيمة ربع سنوية على اإلط��الق، 
واألك��ب��ر م��ن ح��ي��ث الكمية م��ن��ذ 2016، حسب 

البيانات.
وكانت صناديق الذهب أضافت نحو 659 طنا 
خ��الل العام املاضي، بأعلى مستوى سنوي منذ 

األزمة املالية العاملية في 2008.
وتوقع التقرير، أن تستمر ال��دواف��ع األخيرة 
للطلب على االستثمار بالذهب س��واء حالة عدم 
اليقني في األسواق، وحتسني تكلفة الفرصة البديلة 

لعقد الذهب مع انخفاض العائدات.
ولفت إلى أن خفض بنك االحتياطي الفيدرالي 
ألسعار الفائدة إلى الصفر في املستقبل، ميكن أن 
يكون جيًدا ألداء الذهب ألنه مييل إلى االنتعاش 

خالل دورات التيسير.

أعلن بنك االستثمار األوروبي 
عن تخصيص ما يصل إلى 2ر5 
مليار يورو )5.6 مليار دوالر( 
ل��ل��ت��ص��دي جل��ائ��ح��ة ف��ي��روس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( 

خارج الكتلة األوروبية.
وذك��ر البنك التابع لالحتاد 
االوروب������ي وال����ذي ي��ت��خ��ذ من 
لوكسمبورغ مقرا له في بيان 
ص��ح��ف��ي أن امل��ب��ل��غ س��ي��ع��زز 
االس��ت��ث��م��ار ال��ص��ح��ي العاجل 
ويسرع بتقدمي الدعم الطويل 
األج����ل الس��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع 
اخل��اص ف��ي أكثر م��ن 100 بلد 

حول العالم.
وأضاف ان اجلائحة تعصف 
بالفعل بالعديد م��ن البلدان 
وسيكون لها عواقب اقتصادية 
عميقة في جميع أنحاء العالم 
مشيرا الى ان العديد من االفراد 
س��ي��ف��ق��دون وظ��ائ��ف��ه��م وسبل 

عيشهم.وأوضح ان هذه األزمة 
س��ت��ؤدي إل���ى ت��دم��ي��ر شبكات 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة وتفاقم 
محنة ال��دي��ون القائمة بالفعل 
السيما ف��ي ال��ب��ل��دان الضعيفة 
مشيرا ال��ى أن البنك سيحدد 
خ��الل االسابيع القادمة أوجه 
جديدة لالستثمارات في مجالي 
الصحة واالعمال خارج االحتاد 

األوروب����ي. ول��ف��ت ال��ب��ي��ان الى 
تواصل بنك االستثمار األوروبي 
ع��ل��ى م����دى األي������ام امل��اض��ي��ة 
م��ع عمالء م��ن القطاعني العام 
واخل����اص ف��ي أك��ث��ر م��ن 100 
دولة خارج أوروبا لتحديد أكثر 
السبل فعالية لتعزيز أدوات 
ال��ت��أه��ب ف��ي م��ج��ال��ي الصحة 

العامة ومرونة االعمال.
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غولدمان ساكس: 
صدمة النفط أكبر من 
خفض اإلنتاج املقترح

استبق بنك »غولدمان ساكس« اجتماعا 
لكبار منتجي النفط حول العالم، وأعلن أن 
صدمة النفط احلالية أكبر من األرقام املقترحة 
خلفض إنتاج اخلام، في حال مت االتفاق عليها 
خالل الطاولة االفتراضية التي ستلتئم اليوم.
وعقد كبار منتجي النفط حول العالم ضمن 
حتالف »أوب���ك+«، ومنتجني خارجه، أمس 
اخلميس، اجتماعا عاجال دعت له السعودية 
األس��ب��وع امل��اض��ي، بهدف إع��ادة االستقرار 
ل��أس��واق، عبر تنفيذ خفض بني 10 - 15 

مليون برميل يوميا.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، 
اخل��م��ي��س، إن اخل��ف��ض امل��ق��ت��رح وامل��رج��ح 
اعتماده اليوم بعشرة ماليني برميل يوميا، لن 

يكفي إلحداث التوازن بني العرض والطلب.
وذك���ر البنك أن حجم اخل��ف��ض املقترح 
أق��ل بكثير من حجم أزم��ة فائض النفط في 
األسواق العاملية. وأضاف: »لن تكون هناك 
قدرة على حتقيق التوازن، إال بتعميق أكبر 

في خفض اإلنتاج«.
وتسببت جائحة كورونا وتفشيها عامليا، 
خاصة لدى االقتصادات الصناعية الكبرى، 
في تراجع حاد بالطلب على اخل��ام، قّدرته 
مؤسسات وبنوك استثمار ب� 20 باملئة، أي 

20 مليون برميل.
وفقدت عقود برنت 50 باملئة من قيمتها 
منذ مطلع العام اجلاري، حتى بداية تعامالت 
اخلميس، من متوسط 66.3 دوالرا للبرميل 
بنهاية تعامالت 2019، إل��ى 33.4 دوالرا 

حاليا.

وسط ترقب األسواق ملناقشة أوضاع أسواق الطاقة

أسعار النفط ترتفع على وقع اجتماع أوبك+.. واألنظار تتجه للسعودية 

ج��اءت دع��وة اململكة إل��ى عقد اجتماع 
عاجل ل��دول أوب��ك+ ومجموعة من الدول 
األخ����رى، أم��س اخلميس ب��ه��دف السعي 
للوصول إل��ى اتفاق ع��ادل يعيد التوازن 

املنشود لأسواق البترولية.
وارتفعت أسعار النفط، أمس اخلميس، 
حيث حقق خ��ام ب��رن��ت مكاسب بنسبة 
1.83باملئة، إلى 33.44 دوالر، فيما ارتفع 
اخل��ام األميركي 4.3 باملئة، إل��ى 26.16 

دوالر.
وخ��ل��ص اإلج��ت��م��اع إل���ى االت��ف��اق بني 
السعودية وبقية أعضاء أوب��ك وروسيا، 
املجموعة املعروفة باسم أوب���ك+، على 
خفض اإلنتاج، لكن ذلك االتفاق قد يتوقف 
على ما إذا كانت الواليات املتحدة ستنضم 

إلى التخفيضات.
وفي هذا السياق، قالت وزارة الطاقة 
األميركية الثالثاء إن اإلن��ت��اج األميركي 
ينخفض بالفعل ب��دون تدخل من جانب 

احلكومة.

جت��در اإلش��ارة إل��ى أن إدارة معلومات 
الطاقة األميركية أمس قد أش��ارت إلى أنه 
من املتوقع انخفاض اإلنتاج األميركي من 
النفط اخلام 470 ألف برميل يوميا، وإن 
الطلب من املقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون 

برميل يوميا في 2020.
وأرجأت أرامكو السعودية إعالن أسعار 
البيع الرسمية خلاماتها لشهر مايو أيار 
حتى العاشر من أبريل ، انتظاراً ملا سيسفر 
عنه اجتماع بني أوبك وحلفائها بخصوص 

تخفيضات إنتاج محتملة.
وأش��ار املصدر السعودي املطلع »إنه 
إج��راء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من 
قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو 
أيار ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع 
أوبك+. نبذل ما بوسعنا إلجناحه، مبا في 
ذلك أخذ هذه اخلطوة غير العادية لتأجيل 

أسعار البيع الرسمية«.
وت��ص��در أرام��ك��و ع���ادة أس��ع��ار البيع 
الرسمية بحلول ال�5 من كل شهر، والتي 

يتحدد على أس��اس��ه��ا أس��ع��ار اخل��ام��ات 
اإليرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على 
أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط 

املتجه إلى آسيا.
إلى ذلك، أشار املصدر إلى أن السعودية 
ت��ري��د جتنب م��ا ح��دث ف��ي م���ارس عندما 
انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون 

روسيا مع بقية أوبك.
تأتي ه��ذه التطورات على وق��ع دعوة 
اململكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع 
عاجل ل��دول أوب��ك+ ومجموعة من الدول 
األخ��رى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل 

يعيد التوازن املنشود لأسواق البترولية.
وأشارت السعودية إلى ما بذلته خالل 
الفترة املاضية من جهود للوصول إلى 
اتفاق في مجموعة )أوبك+( إلعادة التوازن 
في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد 
لذلك من 22 دولة، من دول )أوبك+( إال أنه 
تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم احلصول 

على اإلجماع.

2020 ارتفعت لـ3184.8 طن بنهاية الربع األول 

حيازة صناديق االستثمار بالذهب 
عند أعلى مستوى على اإلطالق

خارج الكتلة االوروبية
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بوادر حتول مبوقف روسيا.. مستعدون 
1.6 مليون برميل يوميًا خلفض 

ق�����ال م���س���ئ���ول ب������وزارة 
الطاقة لم تكشف عن هويته، 
إن روس��ي��ا مستعدة خلفض 
إنتاجها النفطي مبقدار 1.6 
مليون برميل ي��وم��ي��اً، وذل��ك 
قبل ساعات من مؤمتر ألكبر 

منتجي اخلام في العالم.
وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م 
ال���وزارة إن روس��ي��ا مستعدة 
للمشاركة في اتفاق خلفض 
اإلنتاج بني أكبر منتجي النفط، 
ال���ذي���ن ي��ش��ك��ل��ون م���ا ي��ع��رف 
مبجموعة أوبك+ مبا يتماشى 
م��ع حصتها ف��ي إن��ت��اج اخل��ام 

للدول التي يشملها االتفاق.
ويبلغ إنتاج النفط الروسي 
حوالي 11.29 مليون برميل 

يومياً.
وأغ��ل��ق��ت ع��ق��ود »ب��رن��ت« 
مرتفعة 97 سنتا، أو 3.04 
ب��امل��ئ��ة، ع��ن��د 32.84 دوالر 
للبرميل، بينما سجلت العقود 
اآلج��ل��ة للنفط األميركي عند 
ال��ت��س��وي��ة 25.09 دوالر 
للبرميل، مرتفعة 1.46 دوالر 

أو 6.2باملئة.
وم���ن امل��ت��وق��ع ع��ل��ى نطاق 
واس���ع أن ي��ك��ون اجتماع من 
امل���ق���رر ع���ق���ده ع��ب��ر دائ����رة 
تلفزيونية مغلقة، اليوم، بني 

أعضاء منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوب��ك« وحلفائها مبن 
فيهم روسيا، أكثر جناحاً من 
اجتماع عقد في أوائل )مارس(، 
لكن امل��خ��اوف تظل موجودة 
بشأن دور الواليات املتحدة في 

أي تخفيضات لإلنتاج.
وقال كيم كواجن

وم����ن امل���رج���ح أن تتفق 
»أوب���ك«روس���ي���ا، املجموعة 
امل��ع��روف��ة ب��اس��م »أوب����ك+«، 
على خفض اإلنتاج، لكن ذلك 
االتفاق قد يتوقف على إذا ما 
كانت الواليات املتحدة ستنضم 

إلى التخفيضات.
وق���ال���ت وزارة ال��ط��اق��ة 
األميركية إن اإلنتاج األميركي 
ينخفض بالفعل دون تدخل 
من جانب احلكومة، مضيفة 
أن���ه »م���ن امل��ت��وق��ع انخفاض 
إن��ت��اج اخل��ام األم��ي��رك��ي 470 
أل���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً وه��ب��وط 
ال��ط��ل��ب ب��ن��ح��و 1.3 مليون 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ف��ي 2020«، 
وذكرت »إي��ه.إن.زد« لأبحاث 
ف��ي م��ذك��رة أن »ال��س��ع��ودي��ة 
وروس��ي��ا س��ت��واص��الن إب��رام 
اتفاق.. الواضح هو أنه يجب 

أن تشارك الواليات املتحدة«.
وي��ذه��ب أغ��ل��ب التوقعات 
إلى توافق املنتجني على إجراء 
تخفيضات إنتاجية مؤثرة 
مي��ك��ن أن ت���دع���م األس���ع���ار 
وتسهم ف��ي ع��الج اخل��ل��ل بني 
وفرة العرض وضعف الطلب، 
م��ا أدى إل��ى من��و قياسي في 
مستوى املخزونات النفطية، 
وه��دد استمرارية العديد من 
الشركات خاصة من أصحاب 
التكلفة املرتفعة، حتديدا من 
منتجي النفط الصخري في 

الواليات املتحدة.

ت��وق��ع��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة 
العاملية تراجع التجارة العاملية 
ف��ي ال��س��ل��ع ه���ذا ال��ع��ام بسبب 
جائحة م��رض كوفيد19-، قبل 
أن تسجل انتعاشا محتمال في 

.2021
ووض��ع��ت منظمة ال��ت��ج��ارة 
ن��ط��اق��ا واس���ع���ا ل��ل��ت��راج��ع في 
العام احلالي، ليتراوح بني 13 
و32 باملئة، قائلة إن��ه ال ت��زال 
هناك ضبابية تكتنف التأثير 
االقتصادي لأزمة الصحية غير 

املسبوقة.
وقالت املنظمة -التي مقرها 
جنيف- إنه بالنسبة لعام 2021 

فتتوقع انتعاشا يتراوح بني 21 
و24باملئة، م��ع ت��وق��ف النتيجة 
بشكل كبير ع��ل��ى م���دة التفشي 
وفعالية ردود األفعال على صعيد 

السياسات.
وق��ال رئيس املنظمة روبرتو 
إزيفيدو إن »التراجع احلتمي في 
التجارة واإلنتاج ستكون له عواقب 
مؤملة بالنسبة لأفراد والشركات، 
فضال عن املعاناة اإلنسانية التي 

تسبب فيها هذا املرض«. 
ورأى إزيفيدو أن من املهم حتديد 
وجهة السياسة االقتصادية اآلن، 
مشيرا إل��ى أن م��ن املمكن ح��دوث 
ت��ع��اف س��ري��ع وق���وي إذا س��ارت 
األمور بشكل مثالي، »وإذا تعاونت 
ال��دول سنشهد تعافيا أس��رع مما 
كانت كل دول��ة ستحدثه لنفسها 

منفردة«. 

ويتوقع السيناريو املتفائل -
وفقا للمنظمة- أن يعاود االقتصاد 
التعافي م��رة أخ��رى ف��ي النصف 
الثاني من العام احلالي، حتى مع 

انكماشه في النصف األول. 
ورأت امل��ن��ظ��م��ة أن التعافي 
س��ي��زداد احتماال كلما نظر رجال 
األعمال واملستهلكون إلى األزمة 
باعتبارها صدمة عنيفة، لكنها 
أيضا حدثت ملرة واحدة فقط، وقال 
إزيفيدو إن االستثمارات ونفقات 
االستهالك ستعاود زيادتها سريعا 

على هذا األساس. 
وتوقعت املنظمة أن��ه في حال 
السيطرة على ال��وب��اء ف��ي العام 
احلالي، فإن من املنتظر حتقيق منو 
يزيد على %20 في أغلب مناطق 
العالم، وح���ذرت م��ن أن��ه بخالف 
ذل��ك ف��إن االض��ط��راب��ات ستكون 

هائلة بوجه عام.  وحذرت منظمة 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة م��ن أن أزم��ة 
التجارة العاملية ستكون »على 
األرج���ح أك��ب��ر م��ن االن��ك��م��اش في 
التجارة الناجم عن األزم��ة املالية 

العاملية في 2009-2008«.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر إن���ه إذا كانت 
الفترتان »متشابهتني ف��ي ن��واح 
معينة«، ال سيما أن احلكومات 
تتدخل بشكل كبير لدعم الشركات 
واألسر؛ فإنهما تختلفان باختالف 
طبيعة ال��وب��اء نفسه والتدابير 

املتبعة الحتوائه.
وقالت منظمة التجارة العاملية 
إنه »بسبب القيود املفروضة على 
السفر والتباعد االجتماعي إلبطاء 
انتشار امل���رض، ت��أث��رت ع��روض 
العمالة وال��ن��ق��ل وال��س��ف��ر بشكل 

مباشر«.

منظمة التجارة العاملية تتوقع
%  32 تراجع التجارة بنسبة 

رج���ح ب��ن��ك ف��رن��س��ا امل��رك��زي 
دخ��ول ال��ب��الد ف��ي أس��وأ مرحلة 
ركود اقتصادي متوقعا انخفاض 
الناجت احمللي اإلجمالي 6 باملئة 
في الربع األول من العام اجلاري 
بسبب تفشي فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
وذك��ر البنك في تقريره حول 
التقييم االق��ت��ص��اد أن »فرنسا 
ش��ه��دت من��وا سلبيا طفيفا في 
الربع األخير من عام 2019 ولكن 
ه��ذا ال��وض��ع تفاقم بانخفاض 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
1.5 باملائة عن كل أسبوعني منذ 
فرض االغ��الق في البالد والذي 
يترجم بنحو 6 باملئة خالل الربع 
األول«. وأض����اف أن النشاط 
االقتصادي انخفض بنحو الثلث 
خالل فترة االغالق املمتدة ألربعة 
أسابيع فضال عن ارتفاع العجز 
احل��ك��وم��ي بنسبة 4 باملئة في 
نفس الفترة.وفي سياق االزمة 
ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء الفرنسي 
ادوارد فيليب ان بالده قد تكون 

بلغت مرحلة »االستقرار« فيما 
يتعلق ب��اإلح��ص��اءات اخلاصة 
باجلائحة ن��ظ��را ل��ت��راج��ع عدد 
احل�����االت احل���رج���ة ال��ت��ي يتم 
ادخالها الى املستشفيات بيد انه 
اك��د ان »حلظة إنهاء االغ��الق لم 

تأت بعد«.
وش��دد فيليب في كلمته امام 
ال��ب��رمل��ان على ض���رورة توخي 

احل�����ذر وم���واص���ل���ة اح���ت���رام 
االوام����ر بالبقاء داخ���ل امل��ن��ازل 
وع�����دم م��ح��اول��ة خ����رق ح��ال��ة 
االغ����الق امل��ف��روض��ة. وبحسب 
اخ��ر إح��ص��اءات وزارة الصحة 
الفرنسية بلغت أع��داد الوفيات 
جراء اإلصابة بفيروس )كورونا 
املستجد( الى 10328 حالة في 

ظل استمرار تفشي الفيروس.

بنك فرنسا يتوقع مرور البالد بأسوأ 
ركود اقتصادي بسبب »كورونا«

روما: للدولة دور رئيسي 
إلعادة إنعاش االقتصاد 

عقب جائحة »كورونا«
اكد وزير اخلارجية االيطالي لويجي دي مايو ضرورة 
قيام الدولة بدور محفز رئيسي النعاش االقتصاد من اعمق 
ازمة متر بها البالد جراء جائحة فيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19(.
وقال دي مايو القيادي في حزب )اخلمس جنوم( صاحب 
االغلبية النسبية في موقعه االلكتروني ان ايطاليا »حتتاج 
لدور قوي للدولة في عملية اع��ادة االنطالق« واستئناف 
احلياة االقتصادية في اشارة الى املرسوم احلكومي الصادر 
امس بزيادة ضخ سيولة مالية تصل الى 800 مليار دوالر 

لتحفيز االقتصاد تستفيد منه الشركات.
واض��اف الوزير ان )مرسوم السيولة( اجلديد يحتوي 
على »ضمانات ائتمانية بقيمة 50 مليار يورو )55 مليار 
دوالر( لدعم الصادرات االيطالية الى االسواق العاملية« في 

ظل االزمة االقتصادية األشد« التي مرت بالبالد.
واوضح ان احلكومة ادرجت في املرسوم »قواعد جديدة 
لتعزيز صالحيات )احلصة الوازنة(« التي حتوذها وزارة 
اخل��زان��ة ف��ي ملكية الشركات واالص���ول االستراتيجية 

والرئيسية كما حدث في االزمة املالية العاملية عام 2008«.
واش��ار الى ان »ايطاليا لن تصبح متجرا للتسوق ولن 
نسمح بفضل القواعد املستحدثة بان يأتي احد لشراء ما 
وصفه ب »جواهر الدولة« من الشركات في القطاعات التي 

تتعرض للتعثر جراء االزمة.


