
تراجعت أس��ع��ار النفط أم��س  األرب��ع��اء 
بفعل مخاوف من أن اتفاق املرحلة واحد 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني، أكبر 
مستهلكني في العالم للخام، رمب��ا ال يعزز 
الطلب إذ تعتزم واشنطن اإلبقاء على رسوم 
جمركية على سلع صينية حلني استكمال 

مرحلة ثانية من االتفاق.
وق��ال وزي��ر اخل��زان��ة األم��ري��ك��ي ستيفن 
منوتشني إن الرسوم على السلع الصينية 
ستظل سارية حلني اكتمال املرحلة الثانية 
م��ن ات��ف��اق ال��ت��ج��ارة ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
والصني، على الرغم من التوقعات بأن يوقع 

الطرفان اتفاقا مؤقتا في وقت الحق.
ونزل خام القياس العاملي برنت 16 سنتا 
أو 0.3 باملئة إل��ى 64.33 دوالر للبرميل 
بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. 
وانخفضت العقود اآلجلة خلام غرب تكاس 
الوسيط األمريكي 15 سنتا أو 0.3 باملئة إلى 

58.08 دوالر للبرميل.
وم��ن املقرر أن يوقع الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب اتفاق املرحلة واحد مع نائب 
رئيس ال���وزراء الصيني ليو خه في البيت 
األبيض. ومن املتوقع أن يشمل االتفاق بنودا 
تنص على أن تشتري الصني إم��دادات طاقة 
أمريكية إضافية بقيمة تصل إلى 50 مليار 

دوالر.
وارتفعت مخزونات النفط األمريكية 1.1 
مليون برميل وفقا ملا أظهرته بيانات من 
معهد البترول األمريكي، مخالفة توقعات 

بالتراجع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
إن من املتوقع ارتفاع إنتاج الواليات املتحدة 
النفطي إل��ى مستوى قياسي عند 13.30 

مليون برميل يوميا في 2020 مدفوعا في 
األساس بزيادة اإلنتاج من منطقة احلوض 

البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.
وق��ال��ت وك��ال��ة ت��اس ال��روس��ي��ة لألنباء 

نقال ع��ن مصدر ل��م تذكر اسمه إن أعضاء 
رئيسيني في منظمة البلدان املصدرة للبترول 
وحلفاءها، املجموعة املعروفة باسم أوبك+، 
ب��دأوا مباحثات بشأن احتمال تأجيل قرار 

يخص متديد خفض اإلن��ت��اج احل��ال��ي حتى 
يونيو.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
أمس األربعاء إنه ال نية لدى أوبك وحلفائها 

لتأجيل اجتماعهم املقرر في مارس.
وأضاف للصحفيني ”لم يتواصل أحد معنا 
بشكل رسمي أو غير رس��م��ي... نفترض أن 

هناك اتفاقات على أن جنتمع في مارس(“.
كانت وكالة تاس الروسية قالت نقال عن 
مصدر في أوب��ك لم تذكره باالسم إن أوبك 
وحلفاءها قد يقررون تأجيل اجتماع مقبل 

ملناقشة السياسة من مارس آذار إلى يونيو.
قال وزير الطاقة اإلماراتي أمس  األربعاء 
إنه يتوقع اجتماعا إيجابيا حني تعقد أوبك+ 

اجتماعها القادم في مارس.
وأضاف سهيل املزروعي للصحفيني على 
هامش مؤمتر للقطاع في أبوظبي أن مبقدور 
منظمة أوبك وحلفائها، املجموعة التي تعرف 
بأوبك+، فعل كل ما يلزم لتحقيق التوازن في 

سوق النفط.
وقال املزروعي إن أوبك تراقب إنتاج النفط 
م��ن خ��ارج أوب��ك وخصوصا م��ن ال��والي��ات 

املتحدة.
وقالت وكالة تاس الروسية لألنباء أمس  
األرب��ع��اء نقال عن مصدر لم تذكر اسمه إن 
دوال رئيسية في أوبك وحلفاء لها بدأوا نقاشا 
بشأن تأجيل قرار يخص متديد اتفاق خلفض 

إنتاج النفط حتى يونيو حزيران.
كانت تاس ذك��رت أمس الثالثاء نقال عن 
مصدر لم تذكر اسمه في أوب��ك أن املنظمة 
وحلفاءها رمب��ا ي��ق��ررون تأجيل اجتماع 
لوضع السياسة حتى يونيو ح��زي��ران من 

مارس آذار.
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اخلام يتراجع بفعل مخاوف من هبوط معدل الطلب

»أوبك+« تبدأ محادثات لدراسة متديد اتفاق خلفض إنتاج النفط

اليتهايزر ومنوتشني: ال اتفاق بني واشنطن وبكني خلفض الرسوم مستقباًل

أميركا والصني توقعان االتفاق التجاري واحلرب التجارية تهدأ

ب��دأ ج��ي��ه.ب��ي م��ورج��ان تغطيته لسهم أرام��ك��و 
السعودية بتوصية ”بزيادة ال���وزن النسبي في 
احملافظ“ وسعر مستهدف 37 ري��اال )9.86 دوالر( 
للسهم، قائال إن��ه ي��رى إمكانية ألن ترفع أرامكو 
التوزيعات األساسية املقترحة البالغة 75 مليار 

دوالر.
وش��ارك جيه.بي مورجان في التنسيق العاملي 
للطرح العام األول��ي في ديسمبر وال��ذي جمع 29.4 
مليار دوالر إجماال مبا في ذلك خيار تخصيص إضافي 

لألسهم في ظل طلب قوي.
وقبل اإلدراج، قالت شركة النفط العمالقة اململوكة 
للدولة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية 

بقيمة 75 مليار دوالر في 2020.
وق���ال ج��ي��ه.ب��ي م��ورج��ان ف��ي مذكرة”رؤيتنا 
اإليجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع 
إمكانية زيادة مستوى األساس البالغ 75 مليار دوالر 

مع ارتفاع اإلنتاج“.

وقال جيه.بي مورجان إن قدرة أرامكو على بيع 
النفط بعالوة ومرونة اإلنفاق الرأسمالي وانخفاض 
نسبة الدين إلى حقوق امللكية يتيح للشركة توزيع 

نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.
وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، انخفض 
سهم أرامكو 0.1 باملئة إلى 34.80 ريال مقارنة مع 

سعر الطرح العام األولي البالغ 32 رياال.
وجيه.بي م��ورج��ان أول بنك عاملي كبير يعطي 

توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.
وب��دأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو 
بالتوصية باالحتفاظ بالسهم وس��ع��ر مستهدف 
36.80 ريال بينما أوصى جولدمان ساكس”باحلياد“ 

للسهم مع سعر مستهدف 41 رياال.
وف��ي الشهر امل��اض��ي، ب��دأت برنستني وجيفريز 
تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبي وقالتا 
إن الشركة جرى تسعيرها بعالوة عن شركات نفط 

دولية كبرى أخرى رغم مشاكل احلوكمة.

»جيه.بي مورجان« يبدأ تغطية سهم »أرامكو« 
بتوصية بزيادة الوزن في احملافظ

ألكسندر نوفاك 
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سهيل املزروعي

ستعلن خالل أسابيع عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب املتوسط

200 مليون قدم مكعبة يوميًا مصر تبدأ تلقي الغاز اإلسرائيلي بواقع 
قال وزير البترول املصري طارق املال أمس  األربعاء 
في تصريحات لصحيفة الوطن احمللية إن بالده ستعلن 
خالل االسابيع القليلة املقبلة عن الشركات التي ستنقب 

عن النفط غرب البحر املتوسط.
وأضاف املال أن بالده جتري محادثات مع شركات 
نفط عاملية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون 
موبيل للتنقيب عن النفط في غرب املتوسط وأن تلك 
ستكون املرة األولى للعمل بتلك املنطقة، وذلك من خالل 

مزيج بني مزايدة واتفاق مباشر.
وفتح اكتشاف إيني اإليطالية للحقل ُظهر في 
2015، والذي يحوى احتياطات ُتقدر بثالثني تريليون 
قدم مكعبة من الغاز، شهية احلكومة لطرح مزايدات 

جديدة.
وقال الوزير إن بالده تصدر حاليا مليار قدم مكعبة 
من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا 
على أن تزيدها إل��ى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل 

محطة اإلسالة في دمياط.
وقامت مصر خالل األعوام القليلة املاضية بترسيم 
حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن 

الغاز والنفط دون نزاعات.
كما قال مصدران نفطيان من مصر لرويترز إن البالد 
بدأت تلقي الغاز اإلسرائيلي بواقع 200 مليون قدم 
مكعبة يوميا في واحدة من أهم الصفقات بني البلدين 

منذ إقرار السالم قبل عقود.

ومبوجب االتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة 
في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر 
مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دوالر من حقلي 

لوثيان ومتار اإلسرائيليني على مدى 15 عاما.
وقال أحد املصدرين لرويترز والذي طلب عدم نشر 
اسمه ”مصر بدأت تلقي 200 مليون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا اعتبارا من على أن تزيد الكمية تدريجيا“.

ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب حتت 
املياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر.

ووص��ف املسؤولون في إسرائيل تصدير الغاز 
بأنه أهم صفقة ُتبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سالم 

تاريخية في عام 1979.
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سومو العراقية تبيع خام 
البصرة اخلفيف حتميل 

فبراير بعالوة أقل

قال مصدران جتاريان أمس  األربعاء إن شركة تسويق 
النفط العراقية )سومو( باعت مليوني برميل من خام 
البصرة اخلفيف للتحميل في فبراير بعالوة محدودة تبلغ 
نحو عشرة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي إلى 

شركة يونيبك الصينية.
وجرى عرض الشحنة للتحميل في الفترة من 23 إلى 
26 فبراير. وقبل هذا، باعت سومو خام البصرة اخلفيف 
للتحميل في يناير بعالوة تبلغ 90 سنتا للبرميل فوق سعر 

البيع الرسمي في السوق الفورية.
طارق املال 

قال املمثل التجاري األمريكي روبرت 
الي��ت��ه��اي��زر ووزي����ر اخل���زان���ة ستيفن 
منوتشني في بيان مشترك إنه ال يوجد 
اتفاق بني الواليات املتحدة والصني على 

مزيد من خفض الرسوم اجلمركية.
وق��اال إن جميع جوانب اتفاق جتارة 
املرحلة 1 مع الصني ستعلن ، بالتزامن 
مع توقيعه في البيت األبيض، باستثناء 
ملحق س��ري يحوي تفاصيل املنتجات 
واخل��دم��ات األمريكية التي ستشتريها 

الصني.
وقال البيان ”ال توجد اتفاقات أخرى 
س��واء شفوية أو مكتوبة بني الواليات 
املتحدة والصني في هذه األمور، وال يوجد 
اتفاق على خفض رس��وم في املستقبل. 
أي شائعات بخالف ذل��ك ك��اذب��ة جملة 

وتفصيال.“
ق��ال وزي��ر اخلزانة األمريكي ستيفن 
منوتشني إن املرحلة األول��ى من اتفاق 
التجارة بني ال��والي��ات املتحدة والصني 
ستكون واجبة النفاذ بالكامل، مبا في 
ذلك تعهد من جانب الصني باالمتناع عن 

التالعب بعملتها.
وق��ال إن الصني تتعهد ب��ش��راء سلع 
وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 
مليار دوالر على م��دى العامني املقبلني 
مبوجب االت��ف��اق، مضيفا أن الشركات 
واملزارعني األمريكيني قد يحصدون املزيد 
من املكاسب فور التعامل مع اإلصالحات 

الهيكلية في اتفاق املرحلة اثنني.
وتدخل احلرب التجارية بني واشنطن 
وبكني مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ 
حيث سيوقع الرئيس األمريكي دونالد 
ت��رام��ب ون��ائ��ب رئيس مجلس ال���وزراء 

الصيني ليو خه اتفاقا جتاريا أوليا.
ويهدف االتفاق إلى زي��ادة كبيرة في 
املشتريات الصينية للمنتجات والسلع 
الزراعية املصنعة في الواليات املتحدة 

وإمدادات الطاقة واخلدمات األمريكية.
واتفاق املرحلة واح��د تتويج لفرض 
متبادل للرسوم ب��ني اجلانبني منذ 18 
شهرا مما أدى إلى اإلضرار بسلع قيمتها 
مئات املليارات من ال���دوالرات وتكدير 
صفو أسواق املال وتعطل سالسل اإلمداد 

وإبطاء النمو العاملي.
وم��ن امل��زم��ع أن ي��وق��ع ت��رام��ب وليو 
ال��وث��ي��ق��ة امل��ؤل��ف��ة م��ن 86 ص��ف��ح��ة في 
البيت األبيض أم��ام ما يربو على 200 
ضيف من الدوائر التجارية واحلكومية 

والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور.
ول���م ُتستكمل ت��رج��م��ة ال��ن��ص إل��ى 
الصينية حتى ساعة متأخرة فيما اجتمع 
ليو مع املمثل التجاري األمريكي روبرت 

اليتهايزر.
وق��ال ترامب إن االتفاق التجاري هو 
محور حملته االنتخابية للفوز بفترة 
رئاسية ثانية هذا العام حيث وصفه بأنه 
”وحش كبير وجميل“ وذلك خالل جتمع 
انتخابي مبدينة توليدو في والية أوهايو 

األسبوع املاضي.
ومحور االتفاق تعهد صيني بشراء 
سلع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار 
دوالر على مدى عامني بهدف خفض عجز 
جتاري ثنائي مع أمريكا وصل إلى ذروته 

عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دوالر.
وقال مصدر تلقى إفادة بشأن االتفاق 
ل��روي��ت��رز إن ال��ص��ني ستشتري سلعا 
إضافية أمريكية الصنع بقيمة 80 مليار 
دوالر على مدى عامني مبا في ذلك طائرات 
وس��ي��ارات وقطع غيار س��ي��ارات وآالت 

زراعية وأجهزة طبية.
وأض���اف امل��ص��در أن ال��ص��ني ستزيد 
مشترياتها من إم��دادات الطاقة بنحو 50 
مليار دوالر وم��ن اخل��دم��ات مبقدار 35 
مليار دوالر كما ستعزز مشترياتها من 
املنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دوالر 
على مدى العامني املقبلني باملقارنة مع 
رق��م األس��اس للصادرات األمريكية في 

.2017
وف��ي ض��وء جمعها م��ع رق��م األس��اس 
للصادرات الزراعية األمريكية البالغ 
24 مليار دوالر في 2017، فإن اإلجمالي 
يقترب من 40 مليار دوالر وهو الهدف 

السنوي الذي روج له ترامب.
وألغى اتفاق املرحلة واح��د ال��ذي مت 
التوصل إليه في ديسمبر كانون األول 
رسوما أمريكية مزمعة على الهواتف 
احملمولة واألل��ع��اب وأجهزة الكمبيوتر 
الشخصية الصينية وخ��ف��ض معدل 
الرسوم اجلمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 
باملئة فيما يتعلق بسلع صينية أخرى 
قيمتها حوالي 120 مليار دوالر مبا في 
ذل��ك الشاشات التلفزيونية املسطحة 

وسماعات البلوتوث واألحذية.
لكن االتفاق أبقى على رسوم نسبتها 
25 باملئة على منتجات صينية بقيمة 
250 مليار دوالر وتشمل سلعا ومكونات 

يستخدمها املصنعون األمريكيون.

روبرت اليتهايزر وستيفن منوتشني

األسهم األوروبية مستقرة واملؤشر األوروبي 
0.04  باملئة يرتفع بواقع 

استقرت األسهم األوروبية قبل توقيع اتفاق 
التجارة بني الصني وال��والي��ات املتحدة إذ أدت 
تصريحات وزير اخلزانة األمريكي بأن الرسوم 
املفروضة على الصني ستبقى في الوقت احلالي 

إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.
وارت��ف��ع امل��ؤش��ر األوروب����ي ستوكس 600 
بواقع 0.04 باملئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت 

جرينتش.
وقال وزير اخلزانة االمريكي ستيفن منوتشني 
إن ال��رس��وم على السلع الصينية باقية حتى 
املرحلة الثانية من اتفاق التجارة األمريكي 
الصيني. وج��اءت تصريحاته قبل ساعات من 
توقيع اتفاق يهدف لتهدئة التوترات التجارية 
املستمرة منذ فترة طويلة بني أكبر اقتصادين 

في العالم.
وكان قطاع الرعاية الصحية األفضل أداء في 

منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة األدوي��ة 
السويدية أورفان بايوفيتروم وتبلغ 2.8 باملئة.

تصريحات  بسبب  يتراجع  »نيكي« 
الرسوم التي حدت من التفاؤل

انخفضت األسهم اليابانية أمس األربعاء ليتوقف االجت��اه الصعودي الذي 
استمر على مدى اجللسات الثالث السابقة بعدما قال مسؤول جتاري أمريكي كبير 
إن الرسوم احلالية على السلع الصينية ستظل قائمة في الوقت احلالي ما دفع 

املستثمرين جلنى أرباح بعد املكاسب األخيرة.
ونزل املؤشر نيكي 0.45 باملئة إلى 23916.58 نقطة متراجعا من أعلى مستوى 
في أربعة أسابيع الذي المسه في اليوم السابق عند 24060 نقطة بينما فقد املؤشر 

توبكس األوسع نطاقا 0.54 باملئة إلى 1731.06نقطة.
وق��ال وزي��ر اخل��زان��ة األمريكي ستيفن منوتشني واملمثل التجاري روب��رت 
اليتهايزر إنه ال يوجد اتفاق مع الصني بشان تخفيضات رسوم إضافية ليطفئ 

احلماس في السوق حيال االتفاق التجاري املنتظر.
ومن املنتظر أن ُيكشف النقاب عن تفاصيل االتفاق في الساعة 1630 بتوقيت 

جرينتش عندما يوقع البلدان عليه رسميا.
وباع مستثمرون األسهم جلني األرب��اح بعد املكاسب االخيرة لتنزل أسهم من 

بينها سوني 1.9 باملئة ومجموعة سوفت بنك 1.4 باملئة وكينيس 1.2 باملئة.
وارتفع املؤشر نيكي القياسي نحو 20 باملئة من أدنى مستوى له في أغسطس آب 

بفضل آمال هدنة في نزاع الرسوم اجلمركية.

العمالت تتحرك في نطاق
ضيق وسط ترقب املستثمرين

حتركت العمالت الرئيسية داخل نطاق 
ضيق أمس  األربعاء مع ترقب املستثمرين 
توقيع اتفاق التجارة الصيني األمريكي، 
واس��ت��ق��رت العملة األمريكية ف��وق أقل 

مستوى في أسبوع أمام منافسيه.
ورغ��م أن االتفاق الرسمي يهدف إلي 
وض��ع حد حل��رب ال��رس��وم املتبادلة بني 
البلدين على مدى 18 شهرا والتي أضرت 
بالنمو العاملي إال أن��ه ل��ن ينهي النزاع 

التجاري بني أكبر اقتصادين في العالم.
وقال نيل ميلور محلل أسواق الصرف 
لدى بي.إن.واي ميلون في لندن ”ال أعتقد 
أن السوق مقتنعة متاما بانتهاء الصراع 
على جبهة التجارة إذ أن القضية أصابت 

االقتصاد العاملي بأضرار كثيرة“.
وصرح وزير اخلزانة األمريكي ستيفن 

منوتشني أن الرسوم احلالية على السلع 
الصينية ستبقى حلني إج��راء املزيد من 

احملادثات.
ومقابل سلة من العمالت الرئيسية 
املنافسة، استقر ال���دوالر عند 97.29. 
واستقرت العملة الصينية إلى حد كبير 

في السوق اخلارجية.
ونزل الدوالر األسترالي، وهو مقياس 
متقلب نسبيا للتوترات التجارية، قليال 

إلى 0.6893 دوالر أمريكي.
واستقر اجلنيه االسترليني علي نطاق 
واس��ع عند 1.3014 دوالر بعدما ُمني 
ببعض اخلسائر في اجللسات السابقة 
بفضل تعليقات م��ن صناع السياسات 
في البنك املركزي متيل صوب التيسير 

النقدي.


