
ت��راج��ع اإلن��ت��اج الصناعي في 
منطقة اليورو في )نوفمبر( أكثر 
م��ن امل��ت��وق��ع، م��ا يؤكد سلسلة من 
البيانات الضعيفة في دول املنطقة 
لتتفاقم املخاوف بشأن النمو في 

الربع األخير من العام املاضي.
وبحسب »روي��ت��رز«، قدر مكتب 
إح���ص���اءات االحت�����اد األوروب�����ي 
يوروستات أن اإلنتاج الصناعي في 
ال� 19 دولة التي تستخدم اليورو 
نزل 1.7 في املائة في )نوفمبر( عن 
الشهر السابق بعد زي��ادة 0.1 في 
املائة في )أكتوبر( وانخفاض 0.6 

في املائة في )سبتمبر(.
وت��ع��د ق����راءة ت��ش��ري��ن الثاني 
)نوفمبر( هي األس��وأ شهريا منذ 
)فبراير( 2016 حني نزل اإلنتاج 
2.1 في املائة، وعلي أساس سنوي 
نزل اإلنتاج الصناعي 3.3 في املائة 

في )نوفمبر(.
ورغ���م أن ال��ب��ي��ان��ات الضعيفة 
جاءت أسوأ من التوقعات فإنها لم 
تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات 
سلبية لالقتصادات الرئيسية في 

املنطقة في األيام املاضية.
وأظهرت بيانات صادرة األسبوع 
املاضي تراجع اإلن��ت��اج الصناعي 

ألملانيا أك��ب��ر اقتصاد ف��ي املنطقة 
1.9 في املائة في )نوفمبر( مقارنة 
بالشهر ال��س��اب��ق مقابل توقعات 

سابقة لزيادة 0.3 في املائة.
من جهة أخ��رى، أظهرت بيانات 
امل��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة، ت��ده��ورا 
ملحوظا في الثقة باقتصاد منطقة 
ال��ي��ورو وب��أك��ث��ر م��ن امل��ت��وق��ع في 
ديسمبر املاضي، في نهاية عام شهد 
تراجعا للتفاؤل، ليكون مؤشرا 

جديدا على ضعف اقتصاد املنطقة.
وترجع التوقعات األكثر قتامة 
إل��ى أسباب من بينها تراجع الثقة 

بالصناعة، مبا يتماشى مع تراجع 
اإلن��ت��اج الصناعي ف��ي أملانيا أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو للشهر 

الثالث على التوالي.
وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو 
في منطقة اليورو في الربع األخير 
م��ن ال��ع��ام، ق��ال��ت امل��ف��وض��ي��ة، »إن 
مؤشر الثقة باقتصاد املنطقة نزل 
إلى 107.3 نقطة في )ديسمبر( من 
109.5 خ��الل )نوفمبر(، ما ميثل 
التراجع الشهري الثاني عشر على 
التوالي للمؤشر وأق��ل مستوى له 

منذ )يناير( 2017«.
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البطالة في تركيا.. 11.6 باملئة 
خال  سبتمبر ونوفمبر

أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي أمس  الثالثاء أن معدل 
البطالة في تركيا بلغ 11.6 باملئة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 

ارتفاعا من 11.4 باملئة بني أغسطس وأكتوبر.
وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.6 باملئة في املتوسط في 
الفترة بني سبتمبر ونوفمبر وفقا لألرقام، مقارنة مع 13.5 باملئة بني 

أغسطس وأكتوبر.

س�������وي�������س�������را حت������������ذر م���������ن »ح���������رب 
اقتصادية« مع االحتاد األوروبي

أعرب أويلي م��اورر رئيس االحت��اد السويسري، عن شكوكه في 
التوصل إلى اتفاق سريع حول إتفاقية إطارية بني سويسرا واالحتاد 
األوروبي، محذرا من »حرب اقتصاديه« بني بيرن وبروكسل، ودعا 

االحتاد األوروبي إلى قليل من الصبر على بالده.
وخ��الل لقائه نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلني، أشار 
م��اورر إل��ى أن سويسرا واالحت���اد األوروب���ي ينتخبان برملانيهما 
ه��ذا العام، وعليه »إذا متتعنا بالصبر لدراسة ه��ذه األسئلة بعد 

االنتخابات، مع أشخاص جدد، فإنه قد ال يكون حال سيئا. 
وردا على وض��ع االحت��اد األوروب���ي سويسرا أم��ام موعد نهائي 
لإلجابة عن أسئلة اقتصادية ومالية وجتارية تخص العالقات بني 
الطرفني، أوضح ماورر »من وجهة نظرنا، لن يخرج أي قرار أو أي 
شيء جيد حتت الضغط، إننا فقط بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل 

اإلنذار الذي وضعته بروكسل«.
وطالب م��اورر االحت��اد األوروب���ي بضرورة معرفة كيف تتخذ 
احلكومة السويسرية القرارات، التي قارنها باجترار األبقار، بيد أنه 

أقر بأن صبر بروكسل كان طويال، وقد تعرض لضغوط.
وفي منتصف )ديسمبر(، مددت املفوضية األوروبية التكافؤ مع 
البورصة السويسرية ملدة ستة أشهر ملنح بلد املصارف وقتا إضافيا 

للبت في متابعه االتفاق اإلطاري للتعامل التجاري بني الطرفني. 
وب��دأت احلكومة السويسرية مشاورات واسعة النطاق بشأن 
مشروع نص جديد للتبادل التجاري واالقتصادي بني الطرفني، ومن 

املقرر أن تعلن احلكومة النص اجلديد في الربيع املقبل.

املفضلة  اإلس��ب��ان��ي��ة«  »ال���س���ن���دات 
لشركة »نات ويست«

رغم املفاوضات الشاقة بشأن املوازنة اإلسبانية واحتماالت الدعوة 
إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسبانيا أبقت شركة االستشارات املالية 
»نات ويست ماركتس« التابعة ملجموعة »رويال بنك أوف سكوتالند« 
املصرفية البريطانية على سندات اخلزانة اإلسبانية على رأس قائمة 

السندات التي توصي الشركة بشرائها.
وبحسب تقرير صادر عن البنك فإن سوق السندات ستلقى دعما 
من الطلب العاملي مع نقص املطروح من السندات اإلسبانية خالل 
العام احلالي، في ظل محاوالت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلقناع 

أعضاء البرملان اإلسباني مبشروع موازنة العام املالي اجلديد. 
وأوصت شركة »نات ويست« املستثمرين بشراء سندات اخلزانة 
اإلسبانية العشرية على حساب نظيرتها األملانية على أس��اس أن 
فارق سعر العائد بني سندات الدولتني سيتراجع إلى نحو 100 نقطة 
أساس وهو املستوى الذي لم يتحقق منذ أكتوبر املاضي بحسب وكالة 

بلومبرج لألنباء.
وذك��رت وكالة بلومبرج أن سندات اخلزانة اإلسبانية أظهرت 
مرونتها النسبية في مواجهة املخاطر السياسية التي حاصرت 
نظيرتها اإليطالية في 2018، ففي حني تعاني إسبانيا من ضعف 
األغلبية التي تتمتع بها احلكومة في إسبانيا، في الوقت الذي حتاول 
فيه مترير موازنة تتضمن توسعا في اإلنفاق، فإن النمو االقتصادي 
القوي إلسبانيا وسعر العائد اجل��ذاب أدى إلى حتسن اإلقبال على 

السندات اإلسبانية في األسواق.
يذكر أن العائد على السندات العشرية اإلسبانية يبلغ حاليا 
%1.42 أي بزيادة قدرها 119 نقطة أساس عن السندات األملانية و78 

نقطة أساس عن الفرنسية.

انهيار »سيرز« يسلط الضوء 
على تكلفة اإلفاس العالية

إيدي المبرت ليس أكثر الرجال صبرا عندما يتعلق األمر بتكاليف 
تصحيح األمور. امللياردير املستثمر الذي أدار »سيرز هولدينجز«، 
شركة التجزئة األمريكية التي كانت ذات يوم واحدة من الشركات 
القوية، يحاول منذ عام 2004 إبرام صفقة يشتري مبوجبها جزءا من 

الشركة مقابل خمسة مليارات دوالر، إلنقاذها من اإلفالس. 
مثل هذه الصفقة من شأنها حفظ بضع مئات من املتاجر ومنع 
التصفية الكاملة )واألهم، أنها تعفي المبرت من مسؤولية مطالبات 
قانونية محتملة ناجمة عن السنوات التي قضاها وه��و ميارس 

الهندسة املالية في مجموعة سيرز(.
لكنه بحسب أشخاص مطلعني على الوضع، تردد أمام »التكاليف 
اإلدارية« التي سيواجهها إذا مت قبول عرض اإلنقاذ اخلاص به. هذه 
التكاليف، التي تشمل رس��وم ونفقات مئات احملامني واملصرفيني 
واالستشاريني وجماعات أخرى متنوعة، ميكن أن تصل إلى نحو 100 
مليون دوالر. فاتورة »وي��ل، جوتشال آند ماجنز«، شركة احملاماة 
املرموقة في وول ستريت التي متثل »سيرز«، وحدها بلغت أكثر 
من خمسة ماليني دوالر خالل ال� 16 يوما األولى من العمل في بداية 

اإلفالس.
الكم الهائل من الرسوم في حاالت إفالس الشركات البارزة ليس 
شيئا جديدا - »ويل«، مثال، حصلت على مئات املاليني من الدوالرات 
مقابل سنوات العمل على قضية انهيار »ليمان براذرز«. لكن اصطفاف 
احملامني إلى جانب املصرفيني الذين يصبحون أثرياء نتيجة استخراج 
أمعاء الشركات املفلسة، بينما قد يكون مصير عشرات اآلالف من 

املوظفني ذوي األجور املنخفضة هو الشارع، أمر مؤلم. 
من أحد النواحي، مقدار املال الذي ينفق على املستشارين احملترفني 
هو ميزة، وليس عيبا. قانون اإلفالس األمريكي يشجع على إشراك 
أفضل وأذكى احملامني في معاجلة األوضاع املالية املعقدة، من أجل 
التوصل إلى احلل األمثل جلميع أصحاب املصلحة في الشركة املفلسة 
)مثال، استخدام شركة Toys R Us للفصل ال� 11 استقطب نحو 70 
شركة استشارية بلغت أتعابها اإلجمالية 200 مليون دوالر، وفقا 

لوثائق احملكمة(.

تراجع مبيعات املركبات التجارية 
املستوردة في كوريا اجلنوبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثالثاء 
تراجع مبيعات املركبات التجارية املستوردة في 
كوريا اجلنوبية بنسبة %38 سنويا خالل الشهر 
امل��اض��ي ف��ي ظ��ل تباطؤ النمو االق��ت��ص��ادي لكوريا 

اجلنوبية.
وتراجع عدد املركبات التجارية اجلديدة املستوردة 
التي مت ترخيصها في كوريا اجلنوبية خالل الشهر 
املاضي إلى 283 مركبة مقابل 390 مركبة في الشهر 
نفسه م��ن ال��ع��ام ال��س��اب��ق، بحسب بيانات احت��اد 

مستوردي وموزعي السيارات في كوريا اجلنوبية.
ونفلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لألنباء 
عن متحدثة باسم شركة »فولفو تراكس« للشاحنات 
القول إن صناعة التشييد تواجه تباطؤا في الوقت 
ال��ذي تدفع فيه احلكومة نحو مشروعات جتديد 
املناطق السكنية القائمة بدال من بناء شقق ومنازل 

جديدة. وه��ذا أدى إلى تراجع الطلب على املركبات 
التجارية« مثل الشاحنات الثقيلة.

وأش��ارت وكالة األنباء إلى أن املركبات التجارية 
املستوردة تعتبر األس��اس في السوق احمللية على 
حساب املركبات محلية الصنع، كما أنها تتيح املزيد 

من اخليارات أمام العمالء.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي مبيعات املركبات 
التجارية املستوردة في كوريا اجلنوبية خالل العام 
املاضي بنسبة %1.6 سنويا إلى 4394 مركبة مقابل 

4464 مركبة في .2017
واس��ت��ح��وذت ش��رك��ات م���ان وم��رس��ي��دس بنز 
األملانيتان وسكانيا وفولفو تراكس السويديتان 
وإيفيكو اإليطالية على س��وق املركبات التجارية 
املستوردة من شاحنات وحافالت وعربات فان في 

مصنع سيارات في كوريا اجلنوبيةالسوق الكورية.

هيرميس تعلن تقدمي املشورة
 في طرح »اإلسكندرية للحاويات«

أعلنت املجموعة املالية هيرميس املصرية، 
أم��س ال��ث��الث��اء تعليقها لتغطية سهم شركة 
اإلسكندرية ل��ت��داول احل��اوي��ات ألنها ستقدم 
امل��ش��ورة ف��ي بيع حصة إضافية ف��ي الشركة 

بالبورصة.
يأتي ذلك بعد أن قال مسؤول حكومي لرويترز 
إن مصر اختارت حتالف هيرميس وسيتي بنك 
إلدارة طرح حصة اإلسكندرية لتداول احلاويات 
واخ��ت��ارت حت��ال��ف بنكي االس��ت��ث��م��ار س��ي.آي 
كابيتال وري��ن��س��ان��س كابيتال ل��ط��رح حصة 

إضافية بشركة أبو قير لألسمدة ببورصة مصر.

ك���ان آخ���ر ط���رح أول���ي ل��ش��رك��ات حكومية 
ب��ال��ب��ورص��ة ف��ي 2005 حينما بيعت أسهم 
امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت وأم����وك وس��ي��دي كرير 

للبتروكيماويات.
وقالت هيرميس”لم يعد من املمكن التعويل 
على تصنيفاتنا وتقديراتنا وسعرنا املستهدف 
السابق )لسهم ال��ش��رك��ة( ف��ي ات��خ��اذ ق���رارات 

االستثمار حتى إشعار آخر“.
وتهدف احلكومة إلى طرح 30 باملئة إضافية 
م��ن شركة اإلسكندرية ل��ت��داول احل��اوي��ات في 

بورصة مصر.

أكبر هبوط لإلنتاج الصناعي في منطقة 
3 سنوات اليورو خال 

بائع في محل لبيع املالبس باسطنبول

 تدهور اآلفاق االقتصادية ينال من توقعات الطلب

1باملئة وسط تخفيضات املعروض النفط يصعد 

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واح��د باملئة أمس  
الثالثاء وسط تخفيضات في املعروض تقودها أوبك 
وروسيا لكن تدهور اآلفاق االقتصادية قد ينال قريبا من 

منو الطلب على الوقود.
وسجل مزيج برنت اخلام في العقود اآلجلة 59.80 
دوالر للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش 

مرتفعا 81 سنتا مبا يعادل 1.4 باملئة عن آخر إغالق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 51.21 

دوالر للبرميل بزيادة 70 سنتا أو 1.4 باملئة.
وق���ال���ت ش��رك��ة ال��س��م��س��رة ف��ي��ل��ي��ب ف��ي��وت��ش��رز 
”التخفيضات التي تقودها أوبك وتراجع عدد احلفارات 
األمريكية عززا املعنويات في السوق في العام اجلديد“.

واتفقت منظمة أوب��ك وع��دد من املنتجني املستقلني 
من بينهم روسيا في أواخ��ر العام املاضي على خفض 

اإلنتاج لكبح تخمة املعروض العاملية.
وفي الواليات املتحدة، انخفض عدد احلفارات التي 
تبحث عن إنتاج نفطي جديد من ذروة 2018 البالغة 

888 حفارا إلى 873 في اوائل العام احلالي، مما قد ينال 
من زيادة اإلنتاج التي جتاوزت مليوني برميل يوميا 
العام املاضي ليصل إنتاج اخل��ام األمريكي ملستوى 

قياسي عند 11.7 مليون برميل يوميا.
وأف��ادت صحيفة نيكي أن من املتوقع أن تستأنف 
اليابان واردات النفط من إي��ران خالل الشهر اجلاري 

وذلك بعد تعليقها بسبب العقوبات األمريكية.
يأتي استئناف ال��واردات بعد حصول طوكيو على 
إعفاء من العقوبات األمريكية التي ب��دأ تطبيقها في 

نوفمبر.
وأوض��ح تقرير نيكي أن بعض البنوك اليابانية 
أبلغت العمالء باستئناف تعامالت شراء النفط لفترة 

محدودة.
وُمنحت إع��ف��اءات ألكبر مشتري النفط االي��ران��ي 
- اليابان والصني والهند وكوريا اجلنوبية وتايوان 
وايطاليا واليونان وتركيا - مبا يسمح لهم بشراء 

مصفاة نفط في النرويجبعض الكميات ملدة 180 يوما من نوفمبر.

»نيكي« يغلق عند أعلى مستوى في شهر 

األسواق العاملية تهبط بعد بيانات صينية صادمة 
ارتفع املؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو 
ل��ألوراق املالية أمس الثالثاء ليصل إلى أعلى مستوى 
فيما ي��ق��رب م��ن شهر م��دع��وم��ا مبشتريات ف��ي أسهم 
الشركات املنتجة للمكونات اإللكترونية وشركات 

التصدير في حني تعززت املعنويات بهبوط الني.
وزاد نيكي واحدا باملئة إلى 20555.29 نقطة مسجال 

أعلى مستوى إغالق منذ 19 ديسمبر.
وتلقت املعنويات دعما إضافيا من ارتفاع األسهم 
في الصني وهوجن كوجن حيث أش��ارت الصني إلى أنها 
ستلجأ ملزيد من التحفيز لدعم االقتصاد املتباطئ بعد 
يوم من إعالن أكبر دولة جتارية في العالم بيانات جتارة 

ضعيفة لشهر ديسمبر.
وق��ادت بيانات التجارة خلسائر في ع��دد كبير من 
األس��واق عندما كانت بورصة اليابان مغلقة في عطلة 
لكن احملللني قالوا إن املستثمرين في اليابان يركزون على 
العوامل اإليجابية مثل ضعف الني وعادوا لشراء أسهم 

شركات التصدير التي هبطت في األسابيع األخيرة.
ونزل الني الياباني 0.5 باملئة إلى 108.72 للدوالر ، 
وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.2 باملئة وكيوسيرا كورب 
3.3 باملئة وتي.دي.كيه كورب أربعة باملئة. وقفز سهم 
نينتندو 4.6 باملئة ، وصعد املؤشر توبكس األوس��ع 

نطاقا 0.9 باملئة إلى 1542.72 نقطة.
وتراجعت األسهم األمريكية عند االفتتاح، متأثرة 

بقطاع التكنولوجيا، بعد انخفاض غير متوقع لصادرات 
الصني في )ديسمبر( أذك��ى املخاوف من تباطؤ النمو 
االقتصادي العاملي، فضال عن تسجيل »سيتي جروب« 
هبوطا غير متوقع في اإلي���رادات، وفقا ل� »روي��ت��رز«. 
وأثناء التعامالت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 
107.15 نقطة أو 0.45 في املائة إلى 23888.80 نقطة. 
ون��زل مؤشر ستاندرد آن��د ب��ورز 500 مبقدار 15.11 
نقطة أو 0.58 في املائة إل��ى 2581.15 نقطة. وهبط 
مؤشر ناسداك املجمع 67.27 نقطة أو 0.96 في املائة إلى 

6904.21 نقطة.
من جهة أخ��رى، انخفضت األسهم األوروب��ي��ة بفعل 
ب��ي��ان��ات جت���ارة صينية ضعيفة ع��ل��ى غ��ي��ر املتوقع 
بعد ارتفاعها ألرب��ع جلسات، وق���ادت أسهم قطاعي 
التكنولوجيا وس��ل��ع ال��رف��اه��ي��ة ال��ه��ب��وط وس��ط قلق 
املستثمرين بشأن تباطؤ النمو العاملي واألرباح األضعف 

من التوقعات.
وانخفض مؤشر ي��ورو ستوكس 50 نحو 0.5 في 
املائة، متخليا عن بعض مكاسب األسبوع املاضي. وظلت 
السوق تربح على مدى أربع جلسات متتالية في أطول 

موجة صعود منذ )نوفمبر(.
وانخفض ك��ال املؤشرين داك��س األمل��ان��ي وك��اك 40 
الفرنسي 0.3 في املائة و 0.4 في املائة على التوالي. كما 

تراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0.9 في املائة.


