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بكني ستسعى لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل

الصني تؤكد إمكانية التوصل التفاق جتاري حقيقي مع أميركا
عبرت الصني عن ثقتها امس األربعاء في
إمكانية توصلها التفاق جتاري مع الواليات
املتحدة على الرغم من حتذيرات جديدة من
الرئيس دونالد ترامب بشأن عودته لفرض
املزيد من الرسوم اجلمركية ما لم يتمكن
اجلانبان من حل خالفاتهما.
تأتي التصريحات الصادرة عن وزارة
التجارة الصينية بعد فترة م��ن الهدوء
النسبي ف��ي بكني بعدما ت��وص��ل ترامب
ونظيره الصيني ش��ي ج�ين بينغ لهدنة
مؤقتة ف��ي احل��رب التجارية بينهما في
اجتماع على العشاء ف��ي األرجنتني يوم
السبت.
وفي بيان موجز على موقعها اإللكتروني،
قالت ال��وزارة إن الصني ستسعى للتحرك
بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق
عليها بالفعل في الوقت ال��ذي يقوم فيه
اجلانبان ”بدفع عمل املفاوضات في غضون
 90يوما مبوجب ج��دول زمني وخريطة
طريق واضحة“.
وأضافت ”نحن واثقون من التطبيق“
ووص��ف��ت أح��دث م��ح��ادث��ات ثنائية بأنها
”ناجحة للغاية“.
وملح ترامب على تويتر إلى إمكانية متديد
الهدنة لكنه حذر من أن الرسوم اجلمركية
ستعود إلى الطاولة إذا لم تكن احملادثات
مثمرة .وكتب ترامب ”بدأت املفاوضات
م��ع الصني بالفعل .وم��ا ل��م مُت��دد فسوف
تنتهي بعد  90ي��وم��ا م��ن م��وع��د عشائنا
الرائع واحلميمي جدا مع الرئيس شي في
األرجنتني“.

دونالد ترامب و شي جني بينغ

وق���ال إن��ه سيفرض ”رسوما كبيرة“
على السلع الصينية ال��واردة إلى الواليات
املتحدة إذا لم تفلح إدارته في التوصل إلى
اتفاق جتاري فعال مع بكني.
وكتب ترامب في منشور بعد دقائق من
بيان وزارة التجارة ”إما أن نبرم اتفاقا
حقيقيا مع الصني أو لن نبرم اتفاقا على
اإلطالق  -وعندها سنفرض رسوما جمركية
كبيرة على منتجات صينية تُشحن إلى
الواليات املتحدة .في نهاية املطاف اعتقد
أننا سنبرم اتفاقا إما اآلن أو مستقبال“.
وخ��ي��م تهديد امل��زي��د م��ن التصعيد في
احل��رب التجارية بني أكبر اقتصادين في
العالم بشدة على األسواق املالية واالقتصاد

العاملي طوال معظم العام.
ورحب املستثمرون بشكل مبدئي بالهدنة
بني اجلانبني.
غير أن املعنويات تدهورت سريعا بفعل
الشك في أن اجلانبني سيتمكنان من التوصل
التفاق حقيقي بشأن مجموعة من القضايا
التي تثير انقساما شديدا بينهما خالل فترة
املفاوضات القصيرة املتفق عليها.
وسيثير الفشل في إب��رام اتفاق احتمال
ح��دوث تصعيد كبير في النزاع التجاري
حيث سيكون م��ن امل��ت��وق��ع ف��رض رس��وم
جمركية أمريكية جديدة ورد الصني على
ذلك رمبا بحلول مارس آذار.
ويقول البيت األبيض إن الصني ملتزمة

ب��ال��ب��دء ف��ي ش���راء امل��زي��د م��ن املنتجات
األمريكية ورفع العراقيل اجلمركية وغير
اجلمركية على الفور والبدء في محادثات
بشأن تغييرات هيكلية فيما يتصل بعمليات
النقل القسري للتكنولوجيا وحماية حقوق
امللكية الفكرية.
وع��ادة ما يوجه مسؤولون أمريكيون
وغيرهم من اقتصادات كبيرة انتقادات
للصني بسبب نهجها البطيء في املفاوضات
وعدم الوفاء بالتزاماتها كاملة.
وق����ال م��س��ؤول ص��ي��ن��ي ل��روي��ت��رز إن
املسؤولني ”ينتظرون عودة الزعماء“ قبل
نشر التفاصيل.
ومن املقرر أن يعود الرئيس الصيني شي
ومعظم كبار املسؤولني في البالد إلى الصني
ي��وم اخلميس بعد أن قاموا ب��زي��ارة بنما
والبرتغال منذ مغادرتهم لألرجنتني.
وق��ال��ت صحيفة ج��ل��وب��ال ت��امي��ز وهي
صحيفة نصفية تديرها صحيفة الشعب
الرئيسية للحزب الشيوعي يوم األربعاء
إن العدد الضخم من البيانات الصادرة
عن إدارة ترامب بشأن االتفاق ،مبا في ذلك
االت��ف��اق على أن الصني ستشتري سلعا
أمريكية إضافية بقيمة  1.2تريليون دوالر،
ي��ه��دف إلب���راز أو حتى تضخيم جوانب
االتفاق التي حتقق نفعا للواليات املتحدة.
وأض��اف��ت ”إذا مت إب��رام اتفاق سيكون
وضعا مفيدا للجانبني .وإذا لم يتم ذلك
فسوف تستمر النزاعات واحملادثات لفترة
أط��ول .يتعني أن يحافظ املجتمع الصيني
على رباطة اجلأش“.

اقتصاد

املؤشر الياباني ينخفض بفعل مخاوف االقتصاد العاملي

أسهم أوروبا تهبط ألدنى مستوى
في أسبوعني بفعل قلق النمو والتجارة

متعاملون في بورصة فرانكفورت

يونيبك الصينية تشتري نفطا أميركيا بعد هدنة شي وترامب

معروض اخلام السعودي يرتفع إلى  11.3مليون برميل يومي ًا في نوفمبر
أ س�ع��ار النفط تنخفض بفعل م�خ��اوف النمو ا ل�ع��ا مل��ي وتخمة اإل م��دادات األميركية
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ناقلة نفط في ميناء تشجيانغ

انخفضت أس��ع��ار النفط ام���س األرب��ع��اء
مدفوعة بتخمة في اإلمدادات األمريكية وتراجع
أس���واق األس��ه��م ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ح��ذرت فيه
احلكومة الصينية من تنامي العوامل املعاكسة
لالقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن
انكماش الناجت احمللي اإلجمالي لربع سنوي
آخر .وبحلول الساعة  0705بتوقيت جرينتش
بلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت
 61.14دوالر للبرميل منخفضة  94سنتا أو ما
يعادل  1.5باملئة مقارنة مع اإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
ال��وس��ي��ط األم��ري��ك��ي  52.44دوالر للبرميل
متراجعة  81سنتا أو  1.5باملئة.
وتتعرض أس��ع��ار النفط لضغوط ج��راء
تقرير أسبوعي من معهد البترول األمريكي قال
إن مخزونات اخلام األمريكية زادت  5.4مليون
برميل ف��ي األس��ب��وع املنتهي ف��ي  30نوفمبر
تشرين الثاني إلى  448مليون برميل في مؤشر
على تنامي التخمة في أسواق النفط األمريكية.
وم��ن املقرر أن تصدر احلكومة األمريكية
البيانات الرسمية لإلنتاج النفطي واملخزونات
في وقت الحق األربعاء.

مصفاة وميناء رأس تنورة

وبشكل أوسع نطاقا ،جاء انخفاض النفط
األمريكي بعد تراجع أس��واق األسهم العاملية
يوم الثالثاء ،مع قلق املستثمرين بشأن خطر
تباطؤ اقتصادي عاملي واسع النطاق.
وق��ال بنك أوف أمريكا إن��ه يتوقع أن تبلغ
أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط
ف��ي امل��ت��وس��ط  70دوالرا و 59دوالرا على
الترتيب في .2019
وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب
تكساس الوسيط  72.80دوالر و 66.10دوالر
منذ بداية العام اجلاري.
وق���ال م��ص��در مطلع ام���س األرب���ع���اء إن
معروض النفط اخلام السعودي في نوفمبر زاد
إلى  11.3مليون برميل يوميا.
ك��ان مسح أج��رت��ه روي��ت��رز أظهر ف��ي وقت
سابق أن السعودية ،بعد أن فتحت الصمامات
في يونيو ح��زي��ران ثم قلصت خططها لضخ
املزيد ،قد ضخت  10.65مليون برميل يوميا في
أكتوبر تشرين األول.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن شركة جتارة
النفط الصينية يونيبك تعتزم استئناف شحن
اخلام األمريكي إلى الصني بحلول مارس آذار

بعدما قلل اتفاق الرئيسني األمريكي والصيني
خ�لال قمة مجموعة العشرين احتمال فرض
رسوم جمركية على هذه الواردات.
وقالت املصادر لوريترز إن يونيبك تدرس
استيراد نفط أمريكي بحلول أول م��ارس آذار
عند انتهاء مهلة املفاوضات التي اتفق عليها
الرئيسان ومدتها  90يوما.
وتوقفت واردات الصني من النفط اخلام
األمريكي بسبب تصاعد احلرب التجارية بني
البلدين في العام احلالي.
وق��ال مسؤول تنفيذي كبير في سينوبك،
أكبر شركة تكرير آسيوية” ،سيهرع املشترون
الصينيون الراغبون في شراء اخلام األمريكي
الستيراد النفط خالل هذه الفترة“ .وأضاف أنه
يتعني وصول النفط إلى الصني قبل أول مارس
آذار .وقال املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه
”أسعار النفط منخفضة ،لذلك سيكون تخزين
بعض اخل��ام كمخزونات جتارية مجديا من
الناحية االقتصادية“.
ويونيبك هي وح��دة جت��ارة النفط التابعة
لسينوبك .ولم يتسن احلصول على تعليق من
أي من الشركتني.

ول��م تتضح كمية النفط ال��ت��ي ستطلبها
يونيبك من الواليات املتحدة لكن أحد املصادر
قال إن األحجام األمريكية قد تسجل مستوى
قياسيا مرتفعا في يناير كانون الثاني.
وق��ال متحدث باسم شل ام��س األربعاء إن
مجمع بيرل القطري لتحويل الغاز إلى سوائل
يعمل بأقل من طاقته اإلنتاجية القصوى منذ 30
نوفمبر تشرين الثاني إثر إغالق محكوم خلط
اإلنتاج رقم .2
وقال املتحدث ”لدينا سوائل منتجة من الغاز
في املخزون وخ��ط اإلنتاج رق��م  1يعمل وفقا
للخطة ..ال نتوقع أي تأثير على الزبائن“.
وق��ال��ت ش��رك��ة ب��ت��رول أب��وظ��ب��ي الوطنية
(أدن���وك) ام��س األرب��ع��اء إن وحدتها أدن��وك
ل�لإم��داد واخل��دم��ات وقعت اتفاقا مع إنبكس
بخصوص ش��راك��ة ف��ي ت��زوي��د السفن بوقود
الغاز الطبيعي املسال في اإلمارات.
وأوض��ح البيان أن أدن��وك لإلمداد وإنبكس
ستبحثان سبل التعاون املشترك في تزويد
السفن بوقود الغاز املسال باإلمارات وإمكانية
التوسع في هذا النشاط لتغطية مناطق أخرى
مثل جنوب شرق آسيا.

«طيران االحتاد» تبحث إنقاذ «جت ايروايز »
قال مصدران مطلعان لرويترز إن االحتاد
للطيران جت��ري محادثات م��ع ج��ت اي��رواي��ز
ومصرفييها بشأن خطة إنقاذ لشركة الطيران
الهندية املثقلة بالديون.
وق���ال امل��ص��دران إن م��س��ؤول�ين تنفيذيني
من االحت��اد وجت التقوا بعدد من املصرفيني
املعنيني بشركة الطيران في مومباي في األيام
املاضية لبحث سبل معاجلة مشكالت تدفقاتها
النقدية وتقييم خطة عمل شركة الطيران في
املستقبل .وقال أحد املصدرين إن االحتاد ،التي
متلك  24باملئة في جت ايروايز ،تدرس استثمار
أموال جديدة في شركة الطيران إذا أمكن االتفاق
على الهيكل ،مضيفا أنه لم يتم وضع اللمسات
النهائية على اتفاق بعد.
وط��ل��ب امل��ص��دران ع��دم نشر اسمهما ألن
املناقشات سرية .وج��ت ،أكبر شركة طيران
هندية تقدم خدمة كاملة م��ن حيث احلصة
السوقية ،في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية.
وأخ��رت شركة الطيران التي تأسست قبل 25

مقر شركة االحتاد للطيران

عاما على يد ناريش جويال ،واملدينة لشركات
تأجير وموردين ،سداد رواتب الطيارين وكبار
املسؤولني التنفيذيني وقلصت الرحالت اجلوية

على املسارات غير املربحة لتوفير املال .وأنقذت
االحت��اد بالفعل جت ذات مرة حني اشترت 24
باملئة فيها ف��ي  2013لكن ال��وض��ع يختلف

ه��ذه امل���رة .وق��ال مصدر آخ��ر إن��ه ف��ي الوقت
الذي استثمرت فيه شركة الطيران التي مقرها
أبوظبي في جت ،فقد خسرت أمواال في مشاريع
بشركات أخرى مثل أليطاليا وإير برلني ورمبا
تتوخى احلذر في ضخ األموال مجددا.
كما أن��ه في ض��وء تشديد قواعد اإلق��راض
وأزمة سيولة تعاني منها الهند ،فإن املصرفيني
قد يترددون في إقراض مزيد من املال إلى شركة
الطيران التي تواجه صعوبات.
وي���وم ال��ث�لاث��اء ،أف����ادت محطة س���ي.ان.
بي.سي-تي.في  18اإلخبارية نقال عن مصادر
أن ج��ت تقترب م��ن استكمال ات��ف��اق ستضخ
مبوجبه االحت��اد متويالت جديدة في شركة
ال��ط��ي��ران .وق��ال��ت القناة إن ج��وي��ال مؤسس
الشركة ومساهم األغلبية أكد لنقابة طياري
الشركة أن التمويل ،ال��ذي سينجم عنه على
األرجح إعادة هيكلة للمسارات وتسيير مزيد
من الرحالت إلى أبوظبي ،قد يُقدم في منتصف
ديسمبر كانون األول.

رجل يسير أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

انخفضت أسهم أوروبا مجددا امس األربعاء
بفعل القلق بشأن مؤشرات رك��ود بعثت بها
أس��واق السندات األمريكية واستمرار صدى
احلرب التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم
وبعد انخفاض وول ستريت ثالثة باملئة.
وبحلول الساعة  0830بتوقيت جرينتش
انخفض املؤشر ستوكس  600األوروب��ي 1.2
باملئة ألدنى مستوى منذ  23نوفمبر تشرين
الثاني ،مع هبوط امل��ؤش��رات داك��س األملاني
وك��اك  40الفرنسي وفايننشال تاميز 100
البريطاني  1.3باملئة.
ت��ص��درت الشركات املالية قائمة األسهم
الهابطة في أوروبا في الوقت الذي تخلى فيه
املستثمرون عن القطاع الشديد احلساسية
للنمو االقتصادي .وانخفض مؤشر البنوك
األوروب����ي����ة  1.7ب��امل��ئ��ة وت���راج���ع ق��ط��اع
التكنولوجيا بنفس النسبة بعد عمليات بيع
في قطاع التكنولوجيا األمريكي الثمني.
وسجلت شركات صناعة السيارات األملانية
دايلمر وفولكسفاجن وبي.ام.دبليو أداء يفوق
املؤشر داكس حيث استوعب املستثمرون ما بدا
أنه نتيجة إيجابية نسبيا الجتماع مسؤولني
تنفيذين بشركات السيارات في البيت األبيض.
وقفز سهم شاير أربعة باملئة عند الفتح،
ثم قلص مكاسبه ليصبح مرتفعا اثنني باملئة
بعد أن واف��ق مساهمو تاكيدا اليابانية على
االستحواذ على شركة صناعة األدوية املدرجة
في لندن.
وأغلق املؤشر نيكي الياباني منخفضا عند
أدن��ى مستوى ف��ي أس��ب��وع ونصف األسبوع
امس األربعاء بعد أن تسببت عمليات بيع في
وول ستريت وانخفاض عوائد سندات اخلزانة
األمريكية في جتدد املخاوف بشأن االقتصاد
العاملي ومنو أرباح الشركات.

وقال متعاملون إن القطاع املالي وقطاعي
السيارات واآلالت ت��ض��ررا ،وإن ك��ان تصيد
املستثمرين للصفقات س��اه��م ف��ي تعويض
السوق لبعض اخلسائر التي تكبدتها في وقت
سابق.
ون����زل ن��ي��ك��ي  0.5ب��امل��ئ��ة ل��ي��غ��ل��ق عند
 21919.33نقطة وهو أدنى مستوى إغالق
للمؤشر القياسي منذ  26نوفمبر تشرين
الثاني.
وتراجعت وول ستريت ما يزيد على ثالثة
باملئة ي��وم الثالثاء ،بقيادة انخفاض أسهم
البنوك والشركات الصناعية ،في الوقت الذي
أرسلت فيه سوق السندات األمريكية إشارات
مقلقة بشأن النمو االقتصادي.
وانخفض املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.5
باملئة إلى  1640.49نقطة ،مع تسجيل شركات
التأمني والبنوك ألداء دون السوق عموما.
وانخفض سهم داي-ايتشي اليف  3.2باملئة
وتراجع سهم تي آند دي هولدجنز  2.2باملئة
ون��زل سهم ام.اس آن��د اي���ه.دي للتأمني 1.4
باملئة .وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي
يو.اف.جيه املالية  0.9باملئة وهوى سهم شيبا
بنك  4.4باملئة.
وتأثرت سلبا شركات السيارات وصناعة
اآلالت ،وهي حساسة للطلب العاملي .وانخفض
سهم هوندا موتور  2.4باملئة وتراجع سهم
سوبارو كورب  0.9باملئة وهبط سهم فانوك
كورب  3.4باملئة.
ولم تفلت األسهم املرتبطة بأشباه املوصالت
من قلق املستثمرين أيضا ،مع تهاوي سهم
أدفانتست كورب  4.6باملئة وانخفاض سهم
سومكو كورب  3.4باملئة.
وف��اق ع��دد األسهم الهابطة تلك الصاعدة
بواقع  1469إلى  590سهما.

اقتصاد اإلمارات سينمو أكثر
من  3باملئة في 2019
أبلغ وزي��ر االقتصاد اإلماراتي سلطان بن
سعيد املنصوري الصحفيني امس األربعاء إن
اقتصاد اإلمارات سينمو بني  2.5وثالثة باملئة
في  2018ثم يتسارع إلى أكثر من ثالثة باملئة
في .2019

تتماشى أح���دث التكهنات م��ع تقديرات
صندوق النقد ال��دول��ي ال��ذي ق��ال في أكتوبر
تشرين األول إن��ه يتوقع أن ينمو ثاني أكبر
اقتصاد عربي  2.9باملئة هذا العام و 3.7باملئة
العام القادم.

الذهب ينزل عن ذروة  5أسابيع
مع صعود الدوالر
تراجعت أسعار الذهب امس األربعاء لتنزل
عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع املسجلة
خ�لال اجللسة السابقة وذل���ك م��ع صعود
الدوالر.
وفي الساعة  0648بتوقيت جرينتش كان
السعر الفوري للذهب منخفضا  0.2باملئة إلى
 1235.31دوالر لألوقية (األونصة) بعد أن
سجل أعلى مستوياته منذ  26أكتوبر تشرين
األول عند  1241.86دوالر لألوقية في اجللسة
السابقة .ونزلت عقود الذهب األمريكية اآلجلة
 0.5باملئة إلى  1240.7دوالر لألوقية.
وق���ال ب��راي��ن الن ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ل��دى
جولد سيلفر سنترال في سنغافورة ”الذهب
يسترشد بالدوالر األمريكي أساسا ..حركة
اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح ألن أسعار
أمس كانت مرتفعة بعض الشيء“.

وارت��ف��ع مؤشر ال���دوالر ،ال��ذي يقيس قوة
العملة األمريكية مقابل سلة من ست عمالت
رئيسية ،حوالي  0.2باملئة لكن العملة تظل
حت��ت ض��غ��ط وس���ط م��خ��اوف ح��ي��ال النمو
االقتصادي بفعل تراجع عوائد اخلزانة.
ونزل عائد سندات اخلزانة القياسية ألجل
عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف
سبتمبر أيلول .وانكمش الفرق بني عائد العشر
سنوات وعائد العامني إلى أدن��ى مستوياته
منذ بداية األزمة املالية في يناير كانون الثاني
 2008مما يشير لبعض املستثمرين إلى قرب
تباطؤ اقتصادي أمريكي.
في غضون ذلك ،تراجع البالديوم  0.3باملئة
في املعامالت الفورية إلى  1229.92دوالر
لألوقية مقتربا من سعر املعدن األصفر بعد أن
سجل مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثالثاء.

