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ستشهد تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط في اأسواق الناشئة

العملة اأوروبية تستقر مع توقف ارتفاع الدوار

صندوق النقد :توترات التجارة تزيد مخاطر
عدم ااستقرار امالي العامي

قال صندوق النقد الدولي امس
اأربعاء إن امخاطر التي واجهها
النظام امالي العامي في اأشهر
الستة اأخ��ي��رة زادت وق��د تشهد
تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط
في اأس��واق الناشئة أو تعرضت
عاقات التجارة العامية مزيد من
التدهور.وأشار صندوق النقد إلى
أنه رغم تدعيم اجهات التنظيمية
للنظام امصرفي في العشر سنوات
اأخيرة منذ ان��داع اأزم��ة امالية
العامية ف��ي  2008ف��إن أوض��اع
التيسير امالي ساهمت في تراكم
ع��وام��ل الضعف مثل مستويات
الدين امرتفعة و”زيادة مفرطة”
في تقييمات اأصول.
وق���ال ال��ص��ن��دوق ف��ي تقريره
نصف السنوي لاستقرار امالي
ال��ع��ام��ي إن ال��ل��وائ��ح امصرفية
اجديدة التي تهدف لتفادي خطط
اإنقاذ امالي مستقبا لم تخضع
لاختبار بدرجة كافية.

وقال الصندوق “زادت مخاطر
امدى القريب التي تهدد ااستقرار
امالي العامي قليا ..وبشكل عام
ت��ب��دو أط���راف ال��س��وق متساهلة
إزاء خطر ح��دوث تشديد حاد في
اأوضاع امالية”.
وق���ال ت��وب��ي��اس أدري����ان مدير
أس���واق ام���ال ف��ي ص��ن��دوق النقد
ال��دول��ي إن ال��ص��دم��ات احتملة
للنظام ق��د ت��أت��ي ف��ي ال��ع��دي��د من
اأش���ك���ال م��ث��ل زي����ادة أع��ل��ى من
امتوقع في التضخم تؤدي لقفزة
حادة في أسعار الفائدة أو خروج
“فوضوي” لبريطانيا من ااحاد
اأوروبي.
ل��ك��ن ح����دة ت��أث��ي��ر م��ث��ل ه��ذه
الصدمات ستتحدد وفقا لنقاط
الضعف التي تشمل مو مستويات
الدين غير امالي الذي جاوز اآن
 250ب��ام��ئ��ة م��ن ال��ن��اج احلي
اإجمالي وانخفاض في معايير
تغطية ال��ق��روض خ��ارج القطاع

شعار صندوق النقد الدولي

ام��ص��رف��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي وأس��ع��ار
اأص��ول امرتفعة التي قد تشهد
تدهورا حادا.
وق����ال ت��وب��ي��اس ف���ي م��ؤم��ر
صحفي “إن هذا التفاعل بن تراكم
عوامل الضعف وت��راج��ع أسعار

اأصول هو ما قد يؤدي لتداعيات
معاكسة على ن��ش��اط ااقتصاد
الكلي”.
وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر إن ال��ن��م��و
ااقتصادي تسارع على ما يبدو
ف��ي بعض ااق��ت��ص��ادات الكبيرة

لكن الفجوة ب��ن ال���دول امتقدمة
واأسواق الناشئة تتسع .وخفض
ص��ن��دوق النقد توقعاته للنمو
العامي يوم الثاثاء بسبب تصاعد
اح���رب التجارية ب��ن ال��واي��ات
امتحدة والصن ومو ااضطرابات
امالية في اأسواق الناشئة.
وذك��ر صندوق النقد ع��ددا من
م��خ��اط��ر ام���دى ال��ق��ري��ب ام��ه��ددة
ل��اس��ت��ق��رار ام��ال��ي م��ث��ل احتمال
ان��ف��ص��ال بريطانيا ع��ن ااح��اد
اأوروب��ي “دون اتفاق” أو جدد
امخاوف بشأن السياسة امالية في
بعض اقتصادات منطقة اليورو
امثقلة بالديون.
وح����ث ال���ص���ن���دوق اج��ه��ات
التنظيمية العامية على اإبقاء على
اإجراءات امتخذة منذ اأزمة امالية
وتشديد الرقابة على السيولة في
اأس����واق وزي����ادة حجم رؤوس
اأم���وال التي يتعن على البنوك
جنيبها مواجهة أي انتكاسة.

السعودية تزود الهند بأربعة ماين برميل إضافية في نوفمبر

النفط يهبط مع خفض توقعات النمو
واأنظار على إعصار أميركي

تراجعت أسعار النفط امس اأربعاء بعد
أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته
للنمو العامي لكن اأسعار تلقت دعما في
ال��وق��ت ال��ذي يتحرك فيه اإع��ص��ار مايكل
ص��وب فلوريدا ما تسبب في توقف نحو
 40بامئة من إنتاج النفط اأمريكي في خليج
امكسيك.
وبحلول الساعة  0434بتوقيت جرينتش
هبطت العقود اآجلة خام برنت  21سنتا
إلى  84.79دوار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3
بامئة يوم الثاثاء.
وت��راج��ع خ��ام غ��رب تكساس الوسيط
اأمريكي  34سنتا أو  0.5بامئة إلى 74.62
دوار للبرميل بعدما زاد حوالي واحد بامئة
في اجلسة السابقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته
لنمو ااقتصاد العامي في  2018و2019
يوم الثاثاء ليثير مخاوف من أن الطلب على
امنتجات النفطية رما يتراجع أيضا.
وقال صندوق النقد إن التوترات التجارية
وزي��ادة الرسوم اجمركية على ال��واردات
تؤثر سلبا على التجارة ف��ي ح��ن تعاني
اأس���واق الناشئة من أوض��اع مالية أكثر
صعوبة ونزوح لرؤوس اأموال.
وف��ي ال��واي��ات امتحدة ،توقف نحو 40
بامئة من اإنتاج اليومي للنفط اخ��ام من
اآب��ار البحرية اأمريكية بخليج امكسيك
يوم الثاثاء بسبب إج��اء عاملن وإيقاف
تشغيل منصات قبيل اإعصار مايكل.
وأج��ل��ى منتجو النفط موظفن م��ن 75
منصة في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة
وس��ط اخليج متجهة ص��وب اليابسة في
فلوريدا يوم اأربعاء.
وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري ،أكبر
مرفأ للنفط اخ��ام ملوك للقطاع اخاص

مصفاة نفط في الوايات امتحدة

في الوايات امتحدة ،يوم الثاثاء إنه علق
العمليات في مرفأه البحري .وامنشأة هي
اميناء الوحيد في الوايات امتحدة القادر
على التحميل والتفريغ الكامل للناقات سعة
مليوني برميل من النفط.
وواص���ل���ت ص�����ادرات ال��ن��ف��ط اإي��ران��ي
اانخفاض في اأس��ب��وع اأول من أكتوبر
تشرين اأول وفقا لبيانات ناقات ومصدر
ب��ال��ق��ط��اع ،ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يبحث فيه
امشترون عن بدائل قبيل دخ��ول عقوبات
أمريكية على طهران حيز النفاذ في الرابع من
نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت عدة مصادر مطلعة امس اأربعاء
إن السعودية ،أكبر مصدر للنفط اخام في
العالم ،ستزود مشتري النفط الهنود بأربعة

ماين برميل إضافية من النفط اخ��ام في
نوفمبر تشرين الثاني.
وتشير زيادة اإمداد إلى رغبة السعودية
في رفع إمدادات اخام لتعويض النقص بعد
تطبيق عقوبات أمريكية على صادرات النفط
اإي��ران��ي��ة ،ثالث أكبر منتج داخ��ل منظمة
البلدان امصدرة للبترول (أوبك) ،اعتبارا من
الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
والهند ثاني أكبر مشتر للنفط اإيراني
بعد الصن لكن عدة شركات تكرير قالت إنها
ستتوقف عن استقبال اإم��دادات اإيرانية
بسبب العقوبات.
وقال أحد امصادر إن رياينس إندستريز
وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم
ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات طلبت

«نيكي» يرتفع في معامات متقلبة
مع تراجع سوفت بنك

مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر
تشرين الثاني.
ول��م ت��رد ث��اث م��ن تلك ال��ش��رك��ات على
طلب للتعقيب أرسلته روي��ت��رز بالبريد
اإلكتروني .وردت منجالور للتكرير بأنه
“ليس لدينا تعليق”.
ول��م يتسن اح��ص��ول على تعقيب من
شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية.
ون��ظ��را اعتمادها على واردات النفط
اإي��ران��ي��ة ،يساور القلق شركات التكرير
الهندية بشأن فقد اخ��ام اإيراني بعد بدء
تطبيق العقوبات وتسعى للحصول على
إع��ف��اء .وق��دم��ت ش��رك��ات تكرير ف��ي الهند
طلبيات لشراء تسعة ماين برميل من إيران
في نوفمبر تشرين الثاني.

ااسترليني عند أعلى سعر في
 3أشهر ونصف مقابل اليورو

سجل اجنيه ااسترليني
أعلى مستوياته في ثاثة أشهر
ونصف الشهر مقابل اليورو
وع��زز مكاسبه أم��ام ال��دوار
ام���س اأرب��ع��اء بفعل حالة
من التفاؤل بإمكانية توصل
بريطانيا وااح��اد اأوروب��ي
إل��ى ات��ف��اق عما ق��ري��ب بشأن
اانفصال.
كانت قناة آي.تي.في نيوز
البريطانية قالت يوم الثاثاء
إن اجانبن أح��رزا تقدما في
ام��ف��اوض��ات ب��ش��أن اح���دود
اأيرلندية وهي عقبة رئيسية أوراق نقد فئة  20جنيها إسترلينيا
في سبيل التوصل إلى اتفاق.
أدوات اخ���زان���ة اأم��ري��ك��ي��ة
وق��ال��ت صحيفة ت��ام��ز إن
ح��وال��ي  30إل��ى  40مشرعا من وام����خ����اوف ب��ش��أن اس��ت��دام��ة
حزب العمال امعارض سيكونون أوض��اع امالية العامة إيطاليا
مستعدين لتأييد اتفاق اخروج ب��ع��د أن اق���ت���رح���ت اأح�����زاب
البريطاني من ااحاد اأوروبي احاكمة ميزانية انتقدها ااحاد
ال���ذي ح���اول رئيسة ال���وزراء اأوروبي إلى تغذية ارتفاع آخر
للدوار في اجلسات اأخيرة،
تيريزا ماي إبرامه مع ااحاد.
وارتفع ااسترليني  0.2بامئة ما دفع العملة اأمريكية أعلى
إلى  87.265بنس لليورو وزاد مستوى في شهر ونصف الشهر
 0.3بامئة إلى  1.3186دوار في يوم الثاثاء.
وت��وق��ف ذل���ك اارت���ف���اع في
أفضل مستوى له منذ  26سبتمبر
ال��ت��ع��ام��ات اأوروب���ي���ة ام��س
أيلول.
واستقر ال��ي��ورو ق��رب  1.15اأربعاء.
واستقر مؤشر ال��دوار دون
دوار مبتعدا عن أدن��ى مستوى
في سبعة أسابيع امس اأربعاء تغير يذكر عند  95.692غير
في الوقت الذي فقدت فيه موجة بعيد عن مستوى  96.163الذي
ارتفاع الدوار في اآونة اأخيرة بلغه خال اجلسة السابقة وهو
بعض قوة الدفع بسبب انخفاض اأعلى منذ  20أغسطس آب.
وحوم اليورو حول 1.1486
عوائد أدوات اخزانة اأمريكية.
وأدى ارت��ف��اع ال��ع��وائ��د على دوار ب��ع��د أن ج����اوز لفترة

وجيزة مستوى  1.15دوار في
التعامات اآسيوية.
وبلغ اجنيه ااسترليني أعلى
مستوى في ثاثة أشهر ونصف
الشهر مقابل اليورو بعد تقارير
بأن بريطانيا وااحاد اأوروبي
ي��ح��رزان تقدما ص��وب التوصل
إل���ى ات���ف���اق ب��ش��أن اان��ف��ص��ال
البريطاني .وزاد ااسترليني
مقابل الدوار أيضا.
وارتفع ال��دوار أم��ام العملة
اليابانية  0.1بامئة إلى 113.06
ين.
وتراجع اليوان الصيني في
التداوات اخارجية  0.1بامئة
إلى  6.9237يوان للدوار ،غير
بعيد ع��ن سعر  6.9379ي��وان
ال��ذي امسه في بداية اأسبوع
اج��اري وه��و أدن��ى مستوى في
شهرين.

موديز :توطن الوظائف باخليج قد يحمي
ااستقرار ااجتماعي لكنه يزيد التكاليف

ق��ال��ت م��ودي��ز للتصنيفات
اائتمانية إن سياسات توطن
الوظائف بدول مجلس التعاون
اخليجي تهدف إلى حل مشكلة
البطالة بن امواطنن في ظل
الزيادة السكانية السريعة لكن
من امرجح أيضا أن تؤدي إلى
زيادة تكاليف العمالة وتعوق
تنويع اموارد.
وأضافت موديز في تقرير
ص��ادر ه��ذا اأسبوع أن النمو مقر وكالة موديز للتصنيفات اائتمانية
السريع لسكان دول مجلس
لدى موديز وامشارك في التقرير
ال��ت��ع��اون ي���ؤدي إل���ى زي���ادة
الطلب على الوظائف في الوقت “حجم ال��ت��ح��دي ه���و اأك��ب��ر
الذي ينضم فيه وافدون جدد إلى ح��ن يشكل ام��واط��ن��ون حصة
السوق ويتقاعد فيه عدد محدود كبيرة نسبيا م��ن إجمالي عدد
فحسب م��ن ال��ع��ام��ل��ن .وق��ال��ت السكان ويرتفع معدل البطالة
الوكالة إن التغييرات ااجتماعية نسبيا وت��ك��ون هناك ق��درة أقل
ستزيد الطلب على التوظيف ا على استيعاب وافدين جدد في
سيما إذا دخلت امزيد من النساء ال��ق��ط��اع ال��ع��ام .وم��ن ب��ن دول
مجلس التعاون اخليجي تنطبق
إلى سوق العمل.
وقالت موديز إنه بالنسبة إلى تلك اأوض���اع على السعودية
احجم احالي لسوق العمل ،فإن وس��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ع��ل��ى وج��ه
عدد الوظائف اجديدة امطلوب اخصوص”.
في امقابل  ،وعلى الرغم من
توفيرها للمواطنن في العشرين
عاما القادمة لتلبية أهداف سوق التركيبة السكانية الشابة،
العمل واأه��داف ااجتماعية هو ف���إن ال��ض��غ��وط أق���ل ب����روزا في
اأعلى في السعودية وسلطنة اإم����ارات وق��ط��ر ،حيث ترتفع
أع���داد امغتربن بالقياس إلى
عمان وبدرجة أقل في الكويت.
وق��ال ث��ادي��وس بست احلل ام��واط��ن��ن م��ا يشير إل��ى مدى

أوس�����ع خ��ل��ق ف����رص ال��ع��م��ل
ل��ل��م��واط��ن��ن م��ا ت���واف���رت فيهم
امهارات الضرورية.
وق��ال��ت م��ودي��ز إن ال��زي��ادة
الكبيرة في فاتورة أجور القطاع
ال��ع��ام اس��ت��ي��ع��اب زي����ادة ع��دد
امواطنن ستقلص امرونة امالية
وف��ي بعض اح��اات ستضعف
القوة امالية.
وأض����اف����ت أن ال���ت���وت���رات
ااجتماعية والسياسة قد تزيد
إذا فشلت خطط ال��ت��وط��ن في
زيادة التوظيف بشكل كاف .ومع
ذلك فإن السلطات ستجد صعوبة
في خلق امزيد من الفرص الكافية
في القطاع اخاص لوقف ارتفاع
معدل البطالة في اأجل القريب
على اأقل.

الذهب عالق داخل نطاق ضيق مع توقف الدوار التقاط اأنفاس
استقر ال��ذه��ب داخ���ل ن��ط��اق ضيق امس
اأرب��ع��اء م��ع ت��راج��ع ال���دوار ع��ن ذروت���ه في
سبعة أسابيع لكن الدعم ظل قويا للعملة
اأمريكية وسط أداء قوي اقتصاد الوايات
امتحدة وتوقعات لزيادات مطردة في أسعار
الفائدة من مجلس ااحتياطي ااحادي (البنك
امركزي اأمريكي).
وفي الساعة  0730بتوقيت جرينتش كان
السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1189.35
دوار لأوقية (اأونصة) ليظل داخل نطاق ا
يعدو اأربعة دوارات خال اجلسة.
وزادت عقود الذهب اأمريكية اآجلة 0.1

بامئة لتسجل  1192.60دوار لأوقية.
وق��ال نيكواس ف��راب��ل ام��دي��ر ال��ع��ام لدى
اي.ب��ي.س��ي بوليون في استراليا “يبدو أن
بعض الناس يتوقعون انتعاشا معقوا في
اأس��ع��ار لكن مزيج البيانات (اأمريكية)
اجيدة وتشديد السياسة النقدية با هوادة ما
زال يضغط على الذهب”.
وارتفعت الفضة  0.2بامئة في امعامات
الفورية إلى  14.39دوار وزاد الباديوم 0.2
بامئة أيضا مسجا  1070.72دوار لأوقية
بينما هبط الباتن  0.3بامئة إلى 821.74
دوار.

سبائك من الذهب في فيينا

أسهم أوروبا تتراجع مع هيمنة الضبابية وخسائر للمنتجات الفاخرة

رجل مر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي»

أغ��ل��ق ام��ؤش��ر «ن��ي��ك��ي» الياباني على ارت��ف��اع
إث��ر معامات متقلبة ام��س اأرب��ع��اء م��ع انتقاء
امستثمرين لأسهم الدفاعية امنخفضة ،في حن
تراجع سهم سوفت بنك ذو الثقل على امؤشر بفعل
نبأ أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في وي ورك
اأمريكية للمساحات امكتبية امشتركة.
وق��ف��زت أس��ه��م دون كيخوته القابضة للبيع
بالتجزئة  9.4بامئة وزادت أسهم فاميلي مارت
خمسة بامئة بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب
نهاية التداوات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها
التابعة يو.ان.واي إلى دون كيخوته.
وه��ب��ط ن��ي��ك��ي  0.2ب��ام��ئ��ة ع��ن��د اإغ����اق إل��ى
 23506.04نقطة بعد أن تذبذب امؤشر القياسي
بن امكاسب واخسائر على مدار اجلسة.
وك��رر الرئيس اأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب يوم
الثاثاء تهديدا بفرض رسوم جمركية على واردات
صينية إضافية بقيمة  267مليار دوار إذا ردت
بكن على رسوم وإجراءات أخرى اتخذتها واشنطن
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في اآونة اأخيرة.
وان��خ��ف��ض��ت ال��ع��وائ��د ع��ل��ى أدوات اخ��زان��ة
اأمريكية من مستوياتها امرتفعة ي��وم الثاثاء،
لكن امستثمرين يتوخون احذر بالنظر إلى احتمال
مواصلة العوائد اارتفاع في أعقاب بيانات أمريكية
قوية وتبني مجلس ااحتياطي ااح��ادي (البنك
امركزي اأمريكي) لهجة ميل إلى التشديد النقدي.
وارت��ف��ع ق��ط��اع ام��راف��ق  1.4ب��ام��ئ��ة ،ليعوض
اخسائر التي تكبدها في اجلسة السابقة .وقفز
سهم طوكيو غاز  1.4بامئة وارتفع سهم تشوبو
إلكتريك باور  1.1بامئة.
وت��راج��ع سهم س��وف��ت بنك  5.4بامئة أدن��ى
مستوى ف��ي شهر وس��ج��ل أك��ب��ر انخفاض يومي
بالنسبة امئوية في عامن بعدما أبلغت مصادر
روي��ت��رز أن شركة التكنولوجيا العماقة جري
محادثات لشراء حصة أغلبية في وي ورك.
وارتفع امؤشر توبكس اأوسع نطاقا  0.2بامئة
إلى  1763.86نقطة.

تراجعت اأسهم اأوروبية عند الفتح امس
اأربعاء حيث يعكف امستثمرون على تقييم
امخاوف بشأن النمو العامي معرفة ما إن كانت
تبرر حالة اح��ذر التي أدت حركة عرضية
في وول ستريت واأس��واق اآسيوية اجلسة
السابقة.
وغ��ذى ت��راج��ع قطاع امنتجات الفاخرة،
بفعل استمرار امخاوف من التباطؤ في الصن،
امعنويات السلبية.
ون��زل سهم ال.ف��ي.ام.ات��ش الفرنسية 4.2
بامئة رغم أداء أفضل من امتوقع لوحدة اأزياء
وامنتجات اجلدية في الربع الثالث من العام.
وأدت ام���خ���اوف م��ن ت��راج��ع ال��ط��ل��ب من
امستهلكن الصينين على اأسماء الفاخرة إلى
تضرر أسهم شركات تلك امنتجات في اأيام
القليلة اماضية بفعل استمرار التوتر التجاري
بن بكن وواشنطن.
ونزل امؤشر ستوكس  600اأوروب��ي 0.3

بامئة بحلول الساعة  0735بتوقيت جرينتش
بينما تراجع امؤشر داكس اأماني  0.4بامئة
وانخفض ام��ؤش��ر ك��اك  40الفرنسي 0.63
بامئة.
وانخفض امؤشر فايننشال تامز البريطاني
 0.22بامئة حيث دفعت محادثات اانفصال عن
ااحاد اأوروبي اجنيه ااسترليني لارتفاع
وه��و م��ا يضغط على اإي����رادات اخارجية
للشركات البريطانية الكبيرة.
وف��ي إيطاليا ن��زل مؤشر بورصة ميانو
 0.6بامئة بفعل خسائر ثقيلة لشركة مونسلر
للمابس الفاخرة التي تراجع سهمها  5.2بامئة
وفيات كرايسلر التي نزل سهمها اثنن بامئة.
ونزل مؤشر القطاع امصرفي اإيطالي 0.3
بامئة بعدما قال تقرير لرويترز إن اجهات
امنظمة للقطاع امصرفي في أوروب���ا تكثف
مراقبة مستويات السيولة بعد زي��ادة العائد
على الدين السيادي.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

