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املؤشرات اليابانية تهبط  ..وأسهم السيارات تتراجع

بورصات أوروبا تتعافي بعد انتخابات أميركا ..وبنوك إسبانيا ترتفع
أغلق املؤشر نيكي الياباني منخفضا في
معامالت متقلبة امس األربعاء في الوقت الذي
يقيم فيه املستثمرون تأثير انتخابات التجديد
النصفي األمريكية على السياسات بعد أن فاز
الدميقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب.
وتراجع نيكي  0.3باملئة إلى 22085.80
نقطة بعد تقلبات للمؤشر القياسي خالل
اجللسة.
ومع احتفاظ احلزب اجلمهوري الذي ينتمي
إليه الرئيس األمريكي دونالد ترامب بأغلبيته
في مجلس الشيوخ ،فإن النتائج تتماشى مع
توقعات السوق.
ويتوقع بعض املتعاملني أن يتحول تركيز
املستثمرين م��ج��ددا ص��وب احل��رب التجارية
بني الصني وال��والي��ات املتحدة ،مع استعداد
الرئيسيني األمريكي والصيني لعقد محادثات
خالل قمة مجموعة العشرين في األرجنتني في
وقت الحق من الشهر احلالي.
وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية،
مع انخفاض أسهم هوندا موتور  2.7باملئة
ونيسان موتور  1.1باملئة.
وانخفضت أس��ه��م أوليمبس ك���ورب 4.5
باملئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي
أرباح السنة حتى مارس آذار إلى  26مليار ين
( 229.68مليون دوالر) من  40مليار ين.
وهوت أسهم ميتسوبيشي للمواد  8.3باملئة
بعد أن خفضت توقعاتها لصافي األرب��اح إلى

رجل يقف أمام لوحة إلكترونية

بورصة فرانكفورت

 25مليار ين من  35مليار ين في ع��ام حتى
مارس آذار.
ومخالفة لالجتاه النزولي ،ارتفعت أسهم
شركة االتصاالت العمالقة ان.تي.تي  4.9باملئة
بعد أن قالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل
إلى  150مليار ين.
كما أعلنت الشركة عن خطة عمل متوسطة

املدى تستهدف فيها ربحية للسهم بقيمة 640
ينا للسنة املالية املنتهية في مارس آذار ،2024
بزيادة نسبتها  50باملئة عن  425ينا في السنة
املالية املنتهية في مارس آذار .2018
وتراجع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.4
باملئة إلى  1652.43نقطة .وفاق عدد األسهم
املتراجعة تلك املرتفعة ب��واق��ع  1095إلى

 939سهما .وارتفعت األسهم األوروبية امس
األرب��ع��اء بعدما لم تسفر انتخابات التجديد
النصفي األمريكية عن مفاجأة كبيرة ،في حني
ساد شعور باالرتياح في السوق بعد سلسلة
من إعالنات األرب��اح القوية وصعود البنوك
اإلسبانية بعد حكم قضائي لصاحلها بشأن
الضرائب.

صادرات إيران انخفضت إلى مليون برميل يوميا

النفط يهبط في ظل إمدادات جيدة بالسوق
انخفضت أسعار النفط امس
األربعاء مع تعزز التوقعات بتوافر
إم��دادات جيدة بالسوق في الوقت
الذي يزيد فيه اإلنتاج وتسمح فيه
إعفاءات من العقوبات األمريكية
على إيران لكبار مشتري اخلام من
طهران مبواصلة احلصول على
اخلام منها.
وبحلول الساعة  0750بتوقيت
جرينتش ،بلغ عقد أقرب استحقاق
خلام برنت  71.83دوالر للبرميل
متراجعا  30سنتا أو  0.4باملئة
باملقارنة مع اإلغالق السابق.
وب���ل���غ خ����ام غ����رب ت��ك��س��اس
الوسيط األمريكي  61.84دوالر
للبرميل بانخفاض قدره  37سنتا
أو  0.6باملئة.
وانخفض خاما برنت وغ��رب
تكساس ال��وس��ي��ط  17.4باملئة
و 19.7باملئة على الترتيب من
أعلى مستوى لهما في أربع سنوات
املسجل في أكتوبر تشرين األول.
وق���ال بنك جيه.بي م��ورج��ان
األمريكي إن ”بيع النفط سببه
فائض اخلام“ الناجم عن ارتفاع
اإلنتاج ”بينما ما زالت اإلم��دادات
اإليرانية في السوق“
وأعادت واشنطن فرض عقوبات

مصفاة نفط في النرويج

وزي� � ��ر ال� �ط ��اق ��ة ال � ��روس � ��ي :س � ��وق ال� �ن� �ف ��ط ال� �ع ��امل� �ي ��ة م� �ت� ��وازن� ��ة ج �ي��دا
تاس :روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات إلنتاج النفط في 2019
على صادرات النفط اإليرانية يوم
االثنني لكنها منحت إعفاءات لكبار
زبائن طهران مما يسمح بواردات

م��ح��دودة للمئة والثمانني يوما
القادمة .وتظهر بيانات رفينيتيف
أن ص��ادرات إي��ران انخفضت إلى

«صندوق النقد» يحذر
من انخفاض الناجت الصيني

الناجت الصناعي األملاني يرتفع
 0.2باملئة خالل سبتمبر

عامل في مصنع أملونيوم بأملانيا

أظهرت بيانات امس األربعاء أن الناجت الصناعي
األملاني زاد أكثر قليال من املتوقع في سبتمبر أيلول
مما يبعث على بعض الطمأنينة بشأن متانة أكبر
اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام.
وأظ��ه��رت بيانات وزارة االقتصاد أن الناجت

مليون برميل يوميا منذ بداية
نوفمبر تشرين الثاني متراجعة
من نحو ثالثة ماليني برميل يوميا

في منتصف .2018
ل��ك��ن م���ن امل��ت��وق��ع أن ت��زي��د
اإلم���دادات اإليرانية بعد نوفمبر
ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي م��ع اس��ت��خ��دام
اإلع��ف��اءات للبدء ف��ي طلب ش��راء
املزيد من النفط اإليراني.
وبخالف إيران ،يقول مورجان
ستانلي إن ”اإلمدادات مستمرة
أع��ل��ى م��ن امل��ت��وق��ع ،الس��ي��م��ا من
الواليات املتحدة وأعضاء أوبك في
الشرق األوسط وروسيا وليبيا“.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن وزي��ر الطاقة ألكسندر نوفاك
قوله يوم األربعاء إن سوق النفط
العاملية متوازنة جيدا.
وأض���اف أن ال���وزارة ستجري
م���ش���اورات م���ع م��ن��ت��ج��ي النفط
الروس قبيل اجتماع جلنة املراقبة
ملنتجي أوبك والدول غير األعضاء
في وقت الحق هذا الشهر حسبما
ذكرت وكالة تاس لألنباء.
أف����ادت وك��ال��ة ت���اس لألنباء
ام��س األربعاء نقال عن مصدر لم
تسمه في منظمة البلدان املصدرة
للبترول أن روسيا والسعودية
ب��دأت��ا م��ن��اق��ش��ات ثنائية بشأن
تخفيضات محتملة إلنتاج النفط
في .2019

الصناعي زاد  0.2باملئة ليفوق بقليل توقعات
رويترز الرتفاع نسبته  0.1باملئة.
وج��رى تعديل ق��راءة أغسطس آب بالرفع إلى
زيادة نسبتها  0.1باملئة من انخفاض بنسبة 0.3
باملئة في التقديرات السابقة.

قالت كريستني الج��ارد املديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ،إن
احلرب التجارية بني الواليات املتحدة األمريكية والصني ستؤدي إلى
انخفاض نسبة منو إجمالي الناجت احمللي الصيني العام املقبل بواقع 0.6
نقطة مئوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع منو اقتصاد الصني بنسبة  6.2في
املائة خالل العام املقبل ،بانخفاض عن التوقعات بنموه بنسبة  6.6في
املائة هذا العام.
وبحسب “األملانية” حذرت الجارد خالل لقاء مع مسؤولي عدة هيئات
دولية في بكني أمس ،من أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات “
القوية” للتوترات التجارية.
والتقت الجارد بجانب رؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العاملية
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في ثالث اجتماع سنوي مع رئيس
الوزراء الصيني لي كه تشياجن.
وأش��اد املسؤولون بالصني لتمكنها من التغلب على مخاطر الديون
واإلبقاء على نسبة منو اقتصاد ثابتة ،ولكنهم حذروا من املخاطر الناجمة
عن الصراع التجاري املستمر منذ أشهر مع أمريكا.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يوجن كيم “ هناك بعض السحاب في
األفق ،ونتوقع تباطؤ النمو االقتصادي للسوق الناشئة”.
وتوقع أنخيل جوريا األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أن تصل نسبة النمو االقتصادي العاملي إلى  3.7في املائة هذا العام ،وذلك
بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو  4في املائة.
وأضاف” االختالف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية”.
وأش��ار إلى أن التوترات التجارية هي السبب الرئيس لنمو التجارة
العاملية بنسبة  3في املائة هذا العام ،وهي نسبة أقل بواقع  4إلى  5نقاط
مئوية عن النسبة التي يجب أن تنمو بها.

«موديز» تتوقع منو االقتصاد العاملي  3.3باملئة العام احلالي
أع��ل��ن��ت وك���ال���ة  Moody’sخل��دم��ة
املستثمرين ف��ي ت��ق��ري��ر ل��ه��ا أن النظرة
املستقبلية للجدارة االئتمانية السيادية
ل��ع��ام  2019م��س��ت��ق��رة ،مم��ا ي����وازن بني
استمرارية النمو االقتصادي العاملي رغم
تباطئه أمام تزايد الشكوك حول االستقرار
املالي واالقتصادي على املدى الطويل.
وعلى الرغم من وجود ع��ددا ً من املخاطر
ال��ت��ي ق��د ت��ؤث��ر على ال��ظ��روف االئتمانية
على مدى الـ  12إلى  18شهرا ً القادمة ،فإن
ثالثة أرب��اع ال��دول السيادية التي تصنفها
 Moody’sوالبالغ عددها  ،138تتمتع

حالياً بنظرة مستقبلية مستقرة و  15دولة
سيادية تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.
بينما حت��ظ��ى  19دول���ة س��ي��ادي��ة بنظرة
مستقبلية سلبية ،مقارنة مع  22دولة في
العام املاضي.
وقال أليستير ويلسون ،العضو املنتدب
لوكالة  – Moody’sاملخاطر السيادية
العاملية“ :إن نظرتنا املستقبلية املستقرة
للتصنيفات السيادية لعام  2019توازن بني
فوائد استمرار النمو العاملي ونشوء املخاطر
احمللية واجليوسياسية .وعلى الرغم من
النظرة املستقبلية املستقرة بشكل عام ،إال

أننا أكثر إدراك�اً من السنوات السابقة جتاه
احتمالية حدوث صدمات غير متوقعة تُعطّ ل
االستقرار االقتصادي واملالي خالل األشهر
الـ  12إلى الـ ـ 18القادمة”.
وتتوقع  Moodyأن يصل النمو العاملي
إل��ى ال���ذروة بنسبة  3.3في املائة في عام
 2018قبل أن يتباطأ إلى  2.9في املائة في
عام  .2019وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة
في مجموعة العشرين ،تعتقد Moody’s
أن النمو سينخفض من  2.3في املائة في
عام  2018إلى  1.9في املائة في عام ،2019
وهو منط يتجلى في االقتصادات الرئيسية،

مبا في ذلك الواليات املتحدة وأملانيا .وتُعد
ال��ص��ورة ف��ي األس���واق الناشئة ملجموعة
العشرين مختلفة :حيث سيكون منوها
في عام  2019أبطأ بشكل ملحوظ عن عام
 ،2018أي تقريباً  4.6في املائة مقابل 5.0
في املائة في عام  .2018ويعني تباطؤ النمو
أن نافذة ال��دول السيادية العاملية ملعاجلة
التحديات االئتمانية التي طال أمدها  -مبا
في ذلك املستويات املرتفعة للديون العامة
واخل��اص��ة ،فضالً ع��ن االجت��اه��ات طويلة
األجل املتعلقة بالشيخوخة وعدم املساواة
 -ستضيق.

وص��ع��د امل��ؤش��ر ستوكس  600األوروب���ي
 0.9باملئة إلى أعلى مستوياته في ثالثة أيام
وس��ط انتعاش واس���ع النطاق شهد ارت��ف��اع
جميع مؤشرات الدول الرئيسية والقطاعات في
املعامالت املبكرة.
واستغل الدميقراطيون موجة عدم الرضا
عن الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب لكسب

السيطرة على مجلس النواب يوم الثالثاء ،مما
مينحهم الفرصة لوقف برامج ترامب ويفتح
إدارته أمام تدقيق رقابي وثيق.
وقادت إعالنات نتائج أعمال الشركات أكبر
حت��رك��ات األس��ه��م على امل��ؤش��ر ستوكس ،مع
ارتفاع أسهم ديلفري هيرو وأهولد سبعة باملئة
و 5.7باملئة على الترتيب بعد نتائج أعمال
قوية .وانخفض سهم أدي��داس  5.1باملئة بعد
أن خفضت شركة املالبس الرياضية إيراداتها
املستهدفة بسبب ت��راج��ع املبيعات ف��ي غرب
أوروب���ا .وكانت البنوك اإلسبانية في دائ��رة
الضوء بعد أن أصدرت احملكمة العليا حكما يوم
الثالثاء يقضي بعدم مطالبة البنوك بدفع رسم
دمغة على الرهون العقارية ،مما يعفي البنوك
من رد مليارات اليورو للمقترضني الذين كانوا
يدفعون الضريبة بأنفسهم لسنوات.
وارتفعت أسهم ساباديل وبي.بي.في.ايه
وسانتاندير وبنكيا ما يزيد على ثالثة باملئة.
وتصدر سهم فريزينيوس لتقدمي خدمات
غسل الكلى قائمة األسهم املرتفعة إذ صعد
 8.4باملئة بعد التصويت برفض مقترح في
كاليفورنيا لوضع سقف على أرب��اح عيادات
غسل الكلى.
وارتفعت أسهم الرعاية الصحية بوجه
عام ليصعد مؤشر القطاع  0.8باملئة .وتتأثر
أسهم القطاع بأي تغيير في سياسات الرعاية
الصحية بالواليات املتحدة.

النرويج :على الصندوق السيادي عدم
إدراج أسواق جديدة أثناء مراجعة تركيبته

قالت وزارة املالية النرويجية
ف��ي خ��ط��اب إل��ى البنك امل��رك��زي
إنه يتعني على صندوق الثروة
ال��س��ي��ادي أال ي���درج أي أس��واق
ج��دي��دة إل��ى م��ؤش��ره القياسي
لألسهم حلني االنتهاء من مراجعة
تركيبته.
ميلك الصندوق ،الذي يستثمر
إيرادات النفط والغاز النرويجية
ف��ي أس��ه��م وع��ق��ارات وس��ن��دات
أجنبية ،سلطة اخل���روج على
املؤشر القياسي لكنه مييل لزيادة
االستثمارات في البلدان واملناطق
فور دخولها املؤشر.
ويعطي اخلطاب الذي أرسلته
ال�����وزارة اول ام����س ال��ث�لاث��اء
البنك املركزي مهلة حتى يونيو
حزيران من العام املقبل لتقييم
كيف يؤثر مؤشره الراهن على
التوزيع اجلغرافي لالستثمارات
وم��خ��اط��ر األس�����واق الناشئة
وغيرها من املوضوعات.
وق���ال���ت ال�������وزارة إن����ه في
ظ��ل اس��ت��م��رار امل��راج��ع��ة يتعني

مقر البنك املركزي النرويجي

أال ي��ض��ي��ف ال��ص��ن��دوق ال���ذي
تبلغ قيمته  995مليار دوالر
أي أس���واق ج��دي��دة على مؤشر
فوتسي جلوبال جلميع األسهم
اع��ت��ب��ارا م��ن أول يناير كانون
الثاني .2019
ول��م يتضح بعد م��دى تأثير

املراجعة على االستثمارات.
ك��ان ال��ص��ن��دوق ق��ال ف��ي 26
أكتوبر تشرين األول املاضي
إنه يعتزم زيادة استثماراته في
السعودية ألكثر من مثليها بعد
إدراج اململكة على مؤشر األسواق
الناشئة املتوقع في .2019

إيرباص تسير رحلة لطائرتها احملدثة
ايه 800-330

أج���رت اي��رب��اص أول رحلة
طيران لطائرتها ايه800-330
ب��ع��د حت��دي��ث��ه��ا آم��ل��ة أن يعزز
التطوير املهم فرص هذا النموذج
الذي فشل في حتقيق اختراقات
أمام منافسة أنواع أحدث.
ت��ض��م ال���ط���ائ���رة اجل���دي���دة
ع��ري��ض��ة ال���ب���دن  257مقعدا
وم��ح��رك��ات ج��دي��دة م��ن رول��ز-
رويس وهي مصممة كبديل أقل
تكلفة للطائرات اجلديدة بالكامل
املستخدمة للرحالت الطويلة
مثل ايه 350وبوينج .787
ومن املنتظر أن يسلم النموذج
األكبر واألكثر جناحا ايه-330
 900ألول عميل ،ط��ي��ران تاب
ال��ب��رت��غ��ال ،ف��ي وق��ت الح��ق من
الشهر اجلاري لكن ملكية الطراز
تتركز في بضع شركات طيران
فقط بينما تأمل ايرباص في مزيد
من املبيعات لتحقيق عائد.
وت���ع���رف ال��ط��ائ��رت��ان معا
بالعائلة ايه 330نيو.
وت��أج��ل ت��ط��وي��ر الطائرتني
بسبب تأخر تسليمات احملرك من
رولز-رويس.

شعار ايرباص

ول���م ي��ك��ن ه��ن��اك أي مشتر
للطائرة ايه 800-330حتى وقت
قريب بعدما ألغت خطوط هاواي
اجل��وي��ة طلبية .لكن اي��رب��اص
أعلنت الشهر املاضي أنها تلقت
طلبية لشراء ثماني طائرات من
اخلطوط اجلوية الكويتية.
لكن مصادر في القطاع قالت
إن الطلبية ج��رت على حساب
جزء على األقل من طلبية كويتية
ل��ش��راء عشر ط��ائ��رات م��ن ط��راز
ايه 350األغ���ل���ى س��ع��را وإن
إي��رب��اص واف��ق��ت على الصفقة

لدعم إط�لاق الطائرة ايه-300
.800
وامتنعت ايرباص عن التعليق
بخصوص الصفقة.
وتقول اي��رب��اص إن الطائرة
ايه 300نيو أكفأ من بوينج 787
ن��ظ��را الن��خ��ف��اض تكاليفها في
الشراء والصيانة.
وت��ق��ول بوينج إن طائرتها
 787اخلفيفة ت��وف��ر ترشيدا
للنفقات يعوض ارت��ف��اع تكلفة
الشراء مضيفة أن ارتفاع أسعار
النفط سيعزز ذلك.

وزراء مالية االحتاد األوروبي يتطلعون
إلى اتفاق بشأن الضريبة الرقمية

صرح وزير املالية الفرنسي برونو لومير بأن
االحت���اد األوروب����ي ق��د يتوصل إل��ى ات��ف��اق بشأن
ضريبة اخلدمات الرقمية إذا ما تركزت املفاوضات
على التوصل حلل عاملي.
وقبل اجتماع لوزراء مالية االحتاد ،أشار لومير
إلى أن االحتاد األوروبي ميكن أن يتسم باملرونة في
التنفيذ من أجل إشراك الدول املتشككة ،التي تفضل
إصالحا للضرائب الرقمية املطبقة في دول العالم
وليس فقط في دول التكتل.
وأضاف أنه يتعني على االحتاد األوروبي اتخاذ
القرارات قبل ديسمبر.
وق��ال إن��ه قبل نهاية العام “نحن بحاجة إلى
تبني  ...أداة رسمية وتوجيهات رسمية على

املستوى األوروبي  ...ثم سيكون هناك مسألة تنفيذ
التوجيهات .نحن منفتحون بهذا الشأن”.
وأوضح إن العمل الذي قامت به منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بشأن إطار ضريبي عاملي على
املدى الطويل “جيد جدا” وأن على االحتاد األوروبي
واملنظمة العمل سويا .ويقول معارضو الضريبة
الرقمية إن الشركات الرقمية حتقق أرباحا ضخمة
في االحت��اد األوروب��ي لكنها تدفع ضرائب أقل من
الشركات التقليدية ،إال أن دوال أخرى ،مثل أيرلندا،
تقول إلى مثل هذه الضريبة قد تضر بالتنافسية.
وف��ي وق��ت سابق م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،اقترحت
املفوضية األوروب��ي��ة ف��رض ضريبة مؤقتة على
أساس العائدات وليس األرباح.

