
ص��ع��دت األس��ه��م األوروب��ي��ة 
ألع��ل��ى مستوى ف��ي شهر امس  
األربعاء بدعم من ارتفاع أسهم 
قطاع التكنولوجيا ف��ي أعقاب 
تقارير أرباح إيجابية من شركتي 
إري���س���ك���ون وإي����������ه.إس.إم.إل 
لصناعة املعدات وإغالق املؤشر 
ناسداك على عند مستوى قياسي 
يوم الثالثاء. وارتفع مؤشر أسهم 
قطاع التكنولوجيا األوروب���ي 
أك��ث��ر م��ن اث��ن��ن باملئة ليتصدر 
القطاعات الرابحة في املنطقة. 
وقفز سهم إريكسون تسعة باملئة 
بينما صعد سهم إي���ه.إس.إم.إل 
خمسة باملئة. وساهم ارتفاعهما 
وت��راج��ع اجلنيه االسترليني 
واليورو في دفع املؤشر ستوكس 
600 األوروب����ي للصعود 0.5 
باملئة إلى أعلى مستوى منذ 18 

يونيو حزيران.
وكانت املكاسب واسعة النطاق 
برغم انخفاض قطاع البنوك 0.5 
باملئة متأثرا بهبوط سهم بنك 
دانسكه 9.6 باملئة بعدما أعلن 
البنك الدمنركي حتقيق أرباح قبل 
خصم الضريبة دون التوقعات 

في الربع الثاني من العام.
وك��ان سهم نوفارتس من بن 
أكبر األسهم الرابحة حيث صعد 
2.9 باملئة في أعقاب تقريره عن 

األرب���اح. وقالت شركة األدوي��ة 
السويسرية العمالقة إنها بصدد 
حتقيق منو في املبيعات واألرباح 
في العام احلالي بعد تسجيلها 

نتائج قوية في الربع الثاني.
وصعد املؤشر نيكي لألسهم 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ألع��ل��ى م��س��ت��وى في 
أكثر من شهر عند اإلغ��الق امس  
األربعاء بدعم من ارتفاع أسهم 

شركات السيارات والتكنولوجيا 
ب��ع��د وص����ول ال������دوالر ألع��ل��ى 
مستوى ف��ي ستة شهور مقابل 

الن.
وزاد املؤشر نيكي القياسي 
0.4 باملئة ليغلق عند 22794.19 
نقطة وهو أعلى مستوى إغالق 

منذ 15 يونيو حزيران.
وارتفع ال��دوالر 0.05 باملئة 

إل��ى 112.955 ين بعدما سجل 
113.08 ين وهو أعلى مستوى 
له منذ التاسع من يناير كانون 
ال���ث���ان���ي، ب��ع��دم��ا ق����دم رئ��ي��س 
مجلس االح��ت��ي��اط��ي االحت���ادي 
)ال��ب��ن��ك امل���رك���زي األم��ري��ك��ي( 
صورة إيجابية لالقتصاد وعزز 
التوقعات بأن يرفع البنك أسعار 

الفائدة بشكل مطرد.

وارتفع سهم تويوتا موتور 
كورب وم��ازدا موتور 1.4 باملئة 
لكل منهما، وزاد سهم سوبارو 
ك��ورب 1.2 باملئة وتي.دي.كيه 
ك���ورب واح���دا ب��امل��ئ��ة، ف��ي حن 
ارت��ف��ع سهم أدفانتست ك��ورب 

1.5 باملئة.
ومع ترقب التعديل السنوي 
للمؤشر نيكي في أكتوبر تشرين 
األول، من املتوقع أن تكون شركة 
ستارت توداي العاملة في مجال 
التجارة عبر اإلنترنت وشركة 
اإلنترنت سايبر إيجنت من أبرز 
املرشحن ل���إدراج على املؤشر 
وفقا لتقديرات داي���وا ل��ألوراق 

املالية.
وصعد سهم ستارت ت��وداي 
3.3 باملئة بينما زاد سهم سايبر 

إيجنت 2.3 باملئة.
وعلى النقيض من ذلك، قالت 
دايوا إن سهمي تاكارا هولدجنز 
ل��ص��ن��اع��ة اخل���م���ور وط��وك��ي��و 
دوم ك���ورب لتشغيل امل��الع��ب 
واملتنزهات الترفيهية مرشحان 

للخروج من على املؤشر.
ون��زل سهم تاكارا 2.3 باملئة 

وسهم طوكيو دوم 3.9 باملئة.
وارت���ف���ع امل���ؤش���ر ت��وب��ك��س 
األوس��ع نطاقا 0.4 باملئة لينهي 

اجللسة عند 1751.21 نقطة.
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انخفض ال��ي��ورو وت��راج��ع ال��ن إل��ى أدن��ى 
مستوى في ستة أشهر امس  األربعاء في الوقت 
الذي واصل فيه الدوالر صعوده بعد تعليقات 
متفائلة لرئيس مجلس االحتياطي االحت��ادي 
)البنك املركزي األمريكي( جيروم باول بشأن 

قوة االقتصاد األمريكي.
وفي شهادته أمام الكوجنرس، والتي حظت 
مبتابعة وثيقة اول امس  الثالثاء، قال باول إنه 
يتوقع أن تظل الواليات املتحدة على مسار منو 

مطرد لعدة سنوات.
وهون باول أيضا من التهديدات التي تواجه 
االقتصاد األمريكي مع تصاعد النزاع التجاري 
بن الصن والواليات املتحدة، مما يعزز وجهة 
نظر يتبناها العديد من املستثمرين بأن أسعار 

الفائدة ستواصل الزيادة هذا العام والذي يليه.
وارت��ف��ع ال���دوالر بصفة عامة ليبلغ أعلى 
مستوى في أسبوعن مقابل سلة من العمالت 

الرئيسية.
وزاد مؤشر الدوالر إلى 95.267 مرتفعا 0.3 
باملئة خ��الل اجللسة ودون أعلى مستوى في 
12 شهرا عند 95.531، والذي بلغه في يونيو 

حزيران.
وهبط اليورو 0.3 باملئة إلى 1.1619 دوالر 
لكنه يظل فوق أدنى مستوى له في عام 2018 

عند نحو 1.15 دوالر.
وصعد ال��دوالر مقابل العملة اليابانية إلى 
113.14 ين، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع 

من يناير كانون الثاني.
كما أثر صعود ال��دوالر سلبا على العمالت 
املرتفعة العائد. وانخفض ال��دوالر االسترالي 
0.5 باملئة إلى 0.7347 دوالر أمريكي ليواصل 

اخلسائر التي تكبدها اول امس الثالثاء.
كما تراجع ال��دوالر الكندي 0.3 باملئة إلى 

1.3234 دوالر كندي للدوالر األمريكي.
وتعرض اليوان الصيني ملوجة جديدة من 

املبيعات وتراجع 0.3 باملئة إلى 6.7435 يوان 
للدوالر في تعامالت األسواق اخلارجية.

انخفضت أسعار الذهب ألدن��ى مستوياتها 
في عام امس  األربعاء، في الوقت الذي ارتفع 
فيه الدوالر بعد أن عززت التوقعات االقتصادية 
لرئيس مجلس االحتياطي االحت��ادي جيروم 
باول وجهات النظر التي تقول إن البنك املركزي 

األمريكي ميضي على مسار زي���ادات مطردة 
ألسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش 
انخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إلى 1224.16 دوالر لألوقية )األونصة(. وفي 
وقت سابق من اجللسة بلغ املعدن األصفر أدنى 
مستوياته منذ منتصف يوليو متوز 2017 عند 

1221.74 دوالر لألوقية.
وتراجع الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 
تسليم أغسطس آب 0.2 باملئة إلى 1224.30 

دوالر لألوقية.
وارت��ف��ع ال����دوالر على ن��ط��اق واس���ع امس  
األرب��ع��اء، وزاد ألعلى مستوى في ستة أشهر 
مقابل ال��ن، بعد أن أعلن ب��اول ع��ن توقعات 

متفائلة لالقتصاد.
وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدوالر 
ويدفع عوائد السندات لالرتفاع، مما يزيد تكلفة 
الذهب املقوم بالعملة األمريكية على حائزي 

العمالت األخرى وهو ما يقلص اإلقبال عليه.
ومن بن املعادن النفيسة األخرى، انخفضت 
الفضة في املعامالت الفورية 0.5 باملئة إلى 

15.47 دوالر لألوقية، بعد أن المست أدنى 
مستوياتها منذ يوليو متوز املاضي عند 15.39 

دوالر لألوقية.
وخسر البالتن 0.6 باملئة إل��ى 807.50 
دوالر لألوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعن 
عند 804.75 دوالر لألوقية في وقت سابق من 

اجللسة.
وت��راج��ع اجل��ن��ي��ه االس��ت��رل��ي��ن��ي إل���ى أدن��ى 
مستوياته في أربعة أشهر مقابل اليورو وأقل 
سعر له في ثالثة اسابيع أمام الدوالر مع توقع 
املستثمرين مزيدا من التحديات على صعيد 
االنسحاب البريطاني من االحتاد األوروبي بعد 
أن فازت حكومة تريزا ماي في اقتراع للبرملان 
البريطاني على مشروع قانون للتجارة لكن 

بأغلبية صغيرة فحسب.
وانخفض االسترليني 0.8 باملئة مقابل 
الدوالر إلى 1.3107 دوالر في أسوأ أداء يومي 
له منذ أول مايو أيار. ونزلت العملة أيضا أمام 
اليورو الذي ارتفع إلى أعلى سعر في أسبوع 

عند 89.15 بنس.
جاءت اخلسائر احلادة لالسترليني بعد أن 
تعرضت احلكومة لهزمية مفاجئة في تعديل 
منفصل مم��ا يلزم بريطانيا أن تتوصل إلى 
اتفاق يسمح لها باستمرار املشاركة في اإلطار 

التنظيمي األوروبي لألدوية.
لكن العملة قلصت خسائرها بعد أن صوت 
البرملان في نهاية األم��ر بأغلبية 307 مقابل 
301 ضد تعديل على قانون التجارة كان سيلزم 
احلكومة مبحاولة التفاوض على اتفاق احتاد 
جمركي مع االحتاد األوروبي إذا فشلت بحلول 
21 يناير كانون الثاني 2019 في التفاوض 
على اتفاق مع االحت��اد يسمح بالتجارة احلرة 

للسلع دون عوائق.
وه���ذا ال��ف��وز الصعب ه��و الثالث لرئيسة 

الوزراء البريطانية ماي هذا األسبوع.

جنيهات استرلينية

الذهب ينخفض ألدنى مستوى في عام

اليورو والني يتراجعان مع صعود الدوالر 

مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة 

أسعار النفط تنخفض وسط قفزة 
مفاجئة في املخزونات األميركية

ن��زل��ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ام��س  
األربعاء بعدما ذكر معهد البترول 
األمريكي أن مخزونات الواليات 
املتحدة من اخلام ارتفعت األسبوع 
امل����اض����ي، م��ت��ح��دي��ة ت��وق��ع��ات 

بانخفاضها بشدة.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام 
القياس العاملي مزيج برنت 31 
سنتا مبا ي��وازي 0.4 باملئة إلى 
71.85 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. 
وكانت قد ارتفعت 32 سنتا إلى 
72.16 دوالر للبرميل اول امس  
ال��ث��الث��اء بعد أن بلغت ف��ي وقت 
سابق أدنى مستوى لها في ثالثة 

أشهر.
وف��ق��دت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خلام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 
36 سنتا مبا يعادل 0.5 باملئة إلي 
67.72 دوالر للبرميل. وكانت 
سجلت عند التسوية في جلسة 
الثالثاء ارتفاعا قدره سنتان إلى 
68.08 دوالر للبرميل مبتعدة عن 

أدنى مستوى لها في نحو شهر.
واستقرت العقود اآلجلة خلامي 
برنت واألمريكي بعد انخفاضهما 
ب��ش��دة ي���وم االث��ن��ن واألس��ب��وع 
امل���اض���ي م���ع ظ��ه��ور أث���ر تعطل 
اإلم�����دادات ف��ي ف��ن��زوي��ال وت��وق��ع 

احملللن تراجعا قدره 3.6 مليون 
برميل في املخزونات األمريكية 
في األسبوع املنتهي في 13 يوليو 

متوز.
لكن شبح زي���ادة اإلن��ت��اج عاد 
سريعا بعدما ذكر معهد البترول 
األم��ري��ك��ي أن م��خ��زون��ات اخل��ام 
منت 629 ألف برميل إلى 410.7 

مليون.
وم��ن امل��ق��رر أن تصدر األرق��ام 
الرسمية من إدارة معلومات الطاقة 
التابعة لوزارة الطاقة في الساعة 
10:30 بتوقيت ش��رق الواليات 

املتحدة.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا اول ام��س  الثالثاء إنها 
أعلنت ح��ال��ة ال��ق��وة ال��ق��اه��رة في 
صادرات مرفأ الزاوية النفطي مع 
تراجع إنتاج حقل ال��ش��رارة إلى 

125 ألف برميل يوميا.
وأضافت املؤسسة في بيان أن 
إنتاج الشرارة، حيث جرى إجالء 
بعض العاملن بعد خطف اثنن 
منهم ي��وم السبت، يكفي لتزويد 
مصفاة ال��زاوي��ة لكن دون توافر 

فائض للتصدير.
وأوض��ح��ت مؤسسة النفط أن 
حالة القوة القاهرة، التي تعطي 
إعفاء يقره القانون من االلتزامات 

التعاقدية، بدأت يوم االثنن.
وقال مصطفى صنع الله رئيس 
امل��ؤس��س��ة ف��ي ال��ب��ي��ان ”سالمة 
املوظفن تبقى دائ��م��ا على رأس 
أول��وي��ات��ن��ا وق���د قمنا ب��ع��د ه��ذه 
احل��ادث��ة باتخاذ ق���رارات تقضي 
بإخالء وإج��الء العاملن من عدد 

من محطات اإلنتاج.“
وأض���اف ”يتعن علينا إي��الء 
األول��وي��ة الكاملة للطلب احمللي 
على ال��وق��ود ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن 
وعليه سيتم حتويل اإلنتاج املتاح 
م��ن ح��ق��ل ال���ش���رارة إل���ى مصفاة 

الزاوية.“
واضطلع ال��ش��رارة، ال��ذي كان 
يضخ سابقا نحو 300 ألف برميل 
يوميا، بدور محوري في التعافي 
الهش إلنتاج النفط الليبي على 

مدى العامن األخيرين.
وارتفع إنتاج ليبيا عضو أوبك 
إلى حوالي مليون برميل يوميا قبل 
أكثر بقليل من عام لكنه بقي متقلبا 
بسبب اإلغالقات واملشاكل األمنية 

والصراع السياسي.
تشغل م��ؤس��س��ة ال��ن��ف��ط التي 
مقرها ط��راب��ل��س حقل ال��ش��رارة 
بالتعاون م��ع ريبسول وتوتال 
وأو.ام.ف���ي وإيكينور التي كانت 

تعرف باسم شتات أويل سابقا.

حقل نفط الشرارة الليبي

Thursday 19th July 2018 - 12 th year - Issue No.3234 اخلميس 6 ذو القعدة 1439 ه�/ 19 يوليو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3234

سبائك ذهب في جنوب أفريقيا
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أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاع التكنولوجيا

نيكي يصعد ألعلى مستوى في أكثر من شهر 

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

أصول املصارف اإلماراتية 
2.7 تريليون درهم ترتفع إلى 
ارتفع إجمالي األصول املصرفية في اإلمارات شامالً القبوالت 
املصرفية إل��ى 2.749 تريليون دره��م، مع نهاية شهر يونيو 
2018، بنمو نسبته %0.5 وقدره 13 مليار درهم مقارنة مع 

2.736 تريليون درهم تقريباً خالل شهر مايو.
وارتفع إجمالي االئتمان املصرفي بنسبة %0.3 من 1.6173 
تريليون درهم، في نهاية شهر مايو 2018 إلى 1.6223 تريليون 
دره��م بنهاية شهر يونيو، وفقاً لإحصاءات التي أصدرها 

مصرف اإلمارات املركزي.
وخالل شهر يونيو 2018، ارتفع إجمالي الودائع املصرفية 
مبقدار 12.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مبقدار 14.3 مليار درهم 
في ودائع املقيمن على الرغم من انخفاض ب�1.8 مليار درهم في 

ودائع غير املقيمن.

صندوق النقد يتوقع انضمام
3.5 مليون مصري لسوق العمل  

قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي ملصر، سوبير 
الل، إن مصر متتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها 
البالغ حوالي 100 مليون نسمة، وموقعها اجلغرافي 

املتميز الذي يعد باباً لألسواق األجنبية.
وأوض����ح ف��ي م��ق��ال ن��ش��ر ع��ل��ى امل��وق��ع الرسمي 
للصندوق بعنوان “مصر تتقدم: أه��م التحديات 
والفرص”، أنه على م��دار اخلمس سنوات القادمة، 
يتوقع انضمام 3.5 مليون شاب إلى سوق العمل، ما 
سيجعل استيعابهم مبثابة مزيد من التحديات التي 

تواجه مصر.
وقال إن النمو القوي في سوق العمل يخلق فرصة 
هائلة لتسريع النمو إذا متكنت مصر من العمل على 
خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا اجليل من 

العمالة في وظائف منتجة.
وأوضح أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع 
اخل��اص في مصر أق��ل ديناميكية وأكثر اجتاهاً إلى 
اخلارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة 

على املنافسة خارج السوق احمللية.
وتابع: “احلكومة املصرية اتخذت إجراءات ضمن 
برنامج اإلص���الح االق��ت��ص��ادي، لتعزيز التقدم في 
تنمية القطاع اخلاص وحتقيق منو يقوده التصدير، 
حيث توسعت السلطات في جدول أعمال اإلصالحات 
الهيكلية ف��ي ظ��ل برنامجها الوطني، فشرعت في 
إصالحات لرفع كفاءة تخصيص األراض��ي، وتقوية 
املنافسة وامل��م��ارس��ات ال��ع��ام��ة، وزي����ادة شفافية 

املشروعات اململوكة للدولة مع التصدي للفساد”.
وأش��ار إلى أنه تزامناً مع ما يشهده االقتصاد من 
تقدم نحو االس��ت��ق��رار، تواجه مصر حت��دي حتديث 

االقتصاد لتحسن االستفادة من إمكاناتها املتاحة.
وأكد أن من العناصر الضرورية في عملية التحديث 
ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد منو 
أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق األسواق 

عن العمل بكفاءة.

وقال إن حتديد أسعار صحيحة للوقود سيساعد 
على رفع كفاءة االقتصاد، حتى ال تتجه االستثمارات 
إلى القطاعات كثيفة االستخدام لرأس املال والطاقة، 
وبدالً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه 
االستثمارات إل��ى القطاعات املنشئة لفرص العمل 
واملفيدة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة التي تنتفع 
مبواطن القوة في مصر، وتساعدها على االندماج في 

سالسل العرض العاملية.
وشدد على أنه مع بدء مصر في حتديث وإصالح 
اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري 
أيضاً مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى ميكن 
االستمرار في حتمله على امل��دى الطويل، والتحدي 
القائم هو ضمان حماية شرائح املجتمع األضعف أثناء 
هذه العملية، وحماية م��وارد املالية العامة لإنفاق 
على الصحة والتعليم. ولفت إلى أنه في الوقت الذي 
تتحرك فيه مصر نحو شبكة أم��ان اجتماعي أكثر 
فعالية واستهدافاً للمستحقن، يتعن االبتعاد عن 
نظام احلماية االجتماعية القائم على دعم الوقود، 
وذلك بالتوسع في برامج التحويالت النقدية ودعم 
ال��غ��ذاء، وق��د ع��ززت السلطات ب��رام��ج مثل بطاقات 
التموين الذكية، وضاعفت مقدار املساعدات املقدمة من 
خالل هذه البطاقات من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للفرد.

وتابع أن احلكومة قامت أيضاً بتعزيز معاشات 
الضمان االجتماعي، وبرنامجي “تكافل” و”كرامة” 
للتحويالت النقدية، موضحاً أن برنامج “تكافل” 
يهدف إلى دعم دخل األسر التي تعول أطفاالً، بينما 
يهدف برنامج “كرامة” إلى حتقيق الدمج االجتماعي 
لغير ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل، خ��اص��ة ك��ب��ار السن 

وأصحاب اإلعاقات.
وأوضح أنه يجري تدعيم هذه اجلهود بإصالحات 
لتحسن كفاءة اإلنفاق احلكومي، وحتصيل الضرائب 
لضمان حماية اإلنفاق الداعم للفقراء واالستثمارات 

املوجهة للصحة والتعليم.

باول يتوقع »عدة أعوام« من قوة 
الوظائف وانخفاض التضخم بأميركا

هون رئيس مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( جيروم باول من 
مخاطر أن ُتخرج حرب جتارية التعافي 
العاملي عن مساره قائال إن االقتصاد على 
أعتاب ”عدة أعوام“ من سوق وظائف قوية 
وبقاء التضخم حول املعدل الذي يستهدفه 

البنك املركزي عند اثنن باملئة.
وف��ي شهادة مكتوبة ألقيت أم��ام جلنة 
البنوك مبجلس الشيوخ األمريكي اول امس  
الثالثاء، أشار باول إلى أنه يعتقد أن األداء 
االقتصادي جيد وأن حقبة النمو املطرد 

رمبا تستمر بشرط أن يتخذ البنك املركزي 
ال��ق��رارات الصحيحة املتعلقة بالسياسة 

النقدية.
وق��ال ”في ظل سياسة نقدية مالئمة، 
ستبقى سوق الوظائف قوية، وسيستمر 
التضخم ق���رب اث��ن��ن ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى م��دى 
السنوات القادمة“ وذل��ك في واح��دة من 
أقوى التأكيدات على اإلط��الق بأن مجلس 
االحتياطي ي��وش��ك على حتقيق الهدف 
امل����زدوج لسياسته بعد أك��ث��ر م��ن عشر 
سنوات من تعرض الواليات املتحدة ألزمة 

مالية عميقة وركود اقتصادي.
وتابع ب��اول أن البنك املركزي ”يعتقد 
- في الوقت احلاضر - أن أفضل الطرق 
أمامه هو االستمرار في الرفع التدريجي 
لفائدة األموال االحتادية“ بشكل يتماشى 
م��ع تقوية االقتصاد لكن م��ع ع��دم زي��ادة 
الفائدة أكثر من الالزم أو أسرع من الالزم 

مبا يضعف النمو.
واستقرت أس���واق األس��ه��م والسندات 
تقريبا مع بدء إدالء باول بشهادته، وقال 

جيروم باولاحملللون إنها خلت من املفاجآت.


