
تراجعت أسعار النفط  امس  األربعاء 
بفعل تقرير ع��ن زي���ادة امل��خ��زون��ات 
األمريكية من اخلام بينما زادت توقعات 
اقتصادية قامتة التكهنات بانخفاض 

الطلب على الوقود.
وسجلت العقود اآلجلة خلام القياس 
ال��ع��امل��ي م��زي��ج ب��رن��ت 72.14 دوالر 
للبرميل عند الساعة 0021 بتوقيت 
جرينتش، منخفضة 32 سنتا أو 0.4 

في املئة عن آخر إغالق.
وكذلك هبطت العقود اآلجلة خلام 
غ��رب تكساس الوسيط، إذ انخفضت 
34 سنتا أو 0.5 في املئة إلى 66.70 

دوالر للبرميل.
وزادت مخزونات اخل��ام األمريكية 
3.7 مليون برميل في األسبوع املنتهي 
في العاشر من أغسطس آب إلى 410.8 
مليون برميل م��ق��ارن��ة م��ع توقعات 
محللني بانخفاض ق��دره 2.5 مليون 

برميل.
وق��ال معهد البترول األمريكي إن 
مخزونات النفط في مركز التسليم في 
كاشينج بوالية أوكالهوما ارتفعت 

مبقدار 1.6 مليون برميل.
ومن املقرر أن تعلن إدارة معلومات 
الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات 
األمريكية من الوقود في وقت الحق يوم 

األربعاء.
وقال جتار إن املعنويات تأثرت كذلك 
بتوقعات اقتصادية قامتة، مما قد يؤثر 

على الطلب على النفط.
ويرجع ذل��ك إل��ى حقيقة مفادها أن 
املؤشر الرئيسي املجمع ملنظمة التعاون 
االق��ت��ص��ادي والتنمية، ال���ذي يغطي 
االقتصادات الغربية املتقدمة إضافة 
إلى الصني والهند وروسيا والبرازيل 
وإندونيسيا وكوريا اجلنوبية، بلغ 
ذروت��ه في يناير كانون الثاني لكنه 

يتراجع منذ ذلك احلني.
ويعزز تلك التوقعات القامتة أيضا ما 
أعلنه املكتب الهولندي لتحليل السياسة 

االقتصادية من أن منو التجارة العاملية 
بلغ ذروته كذلك في يناير كانون الثاني 
إل��ى نحو 5.7 ف��ي امل��ئ��ة على أس��اس 
سنوي، لكنه تراجع إلى النصف تقريبا 

ملا دون ثالثة باملئة في مايو أيار.
وذك����رت وك��ال��ة ال��ط��ل��ب��ة ل��أن��ب��اء 
اإليرانية امس  األربعاء أن وزير النفط 
اإليراني بيجن زنغنه سيحضر اجتماع 
جلنة املراقبة الوزارية املشتركة بني 
أوبك واملنتجني املستقلني، التي تتولي 
مراقبة مستوى االل��ت��زام باإلنتاج، 
وامل��ق��رر عقده باجلزائر ف��ي سبتمبر 

أيلول.
وقالت الوكالة إن هدف زنغنه من 
حضور االجتماع ه��و احملافظة على 

حصة إيران في سوق النفط.
وم��ن املقرر أن ُيعقد االجتماع قبل 
س��ت��ة أس��اب��ي��ع م��ن س��ري��ان عقوبات 

أمريكية على قطاع النفط اإليراني.
وب��ع��د أش��ه��ر ش��ه��دت إن��ت��اج��ا دون 
املستوى املستهدف، اتفقت منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( مع 
روسيا وحلفاء آخرين منتجني للنفط 
على زي��ادة اإلنتاج اعتبارا من يوليو 
مت��وز من خ��الل ال��ع��ودة إل��ى االمتثال 
بنسبة 100 باملئة بالتخفيضات التي 
جرى إقرارها في وقت سابق. ويعني 
ذلك زي��ادة اإلنتاج نحو مليون برميل 
يوميا. وف��ي األسبوع املاضي، أرسل 
زنغنه ”خطاب شكوي“ إل��ى نظيره 
اإلماراتي بعد أن الحظ أن بعض أعضاء 
أوب��ك يسعون لتعديل اإلن��ت��اج، وفقا 
ملوقع معلومات وزارة النفط اإليرانية 

على اإلنترنت )شانا(.
وأبلغ زنغنه وزير الطاقة اإلماراتي 
سهيل املزروعي، ال��ذي يتولى رئاسة 
أوب���ك ف��ي 2018، أن جلنة املراقبة 
ال���وزاري���ة املشتركة يجب أال ت��وزع 

زيادات اإلنتاج على منتجني آخرين.
وتبرز تصريحات زنغنه التوترات 
التي مازالت تختمر بعد اجتماع أوبك 

في يونيو حزيران.
وقالت السعودية إن االتفاق يسمح 
للدول القادرة على زيادة اإلنتاج بتلبية 
مستوى االل��ت��زام اإلجمالي للمنظمة، 
مم��ا يعني أن بعض األع��ض��اء، مثل 
اململكة نفسها، قد يعوضون انخفاضات 
اإلن��ت��اج ف��ي أم��اك��ن أخ���رى. وتعارض 
إي��ران، التي تواجه عقوبات أمريكية، 
ذلك وانتقدت خطط السعودية لزيادة 
اإلن��ت��اج ف��وق املستويات املستهدفة. 
وت����رأس ال��س��ع��ودي��ة جل��ن��ة امل��راق��ب��ة 
ال��وزاري��ة املشتركة امل��ق��رر أن تعقد 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال��ق��ادم ف��ي 23 سبتمبر 
أيلول باجلزائر. وإي��ران ليست عضوا 
ف��ي اللجنة التي تضم أيضا روسيا 
واإلم���ارات العربية املتحدة وسلطنة 

عمان والكويت واجلزائر وفنزويال.
ويحجم مستوردو النفط في الصني 
عن ش��راء اخل��ام األمريكي خشية أن 
يكون ق��رار بكني استثناء النفط من 
قائمة ال��رس��وم اجلمركية ف��ي ن��زاع 
جتاري بني أكبر اقتصادين في العالم 
مؤقتا. وأظهرت بيانات رصد السفن 
على منصة تومسون رويترز ايكون 
ع��دم حتميل أي ناقلة نفط خاما من 
الواليات املتحدة إلى الصني منذ بداية 
أغسطس آب مقارنة م��ع نحو 300 
ألف برميل يوميا في يونيو حزيران 
ويوليو متوز. وشهدت الشهور القليلة 
املاضية نزاعا جتاريا متصاعدا بني 
الواليات املتحدة والصني لكن جرى 
استثناء اخل��ام من القائمة الصينية 
النهائية للرسوم اجلمركية على سلع 
أمريكية بقيمة 16 مليار دوالر أعلنتها 
بكني في األسبوع املاضي. وتلقي هذه 
اخل��ط��وة ال��ض��وء على تنامي أهمية 
ال��والي��ات املتحدة كمنتج نفط عاملي 
ومصدر مهم لإلمدادات البديلة للصني، 

أكبر مستورد في العالم.
لكن املشترين احملتملني في الصني 
يخشون م��ن أن يتحول النفط إلى 

وسيلة للمساومة ف��ي امل��ف��اوض��ات 
املستقبلية م��ع واش��ن��ط��ن، مم��ا قد 
يؤدي إلى إضافته إلى قوائم الرسوم 
اجلمركية إذا اتخذ النزاع التجاري 

منحنى نحو األسوأ في املستقبل.
وق���ال م��ص��در ف��ي إح���دى ش��رك��ات 
التكرير الصينية إن الشركة ”تشاهد 
وتراقب“ كيفية تطور ال��وض��ع قبل 
أن ت��ق��دم طلبيات ج��دي��دة م��ن النفط 

األمريكي.
يأتي هذا بعدما علقت شركة يونيبك، 
أك��ب��ر م��س��ت��ورد للنفط ف��ي ال��ص��ني، 
شحنات اخلام من الواليات املتحدة في 

وقت سابق من الشهر اجلاري.
وقال مصدر نفطي آخر مطلع على 
ال��س��وق الصينية إن��ه رمب��ا يكون مت 
استثناء اخل��ام األمريكي م��ن قائمة 
الرسوم اجلمركية ”لتسهيل تخليص 

الشحنات“ املتعاقد عليها بالفعل.
وأض�����اف امل���ص���در ”رمبا ت��ري��د 
)احلكومة( ف��رض )ال��رس��وم( عندما 
ال ي��ك��ون ه��ن��اك أي خ��ام أم��ري��ك��ي في 
امل��ي��اه بالفعل ل��ذل��ك ل��ن اع��ت��ب��ر ه��ذا 
م��غ��اي��را ل��ل��م��وق��ف ال��س��ي��اس��ي جت��اه 
اخل��ام األمريكي“. وكشفت بيانات 
شحن وجت���ار أن ال��ص��ني تتجه إلى 
ال���ش���رق األوس�����ط وغ����رب أف��ري��ق��ي��ا 
وأمريكا الالتينية إليجاد بدائل للنفط 

األمريكي.
وس��اه��م ه��ذا ف��ي شحن النفط من 
ح��وض األطلسي إل��ى آس��ي��ا ب��أرب��اح 
أعلى مع تقارب فارق السعر بني خامي 
ب��رن��ت ودب���ي. وس��ج��ل ف���ارق السعر  
ام���س  األرب��ع��اء نحو نصف م��ا كان 
عليه قبل شهر ووصل إلى 1.63 دوالر 
للبرميل. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن أكبر 
موردي نفط إلى الصني هم من الشرق 
األوسط وروسيا وغرب أفريقيا، فإن 
الواليات املتحدة أصبحت موردا عامليا 
مهما منذ أن فتحت أسواقها للصادرات 

في عام 2016.

ذكرت اجلريدة الرسمية امس  األربعاء أن 
تركيا رفعت الرسوم اجلمركية على واردات 
أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات 
والتبغ.ورفع املرسوم، الذي وقعه الرئيس 
رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات 
الركوب إلى 120 في املئة وعلى املشروبات 
الكحولية إلى 140 في املئة وعلى التبغ إلى 

60 في املئة.وزادت الرسوم أيضا على سلع 
منها مساحيق التجميل واألرز والفحم.

وق��ال��ت وزارة امل��ال��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة ام��س  
األربعاء إن موازنة البالد أظهرت فائضا 
ق��دره 1.1 مليار ليرة )182.54 مليون 
دوالر( في يوليو مت��وز. وتشير ميزانية 
ي��ول��ي��و مت���وز إل���ى حتقيق ف��ائ��ض أول���ي، 

يستبعد مدفوعات الفائدة، بلغ 9.3 مليار 
ليرة. وبحسب البيانات، بلغ عجز املوازنة 
45 مليار ليرة في األشهر السبعة األولى من 

العام احلالي.
وق��ال وزي��ر املالية الياباني ت��ارو آسو 
امس  األربعاء إنه يراقب تأثير األزمة املالية 
التركية عن كثب، وإن كانت األسواق املالية 

تستعيد هدوءها.
وأبلغ ال��وزي��ر الصحفيني بعد اجتماع 
ملجلس ال��وزراء أن احملادثات التجارية مع 
الواليات املتحدة تتحرك في اجتاه إيجابي 
صوب بناء عالقة ثقة، مع انتهاء البلدين 
من اجلولة األول��ى من احملادثات األسبوع 

املاضي.
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ارتفعت األسهم األوروب��ي��ة في 
التعامالت املبكرة  امس  األربعاء، 
متجاهلة خسائر باهظة تكبدتها 
األس���واق الناشئة ليل الثالثاء، 
في الوقت الذي يبدو فيه أن أزمة 
الليرة التركية انحسرت على األقل 
مؤقتا مع تعافيها من مستويات 

قياسية متدنية.
وب���ح���ل���ول ال���س���اع���ة 0715 
بتوقيت جرينتش، ارتفع املؤشر 
س��ت��وك��س 600 األوروب�����ي 0.1 
باملئة مع صعود معظم البورصات 

الرئيسية.
وأث��ار ع��دد من إع��الن��ات أرب��اح 
الشركات حتركات حادة لأسهم، 
مثل فيستاس الدمنركية لصناعة 
ت��ورب��ي��ن��ات ال��ري��اح ال��ت��ي قفزت 
أسهمها 8.8 باملئة بعد أن حققت 
أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات 

في الربع الثاني من العام.
وأيضا في ال��دمن��رك، تراجعت 
أس��ه��م وي��ل��ي��ام دمي��ان��ت لأنظمة 
الصوتية ثمانية باملئة بعد أن 
نشرت حتديثا ق��ال محللون لدى 
بيرنشتاين إن��ه رف��ع تقديراتها 
”رمبا أقل من متوسط التوقعات 

املأمولة“.
وتراجعت أسهم أتالنتيا، التي 

متتلك أوتوستوراد بير ليطاليا، 
5.4 باملئة بعد أن دعا وزير النقل 
اإليطالي اإلدارة العليا لالستقالة 
في الشركة التي تتولى تشغيل 
اجلسر الذي انهار في مدينة جنوة 

الساحلية.
وان��خ��ف��ض امل��ؤش��ر نيكي في 
بورصة طوكيو ل���أوراق املالية 
ام��س  األربعاء بسبب موجة بيع 
جلني األرباح بعد املكاسب الكبيرة 
التي حققها في اجللسة السابقة، 
لكن االنخفاضات كانت محدودة مع 
حتسن معنويات املستثمرين في 

ظل انخفاض الني مقابل الدوالر.
وتراجعت أسهم قطاع األلعاب 
بفعل م��خ��اوف م��ن تأخير إط��الق 
ألعاب جديدة في الصني، مع تعليق 

بكني للموافقات على التراخيص.
وانخفضت أسهم نينتندو ثالثة 
باملئة وكانت ثاني أكثر األسهم 
ت��داوال من حيث قيمة ال��ت��داوالت، 
فيما انخفضت أسهم سكوير إنكس 
وك��اب��ك��وم، اللتان ت��ط��وران لعبة 
)مونستر ه��ان��ت��ر: وورل����د( 2.6 

باملئة و2.7 باملئة على الترتيب.
وأغلق املؤشر نيكي القياسي 
م���ت���راج���ع���ا 0.7 ب���امل���ئ���ة إل���ى 
22204.22 نقطة بعد أن زاد يوم 

الثالثاء بنسبة 2.3 باملئة، في أكبر 
مكاسبه اليومية بالنسبة املئوية 

منذ مارس آذار.
وسجلت األسهم اليابانية أداء 
متقلبا في بداية األسبوع اجلاري. 
وتضررت األسهم في طوكيو من 
مخاوف انتقال عدوى هبوط الليرة 
التركية وإقبال املستثمرين على 
ال��ني ال��ذي يعتبر م��الذا آمنا. ومن 
ش��أن ارت��ف��اع ال��ني تقليص أرب��اح 
ش��رك��ات الصناعات التحويلية 

اليابانية احملققة في اخلارج.
وي���وم ام���س  األرب���ع���اء، أث��رت 
عمليات بيع جلني األرب���اح على 
الشركات التي حققت مكاسب في 
اآلون��ة األخيرة. وانخفضت أسهم 
مجموعة س��وف��ت ب��ن��ك وف��ان��وك 
كورب ذات الثقل على املؤشر 2.6 

باملئة و1.8 باملئة على الترتيب.
وت���راج���ع���ت أس���ه���م ش��رك��ات 
التصدير بصفة عامة، إذ انخفضت 
أسهم تويوتا موتور 0.7 باملئة 
وه��ون��دا م��وت��ور 1.5 ب��امل��ئ��ة، في 
حني هبطت أسهم باناسونيك 1.1 

باملئة.
وتراجع املؤشر توبكس األوسع 
نطاقا 0.8 باملئة لينهي اليوم عند 

1698.03 نقطة.

نيكي الياباني ينخفض وقطاع األلعاب يتضرر من تعليق موافقات صينية

أسهم أوروبا ترتفع متجاهلة 
خسائر األسواق الناشئة

متعاملون في بورصة فرانكفورت

تارو اسو يتحدث للصحافيني

تركيا ترفع الرسوم على واردات أميركية منها السيارات

1.1 مليار ليرة في يوليو فائض املوازنة التركية 

سجل إصدار السندات السيادية 
ل��دول مجلس التعاون اخلليجي 
أداًء قوياً للنصف األول من هذا 
العام. وأوضح تقرير فيش إلدارة 
األص��ول أن إجمالي قيمة إص��دار 
سندات الدين السيادية متعددة 
الشرائح جتاوزت 30 مليار دوالر 
أميركي في سوق العملة األجنبية 

في السعودية وقطر.
وتتوقع الشركة املتخصصة 
في إدارة األصول، والتي تتخذ من 
مدينة زيوريخ مقراً لها أن يتجاوز 
حجم إص��دار سندات الدين لهذا 
العام املستويات التي مت حتقيقها 

خالل العام املاضي.
وق���ال فيليب ج���ود، الرئيس 
التنفيذي لشركة فيش إلدارة 
األص������ول، »س��ج��ل��ت األس�����واق 
الرئيسية ف��ي مجلس التعاون 
اخلليجي أداًء الفتاً وأكثر قوة عند 
مقارنته بالتوجهات السائدة في 
األس���واق الناشئة األكبر حجماً، 
والتي شهدت تراجعاً في مجموع 
اإلصدارات إلى ما دون املستويات 
التي مت تسجيلها في العام 2017. 
فقد شهدت األسواق الناشئة رياحاً 
معاكسة خ���الل ال��ع��ام اجل���اري 
نتيجة عوامل كثيرة، منها ارتفاع 
أسعار الفائدة في السوق األميركي 
وت��راج��ع قيمة العمالت احمللية 
وت��ع��رض ال��ت��ج��ارة احل����رة إل��ى 

تهديدات قوية.
وق����د أث�����رت ه����ذه ال��ع��وام��ل 
إل��ى جانب ع��وام��ل أخ��رى عديدة 
سلباً على أداء س��ن��دات ال��دي��ون 

اخلارجية، وأع��اق��ت بالتالي من 
التدفقات النقدية. ومع ذلك، نتوقع 
ح���دوث حتسن ملحوظ ف��ي أداء 
وتدفقات األس��واق الناشئة خالل 
النصف الثاني من العام اجلاري، 
في وقت تواصل فيه دول مجلس 
التعاون اخلليجي إصدار سنداتها 

بوتيرة متسارعة«.
وأك����دت ش��رك��ة ف��ي��ش إلدارة 
األصول أهمية إدراج دول مجلس 
التعاون اخلليجي ضمن مؤشر 
»ج��ي��ه ب��ي م���ورغ���ان« ل��س��ن��دات 
األس���واق الناشئة حيث ستدخل 
ه��ذه املنطقة ضمن املؤشر بشكل 
رسمي في مطلع العام 2019. ومن 
املرجح أن ُيحدد ال��وزن النسبي 
مل��ؤش��ر ك��ام��ل املنطقة بأكثر من 
%12، مقارنة بالتخصيص البالغ 

حالياً 0صفر %.
وأضاف جود: »تتضح لنا أهمية 
هذا الوزن النسبي احملتمل بشكل 
فعلي حني ندرك أن الوزن النسبي 
املشترك ملؤشر الدول القوية مثل 
الصني وروسيا والبرازيل يكاد ال 
يتجاوز %11 حالياً. وال شك أن 
إدارج املنطقة ضمن ه��ذا املؤشر 
سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على 
ديناميكية املتطلبات االستثمارية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
السيما أن صندوق التمويل القائم 
على املؤشر سيخصص املزيد من 
رؤوس األم���وال للمنطقة، وه��ذا 
ما نلمسه على أرض الواقع حيث 
شهدت أسعار السندات السيادية 
ل���دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليج 

حتسناً ملحوظاً«.

30 مليار دوالر حجم إصدارات سندات 
2018 الدين اخلليجية ب� 

أداًء قوياً للسندات السيادية اخلليجية

التضخم في بريطانيا يرتفع للمرة األولى ملستوى قياسي
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا 
في يوليو متوز للمرة األولى هذا العام، 
ليظل الكثير من األسر البريطانية يعاني 
من ضغوط بسبب األسعار التي ترتفع 

بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبا.
وت��ب��رز ال��ب��ي��ان��ات ال��رس��م��ي��ة أيضا 
الضعف الذي يعتري السوق العقارية 
في البالد منذ التصويت لصالح خروج 

بريطانيا م��ن االحت���اد األوروب����ي في 
استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار املنازل 
بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، 
بينما تراجعت األسعار في لندن بأسرع 

وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن 
التضخم الكلي ألسعار املستهلكني بلغ 
2.5 باملئة على أساس سنوي في يوليو 

متوز، بعدما سجل 2.4 باملئة في كل من 
األشهر الثالثة السابقة، وهو ما يتماشى 
مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت 

رويترز آراءهم.
وهذه هي املرة األول��ى التي يتسارع 
فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر 
تشرين الثاني من العام املاضي، مبا 
يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية 

لكثير من األسر.
كانت بيانات رسمية أظهرت اول امس 
الثالثاء أن متوسط الدخل، مبا في ذلك 
املكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 
2.4 باملئة في األشهر الثالثة املنتهية 
في يونيو حزيران، في استمرار ملوجة 
طويلة من زيادات األجور مبعدالت تقل 

عن مستويات ما قبل األزمة املالية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وزير نفط إيران سيحضر اجتماع جلنة أوبك واملستقلني باجلزائر

النفط ينخفض بفعل زيادة املخزونات األميركية وتوقعات اقتصادية قامتة
م س������و ل������ر ا م�������ن  ء  ع�������ف�������ا إل ا غ��������م  ر ك������ي  م������ي������ر أل ا م  خل���������ا ا ء  ا ش���������ر ع�������ن  ن  ف������و ي������ع������ز ن  ل�����ص�����ي�����ن�����ي�����و ا ل�����ن�����ف�����ط  ا و  د ر م������س������ت������و

بيجن زنغنه مستودعات لتخزين النفط في أوكالهوما األميركية

أشخاص ميرون بلوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي


