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اقتصاد

برنت يصعد ألعلى مستوى في  4أشهر بفعل تخفيضات أوبك

النزاع يطيح بـ 1.5باملئة من النمو املتوقع للشحن اجلوي

أسعار اخلام تقفز ألعلى مستوياتها منذ بداية 2019

«إياتا» :حرب التجارة تضر
بقطاع الشحن اجلوي

أم��ي��رك��ا ت��س��ع��ى خل��ف��ض ص�����ادرات ال��ن��ف��ط اإلي���ران���ي دون م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي�� ًا
ق��ال مصدران مطلعان لرويترز إن ال��والي��ات املتحدة
تسعى خلفض صادرات النفط اخلام اإليراني بنسبة نحو
 20في املئة إلى دون مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو
وذل��ك من خ�لال توجيه طلب للدول املستوردة بخفض
املشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.
ومن املرجح أن جتدد الواليات املتحدة اإلع��ف��اءات من
العقوبات ملعظم ال��دول التي تشتري اخل��ام اإليراني مبا
في ذلك الصني والهند وهما أكبر مشتريني مقابل تعهدات
بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا .وسيكون
هذا أقل من ص��ادرات إي��ران احلالية البالغة  1.25مليون
برميل يوميا مبقدار نحو  250ألف برميل يوميا.
وق��ال أحد املصدرين ”الهدف اآلن هو خفض ص��ادرات
النفط اإليرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا“ مضيفا
أن إدارة ترامب يساورها قلق من أن يؤدي السعي لوقف
ص��ادرات النفط اإليراني متاما إلى ارتفاع أسعار النفط
العاملية على األجل القصير.
وصعد سعر خام برنت أمس اخلميس ألعلى مستوياته
منذ منتصف نوفمبر من العام املاضي ،مدفوعا بتخفيضات
اإلنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات األميركية املفروضة
على فنزويال وإيران.
وقال متعاملون إن انخفاضا غير متوقع في مخزونات
النفط اخلام األميركية رفع األسعار أيضا.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت ذروة
 2019عند  67.84دوالر للبرميل في التعامالت اآلسيوية ،
وسجلت  67.76دوالر للبرميل ،مرتفعة  21سنتا أو 0.3%
مقارنة مع اإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس الوسيط
األميركي  58.40دوالر للبرميل مرتفعة  14سنتا أو 0.2%
من سعر التسوية السابقة ،ومقتربة أيضا من أعلى مستوى
منذ نوفمبر  2018الذي سجلته في اجللسة السابقة.
وق��ال بنجامني لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في

س��ن��غ��اف��ورة «ت��زاي��د ش��ح #امل��خ��زون��ات_ال��ع��امل��ي��ة بسبب
تخفيضات اإلم���دادات التي تقودها أوب��ك و ...العقوبات
األميركية على منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم
ألسعار النفط».
وتكبح منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) وبعض
املنتجني خارجها مبا في ذلك روسيا إم��دادات النفط منذ
بداية العام لتقليص الفجوة بني العرض والطلب في
األسواق العاملية ودعم أسعار اخلام.
وتعطل إنتاج النفط وصادراته في فنزويال جراء أزمة
سياسية واقتصادية تسببت في انقطاعات كبيرة في
الكهرباء ونقص في اإلمدادات ،بينما حظرت واشنطن على

ت������راج������ع ال������ن������اجت ال���ص���ن���اع���ي
التركي  7.3باملئة في يناير
هوى إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا  7.3%على أساس
سنوي في يناير ،في أداء أفضل من املتوقع بقليل ،حسبما ذكر معهد
اإلحصاءات التركي اليوم اخلميس مؤكدا حدوث تراجع للشهر اخلامس
على التوالي مع انزالق االقتصاد إلى الركود.
وفي استطالع أجرته رويترز ،كان من املتوقع أن يتراجع رقم الناجت
الصناعي املعدل في ضوء التقومي  7.55%على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق ،ارتفع اإلنتاج الصناعي  1%في يناير
معدال في ضوء التقومي والعوامل املوسمية ،وفقا للمعهد.

الشركات األميركية التعامل مع احلكومة الفنزويلية ،مبا
في ذلك شركة النفط بي.دي.في.إس.إيه اململوكة للدولة.
وق��ال مصدران مطلعان لرويترز إن الواليات املتحدة
تسعى خلفض صادرات النفط اخلام اإليراني بنحو 20%
إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو ،وذلك من
خالل مطالبة الدول املستوردة بخفض املشتريات لتفادي
فرض عقوبات أميركية عليها.
في غضون ذل��ك ،قال تقرير أسبوعي ص��ادر عن إدارة
معلومات الطاقة األميركية إن مخزونات النفط اخلام
التجارية في الواليات املتحدة انخفضت األسبوع املاضي
مع زيادة إنتاج املصافي.

ضبابية الطالق البريطاني تدفع
بالذهب لتجاوز  1300دوالر

حذر االحت��اد الدولي للنقل اجلوي (إياتا)
من أن التوترات بني الصني والواليات املتحدة
ستضر بقطاع الشحن اجل���وي ه��ذا ال��ع��ام،
في آخر مؤشر على أن تبادل فرض الرسوم
اجلمركية يؤثر سلبا على التوقعات املرتبطة
باالقتصاد العاملي.
وانخرطت القوتان االقتصاديتان األكبر
في العالم في حرب جتارية منذ العام املاضي،
إذ فرضتا رسوما متبادلة على بضائع بقيمة
مليارات الدوالرات ما تسبب بحالة فوضى في
األسواق.
وجت��اوزت تداعيات النزاع ح��دود البلدين
فتأثرت الصناعات في عدة دول آسيوية يعتمد
اقتصادها على التصدير.
وف��ي آخ��ر م��ؤش��ر على ت��داع��ي��ات ال��ن��زاع،
خفضت «إياتا» بشكل كبير توقعاتها للنمو
في قطاع الشحن اجلوي لهذا العام ،منوهة إلى
التوترات بني الواليات املتحدة والصني كعامل
رئيسي مساهم في ذلك.
وأفادت الهيئة الدولية أنها تتوقع منو حجم

الشحن اجلوي بنسبة  2,0باملئة هذا العام،
خافضة بنحو النصف التوقعات التي أصدرتها
في ديسمبر وبلغت  3,7باملئة.
وانكمشت حركة الشحن اجل��وي بنسبة
 1,8باملئة في يناير وحده ،بحسب ما قال مدير
عام «إياتا» ورئيسها التنفيذي ألكساندر دي
جونياك للصحافيني في سنغافورة.
وق��ال كبير خبراء االقتصاد ل��دى «إياتا»
ب��راي��ان ب��ي��رس «ن��واج��ه مشكلة بالتجارة
العاملية .تضعف التجارة عبر احلدود بشكل
كبير وهذا أمر يضر بأعمالنا التجارية في عالم
الشحن».
وذك���ر االحت���اد ك��ذل��ك أن النمو ف��ي قطاع
الشحن اجلوي يتأثر سلبا كذلك بالضبابية
بشأن بريكست والنزعة احلمائية العامة.
وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون أنهم
يحققون تقدما نحو التوصل إلى حل للنزاع
التجاري لكن التصريحات املتناقضة الصادرة
من واشنطن و بكني تعني أن تاريخ التوصل
إلى اتفاق ال يزال غير واضح.

«اإلمارات دبي الوطني» يتجه
إلصدار سندات مبليار دوالر

ت��ب��اط��ؤ من���و ال���ن���اجت الصيني
ألدنى مستوى في  17عاما
انخفض منو ناجت الصناعات التحويلية في الصني إلى أدنى مستوى
في  17عاما في أول شهرين من العام ،مبا يشير إلى ضعف يشهده ثاني
أكبر اقتصاد في العالم من املرجح أن يؤدي إلى إطالق املزيد من إجراءات
الدعم من جانب بكني.
لكن مجموعة متباينة من البيانات املهمة الصادرة أظهرت أيضا منو
االستثمار العقاري ،في حني سجل إجمالي مبيعات التجزئة تباطؤا لكنه
اتسم باالستقرار ،مما ينبئ بأن االقتصاد ليس في خضم حالة تباطؤ أكثر
حدة في الوقت الراهن.
وتكثف الصني مساندة االقتصاد في الوقت الذي يبدو فيه أن النمو
يتجه لالنخفاض في  2019إلى أدنى مستوى في  29عاما ،لكن إجراءات
الدعم تستغرق وقتا في التطبيق .ويعتقد معظم احملللني أن النشاط رمبا
لن يستقر بشكل مقنع حتى منتصف العام.
وزاد اإلنتاج الصناعي  5.3باملئة في يناير وفبراير  ،مبا يقل عن
التوقعات ومسجال أبطأ وتيرة منذ أوائ��ل  .2022وك��ان من املتوقع
أن يتباطأ النمو إلى  5.5باملئة مقارنة مع النسبة البالغة  5.7باملئة
املسجلة في ديسمبر.
وتسارع منو االستثمار في األصول الثابتة ،وهو محرك رئيسي للنمو
في السابق ،إلى  6.1باملئة في أول شهرين من العام اجلاري وهو ما يزيد
قليال على توقعات احملللني ويرتفع على نحو هامشي عن النسبة البالغة
 5.9باملئة املسجلة في .2018
ويبدو أن معظم املكاسب ترجع إلى انتعاش في االستثمار العقاري،
الذي تسارع ألعلى مستوى في خمس سنوات عند  11.6باملئة على الرغم
من انخفاض مبيعات املنازل.
وفاق أداء مبيعات التجزئة املتوقع بقليل ،مع ارتفاع الرقم الرئيسي
للمبيعات  8.2باملئة في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة قبل عام،
ومبا يتماشى مع الوتيرة املسجلة في ديسمبر.
لكن معدل منو املبيعات يظل قابعا عند أدنى مستوى في  15عاما ،مبا
يعزز املخاوف من أن ثقة املستهلكني تتراجع على نحو مطرد مع تباطؤ
االقتصاد.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو
أسبوعني ،متجاوزا املستوى املهم البالغ 1300
دوالر لألونصة ،وسط الضبابية التي تكتنف
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ودفعت
املستثمرين إلى اإلقبال على األصول اآلمنة.
وبحلول الساعة  11:07بتوقيت غرينتش،
كان السعر الفوري للذهب مرتفعا  0.5باملئة
إلى  1308.15دوالر لألونصة ،بعدما بلغ أعلى
مستوياته منذ األول من مارس عند 1308.98
دوالر لألونصة .
وزاد سعر الذهب في العقود األميركية اآلجلة
 0.8%إلى  1308.50دوالر لألونصة ،بحسب
ما ورد في «رويترز».
وكانت رئيسة ال��وزراء البريطانية تيريزا
ماي قد مُنيت بهزمية ثانية بشأن خطتها التفاق
االنفصال ،ليشتد ان��زالق بريطانيا في أزمة
سياسية قبل املوعد املقرر للخروج من االحتاد
األوروبي في  29مارس .
وارتفع املعدن األصفر ،الذي يعتبر مالذا آمنا
في أوقات الضبابية السياسية واالقتصادية،
نحو  13%منذ المس أدنى مستوياته في أكثر

من عام ونصف العام في أغسطس من العام
املاضي.
وق��ال كبير احملللني ف��ي أكتيف ت��ري��دز في
مذكرة كارلو ألبرتو دي كاسا «حقيقة أن املعدن
النفيس جت��اوز مستوى  1300دوالر ميثل
مؤشرا إيجابيا ،مبا يفتح املجال أم��ام مزيد
من املكاسب» .وم��ن املتوقع حاليا أن يرفض
املشرعون البريطانيون خ��روج بريطانيا من
االحت���اد األوروب���ي ب��دون ات��ف��اق ف��ي تصويت
يجريه البرملان في الساعة  19:00بتوقيت
غرينتش ،وم��ن املقرر أن يصوتوا مجددا غدا
اخلميس على طلب تأجيل موعد االنفصال ،وهو
أمر يتعني أن توافق عليه جميع الدول األعضاء
السبع والعشرين في االحتاد األوروبي.
وم��ن بني امل��ع��ادن النفيسة األخ���رى ،ارتفع
البالديوم في املعامالت الفورية  0.5%إلى
 1549دوالرا لألونصة ،بينما ن��زل البالتني
 0.4%إلى  834دوالرا.
وزادت الفضة  0.5%إل��ى  15.52دوالر
لألونصة ،بعدما المست في وقت سابق أعلى
مستوياتها منذ األول من مارس.

سوفت بنك وتويوتا تبحثان استثمار مليار
السعودية تبلغ «منظمة التجارة» دوالر في وحدة أوبر للقيادة الذاتية

أظهرت وثيقة ص��ادرة عن أحد البنوك أن
بنك اإلمارات دبي الوطني ،بدأ تسويق سندات
دائمة مقومة بالدوالر بسعر استرشادي أولي
في نطاق  6.375و.% 6.5
وف��وّض «اإلم���ارات دب��ي الوطني» كال من
«بي.إن.بي باريبا» و»اإلم��ارات دبي الوطني
كابيتال» وبنك أبوظبي األول و»إتش.إس.بي.
س��ي» و»ن��وم��ورا» وبنك ستاندرد تشارترد
لترتيب اإلصدار.

وسيكون اإلصدار املزمع بقيمة مليار دوالر،
وسيتكون من سندات إضافية دائمة لدعم
رأس امل��ال األس��اس��ي غير قابلة لالستدعاء
مدتها  6سنوات.
واستقطبت السندات ،ذات أجل  6سنوات،
طلبات م��ن مستثمرين بقيمة  3.85مليار
دوالر.
وتعتبر السندات الدائمة مشابهة ألدوات
امللكية من حيث أنها ال حتمل أجل استحقاق.

«وول ستريت» ترتفع بفعل صعود
أسهم قطاع الرعاية الصحية

بحظر واردات أنواع من اللدائن
أبلغت السعودية منظمة التجارة العاملية بالئحة تنظيمية جديدة
حلماية اإلنسان والبيئة ،تقضي بقصر وارداتها على أنواع معينة من
اللدائن «قابلة للتحلل» ،على أن حتمل عالمة محددة إلثبات االمتثال
للشرط .جاء ذلك خالل اجتماع في «منظمة التجارة» الستعراض تنفيذ
اتفاق املنظمة بشأن «احلواجز التقنية أمام التجارة» واملضي قدما بخطة
العمل اجلديدة .2019-2021
وأم��ام الطرح السعودي لشروط استيراد أن��واع معينة من اللدائن
ومنتجاتها بأن تكون حصرا من نوع «أو إكس أو القابلة للتحلل» ،قال
االحتاد األوروبي ،بدعم من الواليات املتحدة ،إنه يقدر جهود السعودية
في مجال حماية اإلنسان والبيئة ،لكنه حث اململكة على تأجيل تنفيذ
هذا احلظر حتى يكون املزيد من الدراسات العلمية املتعلقة بالفوائد
البيئية احلقيقية للدائن القابلة للتحلل من نوع «أو أكس أو» ،قد وضع في
صيغته النهائية وأجري مزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة.
وسبق للسعودية أن أطلقت دراس��ة وطنية شاملة أعدتها الهيئة
السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة حول التأثير السلبي للدائن
على البيئة مت تسليمها لـ»منظمة التجارة» ،وطلبت من االحتاد األوروبي
تقدمي أي دراسات حديثة حول هذه املسألة .وتتطلب الالئحة السعودية
( 24صفحة) للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل ،أنواعا معينة من
اللدائن التي ميكن التخلص منها تشترط أن حتتوي على سماكة أقل من أو
تساوي  250ميكرونا ،لتكون «أو أكس أو قابلة للتحلل احليوي» وحتمل
عالمة محددة إلثبات االمتثال.

ق���ال م���ص���دران م��ط��ل��ع��ان إن م��ج��م��وع��ة من
املستثمرين بقيادة مجموعة سوفت بنك وشركة
تويوتا موتور جتري محادثات الستثمار مليار
دوالر أو أكثر في وحدة السيارات الذاتية القيادة
التابعة ألوبر تكنولوجيز ،في صفقة من شأنها
أن تقيم الوحدة عند خمسة مليارات إلى عشرة
مليارات دوالر.
وسيضخ هذا االستثمار سيولة في برنامج
أوبر للقيادة الذاتية ،الذي يكلف الشركة اخلاسرة

مئات املاليني من الدوالرات دون جني إيرادات.
كما قد تساهم الصفقة في إب��راز قيمة أوبر
في الوقت الذي تستعد فيه شركة تطبيقات نقل
الركاب لطرح أولي في البورصة قد يصل بقيمة
الشركة إلى أكثر من  100مليار دوالر.
وأحجمت أوب��ر وسوفت بنك عن التعليق.
وقال متحدث باسم تويوتا إن شركة السيارات
”تراجع وت��درس باستمرار مختلف خيارات
االستثمار“ ،لكن ليس لديها ما تعلن عنه.

ارتفعت األسهم األمريكية بقيادة مكاسب
قطاع الرعاية الصحية ،في الوقت الذي صعد
فيه سهم بوينج على ال��رغ��م م��ن أن ال��والي��ات
املتحدة منعت طائرات بوينج  737ماكس من
التحليق بصورة مؤقتة بعد سقوط طائرة تابعة
للخطوط اجلوية اإلثيوبية.
وارتفع املؤشر داو جونز الصناعي 148.29

نقطة ،أو ما يعادل  0.58باملئة ،إلى 25702.95
نقطة.
وصعد املؤشر ستاندرد آند بورز  500مبقدار
 19.43نقطة ،أو ما يعادل  0.70باملئة ،إلى
 2810.95نقطة.
وزاد املؤشر ناسداك املجمع  52.37نقطة ،أو
 0.69باملئة ،إلى  7643.41نقطة.

