
انخفضت األسهم األوروبية على نحو طفيف 
أمس  األربعاء بعدما عززت توقعات منو ضعيف 
من أملانيا والصني مخاوف بشأن تباطؤ عاملي 
وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم 

اجلمركية بني واشنطن وبكني.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش 
انخفض املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 0.2 

باملئة وتراجعت جميع املؤشرات الرئيسية.
وأرج���أت إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة باملئة 
على بعض املنتجات الصينية مبا في ذلك أجهزة 
الكمبيوتر احملمولة والهواتف اخللوية إلى ما 
بعد سبتمبر أيلول مما مينح أس��واق األسهم 

املضطربة على مستوى العالم فرصة اللتقاط 
األنفاس.

لكن بيانات صناعية ضعيفة م��ن الصني 
وانكماش االقتصاد األملاني القائم على التصدير، 
وهو األكبر في أوروبا، في الربع الثاني من العام 
ينذر بأن تأثير احلرب التجارية الطويلة األمد 

بني الواليات املتحدة والصني لن ينتهي قريبا.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم 
شركة شيندلر السويسرية لصناعة املصاعد 
4.3 باملئة بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح 
الربع الثاني 22 باملئة بفعل تضخم األج��ور 
وزي��ادة تكلفة امل��واد وسعر الصرف وتكاليف 

أعلى مرتقبة.

انخفضت أسعار النفط أم��س  األربعاء بفعل بيانات 
اقتصادية صينية ج��اءت مخيبة للتوقعات وارت��ف��اع 
مخزونات النفط اخلام األمريكية، مما محا بعض املكاسب 
القوية التي حققها اخلام في اجللسة السابقة بعد أن قالت 
الواليات املتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على 
بعض املنتجات الصينية مما تسبب في انحسار التوترات 
التجارية. وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، 
تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 باملئة إلى 60.84 دوالر 
للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 باملئة مسجال أكبر مكسب 

بالنسبة املئوية منذ ديسمبر.
وهبط النفط األمريكي 62 سنتا أو 1.1 باملئة إلى 

56.48 دوالر للبرميل، بعد أن زاد أربعة باملئة في اجللسة 
السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصني عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير 
املتوقعة لشهر يوليو ، مبا في ذلك انخفاض مفاجئ في 
منو الناجت الصناعي ألدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، 
مما يبرز اتساع نقاط الضعف االقتصادية مع تصاعد حدة 

احلرب التجارية مع الواليات املتحدة.
وق��ال محللون إن عمليات بيع جلني األرب���اح بعد 
املكاسب القوية التي حققها النفط ضغطت أيضا على 

أسعار اخلام.
وارتفعت أسعار النفط اخلام القياسية بعد أن تراجع 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في 
أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة باملئة 
على بعض املنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع 

صينية بقيمة 300 مليار دوالر تستهدفها الرسوم.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات م��ن معهد ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي أن 
مخزونات النفط اخلام األمريكية ارتفعت على نحو يخالف 

التوقعات األسبوع املاضي.
وق��ال معهد البترول إن مخزونات اخل��ام زادت 3.7 
مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات 

احملللني بانخفاضها 2.8 مليون برميل.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات م��ن معهد ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي أن 
مخزونات النفط اخلام في الواليات املتحدة سجلت زيادة 
غير متوقعة األسبوع املاضي، بينما ارتفعت مخزونات 

البنزين وتراجعت مخزونات نواجت التقطير.
وزادت مخزونات اخلام مبقدار 3.7 مليون برميل في 
األسبوع املنتهي في التاسع من أغسطس لتصل إلى 443 
مليون برميل، في حني كانت توقعات احملللني تشير إلى 

انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.
وهبطت مخزونات اخلام في مركز التسليم في كاشينج 

بوالية أوكالهوما بواقع 2.2 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين 
زادت مب��ق��دار 3.7 مليون برميل بينما ك��ان محللون 
استطلعت رويترز آراءه��م قد توقعوا زي��ادة قدرها 910 
آالف برميل. وانخفضت مخزونات نواجت التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، مبقدار 1.3 مليون برميل 

مقارنة مع توقعات النخفاض قدره 810 آالف برميل.
وق��ال معهد البترول إن واردات الواليات املتحدة من 
اخلام ارتفعت األسبوع املاضي 640 ألف برميل يوميا إلى 

7.7 مليون برميل يوميا.
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قال مسؤول بارز في إدارة ترامب إن بريطانيا 
وال��والي��ات املتحدة تناقشان إتفاقا جتاريا 
جزئيا قد يبدأ سريانه في أول نوفمبر ، وهو 
اليوم التالي للموعد املقرر خلروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وأث��ن��اء زي���ارة إل��ى ل��ن��دن، ن��اق��ش مستشار 
األمن القومي األمريكي جون بولتون مع وزيرة 
التجارة البريطانية ليز تراس احتمال توقيع 
زعيمي البلدين على إعالن خلارطة طريق تقود 

إلى إتفاقية للتجارة.
وق��ال املسؤول إن هذا قد يحدث على هامش 
اجتماع قمة مجموعة ال��دول الصناعية السبع 

الكبرى في فرنسا هذا الشهر.
وأبلغ املسؤول الصحفيني أن بولتون ووزير 
املالية البريطاني ساجد جاويد ناقشا احتمال 
ات��ف��اق جت���اري م��ؤق��ت يغطي ك��ل القطاعات. 
وأضاف أن مثل هذا اإلتفاق قد يستمر لنحو ستة 

أشهر.
وم��ن امل��ق��رر أن ت��غ��ادر بريطانيا االحت��اد 
األوروبي في احلادي والثالثني من أكتوبر وقال 
رئيس ال��وزراء بوريس جونسون إنه مستعد 
خلروج بدون اتفاق رغم أنه يأمل بعملية خروج 

ينظمها اتفاق.
وامل��أزق احلالي مع االحت��اد األوروب��ي يترك 
بريطانيا تواجه خروجا بدون أي فترة انتقال 
رسمية أو ات��ف��اق قانوني يغطي قضايا مثل 
ال��ت��ج��ارة وعمليات نقل ال��ب��ي��ان��ات وسياسة 
احل���دود، وه��و م��ا ي��دف��ع بعض ال��ش��رك��ات إلى 

التحذير من أن تتعرض عملياتها للضرر.
وأث��ن��اء زي��ارت��ه التي استمرت يومني، أبلغ 
بولتون رئيس ال��وزراء البريطاني أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى خروجا 

ناجحا لبريطانيا من االحتاد األوروب��ي في 31 
أكتوبر وأن واشنطن جاهزة للعمل سريعا على 
اتفاقية للتجارة احل��رة بني ال��والي��ات املتحدة 

واململكة املتحدة.
وسعى بولتون، ال��ذي غ��ادر بريطانيا، إلى 
حتسني العالقات بني الواليات املتحدة وبريطانيا 
حتت قيادة جونسون بعد روابط متوترة أحيانا 
بني ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة 

تيريزا ماي.
وبينما تستعد بريطانيا مل��غ��ادرة االحت��اد 
األوروبي، فيما سيكون أكبر حتول جيوسياسي 
لها منذ احلرب العاملية الثانية، فإن دبلوماسيني 
كثيرين يتوقعون أن تصبح لندن معتمدة بشكل 

متزايد على الواليات املتحدة.

أميركا وبريطانيا تناقشان إتفاقًا 
جتاريًا يبدأ سريانه أول نوفمبر

3.7 مليون برميل األسبوع املاضي مخزونات اخلام األميركي ترتفع 

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات 

أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار 
مخاوف بشأن النمو العاملي

أسعار الذهب تنخفض مع 
انحسار توترات التجارة

انخفضت أسعار الذهب أمس  األربعاء بعد أن أرجأت 
ال��والي��ات املتحدة ف��رض رس��وم جمركية على بعض 
ال���واردات الصينية، مما تسبب في انحسار مخاوف 
التجارة، على الرغم من أن الضبابية السياسية واستمرار 
املخاوف بشأن النمو العاملي كبحا خسائر املعدن األصفر 

الذي يعتبر مالذا آمنا.
وبحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب 
في املعامالت الفورية 0.3 باملئة إلى 1497.17 دوالر 
لألوقية )األونصة(. وتراجع الذهب في العقود األمريكية 

اآلجلة 0.2 باملئة إلى 1510.70 دوالر لألوقية.
وق���ال ج��ون ش��ارم��ا اخلبير االق��ت��ص��ادي ل��دى بنك 
أستراليا الوطني ”انحسار توترات التجارة، واملخاطر 
اجليوسياسية زودا األس���واق ببعض األم��ل مما دعم 
األس��ه��م، وبسبب ه��ذا هناك تراجع لفترة وجيزة في 

أسعار الذهب“.
وأض���اف ”لكن ال��ن��زاع التجاري م��ا زال دون حل. 
املخاطر اجليوسياسية في ه��وجن ك��وجن، واجتاهات 
النمو العاملي كما نتوقع ما ال يقل عن خفض آخر )ألسعار 
الفائدة( من جانب مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
امل��رك��زي األم��ري��ك��ي(، جميع تلك العوامل تقدم الدعم 

للذهب“.
وتراجع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن موعد 
نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم بنسبة عشرة 
باملئة على بقية الواردات الصينية، ليرجئ فرض رسوم 
جمركية على الهواتف اخللوية وأج��ه��زة الكمبيوتر 
احملمولة وسلع استهالكية أخ��رى، على أم��ل احل��د من 

التأثير على املبيعات في العطالت األمريكية.
ووف��ر إرج��اء ال��ن��زاع التجاري بني أكبر اقتصادين 
في العالم ارتياحا لألسواق املالية التي هيمن عليها 
اضطراب سياسي واقتصادي، في الوقت الذي انضمت 

فيه األسهم اآلسيوية إلى ارتفاع لألسهم العاملية.
في غضون ذل��ك، أظهرت بيانات رسمية أن الناجت 
الصناعي الصيني الذي يحظى مبتابعة وثيقة ارتفع في 
يوليو بأبطأ وتيرة في أكثر من 17 عاما، في أحدث مؤشر 
على فتور الطلب مع تكثيف الواليات املتحدة الضغط 

التجاري على بكني.

األسهم اليابانية تعوض معظم اخلسائر 
الكبيرة التي تكبدتها في اجللسة السابقة

عوضت األسهم اليابانية أمس  األربعاء معظم اخلسائر 
الكبيرة التي تكبدتها في اجللسة السابقة تقريبا بفضل 
إرجاء واشنطن البدء في فرض رسوم جمركية على بعض 

الواردات الصينية.
ومنح حت��رك الرئيس األمريكي دونالد ترامب راحة 
لألسواق هي في أمس احلاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة 

الرقائق والشركات املرتبطة بأبل في اليابان أقوى دفعة.
ورب��ح املؤشر نيكي القياسي واح��دا باملئة ليغلق عند 
20655.13 نقطة، معوضا معظم االنخفاض الذي سجله 
البالغ 1.1 باملئة، بينما زاد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 

0.9 باملئة إلى 1499.50 نقطة.
وتراجع ترامب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر 
أيلول لفرض رسوم بنسبة عشرة باملئة على جميع السلع 
الصينية التي لم تكن خاضعة بعد لتلك الرسوم، ليرجئ 
ف��رض رس��وم جمركية على الهواتف اخللوية وأجهزة 

الكمبيوتر احملمولة وسلع استهالكية أخرى على أمل احلد 
من تأثير الرسوم على املبيعات في العطالت األمريكية.

وقفزت أسهم شركات صناعة املكونات اإللكترونية 
املرتبطة بأبل والشركات املرتبطة بالرقائق املدرجة في 
طوكيو. وقفز سهم تايو ي��ودن 6.3 باملئة، وصعد سهم 
موراتا للتصنيع وتي.دي.كيه ك��ورب 3.3 باملئة و4.3 

باملئة على الترتيب.
وارتفعت أسهم سكرين هولدجنز إلنتاج معدات تصنيع 
أشباه املوصالت ستة باملئة وزاد سهم طوكيو إلكترون 

لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1 باملئة.
كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على املؤشر نيكي اثنني 
باملئة، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع في طلبيات 
اآلالت في اليابان في يونيو حزيران، في مؤشر محتمل على 
أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع باملتانة في مواجهة 

تباطؤ النمو العاملي والنزاعات التجارية العاملية.

أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب بعد 
إعالن إدارة ترامب عن تأجيل فرض رسوم استيراد 
مزمعة على بعض املنتجات الصينية، وهو ما دفع 

املستثمرين للعودة إلى شراء األسهم.
وأن��ه��ى امل��ؤش��ر داو ج��ون��ز الصناعي جلسة 
التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 307.78 

نقطة، أو 1.19 باملئة، إلى 26215.15 نقطة في 
حني صعد املؤشر ستاندرد آند بورز500 األوسع 
نطاقا 42.57 نقطة، أو 1.48 باملئة، ليغلق عند 

2926.32 نقطة.
وأغلق املؤشر ناسداك املجمع مرتفعا 152.95 

نقطة، أو 1.95 باملئة، إلى 8016.36 نقطة.

»وول ستريت« تصعد و» داو جونز«  
1.19 باملئة يرتفع 

»كوفبيك« تعرض شحنة غاز مسال 
من محطة ويتستون األسترالية

ق��ال م��ص��دران أم���س  األرب��ع��اء إن الشركة 
الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية 
)ك��وف��ب��ي��ك( ع��رض��ت شحنة ف��وري��ة م��ن الغاز 
الطبيعي امل��س��ال للتحميل م��ن أس��ت��رال��ي��ا في 
سبتمبر. وأض��اف��ا أن الشحنة معروضة على 
أس��اس تسليم ظهر السفينة )ف��وب( من محطة 
ويتستون ف��ي أستراليا ف��ي أواخ���ر سبتمبر. 

وق��ال أحد املصدرين إن العطاء سُيغلق في 13 
أغسطس على أن تظل العروض صاحلة حتى 15 
أغسطس. وكوفبيك هي ذراع التنقيب اخلارجية 
للكويت، املنتج اخلليجي املهم في منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوب��ك(، وأحد املساهمني في 
مشروع ويتستون للغاز املسال ال��ذي تشغله 

شركة شيفرون.

أعلنت الصني مجموعة من البيانات الضعيفة غير 
املتوقعة لشهر يوليو أمس  األربعاء تشمل تراجع اإلنتاج 
الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما مما يشير 
إلى املزيد من التباطؤ في االقتصاد في ظل زي��ادة تأثير 
احل��رب التجارية بني بكني وواشنطن على الشركات 

واملستهلكني.
واستمر ف��ت��ور النشاط ف��ي ال��ص��ني على ال��رغ��م من 
مجموعة من إجراءات النمو التي جرى اتخاذها على مدى 
العام الفائت مما يثير تساؤالت بشأن احلاجة حلوافز 

أكثر قوة حتى لو على حساب تراكم املزيد من الدين.
وبعد حتسن متذبذب في يونيو ، قال محللون إن أحدث 
بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر املاضي 
مبا يشمل اإلنتاج الصناعي واالستثمارات ومبيعات 

التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من املتوقع ومسوح 
جائت نتائجها قامتة للمصانع مما عزز توقعات باحلاجة 

ملزيد من الدعم قريبا.
وكشفت بيانات م��ن مصلحة ال��دول��ة لإلحصاء أن 
منو اإلنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 
باملئة في يوليو على أساس سنوي وهو ما يقل عن أكثر 
التوقعات تشاؤما في استطالع أجرته رويترز وميثل أقل 

وتيرة للنمو منذ فبراير عام 2002.
وتوقع محللون تباطؤ منو اإلنتاج الصناعي إلى 5.8 

باملئة مقارنة مع يونيو عندما سجل معدل منو 6.3 باملئة.
وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم اجلمركية في 

مايو.
وقالت وزارة الصناعة في الشهر املاضي إن الصني 
ستحتاج إلى ”جهود شاقة“ لتحقيق هدف النمو الصناعي 
لعام 2019 بنسبة بني 5.5 وستة باملئة عازية ذلك إلى 

احلماية التجارية.

وتباطأ النمو االقتصادي للصني إلى ما يقترب من أدنى 
مستوى في ثالثني عاما عند 6.2 باملئة في الربع الثاني من 
العام وظلت الثقة في مجال األعمال متزعزعة مما أثر على 

االستثمارات.
وزادت استثمارات األصول الثابتة 5.7 باملئة بني يناير 
كانون الثاني ويوليو على أس��اس سنوي مبا يقل عن 
توقعات بنموها 5.8 باملئة وهي نفس النسبة للفترة بني 

يناير ويونيو.
لكن الصني التقطت أنفاسها وه��و ما كانت حتتاجه 

بشدة ، بعدما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه 
سيرجئ ف��رض رس��وم جمركية على بعض ال���واردات 
الصينية ومنها الهواتف احملمولة وسلع استهالكية أخرى 
في محاولة واضحة لتفادي تأثير الرسوم على مبيعات 

فترة ما قبل عطلة عيد امليالد في الواليات املتحدة.
لكن الرسوم اجلديدة سُتطبق في الشهر املقبل على 
حوالي نصف قائمة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار 
دوالر. ويقول محللون إن فرصة إبرام اتفاق جتاري طويل 

األمد بعد التصعيدات في اآلونة األخيرة تضاءلت بشدة.

17 عامًا منو اإلنتاج الصناعي الصيني يسجل أدنى مستوى في 

جون بولتون

قالت شركة هوندا موتور اليابانية إن ستوقف إنتاج 
السيارات في األرجنتني العام القادم في إط��ار حتول 

عاملي في كيفية تقسيم انتاجها بني املناطق.
وأضافت هوندا أن مصنعها الواقع في إقليم بوينس 

أي��رس، الذي ينتج سيارات إتش آر-ف��ي، سيركز فقط 
على تصنيع الدراجات النارية.

وبدأت هوندا تصنيع الدراجات النارية في األرجنتني 
في 2006 وبدأت إنتاج السيارات هناك في 2011.

»هوندا«: سنوقف تصنيع السيارات
 في األرجنتني العام القادم


