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اقتصاد

قطر تخفض سعر اخلام البحري في مايو إلى  71دوالرا للبرميل

املزروعي :أوبك بصدد االتفاق على متديد تخفيضات اإلنتاج

سهيل املزروعي

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز
أمس األربعاء أن قطر حددت بأثر رجعي سعر
البيع الرسمي خلامها البحري في مايو أيار
عند  71دوالرا للبرميل بانخفاض  80سنتا
مقارنة مع الشهر السابق.
ويضع ذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام
البحري القطري عند  1.63دوالر فوق أسعار
دبي املعروضة ،بارتفاع  78سنتا عنه قبل
شهر.
وح��ددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي
خلامها ال��ب��ري ف��ي مايو عند  71.05دوالر
للبرميل ،بانخفاض  90سنتا ع��ن الشهر
السابق.
وق��ال وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي سهيل بن
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حفارات نفط في حقل تكساس

محمد امل��زروع��ي إن أعضاء منظمة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك) قريبون من االتفاق
على متديد تخفيضات اإلنتاج.
وأضاف املزروعي في املنتدى االقتصادي
الدولي لألمريكتني أنه يجب نظرا ملخزونات
النفط احلالية أن تظل قيود اإلنتاج قائمة أو
متديدها ”على األق��ل لنهاية العام“ .وتابع
”القرار الصحيح هو التمديد“.
كانت أوب��ك وحلفاؤها من املنتجني ومن
بينهم روسيا قد اتفقوا العام املاضي على
خفض اإلن��ت��اج اعتبارا م��ن األول م��ن يناير
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي جتنبا حل���دوث وف���رة في
املعروض .وكان االتفاق على خفض اإلنتاج
لستة أشهر بواقع  1.2مليون برميل يوميا

على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر تشرين األول
هو خط األساس.
وقال املزروعي الحقا في مقابلة على هامش
املنتدى االقتصادي ”أعتقد أن الطلب على
النفط سيظل قويا في .“2020
ومن املقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في 25
يونيو تليه محادثات مع حلفائها وعلى رأسهم
روسيا في  26يونيو .لكن روسيا اقترحت
تأجيل االجتماع إلى الثالث والرابع من يوليو
وأيدت السعودية الطلب وفق ما صرحت به
مصادر داخل املنظمة لرويترز.
وقال وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه في
خطاب اطلعت عليه رويترز إنه ال يتفق مع
اقتراح تعديل موعد االجتماع إلى أوائل يوليو.

وق���ال امل��زروع��ي للصحفيني الح��ق��ا على
هامش املنتدى ”نعمل على ضبط املواعيد“
م��ؤك��دا أن��ه ليس لديه أفضلية م��ح��ددة فيما
يتعلق بعقده هذا الشهر أو الشهر التالي.
وقال ”بالنسبة لي ،ال فارق ...نحن نتحدث
عن فاصل زمني ال يتجاوز أسبوعني .أهم شيء
هو ما نعلمه اليوم ،وما نعلمه اليوم يقول لنا
إننا بحاجة للتمديد ،من وجهة نظري“.
ون��زل��ت أس��ع��ار النفط نحو اثنني باملئة
متأثرة سلبا بفعل توقعات طلب أضعف
وزيادة مخزونات اخلام األمريكية رغم تنامي
التوقعات بتمديد تخفيضات اإلنتاج احلالية
التي تقودها أوبك.
ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي

املؤشر «نيكي» ينخفض بعد مكاسب خالل  3جلسات بسبب مخاوف التجارة

امرأة متر بلوحة تعرض مؤشر نيكي

الذهب يتعافى مع تراجع
اإلقبال على املخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب أمس األربعاء بعد أن بلغت
أدن��ى مستوى في أسبوع في اجللسة السابقة ،إذ
اندلعت مخاوف بشأن احلرب التجارية بني الواليات
املتحدة والصني ،مما يكبح اإلقبال على املخاطرة
ويعزز الطلب على املعدن النفيس الذي يُعتبر مالذا
آمنا.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة  0724بتوقيت جرينتش،
ارت��ف��ع ال��ذه��ب ف��ي املعامالت الفورية  0.7باملئة
إلى  1335.34دوالر لألوقية (األون��ص��ة) بعد أن
انخفض ألدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند
 1319.35دوالر في اجللسة السابقة.
وصعد الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.6
باملئة إلى  1339دوالرا لألوقية.
ونزلت أسواق األسهم اآلسيوية مع دخول طرفي
النزاع ،الواليات املتحدة والصني ،في جولة أخرى
من تبادل الهجمات .ودافع الرئيس األمريكي دونالد
ترامب عن استخدام الرسوم في إطار استراتيجيته
التجارية ،بينما تعهدت الصني برد قاس إذا أصرت
ال��والي��ات املتحدة على تصعيد ال��ت��وت��رات وسط
مفاوضات مستمرة.
كما يشعر املراهنون على ارتفاع الذهب بالتفاؤل
أيضا بشأن خفض مجلس االحتياطي االحت��ادي
(البنك املركزي األمريكي) ألسعار الفائدة.
ويجتمع صانعو السياسات في املركزي األمريكي
ي��وم��ي  18و 19يونيو ف��ي ظ��ل تصاعد ت��وت��رات
التجارة وتباطؤ النمو األمريكي وتراجع حاد في
التوظيف الشهر املاضي مما ق��اد األس��واق إل��ى أن
تضع في االعتبار خفضني ألسعار الفائدة على األقل
بحلول نهاية .2019
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ��رى ،ارتفعت
الفضة واحدا باملئة إلى  14.85دوالر لألوقية بينما
زاد البالتني  0.7باملئة إلى  817.80دوالر لألوقية.
ونزل البالديوم  0.3باملئة إلى  1389.75دوالر
لألوقية ،ليهبط من أعلى مستوى في ستة أسابيع
عند  1400.50دوالر وال���ذي المسة ف��ي اجللسة
السابقة.

تراجع املؤشر نيكي القياسي في بورصة
طوكيو ل�ل�أوراق املالية أم��س األرب��ع��اء
ليوقف اجتاها صعوديا استمر على مدى
ثالثة أي��ام مع تنامي املخاوف من تباطؤ
عاملي نتيجة املوقف املتشدد ال��ذي يتبناه
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في أحدث
تصريحات بشأن املفاوضات التجارية مع
الصني .وانخفض املؤشر نيكي  0.4في املئة
ليغلق عند  21129.72نقطة في حني هبط
املؤشر توبكس األوسع نطاقا  0.5في املئة
ليصل إلى  1554.22نقطة .وفاقت االسهم
اخلاسرة تلك الرابحة وبلغت  1329سهما
مقابل صعود  717سهما.
وبدأ تعافي السوق في اجللسات القليلة
الفائتة من أق��ل مستوياته في ع��دة أشهر
التي المسها في وقت سابق من يونيو في
التالشي ،ويرجع بذلك بصفة أساسية إلي
مخاوف بشأن تأثير حرب جتارية أمريكية

صينية طويلة.
وق���ال ت��رام��ب إن��ه ليس مهتما باتفاق
جت��اري مع الصني حتى توافق بكني على
أرب��ع أو خمس نقاط رئيسية دون حتديد
هذه القضايا.
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.4
باملئة بعد أن رفعت عشر والي��ات أمريكية
بقيادة نيويورك وكاليفورنيا دعوى لوقف
شراء تي-موبايل لسبرنت الوحدة التابعة
ملجموعة سوفت بنك مقابل  26مليار دوالر.
وانخفض سهم نيسان  0.6باملئة في
ال��وق��ت ال���ذي ي��ب��دو فيه أن أزم���ة حوكمة
خاصة بالشركة تتنامي .وحثت شركة
آي.اس.اس لالستشارات مساهمي نيسان
على التصويت بعدم إع��ادة تعيني الرئيس
التنفيذي هيروتو سايكاوا في ظل اتساع
خالف مع شريكتها في التحالف رينو بشأن
إصالح يخص احلوكمة.

أسهم أوروبا تتراجع من أعلى مستوى في  3أسابيع
تراجعت األسهم األوروبية من أعلى مستوى في ثالثة
أسابيع بعد أن ش��ددت ال��والي��ات املتحدة موقفها بشأن
التجارة مع الصني وأظهرت بيانات من بكني تباطؤ وتيرة
تضخم أس��ع��ار املصانع م��ع تفاقم امل��خ��اوف م��ن تباطؤ
اقتصادي عاملي.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه ليس مهتما
بابرام اتفاق جتاري مع الصني حتى توافق بكني على أربع
أو خمس ”نقاط رئيسية“ لم يحددها.
ون���زل م��ؤش��ر س��ت��وك��س  600بنسبة  0.45باملئة
بحلول الساعة  0713توقيت جرينتش ونزل قطاع أسهم
التكنولوجيا سريع التأثر بالرسوم اجلمركية  0.76باملئة.

كما تعرض القطاع لضغوط نتيجة هبوط سهم داسو
سيستمز بعد أن وافقت شركة التكنولوجيا الفرنسية على
شراء ميدي داتا سوليوشنز مقابل  5.8مليار دوالر.
كما انتقد ترامب مجلس االحتياطي االحت��ادي قائال إن
أسعار الفائدة ”أعلى من الالزم“ وذل��ك قبل بيانات عن
التضخم األمريكي قد تسهم في حتول التوقعات لصالح
خفض مبكر ألسعار الفائدة.
ونزل مؤشر األسهم اإليطالية  0.38باملئة وانخفض
مؤشر أسهم البنوك اإليطالية  0.63باملئة مع اقتراب
االحتاد األوروب��ي من أخذ إج��راءات تأديبية بحق إيطاليا
بسبب تنامي ديونها.

اخلطوط السعودية تقترب من طلب شراء طائرات إيرباص
قالت مصادر مطلعة أم��س األرب��ع��اء إن اخلطوط
اجلوية السعودية تقترب من طلب شراء طائرات بعدة
مليارات من الدوالرات تتضمن طائرات إيرباص بشكل
جزئي على األقل.
كانت اخل��ط��وط السعودية جت��ري مفاوضات مع
إيرباص وبوينج بشأن طائرات عريضة البدن ألشهر
وأبلغ رئيسها التنفيذي مجلة إير ترانسبورت ورلد أن
القرار بشأن طائرات مثل إيرباص إيه 350وبوينج 787
من املتوقع اتخاذه قريبا.

انخفاض مبيعات السيارات
في الصني 16.4باملئة خالل مايو

سيارات حديثة في شنيانغ بإقليم لياونينغ

قال أكبر احت��اد لصناعة السيارات في الصني
أم��س األرب��ع��اء إن مبيعات السيارات في البالد
انخفضت  16.4باملئة في مايو مقارنة مع نفس
الشهر قبل عام ،وهو ما ميثل تراجعا للشهر احلادي
عشر على التوالي في أكبر س��وق للسيارات في
العالم .وذكر احتاد مصنعي السيارات أن املبيعات
تراجعت إلى  1.91مليون سيارة عقب انخفاض
نسبته  14.6باملئة في أبريل و 5.2باملئة في مارس
وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في
ظل تباطؤ النمو االقتصادي وح��رب جتارية مع

ال��والي��ات املتحدة .وق��ال االحت��اد إن مبيعات فئة
السيارات التي تعمل مبصادر الطاقة اجلديدة،
واصلت االرتفاع في مايو بنسبة  1.8باملئة إلى
 104آالف سيارة .وفي العام املاضي ،وعلى الرغم
من انكماش املبيعات في السوق بصفة عامة ،قفزت
مبيعات السيارات التي تعمل مبصادر الطاقة
اجلديدة نحو  62باملئة .وفي مايو  ،أعلنت معظم
شركات صناعة السيارات انخفاضا في املبيعات
بالصني ،باستثناء تويوتا موتور وهوندا موتور
اللتني سجلتا منوا في خانة العشرات.

ارتفاع العجز التجاري ملصر 10باملئة
إلى  4.15مليار دوالر في مارس

وقالت املصادر إن طلب شراء طائرات عريضة البدن،
الذي قد يشمل أيضا عددا من الطائرات نحيفة البدن من
طراز إيه ،320رمبا يُعلن خالل معرض جوي يُعقد في
باريس  ،ولم ترد اخلطوط اجلوية السعودية على طلب
للتعليق.
تتنافس إيرباص وبوينج على طلبات شراء طائرات
عريضة البدن بقيمة تزيد على عشرة مليارات دوالر مع
اقتراب املعرض اجلوي الذي يُعقد في باريس األسبوع
املقبل ،وفقا ملا قالته مصادر بالقطاع.

موديز :انضمام سوق السعودية لـ MSCIيجذب املستثمر األجنبي
ق��ال��ت وك��ال��ة «م��ودي��ز» للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي ،إن
انضمام السوق السعودية ملؤشر «إم إس سي آي»
لألسواق الناشئة سيسهم في زي��ادة حجم السيولة
بالسوق ،إضافة إلى أنه سيعمل على جذب املزيد من
املستثمرين األج��ان��ب ،متوقعة أن ت��ت��راوح التدفقات
النقدية الناجتة عن إدراج السوق السعودية في املؤشر
ما بني  30إل��ى  40مليار دوالر .وقالت «م��ودي��ز» في
تقرير لها صدر  ،إن إدراج األسهم السعودية في مؤشر
«إم إس سي آي» سيسهل وصول املستثمرين إلى سوق
األسهم السعودية .وتوقعت الوكالة العاملية مزيدا ً من
استثمارات املؤسسات الدولية في السوق السعودية
التي تعتمد على البيع بالتجزئة ،كما توقعت زيادة
ملكية املستثمرين األجانب في الفترة املقبلة.
وتتوقع «موديز» زي��ادة مديري األص��ول بالسوق
السعودية ،ف��ي وق��ت يوسع ال��دول��ي��ون منهم نطاق
االستثمار بالسوق ،متوقعة أن يكون الطلب الواسع
على االئتمان إيجابياً ملديري األصول ،كما أنه سيتيح

مزيج برنت  1.16دوالر للبرميل أو 1.86
باملئة إل��ي  61.13دوالر للبرميل بحلول
الساعة  0616بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
الوسيط األمريكي  1.04دوالر أو  1.95باملئة
إلي  52.23دوالر للبرميل.
وخ��ف��ض��ت إدارة م��ع��ل��وم��ات ال��ط��اق��ة
األمريكية توقعاتها لنمو الطلب العاملي على
النفط في  2019وإنتاج اخلام األمريكي في
تقرير شهري صدر يوم الثالثاء.
وخفضت اإلدارة توقعاتها لنمو الطلب
العاملي علي اخلام بواقع  160ألف برميل
يوميا إلى  1.22مليون برميل يوميا وقلصت
توقعات اإلنتاج األمريكي لعام  2019إلى

 12.32مليون برميل يوميا أي مبا يقل 140
ألف برميل يوميا عن توقعات مايو.
كما أبقت زيادة مفاجئة ملخزونات اخلام
األمريكية أسعار النفط حتت ضغط.
وبحسب معهد البترول األمريكي  ،زادت
م��خ��زون��ات ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن النفط
اخل��ام مبقدار  4.9مليون برميل على مدى
أسبوع حتى السابع من يونيو حزيران
إلى  482.8مليون برميل ،وذلك مقارنة مع
توقعات احملللني بانخفاضها مبقدار 481
ألف برميل.
ومن املقرر أن تصدر البيانات الرسمية
من إدارة معلومات الطاقة األمريكية بحلول
الساعة  1430بتوقيت جرينتش.

لهم تقدمي منتجات استثمارية جديدة.
وك��ان��ت املرحلة األول���ى لضم ال��س��وق السعودية
ملؤشر «إم إس سي آي» لألسواق الناشئة بدأت في مايو
املاضي ،حيث دشن املؤشر العاملي تلك املرحلة عبر 30
شركة سعودية ،مت إدراجها ضمن مؤشره لألسواق
الناشئة ،فيما ستكون املرحلة الثانية في  29أغسطس
املقبل .وكانت «إم إس سي آي» ،ق��ررت في يونيو من
العام امل��اض��ي ،ترقية السوق السعودية إل��ى مرتبة
األس��واق الناشئة على خطوتني ،األول��ى في  29مايو
 2019والثانية خالل املراجعة الربعية للمؤشر في
أغسطس املقبل .ويترتب على انضمام السعودية إلى
مؤشرات األسهم العاملية كثير من املزايا على مستوى
االقتصاد والسوق املالية ،بحسب دراسة مختصصة،
من ضمنها التقييم العادل ألسعار األسهم املنضمة إلى
تلك املؤشرات ،باإلضافة إلى حتسـن ميزان املدفوعات
حال دخول األموال ،وتطوير البيئة االستثمارية واألطر
القانونية للسوق املالية.

ق��ال اجلهاز املركزي املصري للتعبئة العامة
واإلحصاء أمس األربعاء إن عجز امليزان التجاري
زاد  10.1باملئة إلى  4.15مليار دوالر في مارس
حيث تراجعت ال��ص��ادرات  3.9باملئة وارتفعت
ال��واردات  4.3باملئة .وأض��اف جهاز اإلحصاء في
بيان أن الصادرات نزلت إلى  2.58مليار دوالر في
مارس من  2.68مليار قبل سنة نتيجة انخفاض

ص���ادرات البترول اخل��ام  7.3باملئة والبرتقال
الطازج  55.4باملئة واملالبس اجلاهزة  0.4باملئة.
وارتفعت ال��واردات إلى  6.73مليار دوالر في
م��ارس من  6.45مليار دوالر قبل ع��ام ،بدعم من
زي��ادة واردات اللدائن والبالستيك بنسبة 14.3
باملئة واملواد الكيماوية  29.8باملئة والقمح 18.7
باملئة واللحوم خمسة باملئة.

صندوق سيادي ألبوظبي يشتري حصة
 25باملئة في  330ماديسون أفنيو
ق��ال متحدث باسم صندوق ال��ث��روة السيادي
جهاز أبوظبي لالستثمار أمس األربعاء إن اجلهاز
اشتري حصة  25باملئة في  330ماديسون أفنيو
في نيويورك من فورنادو ريالتي تراست.

وأبلغ املتحدث روي��ت��رز أن احلصة اشترتها
شركة تابعة جلهاز أبوظبي لالستثمار مضيفا أن
اجلهاز ميلك  75باملئة من العقار ملدة  30عاما وأنه
حاليا حصل على امللكية الكاملة.

