
ق��ال وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة املصري 
عمرو نصار أمس  الثالثاء إن صادرات البالد 
سترتفع 20 باملئة في العام اجلاري مقارنة مع 

العام املاضي حني بلغت 25.2 مليار دوالر.
وزادت ال��ص��ادرات في النصف األول من 

العام اجل��اري اثنني باملئة إل��ى 15.3 مليار 
دوالر.

وقال الوزير في مؤمتر اقتصادي بالقاهرة 
إن اس��ت��ث��م��ارات احل��ك��وم��ة خ��الل السنوات 

اخلمس املاضية بلغت 940 مليار جنيه.

ارتفعت أسعار النفط أم��س الثالثاء، متعافية من 
خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب رمب��ا يشير إل��ى تقدم في محادثات التجارة مع 

الصني خالل كلمة في وقت الحق.
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كانت 
العقود اآلجلة خلام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5 باملئة، 
إلى 62.49 دوالر للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 

61.90 دوالر للبرميل في وقت.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 23 سنتا، 
أو 0.4 باملئة، إلى 57.09 دوالر للبرميل، بعد أن كان قد 

هبط إلى 56.55 دوالر للبرميل.
وتراجعت األسعار بفعل املخاوف حيال التأثير على 
طلب النفط من تداعيات احل��رب التجارية األمريكية 
الصينية املمتدة منذ 16 شهرا، والتي ألقت بظاللها على 

النمو االقتصادي العاملي.
وقال ترامب إن احملادثات مع الصني متضي ”بشكل 
جيد جدا“ لكن ال��والي��ات املتحدة لن تبرم اتفاقا إال إذا 
كان األمثل لواشنطن. وقال أيضا إنه كانت هناك تقارير 

خاطئة عن عزم الواليات املتحدة رفع الرسوم اجلمركية.
وم��ن امل��ق��رر أن يتحدث ت��رام��ب ف��ي ن��ادي نيويورك 
االقتصادي في وقت الحق ، وستكون األسواق متعطشة 

ألي جديد بشأن احملادثات.
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ق��ال وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي سهيل املزروعي 
أمس  الثالثاء إنه ال يرى تعارضا بني خطط شركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( إدراج خام مربان 

وامتثال اإلمارات لتخفيضات أوبك.
وأض��اف املزروعي أن اإلم��ارات ستظل ملتزمة 
بتخفيضات أوبك. وستطلق بورصة انتركونتننتال 
العام املقبل بورصة جديدة في اإلم��ارات إلدراج 
خ��ام م��رب��ان وه��و اخل��ام الرئيسي ال��ذي تنتجه 
ش��رك��ة أدن����وك. م��ن جهتها ق��ال��ت ش��رك��ة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدن����وك( أم��س ال��ث��الث��اء إنها 
وقعت اتفاقا إطاريا مع شركة رونغ شنغ الصينية 
للبتروكيماويات الستكشاف فرص النمو احمللية 
والدولية. وأضافت أن االتفاق سيشهد استكشاف 
الشركتني لفرص بيع املنتجات املكررة من أدنوك 
إل��ى رونغشنغ، وف��رص استثمار بقطاع أنشطة 
املصب في كل من الصني ودولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي 

املسال.

املزروعي: إدراج خام مربان لن يؤثر على االمتثال لتخفيضات أوبك

أدنوك اإلماراتية ورونغ شنغ 
الصينية توقعان إتفاقًا إطاريًا

وبكني واشنطن  بني  االنفراجة  مؤشرات  بعد  مبكرة  خسائر  من  متعافية 

التجارة محادثات  بشأن  إلشارات  األسواق  ترقب  وسط  تصعد  النفط  أسعار 

نصار: صادرات مصر سترتفع
20 باملئة في العام اجلاري  

اإلس�����ت�����رل�����ي�����ن�����ي ي���ق���ف���ز 
ألعلى مستوى في

6 أشهر مقابل اليورو  
قفز اجلنيه اإلسترليني، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر 
مقابل اليورو، وسجل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي 
شهر أم��ام ال���دوالر، بعد أن ق��ال ح��زب بريكست إن��ه لن 
ينافس في االنتخابات العامة التي ستجرى في اململكة 
املتحدة الشهر القادم على املقاعد التي شغلها احملافظون 
في البرملان السابق. وفي دفعة مهمة لرئيس ال��وزراء 
بوريس جونسون قبل انتخابات ال�12 من ديسمبر، قال 
زعيم حزب بريكست، نايجل فيراج، إنه ال يريد أن تفوز 
األحزاب املناهضة خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
ولهذا فإن حزبه لن يقدم مرشحني للمنافسة على املقاعد 

التي فاز بها احملافظون في انتخابات 2017.
وصعد اإلسترليني %1 إلى 1.2896 دوالر، وهى أكبر 
زي��ادة ليوم واح��د مقابل العملة اخلضراء منذ منتصف 
أكتوبر تشرين األول وفقا لبيانات رفينيتيف، قبل أن 
يقلص مكاسبه إلى %0.7 عند 1.2858 دوالر بحلول 

الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.
وأم���ام العملة األوروب��ي��ة، سجل اإلسترليني أعلى 

مستوى في 6 أشهر عند 85.62 بنس لليورو.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف االئتماني نظرتها 
للمملكة املتحدة إلى سلبية وذلك بسبب تعطل مغادرة 
البالد لالحتاد األوروب��ي وال��ذي أثر على قابلية التنبؤ 
لعملية صنع السياسات. كما ح��ذرت الوكالة من خطر 
خفض التصنيف االئتماني للدين السيادي البريطاني في 
حال مغادرة االحت��اد األوروب��ي من دون اتفاق، في حني 
وضعت كل من وكالتي »إس آند بي« و«فيتش« بالفعل 

اململكة املتحدة حتت املراقبة السلبية.

للصعود األوروبية  األسهم  تدفع  الرقائق  شركات 

ارتفعت األسهم األوروبية أمس  الثالثاء مدعومة 
مبكاسب في أسهم شركات صناعة الرقائق، بينما 
يترقب املستثمرون كلمة هامة للرئيس األمريكي 
دونالد ترامب سعيا ملؤشرات بشأن اتفاق جتارة مع 

الصني.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، ارتفع 
املؤشر ستوكس 600 األوروب���ي بشكل طفيف مع 

ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 باملئة.
وي��ت��رق��ب املستثمرون بشغف كلمة للرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بنادي نيويورك االقتصادي 
في وقت الحق الستقاء أي تطورات بشأن املرحلة 

األولى من اتفاق التجارة الصيني األمريكي.
وتصدرت أسهم شركات صناعة الرقائق املشهد، إذ 
قفز سهم ديالوج ألشباه املوصالت 5.2 باملئة بعد أن 
رفعت توقعاتها للهامش اإلجمالي وهامش التشغيل. 
وزاد سهم إنفنيون تكنولوجيز 5.5 باملئة بالرغم من 

توقع منو أبطأ في العام املقبل.
وارت���ف���ع س��ه��م م��ج��م��وع��ة اخل���دم���ات ال��ب��ري��دي��ة 
واللوجستية األملانية دويتشه بوست دي.إت��ش.إل 
3.3 باملئة بعد إعالن زيادة أرباح التشغيل في الربع 
الثالث إلى ثالثة أضعافها تقريبا وقالت إنها تتوقع 

أداء قويا في الربع األخير من العام.

عمرو نصار

قال وزير املالية البريطاني ساجد جاويد إن 
ح��زب احملافظني احلاكم ال ي��رى حاجة لتمديد 

فترة والية محافظ بنك إجنلترا مارك كارني.
وأبلغ جاويد وكالة بلومبرج أن حزبه سيعني 
محافظا جديدا للبنك »بأقصى سرعة« إذا فاز في 
االنتخابات البرملانية التي ستجرى الثاني عشر 

من ديسمبر.
وذكرت رويترز الشهر املاضي أن احلكومة لن 

تعني خلفا لكارني قبل االنتخابات.
ومن املنتظر أن يغادر كارني البنك املركزي 
البريطاني في احلادي والثالثني من يناير وهو 
أيضا موعد انتهاء أحدث مهلة لبريطانيا ملغادرة 

االحتاد األوروبي.

جاويد: ال حاجة لتمديد والية 
محافظ بنك إجنلترا

بنوك لبنان مغلقة بسبب اإلضراب

ق��ال رئيس احت��اد نقابات موظفي مصارف 
لبنان لرويترز إن البنوك في العاصمة اللبنانية 
بيروت ومناطق أخ��رى مغلقة أم��س  الثالثاء 

بسبب إضراب.
وأض��اف جورج احلاج رئيس احتاد نقابات 
موظفي مصارف لبنان إن ماكينات الصرف اآللي 

ستزود بالنقد.
ودع��ا االحت���اد، ال��ذي ميثل 11 أل��ف موظف، 
إلضراب بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة، مشيرا 
إل��ى احتجاجات ض��د بنوك ومطالب العمالء 
بسحب ال��ودائ��ع. وتفرض البنوك قيودا على 

السحب بالدوالر والتحويالت إلى اخلارج.

سيكون اإلدراج الوشيك لعمالق النفط أرامكو 
حلظة محورية لبورصة تداول السعودية الشابة 

وغير املختبرة.
تقول تداول إنها تستعد منذ سنوات وإنها جاهزة 
لبيع األسهم الذي طال انتظاره في األسابيع املقبلة. 
لكن استضافة ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في 
التاريخ ميثل قفزة ضخمة إلى نادي الكبار لبورصة 
ُولدت قبل 12 عاما ولم ُيسمح للمستثمرين األجانب 

بدخولها إال منذ أربع سنوات.
وللطروح األولية العمالقة سجل تاريخي من 
التسبب في أعطال فنية بأسواق األسهم حيث قد 
تفضي إلى صعود حاد في أوامر التداول قادر على 
إغ��راق نظام البورصة ومنع املستثمرين من شراء 

األسهم أو بيعها.
وعلى سبيل امل��ث��ال، ش��اب إدراج فيسبوك في 
ن��اس��داك ع��ام 2012 ت��أخ��ي��رات واس��ع��ة النطاق 
ومشاكل في معاجلة حجم األوامر الضخم. وكان ذاك 
طرحا أوليا أصغر من املتوقع ألرامكو، وفي بورصة 
شهيرة بخبرة تتجاوز األربعة عقود؛ يستضيف 
املؤشر ناسداك املجمع اليوم أسهما تتجاوز قيمتها 
13 تريليون دوالر، وفقا لبيانات رفينيتيف، أي نحو 
27 مثل قيمة أسهم تداول البالغة حوالي 500 مليار 
دوالر. ويقول خبراء القطاع إن أي مشاكل فنية أو 

مشاكل في السيولة قد تطيح مبصداقية تداول.
وقال سبنسر ميندلني، احمللل لدى مجموعة أيتي، 
”حتتاج إلى امتالك تكنولوجيا موثوقة حقا لكي 
تستوعب الطفرة املتوقعة من طرح عام أولي رفيع 

املستوى.“

وأض��اف أنه بالنسبة لبورصة في سوق ناشئة 
مثل السعودية، ميكن القول إن طرح أرامكو يحمل 
معه مخاطر أكبر منه بالنسبة لبورصة في بلد ميلك 
أسواق مال ذات بنية حتتية أكثر تطورا، ألن الطرح 

األولي سيحدد إيقاع السوق.

ول��م ت��رد ت��داول على طلب للتعليق بشأن مدى 
استعدادها لبيع األسهم.

لكن البورصة قد تدفع بأنها تعلمت من زالت 
وقعت في أماكن أخرى عند القيام بإدراجات كبيرة 

مثل إدراج فيسبوك.

إدراج »أرامكو« العمالق إختبار حرج للبورصة السعودية الشابة

سهيل املزروعي

ساجد جاويد

ارتفعت األسهم اليابانية في بورصة طوكيو لألوراق 
املالية أمس  الثالثاء بأكبر قدر خالل االسبوع بفضل آمال 
بأن يعزز ضعف الني أرب��اح شركات التصدير الكبرى في 

البالد.
وزاد املؤشر نيكي 0.81 في املئة ليصل إلى 23520.01 

نقطة وهو أكبر مكسب يومي منذ اخلامس من نوفمبر.
وبدأت األسهم اليابانية اجللسة على هبوط وسط شكوك 
بشأن تقدم احملادثات التجارية األمريكية الصينية وتصاعد 
العنف في ه��وجن ك��وجن، لكن األسهم احمللية سرعان ما 
تخطت هذه املخاوف. وجرى تداول الني قرب أقل مستوى في 
خمسة أشهر مقابل الدوالر وهذا األمر الذي يفيد املُصدرين، 
ألن ضعف العملة يدعم املنافسة التصديرية ويزيد األرباح 

عند حتويلها من اخلارج.
وارتفع 156 سهما علي املؤشر نيكي في حني انخفض 65 
سهما. وكان أكبر الرابحني من حيث النسبة املئوية شركة 
متويل األف��راد كريديت سايسون التي ارتفع سهمها 7.77 
باملئة تلتها شركة املنسوجات أونتيكا التي زاد سهمها 6.37 

باملئة وشركة البناء أوباياشي 5.96 باملئة.
وع��وض املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا اخلسائر التي 
تكبدها ف��ي وق��ت مبكر وص��ع��د 0.33 ف��ي امل��ئ��ة مسجال 

1709.67 نقطة.

الشركات أرباح  الني  ضعف  دعم  بفضل  يرتفع  »نيكي« 


