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قالت وكالة الطاقة الدولية امس  األربعاء 
إن إمدادات النفط العاملية ستتجاوز الطلب على 
مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة 
”بال هوادة“ في اإلنتاج على منو االستهالك 

الذي يواجه خطرا من تباطؤ االقتصاد.
وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت 
وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس على 
توقعاتها لنمو الطلب العاملي لعامي 2018 
و2019 دون تغيير ع��ن الشهر امل��اض��ي عند 
1.3 مليون برميل يوميا و1.4 مليون برميل 
يوميا على الترتيب، لكنها خفضت توقعاتها 
لنمو الطلب من خ��ارج دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، وهي احمل��رك الرئيسي 

لزيادة االستهالك العاملي للنفط.
وقالت وكالة الطاقة ”بينما يقلص تباطؤ 
النمو االقتصادي في بعض ال��دول توقعات 
الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة باخلفض 

لتقييمنا للسعر لهو أمر داعم“.
ومنذ مطلع أكتوبر تشرين األول، انخفضت 
أسعار النفط مبقدار الربع إلى أقل من 70 دوالرا 

للبرميل وهو أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.
وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط 
من خ��ارج منظمة البلدان امل��ص��درة للبترول 
إلى 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.9 
مليون برميل يوميا في العام القادم، مقارنة مع 
تقديراتها السابقة البالغة 2.2 مليون برميل 

يوميا و1.8 مليون برميل يوميا على الترتيب.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط 
أوبك مبقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 31.3 

مليون برميل يوميا في 2019.
وواص��ل��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ت��راج��ع��ه��ا ام��س 
األرب��ع��اء بعدما انخفضت سبعة باملئة في 
اجللسة السابقة حيث أدت زي��ادة املعروض 

وشبح انحدار الطلب إلى عزوف املستثمرين.
وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش 
ن��زل��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل���ام غ���رب تكساس 
الوسيط األمريكي 43 سنتا مبا يعادل 0.8 

باملئة إل��ى 55.26 دوالر للبرميل مقارنة مع 
التسوية السابقة.

وت��راج��ع خ��ام ال��ق��ي��اس ال��ع��امل��ي ب��رن��ت في 
العقود اآلجلة 36 سنتا أو 0.6 باملئة إلى 65.11 

دوالر للبرميل.
وف��ق��د ال��ن��ف��ط اخل���ام أك��ث��ر م��ن رب���ع قيمته 
منذ مطلع أكتوبر تشرين األول في أح��د أكبر 

االنخفاضات منذ انهيار األسعار في 2014.
وتواجه أسواق النفط ضغوطا من جانبني: 
زي��ادة املعروض وزي��ادة املخاوف من حدوث 

تباطؤ اقتصادي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
يوم الثالثاء إن من املتوقع أن يسجل اإلنتاج 
األمريكي من سبعة أح��واض رئيسية للنفط 

الصخري مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.94 
مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون األول.

وق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( لرويترز إن الشركة 
ستظل مملوكة بالكامل حلكومة أبوظبي وإنها 
ال تعتزم طرح أسهمها لكنها تتطلع إلى التنافس 
مع كبرى شركات النفط عبر التوسع في قطاعي 

التكرير والغاز.
وقال سلطان اجلابر إن أدن��وك، التي أعلنت 
عن اتفاقني للغاز مع توتال الفرنسية وإيني 
اإلي��ط��ال��ي��ة ه��ذا األس��ب��وع، ستبرم م��زي��دا من 
االتفاقات في ذلك القطاع وإنها تسعى لفرص 
استثمارية ف��ي اخل���ارج ف��ي ال��غ��از الطبيعي 

املسال.

وقال ”أدنوك ستظل مملوكة بالكامل ملساهم 
واحد فقط، وهو حكومة أبوظبي“.

لكنه قال إن الشركة ستواصل ”إطالق قيمة“ 
بقية شركاتها التابعة وأصولها في الوقت الذي 
تعمل فيه لدخول أس��واق جديدة في اخل��ارج 

وزيادة حصتها في النفط والغاز.
وقال وزير الطاقة اإلماراتي إنه سيكون على 
أوب��ك وحلفائها خفض إنتاج النفط في العام 
القادم للحيلولة دون تنامي املعروض وإن هناك 
إجماعا قيد التشكل بني األعضاء على دعم قرار 

ملوازنة السوق.
وق��ال الوزير سهيل املزروعي ال��ذي يتولى 
رئاسة أوبك في 2018 ”الحظنا خطر زيادة في 
املخزونات إذا لم نحرك ساكنا ولن نسمح لذلك 

أن يحدث.
”من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى 

االنتقال من زيادة اإلنتاج إلى خفض اإلنتاج.“
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
ن��وف��اك إن��ه ينبغي أخ��ذ أس��ع��ار النفط للمدى 
الطويل في احلسبان عند اتخاذ أي ق��رار من 
جانب الدول املنتجة للخام وإنه ال يوجد ما يبرر 

أخذ إجراء استثنائي لكبح تراجع األسعار.
وق���ال ن��وف��اك إن م��ت��وس��ط أس��ع��ار النفط 
بلغ ح��وال��ي 70 دوالرا للبرميل ه��ذا العام. 
وأبلغ الصحفيني على هامش مؤمتر دولي في 
سنغافورة ”السوق متقلبة للغاية اليوم. نذكر 
أن سعر النفط ك��ان يرتفع بشدة على نفس 
امل��ن��اول، واآلن ينخفض. ينبغي أن ننظر إلى 
التطورات في املدى الطويل، في الطريقة التي 

سيستقر بها السعر.“
وأض��اف ”من غير املالئم ألط��راف السوق 
أن تستجيب ألي تقلبات استثنائية.“ وقال إن 
سوق النفط ال تفهم بشكل كامل بعد تداعيات 
العقوبات األمريكية على إيران وطريقة تعامل 
املشترين. وقال إن روسيا خفضت إنتاج النفط 
نحو 20 ألف برميل يوميا منذ بداية نوفمبر 

تشرين الثاني.

7 باملئة مع تدهور التوقعات اخلام تراجع 

2019 مع تباطؤ الطلب أسواق النفط العاملية ستتحول إلى التخمة في 

أسهم أوروبا تنخفض وسط مخاوف بشأن النمو 
انخفضت األسهم األوروب��ي��ة امس  
األرب���ع���اء ب��ع��د ب��ي��ان��ات أظ��ه��رت أن 
االقتصادين األملاني والياباني انكمشا 
في الربع الثالث مما يغذي املخاوف 
ب��ش��أن النمو العاملي ف��ي ظ��ل هبوط 

أسعار النفط.
وتسهم ح��ال��ة ال��ش��د واجل���ذب بني 
االحت���اد األوروب����ي وإيطاليا بشأن 
ميزانية احلكومة للعام 2019 في حالة 
القلق، مع زي��ادة واضحة في العوائد 

على السندات احلكومية اإليطالية.
وخ��س��ر امل���ؤش���ر س��ت��وك��س 600 
األوروب��ي 0.8 باملئة بحلول الساعة 
0819 بتوقيت جرينتش مع نزول 
شتى البورصات والقطاعات في أنحاء 

القارة.
وفي لندن، هبط املؤشر فايننشال 

ت���امي���ز 100 ب��ن��س��ب��ة 0.8 ب��امل��ئ��ة 
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تسعى فيه رئيسة 
ال��وزراء البريطانية تيريزا ماي إلى 
إقناع حكومتها بقبول مسودة اتفاق 
لالنفصال عن االحتاد األوروبي يقول 
معارضوها إنها تهدد استقالل ووحدة 

اململكة املتحدة.
وف��ي دالل��ة على حالة ع��دم التيقن 
بشأن ما إذا كانت احلكومة ستوافق في 
اجتماعها على االتفاق، استقر اجلنيه 
االسترليني مقابل الدوالر على الرغم 
من حالة االرتياح التي ستعم األسواق 
ج��راء اخل��روج املنظم لبريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز 
األوروب��ي 1.9 باملئة وتراجع مؤشر 

قطاع التعدين 2.1 باملئة. متعاملون في بورصة فرانكفورت

مصفاة نفط في النرويج
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مضخة نفط في كاليفورنيا
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الذهب مستقر مع تراجع الدوالر
عن أعلى مستوى في شهور

استقرت أس��ع��ار ال��ذه��ب امس 
األرب���ع���اء م���ع ت���راج���ع ال����دوالر 
األمريكي عن أعلى مستوى في 16 
شهرا الذي المسه في وقت سابق 
من األسبوع وذل��ك وس��ط صعود 
في اليورو واجلنيه االسترليني 
إث��ر التوصل إل��ى م��س��ودة اتفاق 
لالنفصال البريطاني عن االحتاد 

األوروبي.
وف��ي الساعة 0754 بتوقيت 
جرينتش ك���ان ال��س��ع��ر ال��ف��وري 
للذهب مستقرا عند 1202.08 
دوالر ل��أوق��ي��ة )األون����ص����ة(. 
انخفضت األسعار في وقت سابق 
من اجللسة إلى أدنى مستوياتها 
منذ 11 أكتوبر تشرين األول عند 

1195.90 دوالر لأوقية.
وارتفعت عقود الذهب األمريكية 
اآلج��ل��ة 0.1 باملئة إل��ى 1203.9 

دوالر لأوقية.
وق��ال جون شارما االقتصادي 
في بنك أستراليا الوطني ”حدث 
بعض البيع في الدوالر األمريكي، 
الصعود انحسر مما ساعد الذهب 

على التحسن“.
ويخفض تراجع ال��دوالر تكلفة 
الذهب على حملة العمالت األخرى.

وأض��������اف ش����ارم����ا ”نرى 
املستثمرين واملضاربني يقتنصون 
الذهب ألنه ميلك إمكانية الصعود 

إلى 1230 وإلى 1240 دوالرا“.
وتراجع مؤشر ال���دوالر، الذي 
يقيس قوة العملة األمريكية مقابل 
سلة من ست عمالت رئيسية، نحو 
0.2 باملئة لينزل عن أعلى مستوى 

في 16 شهرا.
وصعدت الفضة 0.1 باملئة في 
املعامالت الفورية إلى 14 دوالرا 

لأوقية.
وتراجع البالديوم 0.5 باملئة 
إلى 1105.25 دوالر لأوقية في 
حني نزل البالتني 0.1 باملئة إلى 

834 دوالرا لأوقية.

سبائك ذهب في فيينا

املؤشر الياباني يغلق مرتفعا
في معامالت متقلبة 

أغ��ل��ق امل��ؤش��ر نيكي الياباني 
مرتفعا في معامالت متقلبة امس  
األرب��ع��اء حيث س��اع��دت تغطية 
املراكز املدينة في أسهم مصنعي 
املكونات اإللكترونية وشركات 
التكنولوجيا على تعويض األداء 
الضعيف ألسهم شركات امل��وارد 
التي ناءت حتت انخفاض أسعار 

النفط.
وص��ع��د ق��ط��اع امل���راف���ق بقوة 
لتكهنات ب��أن ان��خ��ف��اض أسعار 
النفط سيسهم في خفض تكاليف 

شركات الكهرباء.
وارت��ف��ع نيكي 0.2 باملئة إلى 
21846.48 نقطة بعد أن ظل 

املؤشر القياسي يتنقل بني املكسب 
واخل��س��ارة خ��الل ال��ي��وم. وي��وم 
ال��ث��الث��اء، ه��وى نيكي إل��ى أدن��ى 
مستوياته ف��ي أسبوعني متأثرا 
ب��ان��خ��ف��اض ف��ي أس��ه��م ش��رك��ات 

التكنولوجيا وموردي أبل.
وق���ال كاتسوهيكو ناكامورا 
احمللل الفني في ميزوهو لأوراق 
املالية ”بواعث القلق الرئيسية 
للسوق هي حتركات سعر النفط 
وال��ت��ط��ورات ف��ي ح��رب التجارة 
األمريكية الصينية، ومن املرجح 
أن حتدد هذه العوامل أداء األسهم 

في الوقت احلالي.“
وساعدت تغطية املراكز املدينة 

سهم تي.دي.كيه ك��ورب امل��وردة 
ألبل ليصعد ثالثة باملئة. وزادت 
أسهم مصنعي الرقائق طوكيو 
إلكترون 1.3 باملئة وأدفانتست 

كورب ثالثة باملئة.
وتفوقت شركات الكهرباء بعد 
تهاوي أسعار النفط سبعة باملئة 
ي��وم ال��ث��الث��اء متأثرة باملخاوف 
من ضعف الطلب العاملي وتخمة 

معروض.
وق��ف��ز سهم طوكيو للكهرباء 
6.8 باملئة وتشوبو للكهرباء 3.7 
باملئة. وارت��ف��ع امل��ؤش��ر توبكس 
األوس����ع ن��ط��اق��ا 0.2 ب��امل��ئ��ة إل��ى 

1641.26 نقطة.

لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر نيكي

نفاد السيولة النقدية من ماكينات 
الصرف اآللي في اخلرطوم

ت��واج��ه احل��ك��وم��ة السودانية 
أزم��ة مالية ح��ادة، نتيجة ارتفاع 
الطلب على السيولة النقدية بسبب 
التضخم. حيث نفدت السيولة 
النقدية م��ن الكثير م��ن ماكينات 
ال��ص��رف اآلل����ي ف��ي اخل��رط��وم، 
م��ع ق��ي��ام احل��ك��وم��ة بخفض حاد 
لقيمة اجلنيه السوداني، واتخاذ 
إج���راءات تقشف عاجلة لتفادي 
انهيار اقتصادي. وأدى التضخم 
امل��رت��ف��ع، وتقييد ح��دود السحب 
وأزمة العملة، إلى دخول االقتصاد 
ال��س��ودان��ي ف��ي أزم���ة ق��وي��ة، قبل 

الشح األخير في السيولة.
وفي الوقت ذاته تواجه احلكومة 
طلبا قويا على العمالت األجنبية 
ل��ت��م��وي��ل ال�������واردات، مصحوبا 
بتراجع اإلي���رادات نتيجة فقدان 

ثالثة أرب��اح اإلنتاج النفطي عند 
انفصل اجلنوب في عام 2011.

وتأتي أزم��ة السيولة النقدية 

بعد شهر م��ن س��م��اح السلطات 
للعملة بالتراجع من 29 إلى 48 

جنيها للدوالر.

ماكينات الصرف في اخلرطوم بال سيولة

املغرب يتوقع وصول الدفع 
عبر احملمول ل�5 مليارات دوالر

قالت مسؤولة في بنك املغرب املركزي إن املغرب يتوقع أن 
يصل حجم املدفوعات عبر الهاتف احملمول في البالد إلى 50 
مليار درهم، ما يعادل 5.3 مليار دوالر في العام بحلول 2023 مع 
االستعداد لتدشني خدمة مدفوعات عبر الهاتف احملمول بحلول 

نهاية الشهر اجلاري.
وقالت أسماء بناني مديرة املدفوعات املالية في البنك املركزي 
خالل مؤمتر صحافي بالرباط، إن اخلدمة اجلديدة تهدف إلى 
تقليص حجم السيولة النقدية املستخدمة في املدفوعات وتعزيز 

الشمول املالي.
ويبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية في املغرب 130 %، ما 
يعني أن عدد مشتركي احملمول أكبر من تعداد السكان. لكن 56% 
فقط من املغاربة البالغني كان لديهم حسابات مصرفية بنهاية 

2017، وفقا لبيانات البنك املركزي.

رغم قفزة التضخم.. رفع الفائدة 
املصرية ليس وشيكًا

أظ��ه��ر اس��ت��ط��الع رأي أج��رت��ه 
روي��ت��رز أن م��ن امل��رج��ح أن ُيبقي 
البنك املركزي املصري على أسعار 
الفائدة الرئيسية دون تغيير في 
اجتماعه يوم اخلميس، على الرغم 
من ارتفاع التضخم أكثر من املتوقع 

في أكتوبر تشرين األول.
وق���ال ث��م��ان��ي��ة م��ن 13 خبيرا 
اق��ت��ص��ادي��ا استطلعت روي��ت��رز 
آراءهم إن من املرجح أن تبقي جلنة 
السياسة النقدية بالبنك ُتبقي على 
سعري فائدة اإلي���داع واإلق��راض 
عند 16.75 و17.75 باملئة على 
الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع 
البنك أسعار الفائدة مبقدار مئة 

نقطة أساس.
وقال جاب ميجر رئيس أبحاث 
األسهم ل��دى أرق��ام كابيتال “رغم 
أن التضخم األس��اس��ي يشير إلى 
أن مصر سيكون مبقدورها خفض 

التضخم إلى ما دون خانة العشرات 
في األم��د املتوسط، ف��إن التسارع 
ال��ق��وي سيتطلب ردا م��ن اللجنة 
بزيادة أسعار الفائدة بحد أدنى 
مئة نقطة أساس يوم اخلميس من 

وجهة نظرنا”.
وزادت أسعار املستهلكني باملدن 
املصرية للشهر الثالث على التوالي 
في أكتوبر تشرين األول إلى 17.7 
باملئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 
2.6 ب��امل��ئ��ة ع��ن ال��ش��ه��ر السابق 
مقارنة مع 2.5 باملئة في سبتمبر 
أيلول، مدفوعة في األساس بصعود 

أسعار الفواكه واخلضروات.
وزاد التضخم األساسي، الذي 
يستبعد سلعا مثل األغذية بسبب 
ت��ق��ل��ب��ات أس��ع��اره��ا، ف��ي أكتوبر 
تشرين األول إلى 8.86 باملئة من 

8.55 باملئة قبل شهر.
وق��ال��ت ع��ل��ي��اء مم���دوح كبيرة 

اخلبراء االقتصاديني لدى بلتون 
املالية “ال نرى الزيادة في التضخم 
السنوي ألس��ع��ار املستهلكني في 
امل���دن مقلقة، ألن م��ا ي��ق��وده��ا هو 

عوامل موسمية ستنحسر”.
وباإلضافة إلى ارتفاع التضخم، 
ت��ت��ع��رض م��ص��ر ل��ض��غ��وط ج��راء 
عمليات بيع في #األسواق_الناشئة 
أطلقتها أزمات عملة في األرجنتني 
وت��رك��ي��ا. وق���ال س��امي��ون وليامز 
كبير اق��ت��ص��ادي ال��ش��رق األوس��ط 
ل��دى ات��ش.اس.ب��ي.س��ي “ضعف 
االس��ت��ث��م��ار م��ب��رر ق���وي خلفض 
الفائدة”. وأضاف “لكن مع استمرار 
ارتفاع التضخم، فإن نزوح رؤوس 
األم���وال يتزايد واإلق��ب��ال العاملي 
على املخاطرة هش. مجال املناورة 
أمام البنك املركزي املصري محدود 
ونتوقع اإلبقاء على أسعار الفائدة 

كما هي”.

أسعار الفائدة .. »الفيدرالي« 
يتأهب للزيادة الرابعة في 2018
هناك كثير من األسباب التي جعلت عام 2018 عاماً صعباً 
بالنسبة إلى كثير من املستثمرين. بالقرب من أعلى قائمة 
األسباب يوجد “االحتياطي الفيدرالي” األكثر نشاطاً بقيادة 

جاي باول.
منذ توليه منصب رئيس مجلس “االحتياطي الفيدرالي” 
في )فبراير(، اتخذ باول نبرة مختلفة عن أسالفه. قد ُيزعج 
ذلك الرئيس دونالد ترمب واالستراتيجيات القائمة على 
الزخم، لكن التحفيز من املالية العامة يتطلب االستجابة التي 
رأيناها من “االحتياطي الفيدرالي” برئاسة ب��اول. شهدنا 
أول عالمة على ه��ذا في )م��ارس( عندما رف��ع “االحتياطي 
الفيدرالي” أسعار الفائدة بعد تعثر البورصة خالل الشهر 

السابق.
بعد بيان السياسة املهّدئ ال��ذي ال ُيثير الدهشة، يبقى 
“االحتياطي الفيدرالي” برئاسة باول على الطريق املؤدي 
في الشهر املقبل إلى تشديد السياسة للمرة الرابعة في عام 
2018. وهذا سيرفع الفائدة على األموال الفيدرالية إلى نطاق 

2.25-2.5 في املائة.
بالتأكيد في )يناير(، هذا االحتمال لم يكن متوقعا من جانب 
سوق السندات، ناهيك عن كثير من املستثمرين الذين ميلكون 

مراكز في األسواق الناشئة وأولئك الذين يبيعون الدوالر.
وتيرة التشديد في الواليات املتحدة هذا العام – إلى جانب 
امليزانية العمومية ل� “االحتياطي الفيدرالي” التي تتقلص 

اآلن بوتيرة شهرية تبلغ 50 مليار دوالر – هزت األسواق.
الرسالة التي تقول “إن االحتياطي الفيدرالي احلالي ليس 
على استعداد لدعم السوق” استغرقت وقتاً كي تستقر في 
األذه��ان، كما يقول بيل أودونيل، وهو مختص معروف في 

استراتيجية سوق سندات اخلزانة األمريكية. 


