
سجل العجز التجاري للواليات املتحدة في 
فبراير تراجعاً جديداً نسبته %3,4 بفضل خفض 
في ال���واردات من الصني واالحت���اد األوروب���ي, 

بحسب ما أعلنت وزارة التجارة األميركية.
وأف����ادت معطيات ال����وزارة أن العجز في 
املنتجات واخلدمات بلغ 49,9 مليار دوالر, مع 
ارت��ف��اع ال��ص��ادرات بنسبة %1,1 إل��ى 209,7 
مليار وارت��ف��اع ال����واردات بنسبة %0,2 إلى 

259,1 مليار.
وك��ان احملللون يتوقعون تراجعا أق��ل في 
عجز امليزان التجاري ليبلغ 54 مليار دوالر بعد 
انخفاض نسبته %14,6 في يناير إل��ى 51,1 

مليار دوالر.
يشار إلى أن آخر مرة سجل فيها عجز أقل من 
ذلك كانت في يونيو 2018 عندما بلغ 46,91 

مليار دوالر.

أغلق املؤشر نيكي الياباني أمس  اخلميس متراجعا 
 ىوتسم ىلعأ نعله في أربعة أشهر ونصف مع هبوط 
األسهم الدفاعية وانخفاض أسهم كانون بسبب تقرير عن 

أنها ستخفض توقعاتها لألرباح.
وهبط املؤشر نيكي 0.84 باملئة ليغلق عند 22090.12 
نقطة بعد أن المس أعلى مستوى له منذ أوائ��ل ديسمبر 

كانون األول في اليوم السابق.
وانخفضت أسهم شركات األدوي��ة الدفاعية, إذ هبط 
سهم تاكيدا لألدوية 3.5 باملئة وتراجعت أسهم أستيالس 
فارما 3.2 باملئة كما تراجع سهم أوتسوكا القابضة 3.5 

باملئة إلى أدنى مستوى في ثالث سنوات.
وهبط مؤشر قطاع األدوية في بورصة طوكيو بنسبة 

3.3 باملئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثالثة أشهر.
وهوى سهم كانون أربعة باملئة بعد أن أوردت صحيفة 
نيكي االقتصادية اليومية تقريرا قالت فيه إن من املتوقع 

أن تخفض الشركة تقديراتها لألرباح لعام 2019 وتتوقع 
تراجع األرباح التشغيلية 20 باملئة إلى ما يزيد قليال عن 
270 مليار ين مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 325 مليار 

ين.
ومع تراجع الدوالر إلى ما دون 112 ينا بعد أن المس 
لفترة وجيزة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 112.17 
, يقول متعاملون إن املستثمرين مييلون إلى احلذر بشأن 

الشراء.
ومن املقرر أن تبدأ الشركات التي تنتهي سنتها املالية 
في م��ارس آذار نشر نتائج أعمالها للعام بالكامل هذا 

الشهر.
وخالفت شركات صناعة السيارات االجتاه النزولي 
للسوق, إذ واص��ل��ت ارتفاعا ب��دأت��ه ف��ي ال��ي��وم السابق 
مدفوعة باستمرار التفاؤل بشأن محادثات التجارة بني 

الواليات املتحدة واليابان.

وزاد سهم تويوتا موتور 0.3 باملئة وارتفع سهم هوندا 
موتور 1.4 باملئة. وانخفض املؤشر توبكس األوس��ع 

نطاقا 0.96 باملئة إلى 1614.97 نقطة.
وتراجعت األس��ه��م األوروب��ي��ة قليال ف��ي التعامالت 
الصباحية , مع ترقب املستثمرين بحذر بيانات عن 
الصناعات التحويلية لتقييم متانة اقتصادات منطقة 

اليورو قبل عطلة عيد القيامة.
وت��راج��ع املؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروب��ي��ة 
0.1 باملئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش, مع 

انخفاض جميع مؤشرات الدول.
وكانت بيانات اقتصادية أفضل من املتوقع أصدرتها 
الصني ي��وم األرب��ع��اء قد دفعت مؤشر املنطقة لتحقيق 
س��ادس مكاسبه اليومية على التوالي. وبلغ املؤشر 

ستوكس أعلى مستوياته في ثمانية أشهر هذا األسبوع.
وستغلق األسواق األوروبية يوم اجلمعة ويوم االثنني 

مبناسبة عيد القيامة.
وتراجع مؤشر قطاع السيارات بعد ارتفاع قوي في 
اجللسة السابقة, بينما هبط مؤشر شركات الرعاية 
الصحية عقب عمليات بيع ف��ي ليل األرب��ع��اء ألسهم 

نظيرتها األمريكية بسبب مخاوف تنظيمية.
وكان سهم أوس��رام من بني أكبر اخلاسرين بالنسبة 
املئوية على املؤشر ستوكس 600, بعدما قالت مجلة 
أملانية إن مجموعتي االستثمار املباشر باين كابيتال 
وك��ارالي��ل تفقدان الثقة في عرضهما لشراء مجموعة 

اإلنارة.
وهبط سهم كيرينج 5.8 باملئة وضغط بشدة على 
املؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر قطاع التجزئة األوروبي, 
رغم حتقيق شركة السلع الفاخرة إيرادات تفوق التوقعات 

في الربع األول.
غير أن مؤشر قطاع األغذية واملشروبات حقق أعلى 
املكاسب بني القطاعات األوروبية, مدعوما بنتائج تفوق 

التوقعات لشركة نستله.
وصعد سهم مجموعة األغذية بعدما أبقت الشركة على 
توقعاتها للعام بأكمله بعد زخم قوي في الواليات املتحدة 

والصني.
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انخفضت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط أم���س  اخلميس 
رغم التراجع غير املتوقع ملخزونات اخلام في 
الواليات املتحدة, لكن تقلصا أقل من املتوقع في 
مخزونات البنزين وتخفيضات اإلنتاج احلالية 

التي تقودها أوبك حدت من هبوط األسعار.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش, 
انخفضت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
ب��رن��ت 19 سنتا أو 0.3 باملئة ع��ن التسوية 
السابقة لتصل إل��ى 71.43 دوالر للبرميل, 
مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر 
ال��ذي بلغته أم��س األرب��ع��اء عند 72.27 دوالر 

للبرميل.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس 
ال��وس��ي��ط األم��ري��ك��ي 63.62 دوالر للبرميل, 

منخفضة 14 سنتا أو 0.2 باملئة.
وفي وقت سابق يوم اخلميس, جرى تداول 

العقدين عند مستويات أعلى قليال.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن 
مخزونات النفط اخل��ام في ال��والي��ات املتحدة 

انخفضت 1.4 مليون برميل في األسبوع املنتهي 
ف��ي الثاني عشر م��ن أب��ري��ل, مخالفة توقعات 
احملللني التي كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 

مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين مبقدار 1.2 
مليون برميل, في حني أشارت توقعات احملللني 
في استطالع لرويترز إلى انخفاض قدره 2.1 

مليون برميل.
وتراجعت مخزونات ن��واجت التقطير, التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة, مبقدار 362 ألف 
برميل, بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 
846 ألف برميل, بحسب بيانات إدارة معلومات 
الطاقة. وتلقت األس��ع��ار دعما ه��ذا ال��ع��ام من 
اتفاق منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفائها, مبن فيهم روسيا, على خفض إنتاجهم 

1.2 مليون برميل يوميا.
كما انخفضت إم���دادات اخل��ام العاملية أكثر 
بسبب ف��رض ال��والي��ات املتحدة عقوبات على 

فنزويال وإيران عضوي أوبك.

أسعار النفط تتراجع لكن خفض 
اإلمدادات يحد من اخلسائر

األسهم األوروبية تهبط مع ترقب تقييم متانة اقتصادات منطقة اليورو

4 أشهر ونصف »نيكي«  يغلق متراجعًا عن أعلى مستوى في 

تراجع العجز التجاري األميركي
3.4باملئة  في فبراير بنحو 

منو مبيعات »نستله« يفوق 
التوقعات في الربع األول

حققت نستله منوا للمبيعات يفوق التوقعات في 
األشهر الثالثة األول��ى من العام بعد زخ��م ق��وي في 
ال��والي��ات املتحدة وال��ص��ني, مم��ا يضعها على مسار 
حتقيق هدفها املتمثل في منو ذاتي يتجاوز ثالثة باملئة 

هذا العام.
وقالت أكبر مجموعة لألغذية في العالم, والتي تشمل 
عالماتها التجارية حساء ماجي وشوكوالتة كيت كات, 
إن أكبر سوقني لها الواليات املتحدة والصني شهدتا أداء 
قويا في الربع األول, وجاءت أكبر املساهمات من أغذية 

احليوانات األليفة واأللبان وغذاء األطفال الرضع.
وقالت الشركة التي مقرها فيفي في غرب سويسرا 
إن النمو الذاتي ملبيعاتها تسارع إلى 3.4 باملئة في 
الربع األول, متجاوزا متوسط توقعات احملللني في 
استطالع رأي أجرته انفرونت داتا الذي بلغ 2.8 باملئة, 

وكذلك نسبة النمو البالغة 2.8 باملئة قبل عام.
وذكرت نستله أن منو أحجام املبيعات ظل قويا في 
الربع األول وحتسن التسعير بفضل زيادات األسعار 
في البرازيل والواليات املتحدة. وحافظت الصني على 
منو في منتصف خانة اآلحاد بفضل حليب أطفال ممتاز 

ونسكافيه.
وساهمت اس��ت��ح��واذات على رخصة لبيع مقاهي 
ستاربكس وعلى أتريوم لالبتكار, والتي ال تدخل في 
النمو الذاتي, في زي��ادة إجمالي املبيعات إلى 22.2 

مليار فرنك سويسري )22 مليار دوالر(.

 2019 الذهب يهبط ألدنى مستوى في 
مع حتسن آفاق االقتصاد العاملي

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 
نهاية ديسمبر أمس  اخلميس, وسط مؤشرات على أن 
االقتصاد العاملي رمبا ال يتدهور بالدرجة التي كانت 
متوقعة من قبل, مما دفع املستثمرين إلى اإلقبال على 

املخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات االقتصادية.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة 
إل��ى 1272.16 دوالر لألوقية )األون��ص��ة( بحلول 
الساعة 0552 بتوقيت جرينتش, بعد أن ن��زل إلى 
1270.99 دوالر لألوقية في وقت سابق من اجللسة 
وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر. وفقد املعدن األصفر 
منذ ب��داي��ة األس��ب��وع 1.4 باملئة م��ن قيمته, ويتجه 
لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن 
املقرر أن تغلق أغلب األسواق في 19 أبريل مبناسبة 

اجلمعة العظيمة.
وانخفض الذهب في التعامالت اآلجلة بالواليات 

املتحدة 0.2 باملئة إلي 1274.50 دوالر لألوقية.

ومن بني سلسلة املؤشرات االقتصادية اإليجابية, 
صدرت بيانات في الواليات املتحدة والصني هدأت من 
املخاوف بشأن منو االقتصاد العاملي وقوضت جاذبية 
الذهب باعتباره مالذا آمنا. فقد منا االقتصاد الصيني 
بوتيرة مستقرة في الربع األول, مخالفا التوقعات 
التي أشارت ملزيد من الضعف, بينما انخفض العجز 
التجاري بالواليات املتحدة إلى أدنى مستوياته في 
ثمانية أشهر في فبراير , وهو ما عزز النمو االقتصادي 
للبالد في الربع السابق. وعلى صعيد املعادن النفيسة 
األخرى, انخفضت الفضة في املعامالت الفورية 0.3 
باملئة إلى 14.95 دوالر لألوقية, في حني زاد البالتني 

0.2 باملئة إلى 885.15 دوالر لألوقية.
وهبط البالديوم 0.5 باملئة إلى 1394.35 دوالر 
لألوقية, بعد أن قفز بنسبة 3.9 باملئة إل��ى أعلى 
مستوى في أسبوعني مسجال 1406.81 دوالر لألوقية 

في اجللسة السابقة.

ق��ال صندوق النقد الدولي إن��ه توصل إلى 
إتفاق على مستوى اخلبراء مع تونس بشأن 

املراجعة اخلامسة لقرض.
وسيسمح االتفاق لتونس باالستفادة من 
شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دوالر 
عقب مراجعة سيجريها املجلس التنفيذي 
لصندوق النقد والتي من املتوقع أن حتدث 
بحلول أوائل يونيو هذا العام. وأبرمت تونس 
اتفاقية مع صندوق النقد في ديسمبر 2016 
لبرنامج قرض قيمته حوالي 2.8 مليار دوالر 
إلصالح اقتصادها املنهك. ويتضمن البرنامج 
خطوات خلفض عجز مزمن وتقليص قطاع عام 

متضخم.
وقال صندوق النقد في بيان إن هذا سيرفع 
إجمالي الشرائح االئتمانية املقدمة لتونس إلى 
حوالي 1.6 مليار دوالر, وسيساعد في اإلفراج 
عن متويل إضافي من شركاء خارجيني آخرين 

لتونس.
وقال مسؤولون إن تونس حتتاج لتمويل 

خارجي بحوالي 2.5 مليار في 2019.
وحظي البلد الواقع في شمال افريقيا بإشادة 

بإعتباره الوحيد بني بلدان الربيع العربي الذي 
حقق جناحا في االنتقال إلى الدميقراطية بعد 
االحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السلطوي 
زين العابدين بن علي في 2011 بدون إثارة 
اض��ط��راب��ات عنيفة مثلما ح��دث ف��ي سوريا 
وليبيا. لكن منذ 2011, فشلت تسع حكومات 
متعاقبة في حل مشاكل تونس االقتصادية 
ومن بينها ارتفاع معدالت التضخم والبطالة, 
كما يتزايد نفاد صبر املقرضني, مثل صندوق 
النقد الدولي, الذين قدموا أمواال أتاحت سيولة 

مالية كانت البالد في أمس احلاجة إليها.

تونس تتوصل إلتفاق مع صندوق النقد 
الدولي بشأن املراجعة اخلامسة لقرض

»أمازون«  تستعد إلغالق وحدتها 
ملبيعات التجزئة في الصني

ذك��رت وكالة بلومبيرغ أن شركة أم��ازون 
تستعد إلغالق وحدتها ملبيعات التجزئة التي 

تستهدف العمالء في بكني.
وأضافت الوكالة أن من شأن ذلك أن يعتبر 
اعترافا واضحا من أمازون بالهزمية ملنافسه في 

التجارة اإللكترونية علي بابا.

وذك���رت ال��وك��ال��ة أن أم���ازون ستبقي على 
عملياتها األخ��رى في الصني مثل خدمة املوقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ومبيعات الكتب اإللكترونية 
KINDLE. وت��ن��اف��س أم�����ازون بصعوبة 
ف��ي ال��ص��ني م��ع متتع ك��ل م��ن ALIBABA و 

JD.COM بقاعدة شعبية كبيرة في البالد.

احتلت السعودية املرتبة الثانية في قائمة أفضل 
الدول لالستثمار بها وأن مناخها جاذب جدا لالستثمار 

األجنبي, وفقا ملسح أجراه موقع »يو اس نيوز«.
وأظهر تقرير للموقع األميركي أن هناك أربعة عوامل 
رئيسية, حددها البنك الدولي, حتفز الشركات األجنبية 
لالستثمار في ال��دول األخ��رى, وهي امل��وارد الطبيعية 
التي قد ال تتوافر في سوق تلك الشركات, واألسواق التي 

تستطيع من خاللها الوصول إلى مستهلكني جدد.
كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف اإلنتاج, 
واألص��ول االستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية 

والعالمات التجارية أو قنوات التوزيع.
وصنف املوقع, البلدان اعتمادا على نتائج استطالع 
عاملي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات 
التجارية, ليصنفوا الدول وفقا لثمان سمات رئيسية 
وهي الفساد, والديناميكية, واالستقرار االقتصادي, 
وري��ادة األعمال, وبيئة ضريبية مواتية, واالبتكار, 

وقوة عاملة ماهرة, وخبرة التكنولوجية.
وتصدرت أورج��واي القائمة تلتها اململكة العربية 

السعودية, كوستاريكا, لكسمبورغ, ثم الهند.
وان��خ��ذت السعودية مزيدا من اإلج���راءات باجتاه 
فتح اقتصادها أم��ام املستثمرين األج��ان��ب وحتسني 
بيئة االستثمار وتعزيز الشفافية جلذب االستثمارات 

األجنبية.
وقبل أي��ام حطم اإلص���دار األول من شركة أرامكو 
السعودية رقماً قياسياً بحيث تلقى اإلصدار األول من 
طرح السندات الدولية للشركة, طلبات تصل إلى 100 
مليار دوالر بحوالي 10 أضعاف املطلوب وهذا يعكس 
الثقة العاملية بالتدفقات املالية, للشركة, وباقتصاد 

السعودية ومؤسساتها.
ونقلت وكالة »روي��ت��رز« في تقرير لها عن مصادر 
مطلعة أن اإلقبال الذي تخطى حاجز 100 مليار دوالر 
على ط��رح مقدر بنحو 10 مليارات دوالر, يعد بأنه 
»تصويت على الثقة في السوق, ويكسر حاجزاً قياسياً 

إلصدار من العمالق النفطي أرامكو«.
واعتبرت »رويترز« أن الطلب على سندات أرامكو يعد 

األكبر بالنسبة لألسواق الناشئة, بحيث جذبت سندات 
أرامكو الطلب من مجموعة واسعة من املستثمرين, مع 

األرباح الهائلة التي حتققها الشركة اململوكة للدولة.
وف��ي 18 م��ارس امل��اض��ي مت تنفيذ املرحلة األول��ى 
من انضمام سوق السعودية ملؤشرات فوتسي راسل 
األسهم الناشئة عبر ضم %10 من السوق, أما املرحلة 
الثانية فستكون في ال�22 من أبريل املقبل بضم 15% 
من السوق. وسيكون انضمام سوق السعودية ملؤشرات 
فوتسي راسل األس��واق الناشئة على 5 مراحل, بينما 
املرحلة الثالثة تبدأ في ال�24 من يونيو, والرابعة في 
ال�23 من سبتمبر, واخلامسة في ال�23 من ديسمبر 

املقبل, ويتم في كل منها ضم %25 من السوق.

وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات الهيئة ال��ع��ام��ة ل��إح��ص��اء في 
السعودية أن اقتصاد اململكة منا في الربع األخير من 
العام املاضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016, بدعم 
من النمو في قطاع  النفط بينما تباطأ النمو في القطاع 

غير النفطي.
ومنا الناجت احمللي اإلجمالي في الربع الرابع بنسبة 
%3.59, على أساس سنوي. وفي الربع الثالث, بلغ 

معدل النمو السنوي 2.5%.
وبينما منا القطاع النفطي بنحو %6, على أساس 
سنوي, بلغ النمو في القطاع #غير_النفطي وهو مهم في 
جهود اململكة الرامية لتنويع اقتصادها, بنسبة 1.8%, 

انخفاضا من %2.1, في الربع الثالث من العام املاضي.

السعودية الثانية عامليًا كأفضل وجهة مناسبة لالستثمار األجنبي


