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بفعل تخفيض طوعي من السعودية إلنتاجها

النفط يرتفع  0.7باملئة « ..برنت»  56دوالر ًا
ارتفعت أسعار عقود خام برنت
ألق���رب إس��ت��ح��ق��اق ،بنسبة 0.7
في املائة لتتداول عند  56دوالر
للبرميل .كما ارتفعت أسعار خام
غ���رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط WTI
(األمريكي) ألقرب إستحقاق ،بنحو
 0.7في املائة لتتداول عند  53دوالر
للبرميل.
شهدت األس��ع��ار ارتفاعا خالل
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة بفعل تخفيض
ط��وع��ي م��ن السعودية إلنتاجها
بواقع مليون برميل خالل شهري
فبراير ومارس .2021
كانت األس��ع��ار ق��د ارتفعت مع
بدء الترخيص للقاحات الوقاية من
فيروس كورونا ،وتوافق “أوبك”+
على متديد ات��ف��اق خفض االنتاج
حتى نهاية العام.
وتأتي ارتفاعات النفط األخيرة
بعد ت��راج��ع��ات ح���ادة اجللسات
السابقة نتيجة تراكم املخزونات
العاملية وانخفاض الطلب بشكل
كبير بسبب ت��داع��ي��ات ف��ي��روس
كورونا ،الذي أدى إلى إغالق دول
العالم حدودها.
وش��ه��د ( 20أب���ري���ل) جلسة

عاصفة للخام األم��ري��ك��ي تسليم
(مايو) ،حيث تدهور سعر البرميل
امل��درج في س��وق نيويورك إل��ى ما
دون الصفر ألول مرة في التاريخ
م��ع انتهاء ال��ت��ع��ام�لات ،م��ا يعني
أن املستثمرين مستعدون للدفع
للتخلص من اخلام.
وه���ب���ط خ����ام غ����رب ت��ك��س��اس
الوسيط “ WTIاألمريكي” تسليم
(مايو) ،حينها ،بنحو  55.90دوالر
أو  306في املائة ،إلى سالب 37.63
دوالر للبرميل عند التسوية.
وج��اء التراجع ،حيث ك��ان هذا
قبل األخير لعقود تسليم (مايو) وال
يرغب املشترون في التسلم في هذا
الشهر لعدم قدرة املخازن األمريكية
واآلبار على استيعاب اإلنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية
أخيرا ،انكماش الطلب على النفط
بواقع  23.1مليون برميل يوميا في
الربع الثاني من العام احلالي على
أساس سنوي ،و 9.3مليون برميل
يوميا خالل .2020
كما توقعت انكماشا قياسيا
للمعروض في أسواق النفط بنحو
 12مليون برميل يوميا في (مايو)

بعد اتفاق خفض اإلنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي
انكماش االقتصاد العاملي  3في
املائة العام اجل��اري .وفقد النفط
ن��ح��و ث��ل��ث��ي قيمته خ�ل�ال ال��رب��ع
األول  2020في أس��وأ أداء فصلي
تاريخيا.
وتداول النفط خالل الربع األول
عند أدن��ى مستوياته منذ 2002
و 2003بالتزامن مع تفشي وباء
س���ارس .وج���اءت التراجعات في
الربع األول مع زيادة املخاوف من
ركود عاملي بفعل فيروس كورونا،
وبالتالي تضرر الطلب على النفط
بشكل كبير.
وت��أث��رت األس��ع��ار خ�لال الربع
األول بزيادة إمدادات النفط عامليا،
بعد فشل ات��ف��اق “أوبك  ”+على
خفض إضافي لإلنتاج بواقع 1.5
مليون برميل يوميا بسبب الرفض
الروسي ،ما دفع السعودية إلعالن
رف��ع إم��دادات��ه��ا إل��ى  12.3مليون
برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر
م��ن ع��ش��رة م�لاي�ين برميل يوميا،
كما رفعت اإلم��ارات إنتاجها أيضا
حينها.

ارتفاع أرباح الشركات الصناعية
في الصني  20باملئة

أظهرت بيانات مكتب اإلح��ص��اء الوطني
الصيني الصادرة ارتفاع األرب��اح الصناعية
ف��ي ال��ص�ين خ�ل�ال ديسمبر امل��اض��ي ،وفقا
لـ”األملانية”.
وذكر مكتب اإلحصاء أن األرباح الصناعية
ارتفعت خالل الشهر املاضي بنسبة  20.1في
املائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق،
بعد ارتفاعها بنسبة  15.5في املائة خالل
نوفمبر املاضي.
في الوقت نفسه ارتفع إجمالي األرب��اح

الصناعية خ�لال العام املاضي ككل بنسبة
 4.1في املائة سنويا ،بعد تراجع سنوي
بنسبة  3.3في املائة خالل  .2019وقاد قطاع
التصنيع تعافي أرب��اح الصناعة في الصني
خالل الشهر املاضي .كما ساهمت اإلج��راءات
احلكومية وحتسن الطلب اخلارجي ،في جناح
الشركات في استعادة نشاطها بعد التراجع
احلاد له خالل الربع األول من العام املاضي
على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصني
في ذلك الوقت.

منو لقطاع التصنيع في سنغافورة
أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات رسمية
ن���ش���رت من����و ن�����اجت ق��ط��اع
التصنيع في سنغافورة خالل
ال��ع��ام امل��اض��ي بأكثر م��ن 7%
سنويا.
وذك�����ر م��ج��ل��س ال��ت��ن��م��ي��ة
االقتصادية في سنغافورة إن
“ناجت قطاع التصنيع بشكل
عام ارتفع خالل  2020بنسبة
 7.3%مقارنة بعام ”2019
مع منو سنوي خالل ديسمبر
امل��اض��ي بنسبة  14.3وزاد
إن��ت��اج األج��ه��زة اإللكترونية
بأكثر من  40%خ�لال الشهر
األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي في
حني ارتفع إنتاج القطاع خالل
العام املاضي ككل بنحو .12%
ك���م���ا زاد إن����ت����اج ق��ط��اع
الصناعات الطبية مبا في ذلك
األدوي���ة بنسبة  25%تقريبا
خالل العام املاضي.
وساهم الطلب العاملي على
األدوي��ة واملستلزمات الطبية
واألج��ه��زة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،في
اعقاب تفشي جائحة فيروس
كورونا املستجد أوائ��ل العام
املاضي واضطرار الكثيرين من

املوظفني إلى العمل من املنزل
في العشرات من دول العالم،
بحسب “األملانية”.
تأتي الزيادة في ناجت قطاع
التصنيع ،والذي يشكل حوالي
خمس الناجت احمللي اإلجمالي
لسنغافورة أغنى دول جنوب
ش��رق آس��ي��ا ،بعد أن أظهرت
تقديرات حكومية نُشرت في
 4يناير انكماش الناجت احمللي

اإلجمالي بنسبة  5.8%خالل
العام املاضي وهو ما جاء أقل
من التوقعات.
كما أعلنت احلكومة في وقت
الح��ق ع��ودة من��و ال��ص��ادرات،
في حني أصدرت بيانات تشير
إل���ى ت��راج��ع م��ع��دل البطالة
خالل نوفمبر املاضي وهو أول
انخفاض للبطالة منذ بداية
اجلائحة.

اليابان :متديد قروض الطوارئ لدعم االقتصاد
أك��د مجلس السياسة النقدية في
البنك املركزي الياباني أن االقتصاد
احمل��ل��ي ي��واص��ل من��وه الطفيف بعد
ت��أث��ره ب��ت��داع��ي��ات جائحة فيروس
كورونا املستجد ،وفقا لالجتماع الذي
عقد يومي  17و( 18ديسمبر) املاضي
ونشرت نتائجه أمس.
وتعهد األع��ض��اء باالستمرار في
دع��م السياسة النقدية امل��رن��ة حتى
يرتفع معدل التضخم إل��ى املستوى
املستهدف وهو  2في املائة ،في حني لم
يستبعدوا احتمال مزيد من التخفيف
للسياسة النقدية في ضوء الضغوط
االقتصادية الناجمة عن اجلائحة.
وواف��ق��ت اللجنة خ�لال االجتماع
على متديد فترة تسهيالت ق��روض
الطوارئ لتعزيز االقتصاد في مواجهة
ت��داع��ي��ات جائحة ف��ي��روس كورونا
املستجد حتى (سبتمبر)  ،2021كما
ألغى البنك املركزي في ذلك االجتماع
احل��د األقصى ملقابل ال��ق��روض التي
تقدمها املؤسسات املالية من تلقاء
نفسها وه��و مائة مليار ين ياباني.
وأقرت جلنة السياسة النقدية بأغلبية
ثمانية أعضاء واعتراض عضو واحد،
استمرار أسعار الفائدة عند مستوى
سالب  0.1في املائة.

وكشفت بيانات حكومية سابقة أن
الصادرات اليابانية ارتفعت ألول مرة
خ�لال عامني في (ديسمبر) مدفوعة
بشحنات إلى الصني ،ما يوفر بارقة
أم��ل لصناع ال��ق��رار ال��ذي��ن يعولون

على انتعاش تقوده الصادرات وسط
زي��ادة في ح��االت اإلصابة بفيروس
كورونا.
وقد يخفف تعافي الصادرات خطر
وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش،

فيما من املتوقع أن تؤثر حتديثات
بنك اليابان بشأن توقعاته للنمو
للعام املالي املقبل في مراجعته لسعر
الفائدة املنتهية اخلميس املاضي.
وأك���دت بيانات وزارة املالية أن

الصادرات اليابانية زادت  2في املائة،
في (ديسمبر) على أساس سنوي وهو
ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4
في املائة ،توقعها خبراء اقتصاد في
استطالع أج��رت��ه “رويترز” ،لكنه
ميثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة
 4.2في املائة ،في الشهر السابق.
وهذه أول زيادة على أساس سنوي
منذ (نوفمبر)  .2018وف��ي مؤشر
مقلق ،تراجعت ص��ادرات السيارات
 4.2في املائة ،منذ بداية العام حتى
(ديسمبر) ،حيث انخفضت الشحنات
إلى االحتاد األوروبي  32.2في املائة.
يأتي هذا التراجع بينما من املقرر
أن تخفض شركات صناعة سيارات
مثل تويوتا موتور ونيسان موتور
إنتاجها م��ن ال��س��ي��ارات ه��ذا الشهر
بسبب نقص أش��ب��اه امل��وص�لات بعد
تعافي الطلب من أزمة كورونا.
وكشفت ال��ب��ي��ان��ات أن ص���ادرات
ال��س��ي��ارات اليابانية انخفضت في
 2020بأكمله  20في املائة ،في أكبر
تراجع منذ انخفاض الشحنات إلى
النصف خالل األزمة املالية العاملية في
 2009ما يعد العامل الرئيس املساهم
في انخفاض الصادرات السنوية على
نحو كلي بنسبة  11.1في املائة.

االقتصاد الكوري في  .. 2020أسوأ أداء منذ أكثر من عقدين
سجل االقتصاد الكوري اجلنوبي
أسوأ أداء منذ أكثر من عقدين في العام
امل��اض��ي حت��ت وط���أة تفشي جائحة
كورونا ،لكن يبدو أنه عاد إلى مسار
النمو على خلفية ان��ت��ع��اش معتدل
في ال��ص��ادرات ،وفقا ملا أف��اد به البنك
املركزي أمس.
وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية
اجلنوبية لألنباء ،تقلص الناجت احمللي
اإلجمالي للبالد بنسبة  1في املائة في
عام  2020مقارنة بالعام الذي سبقه،
وفقا لبيانات رسمية أولية.
ومي��ث��ل ه��ذا ال��رق��م أس���وأ من��و على
أس��اس سنوي منذ ع��ام  1998عندما
انكمش اق��ت��ص��اد ال��ب�لاد بنسبة 5.1
ف��ي امل��ائ��ة ،ف��ي أع��ق��اب األزم���ة املالية
اآلسيوية ،ومع ذلك ،فهو أفضل قليال

م��ن ت��وق��ع��ات بنك ك��وري��ا بانكماش
بنسبة  1.1في املائة للعام املاضي.
وبدافع من بوادر انتعاش متواضع
في الصادرات ،عدل بنك كوريا املركزي
توقعاته للنمو االقتصادي لعام 2020
إلى تراجع بنسبة  1.1في املائة ،في
(نوفمبر) من العام املاضي ،مقارنة
بتوقعاته السابقة بانكماش بنسبة
 1.3في املائة.
ويتوقع بنك كوريا أن ينمو رابع
أكبر اقتصاد ف��ي آسيا بنسبة  3في
امل��ائ��ة ،ف��ي ه��ذا ال��ع��ام ،وه��و أعلى من
توقعاته السابقة بتوسع بنسبة 2.8
في املائة ،وفي الربع األخير من العام
امل��اض��ي ،من��ا اق��ت��ص��اد ال��ب�لاد بنسبة
 1.1في املائة ،مسجال توسعا للربع
الثاني على التوالي .وكانت قد أظهرت

بيانات اقتصادية نشرت أخيرا ارتفاع
ع��دد ال��ش��رك��ات ال��ك��وري��ة اجلنوبية
التي تراجع تصنيفها االئتماني خالل
العام احلالي إلى أعلى مستوى له منذ
أربعة أع��وام في ظل جائحة فيروس
ك��ورون��ا املستجد .وأش����ارت وكالة
“بلومبيرج” لألنباء إلى أن مؤسسات
التصنيف االئتماني الكورية اجلنوبية
الرئيسة ال��ث�لاث “نايس إنفستورز
سيرفس” و”كوريا ريتنجس كورب”
وكوريا إنفستورز سيرفس” خفضت
تصنيف  41شركة ك��وري��ة جنوبية
في تقييمات منفصلة ،بحسب بيانات
خدمة “يونهاب إنفوماكس” لألنباء
االق��ت��ص��ادي��ة التابعة ل��وك��ال��ة أنباء
“يونهاب” الكورية اجلنوبية.
ووص��ل عدد الشركات التي تراجع

تصنيفها االئتماني خالل العام اجلاري
إل��ى أعلى مستوى له منذ ع��ام 2016
عندما بلغ هذا العدد  50شركة .وكانت
شركات تكرير النفط والفنادق ومتاجر

األسواق احلرة وسالسل دور السنيما
وش��رك��ات التوزيع األش��د تضررا من
ت��داع��ي��ات جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.

مرشحة التجارة األميركية تتعهد
بحماية الشبكات من «هواوي»
ت��ع��ه��دت ج��ي��ن��ا رمي���ون���دو،
مرشحة الرئيس األمريكي جو
بايدن لرئاسة وزارة التجارة
األمريكية ،اليوم بحماية شبكات
االتصاالت في الواليات املتحدة
من شركات صينية مثل هواوي
وزد.تي.إي كورب.
وق��ال��ت رمي���ون���دو ،حاكمة
والي��ة رود آي�لان��د ،ف��ي شهادة
أم���ام جل��ن��ة ال��ت��ج��ارة مبجلس
الشيوخ األمريكي “سأستخدم
كل األدوات التي حتت تصرفي
إل��ى أق��ص��ى ح��د ممكن حلماية
األم���ري���ك���ي�ي�ن وش��ب��ك��ت��ن��ا من
التدخل الصيني أو أي نوع من
التأثير غير املباشر” ،بحسب
“رويترز”.
وواف������ق ال���ك���وجن���رس في
ديسمبر على تخصيص 1.9

جينا رميوندو

مليار دوالر لتمويل استبدال
م��ع��دات ه����واوي وزد.ت�����ي.إي
كورب في الشبكات األمريكية.

شركات الرقائق التايوانية
تدرس زيادة أسعار البيع
لشركات السيارات

ت�����درس ش���رك���ات ص��ن��اع��ة
الرقائق اإللكترونية التايوانية
ومنها تايوان سيميكونداكتور
مانيفاكتشورجن (تي .إس .إم.
سي) زيادة أسعار بيع الرقائق
لشركات صناعة السيارات في
ظل النقص الشديد في املعروض
م��ن ه��ذه ال��رق��ائ��ق ف��ي السوق
حاليا.
وتعتزم شركات مثل فاجنارد
إنترناشيونال سيميكونداكتور
التابعة لشركة “ تي .إس .إم.
سي” ،وشركة يونايتد مايكرو
إلكترونيكس ك��ورب (ي��و .إم.
س��ي) وغيرهما رف��ع األسعار
بنسبة  15في املائة.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج”
لألنباء قد يتم تطبيق الزيادة
ف��ي األس��ع��ار خ�لال (ف��ب��راي��ر)
املقبل على أق��رب تقدير .وقال
ل��ي��و ش��ي ت���وجن امل��دي��ر امل��ال��ي
لشركة “يو .إم .سي” إن��ه ال
يستطيع اإلج��اب��ة ع��ن أسئلة
ت��ت��ع��ل��ق باألسعار” .وك���ان
محللون في شركة ميتسوبيشي
يو.إف.جيه مورجان ستانلي
سيكيوريتز لالستشارات املالية
قد ذك��روا في األسبوع املاضي
أن شركات صناعة السيارات
قد تفقد نحو ثلث إنتاجها من
ال��س��ي��ارات وامل��ق��در بنحو 1.5
مليون سيارة بسبب أزمة نقص
إم���دادات الرقائق اإللكترونية
املستخدمة في صناعة السيارات
على مستوى العالم.
ويتوقع احملللون أن تكون
هوندا موتور أش��د املتضررين
بخسارة نحو  300ألف سيارة
من إنتاجها خالل العام احلالي
ف��ي ح�ين سيكون تأثير األزم��ة

ف��ي شركة تويوتا أكبر منتج
س���ي���ارات ف��ي ال��ي��اب��ان طفيفا
نسبيا.
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ف��ق��دت
مجموعة فولكسفاجن األملانية
أكبر منتج سيارات في أوروب��ا
ع���ش���رات اآلالف م���ن إن��ت��اج
سياراتها في الصني بسبب أزمة
النقص ف��ي إم����دادات الرقائق
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة املستخدمة في
صناعة السيارات على مستوى
العالم.
ق��ال ستيفان فويلنشتاين
رئيس فرع املجموعة في الصني
إن أزم���ة نقص ال��رق��ائ��ق تؤثر
بشكل أساسي في الطرز التي
تستخدم ب��رن��ام��ج االس��ت��ق��رار
اإلل��ك��ت��رون��ي وأن��ظ��م��ة وح��دات
االستشعار التي تعمل بنظام
املكابح امل��ان��ع ل�لان��غ�لاق ،إلى
جانب التأثير في بعض املكونات
األخرى التي لم يحددها املسؤول
األملاني.
وكانت شركة فولكسفاجن
ق��د اض��ط��رت إل��ى تقليص عدد
س���اع���ات ال������دوام ف���ي مصنع
الشركة في مدينة إميدن األملانية
ب��دءا من اإلثنني املاضي بسبب
نقص ال��رق��ائ��ق اإللكترونية،
وم��ن املنتظر اس��ت��م��رار إج��راء
تقليص س��اع��ات ال����دوام مل��دة
أسبوعني حتى نهاية (يناير)
اجل��اري وسيسري هذا اإلجراء
على نحو تسعة آالف عامل.
كما قررت شركة أودي التابعة
ملجموعة فولكسفاجن تقليص
ساعات الدوام في مصنعيها في
اجنولشتات ونيكارزولم بأملانيا
بسبب نقص الرقائق اخلاصة
بأنظمة التحكم اإللكتروني.

