12

alwasat.com.kw

Thursday 12th september 2019 - 13 th year - Issue No.3519

اخلميس  13محرم  1441هـ 12 /سبتمبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3519

العراق يحفر  20بئر ًا بحقل الناصرية تضيف  40ألف برميل يومي ًا لإلنتاج

النفط يرتفع بعد انخفاض مخزونات اخلام األميركية بأكثر من املتوقع

ارتفعت أسعار النفط أم��س األرب��ع��اء بعد تقرير
للقطاع قال إن مخزونات اخل��ام األمريكية انخفضت
األسبوع املاضي مبا يزيد عن مثلي الكمية التي توقعها
محللون في استطالع للرأي أجرته رويترز.
وبحلول الساعة  0643بتوقيت جرينتش ،ارتفعت
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت  40سنتا

أو  0.6باملئة إلى  62.78دوالر للبرميل ،بينما زادت
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي
 37سنتا أو  0.6باملئة إلى  57.77دوالر للبرميل.
وأغلقت األس��ع��ار منخفضة إذ تعرضت لضغوط
بفعل تكهنات بعودة اخلام اإليراني اخلاضع للعقوبات
إلى السوق عقب حترك الرئيس األمريكي دونالد ترامب

إلقالة جون بولتون مستشار األمن القومي األمريكي
وأحد الصقور البارزين فيما يتعلق باملسألة اإليرانية.
لكن األسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد
ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي هبوط م��خ��زون��ات النفط اخل��ام
والبنزين في الواليات املتحدة األسبوع املاضي ،بينما
ارتفعت مخزونات نواجت التقطير.
وأظهرت بيانات من املعهد تراجع مخزون اخلام 7.2
مليون برميل لألسبوع املنتهي في السادس من سبتمبر
إل��ى  421.9مليون برميل ،بينما توقع محللون في
استطالع أجرته رويترز انخفاضه بواقع  2.7مليون
برميل.
وصعدت األسعار بقوة قبل إقالة بولتون ،بعد أن
تلقت الدعم عقب أن قال وزير الطاقة السعودي اجلديد
األمير عبد العزيز بن سلمان إن سياسة اململكة النفطية
لن تتغير وإن اتفاقا مع منتجني آخرين خلفض اإلنتاج
مبقدار  1.2مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.
وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من  80باملئة
بسبب إع��ادة ف��رض ال��والي��ات املتحدة عقوبات على
طهران بعد أن قرر ترامب العام املاضي االنسحاب من
االتفاق النووي املبرم في عام  2015بني إيران وقوى
عاملية.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن شركة ذي
قار العراقية وقعت اتفاقا مع شركة احلفر العراقية
حلفر  20بئرا جديدة في حقل الناصرية النفطي.
وأضافت الوزارة أن اآلبار اجلديدة ستضيف  40ألف
برميل يوميا إلى اإلنتاج احلالي من النفط اخل��ام في
احلقل و 20مليون قدم مكعبة من الغاز املصاحب سيتم
استخدامها في توليد الكهرباء.

«هيرميس» :فرص استثمارية كبيرة بالسعودية مع قرب طرح أرامكو
توقع العضو املنتدب ورئيس قطاع البحوث في هيرميس،
أحمد شمس الدين ،في مقابلة مع العربية ،ارتفاع أسعار
النفط في ظل التطورات املالية واجليوسياسية األخيرة
وفرض العقوبات األميركية على نفط إيران.
من ناحية العرض والطلب ،رأى شمس الدين أن الطلب
على النفط «جيد» ،وهو أحسن بكثير مما كانت التوقعات
تشير إليه في بداية ال��ع��ام ،إذا ما نظرنا إل��ى مستويات
االستيراد في الصني واألسواق الناشئة.
وم��ن الناحية املالية ،ب��دأت وتيرة ارت��ف��اع ال���دوالر في
التراجع مع جلوء املركزي خلفض أسعار الفائدة مرة أخرى،
وهذا يساهم في ارتفاع أسعار النفط ،ولكن التأثير سيظهر
من شهرين إلى  3أشهر .وأكد كرمي عوض ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة املالية هيرميس ،أن السوق السعودية متثل
فرصة استثمارية كبيرة ،خصوصا ً مع اقتراب طرح أرامكو.
وأش���ار خ�لال ل��ق��اء ل��ه م��ع «ال��ع��رب��ي��ة» إل��ى أن السوق
السعودي سيبقى أهم أسواق املنطقة ،نظرا ً حلجمه الكبير
وعدد الشركات املتواجدة فيه.
وأضاف «إن احلركة التصحيحية في السوق خالل الفترة
املاضية كانت متوقعة وتأتي ع��اد ًة خالل انضمام السوق
ملؤشر «إم إس سي أي» ،ويرى مديرو االستثمار أن السوق
بدأ يعود ملستويات جيدة ،وبالتالي سيمثل فرصا كبيرة،
وطرح أرامكو يبقى أحد العوامل املؤثرة».

الدوالر يلقى دعم ًا
في تداوالت حذرة قبيل
اجتماع املركزي األوروبي

استقر الدوالر أمس األربعاء في الوقت الذي ظهر
فيه حتسن مصحوب باحلذر على شهية املستثمرين
للمخاطرة وتراجع الني في ظل العزوف عن املالذات
اآلمنة ،لكن العمالت ظلت محصورة في نطاقات ضيقة
قبيل سلسلة اجتماعات لبنوك مركزية كبرى خالل
األسبوع القادم.
ويتركز اهتمام املستثمرين حاليا على اجتماع
البنك املركزي األوروب��ي املقرر عقده اليوم اخلميس.
ويتعرض اليورو لضغوط بفعل توقعات بأن املركزي
األوروب���ي سيخفض أسعار الفائدة السلبية أكثر،
وتراجعت العملة املوحدة ثالثة باملئة منذ يونيو.
وارتفع اليورو إل��ى  1.1050دوالر ،مع انقسام
التكهنات بني نطاق وطبيعة أي حتفيز على األرجح.
واستقر اجلنيه االسترليني عند  1.2356دوالر
قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع البالغ 1.2385
دوالر وال���ذي سجله ف��ي وق��ت سابق م��ن األسبوع
بفعل انحسار احتماالت خروج بريطانيا من االحتاد
األوروبي دون اتفاق.
وقفز اليوان الصيني وال��دوالر األسترالي لفترة
وجيزة بعد أن ق��ال رئيس حترير صحيفة جلوبال
تاميز الصينية التابعة للحزب الشيوعي على تويتر إن
الصني ستطبق إجراءات لتخفيف أثر احلرب التجارية.
واستقر مؤشر ال���دوالر ،ال��ذي يقيس أداء العملة
األمريكية أمام سلة من العمالت الرئيسية األخرى،
عند .98.332
وك��ان��ت معظم املعنويات اإليجابية ف��ي اآلون��ة
األخيرة مدفوعة بتفاؤل بأن اجتماعا رفيع املستوى
بني املفاوضني األمريكيني والصينيني في واشنطن
األسبوع القادم قد يُوقف احلرب التجارية نوعا ما.
وأن��ع��ش اح��ت��م��ال ح���دوث ان��ف��راج��ة اإلق��ب��ال على
العمالت اآلس��ي��وي��ة مثل ال���وون ال��ك��وري اجلنوبي
املنكشف على التجارة ،وال��ذي ارتفع إلى 1193.35
للدوالر مقتربا من أعلى مستوياته منذ الثاني من
أغسطس.

أحمد شمس الدين

كرمي عوض

أسهم اليابان تصعد للجلسة السابعة
بدعم ارتفاع عوائد السندات وهبوط الني

ارتفعت األسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في
ستة أسابيع أمس األربعاء مع مواصلة األسهم املكاسب
التي حققتها في اآلون��ة األخيرة بفضل ارتفاع عوائد
السندات ،بينما ربحت شركات التصدير الكبرى بدعم
من تراجع الني.
وكسبت أسهم الشركات امل��وردة ألبل أيضا بعدما
أعلنت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا
مقرا لها عن منتجات جديدة من أجهزة آيفون.
وارتفع املؤشر نيكي  0.96باملئة إلى 21597.76
نقطة  ،بعد صعوده في وقت سابق إلى 21619.21
نقطة مسجال أعلى مستوياته منذ  30يوليو.
وارتفع املؤشر للجلسة السابعة على التوالي وسط
موجة بيع عاملية في السندات رفعت العوائد وآمال بأن
جتذب مفاوضات التجارة بني الواليات املتحدة والصني
أمواال إلى سوق األسهم.
وارتفع  203أسهم على املؤشر نيكي مقابل انخفاض
 20سهما.

وكان أكبر الرابحني بالنسبة املئوية على املؤشر هو
سهم مجموعة فوكوكا املالية الذي صعد  6.67باملئة،
يتبعه سهم مجموعة كونكورديا املالية بنسبة 6.33
باملئة وريزونا هولدجنز  6.25باملئة.
وارتفع املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا  1.65باملئة
ليغلق عند  1583.66باملئة ،وهو أعلى مستوياته منذ
التاسع من يوليو.
وزادت أسهم البنوك الكبرى في اليابان .فقد صعد
سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه املالية 4.43
باملئة ،ومجموعة سوميتومو ميتسوي املالية 3.14
باملئة ومجموعة ميزوهو املالية  1.95باملئة.
وقفز سهم تويوتا موتور  2.39باملئة وهوندا موتور
 3.74باملئة وسوبارو  2.26باملئة مع تراجع الني الذي
عزز أرباح شركات التصدير.
وصعدت أسهم الشركات امل��وردة ألب��ل في اليابان
موراتا للتصنيع  2.26باملئة وألبس ألبني  3.57باملئة
ومينيبيا ميتسومي  1.93باملئة.

باركندو :ال خطط بديلة التفاق أوبك+
قال األمني العام ملنظمة أوبك محمد باركندو
في بيان لوكالة أنباء اإلمارات ،إنه ال توجد حتى
اآلن خطط بديلة التفاق أوبك.+
وأضاف باركندو أن منظمة البلدان املصدرة
للبترول وحلفاءها ،في إطار ما يعرف مبجموعة
أوبك ،+ملتزمون بأخذ القرارات الضرورية مبا
يكفل استقرار سوق النفط العاملية وتوازنها.
وارتفعت العقود اآلج��ل��ة للنفط إل��ى أعلى
مستوياتها في نحو ستة أسابيع اليوم الثالثاء
لتوقعات بأن منظمة البلدان املصدرة للبترول
وحلفاءها سيتفقون على متديد تخفيضات إنتاج
اخلام لدعم األسعار.
وق��ال األمير عبد العزيز بن سلمان ،وزير
الطاقة السعودي اجلديد والعضو القدمي بوفد
اململكة إلى أوبك ،إن سياسة الرياض لن تتغير
وإن اتفاق خفض إنتاج النفط  1.2مليون برميل
يوميا ً سيستمر.
وأض��اف أن التحالف املسمى أوب��ك ،+الذي
يضم منتجني من خارج أوبك مثل روسيا ،سيظل
قائما لفترة طويلة.
وقال أندي ليبو ،رئيس ليبو أويل أسوسيتس
في أبوظبي «أسواق النفط في صعود مع تعيني
السعوديني وزي��را ً جديدا ً للنفط أعلن التزامه
باحملافظة على السياسة القائمة لتحقيق التوازن
في السوق ،ثم دفع األسعار لالرتفاع في نهاية
املطاف».
وتعقد جلنة امل��راق��ب��ة ال��وزاري��ة املشتركة
ملجموعة أوب���ك ،+ال��ت��ي تتابع م��دى االل��ت��زام
بالتخفيضات ،اج��ت��م��اع��ا ي���وم اخل��م��ي��س في

محمد باركندو

أبوظبي.
إل��ى ذل��ك ،قالت وزارة الطاقة الروسية في
تغريدة يوم  ،إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك
أبلغ نظيره السعودي األمير عبد العزيز بن
سلمان أن على كال البلدين مواصلة التعاون.
وأب��ل��غ ن��وف��اك ن��ظ��ي��ره ال��س��ع��ودي خ�لال
اجتماعهما األول عقب تغييرات في إدارة قطاع
النفط باململكة ،أن الرئيس الروسي فالدميير
بوتني سيزور اململكة في أكتوبر  ،وأن الزيارة
ستكون «ناجحة ومهمة».

«املركزي املصري» :الدين احمللي يزيد 19
باملئة إلى  256مليون دوالر نهاية مارس

أظهرت بيانات من البنك امل��رك��زي املصري
ارتفاع إجمالي الدين العام احمللي للبالد 18.8
باملئة على أساس سنوي إلى  4.204تريليون
جنيه ( 256.2مليار دوالر) في نهاية مارس
املاضي.
وزاد الدين اخلارجي للبالد  20.4باملئة على

أس��اس سنوي إل��ى  106.221مليار دوالر في
نهاية مارس.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب
للعامني القادمني ،وهي حت��اول توسيع قاعدة
مستثمريها ومت��دي��د آج��ال استحقاق ديونها
واالقتراض بفائدة أقل.

األسهم األوروبية ترتفع وسط شراء
أسهم شركات السيارات والبنوك

فتحت األس��ه��م األوروب���ي���ة مرتفعة أم��س
األرب��ع��اء بفضل حت��رك ال��ص�ين إلع��ف��اء بعض
السلع األمريكية من رسوم إضافية ،في أحدث
مؤشر على تهدئة احلرب التجارية بني اجلانبني.
وقادت األسهم األملانية التي تتأثر بالتجارة
املكاسب ،وواص��ل املتعاملون التحول لشراء
األس��ه��م ال��ت��ي ه���وت أس��ع��اره��ا م��ث��ل ش��رك��ات
السيارات والبنوك متخلني عن األسهم الدفاعية.
وصعد املؤشر ستوكس  600لألسهم األوروبية
 0.3باملئة بحلول الساعة  0708بتوقيت
جرينتش.
وذك��رت وزارة املالية الصينية أنه سيجري
إعفاء  16نوعا من السلع األمريكية من رسوم
إضافية انتقامية اعتبارا من  17سبتمبر ما عزز

أسعار الذهب ترتفع منهية سلسلة خسائر امتدت  4أيام

ارتفعت أسعار الذهب أمس األربعاء ،منهية سلسلة من اخلسائر امتدت
ألربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية ،في ظل توقعات بأن
البنك املركزي األوروبي سيقدم حتفيزا ويخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة  0611بتوقيت جرينتش ،ارتفع الذهب في املعامالت
الفورية  0.5باملئة إلى  1493.50دوالر لألوقية (األونصة) .وفي اجللسة
السابقة ،هبطت األسعار إلى أدنى مستوياتها منذ  13أغسطس عند 1483.90
دوالر.
وصعدت العقود األمريكية اآلجلة للذهب  0.2باملئة إلى  1502.2دوالر
لألوقية.
وتراجعت أسعار املعدن األصفر ما يزيد عن أربعة باملئة أو أكثر من 60
دوالرا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند  1557دوالرا في الرابع من
سبتمبر.
وتلقى اإلقبال على املخاطرة الدعم قبل ق��رارات بشأن السياسة النقدية
ستصدر عن البنك امل��رك��زي األوروب���ي ي��وم اخلميس وم��ن اجتماع ملجلس

اقتصاد

االحتياطي االحت��ادي (البنك املركزي األمريكي) األسبوع ال��ق��ادم ،إذ يأمل
املستثمرون في املزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العاملي.
وربحت أسعار الذهب نحو  18باملئة أو ما يزيد عن  200دوالرا منذ بلغت
أدنى مستوى منذ بداية العام عند  1265.85دوالر في الثاني من مايو.
وعلى جبهة التجارة ،قلص مستشار كبير بالبيت األبيض التوقعات بشان
اجلولة القادمة من احملادثات التجارية بني الواليات املتحدة والصني ،وحث
املستثمرين والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشان تسوية النزاع
التجاري.
في غضون ذل��ك ،استقر مؤشر ال���دوالر بينما متاسكت أس��واق األسهم
اآلسيوية وارتفعت عوائد السندات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،ربحت الفضة  1.1باملئة إلى 18.21
دوالر لألوقية ،بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوعني عند  17.75دوالر في
اجللسة السابقة .وارتفع البالديوم  0.3باملئة إلى  1566.28دوالر لألوقية
بينما زاد البالتني  1.2باملئة إلى  941.35دوالر.

معنويات املستثمرين.
وت��ت��رك��ز األن��ظ��ار اآلن على اج��ت��م��اع جلنة
السياسة النقدية في البنك املركزي األوروب��ي ،
حيث من املتوقع إلى حد كبير أن يخفض أسعار
ال��ف��ائ��دة وي��ب��دأ م��ن جديد برنامجا ملشتريات
األص��ول .لكن احملللني ح��ذروا من أن توقعات
السوق بشأن مدى التحفيز رمبا تكون أعلى من
الالزم.
وكان سهم شركة التجزئة الفرنسية كاسينو
املثقلة ب��ال��دي��ون أكبر ال��راب��ح�ين على املؤشر
ستوكس  600بصعوده  4.4باملئة ،بدعم من
تقرير عن أن منافستها كارفور ت��درس عرضا
محتمال رمبا يكون من خالل صفقة في صورة
أسهم بالكامل.

