
تعافت األس��ه��م األوروب��ي��ة 
أم��س االثنني بشكل جزئي من 
خسائر ضخمة تكبدتها األسبوع 
املاضي، بدعم من أرباح إيجابية 
للشركات الصناعية في الصني 
وق��ف��زة ألس��ه��م ك��وم��رت��س بنك 
األمل���ان���ي ب��ع��د أن ع��ني رئيسا 

تنفيذيا جديدا.
وارتفع سهم كومرتس بنك 
4.3 باملئة بعد أن عني مانفريد 
كنوف املدير الكبير في دويتشه 
بنك املنافس ليقود البنك، الذي 
ي��ع��ان��ي م��ن اض��ط��راب��ات عقب 
االس��ت��ق��ال��ة املفاجئة لرئيسة 

التنفيذي في أوائل يوليو.
وارت������ف������ع س���ه���م ات�����ش.
اس.ب��ي.ٍس��ي هولدجنز 10.1 
باملئة بعد أن ع��ززت مجموعة 
التأمني الصينية بينج آن، أكبر 
مساهم في املصرف البريطاني، 

حصتها.
ورب��ح��ت أسهم البنوك 3.6 
باملئة لترتفع من أدنى مستوى 

ع��ل��ى اإلط�����اق ال����ذي بلغته 
األسبوع املاضي. وارتفع أسهم 
أرسيلور ميتال ثمانية باملئة 
بعد أن اتفقت كليفاند-كليفز 
على ش��راء األص��ول األمريكية 
لشركة صناعة الطلب مقابل 

نحو 1.4 مليار دوالر. وارتفع 
املؤشر ستوكس 600 لألسهم 
األوروب��ي��ة 1.4 باملئة بحلول 
ال���س���اع���ة 0711 ب��ت��وق��ي��ت 
ج��ري��ن��ت��ش ب��ع��د أن انخفض 

األسبوع املاضي 3.6 باملئة.

ن��زل��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط  أم���س االث��ن��ني في 
الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع حاالت اإلصابة 
بفيروس ك��ورون��ا اآلم���ال ف��ي تعاف سلس 
للطلب على ال��وق��ود، فيما ميضي اخلامان 
القياسيان الرئيسيان ص��وب تسجيل أول 
انخفاض شهري في عدة أشهر بعد أن تراجعا 

األسبوع املاضي.
وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، 
تراجع خام برنت 37 سنتا أو 0.9 باملئة إلى 
41.55 دوالر للبرميل بعد أن هبط 2.9 باملئة 
األسبوع املاضي. وبلغ خ��ام غ��رب تكساس 
الوسيط األمريكي 39.86 دوالر للبرميل 
منخفضا 39 سنتا أو ما يعادل واح��دا باملئة 

عقب أن تراجع 2.1 باملئة األسبوع املاضي.
وميضي برنت على مسار االنخفاض ألول 
شهر في ستة أشهر بينما يتجه خ��ام غرب 

تكساس الوسيط ص��وب تكبد أول خسارة 
شهرية منذ أبريل إذ تغلف ضبابية ناجمة عن 
إعادة فرض بعض الدول قيودا على احلركة 

آفاق تعافي الطلب على الوقود.
وق��ال محللو إي���ه.إن.زد في مذكرة ”أعداد 
احل��االت اجل��دي��دة لكوفيد19- تتسارع في 
واليات أمريكية كبيرة، مما يجدد املخاوف من 
أن تشكل القيود على احلركة حتديا للتعافي 

اجلاري للطلب على النفط في الربع األخير“.
ويجري تصدير املزيد من اخلام من إيران 
وليبيا عضوي أوب��ك على الرغم من جهود 
منظمة البلدان امل��ص��درة للبترول )أوب��ك( 
وحلفاء لها لكبح اإلن��ت��اج. وف��ي األس��ب��وع 
املاضي، أضافت شركات الطاقة األمريكية 
منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي لألسبوع 

الثاني على التوالي بحسب بيكر هيوز.
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مضخة نفط في والية تكساس األميركية

أسهم أوروبا تقفز بعد بيانات
من الصني وانتعاش البنوك

بورصة فرانكفورت
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وزير الطاقة الروسي يحذر من مخاطر 
19« على النفط العاملي »كوفيد- 

ق���ال وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��روس��ي 
ألكسندر ن��وف��اك أم��س االث��ن��ني إن 
س��وق النفط العاملية استقرت في 
األشهر القليلة الفائتة وإن��ه جرت 
اس��ت��ع��ادة ال���ت���وازن ب��ني ال��ع��رض 
وال��ط��ل��ب، فيما تستمر ال��ع��وام��ل 
ال��ض��ب��اب��ي��ة م��ث��ل ارت���ف���اع ح��االت 

اإلصابة بكوفيد- 19.
ك��م��ا ق���ال إن احمل���ادث���ات بشأن 
إمكانية حتويل ص��ادرات منتجات 
نفطية م��ن روس��ي��ا البيضاء إلى 
موانئ روسية مستمرة وإن مبقدور 
روس���ي���ا ال��ت��ع��ام��ل م���ع ص����ادرات 
ت��ت��راوح ب��ني أرب��ع��ة وستة مايني 
طن من املنتجات النفطية من الدولة 

املجاورة. ألكسندر نوفاك

»أوبك«: مخزونات النفط باالقتصادات املتقدمة دون 
2021 متوسط خمسة أعوام بعد الربع األول من 

قال محمد باركيندو األم��ني العام 
ملنظمة ال��ب��ل��دان امل��ص��درة للبترول 
)أوب�����ك( إن م��ن امل��ت��وق��ع أن تظل 
م��خ��زون��ات ال��ن��ف��ط ب����دول منظمة 
التعاون االق��ت��ص��ادي والتنمية في 
الربع األول من 2021 فوق متوسطها 
في خمسة أع��وام بهامش طفيف قبل 
تراجعها دون ذل��ك املستوى خال 

باقي فترات العام.

ويعد مستوى مخزونات النفط 
باقتصادات ال��دول املتقدمة أعضاء 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
م��ع��ي��ارا رئيسيا ف��ي سياسة أوب��ك 

وحلفائها.
وق��ال باركيندو ف��ي اجتماع عن 
بعد ل��وزراء الطاقة ب��دول مجموعة 
ال��ع��ش��ري��ن ”التوازن امل��ت��وق��ع بني 
ال���ع���رض وال��ط��ل��ب س��ي��ف��ض��ي إل��ى 

بقاء امل��خ��زون��ات مبنظمة التعاون 
االق��ت��ص��ادي والتنمية خ��ال الربع 
الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط 

في خمسة أعوام“.
وأض�������اف ”لكن امل���خ���زون���ات 
ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع 
م��ن 2020 لتبقى ف��ي ح���دود 123 
مليون برميل ف��وق أح��دث متوسط 

محمد باركيندوخلمسة أعوام“.

  اخلامان القياسيان الرئيسيان ميضيان  نحو تسجيل أول انخفاض شهري

  النفط  يهبط في ظل ضبابية تكتنف تعافي الطلب 

أظ��ه��رت بيانات رسمية، ، ارت��ف��اع 
فائض امليزان التجاري السلعي لقطر، 
أغسطس املاضي 10.7 باملئة على أساس 

شهري، وفقا لألناضول .
ج���اء ذل���ك وس���ط حت��س��ن ملحوظ 
ب��ال��ص��ادرات رغ��م اس��ت��م��رار تأثيرات 

جائحة كورونا على األداء السنوي.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان وزارة التخطيط 
واإلح��ص��اء، أن امل��ي��زان ال��ت��ج��اري في 
قطر )ال��ف��رق ب��ني إجمالي ال��ص��ادرات 
وال����واردات( خ��ال أغسطس املاضي، 
سجل فائضاً بقيمة 6.921 مليارات 

ريال )1.92 مليار دوالر(.
كان فائض امليزان التجاري القطري، 
سجل 6.253 مليارات ريال )1.74 مليار 

دوالر(. في يوليو السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجع الفائض 
ال��ت��ج��اري بنسبة 42.9 باملئة خال 
الشهر املاضي، مقابل 12.111 مليار 

ريال )3.36 مليارات دوالر( في الشهر 
املماثل من 2019.

يأتي التراجع القياسي في فائض 
ق��ط��ر ال���ت���ج���اري ال���س���ن���وي، ف���ي ظل 

ت��أث��ي��رات ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
على االق��ت��ص��ادات ال��ع��امل��ي��ة، وتوقف 
حركة اإلم��دادات وانخفاض االستهاك 

وانخفاض الطلب على الوقود.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات 
القطرية خال الشهر املاضي بنسبة 3.3 
باملئة على أساس شهري إلى 14.048 
مليار ري��ال )3.90 مليار دوالر(، فيما 
سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 33.8 

باملئة.
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت 
البيانات تراجعها بنسبة 3 باملئة على 
أساس شهري إلى 7.127 مليارات ريال 
)1.980 مليار دوالر(، في حني سجلت 

تراجعا سنويا بنسبة 21.6 باملئة.
ورصدت قطر أكثر من 75 مليار ريال 
)20.73 مليار دوالر( لتخفيف التداعيات 
فيروس كورونا على اقتصادها احمللي 

وتسريع عملية التعافي. أغلقت األسهم اليابانية على 
ص��ع��ود أم��س االث��ن��ني ف��ي ظل 
اق��ب��ال أكبر علي األس��ه��م التي 
من املقرر أن ينتهي احل��ق في 
توزيعاتها النقدية األسبوع 
اجل�������اري ل���ك���ن ال���ت���وت���رات 
األمريكية الصينية ح��دت من 
املكاسب. وارتفع املؤشر نيكي 
1.32 باملئة إل��ى 23511.62 
نقطة ف��ي ح��ني كسب املؤشر 
توبكس األوس��ع نطاقا 1.69 

باملئة إلى 1661.93 نقطة.
وص��ع��دت جميع م��ؤش��رات 
القطاعات الفرعية في بورصة 
طوكيو وعددها 33 باستثناء 

مؤشرين. واقتفي املستثمرون 
أث��ر إغ��اق��ا إيجابيا لبورصة 
وول س��ت��ري��ت ح���ني كسبت 
امل��ؤش��رات الرئيسية أكثر من 
واحد باملئة. وفي اليابان، عزا 
محللون حت��س��ن املعنويات 
من طلب الصناديق املشتركة 
وص��ن��ادي��ق امل���ؤش���رات على 
ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة ل��ل��م��ؤش��رات 
قبل ي��وم م��ن انتهاء احل��ق في 

توزيعات األرباح.
ولكن التوترات األمريكية 
الصينية ح��دت م��ن املكاسب 
ب��ع��د ت��ق��اري��ر أف����ادت إرس���ال 
الواليات املتحدة خطابات تبلغ 

ش��رك��ات ت��ورد م��ع��دات معينة 
للشركة الدولية لتصنيع أشباه 
املوصات الصينية بضرورة 
التقدم بطلبات ترخيص تصدير 

كل على حدة.
وت��راج��ع��ت أس��ه��م شركتي 
أش���ب���اه امل���وص���ات ط��وك��ي��و 
إلكترون وأدفانتست ك��ورب 

1.75 باملئة لكل منهما.
وم��ن الشركات التي تألقت 
ن��ي��ت��وري ه��ول��دجن��ز وارت��ف��ع 
سهمها 0.56 ب��امل��ئ��ة بعدما 
أعلنت شركة السلع املنزلية 
ت��ع��دي��ل ت��وق��ع��ات األرب�����اح 

صعودا.

على أساس شهري وسط حتسن الصادرات وانخفاض الواردات

10.7 باملئة خالل أغسطس ارتفاع فائض ميزان جتارة قطر 

مقر وزارة التخطيط واإلحصاء

»نيكي«يغلق مرتفعًا قبل انتهاء
احلق في توزيعات أرباح

رجل  بجوار شاشة تعرض مؤشر نيكي

أك���د ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ع��وي��ش��ق األم�����ني امل��س��اع��د 
للشؤون السياسية واملفاوضات 
ف���ي م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ل���دول 
اخلليج العربية، أهمية االتفاقية 
اإلطارية للتعاون االقتصادي 
والتجاري واالستثماري والفني 
بني مجلس التعاون اخلليجي 
وال��ص��ني، ح��ي��ث إن ب��ك��ني تعد 

أولوية لدى دول املجلس.
ج���اء ذل���ك خ���ال اجتماعه 
في مقر األمانة ، مع تشني وي 
تشينج سفير الصني لدى اململكة 

والوفد املرافق له.
وأشار العويشق إلى اهتمام 
وح��رص مجلس التعاون على 
الوصول إل��ى اتفاقية التجارة 
احل��رة بني اجلانبني، مبينا أن 
الصني أصبحت أخيرا الشريك 

ال��ت��ج��اري األول ل���دول مجلس 
التعاون.

ومت خال االجتماع مناقشة 
سبل تعزيز التعاون املشترك، 
وفقا لاتفاقيات التي أبرمت في 
إط��ار الشراكة االستراتيجية 
بني اجلانبني، وبحث تطورات 
األوض��اع السياسية اإلقليمية 
وال���دول���ي���ة، وال��ق��ض��اي��ا ذات 
االهتمام املشترك، واالجتماعات 
املشتركة امل��زم��ع عقدها خال 

الفترة املقبلة.
وأوض�����ح األم����ني امل��س��اع��د 
للشؤون السياسية واملفاوضات، 
أن مذكرة التفاهم بشأن احلوار 
االستراتيجي التي سبق إبرامها 
ب��ني منظومة مجلس التعاون 
وجمهورية الصني الشعبية، في 
2010، وخطط العمل املشترك 

التي اتفق عليها، قد أسهمت في 
تعزيز العاقات بني اجلانبني 
وتطويرها، من خال املشاورات 
السياسية واالقتصادية، وعقد 
االج��ت��م��اع��ات ب���ني اجل��ان��ب��ني 
ملناقشة املواضيع ذات االهتمام 

املشترك.
من جانبه أعرب سفير الصني 
ع��ن اع��ت��زازه بالتعاون القائم 
بني مجلس التعاون والصني، 
متطلعا إل��ى مزيد من التعاون 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، م��ؤك��دا ح��رص 
ال��ص��ني على تعزيز التعاون 
امل��ش��ت��رك ب���ني اجل��ان��ب��ني مبا 
ي��خ��دم مصاحلهما املشتركة، 
وأش��ار إلى اهتمام الصني بدعم 
التعاون القائم بني اجلانبني في 
مكافحة جائحة كورونا وآثارها 

االقتصادية.

اجتماع خليجي - صيني لبحث االتفاقية 
اإلطارية للتعاون االقتصادي واالستثماري

إسبانيا تعدل توقعات 
انكماش الناجت احمللي لعام 

11 باملئة 10و  2020 إلى 
ذك��ر املوقع اإلخ��ب��اري ي��وروب��ا ب��رس نقا عن مصادر 
حكومية أن حكومة إسبانيا تعتزم تعديل توقعها النكماش 
االقتصاد في العام اجلاري إلى ما يتراوح بني عشرة و11 

باملئة من 9.2 باملئة أُعلنت في مايو .
ونشر املوقع اإلخباري أن احلكومة ستحدث توقعاتها 
للناجت احمللي اإلجمالي للعام اجلاري في أوائل أكتوبر ومن 
املرجح أن حتدث هدفها لعجز امليزانية أيضا إلى عجز أكبر 
من هدف عند 10.3 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي أُعلن 

في مايو.
وامتنع متحدث باسم وزارة االقتصاد عن التعليق.

وانكمش اقتصاد إسبانيا بوتيرة قياسية بلغت 17.8 
باملئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق عليه و21.5 

باملئة مقارنة مع الربع ذاته قبل عام.

بنوك سنغافورة تدرس متديد 
برنامج تخفيف أعباء الديون 

للمتضررين من »كورونا«
قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد النسغافورية 
)البنك املركزي( جتري محادثات مع البنوك العاملة في 
الباد بشأن متديد برنامج تخفيف أعباء ال��دي��ون على 
املتضررين من جائحة فيروس كورونا املستجد إل��ى ما 
بعد 31 ديسمبر املقبل. ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن 
املصادر القول إنه من بني اإلجراءات التي تناقشها مؤسسة 
النقد مع البنوك احمللية إمكانية متديد فترة برنامج تخفيف 
أعباء الديون مع احتمال وص��ول فترة التمديد بالنسبة 

للصناعات األشد تضررا من اجلائحة إلى ستة أشهر.
وتدور املناقشات حول تبني طريقة تدريجية للخروج 
من برنامج تخفيف أعباء الديون بحيث يتم توجيه إجراءات 

التخفيف اجلديدة إلى  القطاعات األشد تضررا من اجلائحة.


