
ك��رر ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي دع��وت��ه للمغرب 
للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف 
تعزيز مرونة االقتصاد أمام الصدمات اخلارجية 

وتعزيز القدرة التنافسية.
وفي يناير 2018، وسع املغرب نطاق تداول 
الدرهم مقابل العمالت الصعبة إلى 2.5 في املئة من 

السعر املرجعي من 0.3 في املئة.
وق���ال ال��ص��ن��دوق ف��ي ت��ق��ري��ر ع��ن ال��ت��ط��ورات 
االقتصادية وامل��ال��ي��ة ف��ي البلد ”كانت املرحلة 
األول��ى من االنتقال إلى مزيد من املرونة في سعر 
الصرف ناجحة، والظروف احلالية ال تزال مواتية 
ملواصلة ه��ذا اإلص���الح ألغ���راض وق��ائ��ي��ة، ألنها 

ستساعد االق��ت��ص��اد على ام��ت��ص��اص الصدمات 
اخلارجية احملتملة واحلفاظ على قدرته التنافسية 

اخلارجية“.
وأبلغت السلطات صندوق النقد ال��دول��ي أن 
املرحلة التالية في تعومي الدرهم سيتم إطالقها 
عندما تسمح ال��ظ��روف االقتصادية ب��ذل��ك. ولم 
يتدخل البنك املركزي في سوق الصرف األجنبي 

منذ مارس 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات ”إلى 
مواصلة التوحيد املالي للحفاظ على القدرة على 
حتمل الديون، مع حماية االستثمارات ذات األولوية 

واإلنفاق االجتماعي على املدى املتوسط“.

ارتفعت أسعار النفط أمس  األربعاء بعد تراجع 
كبير سجلته في اجللسة السابقة عقب بيانات أظهرت 

هبوط مخزونات النفط األمريكية أقل من املتوقع.
وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، ارتفعت 

العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
12 سنتا أو 0.2 باملئة إل��ى 57.68 دوالر بعد أن 

هبطت 3.3 باملئة.
وارتفعت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي 

مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 باملئة إلى 64.60 دوالر 
للبرميل. وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 باملئة في 

اجللسة السابقة.
وقال معهد البترول األمريكي إن مخزونات اخلام 
انخفضت 1.4 مليون برميل في األسبوع املنتهي في 
12 يوليو إلى 460 مليونا وذلك مقارنة مع توقعات 

احملللني بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
ومن املقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية في وقت الحق. وإذا تأكد 
االنخفاض فإنه سيكون التراجع األسبوعي اخلامس 

على التوالي وهو األطول منذ بداية 2018.
وق��ال مكتب سالمة وحماية البيئة في الواليات 
املتحدة إن ما يزيد عن نصف إنتاج النفط اخلام في 
خليج املكسيك األمريكي ما زال متوقفا في أعقاب 
اإلع��ص��ار ب��اري، إذ أن معظم شركات النفط تعيد 

موظفيها إلى املنشآت الستئناف اإلنتاج.
وقال املكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يوميا أو 
ما يعادل 58 باملئة من إجمالي إنتاج املنطقة و1.4 
مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل 

متوقفا.
ويشير االنخفاض األقل من املتوقع في مخزونات 
اخلام إلى أن عمليات توقف اإلنتاج بفعل اإلعصار 
باري في أواخر األسبوع املاضي كان لها تأثير ضئيل 

على املخزونات.

اقتصاد12 alwasat.com.kw3482 اخلميس 15 ذو القعدة 1440 ه�/ 18 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددThursday 18th July 2019 - 13 th year - Issue No.3482

استقرت األسهم األوروبية في التعامالت 
امل��ب��ك��رة أم���س  األرب��ع��اء بعد اإلع���الن عن 
مجموعة من نتائج األعمال املتباينة، فيما 
حدت زي��ادة الضبابية التي تكتنف خروج 
بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي والتوترات 

التجارية من مكاسب السوق.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك األوروبي 
0.8 باملئة بقيادة املصارف السويسرية، 
حيث ن��زل��ت أس��ه��م هاندلسبانكن بسبب 
نتائجه الضعيفة، بينما هبط سهم سويدبنك 

بعد خفضه توزيعات املساهمني.
وحقق مؤشر قطاع التكنولوجيا أداء يفوق 

السوق بشكل عام، بعدما أعلنت إيه.إس.إم.
إل عن نتائج فصلية أفضل من املتوقع.

وزاد مؤشر القطاع 0.6 باملئة، مدعوما 
أيضا مبكاسب سهم شركة اريكسون لصناعة 
معدات شبكات احملمول، والتي قالت إنها 
تتجه ص��وب حتقيق أه��داف 2020 بعدما 
ج��اءت أرب���اح ال��رب��ع الثاني متماشية مع 

التقديرات.
وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، 
تراجع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.07 
باملئة، فيما قد يكون أول يوم من التراجع في 

أربع جلسات.

األسهم األوروبية تستقر
 بعد نتائج أعمال متباينة

0.2 باملئة العقود اآلجلة خلام غرب تكساس ارتفعت إلى  

أسعار النفط تصعد بعد بيانات املخزونات األميركية

صندوق النقد الدولي يحث املغرب 
على املضي قدما في تعومي الدرهم

»نيكي« يغلق منخفضا بفعل 
الضبابية بشأن التجارة بني 

واشنطن  وبكني
تراجع املؤشر نيكي في بورصة طوكيو لألوراق املالية 
أمس  األربعاء بعد تصريحات للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بشأن التجارة تسببت في عزوف عن املخاطرة، 
بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا متاشيا مع نظيرتها 
األمريكية. لكن شركات القطاع املالي مثل البنوك وشركات 
التأمني، والتي تستفيد من املنتجات املرتفعة العائد مثل 
السندات األجنبية، تقدمت بعد صعود عوائد سندات 
اخلزانة األمريكية بفضل بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات 

التجزئة األمريكية أكثر من املتوقع في يونيو.
وفي تعامالت ما بعد الظهيرة، قفز سهم أسكول التي 
تبيع ال��ل��وازم املكتبية أكثر من 12 باملئة بعد أن أكدت 
الشركة تقريرا لصحيفة نيكي أورد أنها طلبت إج��راء 

محادثات مع ياهو اليابان إلنهاء حتالفهما.
وتراجع املؤشر نيكي 0.3 باملئة ليغلق عند 21469.18 
نقطة، بينما تراجع املؤشر تويكس األوس��ع نطاقا 0.1 
باملئة إلى 1567.41 نقطة. وفاق عدد األسهم الهابطة تلك 

الصاعدة بواقع 1399 إلى 672.
تأثرت األسهم األمريكية سلبا بعد أن قال ترامب إنه ما 
زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به مع الصني 
بشأن التجارة وه��دد بفرض رس��وم جمركية على سلع 

صينية أخرى بقيمة 325 مليار دوالر.
وب��اع املستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا، مع 
تراجع تي.دي.كيه كورب 2.6 باملئة وانخفاض سهم تايو 

يودن 2.4 باملئة.
في غضون ذل��ك، سجلت أسهم الشركات املالية أداء 
يفوق ال��س��وق، م��ع ارت��ف��اع سهم مجموعة سوميتومو 
ميتسوي املالية 0.3 باملئة وصعود سهم داي-ايتشي 
الي��ف هولدجنز 0.2 باملئة وص��ع��ود سهم ت��ي آن��د دي 

هولدجنز 0.7 باملئة.
وتسببت عمليات بيع للعقود اآلجلة في هبوط أسهم 
ذات ثقل على املؤشر مثل مجموعة سوفت بنك وفاست 
للتجزئة وتيرومو التي هبطت 2.4 باملئة و0.6 باملئة 

و2.9 باملئة على الترتيب.

الذهب ينزل مع ارتفاع الدوالر 
في ظل مخاوف التجارة

نزلت أسعار الذهب أمس  األربعاء، في الوقت الذي 
ارتفع فيه الدوالر بفضل بيانات قوية ملبيعات التجزئة 
األمريكية، بينما كانت خسائر املعدن النفيس محدودة 
بفعل آم��ال بأن يخفض مجلس االحتياطي االحت��ادي 
)البنك املركزي األمريكي( أسعار الفائدة وف��ي ظل 

ضبابية واسعة بشان التجارة بني واشنطن وبكني.
وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجع 
الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة إلى 1403.81 
دوالر لألوقية )األونصة(. وهبط الذهب في العقود 
اآلج��ل��ة األمريكية 0.3 باملئة إل��ى 1406.40 دوالر 

لألوقية.
وقال براين الن العضو املنتدب لدى شركة التداوالت 
جولد سيلفر سنترال في سنغافورة ” ، جاءت بيانات 
إيجابية من الواليات املتحدة، الذهب تراجع قليال، لكننا 
ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس االحتياطي االحتادي 

أسعار الفائدة“.
وأضاف أيضا أن ”الواليات املتحدة والصني ليستا 
قريبتني من التوصل إلى أي تسوية في الوقت احلالي 
والكثير من البنوك املركزية تواصل ش��راء الذهب ال 

سيما الصني“.
لكن اإلقبال على املعدن األصفر تأثر سلبا، إذ ربح 
ال��دوالر بعد بيانات أظهرت زي��ادة مبيعات التجزئة 
األمريكية أكثر من املتوقع في يونيو ، مما ُيضاف إلى 

دالئل في اآلونة األخيرة على أن االقتصاد يتحسن.

وكالة الطاقة: أميركا أكبر مصدر والصني 
2024 أكبر مستورد للغاز املسال في 

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الواليات 
املتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي املسال في العالم 

والصني أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.
وقال بيتر فريزر رئيس قسم أسواق الغاز والفحم 
والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية خ��الل مناسبة 
للطاقة في نيويورك إن من املتوقع أن تقفز ص��ادرات 
الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي املسال إلى أكثر 
من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من 

أستراليا وقطر املتصدرتني للسوق حاليا.
في الوقت نفسه، من املتوقع أن ترتفع واردات الصني 
من الغاز الطبيعي املسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب 
في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة 

املستوردين العامليني حاليا.
وشهدت واردات اليابان تراجعا منذ بلغت ذروتها في 
2014، بعدما استأنفت شركات املرافق تشغيل بعض 
احملطات النووية التي أُغلقت إلجراء فحوصات السالمة 
اإللزامية واالختبار بعد األض��رار التي حلقت مبحطة 
فوكوشيما النووية في 2011 جراء زلزال وأم��واج مد 

عاتية )تسونامي(.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن ينمو 
الطلب العاملي على الغاز الطبيعي املسال بنحو أربعة 
في املئة سنويا حتى 2024. ولتلبية هذا الطلب، اتخذ 
املطورون قرارات استثمارية نهائية في 2018 إلضافة 
طاقة تصديرية جديدة بنحو 29 مليار متر مكعب، 

وضاعفوا ذلك إلى 58 مليار متر مكعب حتى اآلن في 
2019، بحسب فريزر.

وباإلضافة إل��ى ذل��ك، ق��ال بعض املطورين إنهم قد 
يتخذون ق��رارات استثمار نهائية في وق��ت الح��ق هذا 
العام ستضيف طاقة تزيد على 120 مليار قدم مكعب، 
بحسب الوكالة، من بينها نحو 30 مليار متر مكعب في 

الواليات املتحدة و43 مليار متر مكعب في قطر.
وبلغ الطلب العاملي على الغاز املسال مستوى قياسيا 
عند 432 مليار متر مكعب في 2018، بعد ارتفاعه نحو 
عشرة باملئة سنويا على مدى السنوات القليلة األخيرة 

ألسباب أبرزها النمو السريع في الصني.
وقالت وكالة الطاقة إن الطلب الصيني على الغاز 
الطبيعي، ال��ذي ارتفع 18 باملئة في 2018، مدعوم 
بالسياسات البيئية الرامية لتحويل معظم االستهالك 
الصناعي واملنزلي من الفحم إلى الغاز بهدف احلد من 

تلوث الهواء.
وأضافت أنها تتوقع تباطؤ منو استهالك الغاز في 
الصني إل��ى وتيرة سنوية قدرها ثمانية باملئة حتى 

2024 بسبب تباطؤ النمو االقتصادي.
ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة، ستشهد الواليات 
املتحدة التي تتربع بالفعل على عرش منتجي الغاز في 
العالم منوا في اإلنتاج إلى أكثر من تريليون متر مكعب 
في 2024، مما يعزز حصتها في اإلنتاج العاملي لتصل 

إلى نحو 23 باملئة.

صندوق النقد في واشنطن

أس���س���ت ري���ن���و م��ش��روع��ا 
مشتركا م��ع مجموعة جيانغ 
لينغ م��وت��ورز يستهدف سوق 
السيارات الكهربائية في الصني 
ف��ي صفقة تستحوذ ري��ن��و من 
خاللها على حصة نسبتها 50 

باملئة في املشروع اجلديد.
وقالت رينو إنها سترفع رأس 
امل��ال املساهم بنحو مليار يوان 
أو حوالي 128.5 مليون يورو 
)144 مليون دوالر( لالستحواذ 
على حصتها البالغة 50 باملئة 

في املشروع اجلديد.
وق���ال ف��ران��س��وا بروفوست 
نائب الرئيس ورئيس مجلس 
إدارة منطقة الصني ف��ي رينو 
”الصني سوق رئيسية ملجموعة 
رينو. هذه الشراكة في أنشطة 
ال���س���ي���ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مع 

مجموعة جيانغ لينغ موتورز 
ستدعم خطتنا للنمو في الصني 
وق��درات��ن��ا ف��ي قطاع السيارات 
الكهربائية“. وت��اب��ع ”في ظل 
ريادتنا ودورنا القيادي بسوق 

السيارات الكهربائية في أوروبا 
منذ عشر س��ن��وات، سنستفيد 
من خبرتنا في أبحاث وتطوير 
وإنتاج وبيع وخدمات السيارات 

الكهربائية“.

رينو تؤسس مشروعا مشتركا 
للسيارات الكهربائية مع شركة صينية

التيسير سياسة  بتعزيز  التوقعات  تنامي  مع  أسبوع  في  مستوى  أدنى  عند  اليورو 
تراجع ال��ي��ورو ألدن��ى مستوى في 
أسبوع مقابل ال��دوالر أم��س  األربعاء 
متجها صوب احلد األدنى لنطاقه هذا 
العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير 
السياسة النقدية وتفضيل املستثمرين 

للدوالر.
وي��ق��ول محللون إن م��ن املستبعد 
أن تتعافى العملة امل��وح��دة في األمد 
القصير قبل اجتماع البنك املركزي 
األوروب����ي األس��ب��وع ال��ق��ادم ح��ني من 
احملتمل أن يكشف صانعو السياسات 

عن خطط بشأن حتفيز نقدي جديد.
واس��ت��ق��ر ال���ي���ورو ع��ن��د 1.1212 
دوالر لكنه تراجع في وقت سابق إلى 

1.1200 دوالر وهو أدنى مستوياته 
منذ التاسع من يوليو. وهبط اليورو 
2.2 باملئة منذ بداية العام اجل��اري 
مقابل ال���دوالر إذ يجري ت��داول��ه بني 

1.15 و1.11 دوالر.
وتراجع اجلنيه االسترليني ألدنى 
مستوى ف��ي 27 شهرا عند 1.2382 
دوالر بفعل مزيج من املخاوف بشأن 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
ب��ال ات��ف��اق وارت��ف��اع ال����دوالر بصفة 
عامة. وبلغت العملة البريطانية أدنى 
مستوياتها في ستة أشهر مقابل اليورو 

عند 90.51 بنس.
وصعد ال���دوالر بعد بيانات قوية 

ملبيعات التجزئة األم��ري��ك��ي��ة فاقت 
ال��ت��وق��ع��ات ف��ي ي��ون��ي��و مم��ا تسبب 
ف��ي انحسار التوقعات ب��أن مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( قد يخفض أسعار الفائدة 
ب��واق��ع 50 نقطة أس��اس ب��دال م��ن 25 
نقطة أس��اس في مراجعته للسياسة 

النقدية بنهاية الشهر.
وارتفع مؤشر ال��دوالر، الذي يتتبع 
أداء العملة األمريكية مقابل سلة من 
ست عمالت منافسة، ألعلى مستوى 
في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، 
لكن املؤشر تراجع قليال واستقر في 

أحدث تعامالت عند 97.37.

ذكرت صحيفة ال ريبوبليكا أمس  األربعاء أن تليكوم 
إيطاليا، أكبر شركة اتصاالت في إيطاليا، تدرس خطة 
لبيع أصول بنحو ملياري يورو )2.2 مليار دوالر( مبا 
في ذلك حصة في وحدتها آي.إن.دبليو.آي.تي لألبراج 

املدرجة بشكل منفصل.
واتفقت تليكوم إيطاليا، التي متتلك حصة 60 باملئة 
في الوحدة، مع فودافون في فبراير علي دراسة فكرة دمج 
أبراج االتصاالت التابعة للشركتني في إيطاليا وعددها 

22 ألفا في وحدة واحدة.
وأضافت الصحيفة أن اتفاق دمج وحدة آي.إن.دبليو.
آي.ت��ي يشمل أن تبيع تليكوم إيطاليا حصة صغيرة 

وعملية إعادة متويل كبيرة.
وتابعت الصحيفة أن تليكوم إيطاليا تتطلع أيضا لبيع 
مركز بيانات وعمليات ائتمان للعمالء مضيفا أن اخلطة 
الكلية سُتطرح على مجلس إدارة الشركة في األول من 
أغسطس. وأضافت أن صفقة البيع ستكتمل في مطلع 

.2020

تليكوم إيطاليا تدرس خطة لبيع أصول مبلياري يورو

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت
مصفاة نفط في النرويج

تليكوم إيطاليا تدرس خطة لبيع أصول مبلياري يورو

منشأة للغاز الطبيعي املُسال في اندونيسيا

100 و200 يورو أوراق نقد من فئتي 


