
عكس امل��ؤش��ر نيكي الياباني اجتاهه 
ليغلق م��رت��ف��ع��ا بفضل ال��ت��ف��اؤل حيال 
محادثات التجارة األمريكية الصينية وهو 
ما رفع أسهم الشركات املنكشفة انكشافا 
كبيرا على الصني مثل ياسكاوا إلكتريك 

وفانوك.
ون��ش��رت روي��ت��رز أن ك��ب��ار املسؤولني 
األمريكيني والصينيني يعكفون هذا األسبوع 
على صياغة ستة اتفاقات واسعة النطاق 
تستهدف تسوية معظم القضايا العالقة 
في حربهما التجارية املستعرة منذ سبعة 
أش��ه��ر. وأغ��ل��ق نيكي مرتفعا 0.2 باملئة 
عند 21464.23 نقطة، بعد أن ظل املؤشر 
القياسي منخفضا معظم ف��ت��رات. وبهذا 

يصعد املؤشر لليوم الرابع على التوالي.
وص��ع��دت أس��ه��م ي��اس��ك��اوا 2.2 باملئة 
وزاد سهم فانوك قليال بعد انخفاضه في 

املعامالت الصباحية.

قالت مصادر مطلعة إن الواليات املتحدة والصني بدأتا 
في رسم اخلطوط العريضة اللتزاماتهما املبدئية حيال أبرز 
املشكالت في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى 
اآلن نحو إنهاء احلرب التجارية املستمرة منذ نحو سبعة 

أشهر.
وتبادلت الدولتان، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، 
ف��رض رس��وم جمركية على بضائع مبئات املليارات من 
ال��دوالرات مما تسبب في إبطاء النمو االقتصادي العاملي 

وعرقلة سالسل اإلمداد وعمليات التصنيع.
وتظل مواقف املسؤولني، الذين يعقدون محادثات على 
مستوى رفيع في واشنطن، متباعدة فيما يتعلق باملطالب 
التي طرحتها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلجراء 

تعديالت هيكلية على االقتصاد الصيني.
لكن املصادر قالت إن احملادثات بدأت تسفر عن اخلطوط 
العريضة مل��ا ميكن أن يشكل توافقا م��ع سعي اجلانبني 
للتوصل إل��ى اتفاق بحلول أول م��ارس. وتنتهي في هذا 
التاريخ هدنة 90 يوما اتفق عليها ترامب مع الرئيس 
الصيني شي جني بينغ عندما التقيا في األرجنتني العام 
امل��اض��ي. وق���ال م��ص��دران مطلعان على سير احمل��ادث��ات 
إن املفاوضني ب��دأوا في إع��داد ست مذكرات تفاهم بشأن 
قضايا أساسية هي النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة 
اإللكترونية وحقوق امللكية الفكرية واخلدمات والعملة 

والزراعة والقيود غير اجلمركية على التجارة.
تغطي تلك املذكرات القضايا األشد تعقيدا التي تؤثر على 
العالقات التجارية بني البلدين وتهدف من وجهة النظر 
األمريكية إلى إنهاء املمارسات التي دفعت ترامب من البداية 

إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

لكن أحد املصادر حذر من أن احملادثات مازالت معرضة 
لإلخفاق رغ��م تأكيده أن العمل على م��ذك��رات تفاهم هو 
خطوة مهمة نحو دفع الصني إلى املوافقة على مبادئ عامة 

والتزامات محددة بشأن القضايا الرئيسية.

وأج���رى مسؤولون م��ن البلدين جولة محادثات في 
واشنطن ثم انضم إليهم مفاوضون على مستوى رفيع 
بقيادة املمثل التجاري األمريكي روبرت اليتهايزر ونائب 

رئيس الوزراء الصيني ليو خه.
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أظهر محضر اجتماع مجلس االحتياطي 
االحت��ادي أن ق��رار صانعي السياسة بالبنك 
املركزي األميركي اإلبقاء على أسعار الفائدة 
بدون تغيير لم يشكل مخاطر تذكر وكانت له 
فوائد كثيرة، بأن منحهم املزيد من الوقت لتقييم 
آث��ار تباطؤ عاملي وزي��ادات الفائدة حتى اآلن 

على الزخم االقتصادي في الواليات املتحدة.
وج��اء في احملضر الرسمي ألح��دث اجتماع 
للجنة صنع السياسة النقدية باملركزي 
األميركي، والذي ُنشر »رأى كثير من املشاركني 
أن امل��وق��ف ل��م يتضح بعد بشأن التعديالت 
املتعلقة بالنطاق املستهدف لفائدة األم��وال 
االحتادية، والتي رمبا تكون مالئمة في وقت 

الحق هذا العام، وفقا لوكالة »رويترز«.
ورأى بعض املشاركني أن زي��ادات الفائدة 
رمبا تكون ضرورية فقط إذا جتاوزت مؤشرات 

التضخم املستوى األساسي للتوقعات.
وفاجأ املركزي األميركي األس��واق الشهر 
املاضي، حينما علق حملة مدتها ثالث سنوات 
ل��زي��ادة أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة، ق��ائ��الً إن��ه سيتحلى 
ب��ال��ص��ب��ر ف��ي إج����راء أي ت��ع��دي��الت لنطاقه 

املستهدف ألسعار الفائدة القصيرة األج��ل، 
والذي يتراوح اآلن من %2.25 إلى 2.5%.

وملح املركزي األميركي أيضا إلى أنه رمبا 
يبطئ أو ينهي التخفيضات ف��ي ميزانيته 
العمومية البالغة أربعة تريليونات دوالر، 
وهى عملية وصفها في السابق بأنها انطلقت 

في مسارها.
وجاء ذلك وسط تنامي أوضاع غير مواتية 
للنمو األميركي، مبا في ذلك تباطؤ االقتصادات 
ف��ي أوروب���ا وال��ص��ني، وت��ض��اؤل التحفيز من 
التخفيضات الضريبية التي استحدثت في 

.2018
ول��م يقدم مجلس االحتياطي إج��اب��ة على 
السؤال بشأن الفترة الزمنية التي سيبقى فيها 
»متحليا بالصبر« في السياسة النقدية، وهل 
سيكون التحرك التالي لسياسة البنك املركزي 

صوب التيسير، بدال من التشديد.
وي��ص��ر ص��ًن��اع ال��س��ي��اس��ة، ال��ذي��ن أدل���وا 
بتعليقات منذ تعهد املركزي األمريكي في يناير 
بالتحلي بالصبر، على أن االقتصاد في حالة 

جيدة.

»الفدرالي«: قرار اإلبقاء على 
أسعار الفائدة له فوائد كبيرة

بدأتا رسم اخلطوط العريضة اللتزاماتهما املبدئية

أميركا والصني تضعان مالمح اتفاق إلنهاء احلرب التجارية

تعتزم أرام��ك��و السعودية توقيع اتفاقات 
أول��ي��ة لالستثمار ف��ي مجمعني لتكرير النفط 
والبتروكيماويات في الصني خالل زيارة رسمية 
يقوم بها ول��ي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان إلى بكني هذا األسبوع، وفقا ملصادر 

مطلعة على اخلطط.
وق��ال��ت ث��الث��ة م��ص��ادر مطلعة إن أرام��ك��و 
ال��س��ع��ودي��ة، أك��ب��ر ُم��ص��در للنفط ف��ي العالم، 
ستوقع مذكرة تفاهم لتشييد مشروع تكرير 
وبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق 
الصني، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع 

الصينية العمالقة نورينكو.
وق��ال م��ص��دران مطلعان على ه��ذه الصفقة 
حتديدا إن من املتوقع أن تضفي أرامكو الصبغة 
الرسمية على خطة سابقة للحصول على حصة 
أقلية في تشيجيانغ للبتروكيماويات، التي 
تسيطر عليها مجموعة تشيجيانغ رونغشينغ 
القابضة، وهي مجموعة خاصة متخصصة في 

الكيماويات. 
وتشيد تشيجيانغ رونغشينغ مصفاة ومجمع 
بتروكيماويات في إقليم تشيجيانغ الواقع في 

شرق الصني.
وق��د تساعد االستثمارات السعودية على 
استعادة مكانتها كأكبر ُمصدر للنفط إلى الصني، 
وال��ذي خسرته لصالح روسيا في السنوات 

الثالث األخيرة. 
وتستعد أرامكو السعودية لتعزيز حصتها 
السوقية عبر توقيع اتفاقات توريد مع شركات 

تكرير صينية غير حكومية.
ولم تتضح التفاصيل اجلديدة التي ستحويها 
مذكرة التفاهم مع نورينكو واملنتظر توقيعها 
خالل الزيارة، إذ أعلنت الشركتان عن التحالف 

للمرة األولى في مايو 2017 خالل زيارة العاهل 
السعودي امللك سلمان إلى بكني.

ومب��وج��ب م��ذك��رة التفاهم السابقة، اتفقت 
الشركتان على بناء مصفاة قادرة على معاجلة 
300 ألف برميل يوميا من اخلام ومنشأة ستنتج 
مليون طن سنويا من اإليثلني، املكون األساسي 
في البتروكيماويات، بتكلفة ُتقدر بأكثر من 

عشرة مليارات دوالر.
ك���ان م��س��ؤول ت��ن��ف��ي��ذي ك��ب��ي��ر ف��ي أرام��ك��و 
السعودية ق��ال في يونيو املاضي إن��ه يتوقع 
وضع اللمسات األخيرة على التصميم الهندسي 
النهائي مل��ش��روع نورينكو بحلول منتصف 
2019، وبعد ذلك ستتخذ الشركة قرار االستثمار 

النهائي.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي العالقات 

العامة في نورينكو للحصول على تعليق.
ولم يرد مسؤولو أرامكو على طلب للتعقيب 

أُرسل بالبريد اإللكتروني.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، مينح ات��ف��اق تشيجيانغ 
أرامكو السعودية السيطرة على حصة التسعة 
باملئة في املشروع والتي حتوزها حكومة إقليم 

تشيجيانغ.
يأتي االتفاق بعد مذكرة تفاهم سابقة وقعتها 
أرام��ك��و ف��ي أك��ت��وب��ر لالستثمار ف��ي مشروع 
تشيجيانغ، املخطط أن يكون مصفاة تعالج 
400 أل��ف برميل يوميا م��ن اخل��ام ومنشآت 
بتروكيماوية مرتبطة بها في مدينة تشوشان 

جنوبي شنغهاي.
ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى 
تشوشان أوشن للتطوير واالستثمار، التي حتوز 
تسعة باملئة في تشيجيانغ للبتروكيماويات 

لصالح حكومة اإلقليم، للحصول على تعليق.

»أرامكو« توقع اتفاقات مصاف في بكني

1613.50 نقطة »نيكي« يرتفع لليوم الرابع و»توبكس« يستقر عند 

أسهم أوروبا تستقر عند أعلى 
4 أشهر مستوى في 

ساعد التفاؤل بشأن تقدم احملادثات التجارية 
بني الصني والواليات املتحدة األسهم األوروبية 
على االستقرار قرب أعلى مستوى لها في أربعة 
أش��ه��ر على ال��رغ��م م��ن أن نتائج بعض أعمال 
الشركات التي ج��اءت متواضعة شكلت ضغوطا 

على األسواق.
واستقر املؤشر ستوكس 600 األوروبي بحلول 
الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في حني ارتفع 
املؤشر داكس األملاني شديد التأثر بالتجارة بنسبة 
0.3 باملئة وزاد املؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 باملئة.
وقال تقرير لرويترز إن واشنطن وبكني بدأتا في 
رسم اخلطوط العريضة اللتزاماتهما املبدئية حيال 
أبرز املشكالت في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل 
تقدم حتى اآلن نحو إنهاء احلرب التجارية املستمرة 

منذ نحو سبعة أشهر.

وتراجعت أسهم سنتريكا 11 باملئة في أكبر 
هبوط على ستوكس 600 بعد أن حذرت الشركة 
م��ن أن ف��رض سقف وطني على فواتير الطاقة 

سيؤثر سلبا على نتائجها للعام 2019.
وارت��ف��ع��ت أسهم باركليز أرب��ع��ة باملئة رغم 
إع��الن البنك حتقيق أرب��اح عائدة للمساهمني أقل 
من املتوقع بينما حقق تقدما في قطاع األنشطة 
املصرفية االستثمارية ال��ذي يواجه ضغوطا إذ 
زادت أرب��اح العام بأكمله مع ارتفاع دخل وحدة 

تداول األسهم التابعة للبنك 25 باملئة.
وانخفض سهم بي.ايه.إي سيستمز 5.9 باملئة. 
وق��ال��ت أك��ب��ر ش��رك��ة للصناعات العسكرية في 
بريطانيا إن خطوات تقوم بها أملانيا لوقف تصدير 
األسلحة إلى السعودية قد تؤثر سلبا على اتفاقات 

كبيرة لها مع اململكة.

يجنب  ت��ش��ارت��رد«  »س��ت��ان��درد 
لغرامات  دوالر  مليون   900

أميركية وبريطانية
جنب ستاندرد تشارترد 900 مليون دوالر لتغطية غرامات ناجتة 
عن حتقيقات تنظيمية في الواليات املتحدة وبريطانيا مبا قد يضع 

حدا للتحقيقات التي الحقت البنك لسنوات.
وتأتي أنباء املخصصات، التي ج��رت للربع األخير من العام 
املاضي، قبل حتديث استراتيجي من البنك وإع��الن نتائجه للعام 
2018 الذي من املتوقع على نطاق واسع أن يشهد أيضا إعالن الرئيس 

التنفيذي بيل وينترز مالمح إعادة هيكلة.
وق��ال البنك في إفصاح لبورصة ه��وجن ك��وجن إن املخصصات 
مرتبطة بالنتائج احملتملة للتحقيقات في مزاعم انتهاك البنك 
للعقوبات األمريكية على إيران وأخرى متعلقة بنشاط تداول العمالت 

األجنبية.
وتلك هي املرة األولى التي يذكر فيها البنك تكلفة محتملة لتغطية 
الغرامات املتوقعة إذ قال من قبل إن ”من غير املفيد“ تقدير األثر املالي 

التساع نطاق النتائج احملتملة للتحقيقات.
ويتضمن املخصص 102.2 مليون جنيه استرليني )133.3 
مليون دوالر( لغرامة من هيئة السلوك املالي البريطانية فيما يتعلق 
بضوابط مكافحة اجلرائم املالية. وقال البنك إنه يبحث اخليارات 

املتعلقة بالعقوبة.
ورفضت الهيئة البريطانية التعليق عندما تواصلت معها رويترز.

وتظهر بيانات رفينيتف أن مخصصات 2018 ستقلص أرباح 
البنك التي قدرها احملللون من قبل عند 3.9 مليار دوالر.

10 أشهر  الذهب دون ذروة 

ظل الذهب أم��س  اخلميس دون ذروة عشرة أشهر التي سجلها في 
اجللسة السابقة مع صعود ال��دوالر بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع 
ملجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( توقعات رفع 
الفائدة ه��ذا العام. يراقب املستثمرون أيضا محادثات إنهاء النزاع 

التجاري بني الصني والواليات املتحدة.
وفي الساعة 0529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب 
مرتفعا 0.1 باملئة إلى 1339.88 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن المس 
1346.73 دوالر في اجللسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أبريل 
نيسان. ونزلت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.4 باملئة إلى 1342.8 
دوالر لألوقية. وقالت مارجريت ياجن محللة السوق لدى سي.ام.سي 
ماركتس في سنغافورة ”هناك أسباب فنية وأساسية لهذا التراجع في 
أسعار الذهب. إنه يتعرض لبعض ضغوط البيع الفنية في اللحظة 
احلالية.“ وقالت ”كان بيانا أميل إلى التيسير النقدي بوضوح من مجلس 
االحتياطي“ مضيفة أن الدوالر انتعش بعد الكشف عن وقائع االجتماع 

وأن متداولي الذهب يبيعون جلني األرباح.

الدوالر يصعد بعد محضر املركزي 
األمريكي واألسترالي يتراجع

ارت��ف��ع ال���دوالر أم��س  اخلميس بعد أن أنعش 
محضر أحدث اجتماع ملجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( توقعات زيادة محتملة 
ألسعار الفائدة هذا العام في حني تراجع الدوالر 
األسترالي بفعل توقعات لتيسير السياسة النقدية 

وحظر صيني على الفحم األسترالي.
وارتفعت العملة األمريكية قليال مقابل الني 
وقلصت خسائرها مقابل ال��ي��ورو ، بعد أن قال 
مجلس االحتياطي في محضر أحدث اجتماعاته في 
يناير إن االقتصاد وسوق العمل األمريكيني ما زاال 
يتمتعان بالقوة مما حفز بعض التوقعات لزيادة 
أسعار الفائدة األمريكية م��رة واح��دة على األقل 
هذا العام. وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء 
العملة األمريكية مقابل سلة من ست عمالت رئيسية 
منافسة، 0.17 باملئة إلى 96.614، مبتعدا عن أدنى 

مستوى في أسبوعني 96.286 الذي سجله.
وانخفض الدوالر قليال مقابل الني إلى 110.735 

ين بعد أن ارتفع 0.25 باملئة.
ول��م يسجل اليورو تغيرا يذكر عند 1.1331 

دوالر بعد أن ابتعد عن أعلى مستوى في أسبوعني 
1.1371 دوالر الذي بلغه.

وك���ان ال���دوالر األس��ت��رال��ي م��ن العمالت التي 
سجلت حتركات كبيرة في آسيا، إذ انخفض في 
أحدث التعامالت 0.95 باملئة إلى 0.7095 دوالر 

أمريكي في جلسة متقلبة.
وهبط اجلنيه االسترليني 0.15 باملئة إلى 
1.3031 دوالر مواصال االبتعاد عن أعلى مستوى 
في نحو ثالثة أسابيع 1.3109 دوالر والذي المسه 

في اليوم السابق.
وارتفع اليوان الصيني لفترة وجيزة لكن دون 
املستوى املهم 6.7 ي��وان ل��ل��دوالر، ليسجل أعلى 
مستوى في ثالثة أسابيع بعد أن قالت رويترز إن 
املفاوضني األمريكيني والصينيني قد يتوصلون إلى 
اخلطوط العريضة التفاق ينهي احلرب التجارية 
بني البلدين. وفي السوق الفورية، فتح اليوان في 
التعامالت داخل الصني عند 6.7200 يوان للدوالر، 
وقفز إلى 6.6920 يوان خالل اجللسة وهو أقوى 

مستوى منذ 31 يناير.

4.56 مليار دوالر  »باركليز« يحقق 
2018 أرباحًا في 

أعلن باركليز حتقيق أرباح عائدة للمساهمني 
أقل من املتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه استرليني 
)4.56 مليار دوالر( للعام 2018 في حني جنب 
البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر اخلسائر 
احملتملة ل��دى انسحاب بريطانيا من االحت��اد 

األوروبي.
وأظهرت النتائج حتقيق البنك تقدما في قطاع 
األنشطة املصرفية االستثمارية ال��ذي يواجه 
ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15 باملئة 
إلى 2.6 مليار استرليني مع ارتفاع دخل وحدة 

تداول األسهم التابعة للبنك 25 باملئة.
وارت��ف��ع��ت أس��ه��م البنك 4.3 باملئة بحلول 

الساعة 0820 بتوقيت جرينتش.
وجنب باركليز 150 مليون استرليني حتوطا 
ألثر اخلروج من االحتاد األوروبي، شأنه في ذلك 
شأن بنوك أخرى مثل اتش.اس.بي.سي ورويال 

بنك أوف سكوتلند.
ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس 
للسهم وأش���ار إل��ى اع��ت��زام��ه إع���ادة امل��زي��د من 
رأس املال عبر زيادة توزيعات األرباح النقدية 
وعمليات إع���ادة ال��ش��راء عندما يكون الوقت 

مناسبا لذلك.
وانخفض معدل كفاية رأس املال األساسي إلى 

13.2 باملئة من 13.3 باملئة في العام السابق.

دونالد ترامب وشي جني بينغ


