
توقعات بهبوط األسعار
2020 بسبب كورونا في 

خفض بنك باركليز العاملي، توقعاته لسعر النفط لعام 2020، 
مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن اضطراب الطلب 

بسبب فيروس كورونا.
وقلص البنك توقعاته لسعر اخل��ام في 2020 لكل من برنت 
وغرب تكساس الوسيط األميركي بواقع 12 دوالرا إلى 31 دوالرا 

و28 دوالرا للبرميل على الترتيب.
وكتب محللون ل��دى البنك في م��ذك��رة: »م��ن املرجح أن تظل 
األس��ع��ار تتعرض لضغط حل��ن حتسن ال��وض��ع فيما يتصل 

بالفيروس«.
وانضم باركليز إلى بنوك أخ��رى في خفض توقعاتها لسعر 
النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح اإلنتاج بن أعضاء منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء، أو ما ُيعرف باسم أوبك+، 

وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.
كما يتوقع باركليز أن تبلغ ق��درات التخزين العاملية املتاحة 
على األرض نحو 1.5 مليار برميل، وُيقدر أن الفائض في اإلمدادات 
سيزيد عن خمسة مالين برميل يوميا هذا العام، وأن يبلغ عشرة 

مالين برميل يوميا في املتوسط في الربع الثاني.
وف��ي غضون ذل��ك، يقول البنك إن »م��ن املستبعد أن تخفف 
مشتريات احلكومة األميركية الحتياطي البترول االستراتيجي من 

مصاعب املنتجن«.
وأض��اف أن طاقة التخزين املتاحة في االحتياطي البترولي 
االستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا ل���وزارة الطاقة 
األميركية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا 
حن ميتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في اإلمدادات 

يبلغ قرابة 10 مالين برميل يوميا خالل الربع الثاني.

ان��خ��ف��ض��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط أم��س 
اخلميس بعد مكاسب حققتها على 
م��دى ثالثة أي��ام، إذ فاقت احتماالت 
تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود 
السفر وعمليات ال��ع��زل املفروضة 
ملواجهة فيروس كورونا إثر اآلمال 
املعلقة على حتفيز أميركي ط��ارئ 
بقيمة ت��ري��ل��ي��ون��ي دوالر سيدعم 

األنشطة االقتصادية.
وت��راج��ع��ت العقود اآلج��ل��ة خلام 
برنت 64 سنتا أو ما يعادل %2.3 إلى 

26.75 دوالر للبرميل.
وه��ب��ط��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 78 
سنتا أو ما يعادل %3.2 إلى 23.71 
دوالر للبرميل. واخلامان القياسيان 
منخفضان بنحو %60 منذ بداية 

العام اجلاري.
ودع��م مجلس الشيوخ األميركي 
ب��اإلج��م��اع، م��ش��روع ق��ان��ون بقيمة 
تريليوني دوالر ي��ه��دف ملساعدة 
ال��ع��ام��ل��ن ال��ع��اط��ل��ن وال��ص��ن��اع��ات 
املتضررة من وباء فيروس كورونا. 
لكن ف��ي ظ��ل انكماش سريع للطلب 
وارتفاع اإلنتاج، فإن آفاق النفط تظل 

قامتة.
وذك���رت آي.إت����ش.إس م��ارك��ت أن 
الطلب العاملي على النفط سينكمش 
بأكثر م��ن 14 مليون برميل يوميا 
في الربع الثاني وفقا لتقديراتها مما 
سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في 

املخزونات.
في الوقت ذات��ه، فإن انهيار اتفاق 
لكبح اإلم���دادات بن منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوب��ك( ومنتجن 
آخ��ري��ن ب��ق��ي��ادة روس��ي��ا، املجموعة 
امل��ع��روف��ة ب��اس��م أوب���ك+، م��ن املقرر 
أن ي��ؤدي الرتفاع إم��دادات النفط، إذ 

تعتزم السعودية تصدير ما يزيد عن 
عشرة مالين برميل يوميا اعتبارا من 
مايو. وقالت إدارة معلومات الطاقة 
األميركية، إن مخزونات النفط اخلام 

ف��ي ال��والي��ات املتحدة ارتفعت 1.6 
مليون برميل في أح��دث أسبوع، مبا 
ميثل زي���ادة لألسبوع التاسع على 

التوالي.

وانخفضت إمدادات املنتجات، وهي 
مؤشر على الطلب األم��ي��رك��ي، نحو 
%10 إلى 19.4 مليون برميل يوميا 

وفقا ملا أظهرته بيانات اإلدارة.

26 دوالرًا برنت يتراجع إلى 

2020 % خسائر النفط منذ مطلع   60
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ص��وت مجلس الشيوخ األميركي، 
لصالح منح قطاع الطيران 58 مليار 
دوالر ف��ي إط��ار حزمة إن��ق��اذ ملواجهة 

تداعيات فيروس كورونا.
هذه احلزمة نصفها في شكل إعانات 
لتغطي روات��ب نحو 750 ألف موظف، 
في إنقاذ يحتاج إليه القطاع بشدة في 
ظل أس��وأ اجت��اه نزولي للسفر يواجهه 

في تاريخه.
ومتنح حزمة اإلنقاذ التي تبلغ في 
املجمل تريليوني دوالر شركات الطيران 
التي تنقل الركاب 25 مليار دوالر في 
شكل إع��ان��ات، و25 مليار دوالر في 
صورة قروض، ومتنح شركات الشحن 
اجلوي 8 مليارات دوالر أخرى مقسمة 

بن القروض واإلعانات.
كما تقدم إع��ان��ات بقيمة 3 مليارات 
دوالر للمتعاقدين م��ع امل��ط��ارات مثل 

متعهدي توريد الطعام.
ومن املتوقع أن يصوت مجلس النواب 
األميركي لصالح اإلجراء اليوم اجلمعة، 
ووع��د الرئيس دونالد ترمب بتوقيعه 

ليصبح قانونا.
وك��اف��ح اجل��م��ه��وري��ون ف��ي مجلس 
الشيوخ ما وصفوه بأنه منح دون مقابل 
لشركات الطيران، وعرضوا في بادئ 
األم��ر تقدمي ق��روض فقط، فيما هددت 
ش��رك��ات ال��ط��ي��ران بالبدء ف��ي تسريح 
عشرات اآلالف من العاملن في غضون 

أيام إذا لم حتصل على متويل.

أسهم شركات الطيران 
وواص��ل��ت أس��ه��م ش��رك��ات الطيران 
األميركية صعودها املستمر منذ يوم 
الثالثاء مدفوعة باألمل في احلصول على 
إنقاذ مالي، ومبوجب مشروع القانون 
من املقرر أن حتصل هذه الشركات على 
املساعدات النقدية خالل وقت قصير قد 

يكون أسبوعن.
ومم��ا يعد مكسبا للعاملن، ال ميكن 
للشركات التي ستتلقى متويال تسريح 
موظفن قبل يوم 30 سبتمبر أو أن تغير 

اتفاقات تفاوض جماعي.

وستحصل شركات الطيران أيضا 
على إعفاء من الضرائب على مشتريات 
الوقود وأيضا تعليقا مؤقتا للضرائب 
على التذاكر، مما قد يخفض مصروفات 

السفر.
سوق السفر

وأدى تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
أنحاء العالم إل��ى تراجع الطلب على 
ال��س��ف��ر، وخ��ف��ض��ت ش��رك��ات ال��ط��ي��ران 
رحالتها بشدة وح���ذرت م��ن مزيد من 
اخل��ف��ض. وراح����ت ش��رك��ات ال��ط��ي��ران 
تلغي رحالت وتقترض أمواال وتخفض 

التكاليف مع تراجع الطلب.
10 مليارات دوالر 

وق��ال��ت أالس��ك��ا إي��رالي��ن��ز، األرب��ع��اء، 
إنها ستخفض رحالتها بنسبة 70 % 
في أبريل ومايو، بينما أعلنت يونايتد 
إي��رالي��ن��ز أن��ه��ا س��ت��خ��ف��ض ال��رح��الت 
الداخلية 52 % وإجمالي طاقة التشغيل 

.% 68
وم���ن امل��ق��رر أن تتلقى امل��ط��ارات 
األميركية، التي خلت ممراتها تقريبا من 
املسافرين، 10 مليارات دوالر في شكل 

إعانات.

تراجعت أسعار الذهب أمس 
اخل��م��ي��س، إذ ط��غ��ت توقعات 
بارتفاع طلبات إعانة البطالة 
األميركية بسبب تفشي فيروس 
ك���ورون���ا ع��ل��ى ح��زم��ة حتفيز 
اقتصادي أميركية هائلة، وأبقت 
على التدافع صوب السيولة بن 

املستثمرين.
ون��زل ال��ذه��ب ف��ي املعامالت 
الفورية 0.8 % إلى 1600.22 
دوالر لألونصة بحلول الساعة 
0508 بتوقيت غرينتش، بعد 
أن انخفض 1 % في وقت سابق 

من اجللسة.
وق���ال إل��ي��ا سبيفاك، محلل 
سوق الصرف في ديلي فيكس 
»ال توجد قصة منو إيجابي هنا 
حلن استئناف الشركات لعملها، 
وقد يشهد ذلك تراجعا جلميع 
تلك األص��ول، والتي استفادت 
م��ن إع���الن التحفيز )م��ؤخ��را( 
م��ن جانب مجلس االحتياطي 
االحتادي األميركي، مبا في ذلك 

الذهب مجددا«.
ودع�����م م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 
األم��ي��رك��ي باألغلبية مشروع 
قانون بقيمة تريليوني دوالر 
ي���ه���دف مل���س���اع���دة ال��ع��ام��ل��ن 
املتعطلن عن العمل والصناعات 
ال��ت��ي ت��ض��ررت ج���راء انتشار 

فيروس كورونا، وكذلك تقدمي 
مليارات الدوالرات لشراء معدات 

طبية تشتد احلاجة إليها.
وارت��ف��ع��ت أس����واق األس��ه��م 
اآلسيوية، لكن املكاسب كانت 
محدودة، إذ تشتت املستثمرون 
بن ارتياح إزاء مترير احلزمة 
في مجلس الشيوخ، ومخاوف 
بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي 

للعاصفة القادمة.
وأعلن املركزي األميركي يوم 
االث��ن��ن أن��ه سيشتري سندات 
ب���أع���داد م��ف��ت��وح��ة وسيساند 
ال��ق��روض امل��ب��اش��رة للشركات 
في أحدث سلسلة من اخلطوات 
على صعيد السياسة التي جرى 
اتخاذها على مدى األيام العشرة 

الفائتة لتهدئة األس��واق ودعم 
االقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخ����رى، انخفض ال��ب��الدي��وم 
ف��ي التعامالت الفورية ثالثة 
ب��امل��ئ��ة إل���ى 2247.57 دوالر 
لألوقية ، بعد أن ارت��ف��ع نحو 
20 % في اجللسة السابقة حن 
سجل أفضل مكسب يومي منذ 
1997، إذ فاقم إعالن حالة عزل 
في جنوب إفريقيا، وهي منتج 
كبير للمعدن، املخاوف بشأن 

اإلمدادات.
ون���زل البالتن 1.5 % إلى 
726.77 دوالر لألوقية، بينما 
تراجعت الفضة واحدا باملئة إلى 

14.29 دوالر لألوقية.

على هيئة إعانات لتغطية الرواتب

خطة إنقاذ لقطاع الطيران األميركي بـ58 مليارًا
% مع استمرار   0.8 الذهب يهبط 

التدافع نحو السيولة
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صندوق النقد:
12 دولة بالشرق 

األوسط وآسيا الوسطى 
طلبت املساعدة

قال جهاد أزع��ور، مدير دائ��رة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولي إن 12 دولة في املنطقة من بينها 
تونس وموريتانيا طلبت املساعدة املالية.

وأضاف أن الصندوق رصد في خطوة 
أولى 50 مليار دوالر للدول األكثر تأثرا 
م��ن تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 

املسمى »كوفيد19«.
وأوض����ح أن ال��ص��ن��دوق تلقى ع��ددا 
كبيرا من الطلبات للمساعدة من تداعيات 
فيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع يتطلب 
على جاهزية مختلف الدول، وفي الوقت 
احلالي، يدرس الصندوق خطوة تتعلق 

بفوائد ديون الدول األكثر فقرا.
وحث صندوق النقد والبنك الدوليان، 
األرب���ع���اء، م��ق��رض��ي ال��دي��ون الثنائية 
الرسمين على تقدمي إعفاء فوري للبلدان 
األش���د ف��ق��را ف��ي ال��ع��ال��م وال��ت��ي ت��واج��ه 
ت��داع��ي��ات خطيرة م��ن ف��ي��روس كورونا 

سريع االنتشار.
ودع��ت املؤسستان في بيان مشترك، 
الدائنن الثنائين الرسمين إلى التعليق 
الفوري ملدفوعات دول املؤسسة الدولية 
للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم 
وثلثا السكان ال��ذي��ن يعيشون ف��ي فقر 

مدقع.
وقال الصندوق والبنك »هذا سيساعد 
دول امل��ؤس��س��ة على صعيد متطلبات 
السيولة الفورية ملعاجلة التحديات التي 
يفرضها تفشي فيروس كورونا، ويتيح 
الوقت لتقييم تأثير األزم��ة واملتطلبات 

التمويلية لكل دولة«.

ف��ي��م��ا ت��س��ي��ط��ر ح��ال��ة ال��ف��زع 
وال��رع��ب على جميع القطاعات 
بسبب استمرار انتشار فيروس 
كورونا املستجد، وتأثيره الكبير 
على ق��ط��اع الصناعة وأس���واق 
التجزئة وحركة املبيعات عاملياً، 
يتصدر قطاع السيارات القطاعات 

األكثر تضرراً.
ح��ي��ث ت��وق��ع م��س��ح ح��دي��ث، 
ت��راج��ع مبيعات ال��س��ي��ارات في 
العالم بنحو %12 خ��الل العام 
اجلاري بسبب تداعيات ومخاطر 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
وك��ش��ف امل��س��ح ال���ذي أع��دت��ه 
مؤسسة »ماركت« لألبحاث، أن 
مبيعات السيارات حول العالم قد 
تسجل نحو 78.8 مليون وحدة 
خ��الل ال��ع��ام احل��ال��ي بانخفاض 
نسبته %12 على أساس سنوي، 
مقارنة م��ع هبوط بنسبة 8 % 
خ��الل األزم��ة املالية العاملية في 

عام 2008.
وت��وق��ع��ت ن��ت��ائ��ج امل��س��ح، أن 
تتراجع مبيعات السيارات في 
الواليات املتحدة األميركية إلى 
14.4 مليون وح��دة خالل العام 
احلالي بانخفاض تبلغ نسبته 
%15.3 ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي. 
الفتاً إلى أنه من املتوقع أن تشهد 
صناعة السيارات العاملية توقًفا 
غير مسبوق وشبه فوري للطلب 

في عام 2020.
ورج����ح امل��س��ح أن تنخفض 
املبيعات في أوروبا بنسبة 13.6 
% إلى 15.6 مليون وحدة، وفي 
الصن بنسبة 10 % إل��ى 22.4 

مليون وحدة بنهاية العام احلالي. 
وقبل أي��ام، أظهرت بيانات ألكبر 
احتاد لصناعة السيارات بالصن، 
ت��راج��ع مبيعات ال��س��ي��ارات في 
البالد %79.1 في فبراير املاضي، 
ف��ي أك��ب��ر ت��راج��ع ش��ه��ري على 
اإلط��الق، مع تأثر الطلب بتفشي 

فيروس كورونا.
وقال احتاد مصنعي السيارات 
إن إجمالي مبيعات السيارات 
ف��ي ال��ص��ن، وه���ي أك��ب��ر س��وق 
للسيارات في العالم، تراجع إلى 
310 أل��ف وح��دة مقارنة بنفس 
الشهر العام املاضي، في تراجع 
للشهر العشرين على التوالي. كما 
انخفضت مبيعات السيارات التي 
تعمل بالطاقة اجل��دي��دة للشهر 

الثامن على التوالي.
في الوقت نفسه، حتاول بعض 
امل��دن الصينية تقدمي محفزات 

إلنعاش مبيعات السيارات، لكن 
ال يزال اإلنتاج محدودا حتى اآلن، 
حيث أعلن مصنعو سيارات، من 
ش��رك��ات »ت��وي��وت��ا م��وت��ور« إلى 
»جريت وول«، عن تراجع كبير 

في املبيعات الشهر املاضي.
وقال احتاد مصنعي السيارات 
ب��ال��ص��ن، إن ت��ق��دي��رات االحت��اد 
تشير إلى أن مبيعات السيارات 
ستنخفض بأكثر من %10 خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
وحوالي 5 % خالل العام 2020، 
إذا مت اح��ت��واء تفشي الفيروس 
بشكل فعال قبل شهر أبريل املقبل.

وت��راج��ع��ت مبيعات القطاع 
بنسبة %8.2 خالل العام املاضي 
ب��س��ب��ب ض��غ��وط م���ن امل��ع��اي��ي��ر 
اجلديدة لالنبعاثات في اقتصاد 
يشهد انكماشا وتوترات جتارية 

مع الواليات املتحدة.

الصني شهدت أكبر تراجع شهري على اإلطالق

كورونا يوجه ضربة قاسية ملبيعات السيارات عامليًا
ارت���ف���ع���ت م����ؤش����رات األس��ه��م 
األوروبية، بنسب جاوزت 4 باملئة، 
بفضل خطط التحفيز املالي والنقدي 
غير املسبوق من أوروب��ا والواليات 

املتحدة.
وتوصلت إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، األربعاء، إلى اتفاق 
م��ع أع��ض��اء مجلس ال��ش��ي��وخ على 
مشروع قانون لتحفيز اقتصادي 
بقيمة تريليوني دوالر، للتخفيف من 

تأثير تفشي فيروس كورونا.
واإلث���ن���ن، ص���ادق���ت احل��ك��وم��ة 
األملانية، على حزمة مساعدات بقيمة 
750 مليار يورو )832 مليار دوالر(، 
مل��س��اع��دة ال��ش��رك��ات واألش��خ��اص 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ت��ف��ش��ي ف��ي��روس 
ك��ورون��ا. ارت��ف��ع امل��ؤش��ر ستوكس 
القياسي 600 لألسهم األوروب��ي��ة 
4.29 باملئة إلى مستوى 317.05 

نقطة.

وزاد م��ؤش��ر »داك����س« األمل��ان��ي 
مبقدار 404 نقاط تعادل 4.17 باملئة 
ليسجل 10104.67 نقطة؛ فيما 
ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 
بنسبة 4.2 باملئة ليسجل 5674.77 

نقطة، مبكاسب 224.7 نقطة.

وارتفع مؤشر »فوتسي إم بي آي« 
اإليطالي بنسبة 4.64 باملئة تعادل 
785.89 نقطة، ليسجل 17734 
نقطة. ومنا مؤشر »ك��اك« الفرنسي 
مبقدار 193.47 نقطة تعادل 4.56 

باملئة إلى 4436.17 نقطة.

ارتفاع األسهم األوروبية بأكثر من
4 باملئة بدعم خطط التحفيز  

أعلن االحتاد األوروبي بدء تطبيق 
آلية تهدف إل��ى تشديد التدقيق في 
االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة امل��ب��اش��رة 
وأغراضها في وقت تواجه فيه الدول 
األع���ض���اء أزم���ة صحية ع��ام��ة غير 
مسبوقة على خلفية انتشار فيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد 19(.

وقالت املفوضية األوروبية وهي 
ال��ذراع التنفيذية لالحتاد األوروب��ي 
في بيان في ساعة متأخرة من الليلة 
املاضية إن اآللية اجلديدة تأتي في إطار 
تدابير تشمل مبادئ توجيهية لضمان 
اتباع نهج قوي على مستوى التكتل 
لتشديد التدقيق ف��ي االستثمارات 

األجنبية. وأوضحت أن اآللية تهدف 
إلى احلفاظ على استمرارية الشركات 
األوروبية واألصول احليوية السيما 
في مجاالت الصحة والبحوث الطبية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة والبنى 
التحتية ال��ض��روري��ة ألم��ن أوروب���ا 

والنظام العام.

في إطار تدابير ملواجهة األزمة الصحية

االحتاد األوروبي يدقق في االستثمارات األجنبية


