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ارتفعت العقود اآلجلة خلــام برنت امس  
االثنني بعد أن اتفقت أوبــك وبعض املنتجني 
املستقلني يوم اجلمعة على خفض اإلمــدادات 

من يناير كانون الثاني.
وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات األسعار 
في العام القادم تظل ضعيفة في ظل حالة من 

التباطؤ االقتصادي.
وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، 
بلغت العقود اآلجلة خلــام القياس العاملي 
برنت 62.03 دوالر للبرميل بارتفاع 36 سنتا 
أو ما يعادل 0.6 باملئة مقارنة مع اإلغــالق 

السابق.
وزادت األسعار بعد أن قالت منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبــك( وبعض املنتجني 
املستقلني من بينهم روسيا، وهــي منتج ذو 
ثقل، يــوم اجلمعة إنهم سيخفضون إنتاج 

النفط اخلام مبقدار 1.2 مليون برميل يوميا، 
إذ يقلص أعضاء أوبك اإلنتاج مبقدار 800 ألف 
برميل يوميا بينما يخفض املستقلون إنتاجهم 

بواقع 400 ألف برميل يوميا.
وقــال متعاملون إن إغــالق حقل الشرارة 
النفطي في ليبيا أيضا والبالغ إنتاجه 315 ألف 

برميل يوميا ساهم في دفع برنت لالرتفاع.
لكن العقود اآلجــلــة خلــام غــرب تكساس 
الوسيط األمريكي انخفضت عشرة سنتات 
مــقــارنــة مــع التسوية السابقة لتصل إلى 
52.51 دوالر للبرميل، متأثرة بارتفاع اإلنتاج 
األمريكي في الوقت الذي ال يشارك فيه قطاع 
النفط األمــريــكــي املــزدهــر فــي التخفيضات 

املعلنة.
وقــال بنك مورجان ستانلي األمريكي إن 
اخلفض ”كاف على األرجــح ملوازنة السوق 

في النصف األول من 2019 واحليلولة دون 
ارتفاع املخزونات“.

وأضــاف أنه يتوقع ”أن يبلغ برنت 67.5 
دوالر للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019 

انخفاضا من 77.5 دوالر قبله“.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان 
امس  االثنني إنه يتوقع توقف انخفاض أسعار 
النفط وارتفاعها مبرور الوقت، مضيفا أنه لو 
لم تخفض أوبك اإلنتاج لوصلت أسعار النفط 

إلى ما بني 45 و50 دوالرا للبرميل.
ــوزارة في  ــل وفــي حديثه خــالل مناسبة ل
بغداد، قال الغضبان إن انخفاض صــادرات 
العراق في اآلونــة األخيرة ال يرجع ألسباب 
فنية، حيث أن حقول النفط العراقية تتمتع 
بطاقة إنتاجية كبيرة، إمنا يرجع إلى األحوال 
اجلوية. وقالت املؤسسة الوطنية للنفط في 

ليبيا في بيان امس  االثنني إنها أعلنت حالة 
القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة 
النفطي اول امــس  األحــد ”نتيجة لإلغالق 
القسري للحقل مــن قبل ميليشيات تدعي 

انتماءها حلرس املنشآت النفطية“.
ــالق أكبر حقولها  وقــالــت املؤسسة إن إغ
النفطية سيتسبب فــي خسائر يومية في 
اإلنتاج ُتقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، 
وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا 

في حقل الفيل النفطي.
وأضافت أن هذا األمر قد يكون له تداعيات 
سلبية على اإلنتاج في مصفاة الزاوية بسبب 

اعتمادها على إمدادات اخلام من حقل الشرارة.
وقــال البيان ”تطالب املؤسسة الوطنية 
للنفط هذه املجموعات بإخالء احلقل النفطي 

على الفور دون قيد أو شرط“.

الوقت مبرور  اخلام  األسعار  ارتفاع  يتوقع  العراقي  النفط  وزير 

2019 ضعيفة خام برنت يرتفع بعد اتفاق على خفض اإلنتاج لكن آفاق 
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 علي مدى العقد املاضي، اتخذت الصني 
نهجا اعتمد أكثر فأكثر على العضالت في 
عالقاتها ببلدان الشرق األقصى. لكن في 
األشهر األخيرة فاجأت القوة االقتصادية 
الثانية فــي العالم جيرانها بـــ »هجومها 

الساحر«. 
ــا الــــذي تــغــيــر؟ ســــؤال طــرحــه مركز  م
للدراسات في مصرف سويسري متخصص 
ــه ُيجيب عن  فــي االســتــثــمــارات. املــركــز ذات
السؤال في دراسة بعنوان »حدود الهجوم 

الصيني الساحر«.
وتــقــول دراســـة مصرف فينتبول حول 
سلوك الصني في املنطقة »في 2013 أعلنت 
الصني من جانب واحد منطقة للدفاع اجلوي 
ُتغطي منطقة بحر الصني الشرقي ابتداء من 
ُجــزر سينكاكو/ديايو، وهو اإلجــراء الذي 
حبس األنــفــاس، وأقلق املناخ االقتصادي 
واملالي الدولي بعد أن زاد من حدة التوتر مع 

اليابان«.
لم ينته األمــر عند ذاك، فبعد مــرور عام 
على أزمة منطقة الدفاع اجلوي، انتقل التوتر 
إلى منطقة أخرى من بحر الصني ببدء بكني 
ــزر إصطناعية كبيرة فــي املناطق  بناء ُج
املُتنازع عليها في بحر الصني اجلنوبي. وفي 
2016، فرضت الصني عقوبات اقتصادية 

وجتــاريــة على كــوريــا اجلنوبية ردا على 
قــرارهــا بالسماح للواليات املتحدة بنشر 

منظومة دفاعية صاروخية في املنطقة.
لكن اآلن، يــبــدو أن سياسة التخويف 
اجلغرافيـ  االستراتيجي قد تنحت جانبا 
لتفسح املجال للدبلوماسية. في )أكتوبر( 
املاضي، استضاف الرئيس الصيني، شي 
جينبينج، رئيس الــوزراء الياباني، شينزو 
آبي، في بكني. وكانت زيارة آبي أول زيارة 
لزعيم ياباني للصني منذ سبع سنوات. أما 
زيــارة شي املقررة لليابان في العام املقبل، 
فستكون أول زيارة يقوم بها رئيس صيني 
ألكثر من عقد. أخيرا سافر رئيس الــوزراء 
الصيني، لي كيتشياجن إلى سنغافورة حيث 
نة من اتفاقية التجارة  وقع على نسخة ُمحسَّ
ــرب  احلـــرة بــني الــصــني وســنــغــافــورة. وأع
رئيس الــوزراء الصيني أيضا عن أمله في 
أن يتم في العام املقبل توقيع وتنفيذ اتفاق 
الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، 
التي بدأتها الصني منذ عدة سنوات ملواجهة 
اتفاق الشراكة السابق بهدف نقل املنطقة 
إلى ساحة مفتوحة للتبادل التجاري احلر. 
غير أن الدراسة تقول إنه من غير املرجح أن 
د  يتحقق هذا الهدف الطموح جدا نظرا لتعقُّ

االتفاقات التجارية.

»الهجوم الساحر« .. استراتيجية صينية 
جديدة في مواجهة املنافسة األميركية

ــة فــي مستهل مضخة في حقل نفط في روسيا ــي تراجعت األســهــم األوروب
التعامالت امــس  االثنني متأثرة بالتوترات 
بني الــواليــات املتحدة والــصــني، حيث عزف 
املستثمرون عن املخاطرة في بداية أسبوع 
تكتنفه الضبابية الشديدة مع اقتراب تصويت 
البرملان البريطاني على اتفاق اخلــروج من 

االحتاد األوروبي.
وانخفض املؤشر ستوكس 600 لألسهم 
ــى  ـــة 0.8 بــاملــئــة لــيــصــل إلـــى أدن ـــي األوروب
مستوياته في عامني مجددا بحلول الساعة 
0830 بتوقيت جرينتش، في حني انخفض 
املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.3 

باملئة.
ونــزل املؤشر داكــس األملاني، األكثر تأثرا 
بالصني نــظــرا لــشــركــات التصدير الكبرى 

املدرجة عليه، بنسبة 0.9 باملئة.
وهبط سهم باسف 4.3 باملئة بعدما خفضت 
شركة الكيماويات األملانية توقعاتها ألرباح 

2018 يوم اجلمعة.
وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.8 باملئة 

متأثرا بالتوترات التجارية.
وانخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق 
إيـــه.إم.إس وسيلترونيك وإس.تـــي مايكرو 
بنسب تراوحت بني 2.9 و5.1 باملئة، مع إقبال 
املستثمرين على بيع أسهم قطاع التكنولوجيا.

وخــســر سهما سنتريكا وإس.إس.إي 
البريطانيتني ملرافق الطاقة نحو ثالثة باملئة 
لكل منهما مع حبس املستثمرين أنفاسهم قبل 
التصويت املهم على اتفاق خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي يوم الثالثاء.

أسهم أوروبا تنخففض مع عزوف 
املستثمرين عن املخاطرة

متعاملون في بورصة فرانكفورت

حقل الشرارة النفطي الليبي

أعلنت احلكومة اليابانية امــس  االثنني 
ان االقتصاد احمللي انكمش اكثر من املتوقع 
على اســاس سنوي خــالل الــربــع الثالث من 
العام اجلــاري متأثرا بكوارث طبيعية أحلقت 
أضرارا بالصادرات وإنفاق املستهلك واإلنفاق 

الرأسمالي للشركات.
وأوضــحــت البيانات الــصــادرة عــن مكتب 
ـــوزراء ان الــنــاجت احمللي االجمالي  مجلس ال
تــراجــع فــي الــفــتــرة مــن يوليو إلــى سبتمبر 
املاضيني بنسبة 5ر2 في املئة وذلــك مقارنة 
مبعدالته خالل الربع الثالث من العام املاضي 
ومتراجعا بحوالي 2ر1 في املئة عن البيانات 

االولية.
واضافت ان الناجت احمللي االجمالي لثالث 
اكبر اقتصاد عاملي سجل انخفاضا كذلك خالل 
الربع الثالث من العام اجلاري واملنتهي في 30 
سبتمبر املاضي بنسبة 6ر0 في املئة مقارنة 
بالربع الثاني من العام احلالي واملنتهي في 30 

ابريل املاضي.
كما تراجع االنــفــاق الرأسمالي للشركات 
وهو احد الركائز االساسية للطلب املالي بنسبة 
8ر2 في املئة خالل الربع الثالث من عام 2018 
مقارنة مــع الــربــع الــذي سبقه منخفضا عن 
النسبة املتوقعة وهي 2ر0 في املئة ويعد اسوء 

انخفاض منذ الربع الثاني لعام 2009.
وتأثر االقتصاد الياباني خالل الربع الثالث 
من العام اجلــاري بتراجع االنفاق الرأسمالي 

للشركات واالنــفــاق الشخصي الـــذي ميثل 
حوالي 60 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
بسبب سلسلة الكوارث الطبيعية التي تضمنت 
امطارا غزيرة ادت الى مصرع 200 شخص.
ويعد هذا االنكماش هو االكثر منذ االنخفاض 
ــذي شهده االقتصاد الياباني خــالل الربع  ال
الثاني من عام 2014 عندما سجل الناجت احمللي 
االجمالي تراجعا بنسبة 3ر7 في املئة متأثرا 
بركود االنفاق الشخصي بسبب ارتفاع ضريبة 
االستهالك انذاك.  وأغلقت األسهم اليابانية عند 
أدنى مستوياتها في ستة أسابيع امس  االثنني 

في الوقت الذي تضررت فيه املعنويات جراء 
انكماش اقتصادي أكبر من املتوقع في البالد 
في الربع الثالث وعمليات بيع كثيفة في وول 

ستريت.
وكــانــت الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــني الصني 
والــواليــات املتحدة من أبــرز العوامل املؤثرة 
ــوق، إذ أضـــرت بــاألســهــم العاملية  ــس على ال
ودفعت املؤشر نيكي لالنخفاض 2.1 باملئة إلى 
21219.50 نقطة، وهو أدنى مستوى إغالق 

منذ 29 أكتوبر تشرين األول.
وتــراجــع املؤشر الياباني القياسي 13.2 

باملئة من أعلى مستوى في 27 عاما الذي بلغه 
في مطلع أكتوبر تشرين األول.

وكان سهم نيسان موتور في بؤرة الضوء، 
ــذي وجــه فيه ممثلو االدعـــاء في  في الوقت ال
طوكيو اتهامات لشركة صناعة السيارات 
بجانب رئيس مجلس إدارتها املعزول كارلوس 
غصن يوم االثنني. وأغلق سهم نيسان منخفضا 

2.9 باملئة.
وتراجع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.9 
باملئة إلى 1589.81 نقطة. وتضررت أسهم 
الشركات الكبيرة بشدة، حيث هبط املؤشر 
توبكس ألسهم الشركات الثالثني الكبرى إلى 

مستوى لم ُيسجله منذ أبريل نيسان 2017.
ــاج املــعــدات  ــت ــوك إلن ــان وانــخــفــض ســهــم ف
اآللية للمصانع 1.9 باملئة فيما انخفض سهم 
كوماتسو املصنعة آلالت البناء 5.2 باملئة 

وتراجع سهم هيتاشي آلالت البناء 4.1 باملئة.
ــدو لــصــنــاعــة  ــي ــس ــي ــــع ســـهـــم ش ــــراج وت
مستحضرات التجميل 2.2 باملئة وهبط سهم 

كاو كورب 3.9 باملئة.
كما انخفض سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 

2.4 باملئة.
وانخفض سهم بايونير لصناعة املعدات 
الصوتية 27 باملئة مع بدء التداول علي أسهم 
الشركة بعد األنباء التي وردت يوم اجلمعة عن 
أن شركة بارينج لالستثمار املباشر ستشتريها 

وسيتم إلغاء إدراجها.

6 أسابيع املؤشر الياباني يهوي إلى أدنى مستوى في 

2018 2.5 باملئة في الربع الثالث من  انكماش االقتصاد الياباني بنسبة 

شخص أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

ــرف  ــص قـــــال مـــحـــافـــظ م
قــطــر املـــركـــزي إن إجــمــالــي 
احتياطيات البنوك القطرية 
زاد خمسة باملئة خالل األشهر 

التسعة األولى من 2018.
وذكــر الشيخ عبد الله بن 
ســعــود آل ثــانــي فــي مؤمتر 
مالي بالدوحة أن اإلجــراءات 
الوقائية التي اتخذتها البنوك 
القطرية حسنت متانة النظام 

املصرفي.
ـــــاف أن االقــتــصــاد  وأض
القطري جتاوز املقاطعة التي 
فرضتها دول خليجية أخرى، 

بل وأصبح أقوى من ذي قبل.

احتياطيات البنوك القطرية 
9 أشهر باملئة في   5 تزيد 

الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني

 1.6 منو االقتصاد التركي بنسبة 
2018 باملئة بالربع الثالث من 

 أظهرت بيانات رسمية امس االثنني منو 
االقتصاد التركي بنسبة 6ر1 باملئة بالربع 
الثالث من العام اجلــاري مقارنة مع الفترة 
ذاتها في 2017.واوضحت البيانات التي 
اصــدرتــهــا مؤسسة اإلحــصــاء التركية ان 
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية 
ارتفع بنسبة 8ر21 في املئة خــالل الربع 
الثالث من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها في 

العام املاضي ليبلغ قيمة 187 مليار دوالر.
ــت ان القيمة املــضــافــة للقطاع  ــاف واض
الزراعي في البالد ارتفعت بالربع الثالث 
من العام احلالي بنسبة واحد في املئة وفي 
قطاع الصناعة بنسبة 3ر0 باملئة واخلدمات 

بنسبة 5ر4 في املئة بينما سجل انخفاضا في 
قطاع البناء بنسبة 3ر5 في املئة.

وأوضحت ان صادرات السلع واخلدمات 
ارتفعت بنسبة 6ر13 في املئة فيما انخفضت 
الـــواردات في القطاعني بنسبة 7ر16 في 
الــربــع الثالث مــن 2018.ووفقا لبيانات 
مــؤســســة اإلحـــصـــاء الــتــركــيــة ســجــل منو 
االقتصاد التركي ارتفاعا بنسبة 2ر7 في 
املئة بالربع األول ونسبة 5ر3 فــي املئة 
بالربع الثاني مــن الــعــام احلــالــي فــي حني 
تهدف احلكومة التركية الــى حتقيق منو 
اقتصادي بنسبة 5ر3 في 2020 ونسبة 

خمسة باملئة في 2021.
15.7 باملئة  في نوفمبر مصر.. التضخم السنوي يتراجع إلى 

قــال اجلهاز املــركــزي املصري للتعبئة 
العامة واإلحصاء امس  االثنني إن التضخم 
السنوي ألسعار املستهلكني باملدن تراجع 
ــاس سنوي في  إلــى 15.7 باملئة على أس

نوفمبر من 17.7 باملئة في أكتوبر.
وعلى أســاس شهري، انكمشت أسعار 
املستهلكني في املدن املصرية 0.8 باملئة في 
نوفمبر تشرين الثاني، مقابل تضخم بلغت 

نسبته 2.6 في أكتوبر.
وقالت رضــوى السويفي رئيسة قسم 
البحوث في بنك االستثمار املصري فاروس 
”لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل...الهبوط 
إيجابي على أي حــال وعــاد بنا من جديد 
ملستهدف البنك املركزي للتضخم ما بني 

10-16 باملئة بنهاية هذا العام“.
وتشهد أسعار اخلضراوات والفاكهة في 
مصر زيادات متواصلة خالل الفترة األخيرة 
وهو ما دفع وزارة الداخلية املصرية لطرح 
بعض السلع الغذائية للمواطنني بأسعار 
أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف 

املعاناة عن كاهلهم.
وفــي الوقت الــذي ُتظهر فيه البيانات 
احلكومية تراجعا في مستويات التضخم 
على أساس سنوي خالل نوفمبر  وانكماشا 

في األسعار على أساس شهري، تقول هبة 
محمد وهــي أم ألربعة أطفال وتقطن في 
شمال شرق القاهرة ”اخلالفات الزوجية 
ــدم كفاية دخل  اشتعلت بــحــدة بسبب ع

زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه وعدم قدرته 
على توفير مصروفات البيت الضرورية 

بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.
ــق عــلــى الــغــالء  ــالح ”مش عـــارفـــني ن
ـــل وال الــــدواء وال الــــدروس وال  ــي األك ف

املواصالت“.
ــة األخــيــرة، رفعت احلكومة  وفــي اآلون
أسعار املواد البترولية وتذاكر مترو األنفاق 
واملياه والكهرباء وعدد من اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.
وقـــال ألــني ســانــديــب رئــيــس البحوث 
فــي نعيم للوساطة فــي األوراق املالية 
”النتائج أفضل كثيرا من املتوقع، ويشعر 
صناع السياسات بارتياح كبير ألن معدل 
التضخم في املدن عاد إلى النطاق املستهدف 

للبنك املركزي“.
وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر 
الشيخ شمال مصر ”األسعار والتجار 
أصبحوا يتالعبون بنا...أصبحنا نعيش 

في هم وغم بسبب مصروفات الطعام“.

تراجع التضخم السنوي مبدن مصر

القطاع العقاري في لبنان يوشك على االنهيار
ــراج فارغة  مبان قيد اإلنشاء مهجورة، أب
وعــمــارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة على 
مشاريع عقارية تــوقــف بناؤها أو اإلقــبــال 
على شرائها، في ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع 
طــاملــا شــّكــل أبـــرز ركــائــز االقــتــصــاد املتداعي 
أساسا في لبنان. وبحسب »الفرنسية«، شهد 
القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بني عامني 
2008 و2011، أدت إلــى ارتــفــاع األسعار 
بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع 

انــدالع النزاع في سورية املجاورة، وتراجع 
الطلب محليا، وأحجم املغتربون اللبنانيون 
ــاس هذه  واخلليجيون، الــذيــن كــانــوا فــي أس
الطفرة، عن الشراء جراء األزمــات السياسية 
املتالحقة واالضــطــرابــات األمنية على وقع 
ــك تراجع  ــى ذل ــوري، وأضــيــف إل ــس الــنــزاع ال
ــام 2014. وجـــراء هذا  أســعــار النفط منذ ع
اجلمود، ال جتد آالف الشقق السكنية التي مت 
بناؤها خالل السنوات املاضية من يشتريها، 

واضطر كبار املطورين العقاريني إلــى وقف 
العمل في مشاريع ضخمة كان قد بوشر العمل 

فيها مع بداية األزمة.
ويقدر غّيوم بوديسو املختص العقاري لدى 
شركة رامكو لالستشارات العقارية وجود 
»نحو 3600 شقة غير مبيعة حاليا في بيروت 
اإلدارية وحدها«. وميكن معاينة هذا الواقع من 
خالل جولة ميدانية على بعض املشاريع، في 
مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى »الساحل« 

الفخم على البحر والسفن الراسية هناك.
ورغــم انتهاء عملية بنائه في عام 2014، 
مت بيع شقتني فقط من إجمالي 21، مساحة كل 

واحدة منها 500 متر مربع.
ويقول حسني عبدالله مالك املبنى »عندما 
بدأنا األشــغــال في عــام 2010، كــان الوضع 
مختلفا كليا«، ويوضح أنه اضطر إلى التنازل 
عن ثماني شقق ملصلحة أحد املصارف من أجل 

تسديد ديونه.


