اقتصاد

Friday 23th August 2019 - 13 th year

اجلمعة  22ذو احلجة  1440هـ 23 /أغسطس  - 2019السنة الثالثة عشرة

alwasat.com.kw

11

وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو واالحتكاكات التجارية

النشاط الصناعي يواصل رسم صورة قامتة لالقتصاد العاملي
يستمر النشاط الصناعي حول
ال��ع��ال��م ف���ي رس���م ص����ورة محبطة
لالقتصاد ال��ع��امل��ي ،وس��ط مخاوف
تتعلق بتباطؤ النمو واالحتكاكات
التجارية.
ورغ���م أداء القطاع الصناعي إال
أن ال��وض��ع ف��ي نظيره اخل��دم��ي جاء
أفضل قليالً في الغالب ليدعم النشاط
االق��ت��ص��ادي للقطاع اخل��اص بشكل
عام.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات ص�����ادرة عن
م��ؤس��س��ة م��ارك��ت ل�لأب��ح��اث ال��ي��وم
اخلميس ،فإنه مت اإلفصاح عن القراءة
األول��ي��ة لبيانات النشاط الصناعي
ف��ي منطقة ال��ي��ورو وال��ي��اب��ان خالل
شهر أغسطس اجلاري على أن تصدر
األرقام املتعلقة بالوضع في الواليات
املتحدة في وقت الحق أمس.
ويوجد حد فاصل في قراءة مديري
املشتريات الصناعي ب�ين التوسع
واالنكماش في النشاط وهو  50نقطة،
�أي رق��م أعلى ه��ذه النقطة الفاصلة
ف� ّ
يعني توسعاً في النشاط في حني أن
العكس يشير لالنكماش.
وعلى صعيد ال��وض��ع ف��ي منطقة
اليورو ،فإن النشاط الصناعي سجل
 47نقطة خالل هذا الشهر مقارنة مع
 46.9نقطة مسجلة بالشهر املاضي
و 46.3نقطة كانت متوقعة من قبل
احملللني.

ومتثل فرنسا وأملانيا حوالي نصف
الناجت احمللي اإلجمالي ملنطقة اليورو،
وبالتالي فإن أرقام النشاط الصناعي
داخل كال البلدين تُعد ذات ثقل لتكوين
ص��ورة عن املنطقة التي كانت حتت
الضغط ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة ج��راء
التوترات التجارية ومأزق البريكست.
وبالنسبة ألكبر اقتصاد أوروب��ي،
فإن مؤشر مديري املشتريات الصناعي
في أملانيا ظل عالقا ً في االنكماش خالل
ه��ذا الشهر ليسجل  43.6نقطة وإن
ك��ان مخالفاً للتوقعات التي كانت
تشير للتراجع إلى  43.1نقطة مقارنة
بقراءة الشهر املاضي عند  43.2نقطة.
ووف���ق���اً ل��ل��م��س��ح ،ف���إن طلبيات
الشركات الصناعية واخلدمية تتراجع
بأسرع وتيرة في  6سنوات كما تتوقع
املزيد من الشركات اآلن تراجع اإلنتاج
ب��دالً من االرت��ف��اع في غضون اإلثنى
عشرة شهرا ً املقبلة ،وهو احلدث الذي
يحدث للمرة األولى منذ عام .2014
وتقف أملانيا على حافة الوقوع في
مرحلة ركود اقتصادي بعد االنكماش
ال��ذي تعرضت ل��ه ف��ي ال��رب��ع الثاني
وس��ط إش���ارات مؤكدة بنهاية العقد
الذهبي في البالد.
أما الدولة التي عانت في وقت سابق
م��ن ال��ع��ام م��ن احتجاجات السترات
ال��ص��ف��راء ،فشهدت فرنسا حتسناً
ف��ي النشاط الصناعي ليتحول من

االنكماش إلى التوسع بشكل مفاجئ
مسجالً  51نقطة هذا الشهر.
وتعتبر ه��ذه ال��ق��راءة أفضل عند
املقارنة مع تقديرات احملللني البالغة
 49.5نقطة كما أنها أعلى من 49.7
نقطة املسجلة في يوليو املاضي ،ما
يعني أن كالهما كان يشير الستمرار
االنكماش في النشاط الصناعي داخل
فرنسا.
وبالنظر إلى اليابان ،فإن النشاط
الصناعي يواصل االنكماش للشهر
الرابع على التوالي ،حيث سجل مؤشر
م��دي��ري املشتريات التصنيعي في
اليابان  49.5نقطة خ�لال أغسطس
اجلاري ليخفق في الوصول للتوقعات
البالغة  49.8نقطة.
وتظهر ه��ذه ال��ق��راءة حتسناً قليالً
من القراءة النهائية للمؤشر في الشهر
امل��اض��ي والبالغة  49.4نقطة وإن
كانت ال ت��زال دون احل��د الفاصل بني
التوسع واالنكماش.
وب��ح��س��ب امل���س���ح ،ف���إن اإلن��ت��اج
والطلبيات اجلديدة تراجعا بوتيرة
أبطأ من املسجلة في الشهر املاضي في
حني أن أوامر التصدير سجلت هبوطاً
قويا ً.
وكان اقتصاد اليابان توسع بوتيرة
أفضل من التوقعات في الربع الثاني
م��ن ه��ذا ال��ع��ام على أس���اس سنوي،
لينمو بنسبة  1.8باملائة.

ارتفاع حقوق امللكية ملساهمي
«صكوك» بعد إعالن «منشآت»

توقعت شركة صكوك القابضة ارتفاع حقوق
امللكية ملساهميها مببلغ  0.36مليون دينار
كويتي خالل الربع الرابع من العام احلالي ،بعد
تخفيض القيمة اإليجارية ملشروع تابع ملنشآت
للمشاريع العقارية.
وحسب بيان لصكوك ف��ي بيان لبورصة
الكويت أم��س اخلميس؛ فإن ذلك األم��ر مبدئي
ومرهون باعتماده من قبل مراقبي حسابات
الشركة.
وكانت منشآت  -تابعة لصكوك بـ27.67
باملائة  -أعلنت أمس األول تلقي شركتها اململوكة
بالكامل منشآت للمشاريع وامل��ق��اوالت إف��ادة
من اجلهة اإلدارة امل ُختصة باململكة ،بتخفيض
القيمة اإليجارية السنوية امل ُستحقة على أحد
مشاريع الشركة هناك (مشروع برج القبلة)
بنسبة  25باملائة.
وأوض��ح��ت “منشآت” ،أن التخفيض في
القيمة اإليجارية يُعادل  4ماليني ريال سعودي،

وملدة  5سنوات تبدأ من هذا العام ،وبذلك يصبح
إجمالي قيمة التخفيض  20مليون ري��ال مبا
يُعادل  1.6مليون دينار كويتي.
وتوقعت “منشآت” أن يترتب على تخفيض
اإلي��ج��اري��ة ع��ل��ى شركتها امل��م��ل��وك��ة ل��ه��ا في
السعودية ارت��ف��اع ح��ق��وق امللكية ملساهمي
“منشآت” مببلغ قدره  1.3مليون دينار خالل
الربع الرابع من عام  ،2019موضحة بأن هذا
األمر مبدئي ومرهون باعتماده من قبل مراقبي
حسابات الشركة.
ُي��ذك��ر أن “منشآت” حتولت للربحية في
الربع الثاني من العام اجلاري بقيمة  145ألف
دينار مقارنة بــخسائر الفترة املماثلة من العام
املاضي بقيمة  399ألف دينار.
كما شهدت صكوك حتوالً إيجابياً في الربع
الثاني من العام اجلاري ،مسجالً أرباحاً بقيمة
 39.99ألف دينار ،مقابل  372ألف دينار خسائر
الفترة املناظرة من .2018

العراق تقر مذكرة تفاهم مع الكويت بشأن احلقول النفطية

عقد مجلس ال��وزراء العراقي جلسته
األسبوعية االعتيادية في بغداد ،برئاسة
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
وقالت احلكومة العراقية ،في بيان لها
أم��س اخلميس ،إن املجلس أقر توصية
املجلس ال��وزاري للطاقة؛ بشأن مذكرة
التفاهم مع دولة الكويت في مجال احلقول
النفطية احلدودية.
ووافق املجلس ،على تثبيت مجموعة
م��ن املعلمني وامل��درس�ين املتعاقدين مع
املديرية العامة لتربية محافظة البصرة
استثنا ًء م��ن تعليمات تنفيذ امل��وازن��ة
العامة االحتادية لعام .2019
ومت��ت امل��واف��ق��ة على إج����راءات لدعم
قطاع التعليم في البصرة ،ومنح مدرسة
األكادميية الدولية األهلية في محافظة
البصرة إجازة تأسيس.
وأقر مجلس ال��وزراء ،بحسب البيان،
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق
إلى بروتوكول قمع األعمال غير املشروعة
املوجهة ض��د سالمة املنصات الثابتة
القائمة في اجلرف القاري لعام .1988

اجتماع مجلس الوزراء العراقي األسبوعي

أسهم أوروبا تنخفض مع انحسار آمال
استمرار املركزي األميركي في التيسير

الصني تتوعد باالنتقام حال
تطبيق تعريفات أميركية جديدة
اقتفت األسهم األوروبية أمس
اخلميس أث��ر ت��راج��ع األس��واق
اآلسيوية ،إذ ضعُ فت املعنويات
بفعل محضر اجتماع مجلس
االحتياطي االحت���ادي (البنك
املركزي األمريكي) ال��ذي أظهر
أن صانعي السياسات اعتبروا
خ��ف��ض ال���ف���ائ���دة ف���ي ال��ش��ه��ر
امل��اض��ي عملية إع����ادة ضبط
وليس شروعا في تيسير نقدي
مستدام.
وج���م���ي���ع األن�����ظ�����ار ع��ل��ى
م��ؤش��ري م��دي��ري املشتريات

أعلنت الصني أنها تأمل أن تتوقف الواليات
امل��ت��ح��دة ع��ن إج��راءات��ه��ا اخل��اط��ئ��ة ذات صلة
بالتعريفات اجلمركية ،م��ؤك��دة على أن أي
إج���راءات جديدة سيتم تنفيذها ستؤدي إلى
تصعيد األزمة.
وقال املتحدث باسم وزارة التجارة الصينية
أم��س اخلميس إن بالرغم من القرار األمريكي
لتأجيل تطبيق التعريفات اجلمركية على بعض
من السلع الصينية ،إال أنه في حالة أن ضربت
ال��والي��ات املتحدة باعتراضات الصني عرض
احلائط وطبقت أي تعريفات جديدة فإن الصني
في تلك احلالة ستكون مجبرة على تبني تدابير
انتقامية ،بحسب التلفزيون الصيني.
وأعلنت الواليات املتحدة في وقت سابق من

الشهر اجل��اري ف��رض تعريفات جمركية على
سلع صينية بقيمة  300مليار دوالر بداية من
األول من سبتمبر املقبل ،لكن الرئيس دونالد
ترامب قرر في األسبوع املاضي تأجيل تطبيق
التعريفات على بعض السلع الصينية إلى
منتصف ديسمبر.
كما ق���ررت وزارة ال��ت��ج��ارة األمريكية في
األس��ب��وع اجل���اري مت��دي��د التصريح املمنوح
لشركة “هواوي” وال��ذي يسمح لها مبواصلة
شراء املكونات األمريكية  3أشهر إضافية.
ورد جيو فينج على تساؤل ما إذا كان نائب
رئيس مجلس الدولة الصيني سيسافر للواليات
املتحدة في جولة املباحثات املقبلة ،بأن فريقني
جتاريني من كال اجلانبني على تواصل.

لقطاعي الصناعات التحويلية
واخل��دم��ات في فرنسا وأملانيا
ومنطقة اليورو التي تصدر.
وت���راج���ع م��ؤش��ر ال��ق��ط��اع
الصناعي  0.59باملئة وضغط
ع��ل��ى امل��ؤش��ر س��ت��وك��س 600
لألسهم األوروبية الذي انخفض
 0.3ب��امل��ئ��ة ب��ح��ل��ول الساعة
 0706ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت��ش.
وأظهر محضر اجتماع املركزي
األمريكي ال��ذي نشر أن صناع
السياسات انقسموا بشدة حول
خفض الفائدة في يوليو  ،لكنهم

احت��دوا في رغبتهم في إعطاء
انطباع بأنهم ليسوا على مسار
نحو املزيد من التخفيضات.
ومن املقرر صدور محضر آخر
اجتماع للبنك املركزي األوروبي
بشأن السياسات ف��ي الساعة
 1130بتوقيت جرينتش.
وه��وت أسهم أمبو إي��ه/إس
 17.7باملئة لتتذيل املؤشر
ستوكس  ،600بعد أن خفضت
الشركة توقعاتها ل�لإي��رادات
وه��ام��ش األرب���اح قبل الفائدة
والضرائب للعام بالكامل.

األرجنتني :لن نسمح
بهبوط «فوضوي» للبيزو
قال وزير اخلزانة اجلديد هيرنان الكونزا ،إن األرجنتني
لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو وستستخدم احتياطياتها
ال��دوالري��ة لدعم العملة احمللية في مواجهة ع��دم اليقني
السياسي ال��ذي اجتاح البالد منذ االنتخابات التمهيدية
ال��ت��ي ج��رت ف��ي  11أغسطس .وأغ��ل��ق البيزو منخفضا
 0.53%عند  55.03مقابل ال��دوالر ،بينما ارتفعت أسعار
األسهم والسندات احمللية بشكل طفيف ،ما يشير إلى أن
االضطرابات التي ضربت األسواق مؤخرا بدأت تهدأ.
وه���وت عملة األرج��ن��ت�ين وس���وق األس��ه��م وال��س��ن��دات
األسبوع املاضي عقب االنتخابات التمهيدية التي أشارت إلى
أن مرشح املعارضة اليساري ألبرتو فرنانديز سيحقق فوزا
سهال على الرئيس ماوريسيو ماكري املنتمي ليمني الوسط
في االنتخابات الرئاسية في أكتوبر  ،وهو ما يثير مخاوف
من عودة إلى سياسات التدخل في االقتصاد.

إندونيسيا تخفض معدل الفائدة
للمرة الثانية في شهرين
خفضت إندونيسيا معدل الفائدة للمرة الثانية في
شهرين ،وذل��ك في خطوة خالفت توقعات احملللني.وقرر
البنك املركزي في إندونيسيا أمس اخلميس خفض معدل
الفائدة (معدل الريبو ملدة  7أيام) مبقدار  25نقطة أساس
ال
إل��ى  5.5باملائة .وتوقع اثنني فقط من ضمن  19محل ً
استطلعت آراءهم وكالة “رويترز” أن تخفض إندونيسيا
معدل الفائدة .وكان البنك املركزي في إندونيسيا قرر في
الشهر املاضي خفض معدل الفائدة مبقدار  25نقطة أساس
ألول مرة منذ سبتمبر .2017

ارتفاع النشاط االقتصادي مبنطقة اليورو ألعلى مستوى في شهرين
ارتفع النشاط االقتصاد في منطقة اليورو خالل
الشهر اجل��اري ألعلى مستوى في شهرين ،ولكن
النشاط الصناعي اليزال يعاني من االنكماش.
وكشفت بيانات مؤشر مديري املشتريات في
منطقة اليورو أمس اخلميس أنه سجل مستوى
 51.8نقطة في أغسطس وهو أعلى مستوى في
شهرين ،ومقابل مستوى  51.5نقطة في يوليو.
أما مؤشر مديري املشتريات الصناعي فسجل
مستوى  47نقطة ف��ي الشهر اجل����اري ،مقابل
مستوى  46.9نقطة في يونيو املاضي.
وكانت توقعات احملللني أشارت إلى أن مؤشر
مديري املشتريات الصناعي سيسجل مستوى
 46.3نقطة.

وعلى صعيد مؤشر مديري املشتريات اخلدمي
فسجل  53.4نقطة في أغسطس اجل��اري ،مقابل
مستوى  53.2نقطة في الشهر املاضي .وكانت
توقعات احملللني أشارت إلى أن النشاط اخلدمي في
منطقة اليورو سيسجل  53نقطة .وارتفع إجمالي
األعمال اجلديدة بشكل هامشي في الشهر اجلاري،
مع استقرار معدل التوسع .وفيما انخفضت طلبات
األوام��ر اجلديدة مع انخفاض أعمال الصادرات
اجلديدة ،حيث هبطت طلبات التصدير اجلديدة
للشهر الـ 11على التوالي .وعلى صعيد مؤشر
مديري املشتريات في أملانيا في الشهر اجلاري فزاد
ال  51.4نقطة،
ألعلى مستوى في شهرين مُسج ً
مقابل مستوى  50.9نقطة في يوليو.

