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الشركات الكبيرة ترفع نيكي وتألق صناع السيارات والبنوك

أسهم أوروبا تنخفض.. والنتائج تضعف املعنويات
تــراجــعــت األســهــم األوروبــيــة فــي مستهل 
التعامالت امس  الثالثاء مع تدفق تقارير وأنباء 
عن بعض الشركات قوضت املعنويات رغم 
استمرار الثقة في القوة الكامنة باالقتصاد 
األوروبي ومنو عاملي متزامن. وبحلول الساعة 
0820 بتوقيت جرينتش نزل املؤشر ستوكس 
600 األوروبي 0.3 باملئة مع انخفاض معظم 

مؤشرات البورصات والقطاعات األوروبية.
وفقد املؤشر داكس األملاني 0.2 باملئة فقط 
بعدما قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
إنها تفضل إجراء انتخابات جديدة على قيادة 
حكومة أقلية عقب فشل مــحــادثــات تشكيل 
حكومة ائتالفية. وكــان سهم شركة أجريكو، 
كبرى شركات اإلمداد املؤقت للكهرباء املدرجة 
في العالم، هو األسوأ أداء في البورصة إذ هوى 
9.7 باملئة بعد إشعار أثــار قلق املستثمرين 

بشأن آفاق 2018.
وعانت شركات بريطانية أخــرى بعد نشر 
نتائجها، مثل سهم ميلروز الذي هبط 7.1 باملئة 
وجونسون ماثي الذي انخفض أربعة باملئة، 
إلى جانب سهمي انترتك وكومباس اللذين نزال 

2.6 و3.3 باملئة على الترتيب. وتصدر سهم 
إيزي جت قائمة الرابحني بصعوده 4.6 باملئة 
بعدما قالت الشركة إنها تستفيد من انهيار 

منافسني لها ومن مشكالت تواجهها ريان اير.
كما ارتفعت األسهم اليابانية امس  الثالثاء 
بفضل األداء القوي للشركات الكبيرة مثل صناع 

الــســيــارات ومنتجي مــعــدات ميكنة املصانع 
بينما دعــمــت الــتــوتــرات الــكــوريــة الشمالية 
األسهم املرتبطة بالصناعات العسكرية. وأغلق 
املؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.7 باملئة عند 
22416.48 نقطة وزاد املؤشر توبكس األوسع 

نطاقا بالنسبة ذاتها مسجال 1771.13 نقطة.
وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات 
حيث ارتفع سهم تويوتا موتور 1.4 باملئة 
وسوبارو كورب 1.7 باملئة. واستقطبت أسهم 
شركات ميكنة املصانع املشترين ليزيد سهم 
فانوك كورب 1.8 باملئة وكاينس كورب 1.7 
باملئة. وانضمت البنوك ملوجة الصعود حيث 
زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه 
املالية 1.2 باملئة ومجموعة ميزوهو املالية 

0.9 باملئة.
وتكهن املستثمرون األفــراد بأن الطلب على 
املعدات العسكرية سيزيد بعد أن وضع الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية مجددا 
على قائمة الدول الراعية لإلرهاب االثنني مما 
رفع أسهما مثل إيشيكاوا سايساكوشو وهوا 

لآلالت 9.3 باملئة و17 باملئة على الترتيب.

احدى البورصات االوروبية

الذهب يرتفع واألنظار على محضر اجتماع مجلس االحتياطي األميركي
ارتفعت أسعار الذهب امس  
ــاء قــبــل صـــدور مــذكــرة  ــالث ــث ال
اجــتــمــاع مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
ــك املــركــزي  ــن ــب االحتــــــادي )ال
األمريكي( األخير خــالل األيــام 
املقبلة والتي قد تعطي مؤشرا 
عــلــى وتـــيـــرة الـــرفـــع احملتمل 

ألسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في املعامالت 
الفورية 0.2 باملئة إلى 1279.21 
دوالر لــأوقــيــة )األونـــصـــة( 
بحلول الساعة 0553 بتوقيت 
جرينتش ونزل املعدن نحو 1.4 
باملئة يــوم االثنني متكبدا أكبر 
خسارة يومية من حيث النسبة 

املئوية منذ 11 سبتمبر أيلول.

وارتــفــع الــذهــب فــي العقود 
األمريكية اآلجلة تسليم ديسمبر 
كــانــون األول 0.3 باملئة إلى 

1279.20 دوالر.
وارتفع السعر الفوري للفضة 
0.2 باملئة إلــى 16.95 دوالر 
لأوقية وزاد البالتني 0.5 باملئة 

إلى 928.50 دوالر.
وصعد البالديوم 0.3 باملئة 

إلى 991.50 دوالر.
ويــوم االثــنــني نزلت الفضة 
2.3 باملئة لتمنى بأكبر خسارة 
يومية من حيث النسبة منذ 26 
سبتمبر أيــلــول وفقد البالتني 
نحو ثالثة باملئة وهو أسوأ أداء 

الذهب يعود إلى االرتفاعللمعدن منذ أوائل مايو أيار.

أكد كبير مفاوضي االحتاد األوروبي لشؤون 
بريكست ميشال بارنييه ، االستعداد لعرض 
االتفاق التجاري “األكثر طموحا” على اململكة 
املتحدة بعد انفصالها عن االحتاد شرط احترامها 

الشروط األوروبية الصارمة.
وما زال فتح املفاوضات مع لندن بشأن اتفاق 
للتجارة احلــرة بعد انفصالها فــي )مــارس( 
2019 االتــفــاق على ظــروف االنــفــصــال التي 
منحت أولوية على غرار تبعاته على أيرلندا أو 

املتوجبات املالية، وفقا لـ”الفرنسية”.
وقال بارنييه أثناء خطاب أمام مركز اإلصالح 
األوروبــي للدراسات “إذا جنحنا في التفاوض 
على انسحاب منظم وحتديد قواعد تعامل منصفة 
للمستقبل فال بد أن تكون عالقتنا املستقبلية 

طموحة. هذا هو اخليار الذي نفضله”.
ــاف “هذا السبب الــذي دفعنا إلــى بدء  وأض
اســتــعــدادات داخلية مــع الـــدول األعــضــاء كي 
نبحث املستقبل ما أن نتفق على طريقة معاجلة 
املاضي”. ووسط هذه الظروف “سيكون االحتاد 
األوروبي مستعدا لعرض مقاربته األكثر طموحا 

من اتفاقات التبادل احلر” على اململكة املتحدة.
فـــازت بــاريــس فــي الــســبــاق الـــذي خاضته 
الحتضان مقر الهيئة املصرفية األوروبية التي 
ستغادر بريطانيا بعد خــروج اململكة املتحدة 

من االحتاد األوروبــي في مارس 2019. ويأتي 
هذا النصر الفرنسي بعدما استطاعت أمستردام 
الفوز باحتضان مقر الوكالة األوروبية لأدوية. 
ويبلغ عدد املوظفني في الوكالتني األوروبيتني 
نحو ألف شخص في لندن بحسب “بي بي سي”.

ــل  ــوي ــان ــي إمي ــس ــرن ــف ــس ال ــي ــرئ ـــــَرد ال وغ
مــاكــرون على تويتر إن “فوز بــاريــس يعد 

اعترافا بجاذبية فرنسا والتزامها األوروبي”. 
وشارك وزراء من الدول األعضاء في االحتاد 
ــــي الــبــالــغ عــددهــم 27 فــي تصويت  األوروب
سري الختيار الفائزين باحتضان الوكالتني 
األوروبيتني بعد خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبــــي )بــريــكــســت( فــي مـــارس 2019. 
وترشحت 16 مدينة الستضافة وكالة األدوية 

فيما 8 مدن تسابقت الستضافة مقر الهيئة 
املصرفية األوروبية من بينها : بروكسل ودبلن 
وفرانكفورت وباريس وبــراغ ولوكسمبورغ 
وفينا ووارسو. وصدر القرار النهائي لصالح 
باريس وفق عملية سحب بالقرعة ضد دبلن 
وفرانكفورت التي حتتضن البنك املركزي 

األوروبي.
ويعد الفوز باحتضان مقر الوكالة األوروبية 
لأدوية أكثر فائدة بني الوكالتني األوروبيتني 
ألنها ستجعل البلد املضيف مركزا لصناعة 
األدوية في أوروبا. وقال وزير الدولة اإليطالي 
للشؤون األوروبية ساندرو غوزي إن “حصول 
أمــســتــردام على حــق استضافة مقر الوكالة 
األوروبية لأدوية يعد مبثابة خسارة مباراة 
لكرة القدم جراء ركالت الترجيح”. وقال ستيف 
بيتس الرئيس التنفيذي جلميعه الصناعات في 
اململكة املتحدة إن “الشركات اليوم حتتاج إلى 
اليقني وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التوصل 
التفاق مبكر وفق إطار زمني انتقالي والعمل 
على استمرار التعاون املنظم الدقيق”. وأضاف 
بيتس “يجب علينا ضمان أن ال يعطل خروج 
بريطانيا من االحتــاد األوروبــي وصول اآلمن 
لأدوية الطبية لعشرات املاليني من العائالت 

في دول االحتاد األوروبي وبريطانيا”.

باريس وأمستردام حتتضان أهم الوكاالت األوروبية بعد االنفصال 

استعداد أوروبي التفاق جتاري مشروط مع لندن عقب  »بريكست«

اوروبا تقترب من اتفاق مع لندن حول بريكست

ــيــرة الــتــركــيــة إلــى  ــل ــت ال ــزل ن
مستوى قياسي عند 3.9519 ليرة 
للدوالر امــس  الثالثاء، لتواصل 
نزيف اخلسائر بفعل املخاوف 
املرتبطة بعالقات أنقرة املتوترة 
مع واشنطن ومخاطر التضخم 
والضبابية التي تكتنف السياسة 

النقدية.
وبـــحـــلـــول الـــســـاعـــة 0637 
بتوقيت جرينتش بلغت العملة 
التركية 3.9480 لليرة للدوالر، 
بعدما نزلت عن املستوى القياسي 
املنخفض السابق البالغ 3.9417 
الـــذي سجلته فــي يناير كانون 
ــيــرة عند  ــقــت الــل ــي. وأغــل ــان ــث ال

3.9290 يوم االثنني.

وتــتــركــز املــخــاوف املرتبطة 
بــالــعــالقــات األمــريــكــيــة على 
محاكمة تاجر الذهب التركي رضا 
ضراب املتهم بانتهاك العقوبات 
األمريكية مع إيــران، وهي قضية 
وصفها املتحدث باسم احلكومة 
التركية يوم االثنني بأنها ”مؤامرة 
واضحة على تركيا“ تفتقر ألي 

أساس قانوني.
وينتاب القلق املتعاملني أيضا 
بشأن آفــاق السياسة النقدية، 
بعدما قال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان األسبوع املاضي إن 
عدم تدخل احلكومة في السياسة 
النقدية تسبب في معاناة تركيا 

من ارتفاع التضخم.

الليرة التركية تهبط ملستوى قياسي أمام الدوالر وسط توتر العالقات مع أميركا

هبوط في مستوى الليرة التركية

ت�������راج�������ع اح�����ت�����ي�����اط�����ي ال���ن���ق���د 
9 باملئة  األجنبي لألردن 

في نهاية أكتوبر
ــرت أرقــــام للبنك املــركــزي  ــه أظ
ــاء تــراجــع  ــالث ــث ـــــي امــــس  ال األردن
احتياطي العمالت األجنبية تسعة 
باملئة في نهاية أكتوبر تشرين األول 
املــاضــي مقارنة مــع نهاية 2016. 
وبلغت قيمة االحتياطي األجنبي 
للمملكة فــي نهاية أكتوبر تشرين 

األول نحو 11.72 مليار دوالر مقارنة 
مع حوالي 12.88 مليار دوالر في 
نهاية العام املاضي. وبدأ االحتياطي 
األجــنــبــي فــي األردن باالنخفاض 
منذ بــدايــة 2016 بفعل تــراجــع في 
ــالت  ــوي ــبــي وحت االســتــثــمــار األجــن

مقر املركزي االردنياملغتربني والدخل السياحي.

ارتفاع البطالة بسبب تدهور األوضاع
 في االقتصادات الناشئة

ذكرت منظمة العمل الدولية أنه من املتوقع أن ترتفع نسبة البطالة العاملية بني 
الشباب بشكل طفيف هذا العام بسبب تدهور األوضاع في االقتصادات الناشئة. وقالت 
املنظمة التابعة لأمم املتحدة في جنيف يوم االثنني إن البطالة بني الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و 24 عاما ستسقر عند 13.1 % هذا العام والعام املقبل مقارنة 
بـ 13 % العام املاضي. وقدرت املنظمة أن هناك نحو 70.9 مليون شاب وشابة بدون 
عمل هذا العام. وأضافت أنه من املتوقع أن تضيف املناطق الناشئة مبا في ذلك أمريكا 
الالتينية والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا 200 ألف شاب إلى عدد العاطلني عن 
العمل خالل هذا العام. واحتلت البطالة بني الشباب في العالم العربي أعلى نسبة بـ 
30 % خالل العام اجلاري ثم أفريقيا بنسبة 28.8 %. وقالت منظمة العمل الدولية إن 
39 % من العاملني الشباب نحو 161 مليون شاب يعيشون في فقر. وترتفع معدالت 
الفقر بني الشباب أكثر من العمال األكبر سنا. ويظهر هذا الفرق بشكل خاص في املنطقة 
العربية وفي جنوب آسيا وفي البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. 
وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على منطقة جنوب الصحراء الكبرى في السنوات 
األخيرة فإن 69 % من الشباب في املنطقة ميكن وصفهم بأنهم عمال فقراء. وأشارت 
املنظمة إلى أن  %70 من املهاجرين في العالم تقل أعمارهم عن 30 سنة. مستشهدة 

ببحث أجرته مبادرة “حلول عمالة الشباب” الدولية للقطاعني العام واخلاص.

ال����س����ودان ي��ع��ل��ن إج�������راءات ع��اج��ل��ة 
للحد  من نزوح النقد األجنبي

أعلن السودان عدداً من اإلجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العمالت 
األجنبية من النظام املصرفي في البالد وحتقيق استقرار اجلنيه بعدما هبطت العملة 

احمللية بشدة في األسابيع املاضية في ظل نقص الدوالر.
وقال وزير املالية محمد الركابي: “إنه في إطار اإلجراءات اجلديدة، لن تكون شركات 
الدولة قادرة لفترة مؤقتة على طلب العملة الصعبة وسيجري حتديد سقف لتحويالت 

العمالت األجنبية”.

ت��راج��ع م��ؤش��ر ن��ش��اط ال��ص��ن��اع��ة ال��ك��ل��ي في 
طوكيو خالل سبتمبر املاضي

أظهرت بيانات وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة امس  
الثالثاء تراجع مؤشر نشاط الصناعة الكلي في اليابان خالل سبتمبر املاضي بأكثر من 

املتوقع بعد ارتفاعها خالل الشهر السابق.
وقد تراجع مؤشر نشاط الصناعة الكلي بنسبة %5.0 خالل سبتمبر املاضي 
مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه بنسبة %2.0 شهريا خالل أغسطس املاضي وفقا 
للبيانات املعدلة، في حني كان احملللون يتوقعون تراجع املؤشر بنسبة %4.0 فقط 
خالل سبتمبر املاضي. في الوقت نفسه تراجع املؤشر الفرعي لناجت قطاع التشييد 
خالل سبتمبر املاضي بنسبة %3.2، في حني تراجع الناجت الصناعي بنسبة 1% 

وتراجع املؤشر الثانوي بنسبة %2.0 خالل الشهر نفسه.
في الوقت نفسه تراجعت وتيرة ارتفاع مؤشر نشاط الصناعة الكلي خالل سبتمبر 
املاضي مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة %7.1 خالل 

الشهر السابق.

»ج�������ول�������دم�������ان س��������اك��������س«: ال�����ن�����م�����و س���ي���س���ت���م���ر 
ب�2018.. والديون الصينية مصدر قلق

قال بنك “جولدمان ساكس” إن النمو االقتصادي العاملي في 2018 سيستمر في 
االرتفاع، إال أن خطة الصني خلفض االقتراض تخلق حالة من عدم اليقني.

وأضاف “أندرو تيلتون” كبير االقتصاديني بالبنك في منطقة آسيا واحمليط الهادي، 
في حوار مع وكالة “بلومبيرج”، اليوم الثالثاء، أنهم متفائلون بشأن العام القادم، 

مشيراً إلى أنه ال تزال هناك مساحة حتى يشهد العالم مزيداً من النمو في 2018.
وتابع أن خطة الصني لكبح املخاطر املالية واحدة من أكبر األسباب املتعلقة بعدم 
اليقني، مشيراً إلى أن السرعة التي قرروا من خاللها التحرك إلى معدالت ائتمان أقل، إلى 

جانب قدرتهم على االلتزام بذلك تدريجياً “هو حقاً مفتاح عام 2018”.
وأوضح محلل البنك األمريكي أن الصني وحدها تستحوذ على نصف استثمارات 
العالم، لذلك فإلن تشديد هذا املجال وتباطؤ االستثمار تدريجياً لن يعم على الصني 
وحدها لكن العالم بأكمله”. وفي أكتوبر املاضي، تباطأ معدل منو القروض اجلديدة في 
الصني عند أدنى مستوى في عام حيث تراجع إجمالي التمويل إلى 1.04 تريليون يوان 
)156.6 مليار دوالر( خالل شهر أكتوبر املاضي، مقارنة مع 1.82 تريليون يوان في 

الشهر السابق له.    

رئيس الوزراء املاليزي يحث الدول االسالمية 
على االستثمار النوعي مبجال التعليم 

حث رئيس الوزراء املاليزي جنيب عبدالرزاق امس  الثالثاء الدول االسالمية الى 
االستثمار النوعي في مجال التعليم اذ تفتقر العديد من دول العالم االسالمي الى هذه 

النوعية من االستثمارات وهو ما يشكل حتديا كبيرا لالمة.
وشدد عبدالرزاق خالل افتتاح اعمال املنتدى االقتصادي االسالمي العاملي )وييف( 
على ضرورة تزويد شباب االمة االسالمية مبهارات عالية من التفكير لكي يكونوا اكثر 

انفتاحا وابتكارا وتكيفا مع املستجدات والتطورات اجلديدة.
وقال “في الواقع هناك عدد كبير من الشعوب املسلمة ال تستطيع حتى احلصول على 
الضروريات األساسية كاملياه والرعاية الصحية والتعليم األساسي ما يستدعي عملنا 
كحكومات لوضع شعوبنا في صميم سياساتنا”. واضاف ان “بالده مستعدة ملواجهة 
التغييرات املستمرة في العالم وذلك النها تتمتع بالسالم واالستقرار السياسي املدعوم 
بخطة حكومية طويلة االجل” مشيرا الى خطته في التحول الوطني لعام 2050 والتي 
تركز بشكل خاص على الشباب واالبتكار واالبداع. ودعا عبدالرزاق الدول االسالمية 
الى محاربة ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعــش( واالرهــاب والتطرف بكافة 
اشكاله موضحا انه على الــدول االسالمية بذل املزيج من اجلهود للتعامل مع هذه 
التحديات. واشــار الى ان ماليزيا اتخذت تدابير امنية استباقية منذ فترة طويلة 

وحصلت على اعتراف املجتمع الدولي بجهودها حملاربة تنظيم )داعش(.
واوضح عبدالرزاق ان الدول املشاركة بقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 
التي عقدت مؤخرا في الفلبني تعهدت بااللتزام مبكافحة االرهــاب من خالل تبادل 

املعلومات والتعاون في مجال انفاذ القانون.
وبالنسبة الزمــة الروهينغيا قال عبدالرزاق ان بــالده بذلت العديد من اجلهود 
للمساعدة حللها موضحا ان مستشارة ميامنار اونغ سان سوتشي اكدت خالل قمة 

)آسيان( األخيرة التزامها بايجاد حل لالزمة الواقعة في والية )راخني(.
وتستضيف مدينة )كوتشينغ( عاصمة واليــة ســراواك املاليزية اعمال املنتدى 
االقتصادي االسالمي العاملي )وييف( في نسخته ال13 ملدة ثالثة أيام خالل الفترة 
مابني 21 وحتى 23 من الشهر احلالي ملناقشة مستجدات االقتصاد العاملي والقضايا 

الدولية ذات الصلة.

آجلة  عقود  إدراج  تنوي  »س���ي.ام.إي« 
لفرق سعر خامي أميركا ودبي

 قالت مجموعة ســي.ام.إي إنها ستدرج عقدا آجال جديدا لفرق السعر بني خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي وخام دبي القياسي في ظل منو تدفقات اخلام 
األمريكي إلى آسيا. وأفادت املجموعة في إشعار مبوقعها اإللكتروني مساء اول 
امس االثنني أن تــداول العقود اآلجلة لفرق سعر خامي غرب تكساس الوسيط 
ودبي تسليم يناير كانون الثاني قد يبدأ في 18 ديسمبر كانون األول بعد انقضاء 
جميع مهل املراجعات التنظيمية ذات الصلة من جلنة تداول العقود اآلجلة للسلع 

األولية.


