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ارتفاع خام القياس العاملي مزيج برنت  1.1باملئة

صعود أسعار النفط وسط مخاوف بشأن منو الطلب

ارتفعت أس��ع��ار النفط اخل��ام أم��س االث��ن�ين بعد
الهجوم الذي شنه انفصاليون مينيون على منشأة نفط
سعودية في مطلع األسبوع بينما يبحث املتعاملون
عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بني
الصني والواليات املتحدة.
لكن تقريرا متشائما ملنظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوبك) أثار مخاوف بشأن منو الطلب على النفط.
وبحلول الساعة  0255بتوقيت جرينتش ،ارتفع
خام القياس العاملي مزيج برنت  64سنتا أو نحو 1.1

في املئة إلى  59.28دوالر للبرميل.
وارت��ف��ع خ��ام ال��ق��ي��اس األم��ري��ك��ي غ��رب تكساس
الوسيط  55سنتا أو واحدا في املئة إلى  55.42دوالر
للبرميل.
وقال إدوارد مويا كبير محللي األس��واق في أواندا
بنيويورك ”يستفيد النفط من التفاؤل العام املتمثل
في أننا لن نشهد سيناريو احلرب التجارية الرهيبة
وبعدما نبه ه��ج��وم بطائرة مسيرة على منشآت
للنفط والغاز في السعودية األس��واق بأن التوترات

رفض مسؤولو البيت األبيض املخاوف من تباطؤ
النمو االقتصادي وقالوا إن مخاطر الركود ضعيفة
رغم تقلب أسواق السندات العاملية على مدى األسبوع
املاضي ،مؤكدين أن احل��رب التجارية مع الصني لم
تتسبب في أي خسائر للواليات املتحدة.
وق��ال الري ك��ودل��و املستشار االق��ت��ص��ادي للبيت
األبيض إن ممثلي ال��ش��ؤون التجارية في الواليات
املتحدة والصني سيجرون محادثات في غضون عشرة
أيام وإنه ”إذا جنحت هذه االجتماعات ...نعتزم دعوة
(ممثلي) الصني للحضور إل��ى ال��والي��ات املتحدة“
لدعم إحراز تقدم في املفاوضات من أجل إنهاء احلرب
التجارية التي باتت تشكل خطرا محتمال على النمو
االقتصادي العاملي.
ورغم توقف احملادثات في الوقت احلالي وتهديد
زيادة الرسوم اجلمركية وغيرها من القيود التجارية

احملدقة باالقتصاد العاملي ،قال كودلو لبرنامج فوكس
نيوز صنداي إن الواليات املتحدة ال تزال ”في حالة
جيدة جدا“.
وأضاف ”ال ركود في املدى املنظور ...املستهلكون
يعملون وأجورهم تزيد .هم ينفقون ويدخرون“.
جاءت تصريحات كودلو بعدما قادت املخاوف من
ركود أمريكي محتمل األسواق املالية على مدى أسبوع
وبدا أنها دفعت مسؤولي اإلدارة األمريكية لالهتمام
مبا إذا ك��ان االقتصاد سيحافظ على متاسكه أثناء
احلملة االنتخابية الرئاسية في عام .2020
وه���وت ث�لاث��ة م��ؤش��رات ق��ي��ادي��ة ف��ي ال��ب��ورص��ات
األمريكية األسبوع املاضي بسبب مخاوف الكساد إذ
أغلقت بتراجع ثالثة باملئة تقريبا  ،لكنها استعادت
مكاسبها بحلول يوم اجلمعة إثر توقعات بأن البنك
املركزي األوروبي رمبا يقرر خفض سعر الفائدة.

اقتصاد

اجليوسياسية في الشرق األوسط لن تنتهي قريبا“.
م��ن ناحية أخ���رى ،ق��ال الري ك��ودل��و املستشار
االقتصادي للبيت األبيض إن ممثلي الشؤون التجارية
في الواليات املتحدة والصني سيجرون محادثات في
غضون عشرة أيام وإنه ”إذا جنحت هذه االجتماعات...
نعتزم دعوة (ممثلي) الصني للحضور إلى الواليات
املتحدة“ لدعم إحراز تقدم في املفاوضات من أجل إنهاء
احلرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتمال على
النمو االقتصادي العاملي.
وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة
ارتفاع عدد حفارات النفط النشطة في الواليات املتحدة
للمرة األولى منذ  7أسابيع األسبوع املاضي.
وارتفع عدد احلفارات النشطة بواقع  6حفارات،
وه��ي أكبر زي���ادة منذ أب��ري��ل امل��اض��ي ،ليصل العدد
اإلجمالي إلى  770حفارا ً.
وت��راج��ع ع��دد ح��ف��ارات النفط على م��دار األشهر
الثمانية امل��اض��ي��ة م��ع ق��ي��ام ش��رك��ات االستكشاف
واإلنتاج املستقلة بخفض اإلنفاق على أعمال احلفر
اجلديدة ،بينما تركز بشكل أكبر على منو األرباح بدال
من زيادة اإلنتاج.
وكانت خفضت منظمة أوب��ك للنفط من توقعاتها
لنمو الطلب على النفط في العام احلالي ،بواقع 40
ألف برميل يوميا ً ليصل إلى  1.1مليون برميل يوميا.
تأتي توقعات أوبك املتشائمة لسوق النفط للفترة
املتبقية من العام احلالي ،مع تباطؤ النمو االقتصادي
في الوقت الذي يضخ فيه املنتجون املنافسون املزيد
من اخلام.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط
في  2020عند  1.14مليون برميل يومياً ،بارتفاع
طفيف مقارنة مع العام اجلاري.

قطر تبيع  4شحنات من خام الشاهني
للتحميل في أكتوبر بعالوات أقل

ق��ال ت��اج��ران إن قطر للبترول باعت أرب��ع
شحنات من خام الشاهني ،للتحميل في أكتوبر
مبتوسط ع�ل�اوة  1.71دوالر ف��وق األس��ع��ار
املعروضة خلام دبي ،انخفاضا من  1.82دوالر
قبل شهر.
وأض��اف امل��ص��دران أن قطر للبترول حددت
سعر الشحنات في العقود محددة األجل للتحميل
في أكتوبر عند عالوة  1.81دوالر للبرميل إلى

األس��ع��ار امل��ع��روض��ة خل��ام دب��ي انخفاضا من
 1.84دوالر قبل شهر.
والشحنات األرب��ع للتحميل في الفترة بني
األول والثاني من أكتوبر و 17-16و29-28
و 30-29من الشهر ذاته.
وقال التاجران إن شل اشترت شحنتني بينما
اشترت شيفرون شحنة واحدة .وما زال مشتري
الشحنة األخيرة غير معروف.

البنك األفريقي للتنمية :مخاطر
كودلو :احلرب التجارية مع الصني لم تسبب أي خسائر للواليات املتحدة
النمو «تزداد يوما بعد يوم»

الري كودلو

البنوك تضغط على األسهم السعودية ..وصناعات قطر تصعد في الدوحة
أغلقت البورصة السعودية منخفضة
بسبب ضعف أسهم البنوك ،في حني توقف
االجت��اه النزولي للبورصة القطرية الذي
استمر على مدى ثالثة أي��ام بفضل تعافي
سهم صناعات قطر بعد تراجعات حادة
بفعل نتائج الشركة في النصف األول.
وت���راج���ع م��ؤش��ر األس��ه��م ال��س��ع��ودي��ة
 0.3باملئة ،إذ خسر سهم البنك السعودي
البريطاني نحو  1.3باملئة وهبط سهم
م��ج��م��وع��ة س��ام��ب��ا امل��ال��ي��ة  1.3ب��امل��ئ��ة.
واس��ت��ؤن��ف��ت ال���ت���داوالت ف��ي ال��ب��ورص��ة
السعودية بعد عطلة عيد األض��ح��ى في
األسبوع املاضي.
وتعرضت أسهم البنوك لضغوط في
األسابيع األخيرة بعد قرار البنك املركزي
السعودي خفض أس��ع��ار الفائدة اقتداء
مبجلس االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي (البنك
املركزي األمريكي) ،وهو ما يتوقع احملللون
أن يضغط ع��ل��ى ه��وام��ش رب���ح البنوك

السعودية .وأوقفت األسهم القطرية موجة
خسائر بفضل سهم صناعات قطر ذي الثقل

الودائع في بنوك اإلمارات
تفوق القروض طوال  27شهر ًا
واص��ل��ت ال��ودائ��ع املصرفية تفوقها على القروض
بالبنوك العاملة ف��ي دول��ة اإلم����ارات ،للشهر السابع
والعشرين على التوالي دون تراجع بإجمالي  81.6مليار
درهم بنهاية شهر يونيو املاضي بحسب بيانات مصرف
اإلمارات املركزي.
وبحسب تقرير لصحيفة البيان ،يأتي تفوق الودائع
على ال��ق��روض بالبنوك ف��ي ظ��ل من��و مستمر للودائع
واإلقراض املصرفي معا ً ،ما يعكس حيوية النظام املصرفي
كما تتطلب زيادة الفوائض بني الودائع واإلقراض تخفيف
البنوك من قيودها على اإلق���راض س��واء للشركات أو
األفراد.
وشدد خبراء اقتصاديون وماليون بحسب الصحيفة
على أن استمرار تفوق الودائع على القروض املصرفية
يعكس جاذبية القطاع املصرفي لودائع املقيمني وغير
املقيمني وكذلك جاذبيته لإلقراض.
وأشار اخلبراء إلى النجاح الكبير الذي يحققه النظام
املصرفي على م��دار  27ش��ه��را ً وظهر جلياً ف��ي الفيض
املستمر للودائع على القروض خاصة بعد أن تالشت
الفجوة بني القروض والودائع في مارس .2017
وتكشف امل��ؤش��رات املصرفية للقطاع املصرفي في
اإلم���ارات ع��ن الفيض املستمر للودائع على القروض
وفاضت الودائع املصرفية على القروض بنهاية يونيو
 2019إلى  81.6مليار درهم مقابل  61.7مليار بنهاية
يونيو .2018
وأك��د اخلبير االق��ت��ص��ادي مستشار غرفة أبوظبي،
جنيب الشامسي ،أن التفوق القياسي املستمر للودائع
على القروض هو صمام أمان للنظام املصرفي من حيث
السيولة مشيرا ً إلى أن القطاع املصرفي شهد قبل مارس
 2017فجوة بسبب تفوق القروض على الودائع.
م��ن جهته ن��وه مدير اخل��زان��ة ف��ي مصرف اإلم���ارات
للتنمية ،أحمد يوسف ،ب��أن السيولة اإلجمالية حققت
مستويات غير مسبوقة نهاية يونيو املاضي حيث بلغت
 1.645تريليون درهم وهي األعلى في تاريخ اإلمارات.
كما أن أص��ول البنوك وموجوداته تالمس حالياً 3
ال
ال ع��ن أن هناك من��وا ً متواص ً
تريليونات دره���م ،فض ً
وإيجابيا ً في اإلقراض والودائع معا ً.

الذي قفز  4.3باملئة بعدما مني بخسائر على
مدار ست جلسات.

وق��ال ط�لال السمهوري رئيس إدارة
األص����ول ف��ي أم����وال ”انخفض (س��ه��م)
ص��ن��اع��ات قطر كثيرا األس��ب��وع املاضي
مم��ا جعل التقييم مغريا رغ��م النتائج
الضعيفة“ ،مضيفا أن م��ؤش��ر السوق
القطرية تلقى دعما من مكاسب األس��واق
العاملية.
وارتفعت األسهم في الواليات املتحدة
وأوروب��ا يوم اجلمعة بدعم من توقعات
بخفض البنك املركزي األوروب��ي ألسعار
الفائدة ،لكن ال��دوالر تخلى عن مكاسبه
مقابل اليورو بعدما ذكر تقرير صحفي أن
احلكومة األملانية مستعدة لالستدانة من
جديد من أجل التحفيز االقتصادي.
ون���زل م��ؤش��ر ب��ورص��ة أب��وظ��ب��ي 0.3
باملئة ،م��ع انخفاض سهم بنك أبوظبي
األول  0.8باملئة .وتراجع مؤشر السوق
األول الكويتي  1.7باملئة بفعل هبوط سهم
بيت التمويل الكويتي  2.2باملئة.

قال رئيس البنك األفريقي للتنمية لرويترز إن
احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني
والضبابية التي تكتنف خ��روج بريطانيا من
االحت��اد األوروب��ي تشكالن مخاطر على اآلفاق
االقتصادية في أفريقيا ،والتي ”تزداد يوما بعد
يوم“.
أحدث اخلالف التجاري بني أكبر اقتصادين
في العالم اضطرابات في األسواق العاملية وأثار
قلق املستثمرين مع دخوله العام الثاني دون
ظهور نهاية له في األفق.
من ناحية أخرى ،تبدو بريطانيا في طريقها
للخروج من االحت��اد األوروب��ي يوم  31أكتوبر
بدون اتفاق بخصوص الفترة االنتقالية ،وهو
ما يخشى االقتصاديون أن يؤدي لتعطيل حركة
التجارة على نحو خطير.
وقال أكينومي أديسينا رئيس البنك األفريقي
للتنمية إن البنك ق��د ي��ع��دل توقعاته للنمو
االقتصادي في أفريقيا ،والبالغة أربعة باملئة
في  2019و 4.1باملئة في  ،2020إذا تسارعت
الصدمات اخلارجية العاملية.
وأبلغ أديسينا رويترز على هامش اجتماع
مجموعة التنمية لدول اجلنوب األفريقي في دار
السالم عاصمة تنزانيا التجارية ”عادة ما نعدل
ذلك بناء على الصدمات اخلارجية العاملية التي
قد تبطئ النمو العاملي ،وه��ذه املشكالت تزداد
يوما بعد يوم“.
وأضاف ”هناك اخلروج البريطاني ،وكذلك

أكينومي أديسينا

املواجهات التي اشتعلت في اآلونة األخيرة بني
باكستان والهند ،إلى جانب احل��رب التجارية
بني الواليات املتحدة والصني .كل هذه األمور
ميكن أن جتتمع معا إلبطاء النمو العاملي ،ولذلك
تداعياته على الدول األفريقية“.
وذكر رئيس البنك أن البلدان األفريقية حتتاج
لتعزيز التجارة مع بعضها البعض وتعزيز
قيمة اإلنتاج الزراعي للحد من تأثير الصدمات
اخلارجية .وأشار إلى أن منطقة التجارة احلرة
في القارة األفريقية التي جرى تدشينها الشهر
املاضي قد تساهم في تسريع النمو االقتصادي
والتنمية ،لكن على ال��دول األفريقية أن تزيل
احلواجز غير اجلمركية لدعم التجارة.

املؤشر نيكي يغلق مرتفع ًا وآمال
التحفيز تهدئ مخاوف الركود

دويتشه بنك يقود األسهم األوروبية لالرتفاع
ارت��ف��ع��ت األس���ه���م األوروب���ي���ة
أم���س االث��ن�ين ل��ت��واص��ل املكاسب
التي حققتها في اجللسة السابقة
مع ارتفاع األسهم األملانية بقيادة
دويتشه بنك وترحيب املستثمرين
بخطط أمل��ان��ي��ا وال��ص�ين ملواجهة
التباطؤ االقتصادي.
وق��ف��ز سهم دوي��ت��ش��ه بنك 3.6
باملئة ودف��ع املؤشر داك��س األملاني
للصعود  1.1باملئة.
وتعززت األسهم في أوروبا يوم
اجلمعة بفضل تقرير بأن احلكومة
االئتالفية في أملانيا ستكون مستعدة
للتخلي عن قاعدة ت��وازن امليزانية
واالستدانة ملواجهة ركود محتمل.
وأع��ل��ن ب��ن��ك ال��ش��ع��ب الصيني
(ال��ب��ن��ك امل���رك���زي) ع��ن إص�لاح��ات

لسعر الفائدة الرئيسي في مطلع
األسبوع للمساهمة في دفع أسعار
الفائدة للهبوط.
وبحلول الساعة  0713بتوقيت

جرينتش ،زاد مؤشر ستوكس 600
األوروبي واحدا باملئة بعد أن ارتفع
من أقل مستوى في ستة أشهر  ،وقاد
قطاع التكنولوجيا املكاسب.

الذهب ينخفض بفعل قوة الدوالر
ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ال��ذه��ب أم��س
االثنني بفعل ارتفاع الدوالر وتعافي
األسهم فيما ساهمت تلميحات من
ب��ن��وك مركزية ك��ب��رى ح��ول العالم
بتبني املزيد من إجراءات التحفيز في
تهدئة املخاوف من حدوث ركود.
ون����زل ال���ذه���ب ف���ي ال��ت��ع��ام�لات
الفورية  0.4باملئة إل��ى 1507.11
دوالر لألوقية (األون��ص��ة) بحلول
الساعة  0602بتوقيت جرينتش.
وهبط الذهب في العقود األمريكية
اآلج��ل��ة  0.5باملئة إل��ى 1515.70
دوالر لألوقية .وحام مؤشر الدوالر،
ال��ذي يتتبع أداء العملة األمريكية
مقابل سلة من ست عمالت ،قرب أعلى

مستوى في أسبوعني ال��ذي سجله ،
ما يرفع تكلفة الذهب املقوم بالدوالر

األمريكي بالنسبة للمستثمرين من
حائزي العمالت األخرى.

ارتفع املؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو
لألوراق املالية أمس االثنني فيما ساهمت مؤشرات
على حت��رك البنوك املركزية ح��ول العالم لتبني
خطوات لدعم االقتصادات في تخفيف املخاوف
اآلنية من ركود عاملي.
ولكن التعامالت كانت محدودة إلى حد ما مع
استمرار اخل�لاف التجاري بني الواليات املتحدة
والصني وفي إثارة قلق املتعاملني.
وص��ع��د امل���ؤش���ر ن��ي��ك��ي  0.7ف���ي امل��ئ��ة إل��ى
 20563.16نقطة ،بينما زاد امل��ؤش��ر توبكس
األوسع نطاقا  0.6في املئة إلى  1494.33نقطة.
وق��ال تاكاشي هيروكي اخلبير ف��ي مونكس

سيكيورتيز ”حتسن ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة عزز
األسهم اليابانية ولكن ال��ت��داوالت ك��ان ضعيفة
جدا“.
وظلت حجم ال��ت��داوالت في السوق الرئيسية
ببورصة طوكيو ضعيفا عند  1.54تريليون
ين وهو األدن��ى في ستة أسابيع ويقل كثيرا عن
املتوسط اليومي البالغ  2.33تريليون في العام
املنصرم .وتعافت أسهم البنوك التي تضررت
األس��ب��وع امل��اض��ي ج��راء انخفاض ح��اد لعائدات
السندات .وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.
جيه املالية  1.3باملئة وارت��ف��ع سهم مجموعة
سوميتومو ميتسوي املالية  0.8باملئة.

 80باملئة من ديون األرجنتني أجنبية
اس��ت��ع��رض ك��ب��ي��ر محللي األس�����واق ف��ي تي
ماتريكس ،هيثم اجلندي ،أرقاماً مهمة حول الدين
األرجنتيني ال��ذي شكل عبئا ثقيال على اقتصاد
البالد وأفضى إل��ى خفض التصنيف االئتماني،
واستقالة وزير املالية نيكوالس دوخوفن.
وقال اجلندي في مقابلة مع «العربية» إن مشكلة
الدين في األرجنتني تتمثل في احلصة الكبيرة من
الديون األجنبية التي متثل  80%من إجمالي الدين
العام لألرجنتني بقيمة تصل بهذه الديون األجنبية
إلى  260مليار دوالر .وأشار إلى أرقام أكثر خطورة
من بينها مستحقات الدين األجنبي البالغة  33مليار
دوالر واجبة الدفع نهاية  ،2019بجانب مستحقات

ديون أخرى أجنبية في الربع الثاني  2020بقيمة
 20مليار دوالر ،في مقابل احتياطي نقد أجنبي
يقدر بنحو  66مليار دوالر في البالد.
وأفادت وسائل إعالم أرجنتينية أنّ وزير املالية
نيكوالس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية
أسبوع كارثي على املالية العامة للبالد ،إذ خسرت
خالله البورصة أكثر من  30%من قيمتها وتراجع
سعر البيزو بأكثر من .20%
وق��ال��ت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،التي نشرت رسالة
االستقالة ،إنّ وزير االقتصاد في احلكومة احمللية
إلقليم العاصمة بوينس آي��رس هرنان لوكونزا
سيخلف الوزير املستقيل على رأس وزارة املالية.

