
هبط امل��ؤش��ر نيكي القياسي ف��ي بورصة 
طوكيو ل��أوراق املالية أمس  الثالثاء مع قلق 
املستثمرين إزاء تباطؤ النمو االقتصادي 
ف��ي ال��ص��ن، لكن ش��رك��ات تصنيع السيارات 
سجلت أداء أفضل من السوق في ظل تقارير 
إعالمية تفيد أن الصن ستعتمد بشكل أكبر على 

السيارات الهجينة.
وانخفض نيكي 0.7 في املئة إلى 21535.25 
نقطة، وكانت األس��واق اليابانية مغلقة في 

عطلة عامة.
وأصدرت الصن بيانات ُتظهر تباطؤ النمو 
االقتصادي إل��ى 6.2 باملئة في الربع الثاني 
وهي أبطا وتيرة منو في 27 عاما على األقل 
مع تراجع الطلب من الداخل واخل��ارج في ظل 

تنامي الضغوط التجارية األمريكية.
وق��ال متعاملون إن التباطؤ في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم سيقود التساع أكبر للفجوة 
بن أداء األسهم اليابانية واألسهم املناظرة لها 
إذ أن اليابان لم تعد متلك الكثير من احللول على 

مستوى السياسات لدعم االقتصاد الضعيف.
وارتفع نيكي 7.6 باملئة منذ بداية العام 
اجل��اري، بينما قفز املؤشر ستاندرد آند بورز 
20 باملئة ورب��ح امل��ؤش��ر ستوكس لأسهم 

األوروبية 11 باملئة.
وباع املستثمرون عقودا آجلة، مما تسبب في 
هبوط أسهم ذات ثقل على املؤشر مثل سوفت 
بنك وفاميلي مارت وفانوك 1.2 باملئة و2.7 

باملئة و1.5 باملئة على الترتيب.
وزاد سهم تويوتا 1.3 باملئة بينما نزل 
سهم هوندا 0.4 باملئة.  وهبط املؤشر توبكس 
األوس���ع نطاقا 0.5 ف��ي املئة إل��ى 1568.74 

نقطة.

نزلت أسعار النفط أمس  الثالثاء لتواصل اخلسائر 
التي تكبدتها في اجللسة السابقة مع استئناف اإلنتاج 
األمريكي من خليج املكسيك عقب اإلعصار ب��اري ومع 
توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري االمريكي إلى 

مستوى قياسي.
ونزل خام القياس العاملي مزيج برنت أربعة سنتات 
إلى 66.44 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت 

جرينتش وكان قد خسر ليل االثنن 0.4 باملئة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 13 سنتا 

مبا يعادل 0.2 باملئة إلى 59.45 دوالر للبرميل. وتراجع 
اخل��ام القياسي األمريكي نحو واح��د باملئة في اجللسة 

السابقة.
وشرع املنتجون في استئناف جزء من اإلنتاج الذي 
توقف بخليج املكسيك قبل اإلعصار باري والذي طال نحو 

75 باملئة من حجم اإلنتاج.
وال يزال حجم اإلنتاج املتوقف في خليج املكسيك 1.3 

مليون برميل يوميا أي أقل بنحو 80 ألف برميل.
كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات علي زيادة أخرى 

في إنتاج الواليات املتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام 
في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط 
الصخري. وبصفة عام يتجاوز إنتاج اخل��ام االمريكي 

حاليا 12 مليون برميل يوميا.
وقالت راب��ي��دان األمريكية لالستشارات إن أسعار 
النفط ستقفز في البداية بن 15 و20 دوالرا للبرميل إذا 
أغلقت إي��ران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور 
حاملا تتدخل القوات األمريكية، وذلك في إطار حتليلها 
لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد 

صراع.
وقالت رابيدان إنرجي جروب إن رد فعل سعر النفط 
سيكون على شكل احل��رف )M( مما يشير إلى عمليات 
بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى 

مستويات أعلى.
وق��ال��ت راب��ي��دان إن ح���دوث اض��ط��راب ف��ي املضيق 
سيستمر على األرجح لفترة أطول مما تعتقد السوق، إذ 
متلك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة لكن مستمرة 
على املالحة في اخلليج مبا قد يعرقل نقل النفط ”لعدة 

أسابيع إن لم يكن أكثر“.
وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات 
النفط لسبعة أي��ام في اخلليج قد يدفع أسعار برنت 
لالرتفاع إلى ما بن 80 و90 دوالرا للبرميل، و“إلى رقم 
من ثالث خانات“ إذا استمرت املواجهة لشهر أو أكثر. 

ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 66.50 دوالر.
وُتظهر الدراسة أنه فور انتهاء الصراع، فإن األسعار 
ستنزل بوتيرة متواضعة لكن مع استمرار عالوة ال تقل 
عن خمسة دوالرات بفعل املخاوف من حدوث اضطراب 
آخر. وتقول الدراسة إن حدوث صراع عنيف رمبا يحمل 
طهران وواشنطن على التفاوض، وف��ي تلك احلالة قد 
تتراجع األسعار ملا دون مستويات ما قبل االضطرابات 
بسبب احتمال عودة مالين البراميل من النفط اإليراني 

اخلاضعة للعقوبات إلى السوق.
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قال وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشن 
للصحفين أم��س  االثنن إنه يتوقع إج��راء مكاملة 
هاتفية جديدة مع املسؤولن الصينين هذا األسبوع 
في إط��ار استئناف املناقشات اخلاصة باالتفاق 
التجاري. كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ونظيره الصيني شي جن بينغ اتفقا الشهر املاضي 
على هدنة جديدة في النزاع التجاري املستمر منذ 

عام بن أكبر اقتصادين في العالم.

وأتبع منوتشن واملمثل التجاري األمريكي 
روبرت اليتهايزر ذلك مبكاملة هاتفية مع مسؤولن 
جتارين صينين األسبوع املاضي، لكن لم يتم 
الكشف عن تفاصيل بخصوص اجتماع مباشر 

متوقع بن اجلانبن.
وأبلغ منوتشن الصحفين بالبيت األبيض قائال 
”أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألن نحقق تقدما كبيرا 

في وقت الحق“.

منوتشني: مسؤولون أمريكيون وصينيون 
يبحثون التجارة هاتفيا هذا األسبوع

شركة أبحاث: الصراع في اخلليج سيدفع أسعار اخلام  للتقلب

النفط يهبط مع استئناف أميركا اإلنتاج في خليج املكسيك

نيكي يغلق منخفضا والتباطؤ
 في الصني يبدد الثقة

ديون األسواق الناشئة 
69 تريليون دوالر تتخطى 

قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة 
أدى لطفرة إقراض جديد في الربع األول من 2019 لترتفع 
ديون األسواق الناشئة إلى مستويات قياسية ويزيد حجم 

الدين العاملي 3 تريليونات دوالر.
وزادت ديون احلكومات والشركات واملؤسسات املالية 
واألسر في االقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دوالر 
مبا يعادل %216 من الناجت احمللي اإلجمالي من 68.9 
تريليون قبل ع��ام. وخلص املعهد إلى نسبة الدين إلى 
الناجت احمللي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا 

والبرازيل وجنوب إفريقيا وباكستان والصن.
وأدت إمكانية استمرار تكلفة االقتراض الرخيصة إلى 
زيادة الديون العاملية 3 تريليونات دوالر إلى 246.65 
تريليون أو %320 من الناجت احمللي اإلجمالي وهو ما يقل 
بواقع تريليوني دوالر فقط عن أعلى مستوى على اإلطالق 

املسجل في الربع األول من العام املاضي.

توقعات بتعافي بعض عقارات 
2020 اإلمارات قبل 

توقع تقرير لشركة »JLL« املتخصصة في االستشارات 
واالستثمارات العقارية، أن ت��ؤدي احلوافز احلكومية 
اجلديدة إل��ى حتسن أداء السوق بشكل ع��ام على املدى 
الطويل، لكنها رأت أن��ه من غير املرجح أن تؤتي هذه 
امل��ب��ادرات ثمارها على الفور. وتوقعت JLL أن تشهد 
بعض قطاعات سوق العقارات اإلماراتي تعافياً في الفترة 
قبل حلول ع��ام 2020، لكنها لفتت إل��ى أن قطاع منافذ 
التجزئة هو أكثر القطاعات مواجهة للتحديات نتيجة 
الزيادة املستمرة في املعروض مقابل انخفاض اإلنفاق 
االستهالكي. وشهد الربع الثاني إعالن احلكومة اإلماراتية 
عن عدد من املبادرات، منها إصدار قانون التملك احلر في 
إمارة أبوظبي. كما أعلنت دبي عن مبادرة جديدة لإلقامة 

الدائمة واملعروفة باسم »البطاقة الذهبية«.

تدهور ثقة املستثمرين األملان بسبب 
اخلالفات التجارية و توترات إيران

أظهر مسح أمس  الثالثاء أن معنويات املستثمرين 
األملان تدهورت على نحو حاد فاق التوقعات في يوليو 
، وأشار معهد زد.إي.دبليو األملاني إلى النزاع التجاري 
املستمر ب��ن ال��ص��ن وال��والي��ات امل��ت��ح��دة فضال عن 

التوترات السياسية مع إيران.
وق���ال امل��ع��ه��د إن مسحه ال��ش��ه��ري أظ��ه��ر أن ثقة 
املستثمرين في االقتصاد نزلت إلى 24.5- من 21.1-. 

وتوقع اقتصاديون انخفاضا أقل حدة إلى 22.3-.

2.11 مليار دوالر في يونيو ميزانية أنقرة تسجل عجزا بقيمة 

تراجع إنتاج تركيا من السيارات
باملئة على أساس سنوي   13  

قال احتاد ُمصنعي السيارات في 
تركيا إن إنتاج قطاع السيارات في 
البالد انخفض 13 باملئة على أساس 
سنوي في األشهر الستة األول��ى من 

العام إلى 735 ألفا و62 سيارة.
وت��راج��ع إجمالي ال��ص��ادرات في 
قطاع ال��س��ي��ارات ثمانية باملئة في 
نفس الفترة ليبلغ 634 ألفا و768 
سيارة، مع انكماش صادرات سيارات 

الركوب تسعة باملئة.

وأض�����اف االحت�����اد أن إج��م��ال��ي 
املبيعات احمللية للقطاع هبط 45 
باملئة ف��ي النصف األول م��ن العام 
ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على 
الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها 

احلكومة لتشجيع املشتريات.
وأظ��ه��رت بيانات وزارة املالية 
التركية أن امليزانية سجلت عجزا 
بقيمة 12.05 مليار ليرة )2.11 مليار 

دوالر( في يونيو.

وقالت ال��وزارة إن ميزانية يونيو 
أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني 
مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار 
ل��ي��رة. وب��ح��س��ب األرق�����ام، سجلت 
امليزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة 
في األشهر الستة األول��ى من العام 
مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس 
الفترة من 2018. وتتوقع احلكومة 
ع��ج��زا ق���دره 80.6 مليار ل��ي��رة في 

نهاية 2019.

رجل ينظر إلى لوحات خارج بورصة طوكيو 

فتحت األسهم األوروبية دون تغير يذكر أمس  
الثالثاء فيما يترقب مستثمرون سيال من نتائج 
أعمال الشركات في الربع الثاني ومجموعة 
من مؤشرات االقتصاد الكلي بحثا عن مزيد من 
الدالئل بشأن التباطؤ العاملي واقتصاد منطقة 

اليورو.
وارتفع سهم شركة باير األملانية 2.2 باملئة 
ب��ع��د أن خ��ف��ض ق���اض أم��ري��ك��ي التعويضات 
التي ُمنحت لرجل من كاليفورنيا عزا إصابته 

بالسرطان الستخدام منتجها روان��د آب لقتل 
األعشاب الضارة ليصعد املؤشر داكس األملاني.

واستقر املؤشر ستوكس األوروبي في الساعة 
0707 بتوقيت جرينتش م��ع ترقب بيانات 
الوظائف واألج��ور البريطانية والتضخم في 
إيطاليا في شهر يونيو ومؤشر ثقة األعمال 
ملعهد زد.إي.دبليو األملاني لشهر يوليو والتي 
م��ن املتوقع أن ت��ص��در جميعا خ��الل اجللسة 

الصباحية.

استقرار أسهم أوروبا مع ترقب نتائج 
أعمال ومؤشرات

3 آالف فرصة  مصر: 
على اخلريطة االستثمارية

كشف مالك فواز، مستشار وزارة االستثمار 
املصرية للترويج لالستثمار، عن وجود حوالي 
3 آالف فرصة على اخلريطة االستثمارية التي 

تخضع لتحديث يومي.
وأشار فواز في مقابلة مع »العربية« إلى آخر 
تطورات املرحلة الثانية للخريطة االستثمارية 

في مصر، والتي شملت إضافة أكثر من 1500 
فرصة استثمارية على اخلريطة.

وقال إن التواصل يجري مع مختلف اجلهات 
املعنية ف��ي مصر لتحديث بيانات اخلريطة 
االستثمارية، بإضافة الفرص اجلديدة أو تعديل 

القدمية وشطب الذي جرى تخصيصه منها.

انخفض اليورو أمس  الثالثاء في الوقت الذي يترقب 
فيه املستثمرون ق��راءة بشأن الثقة في االقتصاد األملاني، 
لكن حتركات العملة ظلت محدودة بفعل احتماالت إقدام 
املزيد من البنوك املركزية على تيسير السياسة النقدية بدءا 

مبجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( في 
وقت الحق من الشهر اجلاري.

وبلغت العملة األوروبية املوحدة 1.1251 دوالر في 
التعامالت املبكرة في لندن لتنخفض قليال عن اجللسة 

السابقة.
وتتوقع األسواق أن يخفض مجلس االحتياطي أسعار 
الفائدة في وقت الحق من يوليو متوز، لكن ال��دوالر حقق 
مكاسب. وارتفع مؤشر ال��دوالر، الذي يتتبع أداء العملة 
األمريكية مقابل سلة عمالت منافسة، 0.1 باملئة إلى 
97.035 ليبتعد قليال عن أدن��ى مستوى لشهر يونيو 

.95.843
ومن املقرر أن يصدر املسح االقتصادي للمعنويات من 
زد.إي.دبليو في أملانيا الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، في 

حن تصدر أرقام بيانات التجزئة األمريكية في وقت الحق.
وتراجع اجلنيه االسترليني عن 1.25 دوالر مع تعرض 
العملة لضغوط بفعل املخاوف بشأن االقتصاد قبل صدور 
بيانات سوق العمل البريطانية لشهر يونيو املقررة في 

الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.
وتراجع الن 0.1 باملئة إلى 108.05 ين للدوالر.

وارتفعت العملة األمريكية ألعلى مستوى في ستة 
أسابيع عند 108.99 ين األسبوع املاضي لكنها تراجعت 
بعد أن مهد جيروم باول رئيس مجلس االحتياطي خلفض 
في أسعار الفائدة في وقت الحق من الشهر اجل��اري عبر 
تسليط الضوء على الضبابية التي تواجه أكبر اقتصاد 

عاملي.
وارتفع ال��دوالر النيوزيلندي 0.2 باملئة إلى 0.6729 

دوالر أمريكي، متقدما بفضل قراءة قوية للتضخم.
وارتفع الفرنك السويسري، والذي باعتباره مالذا آمنا 
يستفيد من املخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو، قليال 
إلى 1.1077 فرنك لليورو، غير بعيد عن ذروة عامن عند 

1.1057 الذي المسه في يونيو.

اليورو يتراجع مع متاسك الدوالر رغم تكهنات خفض الفائدة

ستيفن منوتشن

مصفاة نفط في النرويج

100 و200 يورو أوراق نقد من فئتي 

عمال على خط إنتاج لتجميع السيارات في تركيا

متعاملون في بورصة فرانكفورت

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع األج��ور في بريطانيا، 
باستثناء املكافآت، بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عقد في 
ثالثة أشهر حتى مايو ، ولكن ثمة دالئ��ل على ان سوق 

العمل رمبا تشهد ضعفا.
وزاد الدخل األساسي مبعدل سنوي 3.6 باملئة، متخطيا 
متوسط توقعات االقتصادين في استطالع أجرته رويترز 

الرتفاع 3.5 باملئة.
وبضم املكافآت، يكون منو األج��ور قد ارتفع إلى 3.4 
باملئة من 3.2 باملئة متخطيا التوقعات بنمو 3.1 باملئة 

في االستطالع. كما أظهرت بيانات أن معدل البطالة ظل 
عند 3.8 باملئة كما كان متوقعا، وهو األقل منذ فترة ثالثة 

أشهر انتهت في يناير 1975.
ونزل عدد العاطلن عن العمل بواقع 51 ألفا إلى أقل 

قليال من 1.3 مليون.
ولكن منو التوظيف تباطأ إلى 28 ألفا وهي أقل زيادة 
في فترة االشهر الثالثة املنتهية في اغسطس من العام 
املاضي ون��زل عدد الوظائف اخلالية ألقل مستوى فيما 

يزيد عن عام.

تباطؤ منو الوظائف في بريطانيا واألجر 
11 عاما األساسي ينمو بأقوى وتيرة في 


