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أغ��ل��ق ام��ؤش��ر نيكي لأسهم 
اليابانية عند أدنى مستوياته في 
ثمانية أسابيع ي��وم ااث��ن��ن، مع 
تضرر شركات صناعة السيارات 
وغيرها من الشركات العاملة في 
قطاع الصناعات التحويلية جراء 
أن��ب��اء ع��ن أن واشنطن ستسعى 
إدراج بند بخصوص التاعب في 
العملة في ااتفاقات التجارية في 
امستقبل، ما فيها تلك امبرمة مع 

اليابان.
وهبط امؤشر نيكي القياسي 
1.8 بامئة لينهي اجلسة عند 

22271.30 نقطة، مسجا أدنى 

مستوى إغ��اق منذ 21 أغسطس 
آب.

ون��زل امؤشر توبكس اأوسع 
نطاقا 1.6 بامئة إل��ى 1675.44 
نقطة، وهو أقل مستوى له في نحو 

سبعة أشهر.
وق��ال موتسومي كاجاوا كبير 
اخبراء ااستراتيجين العامين 
ل����دى راك���وت���ن س��ي��ك��ي��وري��ت��ي��ز 
“التعليق اأمريكي أصاب السوق 

بالتوتر الشديد”.
وأض���اف “بينما يثير ارتفاع 

أسعار ام��واد اخ��ام بالفعل قلق 
الشركات، ف��إن ارتفاع ال��ن مثل 
خطرا كبيرا أيضا على شركات 
صناعة ال��س��ي��ارات وغ��ي��ره��ا من 
امصدرين الذين قد يضطرون إلى 

خفض توقعاتهم لأرباح”.
وارتفعت العملة اليابانية يوم 
ااثنن إلى 112.07 ين للدوار، 
ليعزز امكاسب التي حققها في 
اآون���ة اأخ��ي��رة، ف��ي ظ��ل اج��اه 

ال��ع��زوف ع��ن امخاطر ال��ذي أدى 
استمرار اإقبال على الن باعتباره 

من اماذات اآمنة.
وأدت أسهم ش��رك��ات صناعة 
السيارات أداء ضعيفا، حيث نزل 

سهم تويوتا م��وت��ور 2.4 بامئة 
وسهم هوندا موتور 2.6 بامئة.

وه��وى سهم سوفت بنك 7.3 
ب��ام��ئ��ة إل���ى 9251 ي��ن��ا ليسجل 
مستوى لم يشهده منذ أوائل أبريل 

نيسان بفعل مخاوف من عاقات 
الشركة بالسعودية.

وتواجه السعودية، التي قدمت 
الكثير من التمويل لصندوق رؤية 
س��وف��ت ب��ن��ك، ضغوطا متنامية 

من قادة العالم والشركات بسبب 
اختفاء الصحفي السعودي البارز 

جمال خاشقجي.
فشلت اأس��ه��م ااوروب��ي��ة في 
اان��ت��ع��اش ام��س  ااث��ن��ن بعد أن 

شهدت أس��وأ أس��ب��وع منذ حركة 
تصحيح في فبراير شباط في حن 
استمرت مجموعة من التهديدات 
مثل اح��روب التجارية وارتفاع 
ع���ائ���دات ال��س��ن��دات اأم��ري��ك��ي��ة 
والتباطؤ ف��ي الصن واخ��روج 
البريطاني واخ��اف بن إيطاليا 
وااحاد اأوروبي بشأن اميزانية 

في الضغط على اأسواق.
ولم تأت أي أنباء تدعو للتفاؤل 
بالنسبة للبورصات اأوروب��ي��ة 
م��ن آسيا حيث تراجعت اأسهم 
نتيجة ال��ت��وت��رات الدبلوماسية 
ب��ن ال���ري���اض وال���غ���رب بسبب 
اختفاء الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي م��ا أدى إل��ى ارت��ف��اع 

أسعار النفط.
وبحلول الساعة 0721 بتوقيت 
جرينتش نزل مؤشر أسهم منطقة 
اليورو 0.03 بامئة ومؤشر اأسهم 

القيادية بامنطقة 0.01 بامئة.
وس����ج����ل س���ه���م ك��ون��ف��ات��ك 
البريطانية أسوأ أداء على امؤشر 
ستوكس 600 ونزل 28 بامئة بعد 
خفض توقعات اأرب���اح وإع��ان 

استقالة الرئيس التنفيذي.

8 أسابيع  »نيكي« يغلق عند أدنى مستوى خال 

اأسهم اأوروبية تعجز عن التعافي في ظل عزوف عن امخاطرة

منظر خارجي لبورصة فرانكفورت

جاءت تصريحات أهوجا على هامش منتدى الطاقة الهندي

الهند تأمل إقامة شراكات باحتياطي 
النفط اإستراتيجي خال عام

قال رئيس شركة ااحتياطيات 
البترولية ااستراتيجية الهندية 
امس  ااثنن إن الهند تأمل بإقامة 
ش���راك���ات م���ع ال��ق��ط��اع اخ���اص 
لبناء احتياطياتها البترولية 
ااستراتيجية في غضون السنة 

امقبلة.
وافقت احكومة الهندية على 
موقعن لاحتياطيات البترولية 
ااستراتيجية بإجمالي طاقة 
استيعابية 6.5 مليون ط��ن في 

يونيو حزيران.
وق����ال ه�����. أه���وج���ا ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لشركة ااحتياطيات 
ال��ب��ت��رول��ي��ة ااس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أن 
الشركة امملوكة للحكومة، تخطط 
لتلقي ال��ع��روض من امستثمرين 
للمرحلة الثانية من خطة التخزين 

عينات من النفط اخامفي غضون ستة إلى تسعة أشهر.
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رجل وامرأة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي

الن يرتفع وسط توترات جيوسياسية 
تؤثر على أسواق العملة

سجل الن أعلى مستوى في شهر وصعد الفرنك 
السويسري ام��س ااث��ن��ن م��ع تنامي التوترات 
اجيوسياسية ومخاوف امستثمرين إزاء ااقتصاد 

العامي ما أدى لعزوفهم مطلع اأسبوع.
ون��زل��ت أس���واق اأس��ه��م نتيجة ام��خ��اوف من 
أن يضر اخ���اف ال��ت��ج��اري امستمر ب��ن الصن 
وال��واي��ات امتحدة باقتصاد الصن بينما هوت 
اأسهم السعودية بسبب التوترات امتنامية بن 
الرياض والغرب بعد أن حذرت امملكة من محاولة 

معاقبتها بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وارتفعت العملة اليابانية ما يصل إلى نصف 

بامئة إلى 111.69 ين للدوار وهو أعلى مستوى 
منذ 18 سبتمبر أيلول. وصعد الفرنك السويسري 

مقابل اليورو والدوار لكن امكاسب كانت محدودة.
وارتفع اليورو إلى 1.1571 دوار في حن استقر 

الدوار أمام سلة من العمات الرئيسية.
ون���زل اج��ن��ي��ه ااس��ت��رل��ي��ن��ي 0.2 ب��ام��ئ��ة إل��ى 
1.3121 دوار بعد حذير من أن محادثات اخروج 

البريطاني من ااح��اد اأوروب��ي رما وصلت إلى 
طريق مسدود.

وهبط ااسترليني 0.4 بامئة مقابل اليورو 
لتسجل العملة اموحدة 88.190 بنس.

رجل مر بلوحة تعرض عمات ورقية

محادثات التحوط في مشتريات 
مصر من السلع في مرحلة مبكرة

قال مصدر حكومي امس  ااثنن إن مصر في امراحل امبكرة من 
محادثات مع بنوك أجنبية بشأن خطة للتحوط من ارتفاع أسعار 

السلع العامية.
وأض��اف امصدر أن��ه ا يوجد موعد نهائي لانتهاء من تلك 

احادثات وأنها لم تبلغ مرحلة متقدمة بعد.
كان مصدر حكومي آخر قال في وقت سابق يوم ااثنن إن مصر، 
أكبر مستورد للقمح في العالم، جري محادثات مع البنوك بشأن 
برنامج للتحوط من ارتفاع أسعار احبوب لكنه لم يذكر تفاصيل 

أخرى.

ارتفاع تكلفة التأمن على ديون 
11 شهرا السعودية أعلى مستوى في 

قفزت تكلفة التأمن على الدين السيادي السعودي إلى أعلى 
مستوى في 11 شهرا ام��س  ااثنن في الوقت ال��ذي تواجه فيه 
امملكة ضغوطا دولية متزايدة بشأن الصحفي السعودي امختفي 

جمال خاشقجي.
وارتفعت عقود مقايضة مخاطر اائتمان السعودية خمس 
سنوات إلى 100 نقطة أساس بعد أن أغلقت عند 89 نقطة أساس 

يوم اجمعة وفقا لبيانات من آي.اتش.اس ماركت.

وزارة امالية: عجز ميزانية تركيا 
6 مليارات ليرة في سبتمبر

قالت وزارة امالية التركية  امس  ااثنن إن عجز اميزانية بلغ 
ستة مليارات ليرة )1.03 مليار دوار( في سبتمبر أيلول.

وأظهرت ميزانية سبتمبر أيلول فائضا أوليا، ا يشمل مدفوعات 
الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة. وسجل عجز اميزانية 56.7 مليار 

ليرة في اأشهر التسعة اأولى من العام وفقا لأرقام.

الواحة كابيتال تشتري حصة 
أغلبية في بتروناش دبي

قالت شركة ااستثمار اإماراتية الواحة كابيتال امس  ااثنن 
إنها اشترت حصة أقلية كبيرة في شركة خدمات حقول النفط 

بتروناش القابضة التي مقرها دبي مقابل 88 مليون دوار.
أوضحت الواحة كابيتال امدرجة في أبوظبي في بيان أنها قد 

ترفع حصتها في بتروناش إلى 50 بامئة.
وفي إطار الصفقة تؤسس بتروناش مراكز أبحاث وتطوير في 

تشيناي بالهند والدمام بالسعودية من أجل النهوض باابتكار.

12 أسبوعا وسط  الذهب قرب ذروة 
تراجع اأسواق

قفزت أسعار الذهب نحو واحد 
بامئة  امس  ااثنن لتسجل أعلى 
مستوياتها في نحو 12 أسبوعا 
مع استئناف اأسهم اآسيوية 
تراجعها ومكابدة امستثمرين 
آثار احرب التجارية الدائرة بن 
الصن والوايات امتحدة ورفع 

أسعار الفائدة اأمريكية.
وفي الساعة 0741 بتوقيت 
جرينتش ك��ان السعر الفوري 
للذهب مرتفعا 0.9 بامئة إلى 
1228.24 دوار ل��أوق��ي��ة 

)اأون��ص��ة(. وامست اأسعار 
ذروتها للجلسة عند 1229.18 
دوار وه��و أق��وى سعر منذ 26 

يوليو موز.
وزادت عقود الذهب اأمريكية 
اآج���ل���ة 0.8 ب��ام��ئ��ة لتسجل 

1231.80 دوار لأوقية.

وق�����ال ن��ع��ي��م أس���ل���م محلل 
اأس�����واق ف��ي ث��ي��ن��ك م��ارك��ت��س 
يو.كيه “هناك تغير ضخم في 
امعنويات عندما يتعلق اأم��ر 

ب��ام��ع��دن اأص��ف��ر بسبب دوره 
ك��م��اذ آم���ن ه��ن��ا. نلحظ ن��زوح 
اأموال عن أسواق اأسهم لتتجه 

إلى الذهب.
“الذهب عند مستواه احالي 
ج���ذاب للغاية ف��ي ض��وء حالة 

الضبابية التي نعيشها.”
وارتفع الباتن 0.3 بامئة في 

امعامات الفورية إلى 838.95 
دوار بعد أن امس ذروت��ه منذ 
26 يوليو م��وز عند 844.50 

دوار لأوقية ف��ي وق��ت سابق 
م��ن اج��ل��س��ة. وزاد ال��ب��ادي��وم 
0.7 بامئة إلى 1073.90 دوار. 

وارتفعت الفضة واحدا بامئة إلى 
14.70 دوار لأوقية.

سبائك من الذهب في النمسا

ثيبسا اإسبانية ترجئ طرحا أوليا 
بسبب تراجع أسواق اأسهم

أرج���أت شركة النفط اإسبانية ثيبسا  امس  
ااثنن إدراجا مزمعا أسهمها في البورصة، لتصبح 
أحدث شركة تؤجل خططها للطرح اأول��ي بسبب 

موجة الهبوط العامية في أسواق اأسهم.
وكانت شركة مبادلة امملوكة حكومة أبوظبي، 
وامالكة لثيبسا، تخطط جمع نحو ملياري يورو 
)2.3 مليار دوار( من خال بيع 25 بامئة من ثيبسا 
فيما كان سيمثل أكبر عملية إدراج لشركة نفط في 

عشر سنوات.
وق��ال��ت ثيبسا ف��ي ب��ي��ان “أفرزت ال��ت��ط��ورات 
ااقتصادية العامية اأخيرة ق��درا كبيرا من عدم 

اليقن في أسواق امال العامية”.
وأضافت “في ظل هذا السيناريو تراجعت شهية 
امستثمرين الدولين كثيرا وك��ذل��ك رغبتهم في 
امشاركة في عمليات اإدراج بأسواق اأسهم كتلك 

التي تقوم بها ثيبسا”.

لندن: التوصل اتفاق حول بريكست 
»أساسي« أمن أوروبا

أكد وزير اخارجية البريطاني، جيرمي هانت، 
امس ااثنن أن التوصل اتفاق ينظم خروج امملكة 
امتحدة من ااح��اد اأوروب���ي هو أم��ٌر ”أساسي“ 

للحفاظ على اأمن في أوروبا.
وقال هانت في بيان إن إبرام مثل هذا ااتفاق هو 
”أمر أساسي أمننا أن عاقاتنا ااقتصادية تقع 
في صميم جميع شراكاتنا، ما في ذلك التحالفات، 
احيوية، لأمن ال��ذي ننعم به مع أصدقائنا في 

أوروبا“.
وي��ش��ارك ه��ان��ت ااث��ن��ن ف��ي لوكسمبورغ في 
اجتماع لوزراء خارجية دول ااحاد اأوروبي. ومن 
امقّرر أن يؤكد الوزير البريطاني خال هذا ااجتماع 
ضرورة احفاظ على ”التعاون الوثيق“ بن امملكة 
امتحدة وااحاد اأوروبي ما يؤّمن حماية الطرفن 
من ”التهديدات العامية اجديدة، مثل الهجرة أو 
الهجمات اإلكترونية“، بحسب ما أعلن مكتبه، وفقاً 

ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.
ويأتي بيان هانت في الوقت ال��ذي تواجه فيه 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة على 
جبهتن هذا اأسبوع، إذ إّنها تقاتل من أجل إقناع 
وزرائها وكذلك أيضاً إقناع بروكسل بخطتها بشأن 
بريكست، في وق��ت دخلت فيه امفاوضات حول 
خروج امملكة امتحدة من ااحاد اأوروبي منعطفاً 

خطيراً.
د حكومي  ويتعن على ماي أوا استيعاب م��رّ

ضّدها، ثم محاولة التغّلب على أزم��ة مفاوضات 
الطاق في قمة لقادة ااحاد اأوروبي في بروكسل، 

رغم أن إحرازها اختراقاً ما زال يبدو بعيد امنال.
وب���دأ ال��وق��ت ينفد ف��ي م��ح��ادث��ات ال��ط��اق بن 
ب��روك��س��ل ول��ن��دن، وق��د ت��ك��ون قمة ق���ادة ااح��اد 
اأوروب���ي ه��ذا اأسبوع حاسمة في التوصل إلى 

اتفاق بن الطرفن.
ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل اأوروبي 
ف��ي نهاية م���ارس ام��ق��ب��ل، أك��د رئ��ي��س امفوضية 
اأوروب��ي��ة جان كلود يونكر اجمعة احاجة إلى 
حقيق ”تقدم جوهري“ في مفاوضات بريكست، 

خصوصاً في ما يتعلق مسألة احدود اإيرلندية.
ووصف رئيس امجلس اأوروبي دونالد توسك 
القمة التي تبدأ اأربعاء بأّنها ”حظة احقيقة“ 

خروج منّظم لبريطانيا من ااحاد اأوروبي.

بريكست يتحول إلى مشكلة جماعية

بكن: ا خيار لدينا سوى الرد على واشنطن بحربها التجارية
أكد السفير الصيني لدى الوايات امتحدة 
كوي تيانكاي، أن ب��اده ليس أمامها خيار 
سوى الرد على الوايات امتحدة فيما وصفه 

ب� ”احرب التجارية التي بدأتها واشنطن“.
وبحسب ”اأمانية“، أض��اف ك��وي في 
ح��دي��ث لشبكة ف��وك��س ن��ي��وز: ”لم نرغب 
أب���داً ف��ي ح��رب ج��اري��ة، لكن إذا ب��دأ أحد 
حربا جارية ضدنا، علينا أن نرد وندافع 
ع��ن مصاحنا“. وحسبما نقلت وك��ال��ة 
بلومبيرغ لأنباء، فإن تعليقات كوي تأتي 
في وقت تشتد فيه حدة التوترات السياسية 
وااقتصادية بن أكبر قوتن اقتصاديتن 
في العالم، في ظل ف��رض رس��وم جمركية 
متبادلة. من جهته، ش��دد يي جانغ حاكم 
”بنك الشعب الصيني“ )البنك امركزي( 

أمس على أن باده تسعى للتوصل حل بناء 
للتوترات التجارية مع الوايات امتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ اأميركية 
عن جانغ قوله: ”مخاطر الصراع التجاري 
كبيرة، وتضر بالنمو الدولي .. التوترات 
التجارية مثل مشكلة م��ا تسفر عنه من 
��ِدث حالة من  توقعات سلبية، كما أنها حح

الغموض، لذلك يشعر اجميع بالقلق“.
وعلى الرغم من أن ااقتصاد الصيني 
ينمو بصورة مستدامة، حيث من امرجح أن 
تظهر البيانات تحنشر اأسبوع امقبل معدل 
مو يصل إلى %6.6 خال الربع الثالث، إا 
أن حرب الرسوم بن الصن وأميركا أثرت 

بصورة سلبية على امستثمرين، وأدت إلى 
تراجع العملة الصينية بأكثر من %9 أمام 

الدوار خال الستة أشهر اماضية.
وأش��ار حاكم امركزي الصيني في حلقة 
نقاشية على هامش اجتماعات بالي، إلى 
أن اخاف التجاري لن يضر بالصن فقط 

ولكن أيضا بشركائها التجارين، مشددا على 
أهمية احل البناء لهذه احرب التجارية التي 

مثل ”خسارة جميع اأطراف“.
ويؤكد جانغ أنهم رغ��م ذل��ك يستعدون 
لأسوأ، أي ”التعامل مع التوترات التجارية 

على أنها صراع طويل امدى“.
ووفقاً لبلومبيرغ، أوضح جانغ أن باده 
ستعمل على تعزيز اإصاحات ااقتصادية، 
وستجعل اقتصادها أكثر انفتاحا، باإضافة 
إلى مع حسن حماية حقوق املكية الفكرية.

وذكر جاج في تصريحات للجنة امالية 
لصندوق النقد الدولي أن بكن لن تستخدم 
عملتها كأداة للتعامل في الصراع التجارية، 
مضيفاً أن السلطات مستمرة ف��ي جعل 

اأسواق حدد سعر الصرف.
إل��ى ذل��ك، ق��ال ستيفن منوتشن وزي��ر 
اخزانة اأميركي أمس إن باده تريد إدراج 
بند منع التاعب في العمات في ااتفاقيات 
التجارية امستقبلية، ما في ذلك مع اليابان، 
ماشياً مع بند العملة في ااتفاقية اجديدة 
لتعديل اتفاقية ال��ت��ج��ارة اح��رة أميركا 

الشمالية )نافتا(.

علما الصن وأميركا


