10

alwasat.com.kw

اخلميس  3من محرم  1440هـ 13 /سبتمبر  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3270

Thursday 13th September 2018 - 12 th year - Issue No.3270

اقتصاد

ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗهلك في أعلى مستوياتها واستمرار منو اﻟوظﺎﺋف بأميركا

نذراحلرب التجارية ماتزال قائمة  ..وعمالت األسواق الناشئة تشهد موجة بيع واسعة
امل� � � � � �ن � � � � ��اخ ال � � � � �ت � � � � �ج� � � � ��اري ال� � � � �ع � � � ��امل � � � ��ي م � � �ل � � �ب � � ��د ب� � � ��ال� � � �غ� � � �ي� � � ��وم و زي� � � � � � � � � � ��ادة م� � �ح� � �ت� � �م� � �ل� � ��ة ب � � ��ال� � � �ت� � � �ع � � ��ري� � � �ف � � ��ات اجل � � �م� � ��رك � � �ي� � ��ة
رف� � � � � � � ��ع االح� � � � �ت� � � � �ي � � � ��اط � � � ��ي ال � � � � �ف � � � � �ي� � � � ��درال� � � � ��ي أس � � � � � �ع� � � � � ��ار ال � � � � �ف � � � � ��ائ � � � � ��دة  25ن � � � �ق � � � �ط� � � ��ة أس� � � � � � � � � ��اس ف� � � � � ��ي اج� � � � �ت� � � � �م � � � ��اع � � � ��ه امل� � �ق� � �ب� � ��ل
ق��ال تقرير البنك الوطني ال��ص��ادر امس
األربعاء لقد طغت التوترات التجارية العاملية
على األجندة االقتصادية خالل الشهر املاضي،
مع تنامي اخلالف األميركي الصيني ومحاوالت
إعادة تشكيل اتفاق النافتا الثالثي .حيث كان
من املقرر أن يعلن الرئيس األميركي”ترامب”
عن زي��ادة في الرسوم اجلمركية على واردات
أخ��رى من الصني بقيمة  200مليار دوالر في
أعقاب انتهاء فترة التشاور في أوائل سبتمبر
اجل��اري ،واحتمال ح��دوث رد فعل مماثل من
الصني.وعلى الرغم من أن أميركا واملكسيك
اتفقتا على اتفاقية جتارية ثنائية ،أكد”ترامب”
أن��ه من دون ت��ن��ازالت ،ف��إن “كندا ستخرج”،
مهددا ًبإنهاء الصفقة احلالية.
ويتنامى القلق بشأن االستقرار في األسواق
الناشئة ،حيث تسببت األزمات االقتصادية في
تركيا واألرجنتني في ارتفاع حاد في أسعار
العمالت ،مما اضطر األخيرة إلى رفع أسعار
الفائدة إل��ى  .60٪وق��د أدت مخاوف احلرب
التجارية وق��وة ال��دوالر األميركي إل��ى فرض
ضغوط على العمالت في الهند وإندونيسيا
وجنوب أفريقيا.
البيانات األميركية تشير إلى استمرار قوة
النمو في الربع الثالث
وعلى الرغم من بعض املخاوف السياسية
الداخلية واستمرار مخاوف احلرب التجارية،
ظلت األخبار االقتصادية احمللية في أميركا
متفائلة باستمرار على مدار الشهر املاضي .فقد
زادت توقعات منو الناجت احمللي اإلجماليإلى
 4.2٪في الربع الثاني من  2018من مستويات
سابقة قوية أيضا عند  ،4.1٪وذل��ك بفضل
النمو القوي في إنفاق املستهلك (الذي ال يزال
أقل بشكل طفيف من التقدير السابق) البالغ
 .3.8٪ويجمع احملللون أن النمو االقتصادي
سوف يعتدل إلى حوالي  3٪في الربع الثالث،
لكن التشتت ح��ول ه��ذه التوقعات ال ي��زال
ملموساً ،حيث مييل بعض احملللني إلىنسبة
 4٪نظرا ًللقوة املستمرة في البيانات مؤخرا ً.
وال ي��زال القطاع االستهالكيالذي يشكّل
أكثر من ثلثي االقتصاد يواصل تقدّمه امللحوظ
مدفوعاً بانخفاض معدالت البطالة ،وخفض
ال��ض��رائ��ب وارت��ف��اع س��وق األس��ه��م ،م��ع عدم
تأثره حتى اآلن مبعدالت الفائدة املرتفعة أو
مخاوف احلرب التجارية .وبالفعل ،وصلت
ثقة املستهلك في أغسطس إلى أعلى مستوياتها
منذ أكتوبر ع��ام  ،2000وارت��ف��ع معدل منو
الوظائف مرة أخ��رى في األشهر األخيرة بعد
أن تباطأ العام املاضي ،حيث بلغت مستويات
البطالة  3.9٪في يوليو لتقترب بذلك من أدنى
مستوياتها منذ ثمانية عشر عاماً في مايو
املاضي حني وصلت إلى .3.8٪وارتفع اإلنفاق
االستهالكي في يوليو بنسبة  5.2٪على أساس
سنوي (من حيث القيمة النقدية) مقابل 4.6٪
في النصف األول من العام احلالي ،مما يشير
إلى بداية قوية للربع الثالث.
وفي الوقت نفسه ،يشير قطاع األعمال أيضا ً
إلى منو قوي على الرغم من التراجع الطفيف
ف��ي مؤشر  ISMللقطاع الصناعي ومؤشر
مديري املشتريات لشهر يوليو (ف��ي كل من
قطاعي التصنيع واخلدمات) ومؤشر مديري
املشتريات في أغسطس .إذ تشير الشركات إلى
ارتفاع التكاليف وضغوط األسعار ليس فقط
بسبب التأثيرات اجلمركية ولكن أيضا بسبب
نقص املهارات وامل��واد على نحو متزايد .ومع

ت ��وق� �ع� ��ات ب �ن �م ��و اﻻﻗﺗﺻﺎد األم � �ي� ��رك� ��ي  4.2ب� ��امل� �ئ� ��ة ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 2018
احل �ك��وم��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ت��دف��ع ب ��إج ��راءات حت�ف�ي��زي��ة ل�ب�ل��وغ ه ��دف ال�ن�م��و 6.5باملئة ه ��ذا ال�ع��ام
ذلك ،ارتفعت األرب��اح (بعد الضريبة) بنسبة
 16٪على أس��اس سنوي ف��ي ال��رب��ع الثاني
من  2018وذل��ك بدعم ملحوظ من تخفيض
الضريبة على الشركات إلى  21٪منذ يناير.
ومن املتوقع بشكل متزايد أن يقوم االحتياطي
الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مبقدار  25نقطة
أس��اس للمرة الثالثة ه��ذا العام في اجتماعه
حول السياسة النقدية في  26-25سبتمبر ،مما
سيصل بسعر الفائدة إلى مستويات -2.00
 .2.25٪ومع ذلك ،فإن إمكانية زيادة أخرىفي
ديسمبرال تزال قائمة ،مع تسعير العقود اآلجلة
وفق احتمالية االرتفاع بنسبة  .71٪وقد أظهر
محضر االجتماع السابق للبنك امل��رك��زي أن
املسئولني ،رغم قلقهم إزاء التصعيد ،ما زالوا
ملتزمني بالتضييق التدريجي للسياسة جزئيا ً
بسبب ع��دم اليقني بشأن م��ا يعتبر مستوى
“محايدا ً” ملعدالت الفائدة  -رمبا في حدود
 ، - 3.0٪-2.5باإلضافة إل��ىأن الفارق بني
أسعار الفائدة الطويلة والقصيرة بدأ يقترب
من املستويات السلبية التي كانت تنذر في

السابق بحدوث انكماش اقتصادي .عالوة
على ذلك ،مت احتواء الضغوط السعرية بشكل
نسبي ،مع ارتفاع التضخم األساس إلى 2.0٪
في يوليو متاشيا ً مع هدف البنك.
رفع توقعات منو منطقة اليورو ،رغم القلق
حول إيطاليا
زادت التوقعات حيال النمو االقتصادي
للربع الثاني ف��ي منطقة ال��ي��ورو إل��ى 0.4٪
على أساس ربع سنوي من  0.3٪قبل (1.5٪
سنويًا)  ،وذلك بفضل النمو القوي في أملانيا.
وق��د خفف ه��ذا امل��خ��اوف من ح��دوث انكماش
ح��اد ،حيث كان النمو عند  0.7٪خالل معظم
العام املاضي ،إال أن نتائج االستطالعات تُظهر
أن الثقة بدأت تتضرر من ضعف الطلب والقلق
ح��ول ال��رس��وم ،ال سيما في قطاع التصدير.
فعلى سبيل امل��ث��ال ،انخفض مؤشر مديري
املشتريات التصنيعي إلى  54.6في أغسطس
ليصل إل���ى أدن���ى م��س��ت��وى ل��ه م��ن��ذ نوفمبر
 .2016كما أن هناك قلقاً بشأن التوقعات في
إيطاليا ،حيث أدى تباطؤ النمو وارتفاع الدين

«وربة» يجري اليوم سحب «السنبلة» األسبوعي

واالضطرابات السياسية إلى ارتفاع عوائد
السندات احلكومية ،وإص���دار وكالة فيتش
نظرة سلبية في تصنيفها االئتماني إليطاليا
عند .BBB
ال ي��زال البنك امل��رك��زي األوروب���ي متفائالً
ب��أن التعافي االق��ت��ص��ادي ق��ائ��م على أسس
صلبة ،ول��ك��ن ف��ي محضر اجتماعه األخير
ح��ول السياسة ،أ ّك��د أن��ه سيحافظ على نهج
ح��ذر إلزال��ة التحفيزات النقدية ،مع اإلبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف
الثاني من العام  .2019وعلى الرغم من أن
التضخم العام قد بلغ  2٪على أساس سنوي
ف��ي أغسطس ،إال أن التضخم األس���اس كان
أضعف بنسبة  .1.0٪ويرى البنك بأن النمو
االقتصادي واملؤشرات األخيرة حول ارتفاع
األجور سيساهمان في دعم التضخم للوصول
نحو هدفه القريب واألدنى بقليل من  ،2٪وذلك
على املدى املتوسط.
انتعاش النمو في اليابان خالل الربع الثاني
انتعش ال��ن��اجت احمللي اإلجماليالياباني

احملوإللى أساس سنوي ليبلغ  1.9٪في الربع
الثاني من  ،2018وهو أعلى من املتوقع منذ
انكماشه إلى  0.9٪في الربع األول من ،2018
حيث ساهمت قوة اإلنفاق االستهالكي(الذي
يشكل حوالي  60٪من الناجت احمللي اإلجمالي)
وقوة استثمار الشركات في تعويض الضعف
املستمر في منو ال��ص��ادرات .وعلى الرغم من
االنتعاش القوي ،ال تزال مخاطر التراجعقائمة.
وع��اد ًة ما تكون التقديرات األولية للنمو في
اليابان متقلبة ،حيث من املقرر إجراء مراجعة
في منتصف سبتمبر اجل��اري .ومن املتوقع أن
تستمر مشاكل التجارة العاملية في عرقلة منو
الصادرات على املدى القريب واملتوسط على
األقل.
ال��ص�ين ت��واج��ه حت��دي��ات ف��ي ظ��ل تصعيد
احلرب التجارية
على الرغم من تصاعد التوترات التجارية
مع أميركا ،استقر منو الصادرات الصينية في
يوليو عند  12.2٪على أساس سنوي ،ويرجع
ذل��ك جزئياً إل��ى ضعف ال��ي��وان .إال أن هنالك

م��ؤش��رات أخ���رى تشير إل��ى وج���ود ضغوط
سلبية على االقتصاد ،حيث يصاحب آثار جهود
احلكومة لتخفيف اإلقراض والدين تدهورا ً في
العالقات التجارية .وعلى صعيد اخر حافظ
منو اإلنتاج الصناعي على ثباته عند 6.0٪
على أس��اس سنوي في يوليو ،بينما تراجع
منو استثمارات األصول الثابتة إلى  .5.4٪في
الوقت نفسه ،انخفضت بيانات مؤشر مديري
املشتريات التصنيعي Caixin Markit
(ال��ت��ي ت��رك��ز على ال��ش��رك��ات الصغيرة إلى
املتوسطة) إلى أدنى مستوى خالل أربعة عشر
شهرا ً عند  50.6في أغسطس وذلك على خلفية
انخفاض طلبات التصدير.
وق���د أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ع���ن س��ل��س��ل��ة من
اإلجراءات املالية لتعزيز النشاط االقتصادي،
مبا في ذلك التخفيضات الضريبية على قطاع
البحث والتطوير ،باإلضافة إلى تسريع مبيعات
السندات اخلاصة لزيادة اإلنفاق احلكومي على
البنية التحتية ،وشملت اإلج��راءات كذلكحث
السلطات احمللية على إن��ف��اق األم����وال غير
املستخدمة .حيث أن النمو االقتصادي تباطأ إلى
 6.7٪في الربع الثاني مع استهداف احلكومة
 6.5٪لعام  2018بشكل عام.
أسعار النفط تنتعش في أغسطس في ظل
القلق بشأن إيران
انتعشت أسعار مزيج برنت في أغسطس
بنسبة  4.3٪على أس��اس شهري إل��ى 77.4
دوالر للبرميل .وق��د ج��اءت االرت��ف��اع��ات في
األسعار مدعومة مبؤشرات تقلّص اإلم��دادات
إلى السوق وذلك على الرغم من املخاوف من
تأثير تدهور العالقات التجارية بني أميركا
والصني على النمو العاملي .وجاء الطلب العاملي
قويا ً ،في حني تأثراإلنتاج العاملي باالنقطاعات
في بحر الشمال وانخفاض اإلنتاج في ليبيا
وفنزويال وإيران .ويعتقد أن صادرات إيران قد
تراجعت مبا ال يقل عن  600ألف برميل يومياً،
أو  28٪في أغسطس مع بدء العقوبات املالية
األميركية .وم��ع ف��رض امل��زي��د م��ن العقوبات
النفطية في نوفمبر،ومن احملتمل أن تخرج
املزيد من البراميل اإليرانية من السوق .وقد
أدت تلك التطورات إلى موجة من مراجعة ورفع
أسعار النفط من قبل احملللني ،حيث يتوقع بلوغ
متوسط السعر نحو  72دوالر للعاميناحلالي
و.2019
األوض��اع في منطقة اخلليج العربي هادئة
متاشيا ً مع الركود في فصل الصيف
اتسمت التطورات االقتصادية في منطقة
دول مجلس التعاون اخلليجي خ�لال موسم
الصيف بالهدوءه املعتاد ،في حني أدى ارتفاع
أسعار النفط إلى حتسن األداء املالي على املدى
القريب مع مزيد من التفاؤل بشأن توقعات
النمو .وج��اء أداء مؤشر مديري املشتريات
ل��ل��س��ع��ودي��ة واإلم������ارات ف��ي أغ��س��ط��س عند
 55.1و 55.0على التوالي ،متاشياً مع قوة
االقتصادات غير النفطية .وفي الوقت نفسه،
أفادت التقارير أن االكتتاب العام لشركة أرامكو
السعودية قد مت تعليقه أو تأجيله على األقل
حتى تصبح ال��ظ��روف “أكثر مالءمة” .كما
أفادت أرامكو أنها بصدد االستحواذ على حصة
“صندوق االستثمارات العامة” البالغة 70%
(بقيمة  70مليار دوالر) في شركة “سابك”
السعودية للبتروكيماويات .كما قام الصندوق
نفسه بتأمني قرضه املصرفي التجاري األول
البالغ  11مليار دوالر لتمويل أنشطته.

تطبيق إلكتروني متاح جلميع األجهزة الذكية ومزود بتقنية البصمة األكثر أمان ًا

ألول مرة « ..الوطني لالستثمار » تطلق خدمة التداول عبر
املوبايل في األسهم األميركية
ال�ش�ه��اب:ال�ت�ط�ب�ي��ق اجل��دي��د ي�ع��د ن�ق�ل��ه ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ف��ي ق �ط��اع خ��دم��ات ال �ت ��داول اإلل �ك �ت��رون��ي ع�ب��ر امل��وب�ي��ل
تنفيذ اوام ��ر ال�ب�ي��ع وال �ش��راء وم�ت��اب�ع��ة أس�ع��ار األس�ه��م واالط�ل�اع ع�ل��ى أخ�ب��ار ال�س��وق األم�ي��رك��ي بشكل حلظي
احل��د األدن��ى لفتح احلساب  25أل��ف دوالرأم�ي��رك��ي ومتاح ملختلف الشرائح مواطنني وأج��ان��ب داخ��ل الكويت

مقر بنك وربة

ي��ج��رى ب��ن��ك ورب�����ة سحب
ال��س��ن��ب��ل��ة االس��ب��وع��ي ال��ث��ال��ث
وال���ث�ل�اث�ي�ن ف���ي مت����ام ال��س��اع��ة
احل��ادي��ة ع��ش��ر م��ن ظ��ه��ر ال��ي��وم
اخلميس؛ ويتم إجراء السحوبات
بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعه و موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار
األم��ث��ل ل��ك��ل ال��راغ��ب�ين بتوفير
األم����وال وحتقيق ع��وائ��د مالية
ثابتة على أرصدتهم في الوقت
ن��ف��س��ه ب��االض��اف��ة ال����ى ف��رص �ا ً
ش��ه��ري��ة ل��ل��ف��وز ب��ج��وائ��ز نقدية
ط���وال ال��ع��ام .ون��ظ��را ً لإلقبال
الكبير الذي القاه هذا احلساب من
قبل العمالء ملا يؤمنّه من فرص
كبيرة ل��ل��رب��ح ،عمل بنك ورب��ة
على إضافة تطورات نوعية على
حساب السنبلة القت استحسان
العمالء ،وتشمل التطورات التي
متت إضافتها إلى حساب السنبلة،
زي��ادة عدد الرابحني عبر اضافة

سحب أسبوعي ب��االض��اف��ة الى
السحب الشهري وذل��ك إلتاحة
فرص أكبر للعمالء للفوز بجوائز
مالية أسبوعية قيمة ك��ل منها
أل��ف دينار كويتي تذهب إل��ى 5
رابحني ويتم السحب عليها في
ي���وم اخل��م��ي��س م��ن ك��ل أس��ب��وع.
باإلضافة الى ذلك ،يستمر سحب
السنبلة الشهري ف��ي ب��داي��ة كل
ش��ه��ر ع��ل��ى اجل��وائ��ز ال��ك��ب��رى -
بحضور وإشراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة  -والتي يبلغ
إجمالها  30أل��ف دي��ن��ار كويتي
موزعة كالتالي على  4رابحني:
اجلائزة الكبرى بقيمة  10آالف
دينار كويتي ستكون من نصيب
رابحني إثنني واجل��ائ��زة الثانية
بقيمة  5آالف دينار كويتي من
نصيب رابحني اثنني أيضا ً.
وب��ذل��ك ي��ك��ون ب��ن��ك ورب���ة قد
زاد ع��دد الرابحني في سحوبات
السنبلة إل��ى  24فائز بالشهر

كما زاد اجمالي قيمة اجل��وائ��ز
الشهرية من  30الى  50الف دينار
كويتي شهريا .وأم��ا فيما يتعلق
بفرص الربح ،فيحق لكل عميل
فرصة لدخول السحب مقابل كل
 10دنانير في احلساب .واجلدير
بالذكر  ،أن بنك وربة أطلق حديثا
وديعة السنبلة التي تعد املودعني
ب��ع��وائ��د متوقعة ع��ال��ي��ة تصل
ال��ى  %3كما يحصلو ايضا على
فرص ربح في سحوبات السنبلة
الشهرية واالسبوعية.
واجلدير بالذكر أن بنك وربة
أط��ل��ق أح���دث حلوله املصرفية
Customer Onboarding
وفق بنود استراتيجيته اخلمسية
الطموحة التي متكن غير عمالء
بنك ورب���ة بالتقدم بطلب فتح
حساب السنبلة بطريقة إلكترونية
سهلة عبر موقع البنك االلكتروني
دون احل��اج��ة ل��زي��ارة أي ف��روع
البنك،

انطالقا من حرصها الدائم على طرح أحدث اخلدمات،
أطلقت شركة الوطني لالستثمار ألول م��رة تطبيق
الكتروني ذكي للتداول في البورصة االمريكية لبيع
وشراء األسهم وتداول عقود األوبشن ،وذلك تلبية لرغبة
عمالئها احملليني مع ضمان األمان واجلودة.
وم��ن خ�لال ه��ذا التطبيق املبتكر ال��ذي مت تطويره
باالستعانة بأحدث ما توصلت له التقنية في هذا املجال
توفر شركة الوطني لالستثمار جتربة تفاعلية مباشرة
ومميزة من خالل التداول في سوق األسهم االمريكية
واالطالع على حسابات التداول واإلملام باملعلومات حول
حركة السوق والرد على استفسارات العمالء من خالل
فريق وسطاء متخصص في هذا املجال ملساعدة العميل
على التداول واحلصول على العديد من املميزات األخرى.
ويتميز التطبيق االلكتروني اجلديد املقدم من شركة
الوطني لالستثمار بسهولة االستخدام حيث ميكن
للعميل الدخول عن طريقة تقنية البصمة التي تعد األكثر
امانا  ،فضال عن املرونة التي يتميز بها التطبيق في تنفيذ
اوامر البيع والشراء ومتابعة اسعار االسهم واالطالع
على اخبار السوق االمريكي بشكل حلظي ،وذلك ضمن
سياستها الرامية الى خدمة كل فئات املستثمرين بشكل
يعكس املهنية واخلبرة الكبيرتني ،والتي تهدف الى

ارضاء مختلف شرائح العمالء.
وبهذه املناسبة ،قال رئيس التداول في شركة الوطني
لالستثمار السيد/طارق عبداللطيف الشهاب ان إطالق
خدمة ال��ت��داول في االسهم االمريكية واالوب��ش��ن عبر
تطبيق الكتروني ذكي يعد إضافة جديدة إلى منصة
أعمال شركة الوطني لالستثمار املتنامية ،حيث يعتبر
التطبيق نقلةتكنولوجية ملا يتميز به منسهولة في
االستخدام مبستويات فائقة من الدقة واملتابعة بفضل
فريق متخصص يقدم اخلدمة بدقة عالية.
وأض��اف الشهاب ،أن التطبيق اجلديد متاح ملختلف
الشرائح من املقيمني في الكويت سواء كانوا مواطنني أم
أجانب حيث يصل احلد األدن��ى لفتح احلساب  25ألف
دوالر أميركي عن طريق جميع البنوك الكويتية،فضال
عن مميزات خاصة ستكون متاحة لعمالء بنك الكويت
الوطني تتعلق بتحويل األم��وال من حساباتهم مجانا
وبشكل فوري والعديد من املميزات االخرى.
واكد الشهاب ان لدى شركة الوطني لالستثمار فريقا
متخصصا يتابعطبيعة التداوالت في السوق االمريكي
باإلضافة إلى تقدمي خدمة استخراج املعلومات التي
يحتاجها العمالء التخاذ القرار االستثماري املناسب.
وحول االج��راءات املتبعة الستخدام تطبيق الوطني

لالستثمار اوضح الشهاب« :يقوم العميل الراغب في
االستثمار بالدخول إل��ى APP storeفي اجهزة أي
ف��ون أو google playلألجهزة التي تعمل بنظام
اند رويد ويقوم بالبحث عن تطبيقNBK Capital
 -Internationalيتبع خطواتسهلة تتعلق بإدخال
بياناته ومعلوماته األساسية من خالل الرد على عدد من
األسئلة التي مت وضعها للتعرف على العميل  ،ثم يجرى
الطلب من العميل بتحويل املبلغ املطلوب لكي يبدأ في
عملية التداول وفق التعليمات و األطر املوضوعة .
وتتمتع شركة الوطني لالستثمار بخبرة متتد إلى
13عاما في تقدمي خدمات التداول حيث تقدم خدمات
ت���داول متكاملة تتضمن حسابات وأص���ول منفصلة
بالكامل ومسجلة باسم العميل  ،و تنفيذ الصفقات
بأفضل األسعار العادلة  ،وسهولة حتويل األموال بني
احلساب املصرفي وحساب التداول  ،وتداول إلكتروني
بدعم فريق من الوسطاء املختصني املتواجدين خالل
ساعات تداول السوق األمريكي وساعات ما قبل /ما بعد
السوق  ،و إمكانية تداول مجموعة متنوعة من األصول ،
وإمكانية التداول بالدوالر ،اليورو ،اجلنيه اإلسترليني
والفرنك السويسري والني الياباني وغيرها من العمالت
الرئيسية  ،باإلضافة إلى تقييمات فورية للحساب.

