12

alwasat.com.kw

الثالثاء  11من شعبان  1440هـ 16 /أبريل  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3418

Tuesday 16th April 2019 - 12 th year - Issue No.3418

«أرامكو» تشتري حصة 17باملئة في وحدة كورية للتكرير

النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل اإلمدادات
تراجعت أسعار النفط أمس االثنني بعد أن بلغ خام
القياس العاملي مزيج برنت أعلى مستوياته في خمسة
أشهر في اجللسة السابقة ،مع توجه أنظار املستثمرين
نحو إشارات متباينة للمعروض العاملي.
وبحلول الساعة  0629بتوقيت جرينتش ،كانت
العقود اآلجلة خلام برنت عند  71.44دوالر للبرميل،
بانخفاض  11سنتا أو  0.2باملئة ع��ن سعر اإلغ�لاق
السابق ،بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ  12نوفمبر عند
 71.87دوالر .وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
الوسيط األمريكي  63.63دوالر للبرميل بانخفاض 26
سنتا أو  0.4باملئة عن سعر التسوية السابقة.
وق���ال ف��ي��رن��درا ش��وه��ان محلل النفط ل��دى إنرجي
أسبكتس في سنغافورة ”أتوقع أن يتم تداول النفط داخل
نطاق ضيق نسبيا حول  70دوالرا في الوقت الراهن“،
الفتا إلى إش��ارات متباينة من الواليات املتحدة ومنظمة
البلدان املصدرة للبترول (أوبك) حول مستقبل اإلمدادات.
وجتتمع أوب��ك وحلفاؤها في يونيو حزيران التخاذ
ق��رار بشأن مواصلة كبح اإلم����دادات .وتخفض أوب��ك
وروسيا وحلفاء آخرون اإلنتاج بواقع  1.2مليون برميل
يوميا من أول يناير وملدة ستة أشهر.
وقال أكبر مساهم في شركة هيونداي أويل الكورية
اجلنوبية للتكرير إن أرامكو السعودية اتفقت على شراء
حصة بقيمة  1.4تريليون وون ( 1.24مليار دوالر)
في شركة تكرير النفط .وأض��اف��ت هيونداي القابضة
للصناعات الثقيلة في إفصاح تنظيمي أنها وقعت اتفاق
بيع مع أرامكو السعودية يتضمن خيارا ألن تشتري
أرامكو حصة إضافية نسبتها  2.9باملئة في هيونداي
أويل بنك لتكرير النفط .كانت هيونداي قالت في أواخر
يناير إن أرامكو تعتزم استثمار ما يصل إلى  1.6مليار

دوالر مقابل حصة نسبتها  19.9باملئة في شركة التكرير
الكورية اجلنوبية لتوسعة حضورها في البالد.
وق��ال مسؤول في هيونداي للصناعات الثقيلة إن
أرامكو اشترت احلصة في شركة التكرير غير املدرجة في
البورصة مقابل  33ألف وون للسهم ،وهو ما يزيد قليال
عن السعر األولي املزمع ،مما يعكس األوضاع في السوق.
ولم يقدم املسؤول املزيد من التفاصيل.
كانت هيونداي للصناعات الثقيلة قالت إنها تخطط
”إلعادة دراسة“ إدراج ذراعها للتكرير بعد استكمال بيع

احلصة.
وق��ال املسؤول من هيونداي للصناعات الثقيلة إن
الشركة ستأخذ الوقت ال�لازم التخاذ قرار بشان املضي
قدما في إدراج ذراعها للتكرير ،دون أن يحدد إطارا زمنيا.
وتبلغ طاقة التكرير لهيونداي أوي��ل بنك ،أصغر
شركة تكرير في كوريا اجلنوبية من حيث الطاقة ،ما
إجماليه  650ألف برميل يوميا ،وتهدف الشركة الواقعة
في داي��س��ان جنوب غ��رب البالد إل��ى توسعة أنشطتها
للبتروكيماويات.

قطر تعدل مناقصة خلام
الشاهني إلى شحنتني
قال مصدر مطلع أمس االثنني إن قطر للبترول عدلت مناقصتها خلام
الشاهني ،إذ عرضت شحنتني حجم الواحدة  500ألف برميل بدال من
ثالث شحنات للتحميل في يونيو.
وقال املصدر إن الشحنتني للتحميل في  20و 21يونيو و 25و 26من
نفس الشهر.
وكانت النسخة األولى من املناقصة لثالث شحنات للتحميل في 20
و 21يونيو و 26و 27من نفس الشهر و 28و 29منه.
وتُغلق املناقصة في وقت الحق من على أن تظل العروض سارية
حتى اليوم الثالثاء .وقالت مصادر جتارية األسبوع املاضي إن من
املقرر أن تتم إتاحة حوالي  15شحنة من خام الشاهني للتحميل في
يونيو.

م � �ص� ��ر ت� � �ف � ��رض رس� � � � ��وم ح� �م ��اي ��ة
%25على واردات حديد التسليح

قالت وزارة املالية املصرية إنها ب��دأت حتصيل رس��وم ”وقاية
مؤقتة“ بنسبة  25باملئة على واردات حديد التسليح والصلب و15
باملئة على البليت (خ��ام احلديد) ملدة  180يوما اعتبارا من أمس
االثنني .ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما يتراوح بني سبعة
ماليني و 7.5مليون طن سنويا.
وأضافت الوزارة في البيان أن الهدف من القرار ”حماية الصناعات
الوطنية من املنافسة غير العادلة من املنتجات األجنبية“.
وفرضت مصر في  2017رسوم إغراق على واردات حديد التسليح
القادمة من الصني وتركيا وأوكرانيا ملدة خمس سنوات.
وطالب عدد من مصنعي البليت في مصر خالل الفترة املاضية
جهاز الدعم واإلغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق
على واردات البليت ،بعد الرسوم التي فرضتها الواليات املتحدة على
واردات الصلب وأدت لوجود فائض عاملي كبير من البليت.
لكن صغار املصنعني من متخصصي درفلة احلديد يرفضون القرار
بشدة ونشروا استغاثة إلى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في
جريدة الوطن يوم االثنني لوقف تنفيذ القرار.

 1.2مليار ري��ال مشتريات األجانب
بسوق السعودية في أسبوع
أظهر التقرير األسبوعي لسوق األسهم السعودية ،املنتهي في احلادي
عشر من أبريل ،أن مشتريات األجانب قاربت  2.17مليار ريال مقابل
مبيعاتهم التي جت��اوزت بقليل  956مليون ري��ال .وبلغ صافي شراء
األجانب أكثر من  1.2مليار ريال.
أما قيمة ملكية األجانب ،كما بنهاية احلادي عشر من أبريل فقد بلغت
 117مليارا و 250مليون ريال ،متثل نحو  5.5%من قيمة األسهم اململوكة
من قبل املستثمرين في السوق.
أص��در مجلس إدارة «العقارية « السعودية ق��رارا بتعديل توصية
مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرب��اح نقدية للمساهمني عن العام املالي
 2018لتكون التوصية عدم توزيع أرباح عن العام املالي .2018
ويأتي ذلك بسبب انخفاض رصيد األرب��اح املبقاة إلى احلد الذي ال
ميكن صرف أرباح للسنة املالية .2018
جتدر اإلشارة إلى أنه سوف يتم عرض التوصية على اجلمعية العامة
للتصويت عليها والتي سوف يتم اإلعالن عنها الحقا ً.
وأوض��ح الرئيس التنفيذي لالستثمار في مضاء لالستثمار ،ثامر
السعيد ،أن هذا القرار يعتبر سابقة في السوق السعودية ،مرجعا ذلك
إلى مفاوضات كانت تتم بني مجلس إدارة الشركة واحملاسب القانوني
حول قيمة املخصص الذي أعلن عنه في نتائج الشركة للعام  2018وعن
أسباب وجود هذا املخصص.
ووصف السعيد هذا املوقف بـ»املتسرع» ،لطاملا كان هناك مفاوضات
جترى مع احملاسب القانوني حول احتساب املخصص ،كان من الواجب
على شركة «العقارية» أن تتروى قبل إعالن توزيع األرب��اح في يناير
 ،2019حتى تتأكد من قدرتها على مثل هذه التوصية.

الني يتراجع قرب أدنى مستوى
منذ بداية العام اجلاري

ان��خ��ف��ض ال�ي�ن ص���وب أدن���ى م��س��ت��وي��ات��ه منذ
بداية العام اجلاري وبلغ الفرنك السويسري أقل
مستوياته في نحو شهر في الوقت الذي تسبب فيه
ارتفاع األسواق العاملية في التأثير سلبا على الطلب
على العمالت التي تُعتبر مالذا آمنا.
وتراجعت التقلبات في سوق العملة كثيرا في
األسابيع األخ��ي��رة واتسمت التحركات بالهدوء
م��ج��ددا ،على ال��رغ��م م��ن أن هناك م��ؤش��رات على
أن ال��ت��ف��اؤل ب��ش��أن إح���راز ت��ق��دم ف��ي امل��ف��اوض��ات
التجارية ب�ين ال��والي��ات املتحدة وال��ص�ين وق��وة
بيانات اقتصادية من الصني يدفعان املستثمرين
صوب األصول املرتفعة املخاطر.
ون���زل ال�ين إل��ى  112.09مقابل ال����دوالر في
التعامالت اآلسيوية ،قرب أدنى مستوى منذ بداية
العام اجل��اري عند  112.135ين ،قبل أن يتعافى
قليال مع بدء التداوالت في أوروبا.

اقتصاد

كما تراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو،
ليبلغ  1.1340فرنك .وارتفعت العملة السويسرية
ألعلى مستوى منذ بداية العام اجلاري عند 1.1164
فرنك في أواخر مارس لكنها خسرت  1.5باملئة منذ
ذلك احلني.
كما تراجع مؤشر الدوالر ،الذي يتتبع أداء العملة
األمريكية مقابل سلة من العمالت املنافسة ،قليال
مما سمح لليورو بتعزيز مكاسبه فوق  1.13دوالر.
وزاد اليورو  0.1باملئة إلى  1.1315دوالر.
وتراجع مؤشر الدوالر  0.2باملئة إلى .96.829
وظل اجلنيه االسترليني قرب  1.31دوالر وهو
نفس املستوى الذي سجله معظم األسبوع األخير،
وانخفضت التقلبات بقوة بعد أن اتفق االحت��اد
األوروبي واحلكومة البريطانية على تأجيل موعد
االنسحاب البريطاني من االحت��اد األوروب��ي حتى
أكتوبر.

إكسبو دبي يساهم في اقتصاد اإلمارات
بقيمة  122.6مليار درهم
كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق
واالستشارات املالية إرنست آند يوجن أن من
املتوقع أن يساهم معرض إكسبو  2020دبي
بإجمالي قيمة مضافة تبلغ  122.6مليار درهم
( 33.4مليار دوالر) في اقتصاد دولة اإلمارات
العربية املتحدة خالل .2031-2013
وق��ال بيان صحفي ص��ادر ع��ن إرن��س��ت آند
يوجن تلقت رويترز نسخة منه أمس االثنني إن
إكسبو  2020سيتيح ما يصل إل��ى  905آالف
و 200سنة عمل بني عامي  2013و ،2031وهو
ما يساوي نحو  49ألفا و 700وظيفة بدوام كامل
سنويا خالل هذه الفترة.
وخالل فعالياته املمتدة من أكتوبر  2020إلى
أبريل  ،2021من املتوقع أن يستقطب إكسبو
 2020دبي  25مليون زي��ارة ،وأن يساهم مبا
يعادل  1.5باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي
املتوقع لدولة اإلمارات العربية املتحدة بحسب
البيان.
وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته رويترز
أن من املتوقع أن تبلغ االستثمارات في البنية
التحتية واألصول األخرى  40.1مليار درهم في
إطار التحضير ملعرض إكسبو بدبي.
وق��ال جنيب محمد العلي ،املدير التنفيذي
ملكتب إكسبو  2020دب��ي في البيان ”يوضح
ه��ذا التقرير املستقل أن إكسبو  2020دبي
ميثل استثمارا مهما ومؤثرا على املدى الطويل
في مستقبل اإلم���ارات العربية املتحدة ،حيث
سيساهم بأكثر من  120مليار درهم في االقتصاد

جنيب العلي

بني عامي  2013و.“2031
وتابع ”لن يشجع احلدث املاليني من أنحاء
ال��ع��ال��م على زي���ارة اإلم����ارات ف��ي ع��ام 2020
وحسب ،بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر
ويدعم التنويع االقتصادي لسنوات بعد إكسبو،
تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان
بقاء دولة اإلمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه
واالستثمار“.

أميركا تخفف مطالبها من الصني
في مسعى إلبرام اتفاق جتاري
ذك���ر م���ص���دران م��ط��ل��ع��ان أن امل��ف��اوض�ين
األمريكيني خففوا من مطالبهم بأن حتد الصني
من الدعم الصناعي كشرط إلبرام اتفاق جتاري
بني اجلانبني وذلك بعد رفض بكني الشديد ،فيما
ميثل تراجعا عن أحد أهداف واشنطن األساسية
من احملادثات التجارية بني اجلانبني.
وثمة حرب جتارية مندلعة منذ تسعة أشهر
ب�ين أكبر اقتصادين ف��ي العالم بلغت كلفتها
مليارات الدوالرات وهزت األسواق املالية وأثرت
على سالسل التوريد.
فقد فرضت إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب رسوما جمركية على ما قيمته  250مليار
دوالر من واردات السلع الصينية للضغط من
أج��ل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات ،منها ما
يخص الدعم الصناعي ،تقول واشنطن إنها تضر
بالشركات األمريكية في منافستها مع نظيرتها
الصينية.
وقال املصدران إن املفاوضني األمريكيني في
إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصني الشهر
املقبل باتوا قانعني باحلصول على أقل مما كانوا
يودون احلصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم
الصناعي ورك���زوا ب��دال من ذل��ك على مجاالت
أخرى يعتبرون املطالب اخلاصة بها أكثر قابلية
للتحقيق.
وأضافا أن تلك املجاالت تشمل إنهاء النقل
القسري للتكنولوجيا وحتسني حماية امللكية
الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى األسواق
الصينية .وق��ال مصدر مطلع ف��ي إش���ارة إلى
قضية الدعم ”ال يعني ذلك أنه لن يتم التطرق
لذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد“.
وأح��ال ممثل للبيت األبيض رويترز ملكتب
املمثل التجاري األمريكي عند طلب التعليق لكنه
لم يرد على الطلب.
وكانت ثالثة مصادر مطلعة على احملادثات
التجارية بني اجلانبني أبلغت رويترز في فبراير
بأن الصني تعهدت في بداية العام احلالي بإنهاء
الدعم لصناعاتها احمللية لكن لم تقدم تفاصيل

دونالد ترامب

بشأن كيفية حتقيق ذلك الهدف.
ومن القضايا الشائكة األخرى في املفاوضات
رف���ع ال��رس��وم ال��ت��ي فرضتها واش��ن��ط��ن على
ال��واردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على
األضرار التي أحلقتها ممارسات بكني التجارية
غير العادلة باالقتصاد األمريكي على مدى
سنوات.
ومن نقاط اخلالف األخ��رى بني البلدين دعم
الصني لشركات االت��ص��االت .وذك��ر مصدر أن
ذلك رمبا يدفع بكني لزيادة دور الدولة في ذلك
القطاع بدال من احلد منه.
ورمبا جتعل الضغوط التي متارسها الواليات
املتحدة على حلفائها لتقليص ال��ت��ع��اون مع
شركات االتصاالت الصينية الرائدة مثل هواوي
تكنولوجيز احلكومة الصينية تزيد دعمها من
أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع
احليوي.

«نيكي» يغلق عند أعلى مستوى
في  4أشهر

الذهب ينزل ألدنى مستوى
هبطت أس��ع��ار ال��ذه��ب ألدن���ى مستوى في
أكثر من أسبوع أمس االثنني ،إذ عززت بيانات
صينية قوية األسهم وقلصت املخاوف من تباطؤ
اقتصادي عاملي.
وتراجع السعر الفوري للذهب  0.1باملئة إلى
 1288.83دوالر لألوقية (األون��ص��ة) بحلول
الساعة  0550بتوقيت جرينتش بعد أن المس
في وق��ت سابق من اجللسة أدن��ى مستوى منذ
اخلامس من أبريل عند  1286.44دوالر .ونزلت
العقود اآلجلة للذهب في الواليات املتحدة 0.3
باملئة إلى  1291.60دوالر لألوقية.
وقالت مارجريت ياجن محللة األس��واق لدى
سي.إم.سي ماركتس بسنغافورة ”أسعار الذهب
تتراجع بفعل حتسن بيانات االقتصاد الكلي مما
يشجع على املخاطرة“.
وأض��اف��ت ي��اجن أن��ه م��ن ب�ين ال��ع��وام��ل التي
تضغط على أسعار الذهب بيانات منو االئتمان
والتصدير م��ن الصني التي ج��اءت أفضل من
املتوقع ،إلى جانب بداية إيجابية ملوسم إعالن

النتائج في الواليات املتحدة وآمال بحل اخلالف
التجاري األمريكي الصيني.
ويعاني ال��ذه��ب ،ال��ذي ع��ادة م��ا ينظر إليه
ك��أداة حتوط في ح��االت الضبابية االقتصادية
والسياسية ،مع الني الياباني عند اإلقبال على
املخاطرة.
وحوم الني قرب أدنى مستوياته هذا العام في
ظل مؤشرات إضافية على استقرار في االقتصاد
الصيني.
وأظهرت بيانات من اجلمارك الصينية ارتفاع
ص���ادرات ال��ب�لاد  14.2باملئة ع��ن م��ارس آذار
مقارنة بها قبل عام ،وهو أقوى منو في خمسة
أشهر.
وقال وانغ تاو احمللل الفني لدى رويترز إن
املعدن األصفر قد يعود إل��ى املستوى املتدني
الذي وصل إليه في الرابع من أبريل نيسان عند
 1280.59دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيسة األخ��رى ،تراجعت
الفضة  0.1باملئة عند  14.93دوالر لألوقية.

صعد امل��ؤش��ران نيكي القياسي وتوبكس
ألعلى مستوى ف��ي أرب��ع��ة أشهر ف��ي بورصة
طوكيو ل�ل�أوراق املالية أم��س االث��ن�ين بفضل
صعود األسهم العاملية وتراجع الني.
وأغ��ل��ق نيكي مرتفعا  1.37ف��ي امل��ئ��ة إلى
 22169.11نقطة بعدما المس  22211.03نقطة
وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر.
ولقيت األسهم اليابانية دعما بعدما أغلق
مؤشر ستاندرد آن��د ب��ورز  500األمريكي في
نطاق واحد باملئة من مستواه القياسي املرتفع
املسجل في سبتمبر بفضل أرباح قوية جليه.بي
مورجان.
ودع��م األخ��ي��ر األس��ه��م املالية ف��ي ال��والي��ات
املتحدة .وحققت البنوك اليابانية أيضا مكاسب
بشكل عام.
وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي ي��و.إف.
جيه املالية  1.4باملئة ،وارتفع سهم مجموعة

ميزوهو املالية  1.1باملئة وأضاف سهم مجموعة
سوميتومو املالية  1.8باملئة.
وارتفعت أسهم شركات التصدير مثل شركات
صناعة السيارات في حني ن��زل ال�ين ق��رب أقل
مستوى في شهر ونصف الشهر مقابل الدوالر.
وصعد سهم نيسان موتور  0.8باملئة وارتفع
سهم هوندا موتور  1.1باملئة وتويوتا موتور
 0.6باملئة.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر ،ن��زل سهم س��وزوك��ي
موتور  2.3باملئة بعد أن أعلنت الشركة عن تكبد
خسائر استثنائية بقيمة  80مليار ين (714.54
مليون دوالر) بسبب استدعاء نحو مليوني
سيارة جراء فحص غير سليم للسيارات.
وأنهى املؤشر توبكس األوسع نطاقا اجللسة
مرتفعا  1.4في املئة إلى  1627.93نقطة بعدما
ارتفع في وقت سابق إلى  1632.19نقطة وهو
أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر.

