
أكد رئيس البنك املركزي ماريو دراجي على 
أن��ه س��وف تكون هناك حاجة التخاذ مزيد من 
إجراءات التحفيز في حال لم تتحسن التوقعات 

االقتصادية.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن دراج��ي 
القول إن خفض معدالت الفائدة وتعزيز برنامج 
التخفيف الكمي م��ن ضمن أدوات البرنامج 

لتحفيز االقتصاد.
وأض����اف أن اس��ت��م��رار امل��خ��اط��ر احمليطة 
باالقتصاد لفترة طويلة أل��ق��ى بظالله على 

الصادرات وخاصة قطاع الصناعة .
وأوضح أنه في غياب حدوث حتسن، سوف 
تكون هناك حاجة التخاذ إج���راءات حتفيزية 

إضافية.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية أمس  الثالثاء، 
وس��ط مؤشرات على تضرر النمو االقتصادي العاملي 

جراء احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني، لكن 
التوترات في الشرق االوسط عقب هجوم على ناقلتني في 

األسبوع املاضي حدت من اخلسائر.
ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 19 
سنتا، ما ي��وازي 0.3 باملئة، إلى 60.75 دوالر للبرميل 
بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وفقد برنت في 
اجللسة السابقة 1.7 باملئة نتيجة مخاوف بشان تباطؤ 

النمو االقتصادي العاملي.
وت��راج��ع خ��ام غ��رب تكساس الوسيط األمريكي في 
العقود اآلجلة 17 سنتا، ما يعادل 0.3 باملئة، إلى 51.76 

دوالر للبرميل. وهبط اخلام 1.1 باملئة.
وق��ال بنك االحتياطي االحت���ادي في نيويورك يوم 
االثنني إن مقياسه لنمو األعمال بوالية نيويورك سجل 
هبوطا قياسيا هذا الشهر لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد 
عن عامني ونصف العام، مما يشير النكماش مفاجئ في 

النشاط احمللي.
وانخفضت أس��ع��ار النفط نحو 20 باملئة م��ن أعلى 
مستوياتها في 2019 التي بلغتها في أبريل ، ويرجع 
ذلك في جزء منه إلى املخاوف املرتبطة باحلرب التجارية 

األمريكية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.
ويزيد من الضغط على النفط إعالن إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية أن من املتوقع أن يصل إنتاج النفط 

الصخري ملستوى قياسي في يوليو.
غير أن بعض احملللني يقولون إن من املرجح أن تظل 

التوترات في الشرق األوسط داعمة لألسعار.
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قال معهد اإلحصاء التركي أمس  الثالثاء إن 
اإلنتاج الصناعي في البالد انخفض أكثر من 
املتوقع ليهبط أربعة باملئة على أساس سنوي 
في أبريل ، متراجعا بذلك للشهر الثامن على 
التوالي بعد انزالق االقتصاد إلى الركود في 

العام املاضي.
وكانت التوقعات في استطالع لرويترز 

تشير إلى تراجع الناجت الصناعي املعدل في 
ضوء التقومي بنسبة 2.5 باملئة على أساس 

سنوي.
وذكر معهد اإلحصاء أن الناجت الصناعي 
انخفض واح��دا باملئة على أساس شهري في 
أبريل بعد التعديل في ضوء التقومي والعوامل 

املوسمية.

4باملئة  الناجت الصناعي التركي يتراجع 
في أبريل منخفضا أكثر من املتوقع

جراء احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني

النفط ينخفض لليوم الثاني بسبب مخاوف النمو االقتصادي

املركزي األوروبي: إجراءات حتفيزية
 إذا لم تتحسن التوقعات االقتصادية

لألصول  بنكا  ينشئ  دويتشه 
50 مليار يور الرديئة بحجم 

قال مصدر مطلع إن دويتشه بنك يخطط إلعادة هيكلة 
أنشطة التداول عن طريق إقامة ما يسمى ببنك األصول 
الرديئة لتجميع أصول غير أساسية بعشرات املليارات من 

اليورو حتت مظلته.
وستتضمن إعادة الهيكلة، التي كانت صحيفة فايننشال 
تاميز أول من أورده���ا، تقليص أنشطة ت��داول األسهم 

ومنتجات أسعار الفائدة خارج أوروبها أو إغالقها.
ومن املقرر لبنك األصول الرديئة أن ميلك أو يبيع أصوال 
تصل إلى 50 مليار يورو )56 مليار دوالر( - بعد التعديل 

في ضوء املخاطر - معظمها مشتقات طويلة األجل.
تأتي اإلج��راءات في إط��ار إع��ادة هيكلة كبيرة لوحدة 
بنك االستثمار، أحد املصادر الرئيسية إليرادات أكبر بنك 
أملاني، الذي يجد صعوبة في حتقيق أرباح مستدامة منذ 

األزمة املالية في 2008.
ويحاول البنك جتاوز عثرته، لكنه يواجه عقبات مثل 

مزاعم بغسل األموال والفشل في اجتياز اختبارات حتمل.
وف��ي اب��ري��ل نيسان، فشلت محاولة إلق��ام��ة عمالق 

مصرفي أملاني عن طريق اندماج مع كومرتس بنك.

توقعات متشائمة القتصاد بريطانيا 
تؤجل احتمال رفع الفائدة

توّقع مسح أجرته وكالة بلومبيرغ، عدم حدوث أي 
منو في اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني، وامتناع 
بنك إجنلترا عن رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث 
من العام املُقبل، حتى إن بعض التوقعات أشارت إلى 

إمكانية خفض الفائدة في املرحلة املقبلة.
وأظهرت البيانات تباطؤاً أكبر من املتوقع في النمو 
في أبريل على خلفية تراجع املخزونات لدى الشركات 
من جهة، وُمضي منتجي السيارات ُقدماً في عمليات 

اإلغالق املُخطط لها من جهة أخرى.
وتوقع االقتصاديون بعض التعافي ومنو االقتصاد 

ب�%0،3 في الربعني األخيرين من هذا العام.

القلق  تثيران  وإيران  الرقائق 
في أسواق األسهم األوروبية

تعرضت األسهم األوروبية لضغوط أمس  الثالثاء 
نتيجة مخاوف مرتبطة بالشرق األوس��ط وحتذير 
جديد من قطاع الرقائق بشأن التجارة، قبل اجتماع 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
على م��دى يومني، وال��ذي يتوقع املتعاملون أن ميهد 

السبيل خلفض أسعار الفائدة.
وأعلنت ال��والي��ات املتحدة نشر نحو أل��ف جندي 
إضافي في الشرق األوس��ط، وع��زت ذلك إلى مخاوف 
من تهديد من إي��ران، لتثير القلق في األس��واق املالية 
التي تعاني بالفعل جراء تصاعد التوترات التجارية 
مع الصني. وهوى سهم سيلترونيك األملانية للرقائق 
ثمانية باملئة، بعد أن ص��ارت أح��دث من يحذر من أن 

القيود األمريكية على الصادرات للصني.

ستاندرد اند بورز يغلق على ارتفاع طفيف 

ارت��ف��ع امل��ؤش��ر ستاندرد ان��د ب��ورز 500 م��ع ترقب 
املستثمرين اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( املتوقع أن ميهد خلفض سعر الفائدة 

في وقت الحق هذا العام.
وبناء على أحدث البيانات املتاحة، ارتفع املؤشر داو 

جونز الصناعي 22.37 نقطة مبا يعادل 0.09 باملئة 
ليصل إلى 26111.98 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 
2.58 نقطة أو 0.09 باملئة أيضا ليسجل 2889.56 
نقطة، وتقدم املؤشر ناسداك املجمع 48.37 نقطة أو 

0.62 باملئة إلى 7845.02 نقطة.

ماريو دراجي

أعلنت شركة الطاقة احلكومية اإلندونيسية 
بي.تي برتامينا أمس  الثالثاء متديد املفاوضات 
م��ع أرام��ك��و ال��س��ع��ودي��ة بخصوص التطوير 
املشترك احملتمل ملصفاة نفط في البالد ملدة ثالثة 

أشهر أخرى.
يأتي ذلك بعد متديد احملادثات من قبل ملدة 
ستة أشهر من ديسمبر كانون األول املاضي، 
وأك��دت برتامينا أن اجلانبني عجزا عن االتفاق 
على ”تقييم“ للمصفاة، دون أن تذكر مزيدا من 
التفاصيل. اتفقت برتامينا وأرامكو في 2016 
على ال��ت��ف��اوض بخصوص تأسيس مشروع 
مشترك لبناء وتشغيل مصفاة سيالكاب في 

إقليم جاوة الوسطى.

وقالت فجرية عثمان املتحدثة باسم برتامينا 
في بيان إن الشركتني ستمددان احملادثات ثالثة 
أش��ه��ر، واتفقتا على تفويض مستشار مالي 
للمساعدة ف��ي وض��ع اللمسات األخ��ي��رة على 

الصفقة.
ومت��ث��ل مصفاة س��ي��الك��اب واح���دا م��ن ستة 
مشروعات كبرى تأتي في إطار املساعي الرامية 
لرفع طاقة برتامينا التكريرية ملثليها لتصل إلى 

مليوني برميل يوميا.
كان مسؤولون في برتامينا قالوا في أبريل إنه 
إذا فشلت املباحثات مع أرامكو، ستدشن الشركة 
اإلندونيسية املشروع بدون شريك لتلبية هدف 

التشغيل في 2025.

برتامينا اإلندونيسية وأرامكو السعودية 
3 أشهر متددان محادثات املصفاة 

»نيكي« يهبط وسط تعامالت ضعيفة ومتقلبة
هبط املؤشر نيكي القياسي 
ف��ي ب��ورص��ة طوكيو ل���ألوراق 
امل��ال��ي��ة إل���ى أق���ل م��س��ت��وى في 
أس����ب����وع ون���ص���ف أس���ب���وع 
وس��ط تعامالت متقلبة أمس  
الثالثاء، في ظل ع��زوف معظم 
املستثمرين قبل اجتماع جلنة 
ال��س��ي��اس��ات النقدية مبجلس 
االحتياطي االحت���ادي )البنك 

املركزي األمريكي(.
وت��راج��ع املؤشر نيكي 0.7 
في املئة ليغلق عند 20972.71 
ن��ق��ط��ة، وه����و أق����ل م��س��ت��وى 
إغ��الق منذ السابع م��ن يونيو 
حزيران. وهبط املؤشر توبكس 
األوسع نطاقا 0.7 في املئة إلى 

1528.67 نقطة.
وك�����ان ح��ج��م ال����ت����داوالت 
ضعيفا، إذ ج��رى ت��داول مليار 
سهم فقط، مقارنة مع متوسط 
يومي بلغ نحو 1.4 مليار سهم 

في الشهر املاضي.
وساعدت توقعات ب��أن يبدأ 
مجلس االحتياطي االحت���ادي 
ف��ي خفض أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة في 
تعافي األسواق العاملية من بيع 

مكثف نتيجة تصاعد اخلالفات 
التجارية العاملية.

وقال احملللون إن من املستبعد 
أن يخفض مجلس االحتياطي 
االحت����ادي أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة في 
اجتماعه ال��ذي يستمر يومني، 
إال أن البيان اخلتامي سيجري 
حتليله الستخالص املؤشرات 

ع��ل��ى أي حت���رك���ات محتملة 
لتيسير السياسة النقدية في 

األمد القريب.
وتباين أداء شركات التصدير، 
فارتفع سهم نينتندو 0.7 باملئة، 
في حني خسر سهم سوني كورب 
0.2 باملئة و طوكيو إلكترون 

واحدا باملئة.

يعتزم رج��ال أعمال أمريكيون اغتنام جلسات عامة 
تنظمها اإلدارة األمريكية، لالحتجاج على دفعة جديدة 
من الرسوم اجلمركية قد تفرضها واشنطن على املنتجات 

املستوردة من الصني.
ووف��ق��ا ل�«الفرنسية« ستقوم ال��ش��رك��ات األمريكية 
خالل هذه االجتماعات العامة التي تستمر سبعة أيام في 
واشنطن، بالتحذير من عواقب وخيمة ملثل هذا اإلج��راء، 
مثل تسريح موظفني، وتكبد أرباح فائتة، وخسارة حصص 

من السوق.
وح��ذرت مئات الشركات األمريكية من ضمنها عمالقا 
التوزيع »ت��ارج��ت« و«وومل����ارت«، ف��ي رس��ال��ة وجهتها 
اخلميس املاضي إلى ترمب، بأن هذه الدفعة اجلديدة من 
ال��رس��وم اجلمركية قد تكلف ال��والي��ات املتحدة مليوني 

وظيفة وحتد من منو إجمالي الناجت الداخلي األمريكي 
مبقدار نقطة مئوية.

وإن كانت بعض الصناعات مثل الصلب واألملنيوم قد 
استفادت من السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب وتدعم بشدة الرسوم اجلمركية 
املشددة التي فرضها، فإن القسم األكبر من هذا القطاع 
يطالبه بعدم املساس بواردات املنتجات التي تعول عليها 

الشركات في إنتاجها.
وفي حال دخ��ول الرسوم اجلمركية املشددة اجلديدة 
التي يلوح ترمب بفرضها على 300 مليار دوالر من 
البضائع الصينية حيز التنفيذ بعد تعثر املفاوضات مع 
بكني في أيار )مايو(، فإن ذلك سيعني أن العقوبات ستشمل 
جميع السلع التي تستوردها الواليات املتحدة من الصني 

كل سنة وقيمتها اإلجمالية أكثر من 500 مليار دوالر.
وفرضت واشنطن حتى اآلن رسوما جمركية مشددة 
على أكثر من 250 مليار دوالر من ال���واردات الصينية، 
لكن ذل��ك لم ي��ؤد بعد إل��ى زي��ادة تذكر في أسعار السلع 
االستهالكية. وي��رى ويليام راي��ن��ش اخلبير ف��ي مركز 
الدراسات االستراتيجية والدولية أن الرسوم اجلمركية 

اجلديدة قد يكون لها تأثير أكبر في املستهلكني.
وق���ال متحدثا لوكالة ف��ران��س ب��رس »خ��الف��ا للمرة 
السابقة، أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل سلبي حاد من 
الرأي العام، وال سيما مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ 
في متوز )يوليو(، ستحصل زيادات سريعة جدا ألسعار 
كثير من املنتجات، في وقت يقدم فيه الناس على مشتريات 

نهاية الصيف«.

االقتصاد األميركي مهدد بفقدان مليوني وظيفة بعد الرسوم اجلمركية

عامل في مصنع أسمنت في تركياحقل نفط في والية تكساس األميركية 

11 أكتوبر موظفون في بورصة طوكيو يوم 

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

الدوالر يتجه أدنى مستوى
3 أشهر قبل اجتماع املركزي  في 

تراجع الدوالر أمام منافسيه  أمس 
ال��ث��الث��اء، ليتجه م��ن ج��دي��د صوب 
أدن��ى مستوى في ثالثة أشهر الذي 
بلغه ف��ي الفترة األخ��ي��رة قبل بدء 
اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي(، مع تنامي 
التوقعات بأن يشير البنك إلى أول 
خ��ف��ض ألس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ف��ي عشر 

سنوات.
وتشير أداة س����ي.إم.إي لرصد 
توقعات نتائج اجتماعات املركزي 
األم��ري��ك��ي إل��ى احتمال نسبته 20 
باملئة خلفض أسعار الفائدة مبقدار 
رب���ع ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة، بينما تصل 
احتماالت خفض الفائدة في االجتماع 
التالي املقرر في يوليو متوز إلى 70 

باملئة.
ولكن مع أخذ األسواق في حسبانها 
بالفعل الكثير من التيسير النقدي 
وانخفاض ال��دوالر واحدا باملئة على 
مدى األسابيع الثالثة األخيرة، يقول 
بعض احملللني في السوق إن العملة 
األمريكية قد ترتفع إذا أشار مجلس 

االحتياطي ملوقف أكثر حيادية.

وت��راج��ع م��ؤش��ر ال����دوالر، ال��ذي 
يقيس أداء العملة األمريكية أم��ام 
سلة عمالت منافسة، 0.1 باملئة إلى 
97.437، ليقترب من أدنى مستوى 
في ثالثة أشهر البالغ 96.46 الذي 

سجله في وقت سابق هذا الشهر.
وتعثر ال��ي��ورو عند احل��د األدن��ى 
لنطاق تداوله في اآلونة األخيرة أمام 
ال���دوالر، قابعا ف��وق مستوى 1.12 

دوالر، وس��ط ترقب األس��واق لكلمة 
رئيس البنك املركزي األمريكي ماريو 
دراج���ي التي ق��د يسلط فيها بعض 
الضوء على الكيفية التي سيواجه بها 
صناع السياسات التباطؤ االقتصادي 
املقبل. وقبع اجلنيه االسترليني قرب 
مستوى 1.2550 دوالر م��ع ترقب 
املتعاملني لألنباء املتعلقة باملنافسة 

على زعامة حزب احملافظني احلاكم.

5 دوالر أميركي  ورقة مالية فئة 

املدير املالي لشركة: أوبر ستبقي
 على عالمتنا التجارية في الوقت احلالي

ق��ال أنكور ش��اه املدير املالي لشركة ك��رمي لتطبيقات 
طلب سيارات األجرة في الشرق األوسط  أمس  الثالثاء إن 
شركتي أوبر وكرمي ستظالن كيانني منفصلني حتى الربع 
األول من 2020 على األقل، وهو املوعد املتوقع الستكمال 

صفقة استحواذ أوبر على منافستها. 
ومبوجب صفقة االستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليار 

دوالر، ستصبح كرمي وحدة مملوكة بالكامل ألوب��ر، لكن 
العالمة التجارية لكرمي وتطبيقها سيبقيان كما هما دون 

تغيير على األقل في البداية.
 وق��ال ش��اه ف��ي مؤمتر مالي ف��ي دب��ي إن اإلب��ق��اء على 
عالمتني جتاريتني منفصلتني ف��ي ال��س��وق ذات��ه��ا أفضل 

للمنافسة.


