
نزلت صادرات اليابان للشهر الثالث في 
فبراير في مؤشر على تنامي الضغوط على 
االقتصاد الذي يعتمد على التجارة ما يشير 
إلى أن البنك املركزي قد يضطر لطرح املزيد 
من برامج التحفيز في نهاية املطاف لتخفيف 
آث��ار تباطؤ الطلب اخل��ارج��ي واخلالفات 
ال��ت��ج��اري��ة. ودف���ع تباطؤ النمو العاملي 
واحل��رب التجارية بني الصني والواليات 
امل��ت��ح��دة وت��ع��ق��ي��دات ان��س��ح��اب بريطانيا 
م��ن االحت���اد األوروب���ي صناع السياسات 
للتحول إلى تبني موقف تيسيري في األشهر 
األخيرة. وتواجه اليابان وضعا مشابها 
لبقية دول العالم، حيث تكبح املصانع 
األنشطة وتتراجع الثقة في قطاع األعمال 
ف��ي أع��ق��اب تنامي الضبابية االقتصادية 
حول العالم. وأظهرت بيانات وزارة املالية 
أمس  االثنني أن الصادرات نزلت 1.2 باملئة 
على أس���اس س��ن��وي ف��ي فبراير مب��ا يزيد 
عن توقعات احملللني في استطالع أجرته 

رويترز أشار إلى هبوط 0.9 باملئة.
ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير 
على أساس سنوي بلغ 8.4 باملئة، لتسجل 

الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على 
التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات 

والصلب ومعدات إنتاج أشباه املوصالت.
وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة 
من املؤشرات الضعيفة في اآلون��ة األخيرة 
مثل إنتاج املصانع ومقياس رئيسي لإلنفاق 
الرأسمالي مما أث��ار مخاوف من أن اجتاه 

النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد 
احل��رب رمب��ا يكون وص��ل لنهاية املطاف. 
ويقول بعض احملللني إنه ال ميكن استبعاد 
ح��دوث رك��ود. وقلصت احل��رب التجارية 
بني الواليات املتحدة والصني، أكبر سوقني 
للصادرات اليابانية، حجم التجارة العاملية.

وأظهرت بيانات ال��وزارة أن الصادرات 

للصني، أكبر شريك جتاري لليابان، ارتفعت 
5.5 باملئة على أساس سنوي بفضل شحنات 
معدات إنتاج اشباه املوصالت والسيارات، 

متعافية من هبوط 17.4 باملئة في يناير.
غير أن إجمالي ال��ت��ج��ارة م��ع العمالق 
اآلسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات 
للصني 6.3 باملئة في أول شهرين من العام 
مقارنة بنفس الفترة قبل ع��ام حتى بعد 
حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية 
اجل��دي��دة. وارتفعت قيمة التجارة الكلية 
املعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7 باملئة 
على أس��اس شهري في فبراير وه��ي أكبر 
زيادة في عامني. ونزلت أحجام الصادرات 
0.6 باملئة في عام حتى فبراير مقابل تراجع 

بنسبة تسعة باملئة في الشهر السابق.
وزادت ال��ص��ادرات اليابانية للواليات 
املتحدة اثنني باملئة في حني منت ال��واردات 
من ال��والي��ات املتحدة 4.9 باملئة مما أدى 
لتراجع الفائض ال��ت��ج��اري م��ع ال��والي��ات 
املتحدة 0.9 باملئة على أساس سنوي إلى 
624.9 مليار ين )5.60 مليار دوالر( في 

فبراير.

ارتفع اجلنيه املصري إلى أعلى مستوياته في أكثر 
من عامني، مدعوما بزيادة تدفقات األموال األجنبية على 

البالد.
وج��رى ت��داول العملة بسعر 17.34 جنيه للدوالر ، 
لتزيد أكثر من ثالثة باملئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي 

سجلته في 22 يناير حني بدأت أحدث موجة صعود لها.
وق��ال هاني فرحات خبير االقتصاد ببنك االستثمار 
امل��ص��ري س���ي.آي كابيتال ”ترون أن معظم امل��ؤش��رات 
تتحسن... السياحة والصادرات وإحالل اإلنتاج احمللي 
من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويالت التي بلغت 
مستوى ذروة، واالستثمارات األجنبية املباشرة التي 

تتحسن قليال“.
وأض���اف أن ارت��ف��اع التدفقات يرجع ف��ي ج��زء كبير 
منه إلى تخلي مصر عن آلية حتويل أم��وال املستثمرين 
األجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبني في بيع 
ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية حتويل أموالهم إلى 

اخلارج بالدوالر.
وتابع ”فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات 
الداخلة إلى البالد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بني 
البنوك... وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات 

اجلنيه أمام الدوالر“.
وقال ”أعتقد أن األمر تأخر قليال. فلو أن آلية التحويل 

ألغيت قبل عام، حلدث الصعود قبل عام“.
ومنذ أن حرر البنك املركزي سعر صرف اجلنيه في 
2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء االقتصاد 
إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة احمللية التي لم حتظ 

بهذه القوة منذ مارس 2017.
وقال ألني سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، 
إن ارتفاع التدفقات يرجع أيضا إلى زيادة الشهية ألدوات 
اخلزانة املصرية من املتعاملني الراغبني في االستفادة من 

فروق أسعار الفائدة وحتسن ميزان املدفوعات.
وأض���اف سانديب ”استأنفنا اآلن ص���ادرات الغاز 
الطبيعي املسال... فعلى أساس سنوي، وبافتراض أننا 

نصدر مليار ق��دم مكعبة من الغاز يوميا، يضيف ذلك 
صادرات بأكثر من ملياري دوالر سنويا“.

وأصبحت مصر، التي تصدر حاليا 1.1 مليار قدم 
مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 
2018، في حتول كبير للبلد الذي أنفق نحو ثالثة مليارات 
دوالر على واردات الغاز الطبيعي املسال السنوية في 

.2016
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ق��ال وزي��ر الطاقة السعودي خالد الفالح 
أمس  االثنني إنه على ثقة من أن منتجي النفط 
في منظمة البلدان امل��ص��درة للبترول )أوب��ك( 
وال��ش��رك��اء م��ن خ��ارج��ه��ا سيبلغون مستوى 
االمتثال الكامل للتخفيضات بل سيتجاوزونه 

في األسابيع املقبلة.
وتابع الفالح للصحفيني في باكو أن مستويات 
املخزون واالستثمارات النفطية هما العامالن 
األساسيان اللذان يوجهان حتركات مجموعة 

املنتجني.
وأض���اف أن ت��ق��دي��رات ق��ط��اع النفط تظهر 
احلاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دوالر 
على مدى العقدين القادمني لتلبية منو الطلب 

على اخلام.
وذك��ر إن منظمة البلدان امل��ص��درة للبترول 
)أوبك( وحلفاءها من خارج املنظمة بحاجة إلى 
إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد 
اجتماع في أبريل نيسان، مضيفا أن الواليات 

املتحدة ال متارس ضغوطا لزيادة اإلمدادات.
وقال خالد الفالح للصحفيني في باكو عاصمة 
أذربيجان ”لسنا حتت ضغط سوى )ضغط( 
السوق“، مضيفا أنه ليست هناك حاجة لتغيير 

سياسة اإلنتاج حتى يونيو حزيران.
وأضاف أنه طاملا ترتفع مستويات املخزونات، 
ستظل السياسة كما هي وإن التحالف لن يغير 
املسار حتى يكون هناك انخفاض في املخزونات.

وقالت السعودية إن مهمة أوب��ك في إع��ادة 
التوازن إلى سوق النفط لم تكتمل بعد في الوقت 
ال��ذي ال ت��زال فيه امل��خ��زون��ات العاملية ترتفع 
رغم العقوبات األمريكية القاسية على إيران 

وفنزويال.
وذك��رت روسيا، التي تخفض إنتاج النفط 
م��ع أوب���ك، أي��ض��ا إن خفض اإلم����دادات سيظل 
مستمرا على األق��ل حتى يونيو ح��زي��ران، حني 
يزداد وضوح اخلطوات التالية التي ستتخذها 

واشنطن خلفض صادرات نفط إيران وفنزويال.
وزادت الواليات املتحدة صادراتها النفطية 
كثيرا في األشهر األخيرة، بينما فرضت عقوبات 
على فنزويال وإي��ران لتقليص شحناتهما إلى 

األسواق العاملية.

قال إن الواليات املتحدة ال متارس ضغوطًا لزيادة اإلمدادات

الفالح : واثق من االمتثال الكامل 
لتخفيضات إنتاج أوبك خالل أسابيع

اجلنيه املصري يصعد ألعلى مستوى في أكثر من عامني

خالد الفالح

أغلق املؤشر نيكي الياباني مرتفعا أمس  االثنني 
مع اقتفاء األسهم املرتبطة بشركات الرقائق أثر 
نظيرتها األمريكية الصاعدة، لكن ضعف بيانات 
الصادرات في شهر فبراير كبح االجتاه الصعودي 
للسوق. وأغلق املؤشر نيكي مرتفعا 0.6 باملئة إلى 

21584.50 نقطة.
وارتفعت األسهم األمريكية ، فيما حقق املؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 أفضل مكسب أسبوعي منذ 
نهاية نوفمبر ، وقادت أسهم التكنولوجيا املؤشر 
ناسداك ليحقق أفضل ارتفاع أسبوعي منذ بداية 
العام اجلاري. ومن بني األسهم اليابانية املرتبطة 
بالرقائق، ارتفع سهم سومكو 3.9 باملئة وصعد 
سهم طوكيو إلكترون 3.2 باملئة وأض��اف سهم 

أدفانتست كورب 2.1 باملئة.
وصعدت األسهم ذات الثقل على املؤشر أيضا، 
مع ارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 1.2 باملئة 

وصعود أسهم فانوك كورب 1.6 باملئة.

وكانت مكاسب السوق األوسع نطاقا محدودة 
ج��راء مخاوف بشأن الطلب العاملي بعد بيانات 
أظهرت انخفاض ص��ادرات اليابان للشهر الثالث 
على التوالي في فبراير ، بسبب تراجع شحنات 

معدات إنتاج أشباه املوصالت والسيارات.
كما أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصني، 
أكبر شريك جت��اري لليابان، ارتفعت 5.5 باملئة 
على أساس سنوي، متعافية من انخفاض نسبته 

17.4 باملئة في يناير.
وتسجل األسهم الدفاعية أداء يفوق السوق منذ 
بداية مارس ، مع ارتفاع مؤشر القطاع العقاري 
خمسة باملئة وص��ع��ود مؤشر ش��رك��ات صناعة 
األدوية 2.7 باملئة وزيادة مؤشر قطاع املرافق 1.4 
باملئة. ورب��ح املؤشر نيكي 0.9 باملئة منذ بداية 

الشهر اجلاري.
وارتفع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.7 باملئة 

إلى 1613.68 نقطة.

»نيكي« يرتفع مدفوعًا باألسهم 
املرتبطة بالرقائق

تراجع صادرات اليابان مجددًا بسبب ضعف الطلب اخلارجي

القويز: نتوقع تضاعف االستثمار 
األجنبي في األسهم السعودية

وصف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق املالية 
السعودية محمد القويز، انطالق أول��ى مراحل 
ترقية »تداول« ل�«فوتسي راسل« و«إس أند بي داو 
جونز« ب�«النقلة الكبيرة« في تشكيلة املستثمرين، 
وهي إيذان لدخول املستثمرين ذات االستراتيجية 

الساكنة.
وق���ال: »ع��ام 2019 ه��و ع��ام مفصلي للسوق 
السعودية، وهو يؤشر لتنويع قاعدة املستثمرين، 
بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، 
وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام 

متلك املستثمرين األجانب«.
وتابع: »حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق 
السعودية تقع في املرتبة ال�25 عامليا من حيث 
الرسملة السوقية، وه��ي أكبر س��وق في الشرق 

األوسط«.
وعن األهداف بالنسبة الستثمارات األجانب في 
السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة 

مساهمة »تداول« في االقتصاد.
وفي حني أشار إلى أن ملكية األجانب وصلت إلى 
%5.12، توقع أن تصل هذه النسبة إلى الضعف، 
»واليوم نتطلع إلى املستثمر االستراتيجي جنبا 
إلى جنب مع املستثمر األجنبي بعدما كان التركيز 

ينصب سابقا على املستثمرين املاليني«.
وت��ب��دأ أول���ى م��راح��ل ت��رق��ي��ة ال��س��وق املالية 
السعودية »ت��داول« للمؤشرين العامليني فوتسي 
راسل وإس أند بي داو جونز في ال�18 من الشهر 
اجل���اري بحسب أس��ع��ار إق��ف��ال ال�14 م��ن م��ارس 

املاضي.
وب��ن��اًء على م��ا أعلنته فوتسي راس���ل، سيتم 
انضمام السوق املالية السعودية ملؤشر األسواق 

الناشئة على 5 مراحل.
تبدأ املرحلة األول��ى في ال�18 من مارس املقبل 
بضم %10 من السوق، أما املرحلة الثانية فستكون 

في ال�22 من أبريل املقبل بضم %15 من السوق.
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.

يأتي قرار فوتسي راسل بتنفيذ عملية االنضمام 
على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر 
تطبيقها على املؤشر ونتيجة ثقل وزن »تداول« من 

املؤشر.
ومن املتوقع أن تستحوذ تداول على %2.7 من 
إجمالي قيمة املؤشر، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 

%4.6 عقب إدراج أرامكو في البورصة احمللية.
وتتوقع فوتسي راسل أن تؤدي ترقية السوق 
السعودية إلى تدفق 20 مليار دوالر خالل السنوات 
القليلة املقبلة، لتكون سوقاً جاذبة لالكتتابات 

األولية.
هذا وسيتم انضمام »تداول« ملؤشر إس آند بي 
داو جونز على مرحلتني، حيث سيتم تنفيذ املرحلة 
األول��ى في الثامن عشر من م��ارس املقبل بنسبة 

%50 من الوزن اإلجمالي للسوق السعودية.

بسيرسكه : اندماج دويتشه 
وكومرتس يعرض 20 ألف 

وظيفة للخطر
قال رئيس احتاد فيردي العمالي في أملانيا في مقابلة إعالمية 
أمس  االثنني إن االندماج بني دويتشه بنك وكومرتس بنك قد 
يعرض 20 ألف وظيفة للخطر، وذل��ك بعد يوم من تأكيد كال 

البنكني أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما.
وقال فرانك بسيرسكه، رئيس احتاد فيردي وعضو بهيئة 
اإلشراف في دويتشه بنك، لصحيفتي شتوجتارتر تسايتوجن 
وشتوجتارتر ناخريشنت األملانيتني ”قد تصبح نحو 20 ألف 

وظيفة أو أكثر عرضة للخطر“.
وقال إن اندماج عمليات البنكني األملانيني سيؤدي إلى ظروف 

إشكالية من وجهة نظر العاملني.

ش������رك������ات م����ص����ري����ة جت��م��د 
طلبات استيراد الغاز

جمدت ش��رك��ات من 
ال��ق��ط��اع اخل����اص في 
مصر طلبات للحصول 
على رخ��ص الستيراد 

الغاز للسوق احمللي.
وقال وزير البترول 
املصري األسبق، أسامة 
ك��م��ال ف��ي مقابلة مع 
»العربية«، إن معدالت 
اإلن�����ت�����اج امل���ص���ري 
ارتفعت إلى 7.5 مليار 
ق��دم غ��از يومياً، وهذا 
ت��س��ب��ب ف����ي حت��ق��ي��ق 
فائض م��ن االستهالك 
وت��وج��ي��ه��ه للتصدير 

مبقدار 4 شحنات جاهزة للتصدير في أبريل املقبل.
وأش��ار كمال إلى أن »الفترة املاضية شهدت جهدا كبيرا من 
احلكومة املصرية في تكثيف أعمال البحث واالستكشاف والتنمية 
واإلس���راع بإنتاج بعض اآلب���ار التي كانت تعاني م��ن بعض 

املشاكل«.
وق��ال إن تكثيف اجلهود احلكومية أدى إلى إنتاج »أكثر من 
7.5 مليار قدم مكعبة غاز يوميا، وهناك 4 شحنات غاز متوفرة 
للتصدير في أبريل، وذلك يعني أن السوق احمللي مكتٍف، وأنا 

لست مع أن القطاع اخلاص يجمد خططه نحو استيراد الغاز«.
وأوض���ح أن »ه��ن��اك م��ج��االت كثيرة ميكن للقطاع اخل��اص 
استيراد الغاز من أجلها في مجال توليد الكهرباء والصناعات 
وكلها محتاجة إل��ى غ��از، ولذلك فإنني مع أن يستمر القطاع 
اخلاص بهذا األمر، وعندي جتربة شبيهة في العام 2012 عندما 
طلب القطاع اخلاص االستيراد ووافقنا على االستيراد قبل إنشاء 

جهاز تنظيم الغاز الذي جرى إنشاؤه مؤخرا«.
وتطرق إلى مسألة أن القطاع اخلاص »تباطأ في االستيراد وفي 

الكميات وكانوا يريدون االستيراد بسعر مدعم من احلكومة«.
واعتبر أن وج��ود أنابيب غ��از مع ال��دول امل��ج��اورة »يساعد 
ويحسن من استيراد الغاز في ح��ال اتفق القطاع اخل��اص مع 
الدول املجاورة ويفترض أن يشرع القطاع اخلاص بعمل خطط 
أعمال مع مجموعة املستثمرين ليتمكنوا من تصريف هذا الغاز 
واالستثمارات التي ممكن أن تنشأ من ه��ذا القطاع مهمة جداً 

لالقتصاد«.

هوجن كوجن تغرم »يو بي إس« 
50 مليون دوالر السويسري 

أدان منظم السوق املالية في هوجن كوجن املصرف 
السويسري األول “يو بي إس” بدفع غرامة مالية 
ق��دره��ا 375 مليون دوالر ه��وجن ك��وجن )نحو 50 
مليون دوالر(، وتعليق املصرف من النشاط ملدة سنة 

واحدة في املستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلنت هيئة األوراق املالية والعقود اآلجلة في 
هوجن كوجن، باعتبارها املستشار الرئيس في مجال 
االكتتاب العام في بورصة األوراق املالية، أن اإلجراء 

يتعلق مبصرف “يو بي إس” وكذلك بفرعه احمللي. 
وتتعلق احلالة، التي أدين فيها املصرف في إطار 
إدخاله ثالثة اكتتابات على األقل في سوق األوراق 

املالية في هوجن كوجن.
وبعد تصفية إحدى هذه الشركات، وهي “جاينا 

فورستري هولدنك”، بعد 14 شهرا م��ن دخولها 
البورصة، اجتهت هيئة األوراق املالية إلى فحص 
أنشطة امل��ص��رف السويسري ال���ذي راف���ق عملية 

االكتتاب بوصفه “اجلهة الراعية” الرئيسة.
وعادة ما تقوم املؤسسة، التي تضطلع بهذا الدور 
بجمع رس��وم أعلى من تلك التي تدفع للمؤسسات 
األخ��رى املشاركة في عملية االكتتاب ال��ع��ام، لكن 
ينبغي عليها في املقابل ضمان دقة املعلومات املقدمة 

من الشركة في نشرة البيانات اخلاصة بها.
 وف��ي تفاصيل القضية املطروحة، تنتقد هيئة 
األوراق املالية في هوجن كوجن مصرف “يو بي إس” 
عدم حرصه على التدقيق جيدا في املعلومات املقدمة 

من الشركات الراغبة في دخول البورصة.

محمد القويز

أسامة كمال


