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الصني :سنرد إذا أصرت أميركا على تصعيد توترات التجارة

عمال يحملون بضائع للتصدير في ميناء ليانيوجنانغ

قالت وزارة اخلارجية الصينية أم��س الثالثاء إن
احلكومة سترد بقوة إذ أص��رت ال��والي��ات املتحدة على

تصعيد توترات التجارة بعد أن قال الرئيس األمريكي
دونالد ترامب إنه مستعد لفرض املزيد من الرسوم إذا لم

يتم التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين التي
تُعقد في يونيو.
وكرر ترامب أنه مستعد للقاء الرئيس الصيني شي
جني بينغ في قمة أوساكا في نهاية يونيو  ،لكن الصني لم
تؤكد األمر.
وق��ال ترامب األسبوع املاضي إنه سيتخذ ق��رارا بعد
االجتماع مع زعماء أكبر اقتصادات عاملية بشأن ما إذا
كان سينفذ تهديدا بفرض رسوم على سلع صينية ال تقل
قيمتها عن  300مليار دوالر.
و ص��رح ترامب أن��ه مستعد لفرض جولة أخ��رى من
ال��رس��وم العقابية على واردات صينية إذا ل��م حترز
احملادثات مع الرئيس الصيني شي في أوساكا تقدما.
ومجددا ،لم يتطرق قنغ شوانغ املتحدث باسم وزارة
اخلارجية الصينية إلى تأكيد اجتماع شي وترامب في
مجموعة العشرين ،قائال إن املعلومات سيتم اإلفصاح
عنها فور أن تتوافر للوزارة.
وقال ”الصني ال ترغب في خوض حرب جتارية ،لكننا
ال نشعر باخلوف من خوض حرب جتارية“ مضيفا أن
باب الصني مفتوح أمام احملادثات املبنية على املساواة.
وأض��اف ”إذا كانت الواليات املتحدة ترغب فقط في
تصعيد النزاعات التجارية ،سنرد بالتأكيد ونحارب حتى
النهاية“.
وتصاعدت التوترات بني واشنطن وبكني بحدة في
مايو بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصني بالنكوص عن
تعهدات ب��إج��راء تعديالت هيكلية ف��ي االقتصاد بعد
محادثات جتارية امتدت ألشهر.

الدوالر قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف مع تنامي الرهانات على خفض الفائدة
متاسك ال��دوالر فوق أدنى مستوى في شهرين
ونصف الشهر أمس الثالثاء في الوقت الذي زادت
فيه ال��ره��ان��ات على خفض مجلس االحتياطي
االحت���ادي (البنك امل��رك��زي األم��ري��ك��ي) ألسعار
الفائدة ،على الرغم من أن املستثمرين قلقني من
البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد
هذا الشهر.
وتضع األس��واق في احلسبان احتماال نسبته
نحو  20باملئة خلفض أسعار الفائدة في يونيو ،
لكنها تضع في االعتبار احتماال نسبته مئة باملئة
خلفض الفائدة في يوليو متوز .ومن املقرر أن يعقد
املركزي األمريكي اجتماعه القادم بشأن السياسة
النقدية األسبوع القادم.
ومقابل سلة من العمالت األخرى ،استقر الدوالر
عند  ،96.80قرب املستوى املنخفض املسجل في
أواخر مارس البالغ  .96.46وتراجع الدوالر واحدا
باملئة منذ بداية الشهر اجلاري.
وع��ززت تصريحات متيل إلى التيسير النقدي
من جانب مسؤولي املركزي األمريكي وبيانات
اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض أسعار
الفائدة .لكن األس��واق تتطلع أيضا إل��ى اجتماع
مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان يومي 28
و 29يونيو.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه مستعد
لفرض املزيد من الرسوم إذا لم حترز احملادثات
مع الرئيس الصيني شي جني بينغ في اجتماع

أسهم «جت إيروايز» تهوي
بعد تقرير عن إعادة النظر
في استثمار بالناقلة
هوت أسهم جت إيروايز الهندية إلى مستويات قياسية
متدنية أمس الثالثاء ،بعد تقرير ذكر أن مجموعة هندوجا
واالحت��اد للطيران رمبا ال تستثمران في شركة الطيران
التي تعاني من أزم��ة سيولة والتي ا ُضطرت إلى وقف
جميع عمليات الطيران قبل شهرين تقريبا.
وقدمت الناقلة الشرق أوسطية االحت��اد للطيران،
التي متلك حصة  24باملئة تقريبا في جت ،عرضا للناقلة
الهندية الشهر امل��اض��ي ،فيما أش���ارت تكهنات إل��ى أن
مجموعة هندوجا التي تخضع إلدارة عائلية تدرس تقدمي
عرض.
وذك����رت صحيفة مينت أن ه��ن��دوج��ا ق���ررت وق��ف
مفاوضات ل��ش��راء حصة ف��ي ج��ت بينما علقت االحت��اد
خطتها لتعزيز االستثمار في جت.
وأوردت مينت نقال ع��ن مصدر مطلع أن مؤسسي
هندوجا عبروا عن مخاوفهم بشأن حتقيقات حكومية
جارية بشأن جت وتقدمي مقرضني لدعاوى إلشهار إفالس
الشركة .ولم تعلق جت وهندوجا على األم��ر ،بينما لم
يتسن احلصول على الفور على تعقيب من االحتاد ،وإس.
بي.آي كابيتال ماركتس ،وحدة بنك الدولة الهندي (إس.
بي.آي) التي تشرف على بيع الناقلة املتعثرة.
ونزلت أسهم جت ،التي تراجعت نحو  69باملئة في
سنة حتى إغالق يوم االثنني 14.8 ،باملئة ألدنى مستوى
على اإلطالق عند  106.3روبية.

الذهب يلقى دعما من مخاوف
التجارة األميركية الصينية
متاسك الذهب أم��س الثالثاء بعد أن سجل أكبر
خسارة يومية من حيث النسبة املئوية في شهرين في
اجللسة السابقة إذ نالت التهديدات التجارية اجلديدة
لواشنطن جت��اه الصني من تفاؤل املستثمرين الذي
أنعشه اتفاق أمريكي مكسيكي.
وارتفع الذهب في التعامالت الفورية  0.1باملئة
إل��ى  1328.83دوالر ل�لأوق��ي��ة(األون��ص��ة) بحلول
الساعة  0551بتوقيت جرينتش ،بينما زاد الذهب في
املعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة  0.3باملئة إلى
 1332.90دوالر لألوقية.
وفقد الذهب أكثر من واحد باملئة في اجللسة السابقة
ونزل ألقل مستوى خاللها عند  1324.50دوالر بعد
أن تلقت األسواق دعما من اتفاق بني الواليات املتحدة
واملكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى في نهاية األسبوع
املاضي.
وق��ال دانيال هاينز احمللل في اي���ه.ان.زد ”تخفيف
ح��دة التوترات التجارية (ب�ين املكسيك وال��والي��ات
امل��ت��ح��دة) ضغط على س��وق ال��ذه��ب أم��س ول��ك��ن لم
ميح املخاوف بشأن احملادثات بني الواليات املتحدة
والصني“.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه مستعد
لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات
من الصني إذ لم يتمكن من إح��راز تقدم في محادثات
التجارة مع الرئيس الصيني شي جني بينغ في قمة
مجموعة العشرين أواخر هذا الشهر.
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العقود اآلجلة للخام تراجعت بنحو  20باملئة

النفط يرتفع بفضل توقعات
بتمديد تخفيضات اإلنتاج

حقل نفط في والية تكساس األميركية

ارتفعت أسعار النفط أمس الثالثاء مقتدية
بصعود األس���واق املالية ومتلقية ال��دع��م من
توقعات بأن أوبك وحلفائها سيُبقون على قيود
اإلمدادات.
وبحلول الساعة  0630بتوقيت جرينتش،
بلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت
لشهر أق��رب استحقاق  62.71دوالر للبرميل
مرتفعة  42سنتا أو  0.7باملئة مقارنة مع سعر
اإلغالق.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس
الوسيط األمريكي  53.85دوالر للبرميل مرتفعة
 59سنتا أو  1.1باملئة مقارنة مع سعر التسوية
السابقة.
ونزلت األسعار نحو واحد باملئة في اجللسة
السابقة وتراجعت العقود اآلجلة للخام بنحو
 20باملئة من ذرى  2019التي سجلتها في أواخر
أبريل  ،منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع

النطاق بدأ في التأثير على استهالك النفط.
ويقول متعاملون إن العقود اآلجلة للخام
ارتفعت بفعل صعود األسواق املالية بصفة عامة
وبعد أن خففت بكني قواعد متويل لوقف تراجع
االقتصاد.
وعلى جانب اإلن��ت��اج ،قالت روسيا إنها قد
تؤيد متديد تخفيضات اإلم��دادات السارية منذ
يناير  ،محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى
 30دوالرا للبرميل إذا ضخ املنتجون نفطا أكثر
من الالزم.
وتكبح منظمة ال��ب��ل��دان امل��ص��درة للبترول
(أوب����ك) وب��ع��ض املنتجني املستقلني مب��ا في
ذلك روسيا ،املجموعة املعروفة باسم أوبك،+
اإلمدادات منذ بداية العام لدعم األسعار.
ومن املقرر أن جتتمع أوبك +في أواخر يونيو
أو أوائل يوليو التخاذ قرار بشأن سياسة اإلنتاج
لبقية العام.

 4شركات أجنبية تتصدر أعمال
الوساطة في سوق األسهم السعودية
أوراق مالية فئة  100دوالر في باكستان

مجموعة العشرين تقدما.
وتراجع اجلنيه االسترليني مع بدء التنافس
على زعامة حزب احملافظني احلاكم هذا األسبوع.

وارتفع اليورو ألعلى مستوى في خمسة أشهر
مقابل اجلنيه االسترليني إلى  89.32بنس قبل
صدور بيانات التوظيف البريطانية.

انخفض بنسبة  0.17باملئة في بداية التعامل بطوكيو

«نيكي» يغلق مرتفعا وسط تعامالت
متقلبة وضعف الني يدعم املصدرين
أغلق املؤشر نيكي القياسي مرتفعا
في بورصة طوكيو ل�لأوراق املالية
أم��س ال��ث�لاث��اء م��ع ارت��ف��اع األسهم
املرتبطة بالدورة االقتصادية مبا في
ذلك شركات التصدير بفضل ضعف
ال�ين بينما سجلت أسهم الشركات
الدفاعية أداء دون السوق.
وصعد املؤشر نيكي  0.3باملئة
ليغلق عند  21204.28نقطة وكان
قد أغلق مرتفعا  1.2باملئة.
و ت��ع��اف��ت األس���ه���م ال��ي��اب��ان��ي��ة
لتتخطى مستوى  21000نقطة
وسجلت أعلى مستوى في أسبوعني،
وت��ش��ج��ع امل��ش��ت��رون بفضل آم��ال
بخفض أس��ع��ار الفائدة األمريكية
وحالة االرتياح التي س��ادت بعدما
سحب ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د
ت���رام���ب ت��ه��دي��ده ب��ف��رض رس���وم
على واردات م��ن املكسيك .وذك��ر
اقتصاديون أن املستثمرين يترقبون
املزيد من املؤشرات بشأن السياسة
النقدية األمريكية من اجتماع مجلس
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي
األم��ري��ك��ي) يومي  18و 19يونيو
فضال عن تطورات احلرب التجارية
االمريكية الصينية قبل قمة مجموعة
العشرين التي تُعقد أواخ��ر الشهر
اجلاري.
وق��ال ترامب إن��ه مستعد لفرض
رس���وم ج��دي��دة ع��ل��ى واردات من

مكاسب بورصة أملانيا تدفع أسهم
أوروبا للصعود

رجل ينظر إلى لوحة تعرض مؤشر نيكي

الصني إذ لم يتمكن من إح��راز تقدم
في محادثات التجارة مع الرئيس
الصيني ش��ي ج�ين بينغ ف��ي قمة
مجموعة الشهرين هذا الشهر.
وتلقت الشركات املالية الدعم من
ارتفاع عوائد السندات األمريكية،
وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي
يو.إف.جيه املالية  1.5باملئة وصعد
سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي
املالية  1.2باملئة.
ك��م��ا ارت��ف��ع��ت أس��ه��م ش��رك��ات
التصدير م��ع صعود ال���دوالر 0.2
باملئة إلى  108.65ين.

وكسب سهم طوكيو إلكترون 2.4
باملئة وزاد سهم تي.دي.كيه كورب
 1.8باملئة وارت��ف��ع سهم ياسكاوا
إلكتريك ك��ورب  3.4باملئة .وصعد
املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.5
باملئة ليصل إلى  1561.32نقطة.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي في
بداية التعامل في بورصة طوكيو
ل�ل�أوراق املالية  ،وانخفض نيكي
 0.17في املئة مسجال 21099.54
نقطة في حني هبط مؤشر توبكس
األوسع نطاقا  0.04في املئة ليصل
إلى  1552.28نقطة.

الواحة كابيتال بأبوظبي تنهي مسيرة عمل
الرئيس التنفيذي وتعني عضوا منتدبا
قالت الواحة كابيتال ومقرها أبوظبي أمس الثالثاء إنها
أنهت مسيرة عمل الرئيس التنفيذي مايكل راينز وعينت
أحد أعضاء مجلس إدارتها في منصب العضو املنتدب ،في
الوقت الذي تضع فيه الشركة استراتيجية جديدة للنمو.
وأضافت الواحة أنه ”يجري العمل حاليا“ على تعيني
رئيس تنفيذي جديد.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إنه جرى تعيني
محمد النويس ،الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة تاما لالستثمار والتطوير،
عضوا منتدبا للواحة.
و نقلت رويترز عن مصادر أن راينز ترك الشركة بعد أن
تسلم منصبه منذ مدة تزيد قليال عن عام.

تصدرت أربع شركات أجنبية أعمال الوساطة
في سوق األسهم السعودية خالل شهر (مايو)
املاضي ،إذ جاءت ضمن قائمة العشر األوائل من
حيث قيمة التداول ،من أصل  30شركة.
ويعد ه��ذا احل���دث ،ك��أول م��رة ف��ي ت��داوالت
السوق السعودية وذل��ك بعد انضمام السوق
السعودية ملؤشرات األسواق الناشئة.
وبحسب حتليل وحدة التقارير في صحيفة
«االقتصادية» السعودية  ،استند إلى بيانات
السوق املالية السعودية «تداول» ،فإن تداوالت
الشركات األربع األجنبية التي تصدرت أعمال
الوساطة خالل شهر (مايو) املاضي شكلت نحو
 77.8مليار ريال ،ما يعادل  35.4في املائة ،من
قيم التداوالت البالغة  219.9مليار ريال.
وت��ص��درت شركة جولدمان ساكس أعمال
ال��وس��اط��ة ف��ي ال��س��وق السعودية خ�لال شهر
(مايو) املاضي بنحو  40.8مليار ريال ،مشكلة
 18.5في املائة من إجمالي قيم التداوالت خالل
الفترة ،وذل��ك عبر  161.8أل��ف صفقة وبعدد
أسهم بلغ  866.4مليون سهم.
فيما أتى ثانيا من حيث الشركات األجنبية
«ميريل لينش» ،وبقيمة ت��داوالت بلغت 16.8
مليار ريال ،حيث احتلت الترتيب الرابع من بني
الـ 30شركة ،وبنسبة  7.68في املائة من قيم
التداوالت ،وذلك عبر تنفيذ  148.7ألف صفقة
وبعدد أسهم بلغ  393.5مليون سهم.
فيما احتلت شركة جي بي مورجان الترتيب

الثامن ،كثالث شركة أجنبية ،حيث استحوذت
على  4.88في املائة من حجم التداول وبقيمة
بلغت  10.7مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 153.3
ألف صفقة.
رابعا ،شركة هيرميس ،التي احتلت الترتيب
العاشر من بني شركات الوساطة الـ ،30حيث
استحوذت على  4.27في املائة من قيم التداول
التي بلغت  9.38مليار ري��ال وذل��ك عبر تنفيذ
 79.7ألف صفقة بعدد أسهم  241.2مليون.
وشكلت تلك ال��ش��رك��ات األرب���ع خ�لال شهر
(أب���ري���ل) امل��اض��ي  13.9ف��ي امل��ائ��ة م��ن قيم
ال��ت��داوالت ،حيث بلغت تداوالتها نحو 21.48
مليون ريال من إجمالي تداوالت السوق البالغة
 154.4مليون ريال.
وشهدت السوق السعودية املرحلة األولى من
انضمامها إلى مؤشر األسواق الناشئة ملورجان
ستانلي كمرحلة أولى ضمت  30شركة مدرجة
وتعادل  50في املائة ،التي كانت في ( 29مايو)
امل��اض��ي ،حيث شهدت ال��س��وق السعودية في
تلك الفترة ت��داوالت مكثفة بلغت خالل اجللسة
األول��ى نحو  28.7مليار ري��ال ،فيما ستكون
املرحلة الثانية من االنضمام في ( 29أغسطس)
من العام اجلاري.
و ُت��ع��د ترقية األس��ه��م السعودية ملؤشرات
م��ورج��ان ستانلي هي األه��م على اإلط�لاق بني
مؤشرات األسواق الناشئة األخرى مثل فوتسي
وستاندرد آند بورز.

وتقلد النويس مناصب في جهاز أبوظبي لالستثمار
وجيه.بي مورجان في نيويورك.
كانت مصادر قالت لرويترز الشهر املاضي إن الواحة
كابيتال وجلف كابيتال ومقرها اإلمارات أجرتا مناقشات
متهيدية بشأن اندماج.
وتشمل استثمارات محفظة الواحة حصصا في إيركاب
هولدجنز لتأجير الطائرات ،وشركة كبيرة لتقدمي خدمات
النفط والغاز في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعقارات
صناعية.
وتأتي التغييرات في اإلدارة العليا للشركة في الوقت
ال��ذي تتكيف فيه الواحة مع تغييرات وأوض��اع زاخ��رة
بالتحدي للسوق في ظل تباطؤ اقتصادي.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

دفعت مكاسب بورصة فرانكفورت بعد
ع��ودة مستثمرين في أملانيا وسويسرا من
عطلة ليوم واحد األسهم األوروبية للصعود
أمس الثالثاء مع ترقب مستثمرين للتطورات
في واشنطن.
وساهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب االمتناع عن فرض رسوم على
واردات من املكسيك في دعم املعنويات هذا
األس��ب��وع ،ولكن ثمة دالئ��ل على أن اإلدارة
ستوجه املزيد من التهديدات لتدعم أجندتها في
احملادثات مع الشركاء التجاريني الرئيسيني.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي مايك

بومبيو إنه ال يزال ممكنا أن تفرض الواليات
املتحدة رسوما على املكسيك إذا لم حتقق
تقدما كافيا بشأن تعهداتها بكبح الهجرة غير
الشرعية.
وارتفع املؤشر ستوكس  600األوروب��ي
بنسبة  0.43باملئة بحلول الساعة 0714
بتوقيت جرينتش ،وت��أل��ق امل��ؤش��ر داك��س
األملاني مسجال أداء يفوق السوق.
وارتفعت أسهم قطاع السيارات  1.6باملئة،
وزادت أس��ه��م ش��رك��ات صناعة لسيارات
األملانية لتصعد أسهم بي.ام.دبليو وداميلر
وفولكسفاجن.

