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اجلدعان :مازلنا ندرس خيارات سوق ثانوية لطرح «أرامكو»

توترات الشرق األوسط ترتفع بالنفط رغم تعهد السعودية باستئناف اإلنتاج

محمد اجلدعان

ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط التي أبقت على حذر
املستثمرين ليغير اجتاهه النزولي الذي
شهده ف��ي وق��ت سابق م��ن التعامالت في
استمرار خلسائر تكبدها في اجللسة السابقة
بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد
إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.
ونزلت األسعار ستة باملئة بعدما صرح
وزير الطاقة السعودي أن اململكة استطاعت
العودة بإمدادات اخلام إلى مستويات ما قبل
هجمات مطلع األسبوع على منشأتني لها
مما أدى إلى توقف خمسة باملئة من اإلنتاج
العاملي للنفط.
ول��ك��ن اخل��س��ائ��ر توقفت بعد أن قالت
ال��والي��ات املتحدة إنها تعتقد أن الهجوم
على منشأتي النفط السعوديتني انطلق من
جنوب غرب إيران .ونفت إيران تورطها في
الهجوم.
وصعدت العقود اآلجلة خل��ام القياس
العاملي مزيج برنت  41سنتا أو  0.6باملئة

إلى  64.61دوالر للبرميل بحلول الساعة
 0652بتوقيت جرينتش ،بعدما هوت 6.5
باملئة في اجللسة السابقة.
وزادت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
الوسيط األمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل
 0.1باملئة إلى  59.41دوالر للبرميل بعدما
خسرت  5.7باملئة.
وقال وزير الطاقة األمير عبد العزيز بن
سلمان إن إنتاج النفط سيبلغ  9.89مليون
برميل يوميا في املتوسط في سبتمبر وفي
أكتوبر  ،وإن أكبر بلد مُصدر للخام في العالم
سيعمل على ضمان تزويد العمالء بإمدادات
نفطية كاملة في الشهر احلالي.
وأب��ل��غ��ت أرام���ك���و ع����ددا م��ن امل��ص��اف��ي
اآلسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة
ملخصصات أكتوبر من النفط اخلام ولكن مع
بعض التغييرات.
م��ن جهته ق��ال وزي��ر املالية السعودي
محمد اجلدعان إن إع�لان أرامكو استئناف
اإلن��ت��اج بعد الهجمات يثبت قدرتها على

املستويات التي كانت عليها قبل الهجمات
التي وقعت في مطلع األسبوع على منشأتني
سعوديتني عبر السحب م��ن مخزوناتها
النفطية الضخمة.
كما ق��ال��ت وزارة املالية اليابانية إن
واردات ال��ب�لاد م��ن النفط اخل���ام ال��ت��ي مت
التخليص اجلمركي لها انخفضت  11باملئة
في أغسطس باملقارنة مع مستواها في نفس
الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات األولية أن اليابان،
راب��ع أكبر مشتر للنفط اخل��ام في العالم،
اس��ت��وردت ثالثة ماليني برميل يوميا من
النفط اخلام الشهر املاضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز
الطبيعي امل��س��ال  6.1مليون ط��ن الشهر
املاضي بانخفاض  19.4باملئة على أساس
سنوي .وأفادت البيانات بانخفاض واردات
الفحم احل��راري املستخدم لتوليد الكهرباء
 20.5باملئة ف��ي أغسطس آب إل��ى 8.93
مليون طن.

البنك الدولي :احملركات القدمية للنمو الصيني تتالشى
أكد البنك الدولي في تقرير  ،أنه ينبغي
على الصني تعزيز محركات منو جديدة
وتكثيف اإلصالحات االقتصادية ،على
خلفية تباطؤ اقتصادي وحرب جتارية
مع الواليات املتحدة.
وب��ح��س��ب «ال��ف��رن��س��ي��ة» ،ف��إن��ه بعد
ثالثة عقود من النمو القوي ال��ذي يعود
بشكل أساسي لتصدير السلع املصنعة
املنخفضة التكلفة ،شهد العمالق اآلسيوي
تباطؤ وتيرة منو الناجت احمللي اإلجمالي
منذ عام .2010
وقد بلغ النمو نسبة  6.2في املائة في
الفصل الثاني من ع��ام  2019مل��دة عام،
مسجال بذلك أدنى مستوى منذ  27عاما
ع��ل��ى األق����ل .وح��ص��ل ذل���ك رغ���م تدابير
الدعم التي أطلقتها بكني وجهود إعادة
تركيز االقتصاد على االستهالك الداخلي
واخلدمات.
ويؤكد التقرير الذي جاء نتيجة تنسيق
بني البنك الدولي ومركز دراس��ات تابع
للحكومة الصينية ،أن «ال��ص�ين لديها
هامش مناورة كبير ملواصلة آلية النهوض
االقتصادي».
ويشير التقرير إل��ى أن «احمل��رك��ات
القدمية للنمو تتالشى» ،مشددا خصوصا
على أهمية تعزيز االب��ت��ك��ار وتشجيع
التكنولوجيات اجل��دي��دة – وال سيما
لتطوير االقتصاد الرقمي وهو في خضم
منوه.
ولفتت فكتوريا كواكوا نائبة رئيس

اليابان :قرار كوريا اجلنوبية بشأن وضع
التجارة سريعة املسار «يدعو لألسف»
قالت اليابان أم��س األرب��ع��اء إن
قرار كوريا اجلنوبية إزال��ة اليابان
من وضع التجارة سريعة املسار دون
توضيح ك��اف أم��ر ”يدعو لألسف“
وذل��ك في الوقت ال��ذي يتعمق فيه
خ�ل�اف دب��ل��وم��اس��ي وجت����اري بني
اجل��ارت�ين اآلسيويتني واحلليفتني
للواليات املتحدة.
وف��ي وق��ت سابق  ،قالت كوريا
اجلنوبية إنها صادقت على خطط
إلزالة اليابان من ”قائمتها البيضاء“
للدول التي حتظى بوضع التجارة
سريعة املسار .وقال وزير االقتصاد
وال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة الياباني
ايسشو سوجاوارا في بيان إن القرار
الذي لم يكن مصحوبا بتوضيح كاف
”يدعو لألسف“.

التعامل السريع مع أي أزمة.
وقال الوزير إنه يهنئ أرامكو على إعالنها
عن استئناف اإلنتاج مما يثبت قدرتها على
التعامل السريع مع األزمات.
وتابع اجلدعان في مقابلة مع تلفزيون
بلومبرج إن اململكة ال زال��ت تدرس مواقع
ثانوية لطرح أسهم شركة أرامكو النفطية
العمالقة بعد املوقع األولي في الرياض.
وقال اجلدعان ”ال نزال ندرس خيارات
ال��س��وق الثانوية“ للمرحلة العاملية من
الطرح العام األول��ي مضيفا أن احلكومة
ملتزمة بالصفقة .وأضاف أن تأثير الهجوم
على منشأتي أرامكو سيكون محدودا على
اقتصاد السعودية .وتابع قائال ”السعودية
جتاوزت مواقف أسوأ بكثير مما نراه حاليا.
التوقف بالنسبة لالقتصاد واإلي����رادات
يساوي صفرا“ .كان وزير الطاقة األمير عبد
العزيز بن سلمان قال إن اململكة ستستعيد
فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر وإنها
متكنت من استعادة اإلم��دادات للعمالء إلى

البنك الدولي في منطقة آسيا الشرقية
واحمليط الهادئ إلى أن «إلغاء االختالالت
ال��ت��ي ال ت���زال م��وج��ودة ف��ي االق��ت��ص��اد
وتخفيف العقبات أمام املنافسة في السوق
هما أمران أساسيان».
ويطالب الرئيس األم��ري��ك��ي دونالد
ترمب بكني التي تخوض منذ  2018حربا
جتارية مع واشنطن ،بإصالحات هيكلية
لضمان شروط املنافسة العادلة للشركات
األجنبية.
وس��ب��ق أن جت��س��دت ه���ذه امل��واج��ه��ة
التجارية التي تضرب بشدة االقتصاد

«نيكي» يهبط بعد مكاسب
على مدى  10أيام وسط
جني مستثمرين لألرباح

نزل املؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو لألوراق
املالية أمس األربعاء بعد موجة صعود استمرت عشرة
أيام قبل اجتماعني مهمني للبنكني املركزيني في الواليات
املتحدة واليابان ،ولكنه ظل يحوم حول أعلى مستوى في
أربعة أشهر الذي المسه في اليوم السابق.
وهبط املؤشر نيكي  0.2في املئة ليغلق عند 21960.71
نقطة ،ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر التي بلغها عند
 22041.08نقطة في حني تراجع املؤشر توبكس األوسع
نطاقا  0.5في املئة ليصل إلى  1606.62نقطة.
وأحجم املستثمرون عن اتخاذ مراكز في السوق إلى
حد كبير قبل قرارات مهمة من املقرر أن تصدر من جانب
مجلس االحتياطي االحت��ادي (البنك املركزي األمريكي)
وبنك اليابان املركزي .وق��ال محللون إن البعض قلص
مراكزه قبل اجتماع جلنة السياسات ملجلس االحتياطي
االحت��ادي .وتراجعت أسهم الشركات املرتبطة بالنفط
وال��غ��از ،والتي ق��ادت املكاسب في اليوم السابق ،فيما
هدأت أسعار النفط عقب إعالن السعودية أنها ستستأنف
إمداداتها من النفط بالكامل بحلول نهاية الشهر.
وفقد سهم إنبكس ،أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في
اليابان 4.2 ،باملئة وتراجع سهم شركة الهندسة العاملية
جيه.جي.سي  2.3باملئة بينما نزل مؤشر قطاع منتجات
النفط والفحم  3.6باملئة.

الصيني ،عبر ف��رض م��ت��ب��ادل لرسوم
جمركية إضافية على مليارات الدوالرات
من املبادالت السنوية.
ويطالب تقرير البنك ال��دول��ي أيضا
بتقدمي دع��م أكبر للشركات الصغيرة
واملتوسطة اخلاصة الصينية وبإصالح
الشركات احلكومية التي غالبا ما تكون
غير مربحة .إل��ى ذل��ك ،ق��ال مكتب املمثل
التجاري األمريكي إن محادثات التجارة
بني الصني والواليات املتحدة ستبدأ في
واشنطن على مستوى النواب غدا للتمهيد
حملادثات رفيعة املستوى في (أكتوبر)

املقبل تهدف إليجاد حل للحرب التجارية
املريرة الدائرة منذ  14شهرا.
ول��م يعط متحدث ب��اس��م املكتب أي
تفاصيل أخ���رى ع��ن احمل���ادث���ات ،وفقا
ل��ـ»روي��ت��رز» .وق��ال��ت وزارة التجارة
ال��ص��ي��ن��ي��ة أم����س ،إن ل��ي��او م�ين نائب
وزي��ر املالية سيقود الوفد الصيني في
احملادثات.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن يجتمع روب���رت
الي��ت��ه��اي��زر املمثل ال��ت��ج��اري األمريكي
وستيفن منوتشني وزير اخلزانة األمريكي
مع ليو خه كبير املفاوضني التجاريني
الصينيني وهو نائب رئيس الوزراء مطلع
(أكتوبر).
وأرجأ الرئيس األمريكي دونالد ترمب
األسبوع املاضي زي��ادة رس��وم جمركية
على سلع صينية بقيمة  250مليار دوالر
كان مقررا البدء في تطبيقها أول (أكتوبر)
بعدما أجلت الصني فرض رسوم على عدد
من السلع األمريكية.
وبحسب «الفرنسية» ،يعد ليو نائب
رئيس ال���وزراء الصيني ممثال للرئيس
الصيني ف��ي امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ج��اري��ة مع
ستيفن منوتشني وزير اخلزانة األمريكي
وروب���رت اليتهايزر امل��ف��وض التجاري
األمريكي.
واألسبوع املاضي ،نشرت الصني قائمة
من املنتجات األمريكية التي سيتم إعفاؤها
من الرسوم اجلمركية املشددة املفروضة
منذ العام املاضي.

تراجع مبيعات السيارات في أوروبا
خالل الشهر املاضي
ت��راج��ع��ت مبيعات ال��س��ي��ارات
في أوروب���ا بشدة خ�لال أغسطس
امل���اض���ي ،ف��ي م��ؤش��ر ج��دي��د على
صعوبة موقف صناعة السيارات
ف��ي العالم ف��ي ظ��ل ت��راج��ع الطلب
في األس���واق الرئيسية ومنافسة
ال��س��ي��ارات الكهربائية .وبحسب
راب����ط����ة م��ص��ن��ع��ي ال���س���ي���ارات
األوروب���ي�ي�ن ،ت��راج��ع��ت املبيعات
خالل الشهر املاضي بنسبة 8.4%
سنويا إلى 1.04مليون سيارة ،بعد
ارتفاعها في يوليو املاضي بنسبة
.1.4%
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء
إلى أن التراجع املسجل خالل الشهر
املاضي هو األكبر منذ بداية العام
احلالي ،مضيفة أن هذا يرجع إلى
املبيعات االستثنائية في مثل هذا
الشهر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي نتيجة
ال��ع��روض ال��ق��وي��ة ال��ت��ي قدمتها
الشركات في ذلك الوقت للتخلص
من مخزونها من السيارات قبل بدء
تطبيق املعايير البيئية األوروبية
اجلديدة اعتبارا من أول سبتمبر
املاضي .وتواجه شركات صناعة
السيارات العديد من الصعوبات
منها رك���ود االق��ت��ص��اد ف��ي أملانيا
وتباطؤ سوق السيارات في الصني.
ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ت��راج��ع��ت
املبيعات خ�لال األش��ه��ر الثمانية
األول���ى م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي بنسبة
 3.2%إل��ى 10.2مليون سيارة
مقارنة بالفترة نفسها من العام
املاضي ،.في الوقت الذي تراجعت

اقتصاد

ايسشو سوجاوارا

الرياض :تعديل قانون سوق املال
سيتيح تأسيس بورصات أخرى

محمد القويز

قال رئيس هيئة السوق املالية السعودية محمد
بن عبد الله القويز أمس األربعاء إن تعديل قانون
سوق امل��ال السعودي سيتيح تأسيس بورصات
أخ��رى في البالد .وق��ال القويز إن الهيئة تعتزم

ترخيص كيانات أخرى لتقدمي أنشطة البورصات
وشركات اإليداع أو املقاصة .وتداول هي البورصة
الرئيسية ف��ي السعودية وفتحت أبوابها أم��ام
املستثمرين األجانب في .2015

انخفاض أسهم أوروبا مدفوعة
بتراجع شركات السلع الفاخرة

انخفضت األسهم األوروبية أم��س األربعاء
م��دف��وع��ة ب��ت��راج��ع ش��رك��ات السلع ال��ف��اخ��رة،
بينما يظل احل��ذر ينتاب املستثمرين بشأن
القيام برهانات كبيرة قبيل خفض متوقع على
نطاق واس��ع ألسعار الفائدة من جانب مجلس
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األمريكي).
وت���راج���ع س��ه��م م��ج��م��وع��ة ري��ت��ش��م��ون��ت
السويسرية للسلع الفاخرة نحو خمسة باملئة،
مما شكل أكبر ضغط على املؤشر ستوكس 600
لألسهم األوروبية ،بينما تراجع سهم سواتش
 2.4باملئة بعد مذكرة سلبية بشأن الشركة
صادرة عن يو.بي.إس.
وتراجع املؤشر القياسي األوروبي  0.1باملئة
مع انخفاض أسهم الشركات املدرجة في باريس

بالقدر األكبر.
وم��ن امل��ق��رر أن ينشر مجلس االحتياطي
االحت���ادي (البنك امل��رك��زي األم��ري��ك��ي) بيانه
بشأن السياسات بحلول الساعة  1800بتوقيت
جرينتش ،إذ م��ن املتوقع أن يخفض تكاليف
االقتراض في الواليات املتحدة للمرة الثانية
هذا العام ،على الرغم من انقسام عميق في آراء
واضعي السياسات بشأن احلاجة إلى اخلفض.
وتصدر سهم شركة املرافق الفرنسية إي.دي.
إف قائمة األسهم الرابحة على املؤشر ستوكس
 600ليرتفع قرابة ثالثة باملئة ،بعد أن قالت
الشركة إنه ال حاجة إلغ�لاق أي من مفاعالتها
النووية في الوقت احلالي عقب اكتشاف مشكالت
في حلامات.

الدوالر يرتفع وسط ترقب اجتماع
املركزي األميركي
فيه املبيعات ف��ي أغ��ل��ب األس���واق
اخل���م���س ال���ك���ب���رى ف���ي االحت����اد
األوروب����ي  -بريطانيا وفرنسا
وأملانيا إسبانيا وإيطاليا  -خالل
الشهر املاضي ،حيث كانت إسبانيا
وفرنسا األش��د ت��راج��ع��ا .ف��ي حني
زادت املبيعات في أملانيا صاحبة
أكبر اقتصاد ف��ي أوروب���ا بنسبة
 0.9%خالل الشهر املاضي
وش��ه��د م��ع��رض ف��ران��ك��ف��ورت
الدولي للسيارات األخير ،تركيز
ال��ش��رك��ات على ع��رض امل��زي��د من
ال��س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي ظل
حت��ول الصناعة نحو ه��ذا النوع
من السيارات ملواجهة التحركات
احلكومية الرامية إلى تشديد القيود
على معدالت العوادم املنبعثة من
السيارات.

في الوقت نفسه حافظت مجموعة
«فولكسفاجن» األملانية على صدارة
قائمة شركات السيارات في السوق
األوروب����ي����ة م���ن ح��ي��ث احل��ص��ة
ال��س��وق��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ��ت حصتها
 24.8%في األشهر الثمانية األولى
م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي مقابل 25.5%
في الفترة نفسها من العام املاضي.
وحافظت مجموعة «بيجو ستروين
«ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ل��ى امل��رك��ز الثاني
بحصة قدرها  16.4%ثم «رينو»
الفرنسية أيضا في املركز الثالث
بحصة قدرها  .10.7%وفي املركز
الرابع جاءت مجموعة «هيونداي
موتور» الكورية اجلنوبية بحصة
قدرها  6.6%ثم «فيات كرايسلر»
اإليطالية األمريكية بحصة قدرها
 6.3%من السوق.

اق���ت���رب ال�����دوالر م���ن أع��ل��ى
مستوياته ف��ي سبعة أسابيع
مقابل الني خالل تعامالت أمس
األرب��ع��اء ف��ي ظ��ل تعاف بطيء
ألس���واق النفط م��ن ص��دم��ة في
اإلم����دادات ،لكن احل��ذر يكتنف
األس���واق قبيل اجتماع ملجلس
االحتياطي االحت����ادي (البنك
امل��رك��زي األم��ري��ك��ي) ف��ي وقت
الح���ق وال����ذي م��ن امل��ت��وق��ع أن
يسفر عن خفض جديد في أسعار
الفائدة.
وج������رى ت�������داول اجل��ن��ي��ه
االسترليني قرب أعلى مستوى
في ستة أسابيع مقابل الدوالر إذ
قلص بعض املضاربني رهاناتهم
على هبوط العملة البريطانية،
لكن املعنويات ظلت ضعيفة
بسبب الضبابية ال��ت��ي حتيط
بالطريقة ال��ت��ي ستخرج بها

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وج���رى ت���داول ال���دوالر عند
 108.20ين  ،قرب أعلى مستوى
في سبعة أسابيع عند 108.37
ين.
وبلغ االسترليني 1.2487
دوالر ،متمسكا ب��ارت��ف��اع 0.6

باملئة حققه ح�ين الم��س لفترة
وجيزة أعلى مستوياته منذ 19
يوليو.
وم���ن ال��ع��م�لات األخ����رى في
ال��س��وق ،اس��ت��ق��ر ال��ي��ورو عند
 1.1065دوالر دون تغير يذكر
في التعامالت اآلسيوية.

