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انخفضت أسعار خام برنت ما يزيد عن 
دوالر أمس  ، متراجعة للجلسة الثالثة على 
التوالي، في الوقت الــذي يثور فيه القلق 
ــراء تقارير عن  بشأن فائض املــعــروض ج
تزايد املخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من 

النفط الصخري في الواليات املتحدة.
ويقول متعاملون إن األســعــار تتعرض 
لضغوط بسبب املخاوف بشأن الطلب على 
النفط فــي املستقبل فــي ظــل ضعف النمو 
االقتصادي العاملي والشكوك بشأن فعالية 
تخفيضات اإلنــتــاج املزمعة التي تقودها 

منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش 
بلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت 58.62 دوالر للبرميل منخفضة 
99 سنتا أو 1.66 باملئة مقارنة مع اإلغالق 

السابق.
ــذي نــزل مــا يزيد عن  وتــراجــع بــرنــت، ال
أربعة باملئة في اجللسات الثالث األخيرة، 
إلى 58.10 دوالر للبرميل ، منخفضا ما يزيد 

عن 1.50 دوالر مقارنة مع اإلغالق السابق.
وتــراجــعــت الــعــقــود اآلجــلــة خلــام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 91 سنتا أو 1.82 

باملئة إلى 48.97 دوالر للبرميل.
وانخفض خام برنت واخلام األمريكي ما 
يزيد عن 30 باملئة منذ مطلع أكتوبر تشرين 
األول بسبب تخمة املــخــزونــات العاملية، 
مع تــداول خام غرب تكساس الوسيط عند 

مستويات غير مسجلة منذ أكتوبر تشرين 
األول 2017.

وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن 
من املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبعة 
أحواض كبيرة للنفط الصخري في الواليات 
املتحدة إلى ما يزيد عن ثمانية ماليني برميل 
يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة األولى.

فــي غــضــون ذلـــك، يــقــول متعاملون إن 
املخزونات في مركز التسليم في كاشينج 

بــواليــة أوكــالهــومــا، مركز تسليم العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط، زادت 
بأكثر من مليون برميل في الفترة من 11 إلى 
14 ديسمبر كانون األول وذلك وفقا لبيانات 

من شركة معلومات السوق جينسكيب.
ويــقــول محللون إن قيود اإلنــتــاج التي 
اتفقت عليها أوبك وحلفاء بقيادة روسيا قد 
ال حتقق النتائج املرغوبة، مع اجتاه اإلنتاج 
األمريكي لالرتفاع واستمرار إيران في ضخ 

املزيد من النفط.
ــال مهندس بحقل الفيل الليبي أمس  ق
الــثــالثــاء إن احلقل لــم يتأثر بحالة القوة 
القاهرة املُعلنة في عمليات حقل الشرارة 
النفطي القريب منه وإنــه يضخ حوالي 70 
ألف ب/ي من اخلــام. ولم يتسن حتى اآلن 
االتصال باملؤسسة الوطنية للنفط للحصول 

على تعليق.
قالت املؤسسة الوطنية الليبية للنفط 
في بيان في وقت متأخر من مساء أول أمس 
االثنني  إنها أعلنت حالة القوة القاهرة على 

العمليات في حقل الشرارة النفطي.
وجاء في بيان املؤسسة أن إنتاج النفط 
في أكبر حقل نفطي بليبيا لن يستأنف ”إال 

بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة“.
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
أمـــس  الــثــالثــاء إن إنــتــاج روســيــا النفطي 
سينخفض 228 ألــف برميل يوميا خالل 
الربع األول من العام القادم مبا يتماشى مع 
التزامات موسكو مبوجب اتفاق عاملي خلفض 

إنتاج اخلام.
وقال الوزير للصحفيني إنه سيجتمع مع 
شركات النفط الروسية لبحث الوضع في 

سوق النفط العاملية وحتركات الشركات.
كما أضاف أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط 
الروسي بني 555 و556 مليون طن في العام 
القادم، لكن ذلك التقدير قد ينخفض مبا بني 

ثالثة إلى أربعة ماليني طن بسبب الضبابية.

228 ألف برميل يوميًا نوفاك يتوقع انخفاض إنتاج النفط الروسي 

اإلمدادات تخمة  بشأن  مخاوف  ظل  في  الثالثة  للجلسة  تنخفض  النفط  أسعار 

املؤشرات اليابانية تلحق بنظيرتها العاملية .. وتوبكس يغلق منخفضًا

خسائر »وول ستريت« تبقي أسهم أوروبا 
قرب أقل مستوى في عامني

دفع هبوط حاد لوول ستريت األسهم 
األوروبية لالنخفاض في اجتاه نزولي 
قادته شركات النفط مع استمرار تراجع 
أسعار اخلام في حني هوى سهم رويال 
داتــش شل بعد تقارير عن استحواذ 

محتمل.
ــس 600  ــوك ــت ـــر س ـــؤش ـــــزل امل ون
األوروبـــي 0.5 باملئة بحلول الساعة 
0811 بتوقيت جرينتش ليقترب من أقل 
مستوى في عامني الذي سجله األسبوع 
املاضي في حني تتنامى املخاوف بشأن 
النمو االقــتــصــادي الــبــطــيء لينصب 
االهتمام على حتركات محتملة لصناع 

السياسات.
ولم يكن خلطاب الرئيس الصيني 
ــــذي كــــان يــأمــل  ــغ، ال ــن ــي شـــي جـــني ب
مستثمرون أن يعزز املعنويات، أي أثر 
يذكر وحتولت األنظار صوب مجلس 
ــادي )البنك املركزي  االحتياطي االحت
األمريكي( الذي من شبة املؤكد أن يرفع 

أسعار الفائدة يوم األربعاء.
ونــزل ستكوس 600 أكثر مــن 12 
باملئة منذ بداية العام ويتجه للهبوط 
ــرابــع على الــتــوالــي نتيجة  للشهر ال
التباطؤ االقتصادي وعــدم االستقرار 

السياسي في أوروبا.
ويوم الثالثاء هبطت جميع القطاعات 
ــوء عــلــى مـــدى هشاشة  ــض مسلطة ال

املعنويات.
ونزلت أسعار النفط ألقل مستوى فما 

يزيد على ثمانية أشهر نتيجة املخاوف 
بشأن الطلب في املستقبل وسط تباطؤ 
النمو االقتصادي العاملي لتهبط أسعار 

اخلام أربعة باملئة.
ـــع ســهــم شـــل 1.8 بــاملــئــة  ـــراج وت
بسبب تقرير لبلومبورج بأن الشركة 
اإلجنليزية الهولندية جتري محادثات 
لــشــراء انــديــفــر إنــرجــي ريسورسيز 

بحوالي ثمانية مليارات دوالر.
وانخفض سهما بي.بي وتوتال أكثر 
من واحــد باملئة لكل منهما بينما هبط 
سهم أكر بي.بي النرويجية 5.1 باملئة 
ليقود الشركات اخلاسرة على املؤشر 

ستوكس.
وحلقت األسهم اليابانية بنظيرتها 
ــت منخفضة أمــس   ــق ــل الــعــاملــيــة وأغ
الــثــالثــاء، مــع إغـــالق املــؤشــر توبكس 
عند أدنـــى مستوى فــي 19 شــهــرا في 
الوقت الــذي تسببت فيه حالة القلق 
بشأن تباطؤ النمو العاملي في التأثير 
سلبا على األســهــم املرتبطة بــالــدورة 

االقتصادية.
وأغلق املؤشر نيكي منخفضا 1.82 
باملئة إلــى 21115.45 نقطة بعد أن 
ــو أدنــى  ــس 21107.13 نقطة وه الم

مستوى منذ 11 ديسمبر.

بورصة فرانكفورت

وكالة الطاقة: زيادة الطلب العاملي 
2023 على الفحم بحلول 

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثالثاء إن 
الطلب على الفحم سيرتفع حتى عام 2023 إذ 
يعوض النمو في الهند ودول آسيوية أخرى 

التراجع في أوروبا والواليات املتحدة.
وأضــافــت الوكالة ومقرها باريس إن من 
املتوقع أن يرتفع استهالك الفحم كوقود 0.2 
باملئة سنويا من 5355 مليون طن من مكافئ 
الفحم في 2018 إلــى 5418 مليونا في عام 

.2023
ويأتي التقرير بعد أيام من اتفاق نحو 200 
دولة على قواعد تنفيذ اتفاق املناخ التاريخي 
ــذي يهدف إلــى تقليص انبعاثات الوقود  ال
األحفوري للحفاظ على معدل ارتفاع درجة 
حــرارة االرض هذا القرن عند أقل من درجتني 

مئويتني.
وقـــال التقرير ”رغم االهــتــمــام اإلعــالمــي 

الكبير بالتخارج من استثمارات الفحم والنأي 
عنه، اتضح أن االجتاهات في السوق تقاوم 

التغيير“.
ويــظــل الفحم ثــانــي أكــبــر مــصــدر أساسي 
للطاقة في العالم بعد النفط وأكبر مصدر 
لتوليد الكهرباء. وذكــرت الوكالة أن حتقيق 
العالم ألهــداف املناخ يتطلب العمل أكثر علي 
تطوير تكنولوجيا جمع وتخزين واستغالل 
الكربون التي تعمل على استخالص الغاز وإما 
تخزين ثاني أكسيد الكربون حتت األرض أو 

استخدامه في صناعات أخرى.
وقال فاحت بيرول املدير التنفيذي للوكالة 
”نقول ببساطة...من أجــل حتقيق أهــداف 
االســتــدامــة، لــن يكون هناك مستقبل للفحم 
بــدون تكنولوجيا جمع وتخزين واستغالل 

الكربون“.

صندوق النقد الدولي مينح 
املغرب خط ائتمان جديدًا »وقائيًا«

منح  صندوق النقد الدولي املغرب »خط 
وقاية وسيولة« بقيمة 3 مليارات دوالر، مرحباً 

»بالتقدم الكبير« الذي حققه هذا البلد.
وقال الصندوق إن خط االثتمان هذا الذي 
تبلغ قيمته بــدقــة 2،97 مليار دوالر منح 
ــذا النظام خصوصا  لسنتني. ويستخدم ه
ــن مشاكل  ــدول الــتــي تــعــانــي م ــل كضمانة ل
اقتصادية من أجل طمأنة األسواق الدولية، وال 
حتتاج الدول املستفيدة منه في أغلب األحيان 

القتراض هذه املبالغ.
وقــال الصندوق في بيانه »على الرغم من 
ارتفاع كبير في أسعار النفط العاملية، خفضت 
السلطات الهشاشة امليزانية واخلارجية 
للبالد وطبقت إصالحات مهمة مدعومة بثالث 
اتفاقيات سابقة خلط الوقاية والسيولة« 

أبرمت في 2012 و2014 و2016.
وأضافت الهيئة املالية الدولية أن »االتفاق 
اجلــديــد خلــط الــوقــايــة والــســيــولــة سيشكل 
ضمانة ضــد الصدمات اخلارجية وسيدعم 
اجلهود التي تبذلها السلطات ملواصلة تعزيز 
متانة االقتصاد والعمل مــن أجــل منــو أكبر 

وأشمل«.
وأوضح الصندوق أن »السلطات املغربية 
تنوي اعتبار هذا االتفاق اجلديد اتفاق وقاية 

كما فعلت في االتفاقيات الثالث السابقة«.
ونقل البيان عن ميتسوهيرو فوروساوا 
نائب املديرة العامة للصندوق أن »املغرب حقق 
تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في 

السنوات األخيرة«.
وأضــاف أن »النمو بقي متينا في 2018 
ويتوقع أن يتسارع تدريجيا في األمد املتوسط، 
مع حتسن في الــظــروف اخلارجية وتطبيق 

اإلصالحات بثبات«.
وتابع إن »حاالت اخللل اخلارجية تراجعت 
بشكل كبير وإصالح املالية العامة حقق تقدماً 
وكــوادر العمل واملؤسسات تــعــززت«. إال أن 
ـــاق تبقى معرضة  ــاوا رأى أن »اآلف ــوروس ف
ملــخــاطــر خــارجــيــة بينها تــصــاعــد املخاطر 
ــدى الشركاء  ــو بــطــيء ل اجليوسياسية ومن
التجاريني الرئيسيني للمغرب وتقلب األسواق 

املالية العاملية«.
ــأن »خط  ــي ب ــدول وذكـــر صــنــدوق النقد ال
الوقاية والسيولة أقــر في نهاية 2011 من 
أجــل أن ُتلبى بليونة أكبر احتياجات الــدول 
األعضاء للسيولة التي تقدم معطيات أساسية 
سليمة وحصيلة أداء متينة في تنفيذ السياسة 
االقــتــصــاديــة، لكنها تبقى هشة فــي بعض 

النقاط.

حقل الفيل في ليبيا

ال����ن����ف����ط م��������ن  ي������وم������ي������ًا  ب������رم������ي������ل  أل����������ف   70 ح��������وال��������ي  ي�����ن�����ت�����ج  ال�����ل�����ي�����ب�����ي  ال������ف������ي������ل  ح������ق������ل 

حقل الشرارة النفطي

استقرت أســعــار الــذهــب أمس  
ــت أعلى  ــس ــاء بــعــدمــا الم ــالث ــث ال
مستوى في أسبوع قبيل اجتماع 
مهم ملجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( فيما ظل 
ــدوالر يتعرض لضغوط جراء  ال
تكهنات بأن دالئل حدوث اضطراب 
اقتصادي قد حتفز املركزي على 

وقف سياسة التشديد النقدي.
ومن املتوقع أن يرفع اجتماع 
اللجنة االحتادية للسوق املفتوحة 
أسعار الفائدة في اجتماعه الذي 
يبدأ في وقت الحق يوم الثالثاء 
ويــســتــمــر يــومــني لــكــن التركيز 
سيكون على توقعات اللجنة لعام 

.2019
واستقر الذهب في التعامالت 
الــفــوريــة عند 1245.56 دوالر 

لألوقية بحلول الساعة 0712 
بــتــوقــيــت جــريــنــتــش. والمــســت 
األسعار أعلى مستوى لها منذ 11 
ديسمبر كانون األول عند 1249 
دوالرا في وقت سابق من اجللسة.

ـــذهـــب فـــي الــعــقــود  ونـــــزل ال
األمريكية اآلجلة 0.2 باملئة إلى 

1249.6 دوالر لألوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخــــرى، اســتــقــرت الفضة عند 
14.66 دوالر لألوقية بينما نزل 
البالتني 0.6 باملئة إلى 789 دوالرا 

لألوقية.
وتــــراجــــع الـــبـــالديـــوم إلــى 
1256.80 دوالر لألوقية بعدما 
ــس مستوى قياسيا مرتفعا  الم
عند 1269.5 دوالر في اجللسة 

السابقة.

األميركي« »املركزي  اجتماع  ترقب  مع  أسبوع  في  مستوى  أعلى  إلى  الذهب 

سبائك من الذهب في فيينا

الجتذاب  ب��اردة«  »ح��رب 
الكبرى  ال��ب��ن��وك  م��ق��رات 

بعد »البريكست«
ــورات أزمــة  ــط يترقب الــقــطــاع املــالــي البريطاني ت
مفاوضات البريكست بقلق بالغ، فيما تسعى اجلهات 
الرقابية البريطانية إلى تكتيكات متعددة للحد من نزوح 

البنوك وأصولها املالية إلى املدن األوروبية األخرى.
ومــع بــدء العد التنازلي ملوعد خــروج بريطانيا من 
ــي، تدور معركة بعيدة عن األنظار بني  االحتــاد ااألوروب
بنك إجنلترا املــركــزي والسلطات النقدية األوروبــيــة، 
الجتذاب املقرات الرئيسية لكبريات املؤسسات املالية وما 

تديره من مليارات.
ويعتبر قطاع اخلدمات املالية شديد األهمية بالنسبة 
لالقتصاد البريطاني، فقد بلغت مساهمته %6.5 من 
الناجت احمللي اإلجمالي العام املاضي، أي نحو 119 مليار 
جنيه استرليني. ويعمل به 1.1 مليون موظف ميثلون 
%3،2 من القوة العاملة البريطانية. وساهم القطاع 
بضرائب بلغت 75 مليار جنيه إسترليني، مثلت %10 من 

إجمالي إيرادات الضرائب.
ووجهت هيئة الرقابة املالية في نوفمبر املاضي خطابا 
شديد اللهجة إلى 5 بنوك على األقل، حتذرها من نقل عمالء 
إلى خارج البالد إال في حاالت الضرورة القصوى، داعية 
البنوك إلى عدم االستجابة إلى ضغوط املركزي األوروبي.
ففي حني تقدمت البنوك العاملة في لندن بطلبات إلى 
املركزي األوروبــي لنقل مقرات إلى مدن أوروبية أخرى، 
إال أن املركزي لم يستجب إلى هذه الطلبات، مطالبا إياها 

بتقدمي مبررات مقنعة جلهة أحجام األعمال والعمالء.
 Frankfurt Main وأشــار تقرير أعدته مجموعة
Finance األملانية، إلى أن 30 بنكا على األقــل تقدمت 
ــــي لنقل مقرات  ــزي األوروب ــرك بطلبات إلــى البنك امل
عملياتها األوروبية إلى فرانكفورت. وقدر التقرير أن هذه 
املؤسسات ستنقل أصوال قد تصل قيمتها إلى 800 مليار 
يورو، فيما سينقل »دويتشه بنك« وحده أصوال تقدر بـ 

300 مليار يورو .

ال����ش����رارة ح���ق���ل  ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى  ال����ق����اه����رة  ال����ق����وة  ت���ع���ل���ن  ال���ل���ي���ب���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة  امل���ؤس���س���ة 

مصفاة للنفط بوالية فيالدلفيا األميركية

»باين كابيتال«: صندوق جديد 
4.65 مليار دوالر آلسيا بقيمة 

قال مصدر مطلع أمس إن شركة االستثمار 
املباشر العاملية باين كابيتال أغلقت صندوقها 
اجلديد الذي يركز علي آسيا عند 4.65 مليار 

دوالر متجاوزة املبلغ املستهدف.
وتابع املصدر، الــذي طلب عدم نشر اسمة 
ألن املعلومات سرية، أن باين كابيتال جمعت 
أربعة مليارات دوالر من مستثمرين خارجيني 
أو شركاء محدودين. وقدمت الشركة نفسها 

وأطراف ذات صلة 650 مليون دوالر.
كــانــت الشركة تستهدف بــني 3.5 مليار 
ــة مــلــيــارات دوالر وقــد امتنعت عن  ــع وأرب

التعقيب.
ــت تتدفق فيه  يــأتــي جمع األمـــوال فــي وق

رؤوس أمــوال جديدة على آسيا. ومنذ 2015 
ــات االســتــثــمــار املــبــاشــر 445  ــرك جمعت ش
مليار دوالر متويال جديدا للمنطقة لتسجل 
مخصصات االستثمار غير املستغلة مستوى 
قياسيا عند 336 مليار دوالر فــي ديسمبر 

كانون األول بحسب بريكني جلمع البيانات.
وصــنــدوق باين اجلديد آلسيا هو الرابع 
واألكبر حتى اآلن لكنه يظل صغيرا مقارنة 

بنظراء في املنطقة والعالم.
وفي سبتمبر ، أغلقت هيل هاوس كابيتال، 
املستثمر النشط في أكبر شركات التكنولوجيا 
في الصني، أحدث صناديقها بقيمة 10.6 مليار 

دوالر.

روافع تفرغ فحما من سفينة شحن


