
نزلت األسهم اليابانية أمس  االثنني مع تالشي 
اآلمال في خفض كبير ألسعار الفائدة من جانب 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( وتبني املستثمرين موقفا حذرا قبيل 
موسم اعالن نتائج الشركات في البالد والذي 

يبدأ هذا األسبوع.
وتراجع املؤشر نيكي القياسي 0.23 باملئة 
إل��ى 21416.79 نقطة، بينما ت��راج��ع مؤشر 
توبكس األوسع نطاقا 0.49 باملئة إلى 1556.37 
نقطة وكانت قيمة التداوالت منخفضة عند 1.63 
تريليون ي��ن، وه��ي دون امل��ت��وس��ط السنوي 

بحوالي 30 باملئة.
وت��راج��ع��ت األس��ه��م األمريكية بعد تقرير 
لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن مجلس 
االحتياطي االحت����ادي يعتزم خفض أسعار 
الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط في نهاية 

الشهر.
وفي املجمل، كان التداول ضعيفا مع ترقب 
الكثير من املستثمرين لنتائج الشركات لتعطي 
م��ؤش��رات عن اجت��اه السوق التي حتركت في 
نطاق ضيق في األشهر القليلة األخيرة بسبب 
الضبابية حيال احل��رب التجارية الصينية 

األمريكية.
ولم يبد السوق رد فعل يذكر جتاه انتخابات 
مجلس املستشارين التي أجريت في اليابان، 
والتي فازت فيها الكتلة احلاكمة بزعامة رئيس 

الوزراء شينزو آبي بأغلبية قوية.
ومن بني األسهم التي سجلت أكبر حترك في 
تداوالت مجموعة أساهي القابضة التي تراجع 
سهمها 8.9 باملئة بعد أن قالت شركة املشروبات 
إنها ستشتري عمليات أنهويزر-بوش إنبيف 
في أستراليا وستصدر أسهما مبا يصل إلى 200 

مليار ين )1.9 مليار دوالر( لتمويل الصفقة.
وعلى عكس االجتاه النزولي، واصلت األسهم 
ذات الصلة بالرقائق مكاسبها بعد توقعات 
متفائلة ل��أرب��اح م��ن ج��ان��ب ت���ي.إس.إم.س���ي 

التايوانية األسبوع املاضي.
وارتفع سهم تايو ي��ودن 3.3 باملئة، وسهم 
أدفانتست كورب 1.9 باملئة، وزاد سهم سكرين 

هولدينجز 2.7 باملئة.
وصعد سهم سانوه إنداستريال 8.4 باملئة في 
تعامالت كثيفة، مرتفعا 30 باملئة عندما أعلنت 
الشركة أنها طورت خلية بطارية ميكنها حتويل 

احلرارة إلى كهرباء بشكل مباشر.

ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط أم��س االث��ن��ني وس��ط زي��ادة 
ال��ت��وت��رات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط عقب احتجاز اجليش 

اإليراني ناقلة بريطانية قبل أيام.
وبحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، زادت 
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت 51 سنتا 
أو 0.8 باملئة إل��ى 62.98 دوالر للبرميل بعدما المس 

63.47 دوالر في وقت سابق.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس األمريكي غرب 

تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 باملئة إل��ى 55.78 
دوالر. وتراجع اخل��ام األمريكي أكثر من سبعة باملئة 

وانخفض برنت أكثر من ستة باملئة األسبوع املاضي.
وكان احلرس الثوري اإليراني قال إنه احتجز ناقلة 
نفط ترفع العلم البريطاني في اخلليج بعدما احتجزت 
قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من يوليو مما 

زاد التوتر في املمر املالحي احليوي لشحن اخلام.
وتدرس بريطانيا اإلج��راءات التي ستتخذها في أزمة 

احتجاز الناقلة ويبدو أنها ال متلك خيارات مناسبة تذكر 
بعدما كشف تسجيل أن اجليش اإليراني جتاهل سفينة 
حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثالثة 

أيام.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها 
سترأس اجتماعا للجنة احلكومية لالستجابة للطوارئ 

صباح يوم االثنني لبحث األزمة.
وخفض جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على 
النفط على أساس سنوي لعام 2019 مستندا إلى أنشطة 
اقتصادية عاملية محبطة تأثرت سلبا بصورة أكبر بطقس 
أقل برودة وضعف الطلب على الوقود لتوليد الكهرباء 
ومراجعات خفضت الطلب ملستويات تاريخية، ما يشير 

لنمو أضعف للطلب على النفط في 2018.
وع��دل البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط لعام 
2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.45 

مليون برميل يوميا في بداية العام.
لكن البنك قال إن هذا املستوى ما زال أعلى من متوسط 
التوقعات عند نحو 1.05 مليون برميل يوميا في العام 
اجل��اري. وقال البنك ”مع ثبات جميع العوامل االخرى، 
ُنقدر أن تعديال بالرفع ملتوسط التوقعات للعام اجلاري 
فيما يخص منو الطلب على النفط إلى مستوى تقديراتنا 
عند 1.275 مليون برميل يوميا سيقود الرتفاع سعر 

برنت بواقع ستة دوالرات للبرميل“.
وتوقع البنك منو الطلب على النفط في 2020 إلى 
1.45 مليون برميل يوميا بفضل تسارع تدريجي للنمو 
االقتصادي العاملي فضال عن زيادة الطلب بسبب القواعد 
اجل��دي��دة لوقود السفن التي تطبقها املنظمة البحرية 

الدولية بداية من عام 2020.
وارتفعت أسعار النفط مخاوف من أن يؤدي احتجاز 
ناقلة بريطانية األسبوع املاضي إلى تعطل اإلمدادات في 
الشرق األوسط وبعد أن أعلنت ليبيا إغالق أكبر حقولها 

النفطية.
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قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
نقاًل عن سلطات إن بعض الشركات الصينية 
تسعى ملشتريات جديدة من منتجات زراعية 

أميركية.
وتابعت الوكالة الرسمية »تواصلت بعض 
ال��ش��رك��ات الصينية م��ع م��ص��دري��ن أميركيني 
بخصوص شراء منتجات زراعية وطلبت رفع 

الرسوم عن املنتجات«.
وأضافت أنه لتلبية احتياجات املستهلكني في 
الصني »تعتزم الشركات الصينية ذات الصلة 
مواصلة استيراد منتجات زراعية من الواليات 

املتحدة«.
وقالت إن السلطات الصينية تأمل في أن تقوم 

الواليات املتحدة »بتنفيذ وعودها ذات الصلة«.

يأتي هذا بعد يوم من إع��الن الصني، عزمها 
رفع عدة قيود كبرى مفروضة على االستثمارات 
األجنبية في القطاع املالي، اعتباراً من العام 
2020، وهو ما تطالب به الواليات املتحدة منذ 
زمن طويل، في سياق حرب جتارية بني القوتني 
االقتصاديتني األوليني في العالم تنعكس على 

منو االقتصاد الصيني.
وأوضحت جلنة االستقرار املالي والتنمية 
في بيان أصدره البنك املركزي الصيني، السبت، 
أن��ه سيكون بوسع الشركات املالية األجنبية 
من صناديق استثمار وشركات تأمني وشركات 
إدارة أصول، االستثمار في الصني بدون فرض 
حد حليازة األسهم، وذلك اعتباراً من العام 2020 

أي قبل عام مما كان مقرراً باألساس.

بكني تعبر عن أملها بتنفيذ وعود الواليات املتحدة بشأن هدنة حرب التجارة

الصني تطلب شراء منتجات زراعية أميركية
2019 جولدمان ساكس يخفض توقعات منو الطلب على اخلام  في 

باخلليج ناقلة  احتجاز  عقب  التوترات  زيادة  وسط  يرتفع  النفط 

»نيكي« ينزل مع تالشي اآلمال
 في خفض كبير للفائدة األميركية

توترات »هرمز« ترفع 
الذهب وصعود الدوالر 

يحد من مكاسبه

ارتفعت أسعار الذهب أمس  االثنني، بعد تراجع حاد 
في اجللسة السابقة، إذ تلقى املعدن دعماً من التوترات 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وضعف األس���واق املالية، لكن 

ارتفاع الدوالر يكبح املكاسب.
وارت��ف��ع��ت األس��ع��ار ال��ف��وري��ة للذهب %0.2 عند 
1427.88 دوالر لأوقية )األونصة(. والمس املعدن 
1452.60 دوالر في اجللسة السابقة، وه��و أعلى 
مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعاً 

ب�1.5%.
وارتفعت العقود األميركية اآلجلة للذهب %0.1 عند 

1428.30 دوالر لأوقية.
وق��ال احل��رس الثوري اإلي��ران��ي إن��ه احتجز ناقلة 
نفط ترفع العلم البريطاني في اخلليج، بعد احتجاز 
بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر، 
مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي 

لشحن النفط.
في غضون ذلك، تراجعت البورصات اآلسيوية اليوم 
االثنني، مع تقليص املستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير 

ألسعار الفائدة من جانب مجلس االحتياطي الفيدرالي.
ودفعت احتماالت اخلفض األقل ألسعار الفائدة من 
جانب البنك املركزي األميركي ال��دوالر لالرتفاع، مما 
يزيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي 

العمالت األخرى.
ومن بني املعادن النفيسة األخ��رى، ارتفعت الفضة 
%1 إلى 16.37 دوالر لأوقية. وزاد البالتني 0.9% 
إل��ى 850.97 دوالر لأوقية فيما صعد البالديوم 

%0.8 إلى 1517.62 دوالر.

رجل مير أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

استقرت األسهم األوروبية أو ارتفعت قليال 
ف��ي التعامالت املبكرة أم��س االث��ن��ني، ف��ي حني 
عوضت األسهم اإليطالية جزءا من خسائرها بعد 
موجة بيع مدفوعة بتوترات سياسية في الوقت 
ال��ذي تتسلط فيه االض��واء على اجتماع البنك 

املركزي األوروبي هذا األسبوع.
وسجلت األسهم اإليطالية أداء يفوق سائر 
السوق بعد أن شهدت أس��وا أيامها في أشهر 
بسبب توترات سياسية أثارت تكهنات بإجراء 
انتخابات مبكرة ما سيؤجج حالة عدم اليقني 

لدى املستثمرين.
وبعدما أنهت أسهم منطقة اليورو األسبوع 

املاضي على ارتفاع هامشي بفضل آمال خفض 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة 
مئوية األسبوع القادم، سجل املؤشر القياسي 
ألسهم منطقة ال��ي��ورو بحلول الساعة 0732 

بتوقيت جرينتش زيادة بنحو 0.05 باملئة.
وحققت بورصة ميالنو مكاسب مماثلة، لكن 
مؤشر األسهم األوروب��ي��ة األوس��ع نطاقا الذي 
يضم بورصة لندن وغيرها من البورصات خارج 
منطقة اليورو هبط قليال. وحد من هذه اخلسائر 
أسهم الطاقة التي اقتفت أثر زيادة أسعار اخلام 

بسبب توترات في الشرق األوسط.

تستقر وإيطاليا  ترتفع  األوروبية  األسهم 

»كيان للبتروكيماويات« تتكبد 
خسائر فصلية بـ273 مليون ريال

تكبدت ش��رك��ة »ك��ي��ان للبتروكيماويات« 
خسائر قدرها 273 مليون ريال في الربع الثاني 
من العام، أي بارتفاع ب�%38.3، مقارنة بأرباح 
بلغت 879 مليون ريال خالل الربع املماثل من 
العام املاضي. وجاءت نتائج الشركة أسوأ من 
متوسط التوقعات بخسائر قيمتها 222 مليون 

ريال. وبلغت خسائر الشركة 470 مليون ريال 
خ��الل النصف األول م��ن ال��ع��ام، مقابل أرب��اح 
قدرها 1.340مليار ريال خالل الفترة املقابلة من 
2018. وعزت الشركة اخلسائر إلى انخفاض 
متوسط أسعار بيع املنتجات وارتفاع تكاليف 

التمويل.

ب��دأ ول��ي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زاي��د زي��ارة 
رسمية إلى الصني، تتضمن في شقها االقتصادي مراجعة 
للشراكة االستراتيجية التي مت اإلعالن عنها خالل زيارة 

الرئيس الصيني إلى أبوظبي العام املاضي.
أوض��ح وزي��ر االقتصاد اإلم��ارات��ي سلطان بن سعيد 
املنصوري، في مقابلة مع »العربية«، أن أهمية هذه الزيارة 
تنبع من حرص اإلم��ارات في بناء عالقات استراتيجية 
قوية مع جمهورية الصني الشعبية، ك��ون الصني هي 

الشريك التجاري األول بالنسبة لدولة اإلمارات.
وأشار املنصوري إلى أن التبادل التجاري غير النفطي 
بني البلدين بلغ 43 مليار دوالر، في حني أن الصني متثل 

%10 من إجمالي التجارة الكلية لإلمارات.
وقد بلغت االستثمارات بني الطرفني أكثر من 6 مليارات 

دوالر.
من هنا، فإن املنتدى االقتصادي االستراتيجي الذي 
سيعقد غدا، يعد األول من نوعه في بكني، سيكشل نقطة 
حت��ول ف��ي ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني بكني وأبوظبي 
بحضور أكثر من 600 شخصية من ممثلي القطاع التجاري 

والقطاع اخلاص في كال البلدين.
وسيلقي الضوء في هذا املنتدى، وفق املنصوري، على 
تطوير التشريعات القانونية في اإلم��ارات كان آخرها 
قانون االستثمار األجنبي املباشر وفتح 122 نشاطا 

اقتصاديا أهمها الصناعة والزراعة واخلدمات.
وفي موضوع مبادرة »احل��زام والطريق« الذي توليه 
القيادة الصينية أهمية استراتيجية متقدمة، فقد تأكد 
مبكرا للبلدين أن اإلم��ارات لديها من املوقع االستراتيجي 
والبنية األساسية والبيئة القانونية ومن نهج التسامح 
واالنفتاح، ما يؤهل ألن تكون شريكاً أساسياً ميتلك قدرة 
ابتكارية لتوظيف هكذا مشاريع في صناعة مستقبل 

بإيجابيات عابرة للحدود والقارات.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، أك��د املنصوري أن اإلم���ارات ركيزة 

أس��اس��ي��ة ف��ي م��ب��ادرة »احل����زام وال��ط��ري��ق« الصينية، 
خصوصا أن %60 من التجارة الصينية، يعاد تصديرها 

عبر موانئ اإلمارات.
وكانت وكالة األنباء اإلماراتية قد ذكرت أن الزيارة 

ستتطرق إلى أمن اخلليج واملمرات النفطية املائية.
وعلى الصعيد االق��ت��ص��ادي، ضمن أج��ن��دة ال��زي��ارة 
ستكون الفرصة رحبة ملراجعة اإلجن��ازات التي تراكمت 
بني اإلمارات والصني في 13 قطاعا كانت حددتها اللجنة 

االقتصادية املشتركة في مجاالت االستثمار والصناعة 
والطاقة والسياحة والصحة واخلدمات املالية، وستضاف 
لهذه امل��ج��االت مستجدات م��ا مت حتقيقه م��ن تسهيالت 
إماراتية واستثمارات مشتركة على هامش إكسبو 2020 
ال��ذي ترى فيه الصني نفسها شريكا ذا مصلحة مؤكدة، 
يكمل شراكتها االستراتيجية في تنفيذ الرؤى اإلماراتية 
لعام 2030 وص��وال إل��ى مئوية ال��دول��ة االحت��ادي��ة عام 

.2071

أكدت أنها ركيزة أساسية في مبادرة »احلزام والطريق« الصينية

اإلمارات: أمن املوانئ مهم لضمان التجارة مع بكني

حفار نفط في تكساس 

سلطان املنصوري

أدوات الدين اإلفريقية ظلت هي الوجهة األفضل للمستثمرين

مصر  تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

فيما تشهد االستثمارات األجنبية املباشرة تراجعاً 
على املستوى العالم، ظلت أدوات الدين اإلفريقية هي 
الوجهة األفضل للمستثمرين، بدالً من االستثمار في أسواق 
األسهم، لكن تتصدر مصر دول أفريقيا من حيث جاذبيتها 
االستثمارية. ويعود ذلك إلى برنامج اإلصالح االقتصادي 
الذي تنفذه مصر حتت إشراف مؤسسات دولية، دفعها إلى 
حتقيق معدل منو بالناجت احمللي اإلجمالي عند مستوى 

%5.6 خالل العام املالي 2018 / 2019.
وأشار تقرير لوكالة »بلومبيرغ« إلى أن مصر متكنت من 
االبتعاد عن النمو االقتصادي »الهزيل« الذي تشهده الدول 
األخ��رى املماثلة لها بالقارة اإلفريقية، ما يعطيها ميزة 

واضحة فيما يتعلق بتداول األسهم.
وق��د تراجع الناجت احمللي اإلجمالي جلنوب إفريقيا 
بأكبر نسبة خالل عشر سنوات في الربع األول من عام 
2019، كما انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة %1.4 منذ 
شهر أبريل، فيما تكافح نيجيريا للتعافي من االنهيار الذي 

حلق بأسعار النفط قبل خمس سنوات.
ويشير التقرير إلى أن��ه، وباستثناء جنوب إفريقيا، 
تتداول األسهم اإلفريقية مبكرر ربحية مستقبلي بنسبة 9 
مرات فقط على أساس تقديرات األشهر ال� 12 التالية، أي 

أقل بكثير عن متوسط مكرر الربحية في األسواق الناشئة 
واملبتدئة والبالغ 12 مرة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع 
املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية %4.6 منذ بداية العام.

وتعد مصر هي السوق األفضل في سوق إصدارات الدين 
املزدهرة بإفريقيا، خاصة أن السندات باجلنيه املصري 
التي تتمتع بسعر عائد قدره %16، حققت منواً في قيمتها 
بنسبة %8 خالل تلك الفترة، لتزيد من مكاسبها خالل هذا 
العام إلى نحو %25. وقبل أي��ام، قال نائب وزي��ر املالية 
أحمد كجوك، إن استثمارات األجانب في أذون اخلزانة 
احمللية واصلت الزيادة لتسجل 19.2 مليار دوالر حتى 
منتصف يونيو. وذكرت وكالة »بلومبيرغ«، أن إصدارات 
الديون في جنوب إفريقيا زادت بنسبة %6.9 فيما ارتفعت 

في نيجيريا بنسبة %4.7 منذ نهاية شهر أبريل.
يأتي هذا في الوقت ال��ذي أش��ارت فيه بيانات رسمية 
حديثة، إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
إل��ى ال��دول العربية انخفضت بشكل طفيف خ��الل العام 
املاضي بنسبة تراجع بلغت نحو %0.34 على أساس 
سنوي، لكن تواصل االستثمارات األجنبية هروبها من قطر.
وحسب البيانات الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان 

االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان«.


