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ارتفعت أسعار النفط امس  االثنني مع توقع 
التجار أن تضغط السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم على منظمة أوبك خلفض اإلمدادات 

قرب نهاية العام.
وعلى الرغم من ذل��ك، يظل القلق يسيطر 
على األس��واق وسط خالفات جتارية شديدة 
بني أكبر اقتصادين في العالم، وهما الواليات 

املتحدة والصني.
وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، 
سجل خ��ام القياس العاملي مزيج برنت في 
ع��ق��ود شهر أق���رب استحقاق 67.21 دوالر 
للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.7 باملئة عن 

اإلغالق السابق.
وارت���ف���ع خ���ام غ���رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط 
األمريكي في العقود اآلجلة 58 سنتا أو واحد 

باملئة إلى 57.04 دوالر للبرميل.
وق��ال سوكريت فيجاياكار مدير شركة 

تريفكتا الهندية الستشارات الطاقة ”واصلت 
أسعار النفط التعافي... )ف��ي ح��ني( تراقب 
ال��س��وق ع��ن ك��ث��ب ال��ت��أث��ي��ر احمل��ت��م��ل خلفض 

)اإلمدادات(“.
وتسعى أوب���ك، بقيادة السعودية أكبر 
منتجيها، وحلفاء املنظمة خلفض اإلمدادات ما 
بني مليون و1.4 مليون برميل يوميا للتكيف 
مع تباطؤ منو الطلب واحليلولة دون حدوث 

تخمة في املعروض بالسوق.
ورغ��م مكاسب ام��س  االثنني، تظل أسعار 
النفط أق��ل نحو 25 باملئة ع��ن املستويات 
املرتفعة التي سجلتها في أوائل اكتوبر تشرين 
األول نتيجة زي��ادة اإلم���دادات و تباطؤ منو 

الطلب.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
ام��س  االثنني إن ب��الده تعتزم توقيع اتفاق 
شراكة مع منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوب���ك(، وإن م��ن امل��ق��رر مناقشة ذل��ك خالل 
اجتماع أوبك في السادس من ديسمبر كانون 

األول.
وتستعد شركة فوجي أويل لتكرير النفط 
الستئناف مشترياتها من النفط اخلام اإليراني 
بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من العقوبات 
التي فرضتها ال��والي��ات املتحدة على طهران 
وذلك حسبما قالت مصادر بالصناعة مطلعة 

على هذا األمر.
وأضافت املصادر شريطة عدم نشر اسمها 
بسبب حساسية املسألة أن الشركة جتري 
مباحثات للحصول على موافقة نهائية من 
احلكومة اليابانية لتحميل النفط ابتداء من 
شهر يناير كانون الثاني.وقالت املصادر إن 
الشركة تتطلع لشراء مكثفات حقل بارس 
اجلنوبي. وأضافت أن الكميات غير واضحة 
ولكن من املتوقع أن تكون أقل من مليون برميل.

روسيا تعتزم  توقيع اتفاق شراكة مع أوبك

النفط يصعد وسط توقعات بخفض املعروض.. لكن مخاوف التجارة تخيم على السوق

معنويات الشركات البريطانية عند أدنى 
2009 على األقل مستوى منذ 

أظهر مسح نشرت نتائجه  امس االثنني أن 
نظرة الشركات البريطانية، املتضررة من حالة 
الضبابية بشأن اخلروج من االحتاد األوروبي، 
آلفاق أنشطة األعمال باتت األكثر تشاؤما منذ 

عام 2009 على األقل.
وأف��اد تقرير فصلي من شركة آي.إت��ش.إس 
ماركت للبيانات، التي تصدر أيضا مؤشرات 
مديري املشتريات التي حتظى مبتابعة وثيقة، 
أن خطط الشركات العاملة بقطاعي الصناعات 
التحويلية واخل��دم��ات بخصوص التوظيف 

واالستثمار قد تراجعت.
ويظهر املسح، ال��ذي أُج��ري خ��الل النصف 
الثاني من أكتوبر تشرين األول، أن الشركات 
تعتبر حالة الضبابية السياسية هي العامل 

األكبر الذي يؤثر سلبا على الثقة.
ونشرت رئيسة ال��وزراء البريطانية تيريزا 
ماي األسبوع املاضي مسودة اتفاق لالنفصال 
ع��ن االحت���اد األوروب����ي أث��ار غضب املؤيدين 
للخروج من االحت��اد األوروب��ي في حزبها، مما 
يثير تساؤالت بشأن مستقبل زعامتها ودفع 

اجلنيه االسترليني لالنخفاض احلاد.

وانخفض صافي نسبة الشركات التي تتوقع 
زي��ادة أنشطة األع��م��ال في االثني عشر شهرا 
القادمة إلى 32 باملئة من 39 باملئة في املسح 

السابق، وه��ي أدن��ى ق��راءة منذ تدشني مسح 
توقعات الشركات آلي.إتش.إس ماركت في عام 

.2009

ناطحات سحاب تضم مباني إدارية بلندن

مصفاة نفط في النرويج

بدأت األسهم األوروبية األسبوع 
على صعود في الوقت الذي عززت 
فيه م��ؤش��رات علي ت��راج��ع حدة 
ت��وت��رات احل���رب ال��ت��ج��اري��ة بني 
ال��والي��ات املتحدة والصني أسهم 

لتعدين والتكنولوجيا.
واس��ت��أث��رت أس��ه��م التعدين 
بنصيب األس���د م��ن امل��ك��اس��ب في 
أوروبا وارتفع مؤشر قطاع املوارد 
األساسية 1.2 باملئة وصعد مؤشر 

قطاع البناء واملواد واحدا باملئة.
وزاد م��ؤش��ر س��ت��وك��س 600 
لألسهم االوروب���ي���ة 0.6 باملئة 
بحلول الساعة 0830 بتوقيت 
جرينتش بعدما مني بخسائر 
على م��دى ث��الث��ة أي���ام. وسجلت 
أسهم التعدين والرعاية الصحية 
أكبر مكاسب فيما استفاد قطاع 
التكنولوجيا م��ن ت��راج��ع ح��دة 

احلرب التجارية.
وارتفع سهم نوفو نوردسيك 
4.6 باملئة وكان من أكبر الرابحني 
على املؤشر ستوكس 600 بعد أن 
رف��ع جيه.بي م��ورج��ان تصنيفه 
للسهم إلى التوصية بزيادة الوزن 

النسبي في احملفظة.
ونزلت أسهم رينو 3.9 باملئة، 
وت��ص��درت األس��ه��م الهابطة على 
املؤشر ستوكس 600، فيما نشرت 

صحيفة أس��اه��ي اليابانية أنه 
س��وف ُيلقى القبض على رئيس 
مجلس إدارة نيسان ك��ارل��وس 
غ��ص��ن بسبب م��خ��ال��ف��ات مالية 
م��زع��وم��ة. وص��ع��د سهم تليكوم 
إيطاليا 2.9 باملئة إثر تعيني أكبر 
شركة اتصاالت إيطالية لويجي 
جوبيتوسي رئيسا تنفيذيا جديدا.

وتعافى املؤشر نيكي القياسي 
في بورصة طوكيو لألوراق املالية 

امس  االثنني بعد إقبال املستثمرين 
ع��ل��ى تغطية م��راك��ز م��دي��ن��ة في 
األسهم املتصلة بصناعة الرقائق، 
مب��ا ع��وض هبوط أسهم القطاع 
املالي التي أضيرت جراء انخفاض 

العائدات األمريكية.
وأغ��ل��ق نيكي مرتفعا 0.7 في 
املئة إلى 21821.16 نقطة. وفي 
األسبوع املاضي هبط املؤشر 2.6 
باملئة بفعل هبوط أسعار النفط 

وأسهم شركات التكنولوجيا.
وق����ال م��ح��ل��ل��ون إن ال��س��وق 
اليابانية وضعت ف��ي احلسبان 
نتائج شركة انفيديا الضعيفة 
ال��ت��ي أث����ارت م��وج��ة ب��ي��ع أسهم 
التكنولوجيا، وإن املستثمرين 
يشترون أسهم الرقائق الرخيصة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 
3.6 باملئة وأدفانتست كورب 2.2 
باملئة وس��ك��ري��ن ه��ول��دجن��ز 3.7 

باملئة.
وتعافي سهم مجموعة سوفت 
بنك ذو الثقل 5.1 باملئة بعدما 
مني بخسائر يوم اجلمعة بلغت 
3.4 باملئة بسبب استثماراته في 

انفيديا من خالل صندوق رؤية.
وق��ال احملللون إن املعنويات 
تعززت أيضا بفضل بيانات تشير 
لنمو ص��ادرات اليابان 8.2 باملئة 
في أكتوبر تشرين األول، لتعوض 
الهبوط ال��ذي سجلته في الشهر 
السابق. وجاءت الزيادة أقل قليال 
م��ن توقعات االق��ت��ص��ادي��ني التي 
أش���ارت الرت��ف��اع نسبته تسعة 
باملئة في استطالع أجرته رويترز.

وت��راج��ع مؤشر قطاع البنوك 
1.9 باملئة والتأمني 1.5 باملئة 
بعد أن نزلت ع��ائ��دات السندات 
االمريكية إث��ر تصريح مسؤول 
ك��ب��ي��ر ف���ي م��ج��ل��س االح��ت��ي��اط��ي 
االحت�������ادي )ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
األمريكي( يوم اجلمعة بأن أسعار 
الفائدة ال تبعد كثيرا عن تقدير 
املجلس ملستوى محايد للفائدة 
وهو ما يلمح إلى أن دروة تشديد 

السياسة النقدية قد تنتهي قريبا.
وتقدم مؤشر توبكس األوسع 
نطاقا 0.5 في املئة لينهي اليوم 

عند 1637.61 نقطة.

املؤشر الياباني  يرتفع بفضل األسهم املرتبطة بالرقائق وتعافي سوفت بنك

شركات التعدين تدفع أسهم أوروبا للصعود 
بفضل آمال انحسار التوترات التجارية

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي

الزائرون األجانب لتركيا 
 40 سيتجاوز عددهم  

2018 مليونا في 

قال وزير السياحة التركي محمد أرصوي للصحفيني امس  االثنني 
إن عدد الزائرين األجانب للبالد سيصل إلى مستوى قياسي مرتفع 
ليتجاوز 40 مليون زائر في العام احلالي، مرتفعا بنحو الربع مقارنة 

مع 32.41 مليون في 2017.
وذكر أرصوي أن احلجوزات التي متت بالفعل لعام 2019 تشير 

إلى عام أفضل بكثير ينتظر السياحة التركية.

سائحون في إسطنبول

الذهب ينزل بفعل جني 
األرباح لكن هبوط الدوالر 

يحد من اخلسائر

وتراجعت أسعار الذهب امس  االثنني مع إقبال املستثمرين على 
جني بعض األرب���اح بعدما سجل املعدن مكاسب على م��دى أربع 
جلسات متتالية األسبوع املاضي، إال أن األسعار تلقت دعما من ضعف 
ال��دوالر جراء مخاوف مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 

األمريكي( بشأن االقتصاد العاملي.
ونزل الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة إلى 1219.98 دوالر 
لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعد أن 

كسب نحو 0.7 باملئة في اجللسة السابقة.
وهبط الذهب في التعامالت األمريكية اآلجلة 0.3 باملئة إلي 

1219.6 دوالر لألوقية.
وفقد ال��دوالر نحو 0.5 باملئة في اجللسة السابقة بعدما أشار 
صناع السياسات في مجلس االحتياطي االحت��ادي إلى ارتفاعات 
جديدة قادمة في أسعار الفائدة، في حني أثاروا بعض املخاوف بشأن 
تباطؤ عاملي محتمل مما أثار شكوكا في األسواق بأن دورة التشديد 

النقدي لن تدوم طويال.
ومن املتوقع رفع أسعار الفائدة الشهر املقبل للمرة الرابعة هذا 
العام، وأشار صناع السياسات في وقت سابق الحتمال رفع أسعار 

الفائدة مرتني أخريني بحلول يونيو حزيران 2019.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ��رى، لم يطرأ تغير يذكر علي 
البالديوم في املعامالت الفورية ليستقر عند 1176.97 دوالر 
لألوقية، بعدما ارتفع ألعلى مستوى على اإلط��الق عند 1185.40 

دوالر في اجللسة السابقة.
وبعد مكاسب اجلمعة يقترب البالديوم من سعر مساو للذهب ألول 

مرة في 16 عاما.
وهبطت الفضة 0.4 باملئة إلى 14.36 دوالر لألوقية، بينما فقد 

البالتني 0.8 باملئة لينزل إلي 840 دوالرا لألوقية.

سبائك ذهب في فيينا
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ألكسندر نوفاك 

قال بنك االستثمار جولدمان 
ساكس امس  االثنني إنه يتوقع 
هبوطا واسعا للدوالر في العام 
املقبل مع تباطؤ النمو االقتصادي 
األم��ري��ك��ي ليتماشى أك��ث��ر مع 

املتوسط العاملي.
وذك�����ر ج���ول���دم���ان أن ه��ذه 
ال��ت��ق��دي��رات ت��ع��ن��ي أن����ه ع��دل 
نظرته املتشائمة للني الياباني، 
متوقعا أن ترتفع عمالت أمريكا 
الالتينية والكرونة السويدية 
وال��دوالرات الكندي واألسترالي 
وال���ن���ي���وزي���ل���ن���دي وال��ش��ي��ق��ل 

اإلسرائيلي.
وق���ال ج��ول��دم��ان س��اك��س في 
تقرير آفاق االقتصاد الكلي لعام 
2019 ”نتوقع ع��دة تغيرات 
في البيئة االقتصادية العاملية 
تشير، باالقتران مع ع��دد قليل 
م��ن العوامل السلبية ف��ي األم��د 
املتوسط، إلى اجتاه نزولي أكثر 
منه ص��ع��ودي ل��ل��دوالر بصفة 

عامة في 2019“.
واس���ت���ق���ر ال��������دوالر  ام��س 
االث���ن���ني ب��ع��دم��ا س��ج��ل أك��ب��ر 
خ��س��ارة أسبوعية ف��ي شهرين 
األس���ب���وع امل��اض��ي م��ع تنامي 
ح��ذر املستثمرين بشأن اآلف��اق 
القصيرة املدى للعملة األمريكية.

واستقر ال��دوالر إلى حد بعيد 
أم��ام سلة من العمالت املنافسة 
ليسجل م��ؤش��ره 96.48 عقب 

هبوطه بواقع نصف باملئة في 
األس���ب���وع امل��اض��ي وه���ي أكبر 
خ��س��ارة أسبوعية منذ أواخ��ر 

سبتمبر أيلول.
وحقق الدوالر مكاسب مفاجئة 
ف��ي 2018 وصعد نحو عشرة 
باملئة م��ن مستوياته املتدنية 
ف��ي أب��ري��ل نيسان بفضل رفع 
أسعار الفائدة وبيانات قوية. 
لكن املكاسب بدأت تنحسر وسط 
اعتقاد متنام بأن منو االقتصاد 

األمريكي رمبا بلغ الذروة.
ورغ��م ضعف ال���دوالر، عجز 
ال���ي���ورو ع��ن جت����اوز مستوى 
1.14 دوالر ب��ف��ارق كبير إذ 
ضعفت الشهية بسبب بواعث 
القلق املرتبطة باملفاوضات بني 
ب��روك��س��ل وروم����ا بخصوص 

خطط ميزانية إيطاليا. وجرى 
ت����داول ال��ي��ورو ع��ن��د 1.1422 

دوالر.
وظلت األض��واء مسلطة على 
االسترليني إذ يتوقع أن يستمر 
الضغط على العملة البريطانية 
حلني حتظى األس��واق بوضوح 
أكبر بشأن تقدم اتفاق انفصال 

بريطانيا عن االحتاد األوروبي.
وارت��ف��ع االسترليني مقابل 
العملة األمريكية 0.2 باملئة إلى 
1.2864 دوالر بعدما نزل واحدا 
باملئة في االس��ب��وع املاضي في 
الوقت الذي قوبلت فيه مسودة 
ات��ف��اق االن��ف��ص��ال ال��ت��ي أعدتها 
رئ��ي��س��ة ال�����وزراء البريطانية 
تيريزا م��اي مبعارضة شديدة 

واستقال عدد من الوزراء.

جولدمان ساكس يتوقع هبوطا واسعا لسيد العمالت خالل العام املقبل

الدوالر يستقر بعد تكبده أكبر خسارة 
أسبوعية في شهرين

5 دوالرات ورقة نقد فئة 

6 مليارات دوالر غرامة محتملة على مصرف سويسري فرنسا .. 
بعد ان��ق��ض��اء محاكمة صعبة ب��دأت 
حتقيقاتها األولى قبل أربع سنوات، دخل 
م��ص��رف “يو ب��ي إس” السويسري في 
مرحلة استرخاء، لكنه ب��ات اآلن مهددا 
بعقوبة مالية ميكن أن تصل إل��ى مبلغ 

قياسي لم يسبق له مثيل في فرنسا.
وتدور التكهنات حول 5.3 مليار يورو 
)6 م��ل��ي��ارات دوالر(، إذا م��ا مت��ت إدان��ة 
امل��ص��رف بعمليات غسل أم���وال واسعة 
ال��ن��ط��اق، وأع��م��ال مالية غير مشروعة 

للتهرب من الضرائب.
وُيتهم املصرف السويسري رقم واحد 
أن��ه ق��ام بتسويق عمليات مالية بشكل 
غير قانوني للفرنسيني واملقيمني في 

فرنسا، وساعد اآلالف من دافعي الضرائب 
الفرنسيني على التهرب من الضرائب بني 
2004 و2012، وسيتم اإلعالن عن احلكم 

في 20 شباط )فبراير( 2019.
وف����ي ال��ث��ام��ن م���ن ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
)نوفمبر(، طالب مكتب املدعي العام املالي 
الفرنسي بفرض غرامة قدرها 3.7 مليار 
ي��ورو على املصرف السويسري إضافة 
لتعويضات بنحو 1.6 مليار يورو تطالب 
بها الدولة الفرنسية، وه��ي ط��رف احلق 

العام الوحيد في هذه القضية.
وب��رر امل��دع��ون العامون املطالبة بكل 
تلك امل��ب��ال��غ بالصفة املنهجية لوقائع 
غسل األم��وال التي أصبحت سياسة عامة 

ُمسجلة ينفذها املصرف وقادته، واملدى 
“االستثنائي” الذي أخذته عمليات غسل 
األم���وال باالحتيال الضريبي بأساليب 

ووسائل مصطنعة.
ورف����ض م��ح��ام��و امل��ص��رف وع��دده��م 
أربعة محامني هذه االتهامات، وقال جان 
ف��ي��ي، احمل��ام��ي ال��رئ��ي��س للمصرف: إنه 
“من الصعب اليوم الدفاع عن يو بي إس. 

الفرنسيون يكرهون املصارف”.
ول��م يتردد عن وص��ف محامي الدولة 
الفرنسية، وه��و الطرف املدني الوحيد، 
ع��ن ال��ق��ول إن “كراهية األج��ان��ب تطارد 
السويسريني فقط ألنهم سويسريون.. 

“يو بي إس” السويسريهذه هي الغوغائية”. مصرف 


