
قال مصدران مطلعان أمس الثالثاء 
إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، تعتزم تقليص إم��دادات النفط 
اخل��ام اخلفيف املتجهة إل��ى املشترين 

اآلسيويني لشهر ابريل.
وعلى عكس الشهرين السابقني، من 
املتوقع بحسب املصدرين أن يتوقف 
املنتج ع��ن ت��وري��د إم����دادات إضافية 
م��ن اخل��ام العربي اخلفيف ج��دا فوق 

األحجام املتعاقد عليها.
وأوض����ح امل���ص���دران أن اخل��ط��وة 
حسنت الطلب على اخلامات اخلفيفة 
عالية الكبريت، مثل مربان وداس من 
أبوظبي، في السوق الفورية اآلسيوية، 

مما يقلص خصم أسعار تلك اخلامات.
ول��م يتسن حتى اآلن الوصول إلى 
أرام��ك��و ال��س��ع��ودي��ة للحصول على 

تعليق.

ذك��رت صحيفة البورصة املصرية 
أمس  الثالثاء أن مصر تستعد إلصدار 
س��ن��دات دول��ي��ة بقيمة ق��د تصل إلى 
خمسة مليارات دوالر ف��ي األسبوع 

اجلاري ببورصة لوكسمبورج.
كانت مصر جمعت ف��ي أب��ري��ل من 
العام املاضي ما قيمته 2.46 مليار 
دوالر من بيع سندات مقومة باليورو 
ألجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 

4.75 و5.625 باملئة على الترتيب.
وقالت الصحيفة إن مصر ”لن جتري 
جولة ترويجية لإلصدار خاصة وأن 
ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة ش��ه��دت اجتماعات 
باملستثمرين واستطالع اآلراء بشأن 

أسعار الفائدة املتوقعة“.
ول���م ي��ت��س��ن ل��روي��ت��رز ال��وص��ول 
ملسؤولي وزارة املالية املصرية حتى 

اآلن للحصول على تعقيب.
ك��ان وزي���ر املالية امل��ص��ري محمد 
معيط أبلغ رويترز في يناير أن بالده 
تعتزم البدء في برنامج طرح السندات 
الدولية بني فبراير وم��ارس بعمالت 

مختلفة جلمع ما بني ثالثة مليارات 
وسبعة مليارات دوالر.

واخ��ت��ارت مصر ب��ن��وك جولدمان 
ساكس وإت��ش.إس.ب��ي.س��ي وجيه.
ب��ي م���ورج���ان وس��ي��ت��ي ب��ن��ك إلدارة 

ط���رح ال��س��ن��دات امل��ق��وم��ة ب��ال��دوالر، 
كما اختارت بنوك ب��ي.إن.ب��ي باريبا 
وستاندرد تشارترد وبنك اإلسكندرية 
وناتكسيس إلدارة ط��رح السندات 
املقومة باليورو. تبلغ احتياجات مصر 

التمويلية في موازنة 2019-2018 
نحو 714.637 مليار جنيه )40.72 
مليار دوالر(، منها 511.208 مليار 
في شكل أدوات دي��ن محلية والباقي 
متويالت خارجية من إص��دار سندات 

وقرض صندوق النقد.
وقالت صحيفة البورصة إن مصر 
سددت 200 مليون دوالر من متأخرات 
ش��رك��ات النفط العاملية لتنخفض 
املديونية إل��ى مليار دوالر حتى 15 

ديسمبر املاضي.
وكانت مستحقات شركات النفط 
األجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار 
دوالر في 30 يونيو املاضي، وتسعى 
البالد لالنتهاء من سداد تلك املديونيات 
ب��ن��ه��اي��ة ع���ام 2019. وان��خ��ف��ض��ت 
املستحقات بذلك إلى أقل من النصف 
مقارنة مع مستواها في نهاية السنة 
املالية 2016-2017 حني بلغت 2.4 
مليار دوالر. وتبدأ السنة املالية في 
مصر في األول من يوليو وتنتهي في 

30 يونيو.
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ق��ال البيت األب��ي��ض إن ج��ول��ة ج��دي��دة من 
محادثات التجارة بني الواليات املتحدة والصني 
إلنهاء احلرب التجارية بني البلدين بدأت في 
واشنطن أم��س  ال��ث��الث��اء، وستعقد جلسات 
متابعة على مستوى أعلى في وقت الحق من 

األسبوع.
وت��أت��ي احمل��ادث��ات عقب جولة مفاوضات 
اختتمت في بكني األسبوع املاضي دون التوصل 
التفاق، لكن املسؤولني قالوا إنها أحرزت تقدما 
بشأن قضايا شائكة بني أكبر اقتصادين في 

العالم.
وذكر البيت األبيض في بيان أن احملادثات 
تهدف إلى ”إجراء تغييرات هيكلية ضرورية 
في الصني تؤثر على التجارة بني الواليات 
املتحدة والصني. سيناقش اجلانبان أيضا تعهد 
الصني بشراء كمية كبيرة من السلع واخلدمات 

من الواليات املتحدة“.
وستبدأ احملادثات األعلى مستوى اخلميس 
القادم وسيقودها املمثل التجاري األمريكي 
روب��رت اليتهايزر وهو مناصر قوي للضغط 
على الصني إلنهاء ممارسات تقول الواليات 
املتحدة إنها تشمل النقل القسري للتكنولوجيا 

من الشركات األمريكية وسرقة امللكية الفكرية.
وأكدت الصني، التي تنفي انخراطها في هذه 
املمارسات، أن نائب رئيس ال���وزراء ليو خه 
س��ي��زور واشنطن يومي اخلميس واجلمعة 

إلجراء احملادثات.
وق���ال ال��ب��ي��ت االب��ي��ض إن وزي���ر اخل��زان��ة 

ستيفن منوتشني ووزير التجارة ويلبور روس 
واملستشار االقتصادي الري كودلو واملستشار 
التجاري بيتر نافارو سيشاركون أيضا في 

احملادثات.
وم��ن املقرر زي��ادة الرسوم األمريكية على 
واردات قيمتها 200 مليار دوالر من الصني إلى 
25 باملئة من عشرة باملئة إذا لم يتم التوصل 

التفاق بحلول األول من مارس .

ستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى األسبوع اجلاري

جولة جديدة من محادثات التجارة 
األميركية الصينية في واشنطن

200 مليون دوالر من متأخرات شركات النفط العاملية سددت 

القاهرة تطرح سندات دولية تصل خلمسة مليارات دوالر هذا األسبوع

ستيفن منوتشني

قالت مجموعة الغاز الروسية جازبروم 
إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى خارج 
دول االحتاد السوفيتي السابق تراجعت 1.5 
باملئة على أساس سنوي في الفترة بني األول 

من يناير و15 فبراير ، لتصل إلى 25.9 مليار 
متر مكعب. وارتفع إنتاج الشركة من الغاز في 
تلك الفترة بنسبة 3.6 باملئة إلى 70.2 مليار 

متر مكعب.

1.5 باملئة تراجع صادرات »جازبروم« من الغاز 

السعودية تخفض صادرات اخلام اخلفيف آلسيا في ابريل

 2.32 »اس-أويل« تورد منتجات بقيمة 
مليار دوالر لوحدة تابعة لـ »أرامكو«

قالت اس-أوي��ل، ثالث أكبر شركة تكرير في 
كوريا اجلنوبية، أمس  الثالثاء إنها وقعت عقدا 
لبيع ما قيمته اإلجمالية 2.61 تريليون وون 
)2.32 مليار دوالر( من املنتجات النفطية املكررة 

إلى ذراع التجارة لشركة أرامكو السعودية.
وقالت اس-أويل، التي أكبر مساهميها أرامكو 

نفسها، في إفصاح تنظيمي إنها ستورد ما يصل 
إل��ى 17 مليون برميل م��ن ال��دي��زل وحتى 13 
مليون برميل من النفتا وما يصل إلى 12 مليون 
برميل من وقود الطائرات إلى أرامكو التجارية 
سنغافورة مبوجب العقد الساري بني أول يناير 

واحلادي والثالثني من ديسمبر 2019.

»إتـــــــش.إس.بـــــــي.ســـــــي«  أربـــــــــاح 
بـــفـــعـــل  لـــــلـــــتـــــوقـــــعـــــات  مـــــخـــــيـــــبـــــة 
وبريطانيا الصني  في  الضعف 

أع���ل���ن ب��ن��ك إت���ش.
إس.ب������ي.س������ي من��و 
أرباحه بوتيرة مخيبة 
ل��ل��ت��وق��ع��ات نتيجة 
ارتفاع التكلفة وهبوط 
األسهم، في حني حذر 
م��ن أن ضعف اآلف��اق 
االق��ت��ص��ادي��ة للصني 
وب��ري��ط��ان��ي��ا سيضع 
املزيد من العقبات هذا 

العام.
وق�������ال ال���رئ���ي���س 
التنفيذي جون فلينت 
أمس  الثالثاء إن البنك 
يظل حذرا إزاء املخاطر 
ال��ن��زول��ي��ة ف��ي البيئة 
االق��ت��ص��ادي��ة احلالية 
والتوترات التجارية 

العاملية ومستقبل أسعار الفائدة.
ونزل سهم البنك في هوجن كوجن 2.7 باملئة بعد اإلعالن عن 

األرباح.
وميثل التباطؤ االقتصادي في الصني ال��ذي يتفاقم بفعل 
احل��رب التجارية مع الواليات املتحدة حتديا الستراتيجية 
إتش.إس.بي.سي لضخ مزيد من املوارد في آسيا حيث حتقق 

بالفعل أكثر من ثالثة أرباع أرباحها.
كما تضرر أكبر بنك أوروب��ي من حيث القيمة السوقية من 
الرياح املعاكسة التي تهب من بريطانيا التي سجلت أبطأ وتيرة 
منو في نصف عام في االشهر الثالثة املنتهية في نوفمبر فيما 
تعاني املصانع من أوضاع جتارية عاملية صعبة واقتراب موعد 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
وأعلن البنك أن االرب��اح قبل حساب الضرائب بلغت 19.9 
مليار دوالر لعام 2018 بارتفاع 16 باملئة من 17.2 مليار في 
السنة السابقة، ولكن دون متوسط التوقعات البالغ 22 مليار 

بحسب بيانات رفينيتيف من واقع تقديرات 17 محلال.

»هـــــــــونـــــــــدا« تــــغــــلــــق مـــصـــنـــعـــهـــا 
الوحيد في لندن عام 2022 

3500 وظيفة وفقد 
قال عضو بالبرملان لرويترز إن شركة صناعة السيارات 
اليابانية هوندا ستعلن إغالق مصنع السيارات الوحيد لها في 
بريطانيا في 2022 مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، في أحدث 
ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا مع اقتراب انسحابها من 

االحتاد األوروبي.
و مصنع هوندا في سويندون بجنوب إجنلترا هو الثاني 
الذي ستغلقه هوندا في 2022. وقالت شركة صناعة السيارات 
قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 
2022 سعيا لدمج مواقع اإلنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا 

السيارات اجلديدة.
أنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون حيث 
تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل 
بقليل من عشرة باملئة من إجمالي انتاج بريطانيا البالغ 1.52 

مليون سيارة.
وقال جاستني توملينسون عضو البرملان من سويندون إنه 
اجتمع مع وزير األعمال وممثلني من هوندا حيث أكدوا اخلطوة.

الني يضعف مع تلميح بنك اليابان 
لتيسير محتمل واليورو يقلص مكاسبه

ارتفع الدوالر أمام الني أمس  الثالثاء بعدما أثار 
محافظ بنك اليابان املركزي احتمال زيادة التيسير 
النقدي، بينما انحسرت موجة االرتفاع األخيرة 
لليورو مع عودة التركيز على التحديات االقتصادية 

التي تواجه املنطقة.
وزاد ال���دوالر إل��ى 110.615 ين من املستوى 
املنخفض 110.45 ين الذي سجله في وقت سابق 

من اجللسة.
وق��ال محافظ بنك اليابان هاروهيكو ك��ورودا 
أمام البرملان إن البنك مستعد لزيادة التحفيز إذا 
أضر صعود الني القوي باالقتصاد وحال دون بلوغ 

مستوى التضخم الذي يستهدفه عند اثنني باملئة.
واستقر مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية أمام سلة من ست عمالت رئيسية، عند 
96.914 بعدما ختم اجللسة السابقة دون تغيير. 
وكانت األس��واق املالية األمريكية مغلقة مبناسبة 

عطلة يوم الرؤساء.

وانخفض ال��ي��ورو 0.15 باملئة إل��ى 1.1297 
دوالر. وكانت العملة األوروبية املوحدة ارتفعت 
0.16 باملئة في ، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في 

ثالثة أشهر البالغ 1.1234 دوالر.
ك��ان ال��ي��ورو تلقى دعما من حتسن معنويات 
املستثمرين مع زيادة التوقعات بانحسار التوتر 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني بعدما أعلن 

كال اجلانبني عن إحراز تقدم في احملادثات.
ويعقد صناع السياسات ف��ي البنك املركزي 
األوروب��ي اجتماعهم املقبل في السابع من مارس ، 
حيث من املتوقع أن يقلصوا تكهنات النمو والتضخم 
في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من أشد 

تباطؤ في نحو خمس سنوات.
وت��راج��ع ال���دوالر االس��ت��رال��ي 0.2 باملئة إلى 
0.7113 دوالر أمريكي، بعدما نشر بنك االحتياطي 
االس��ت��رال��ي )البنك امل��رك��زي( محضر اجتماعه 

بخصوص السياسة النقدية.

نيكي يصعد ألعلى مستوى في 
شهرين وسهم سوفت بنك يهبط

ارتفعت األسهم اليابانية إلى مستوى جديد 
هو األعلى في شهرين أمس  الثالثاء بدعم من 
انفراجة في محادثات التجارة بني الواليات 
املتحدة وال��ص��ني، وق���ادت املكاسب األسهم 
الدفاعية مع استمرار املستثمرين في توخي 

احلذر بشأن اآلفاق االقتصادية العاملية.
وزاد املؤشر نيكي القياسي 0.10 باملئة 
ليغلق عند 21302.65 نقطة، مسجال أعلى 

مستوى إغالق له منذ منتصف ديسمبر.
وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.28 
باملئة إل��ى 1606.52 نقطة، مسجال أعلى 

مستوياته في شهرين أيضا.
وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 3.3 باملئة، 
بعدما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن 
مستثمرين رئيسيني من بينهم صندوق الثروة 
السيادي السعودي غير راضني عن التقييمات 

املرتفعة لصندوقها رؤية.
وبصفة عامة، تفتقر األسواق إلى مؤشرات 

تسترشد بها في حتركاتها مع إغالق األسواق 
األمريكية بسبب عطلة، لكن املعنويات ظلت 
إيجابية إل��ى حد كبير مع بحث املستثمرين 
عن أي دالئ��ل على مدى التقدم في مفاوضات 

التجارة بني واشنطن وبكني.
وتقدمت األس��ه��م الدفاعية حيث صعدت 
أسهم سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد 
وسط اليابان بنسبة اثنني باملئة و1.6 باملئة 

على الترتيب.
كما ارتفعت أسهم شركات امل��راف��ق، حيث 
زاد سهم تشوبو للطاقة الكهربائية 2.7 باملئة 

وطوكيو للغاز 2.2 باملئة.
وتراجعت أسهم الكثير من املصنعني مع 
استمرار املستثمرين في توخي احلذر من أن 
يؤثر التباطؤ في الصني وغيرها سلبا على 

إيراداتهم.
ونزل سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.3 

باملئة بينما هبط سهم باناسونيك 0.7 باملئة.

محمد معيط

أسهم أوروبا عند ذروة أكتوبر

تراجعت األسهم األوروبية قليال عند الفتح 
أمس  الثالثاء لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة 
لم تشهدها منذ أكتوبر حيث ساعد التفاؤل بشأن 
محادثات التجارة الصينية األمريكية في اإلبقاء 
على املعنويات عالية رغم بعض النتائج املخيبة 
لآلمال من شركات مثل مجموعة بي.اتش.بي 

وبنك اتش.اس.بي.سي.
وفي الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، كان 
املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي منخفضا 0.2 
باملئة مع بقاء معظم البورصات األوروبية شبه 

مستقرة.

وتستضيف واش��ن��ط��ن ج��ول��ة ج��دي��دة من 
احملادثات بني الواليات املتحدة والصني لتسوية 

حربهما التجارية.
وك���ان ات���ش.اس.ب���ي.س���ي م��ن ب��ني األسهم 
املنخفضة التي دفعت املؤشرات للتراجع حيث 
جاءت نتائج البنك مخيبة لآلمال بفعل ارتفاع 
التكاليف وتراجعات األسهم التي نالت من نشاط 

التداول.
وخفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه 
للسهم إلى ”محايد“ عقب إعالن النتائج، قائال إن 

فرص صعوده ”محدودة“.

جون فلينت


