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برادان :الهند ستحصل على خام من منتجني كبار

النفط ألعلى مستوى في  2019بعد إلغاء «إعفاءات إيران»
قال وزي��ر الطاقة السعودي املهندس خالد الفالح
إن السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان
األميركي بخصوص إعفاءات النفط اإليراني.
وأضاف أن اململكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات
النفط للمستهلكني وعدم اختالل ت��وازن سوق النفط
العاملية.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019
أمس الثالثاء بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع
اإلعفاءات املمنوحة في العقوبات اإليرانية بنهاية مايو
 ،لتضغط على املستوردين من أجل وقف الشراء من
طهران.
ورغم خطوة واشنطن ،قال احملللون إن أسواق النفط
العاملية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطالت إيران
نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.
وف��ي ال��س��اع��ة  0628بتوقيت جرينتش ،كانت
العقود اآلجلة خلام برنت عند  74.58دوالر للبرميل،
مرتفعة  0.7باملئة من أحدث إغالق لها ومسجلة أعلى
مستوياتها منذ نوفمبر .2018
وسجلت ع��ق��ود اخل���ام األم��ري��ك��ي غ��رب تكساس
الوسيط أق��وى مستوياتها منذ أكتوبر  2018عند
 65.10دوالر للبرميل ،بزيادة  0.8باملئة عن تسويتها
السابقة.
وطالبت الواليات املتحدة مشتري النفط اإليراني
بوقف الواردات بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات،
منهية إع��ف��اءات لستة أشهر سمحت ألكبر ثمانية
مشترين من إي���ران ،ومعظمهم في آسيا ،مبواصلة
استيراد كميات محدودة.
وقبل إع��ادة فرض العقوبات العام املاضي ،كانت
إي��ران راب��ع أكبر منتج في منظمة البلدان املصدرة
للبترول (أوبك) عند حوالي ثالثة ماليني برميل يوميا،
لكن صادرات أبريل نيسان انكمشت إلى أقل من مليون
برميل يوميا ،وفقا لبيانات رفينيتيف.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الياباني إن

اليابان تتوقع أثرا محدودا لقرار الواليات املتحدة عدم
جتديد اإلعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات
استيراد نفط إيران.
وق����ال وزي����ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة
هيروشيجي سيكو للصحفيني إن احلكومة ال ترى أي
حاجة للسحب من احتياطيات النفط احمللية بعد القرار
األمريكي.
وق��ال ”سنراقب أس��واق النفط العاملية عن كثب
ونتبادل الرؤى مع الشركات اليابانية املعنية بواردات
النفط ورمبا ندرس اتخاذ تدابير الزمة“.
وقال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا
ب���رادان أم��س الثالثاء إن الهند ستحصل على مزيد
من اإلم���دادات من دول أخ��رى من كبار منتجي النفط
لتعويض فقد النفط اإليراني.
وطالبت الواليات املتحدة أن يوقف مشترو النفط
اإلي��ران��ي واردات��ه��م بحلول أول مايو أو يواجهوا
ع��ق��وب��ات ،منهية ستة أشهر م��ن اإلع��ف��اءات التي
كانت تسمح ألكبر ثمانية مشترين للنفط اإليراني،
وأغلبهم ف��ي آس��ي��ا ،مبواصلة االس��ت��ي��راد بكميات
محدودة.
وق��ال ب��رادان على تويتر إن الهند وضعت خطة
محكمة إلم��داد املصافي بكميات كافية من النفط
اخل���ام .وق��ال ”املصافي الهندية مستعدة متاما
لتلبية الطلب احمللي من البنزين والديزل واملنتجات
البترولية األخرى“.
ويتوقع جولدمان ساكس أن يكون لقرار الواليات
املتحدة إنهاء اإلعفاءات من العقوبات على واردات
النفط اإليراني أثر محدود على األسعار ،على الرغم
من أن توقيت الوقف جاء مفاجئا.
كما قال باركليز في مذكرة إن ضغط الواليات املتحدة
لوقف صادرات النفط اإليرانية متاما سيؤدي إلى شح
كبير في أسواق اخلام على املدى القصير ،لكن من غير
املرجح أن يكون له أثر كبير على األسعار لفترة أطول.

أسهم أوروبا تهبط
مع بدء موسم النتائج
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جولدمان :إنهاء إعفاءات عقوبات نفط إيران سيكون محدود األثر
«بتكوين» تقفز إلى ذروة  6أشهر
مع استمرار موجة صعود 2019

«املركزي» اليمني يعلن استعداده لتغطية
احتياجات البنوك من العمالت األجنبية

قفزت بتكوين أمس الثالثاء إلى أعلى مستوياتها في ستة
أشهر ،دافعة العمالت املشفرة األصغر للصعود معها فيما عزاه
املتعاملون واحملللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة.
وصعدت العملة االفتراضية األولى واألكبر مبا يصل إلى
 4.5باملئة في املعامالت املبكرة لتتجاوز  5600دوالر لفترة
وجيزة ،المسة ذروتها منذ  18نوفمبر.
وارتفعت أيضا العمالت املشفرة الرئيسية األخ��رى التي
متيل حملاكاة حتركات بتكوين مثل إيثريوم وإكس.آر.بي.
وصعدت بتكوين  3.1باملئة في أح��دث سعر لها .وزادت
العملة أكثر من  35باملئة في أبريل  ،وتضمن ذلك قفزة 20
باملئة أثارت حيرة املتعاملني وسلطت الضوء على أوجه خلل
في أسواق العملة املشفرة.

مجلس دبي اإلسالمي يدعم بحث
صفقة محتملة بشأن بنك «نور»
تراجعت األسهم األوروبية أمس الثالثاء مع
تدشني أوميكور البلجيكية لصناعة البطاريات
أسبوعا حافال بنتائج الشركات بنظرة مستقبلية
مخيبة ل�لآم��ال ،بينما س��اع��دت موجة صعود
لشركات الطاقة في كبح اخلسائر.
وبحلول الساعة  0737بتوقيت جرينتش،
كان املؤشر ستوكس  600األوروب��ي منخفضا
بعد صعود لسبع جلسات متتالية ،مع هبوط
جميع املؤشرات الرئيسية عدا فايننشال تاميز
 100البريطاني الغني بأسهم النفط والذي ارتفع
ارتفاعا هامشيا.
وانطلق موسم النتائج مبذكرة ليست إيجابية

متاما من أوميكور للبطاريات التي تذيل سهمها
األداء على ستوكس  600بعد أن حذرت املجموعة
من أن منو إي��رادات وأرب��اح  2020سيكون دون
املؤشرات السابقة بسبب تأخيرات في أسواق
السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
ون��زل سهم رينو  1.4باملئة بعد أن قالت
نيسان موتور إنها سترفض مقترحا لدمج اإلدارة
من شريكتها الفرنسية ودعت إلى عالقة مالية
على قدم املساواة ،وفقا لتقرير لصحيفة نيكي.
وكان قطاع النفط والغاز أحد النقاط املضيئة
القليلة مع صعود أسهم رويال داتش شل وبي.
بي وتوتال بني  1.7واثنني باملئة.

«نيكي» يرتفع مع صعود أسهم
التعدين والتكرير

أغلق امل��ؤش��ر نيكي الياباني على ارتفاع
متواضع أم��س الثالثاء ،في مكاسب قادتها
األسهم املرتبطة بالنفط بعد أن حتركت واشنطن
إلنهاء إع��ف��اءات عقوبات إي���ران ،بينما نزلت
األسهم الصاعدة في اآلونة األخيرة مثل فاست
للتجزئة وياسكاوا إلكتريك بسبب بيع جلني
األرباح.
وتقدم نيكي  0.2باملئة ليغلق املؤشر القياسي
عند  22259.74نقطة ،غير بعيد ع��ن أعلى
مستوياته في أربعة أشهر ونصف 22345.19
نقطة الذي المسه األسبوع املاضي.
ق���اد امل��ك��اس��ب ق��ط��اع��ا ال��ت��ع��دي��ن وال��ن��ف��ط،
املرشحان لالستفادة من ارتفاع أسعار اخلام،
وزاد مؤشراهما  2.5و 1.3باملئة على الترتيب.
وقفز سهم إنبكس كورب  2.8باملئة واليابان

الستكشاف البترول  1.3باملئة في حني زاد سهم
إدمييتسو كوسان  1.7باملئة.
وأسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام
 2019بعد أن أعلنت واشنطن إنهاء جميع
إعفاءات العقوبات اإليرانية بحلول مايو أيار،
لتضغط على املستوردين لوقف ال��ش��راء من
طهران.
في املقابل ،عمد املستثمرون إلى البيع جلني
األرب��اح مع إعالن الشركات اليابانية نتائجها
السنوية في وق��ت الح��ق ه��ذا األسبوع وقبيل
عطلة األسبوع الذهبي التي تستمر لعشرة أيام.
ون��زل سهم فاست للتجزئة ذو الثقل 1.8
باملئة بعدأن سجل مستوى قياسيا مرتفعا
وه��وى سهم ياسكاوا إلكتريك  2.9باملئة بعد
صعوده إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر.

قال بنك دبي اإلسالمي أمس الثالثاء إنه حصل على موافقة
من مجلس إدارته الستكشاف استحواذ محتمل على بنك نور
غير املدرج.
وأضاف أكبر بنك إسالمي في اإلم��ارات في بيان أن مجلس
إدارت��ه سمح له بتعيني مستشارين ماليني إلج��راء الفحص
الفني على بنك نور وتقدمي رأي واضح بخصوص تقييمه.
ومؤسسة دبي لالستثمارات احلكومية مساهم مشترك في
البنكني .ومتلك املؤسسة  28.37باملئة في دبي اإلسالمي وأكثر
من  22.7باملئة في نور.
كانت ثالثة مصادر قالت لرويترز هذا الشهر إن بنك دبي
اإلسالمي ،أقدم البنوك اإلسالمية في العالم ،يجري محادثات
مع مساهمي بنك نور الذي مقره دبي بشأن استحواذ محتمل.
وقال دبي اإلسالمي في بيان يوم  14أبريل إنه يتفقد بانتظام
فرص دعم التوسع مبا في ذلك االستحواذات.
وأعلن البنك أيضا عن صافي ربح عائد للمساهمني في الربع
األول من العام بقيمة  1.34مليار درهم ( 265مليون دوالر)،
بزيادة  15باملئة عن  1.17مليار درهم قبل سنة.
وارتفع إجمالي الدخل  26باملئة إلى  3.4مليار درهم.
وزاد صافي استثمارات التمويل والصكوك اثنني باملئة منذ
نهاية  2018إلى  179.3مليار درهم.
وبلغ إجمالي األصول  226.5مليار درهم في نهاية الربع
األول بزيادة  1.3باملئة عنه في نهاية العام املاضي.

مصر تتوقع زيادة االقتراض احمللي
 45باملئة في املوازنة املقبلة
كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن احلكومة املصرية
تتوقع زي��ادة االقتراض احمللي في مشروع موازنة -2019
 2020بنسبة  45%إل��ى  725.156مليار جنيه (42.32
مليار دوالر) .وأوض��ح البيان املالي ملشروع املوازنة الذي
وُ زع على أعضاء مجلس النواب أن املشروع يتضمن زيادة
إص���دارات أذون اخل��زان��ة نحو  24%إل��ى  435.093مليار
جنيه من  350.801مليار متوقعة في السنة املالية احلالية
 .2019-2018وجتتذب مصر من حني آلخر تدفقات أجنبية
على أدوات الدين احلكومي قصير األجل ،لكن سرعان ما تعاود
التدفقات اخلروج .وزاد صافي استثمارات األجانب في أدوات
الدين احلكومية إلى  15.8مليار دوالر في نهاية فبراير ارتفاعا
من  13.1مليار دوالر في نهاية يناير  ،لكن أرق��ام م��ارس لم
تعلن حتى اآلن .وبحسب البيان املالي ،تتوقع احلكومة زيادة
إص��دارات سندات اخلزانة نحو  93%إلى  290.062مليار
جنيه من  150.343مليار متوقعة في السنة املالية احلالية.
وتتوقع احلكومة في مشروع موازنة  2020-2019تراجع
االقتراض اخلارجي حوالي  36%إلى  95.550مليار جنيه من
 149.550مليار متوقعة في .2019-2018
يرجع ذلك إلى تبقي شريحة واح��دة فقط مبلياري دوالر
من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية
 2016في إطار برنامج إصالح اقتصادي.
وتوقعت مصر زيادة االحتياجات التمويلية نحو  26%إلى
 820.706مليار جنيه في مشروع موازنة  2020-2019من
 650.694مليار في .2019-2018
و أعلن وزير قطاع األعمال املصري هشام توفيق أن احلكومة
املصرية تعتزم طرح شركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية
«إي فاينانس»  E FINANCEفي البورصة املصرية نهاية
العام احلالي.

ذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية (س��ب��أ) أن
البنك املركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية
احتياجات جميع البنوك التجارية واإلسالمية
من العمالت األجنبية لتمويل واردات السلع إلى
البلد ال��ذي صار على شفا مجاعة بسبب حرب
مستمرة منذ أربعة أعوام.
وانقسم البنك املركزي إلى فرعني رئيسيني
متنافسني مم��ا يعكس احل���رب ب�ين احلكومة
اليمنية املدعومة من السعودية وجماعة احلوثي
املتحالفة مع إي��ران .وتسبب ذلك في تأخيرات
ومشكالت متعلقة باملدفوعات أدت إلى تفاقم
أزمة إنسانية ملحة.
وذك��رت الوكالة أن ف��رع البنك امل��رك��زي في
ع��دن ،حيث مقر احلكومة املعترف بها دوليا،
أص��در بيانا باستعداده لبيع العملة الصعبة
للبنوك بسعر  506ري��االت للدوالر الواحد أو
بأسعار السوق ”أيهما أقل“.

ونقلت الوكالة عن البيان أن ذل��ك سيغطي
”االعتمادات وحت��وي�لات االستيراد اخلاصة
بعمالئهم وجل��م��ي��ع ال��س��ل��ع م��ن غ��ي��ر السلع
األساسية املمولة من الوديعة السعودية“ التي
يبلغ قيمتها مليارا دوالر وتهدف للمساعدة
في متويل واردات السلع األساسية واملنتجات
البترولية.
وتقول األمم املتحدة إن نحو  80في املئة من
سكان اليمن البالغ عددهم  30مليونا في حاجة
ملعونات إنسانية فيما وصل نحو ثلثي املناطق
في اليمن إلى حالة ”ما قبل املجاعة“.
ولم يتلق فرع البنك املركزي املنافس ،ومقره
العاصمة صنعاء التي سيطرت عليها جماعة
احلوثي ضمن معظم املراكز السكانية ،أي جزء
من املنحة السعودية .وق��ال مسؤول في فرع
صنعاء لرويترز العام املاضي إنه يتعني على
التجار احلصول على خطابات ائتمان في عدن.

الدوالر يرتفع مع انحسار تقلبات سوق الصرف

استمر ال��دوالر قرب أعلى مستوياته في ثالثة
أسابيع أم��س الثالثاء ف��ي ظ��ل انحسار تقلبات
ال��س��وق وال���ذي ع��زز الطلب على األص���ول عالية
املخاطر .ومنا الطلب على األصول املقومة بالعملة
األم��ري��ك��ي��ة م��ع ارت��ف��اع ع��وائ��د س��ن��دات اخل��زان��ة
األمريكية ألج��ل عشر سنوات أكثر من  20نقطة
أس��اس على م��دى األسابيع األربعة األخيرة إلى
أعلى مستوياتها في شهر.
واتسمت حتركات األسعار بالهدوء عموما مع
إعادة فتح األسواق املالية بعد عطلة عيد القيامة.
وصعد مؤشر ال��دوالر ،الذي يقيس قوة العملة
األمريكية مقابل ستة منافسني رئيسيني ،إلى
 ،97.39مقتربا من ذروة  2019البالغة 97.71
واملسجلة أوائل مارس آذار.

وق���ال أورل��ي��خ لوختمان م��دي��ر استراتيجية
سوق الصرف في كومرتس بنك ”نحن في سوق
ضيقة النطاق للغاية وال��ص��ورة األوس��ع نطاقا
أكثر إيجابية للدوالر قياسا إلى اليورو بعد بيانات
مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي ملنطقة
اليورو التي جاءت ضعيفة األسبوع املاضي“.
وأظهرت بيانات صدرت تراجع مبيعات املنازل
األمريكية القائمة أكثر م��ن املتوقع ف��ي م��ارس
آذار .وت��ص��در أرق���ام مبيعات امل��ن��ازل اجل��دي��دة
ف��ي وق��ت الح��ق  ،وق��د تعطي م��ؤش��را على حالة
االقتصاد األمريكي .وحترك الدوالر حتركا ضئيال
فحسب مقابل اليورو واجلنيه االسترليني ،حيث
تراجعت العملة املوحدة إلى  1.1243دوالر وزاد
االسترليني إلى  1.2986دوالر.

