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اقتصاد

التزام أوبك +بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159باملئة في يوليو

مسؤولون كبار بالبيت األبيض يبحثون خفض الضرائب

ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

ضغوط على مجلس االحتياطي األميركي
خلفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

ارتفعت أسعار النفط أم��س الثالثاء بفضل التفاؤل
إزاء تهدئة توترات التجارة بني الواليات املتحدة والصني

وآمال بأن االقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات حتفيز
لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت ثمانية سنتات
إلى  59.82دوالر للبرميل بحلول الساعة  0652بتوقيت
جرينتش بعد مكاسب  1.88باملئة حققها.
وزاد اخلام األمريكي تسعة سنتات إلى  56.30دوالر
للبرميل بعد أن ارتفع  2.44باملئة في اجللسة السابقة.
وقالت الواليات املتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة
هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية،
في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع ال��دائ��ر بني أكبر
اقتصاديني في العالم.
كما دعم أسعار اخلام االجتاه الصعودي لألسهم حول
العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عاملية ستتحرك
للتصدي لتباطؤ النمو.
وفي الوقت ذاته ،كشف استطالع للرأي أجرته رويترز
شمل سبعة محللني عن توقعات بانخفاض مخزونات
النفط اخلام في الواليات املتحدة بواقع  1.9مليون برميل
في االس��ب��وع املنتهي في  19أغسطس .ويصدر معهد
البترول األمريكي بيانات املخزونات في وقت الحق.
ذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء أن أوبك ومنتجني
للنفط من خ��ارج املنظمة نفذوا تخفيضات لإلنتاج في
يوليو مبعدل يفوق املتوقع وفقا التفاق خفض اإلمدادات.
ونقلت تاس عن مصدر من اللجنة الفنية ألوب��ك +أن
نسبة االلتزام بالتخفيضات بلغت  159باملئة في يوليو.
وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو  156باملئة ،بينما نفذ
املنتجون من خارج املنظمة تخفيضات بنسبة  166باملئة.

«نيكي» يرتفع مع انحسار توترات التجارة
ارتفع املؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على
التوالي أمس الثالثاء مع عودة حذرة للمستثمرين
إل��ى ش��راء األسهم في ظل م��ؤش��رات على انحسار
طفيف في التوترات التجارية بني الواليات املتحدة
والصني.
كما تلقت األصول العالية املخاطر الدعم من آمال
بتقدمي اقتصادات كبرى لتحفيز جديد .وم��ددت
واشنطن مهلة تسمح لشركة ه��واوي تكنولوجيز
الصينية بشراء مكونات من شركات أمريكية ملدة
 90يوما.
وارت��ف��ع املؤشر القياسي نيكي  0.6باملئة إلى
 20677.22نقطة بينما أض��اف املؤشر توبكس
األوسع نطاقا  0.8باملئة إلى  1506.77نقطة.
ويتنامى حذر املستثمرين قبيل منتدى جاكسون
ه��ول ال��ذي ينظمه مجلس االحتياطي االحت��ادي
(البنك املركزي األمريكي) وقمة مجموعة السبع
اللذين يُعقدان في وقت الحق من الشهر اجلاري.
وفي وول ستريت ،ربحت املؤشرات الرئيسية
الثالثة مع ارتفاع سهم أبل  1.9باملئة ليقدم الدعم
األكبر للمؤشر ناسداك.
وقدم ذلك الدعم ملوردي أبل املدرجني في بورصة
طوكيو ،مع صعود سهم تايو يودن وسهم تي.دي.
كيه كورب  1.6باملئة وارتفاع سهم فوستر إلكتريك
 1.4باملئة.
كما تلقت أسهم ال��ش��رك��ات املرتبطة بصناعة
الرقائق املدرجة في طوكيو الدعم بعد أن ارتفع

أفادت صحيفة واشنطن بوست  ،نقال عن ثالثة
مصادر مطلعة ،أن مسؤولني كبارا بالبيت األبيض
يبحثون إمكانية خفض ضرائب األجور على نحو
مؤقت في مسعى لتعزيز االقتصاد في مواجهة
تباطؤ محتمل.
وقالت الصحيفة إن النقاشات اجلارية في هذا
الشأن مازالت في مراحلها املبكرة وإن املسؤولني
لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكوجنرس
املوافقة على خفض ضريبي.
ق��ال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن على

مجلس االحتياطي االحت����ادي (ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
األمريكي) أن يدرس خفض أسعار الفائدة نقطة
مئوية واحدة ودعا إلى ”بعض التيسير الكمي“ مع
مواصلته الضغط على البنك املركزي.
وقال ترامب في تدوينة على تويتر ”سعر فائدة
مجلس االحتياطي ،وخ�لال فترة زمنية قصيرة،
ينبغي أن يتقلص  100نقطة أس��اس على األقل،
ورمبا مع بعض التيسير الكمي أيضا “،مبديا في
ذات الوقت تبرمه من قوة ال��دوالر األمريكي التي
”من احملزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم“.

رئيس بورصة مصر :نتوقع طرح
شركة خاصة قبل نهاية 2019

املؤشر فالدلفيا ألشباه املوصالت األمريكي 1.9
باملئة مع صعود أسهم الشركات األمريكية التي
تورد الرقائق لهواوي مثل ميكرون تكنولوجي.
وزاد سهم سكرين هولدجنز لصناعة معدات
أشباه املوصالت  5.4باملئة وارتفع سهم طوكيو

إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق  1.4باملئة.
وكانت التداوالت ضعيفة في السوق الرئيسية
ببورصة طوكيو عند  1.58تريليون ين مبا يقل
كثيرا عن املتوسط اليومي البالغ  2.33تريليون ين
على مدى العام املنصرم.
محمد فريد

الفائض التجاري
الياباني مع أميركا يقفز
قبيل املفاوضات

سجل الفائض التجاري الياباني مع الواليات املتحدة
ارتفاعا بأكثر من  15%في يوليو ،بحسب ما أظهرت
بيانات ،فيما يستعد العمالقان االقتصاديان الستئناف
مفاوضات حول اتفاق للتبادل احلر.
ووف��ق أرق��ام وزارة امل��ال اليابانية ،بلغ الفائض مع
واشنطن  579,5مليار ين ( 5,5مليار دوالر) الشهر
املاضي ،أي بارتفاع نسبته  15,6%على أساس سنوي،
للشهر اخلامس على التوالي.
وارت��ف��ع��ت واردات ال��ي��اب��ان م��ن ال��والي��ات املتحدة
بنسبة  ،3,5%في مقدمتها الطائرات والنفط اخلام ،لكن
صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته  8,4%تتقدمها معدات
صناعة الشرائح ومعدات البناء.
والعالقة بني دونالد ترمب ورئيس ال��وزراء الياباني
وثيقة ،لكن الرئيس األميركي طاملا قال إن طوكيو لديها
أفضلية في التجارة الثنائية ،ودع��ا إلى عالقات «أكثر
عدال» .وخالل زيارة إلى اليابان في مايو ،قال ترمب إنه
يتوقع اإلع�لان عن «بعض األم���ور» بشأن املفاوضات
التجارية في أغسطس ،لكن لم يتم حتديد أي موعد نهائي
التفاقية .ومن املتوقع أن يلتقي كبيرا املفاوضني التجاريني
وزير االقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي ،وممثل
التجارة األميركي روبرت اليتهايزر في واشنطن يومي
األربعاء واخلميس.

صفقة خاصة على
أسهم شعاع كابيتال
بقيمة  1.4مليار درهم
نقلت شركة أبوظبي كابيتال ،ملكية كامل أسهمها
الناجتة عن زيادة رأسمال شركة شعاع كابيتال ،بعد
اندماجها مع مجموعة أبوظبي املالية ،إلى شركائها
احلاليني.
وكانت «شعاع» قد أعلنت عن تنفيذ صفقة خاصة
على أسهمها بقيمة  1.4مليار دره��م ،تتمثل في أسهم
زيادة رأسمال بعد إمتام عملية االندماج مع مجموعة
أبوظبي املالية.

إجراءات مصرية جديدة لتعزيز
الصادرات للسوق األوروبي
أك����دت وزارة امل��ال��ي��ة ،ح��رص
احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة ع��ل��ى تعزيز
التعاون الدولي لتطوير املنظومة
اجل��م��رك��ي��ة ،م��ن أج���ل ال��ع��م��ل على
تقليص زم���ن اإلف�����راج ،وترشيد
تكاليف التخليص اجلمركي ،وإحكام
الرقابة على املنافذ اجلمركية ،مبا
يُسهم ف��ي تيسير حركة التجارة
ال��دول��ي��ة ،وحت��س�ين ترتيب مصر
مب��ؤش��ر ال��ب��ن��ك ال��دول��ي م��ن خ�لال
تسهيل التجارة عبر احلدود.
وذك��رت أن��ه سيتم خ�لال الفترة
املقبلة توقيع ع��دد م��ن اتفاقيات
«امل��س��اع��دات املتبادلة ف��ي األم��ور
اجل��م��رك��ي��ة» م��ع بعض ال���دول مبا
ي��ض��م��ن إرس����اء دع��ائ��م ال��ت��ع��اون
الثنائي املشترك في التقييم الدقيق
ل��ل��ب��ض��ائ��ع؛ ل��ت��ح��دي��د ال��ض��رائ��ب
وال���رس���وم اجل��م��رك��ي��ة ال��واج��ب��ة،
وتنفيذ القوانني اجلمركية ،وحتديد
البضائع احمل��ظ��ورة مثل األسلحة
واملواد املخدرة ،ومواجهة املخالفات
اجلمركية.
وأض��اف��ت أن مصلحة اجلمارك
املصرية ،انتهت بالتعاون مع إدارة
اجل��م��ارك األم��ي��رك��ي��ة ،م��ن صياغة
املسودة املبدئية التفاقية «املساعدات
املتبادلة فى األم��ور اجلمركية» بني
مصر وأميركا ،متهيدا ً إلحالتها إلى
اجلهات املختصة ملراجعتها ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة نحو دخولها حيز
التنفيذ.
كما انتهت املصلحة وبالتعاون
مع مصلحة اجلمارك في بيالروسيا،
من صياغة املسودة املبدئية التفاقية
«امل��س��اع��دات املتبادلة ف��ي األم��ور
اجلمركية» بني مصر وبيالروسيا.
وأوض��ح��ت مصلحة اجل��م��ارك

قال رئيس البورصة املصرية محمد فريد إنه
يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية
العام اجلاري.
وج���اءت تصريحات فريد ردا ً على س��ؤال
لرويترز في مؤمتر صحفي عُ قد مبقر البورصة
بالقاهرة .ولم يذكر أي تفاصيل عن اسم الشركة
أو حجم الطرح.
ك��ان آخ��ر ط��رح لشركة خاصة بالبورصة

املصرية جرى الشهر احلالي هو لشركة «فوري»
لتكنولوجيا البنوك واملدفوعات اإللكترونية،
أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر ،والتي
قفز سهمها بنحو  35%في أولى جلسات التداول
في بورصة مصر في الثامن من أغسطس.
وجمعت «فوري» من الطرح األولي نحو 1.6
مليار جنيه حصيلة بيع  36%من أسهمها في
البورصة.

تراجع الني والفرنك السويسري
توقع ًا إلجراءات حتفيز عاملية
أنه من املقرر التوقيع على اتفاقية
التعاون مع بيالروسيا خالل أعمال
الدورة السادسة للجنة االقتصادية
«املصرية ،البيالروسية» املشتركة
التي ستعقد اجتماعها خالل سبتمبر
امل��ق��ب��ل بالعاصمة البيالروسية
«مينسك».
وأش���ارت إل��ى أن��ه يجري حالياً
التنسيق م��ع وزارت����ي اخلارجية
والتجارة والصناعة ،لبدء جولة من
املفاوضات مع االحت��اد األوروب��ي،
ح���ول آل���ي���ات ت��وف��ي��ر امل��ع��ل��وم��ات
املسبقة ع��ن ال��ب��ض��ائ��ع املتبادلة
ب�ين اجلانبني «الصنف ،والقيمة،
وبلد املنشأ» ،وغيرها من البيانات
الداعمة حلركة التجارة البينية،
بحيث يتم االستغناء ع��ن اعتماد
الغرف التجارية للفواتير اخلاصة
بالبضائع ال�����واردة ،واستقبال
بياناتها إلكترونياً ،مبا يُسهم في
تبسيط اإلج���راءات اجلمركية دون

اإلخ�لال بإحكام الرقابة اجلمركية
على املوانئ واملنافذ.
وذل��ك ح��رص�اً على سرعة نفاذ
الصادرات املصرية إلى دول االحتاد
األوروبي ،خاصة أن مشروع قانون
اجل��م��ارك اجل��دي��د امل��زم��ع مناقشته
في الدورة البرملانية اجلديدة ينص
على قبول املعلومات واملستندات
إلكترونيا ً.
وشددت «املالية» على أن احلوار
امل��ص��ري – األوروب�����ي يستهدف
خ��ف��ض زم����ن اإلف�������راج ،وتكلفة
االس��ت��ي��راد ال��ت��ي تتضمن اعتماد
الفواتير التجارية للبضائع الواردة
من الغرفة التجارية ببلد التصدير،
وال��ت��ح��ق��ق م���ن ك���ل امل��ع��ل��وم��ات
والبيانات املقدمة ،خاصة في ظل
متتع البضائع ال����واردة م��ن دول
االحت���اد األوروب���ي بالتخفيضات
املقررة في إط��ار اتفاقية الشراكة
املصرية األوروبية.

األسهم األوروبية ترتفع للجلسة
الثالثة على التوالي
ارتفعت األسهم األوروب��ي��ة للجلسة الثالثة على التوالي
لتواصل تعافيها الذي بدأ في أواخر األسبوع املاضي وارتفع
سهم استرازنيكا بفضل نتائج دارسة في مراحلها األخيرة.
وصعدت أسهم شركة األدوي���ة  1.5باملئة بعد أن قالت
الشركة إن عقار ع�لاج السكري فاراكسيجا حقق الهدف
األساسي من الدراسة لعالج مرضى يعانون من مشاكل في

القلب .وزاد املؤشر ستوكس  600األوروبي  0.1باملئة بحلول
الساعة  0712بتوقيت جرينتش وتألق املؤشر فايننشال
تاميز البريطاني .وقفز سهم ب��ان��دورا  6.4باملئة وتصدر
املؤشر ستوكس  600بعدما أبقت شركة احللي الدمنركية على
توقعات األرب��اح للعام كامال .وحد من املكاسب تراجع أسهم
البنوك وشركات صناعة مكونات السيارات.

ت��راج��ع امل��ل��اذان اآلم���ن���ان ،ال�ي�ن وال��ف��رن��ك
السويسري ،مقابل ال��دوالر مع حتسن الشهية
للمخاطرة بعد اض��ط��راب على م���دار أسبوع
وذلك بفعل اآلمال في أن تطلق البنوك املركزية
ال��رئ��ي��س��ي��ة إج������راءات حت��ف��ي��ز ج��دي��دة لدعم
اقتصاداتها املتباطئة.
وانخفضت العملة اليابانية للجلسة الثالثة
على التوالي أمام الدوالر ،في حني نزلت العملة
السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعني
مقابل نظيرتها األمريكية.
وتنامى ال��ت��ف��اؤل ب��إج��راء حكومي لتهدئة
املخاوف من ركود أمريكي ،والتي أوقد شرارتها

انقالب منحنى عائد السندات األسبوع املاضي،
قبيل ندوة ملجلس االحتياطي االحتادي (البنك
املركزي األمريكي) هذا األسبوع في جاكسون
هول بوالية وايومنج ،حيث يقول احملللون إن
مسؤولي البنك املركزي قد يعلنون عن إجراءات
ج��دي��دة .كشفت ال��ص�ين ك��ذل��ك ع��ن اص�لاح��ات
على سعر الفائدة من املتوقع أن تقلص تكاليف
االق��ت��راض على الشركات ،مما ساعد في رفع
معنويات ال��س��وق ،ف��ي ح�ين ت��ع��ززت الشهية
للمخاطرة أيضا بفعل إمكانية أن تتخلى احلكومة
االئتالفية في أملانيا عن قاعدة ميزانية بال عجز
لتستدين املزيد وتطلق خطوات حتفيز.

