
أغلق املؤشر نيكي الياباني عند أعلى 
مستوى في تسعة أسابيع أمس  األربعاء، 
وس��ط آم��ال بشأن احمل��ادث��ات التجارية 
ب��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ص��ن دعمت 
األسهم املرتبطة بالدورة االقتصادية مثل 
السيارات واألسهم ذات الثقل على املؤشر 

مبا فيها مجموعة سوفت بنك.
ج��اءت املكاسب على الرغم من هبوط 
صادرات اليابان بأعلى وتيرة في أكثر من 
عامن في يناير ، مع انخفاض الشحنات 
إلى الصن وتراجع حاد في طلبيات شراء 

اآلالت.
وأغلق املؤشر نيكي القياسي مرتفعا 
0.6 باملئة إلى 21431.49 نقطة وهو أعلى 

مستوى إغالق منذ 17 ديسمبر.
وبدأت جولة جديدة من احملادثات بن 

ال��والي��ات املتحدة وال��ص��ن بهدف إنهاء 
احلرب التجارية في واشنطن، ومن املقرر 
عقد جلسات على مستوى أعلى في وقت 

الحق من األسبوع.
وجتاهلت السوق اليابانية إلى حد كبير 
البيانات التجارية الضعيفة التي أظهرت 
أن ال��ص��ادرات انخفضت 8.4 باملئة على 
أس��اس سنوي في يناير ، لتركز ب��دال من 
ذلك على حتسن فرص التوصل إلى اتفاق 
جتاري بن الواليات املتحدة والصن مما 

قد يدعم أسواق األسهم.
وارتفعت أسهم تويوتا م��وت��ور 1.4 
باملئة وزادت أس��ه��م م���ازدا م��وت��ور 0.9 

باملئة.
ومن بن األسهم ذات الثقل على املؤشر 
وال��ت��ي جت��ذب املشترين، ارتفعت أسهم 

مجموعة سوفت بنك 3.6 باملئة وصعدت 
أسهم دايكن اندستريز 2.2 باملئة.

وأغ��ل��ق��ت أس��ه��م ه��ون��دا م��وت��ور، التي 
صعدت خ��الل اجللسة 2.4 باملئة ألعلى 
مستوى في أسبوعن، مرتفعة 0.6 باملئة 
بفعل توقعات بإن إغ��الق بعض مصانع 
الشركة سيساهم في خفض نفقاتها الثابتة 

وتلك اخلاصة باإلنتاج.
و قالت هوندا إنها ستغلق مصنعها 

للسيارات في بريطانيا وآخر في تركيا.
ورب��ح املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 
0.4 باملئة لينهي اجللسة عند 1613.47 

نقطة.
وارتفعت األسهم األوروبية بدعم من 
م��ؤش��رات مشجعة بخصوص محادثات 
جتارية بن أكبر اقتصادين في العالم، 

في حن انخفضت أسهم سينسبري جراء 
احتمال وقف اتفاق اندماج.

وقاد املؤشر داكس األملاني الشديد التأثر 
بالتجارة األس���واق في أوروب���ا بارتفاع 
نسبته 0.6 باملئة، وزاد املؤشر ستوكس 

600 األوروبي 0.4 باملئة.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن 
احملادثات التجارية مع الصن تسير على 
ما يرام وأش��ار إلى أنه منفتح على متديد 
املوعد النهائي الستكمال املفاوضات قائال 

إن األول من مارس ليس موعدا ”سحريا“.
وقفز مؤشر قطاع السيارات، الذي يتأثر 
بزيادة احلماية التجارية، 1.7 باملئة بينما 

ربح مؤشر قطاع التعدين 1.1 باملئة.
وت���ل���ق���ت ج��الن��ب��ي��ا وس��ي��م��ك��ورب 
وفريزينيوس، أكبر األسهم الرابحة، الدعم 

من نتائج أعمال لقيت ترحيبا في السوق.
وقفزت أسهم فريزينيوس 5.9 باملئة 
بعد أن ق��ال��ت ش��رك��ة ال��رع��اي��ة الصحية 
األملانية إنها تتوقع منو األرب��اح بوتيرة 
أسرع من املبيعات اعتبارا من 2020 بعد 
أن أثرت االستثمارات سلبا على األرباح هذا 
العام.وأفسدت سلسلة املتاجر البريطانية 
سينسبري وسويد بنك السويدي الصورة 

اإليجابية العامة.
فقد هبطت أسهم سيسنبري 12.5 باملئة 
بعد أن قالت اجلهة املعنية بتنظيم املنافسة 
في بريطانيا إن اندماج سينسبري مع أسدا 

يجب وقفه أو يستوجب تنازالت مهمة.
وتراجعت أسهم سويد بنك 5.6 باملئة 
بعد أن ق��ال برنامج تلفزيوني سويدي 
إن��ه كشف ع��ن وث��ائ��ق ت��رب��ط ب��ن البنك 
وفضيحة غسل أم���وال ت��ورط فيها بنك 

دانسكه الدمنركي.

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019 أمس 
األرب��ع��اء م��ع زي���ادة اإلم����دادات األمريكية وتباطؤ النمو 
االق��ت��ص��ادي على نحو ب��دد األث��ر الصعودي لتخفيضات 
اإلنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات األمريكية املفروضة 

على إيران وفنزويال.
وسجلت العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس الوسيط 
األمريكي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دوالر للبرميل 
، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إل��ى 56.16 دوالر 
للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، وهو ما 

يزيد قليال فحسب على التسوية السابقة.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 66.41 
دوالر للبرميل بانخفاض أرب��ع��ة سنتات ع��ن التسوية 
السابقة، وإن كانت إلى اآلن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى 

مستوى في 2019 البالغ 66.83، والذي سجلته.
وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات اإلمدادات بقيادة 

منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وم��ن املتوقع أن تقلص السعودية، عضو أوب��ك وأكبر 
مصدر للنفط، شحنات اخلام اخلفيف إلى آسيا في مارس 

ضمن جهود لتقليص املعروض في األسواق.
لكن في مقابل خفض اإلم��دادات والعقوبات األمريكية، 
ارتفع إنتاج الواليات املتحدة من اخل��ام أكثر من مليوني 
برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 

مليون برميل يوميا.
قالت مصادر جتارية إن شركة تسويق النفط العراقية 
)سومو( باعت مليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل 

في 27-31 مارس بعالوة أعلى من العطاء السابق.
وأضافت املصادر أن الشحنة بيعت إل��ى تشاينا أويل 
بعالوة 1.40-1.50 دوالر للبرميل فوق سعر البيع الرسمي 

للخام إلى آسيا.
وقالت املصادر إن سومو لم تخصص أي كمية من خام 
البصرة الثقيل إلى أصحاب عقود اخلدمة الفنية وإن ذلك 

يعني أنه ليس لدى أي شركة، باستثناء سومو، شحنات 
تعيد بيعها في السوق الفورية.

وتسببت العقوبات األمريكية على إي���ران وفنزويال 
وتخفيضات اإلنتاج التي تنفذها منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( أيضا في شح إمدادات اخلام الثقيل عامليا.
وباعت سومو في العطاء السابق مليوني برميل من 
خام البصرة الثقيل للتحميل في مارس إلى إس.كيه إنرجي 
بعالوة 1.10 دوالر للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام 

إلى آسيا.
وقال متحدث إن املؤسسة الوطنية للنفط الليبية ستعيد 
فتح حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقول البالد، فقط بعد 

إجراء عملية تفتيش للتحقق من استباب األمن.

وج��اء التصريح بعد فترة قصيرة من ق��ول مسؤولن 
من قوات شرق ليبيا إنهم سلموا السيطرة على احلقل إلى 
قوة مسؤولة عن أمن النفط في مسعى لتشجيع املؤسسة 
الوطنية للنفط على استئناف اإلنتاج املتوقف منذ ديسمبر 

كانون األول.
وأُغلق احلقل، الذي كان ينتج نحو 315 ألف برميل يوميا، 
بعد أن سيطرت عليه مجموعة من احلرس ورجال القبائل 
كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية. وأعلنت املؤسسة حالة 
القوة القاهرة. وقال املتحدث في رسالة نصية إن ”املؤسسة 
الوطنية للنفط أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع األمني 
في حقل ال��ش��رارة والتحقق من أن كل الفصائل املسلحة 

غادرت احلقل قبل رفع حالة القوة القاهرة“.
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قالت أرام��ك��و السعودية أم��س  األرب��ع��اء إن 
االستثمار في الهند ميثل أولوية للشركة، وإنها 
تتوقع أن يرتفع طلب البالد على النفط إلى 8.2 

مليون برميل يوميا بحلول 2040.
وقال أمن الناصر الرئيس التنفيذي ألرامكو 
السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي ”الهند 

متثل أولوية استثمارية ألرامكو السعودية“.
ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان في زيارته 

للهند التي تستمر يوما واحدا.
وي��زور ول��ي العهد السعودي الهند برفقة 
عدد من كبار رج��ال األعمال وممثلي الشركات 
السعودية بدعوة من رئيس ال���وزراء الهندي 
ناريندرا مودي.  وقال الناصر إن الهند تشتري 
حاليا نحو 800 أل��ف برميل يوميا من النفط 
السعودي. وقال ساجنيف سينغ رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية 
لتكرير النفط اخلام في البالد ”الهند تتطلع إلى 

تقوية العالقات مع السعودية“.
وم��ن ب��ن املشاركن ف��ي اجللسة النقاشية 
أيضا الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك(، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في 

العالم.

الناصر: الهند متثل أولوية 
استثمارية لـ  »أرامكو«

العراق يبيع خام البصرة الثقيل بعالوة مرتفعة

2019 النفط ينزل عن أعلى مستوى في 

أمن الناصر

ارتفع اليوان الصيني أمس  األربعاء بعد أن 
ضغطت الواليات املتحدة على بكن للحيلولة 
دون خفض ح��اد ف��ي قيمة العملة الصينية 
في إطار أي اتفاق جتاري، بينما أخذ الدوالر 
ف��رص��ة الل��ت��ق��اط األن��ف��اس ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
يترقب فيه املستثمرون نشر محضر اجتماع 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 

األمريكي(.
وأبلى اليوان بالء حسنا في 2019 بدعم 
من تعافي أصول األسواق الناشئة، والتفاؤل 
بشأن اقتراب واشنطن وبكن من التوصل إلى 

اتفاق إلنهاء النزاع التجاري بينهما.
وارتفع اليوان 0.4 باملئة في التعامالت 
اخلارجية إلى 6.7195 ي��وان للدوالر، وهو 

أفضل مستوياته منذ أول فبراير.
واستقر مؤشر الدوالر عند 96.501 مقابل 
سلة عمالت. وك��ان املؤشر ارتفع إل��ى أعلى 

مستوى في شهرين األس��ب��وع امل��اض��ي، لكن 
الطلب على العملة األمريكية انحسر بفعل 
التفاؤل بأن جولة جديدة من املباحثات بن 
الصن وال��والي��ات املتحدة ستساعد في حل 

اخلالف التجاري بينهما.
وارتفع اليورو إلى 1.1350 دوالر، لكنه 
ظل عالقا في نطاقات اآلونة األخيرة. وواجهت 
العملة األوروبية املوحدة صعوبات هذا العام 

مع تنامي املخاوف بشأن حالة منطقة اليورو.
وه��ب��ط ال��ن الياباني 0.3 باملئى مقابل 

الدوالر إلى 110.95 ين.
وانخفض اجلنيه االسترليني 0.2 باملئة، 
لكنه ظل فوق 1.30 دوالر بكثير بعد صعوده 
بفعل اآلم���ال ف��ي أن تتمكن رئيسة ال���وزراء 
البريطانية ت��ي��ري��زا م��اي م��ن حتقيق تقدم 
ف��ي بروكسل حيث تسعى لتعديل اتفاقها 

لالنسحاب من عضوية االحتاد األوروبي.

الدوالر مستقر واليوان عند 
3 أسابيع أعلى مستوى في 

»نيكي« يغلق عند أعلى مستوى في تسعة أسابيع

التجارية احملادثات  تقدم  بفضل  ترتفع  أوروبا  أسهم 

السعودية: إقفال طرح »صكوك 
محلية« بـ9.37 مليار ريال

أعلنت وزارة املالية السعودية، أنها انتهت من 
استقبال طلبات املستثمرين على إصدارها احمللي 
لشهر فبراير 2019 حتت برنامج صكوك حكومة 
اململكة بالريال السعودي، حيث مت حتديد حجم 

اإلصدار ب�9.376 مليار ريال سعودي.
وأوضحت ال��وزارة في بيان لها، أن اإلصدار 
ُقسم إلى ثالث شرائح، بلغت الشريحة األولى 
1.805 مليار ري��ال، ليصبح احلجم النهائي 

للشريحة 2.000 مليار ريال سعودي لصكوك 
ُتستحق في ع��ام 2024، فيما تبلغ الشريحة 
الثانية 0.274 مليار ري���ال، ليصبح احلجم 
النهائي للشريحة 5.449 مليار ريال سعودي 

لصكوك ُتستحق في عام 2029.
وأضافت أن الشريحة الثالثة تبلغ 7.297 
مليار ري��ال سعودي لصكوك ُتستحق في عام 

.2031

أملــــانــــيــــا تـــتـــفـــوق عــلــى 
فائض  بــأكــبــر  الــيــابــان 

للمعامالت اجلارية
انكمش ف��ائ��ض م��ي��زان املعامالت 
اجلارية في أملانيا ولكنه يظل األكبر 
ف��ي العالم ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي بفضل 
الصادرات القوية وفقا لبيانات معهد 
ايفو مبا من املرجح أن يجدد االنتقادات 
للسياسات املالية للمستشارة األملانية 

أجنيال ميركل.
وح����ث ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي 
واملفوضية األوروبية أملانيا لسنوات 
على بذل جهد أكبر لزيادة الطلب احمللي 
كوسيلة لتعزيز ال����واردات وحتفيز 
النمو ف��ي ق��ط��اع��ات أخ���رى وتقليص 
االختالالت في االقتصاد العاملي. ومنذ 
تولي الرئيس األميركي دونالد ترمب 

منصبه انتقد قوة صادرات أملانيا.
وأوض��ح��ت بيانات أيفو أن ميزان 
املعامالت اجل��اري��ة ف��ي أملانيا، ال��ذي 
ي��ق��ي��س ت��دف��ق��ات ال��س��ل��ع واخل��دم��ات 
واالستثمارات، سجل أكبر فائض في 
العالم للعام الثالث على التوالي في 
2018 عند 294 مليار دوالر، ثم تأتي 
اليابان في املركز الثاني عند 173 مليار 
دوالر. وجاءت روسيا في املركز الثالث 

عند 116 مليارا.
وعند قياسه إلى الناجت االقتصادي، 
تشير ب��ي��ان��ات اي��ف��و إل���ى أن م��ي��زان 
املعامالت اجلارية ألملانيا انكمش للعام 
الثالث على التوالي ونزل إلى %7.4 في 
2018 من %7.9 في العام السابق عليه 

وفقا لبيانات أيفو.

1500 دوالر البالديوم يتجاوز 
 بفعل مخاوف املعروض 

جتاوزت أسعار البالديوم 1500 دوالر 
لألوقية للمرة األول���ى أم��س  األرب��ع��اء، 
بفعل نقص املعروض املستمر منذ فترة 
طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى 
جديد هو األعلى في عشرة أشهر مع تعثر 
ال��دوالر قبل نشر محضر اجتماع مجلس 
االحتياطي االحت���ادي )البنك امل��رك��زي 

األمريكي(.
وال��ب��الدي��وم عنصر مهم ف��ي صناعة 
احملوالت التحفيزية املستخدمة في أنظمة 
عوادم السيارات، وحتسن الطلب من قطاع 

السيارات يدعم صعود املعدن.
وارتفع البالديوم في املعامالت الفورية 
إل��ى أعلى مستوياته على اإلط���الق عند 
1500.50 دوالر لألوقية )األون��ص��ة(، 
وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش 
كان املعدن مرتفعا 0.8 باملئة إلى 1492 

دوالرا لألوقية.
وصعد البالديوم نحو 19 باملئة منذ 
بداية العام احلالي، ليصبح واح��دا من 

أفضل املعادن أداء.
وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها 
منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر ال��دوالر 
بفعل انخفاض عوائد سندات اخلزانة 
األمريكية والتفاؤل مبحادثات التجارة 

بن الواليات املتحدة والصن.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إن احملادثات التجارية مع الصن تسير 
على ما ي��رام، وأش��ار إلى أنه منفتح على 
تأجيل املوعد النهائي الستكمال املفاوضات 

احملدد في األول من مارس.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع 
األولية ل��دى جيوجيت للخدمات املالية 
إن معظم املستثمرين يتوقعون انقشاع 
الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة 
بن الواليات املتحدة والصن هذا األسبوع، 

مما سيضعف الدوالر ويدعم الذهب.
وق��وض التقدم في محادثات التجارة 
بن أكبر اقتصادين في العالم جاذبية 
ال��دوالر باعتباره مالذا آمنا، مما يزيد من 

جاذبية الذهب للمستثمرين.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
0.1 باملئة إلى 1342.45 دوالر لألوقية 
بعد صعوده إل��ى 1346.73 دوالر في 

وقت سابق من اجللسة.
وزاد ال��ذه��ب ف��ي العقود األمريكية 
اآلجلة 0.1 باملئة إل��ى 1345.7 دوالر 

لألوقية.
ويترقب املستثمرون نشر محضر 
اجتماع جلنة السوق املفتوحة االحتادية 
بالبنك املركزي األمريكي الذي ُعقد يومي 

29 و30 يناير كانون الثاني.
وم��ن ب��ن امل��ع��ادن النفيسة األخ��رى، 
ارتفع البالتن في املعامالت الفورية 0.1 
باملئة إلى 818.50 دوالر لألوقية، بينما 
زادت الفضة 0.4 باملئة إلى 16.04 دوالر 

لألوقية.

االنـــــــتـــــــاج اســــــتــــــئــــــنــــــاف  قــــــبــــــل  الــــــــــشــــــــــرارة  حــــــقــــــل  فــــــــي  األمــــــــــــن  ســـــتـــــقـــــيـــــم  الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة«  »الــــــنــــــفــــــط 

أذربيجان تدشن أول مصنع للبولي 
إيثلني وتخطط للتصدير

دشنت شركة الطاقة احلكومية األذربيجانية 
سوكار أول مصنع في البالد للبولي إيثلن عالي 
الكثافة بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 120 ألف 
طن من البالستيك، مستهدفة تصدير 75 باملئة 

من اإلنتاج إلى تركيا املجاورة وأماكن أخرى.
وأبلغ إبراهيم أحمدوف املتحدث باسم سوكار 
رويترز”سيلبي املصنع اجلديد بالكامل الطلب 
على البولي إيثلن عالي الكثافة ف��ي البالد، 

وسيتيح ألذربيجان توفير مئة مليون دوالر 
سنويا“.

وأضاف أن بالده سُتصدر البولي إيثلن إلى 
تركيا ودول أوروبية.

وتبلغ تكلفة مصنع البولي إيثلن ومصنع 
آخر للبولي بروبلن 800 مليون دوالر، وجرى 
جمع 500 مليون دوالر منها من بنك جازبروم 

الروسي.

تراجع ثقة املستهلك التركي
57.8 نقطة في فبراير  إلى 

أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي 
أمس  األربعاء انخفاض ثقة املستهلكن األتراك 

إلى 57.8 نقطة في فبراير من 58.2 في يناير.
كان مؤشر ثقة املستهلك سجل 57.6 نقطة 

ف��ي أكتوبر ، أدن��ى مستوياته ف��ي نحو عشر 
سنوات. يشير مستوى الثقة احلالي إلى نظرة 
متشائمة وينبغي أن يتجاوز 100 نقطة لكي 

ينبئ بالتفاؤل.


