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وكالة الطاقة تخفض توقعها للطلب مع اقتراب السعر من  80دوالرا

إيران تطلب من الصني احلفاظ على واردات النفط بعد عقوبات أميركا
قالت وك��ال��ة الطاقة ال��دول��ي��ة امس
األربعاء إن من املرجح أن يتباطأ الطلب
العاملي على النفط هذا العام مع اقتراب
سعر اخل���ام م��ن  80دوالرا للبرميل
وتوقف العديد من ال��دول املستوردة
الرئيسية ع��ن ت��ق��دمي دع��م سخي في
أسعار الوقود ملستهلكيها.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس
توقعها لنمو الطلب العاملي إل��ى 1.4
مليون برميل يوميا في  2018من تقدير
س��اب��ق ك��ان يبلغ  1.5مليون برميل
يوميا.
وارتفع سعر النفط  51باملئة في العام
األخير مدفوعا بتخفيضات معروض
منسقة وبواعث القلق ،هذا الشهر ،بشأن
املعروض اإليراني بعد أن قالت الواليات
املتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على
طهران بخصوص أنشطتها النووية.
وقالت وكالة الطاقة ”سيكون أمرا
استثنائيا إذا لم تؤثر قفزة كبيرة كهذه
على من��و الطلب وبخاصة م��ع تقلص
دع��م املستهلك النهائي أو قطعه في
عدة اقتصادات ناشئة خالل السنوات
األخيرة“.
وت��راج��ع��ت م��خ��زون��ات ال��ن��ف��ط في
ال��دول األغنى في العالم ،وه��ي األكثر
شفافية واألس��ه��ل م��ن حيث ال��رص��د،
مليون برميل عن متوسط خمس سنوات
الذي تستهدفه منظمة البلدان املصدرة
للبترول وشركاؤها مع قيام املجموعة

غاز يشتعل على منصة إلنتاج النفط

بكبح إنتاج اخلام للعام الثاني.
وقالت الوكالة ”في الوقت الراهن
فإن املشهد اجليوسياسي سريع التغير
سيحرف االنتباه ع��ن امل��خ��زون��ات مع
عكوف املنتجني واملستهلكني على دراسة
سبل احلد من التقلبات في سوق النفط.
”من جانبها ،ستراقب وكالة الطاقة
الدولية التطورات عن كثب وتقف على

منصة نفطية في النرويج

أهبة االس��ت��ع��داد للتحرك إذا اقتضت
ال���ض���رورة مب��ا يكفل اس��ت��م��رار تلقي
األسواق إمدادات جيدة“.
وق��ال��ت ث�لاث��ة م��ص��ادر مطلعة إن
مسؤوال إيرانيا كبيرا في شركة النفط
اململوكة للدولة اجتمع م��ع مشترين
صينيني ه��ذا األسبوع كي يطلب منهم
احملافظة على مستوى ال���واردات بعد

سريان العقوبات األمريكية ،لكنه لم
يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك
للنفط اإليراني في العالم.
وأبلغت املصادر رويترز أن سعيد
خوشرو مدير الشؤون الدولية بشركة
النفط الوطنية اإليرانية عقد اجتماعات
م��ن��ف��ص��ل��ة ف���ي ب��ك�ين م���ع م��س��ؤول�ين
تنفيذيني كبار ف��ي ال��وح��دة التجارية

االحتاد األوروبي قلق من «األضرار اجلانبية»
للنزاع التجاري األميركي الصيني
قال مفوض شؤون الزراعة باالحتاد األوروبي
فيل هوجان ي��وم األرب��ع��اء إن أوروب��ا قلقة من
األض���رار اجلانبية التي ميكن أن تعاني منها
بسبب تصاعد ال��ن��زاع ال��ت��ج��اري ب�ين أمريكا
والصني.
وق��ال هوجان في إيجاز صحفي على هامش
معرض لألغذية إنه عبر عن مخاوفه خالل لقاء
مع وكيل وزارة الزراعة األمريكية تيد ماكيني
هذا األسبوع في شنغهاي ،في الوقت الذي يجري

فيه أكبر اقتصادين في العالم مباحثات للوصول
إلى اتفاق حول التجارة .ويستعد كبار مسؤولي
التجارة واالقتصاد في إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني
ليو هي بواشنطن ملناقشة مخاوف من بينها
حماية امللكية الفكرية واملنتجات الزراعية وطاقة
إنتاج الصلب .وفي اجتماعات مع كبار مسؤولي
احلكومة الصينية هذا األسبوع ،ناشد هوجان
بكني أيضا استمرار السماح بدخول حلوم أبقار

االحت��اد األوروب��ي بعد موافقتها على ال��واردات
األي��رل��ن��دي��ة ،كما طلب توضيحا بخصوص
شهادات السالمة الغذائية املقترحة.
وتخشى حكومات أوروبا والواليات املتحدة
أن تتسبب قواعد السالمة الغذائية املقترحة التي
تتطلب شهادات صحية لكل الواردات الغذائية،
حتى وإن اعتبرت املنتجات منخفضة املخاطر،
في عرقلة جتارة مبليارات ال��دوالرات مع ثاني
أكبر اقتصاد في العالم.

التابعة لشركة النفط الصينية العمالقة
سينوبك وشركة جتارة النفط احلكومية
ت��ش��وه��اي ت��ش��ن��رون��غ ك����ورب لبحث
إمدادات النفط واحلصول على تأكيدات
من املشترين الصينيني.
وراف���ق خ��وش��رو وزي���ر اخلارجية
اإليراني جواد ظريف في احملطة األولى
من جولة إلى القوى العاملية قبل السفر

تراجع احتياطي
العمالت األجنبية
باألردن نحو  6باملئة
في نهاية أبريل

إلى أوروبا .وتبذل طهران مسعى أخيرا
إلنقاذ االت��ف��اق ال��ن��ووي املبرم في عام
 2015الذي انسحبت منه واشنطن مع
التخطيط لفرض عقوبات م��ن جانب
واحد تشمل قيودا صارمة على صادرات
إيران من النفط.
وق���ال أح���د امل��ص��ادر املطلعة على
االج��ت��م��اع��ات ”خالل االج��ت��م��اع ،نقل

خوشرو رسالة ظريف بأن إيران تأمل
ب���أن حت��اف��ظ ال��ص�ين ع��ل��ى مستويات
الواردات“.
واس��ت��وردت الصني ،أكبر مشتر في
العالم للنفط اخل���ام ،نحو  655ألف
برميل يوميا م��ن النفط ف��ي املتوسط
من إي��ران خ�لال الربع األول من العام
اجلاري ،وفقا لبيانات اجلمارك الصينية
الرسمية ،مبا يعادل أكثر من ربع إجمالي
صادرات إيران.
وقال املصدر إن املسؤولني التنفيذيني
الصينيني لم يقدموا تعهدات قوية لكنهم
ق��ال��وا إن شركاتهم ستتصرف وفقا
لرغبات بكني باعتبارها شركات نفط
حكومية .وال��زي��ارة هي الثانية ملدير
التسويق ف��ي ش��رك��ة النفط الوطنية
اإليرانية لبكني هذا العام ،إذ اجتمع مع
زبائن صينيني قبل حوالي شهر.
وقال مصدر ثان مطلع على املناقشة
إن شركات صينية ”تتشاطر اآلمال في
احملافظة على املشتريات“ مضيفا أن
الشركات ما زال��ت تقيم األث��ر احملتمل
للعقوبات اجلديدة.
وطلبت املصادر ع��دم نشر أسمائها
ألنها غير مخولة باحلديث إلى وسائل
اإلعالم.
وام��ت��ن��ع��ت س��ي��ن��وب��ك وت��ش��وه��اي
تشنرونغ عن التعليق .ولم ترد شركة
النفط الوطنية اإليرانية حتى اآلن على
طلب للتعقيب.

أسهم أوروبا ترتفع في التعامالت املبكرة

نيكي يهبط مع ارتفاع عوائد السندات األميركية

أظهرت أرقام للبنك املركزي
األردن����ي ام���س األرب���ع���اء أن
احتياطي العمالت األجنبية
ت��راج��ع  5.7باملئة ف��ي نهاية
أب��ري��ل ن��ي��س��ان امل��اض��ي إل��ى
 11.54مليار دوالر مقارنة مع
مستواه في نهاية عام .2017
ك��ان��ت ق��ي��م��ة االح��ت��ي��اط��ي
األجنبي للمملكة ف��ي نهاية
عام  2017بلغت نحو 12.25
مليار دوالر.
وب��دأ االحتياطي األجنبي
في األردن بالتأثر سلبا منذ
بداية العام  2016بعد تباطؤ
النمو ف��ي ح���واالت املغتربني
والدخل السياحي واالستثمار
األجنبي وهي العوامل املغذية
الحتياطي العملة األجنبية في
اململكة.

اقتصاد اليابان
ينكمش في الربع
األول بعد موجة منو
استمرت عامني
انكمش االقتصاد الياباني
أكثر من املتوقع في بداية العام
احلالي ،مبا يشير إلى أن النمو
بلغ ذروت��ه بعد أفضل موجة
له في عقود ،في أنباء مزعجة
للحكومة التي تكافح إليجاد
قوة دفع لسياساتها الهادفة
إلنعاش االقتصاد.
وانكمش االقتصاد الياباني،
ثالث أكبر اقتصاد في العالم،
بنسبة  0.6باملئة على أساس
سنوي ،وهو معدل أكبر بكثير
من متوسط التوقعات الذي
أشار النكماش سنوي نسبته
 0.2باملئة.
وي���أت���ي ه���ذا االن��ك��م��اش،
امل��دف��وع بتراجع االستثمار
واالس���ت���ه�ل�اك وان��خ��ف��اض
ال��ص��ادرات ،في وق��ت تخشى
فيه الشركات اليابانية من
التأثير احملتمل لسياسات
احلماية التجارية التي يتبناها
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د
ترامب على التجارة العاملية.
وق�����ال وزي�����ر االق��ت��ص��اد
توشيميتسو موتيجي إنه
ال تغيير ف��ي رأي احلكومة
بأن االقتصاد يتعافى بوتيرة
معتدلة ،متوقعا استئناف
ال��ن��م��و ب��دع��م م��ن االس��ت��ه�لاك
اخل��اص واإلنفاق الرأسمالي
في األساس.
وقال ”يجب أن نراعي تأثير
حالة الضبابية االقتصادية
العاملية وتقلبات السوق“.
وأض��اف الطلب اخلارجي،
أي ال��ص��ادرات مطروحا منها
ال����واردات 0.1 ،نقطة مئوية
إل��ى الناجت احمللي اإلجمالي
للربع األول من العام ،حيث
تباطأت ال����واردات أك��ث��ر من
الصادرات.
وم��ع ذل��ك ،تظهر البيانات
املفصلة أن من��و ال��ص��ادرات
يفقد الزحم ،حيث زادت بنسبة
 0.6باملئة فقط في الربع األول
بعد من��و بلغ  2.2ف��ي الربع
الرابع.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

تراجعت األسهم اليابانية في ختام التعامالت
ام��س األربعاء مع تأثر املعنويات بارتفاع عوائد
السندات األمريكية إل��ى أعلى مستوى ف��ي سبع
سنوات وبعد إلغاء بيوجنياجن محادثات مع سول
مما أثار شكوكا بخصوص قمة بني الواليات املتحدة
وكوريا الشمالية.
وقفز سهم نيسشني للصلب  16باملئة بعدما
قالت شركة نيبون ستيل آند سوميتيومو ميتال إن
نيسشني ستصبح وح��دة مملوكة لها بالكامل في
يناير كانون الثاني املقبل من خالل عملية مبادلة
أسهم .وأغلق املؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.4
باملئة عند  22717.23نقطة.
وأظهرت بيانات في الصباح أن ثالث أكبر اقتصاد
في العالم سجل انكماشا أكبر من املتوقع في الربع
األول مما حد من شراء األسهم.
وانكمش االقتصاد الياباني بنسبة  0.6باملئة
في الفترة بني يناير كانون الثاني ومارس آذار على
أس��اس سنوي ،لينهي بذلك موجة منو استمرت
ثمانية فصول.
وفي السوق األمريكية ،قفز العائد على سندات
اخل��زان��ة األمريكية ألج��ل عشر سنوات إل��ى أعلى
مستوى له منذ يوليو متوز  ،2011مدعوما ببيانات
إيجابية عن إنفاق املستهلكني واملصانع.
ويتوخى املستثمرون احلذر جتاه التطورات في
شبه اجلزيرة الكورية ،بعدما ألغت كوريا الشمالية
محادثات رفيعة املستوى مع سول ،منددة مبناورات
عسكرية بني كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة.
وأث��ار ذلك شكوكا بخصوص القمة املزمعة بني
الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب وزعيم كوريا
الشمالية كيم جوجن أون املقررة الشهر املقبل.
وكان سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه
املالية من بني أكبر اخلاسرين إذ هبط  2.4باملئة
بعدما جاءت األرباح الصافية السنوية للبنك دون

توقعات احملللني وفي ظل خيبة األمل بشأن حجم
خطة إلعادة شراء األسهم.
وتراجعت أسهم قطاع املعادن بعدما نزل الذهب
 1.7باملئة وسجل أدنى مستوى له هذا العام عند
 1288.31دوالر لألوقية (األونصة) في اجللسة
السابقة ،قبل أن يرتفع في املعامالت اآلسيوية.
ونزل سهم سوميتومو للتعدين  2.5باملئة.
وانخفض املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.3
باملئة ليغلق معامالت يوم األربعاء عند 1800.35
نقطة.
كما ارتفعت أسهم أوروبا في التعامالت املبكرة
ام��س األرب��ع��اء مدعومة بصعود أسهم شركات
التعدين وبعض تقارير األرب��اح القوية وإن كان
انخفاض أسهم بنوك إيطالية بفعل مخاوف سياسية
جديدة يفرض ضغوطا على السوق.
وزاد املؤشر ستوكس  600األوروبي  0.2باملئة
بحلول الساعة  0713بتوقيت جرينتش ليحوم
حول أعلى مستوياته منذ أوائ��ل فبراير شباط في
حني انخفض املؤشر ميب اإليطالي  0.8باملئة.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك اإليطالي ،الذي
يُنظر إليه كممثل للمخاطر السياسية في البالد
نظرا حليازات البنوك من السندات احلكومية1.1 ،
باملئة في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف االقتراض
بعد تقرير عن اعتزام حركة -5جنوم وحزب
الرابطة اإليطاليني مطالبة البنك املركزي األوروبي
بإسقاط ديون إيطالية قدرها  250مليار يورو.
وتصدر سهما شركة البرمجيات البريطانية
الرائدة مايكرو فوكاس انترناشونال ومجموعة
أل��س��ت��وم الفرنسية للتصنيع امل��ؤش��ر ستوكس
ليرتفعا خمسة باملئة وستة باملئة على الترتيب بعد
تقارير بشأن نتائج أعمالهما.
لكن سهم إليور الفرنسية انخفض  15باملئة بعد
حتذير بشأن األرباح.

أدنوك اإلماراتية توقع
مذكرة تفاهم مع رافاجو
بشأن منشأة في الرويس
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدن���وك) امس
األرب��ع��اء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة رافاجو
الستكشاف فرص التعاون في مجمع الرويس الصناعي
باإلمارات العربية املتحدة.
تنبي رافاجو مبوجب االتفاق املقترح مصنعا ملركبات
اللدائن البالستيكية في الرويس وتتولى تشغيله حسبما
ذكرت أدنوك في بيان.
تعتزم أدنوك استثمار  45مليار دوالر على مدى األعوام
اخلمسة املقبلة لتوسعة عمليات التكرير والبتروكيماويات
مع سعيها للتحول إلى العب عاملي في قطاع املصب.

شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

