
هبطت أسهم أوروب���ا أم��س اخلميس بعد أن 
أجج تشريع أمريكي بشأن هوجن كوجن املزيد من 
املخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق ”املرحلة واحد“ 

التجاري بني واشنطن وبكني قريبا.
وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، 
م��ع ه��ب��وط ق��ط��اع��ات التعدين والتكنولوجيا 
وشركات النفط والغاز، وهي األكثر انكشافا على 
توترات التجارة العاملية، بنحو واحد باملئة لكل 

قطاع.
وفي حترك سيثير غضب الصني بالتأكيد، من 
املتوقع أن يوقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
على تشريعني أقرهما الكوجنرس يستهدفان دعم 
احملتجني في هوجن كوجن. يأتي ذلك عقب تقرير 

لرويترز ذك��ر أن اكتمال اتفاق ”املرحلة واحد“ 
ال��ت��ج��اري ب��ني ال��والي��ات املتحدة وال��ص��ني رمبا 

يتأجل إلى العام القادم.
ودف��ع��ت ال��ت��ق��اري��ر امل��ؤش��ر س��ت��وك��س 600 
األوروب��ي لالنخفاض 0.7 باملئة، ليتكبد خسائر 
للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت 
األسهم األملانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر 

بالتجارة، 0.6 باملئة و0.7 باملئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم شركة البريد البريطانية 
رويال ميل 13 باملئة لتتذيل املؤشر ستوكس 600، 
بعد أن قالت إن خطتها لتوسعة أنشطتها للطرود 
عامليا تخلفت عن اجلدول الزمني على الرغم من أن 

الشركة حققت أرباحا تشغيلية في النصف األول.

تراجعت أسعار النفط أمس  اخلميس في الوقت الذي 
أججت فيه توترات جديدة بني الواليات املتحدة والصني 
بشأن احتجاجات مستمرة في هوجن كوجن املخاوف من 
أن اتفاقا تنعقد اآلمال على إبرامه منذ فترة طويلة إلنهاء 

احلرب التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم رمبا يتأجل.
وحذر خبراء جتارة من أن االنتهاء من اتفاق ”املرحلة 
واحد“ قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب 

فيه القلق األس��واق من أن املفاوضات قد تتلقى ضربة مع 
موافقة مجلس النواب األمريكي على تشريعني يستهدفان 
دعم االحتجاجات في هوجن كوجن، وهو ما يلقى معارضة 

كبيرة من الصني.
وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، تراجعت 
العقود اآلجلة خل��ام برنت 22 سنتا أو 0.35 باملئة إلى 
62.18 دوالر للبرميل، بينما هبطت العقود اآلجلة خلام 

غرب تكساس الوسيط األمريكي 20 سنتا أو 0.35 باملئة 
إلى 56.81 دوالر للبرميل. وارتفع اخلامان القياسيان 

بشدة بفعل بيانات إيجابية بشأن املخزونات األمريكية.
وتؤثر احل��رب التجارية على احتماالت النمو العاملي 
وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في املستقبل، وقال 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه مييل إلى زيادة الرسوم 
اجلمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 

جتاري.
وطغى املناخ التشاؤمي على التفاؤل ال��ذي س��اد بعد 
أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن 
مخزونات النفط اخلام األمريكية زادت بأقل من املتوقع عند 

1.4 مليون برميل في األسبوع املنتهي في 15 نوفمبر.
م��ن جانبه ق��ال تاكاشي تسوكيوكا رئ��ي��س جمعية 
البترول اليابانية أمس اخلميس إن من املرجح أن تتفق 
أوبك ومنتجون آخرون على متديد اتفاق قائم خلفض إنتاج 
النفط مبقدار 1.2 مليون برميل يوميا حني يجتمعون الشهر 

القادم.
تأتي تصريحات تسوكيوكا بعد أن قال الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني إن لدى ب��الده ومنظمة البلدان املصدرة 
للبترول ”هدفا مشتركا“ في احلفاظ على س��وق النفط 
متوازنة وقابلة للتنبؤ، وإن موسكو ستواصل التعاون في 

إطار اتفاق خفض املعروض العاملي.
وجتتمع أوبك في اخلامس من ديسمبر في فيينا، ويعقب 
ذلك محادثات مع مجموعة من املصدرين اآلخرين من بينهم 

روسيا، في حتالف معروف باسم أوبك+.
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قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك 
متلك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل ”موجة 
عدم تيقن“ عاتية، واصفا القيود املؤقته التي 
ُف��رض��ت ه��ذا األس��ب��وع بأنها ”حاجز حلماية 

النظام“ إلى أن تعود األوضاع لطبيعتها.
واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع 
املصرفية، وهو ما اقترحه بعض املراقبني في 
القطاع املالي، باعتباره ضربا من ”اجلنون“، 
مبلغا رويترز أن ذل��ك سيلحق ض��ررا شديدا 
مبستقبل االستقرار في بلد يعتمد على تدفقات 

األموال.
وق��ال إنه منا إلى علمه أن املودعني سحبوا 
بالفعل ما يقدر بثالثة مليارات دوالر أو أكثر 
ووضعوها في منازلهم خ��الل األشهر الستة 

األخيرة.
وأض���اف أن طلب مصرف لبنان املركزي 
من البنوك زيادة رأس املال نحو عشرة باملئة 
بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل 
حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية. وقال 
”إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون 

واقعيا“.
وقال صفير ”من منظور املوقف السياسي، 
نحتاج حاجزا ما حلماية النظام نفسه إلى أن 

يعود الوضع لطبيعته“.
وتابع ”اجلانب اإليجابي لتلك القيود أنها 
ستحفز السياسيني التخاذ قرار حكيم والتوصل 
إل��ى تسوية سياسية ُت��رض��ي )ال��ن��اس في( 
الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط املتعلقة 

بسحب الودائع ووضعها في املنازل“.
قال صفير إن لدى البنوك سيولة وفيرة لكن 
”موجة عدم التيقن عارمة“. وأض��اف ”لم أر 

قط كل هؤالء الناس في بنوكنا الذين نراهم في 
الفترة األخيرة“.

وأضاف صفير ”ال أعرف كيف ميكن خلفض 
القيمة أن يحل امل��وق��ف. ح��ل امل��وق��ف يتطلب 
االستقرار السياسي“، مضيفا أن مثل هذا القرار 

يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرملان.
وت��اب��ع ”سيرعب اجل��م��ي��ع. املقيمون في 
اخل��ارج - مواطنونا لديهم أم��وال كثيرة في 
اخلارج. هذه األموال لن ترجع أبدأ إذا كان هناك 
خفض قيمة“. ويقول صفير إنه في حني فتح 
البنك املركزي ”خزائنه“ لتقدمي العون في حالة 
شح السيولة، فإن ”فائدة 20 باملئة حتول دون 

االستفادة من هذا الوضع“.

صفير: البنوك تقيم »حاجزًا« 
ماليًا مع تفاقم أزمة لبنان

اإلنتاج  خفض  اتفاق  سيمددون  وحلفاؤها  أوبك  تسوكيوكا: 

النفط يتراجع في ظل مخاوف آفاق اتفاق التجارة بني أميركا والصني

أسهم أوروبا تهبط و»ستوكس« ليتكبد 
خسائر للجلسة الرابعة على التوالي

ال���ذه���ب ي��س��ت��ق��ر وس��ط 
م���خ���اوف م���ن ال��ت��وت��رات 

اجليوسياسية

استقرت أسعار الذهب أمس اخلميس مدعومة 
مبخاوف من أن تشريعا أمريكيا بشأن هوجن 
ك��وجن قد يزيد التوترات بني ال��والي��ات املتحدة 

والصني ويؤجل إبرام اتفاق جتاري.
ول��م يطرأ تغير يذكر على سعر ال��ذه��ب في 
املعامالت الفورية، إذ بلغ سعر األوقية )األونصة( 
1471.02 دوالر بحلول الساعة 0458 بتوقيت 
جرينتش. وتراجعت عقود ال��ذه��ب األمريكية 

اآلجلة 0.2 باملئة عند 1471.20 دوالر لألوقية.
ويتلقى املعدن األصفر دعما من النزاع التجاري 
الطويل األمد باعتباره من أصول املالذ اآلمن في 
أوقات الضبابية السياسية واالقتصادية، إذ زاد 

14 باملئة تقريبا هذا العام.
ومم��ا استدعى التوتر م��ج��ددا، واف��ق مجلس 
النواب األمريكي على تشريعني يستهدفان دعم 
احملتجني في هوجن كوجن وإرسال حتذير للصني 
بشأن حقوق اإلنسان، ومن املتوقع أن يوقعهما 

الرئيس دونالد ترامب ليصبحا قانونني.
يأتي ذلك بعد أن أدانت الصني تدخل واشنطن 
في ش��ؤون ه��وجن ك��وجن واستدعت مسؤوال من 
السفارة األمريكية للمطالبة بتوقف الواليات 

املتحدة عن التدخل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ��رى، نزلت 

الفضة 0.2 باملئة إلى 17.10 دوالر لألوقية.
وقالت ميتال فوكس لالستشارات إن الطلب 
على الفضة سيرتفع واحدا باملئة هذا العام، مما 
يقلص فائض امل��ع��روض م��ن امل��ع��دن إل��ى أدن��ى 
مستوى منذ 2015. وصعد البالديوم 0.1 باملئة 
إلى 1768.10 دوالر لألوقية وهبط البالتني 0.2 

باملئة إلى 915.09 دوالر.

الرقمية..  الصني  عملة 
»ليبرا«  مشروع  فشل  بعد  جديدة  معركة 

تستعد الصني إلصدار عملتها الرقمية اخلاصة خالل 
فترة تراوح بني ثالثة أشهر وعام من اآلن. وأثارت تلك 
التصريحات موجة من التساؤالت حول األسباب، التي 
تدفع ثاني أكبر اقتصاد عاملي إلى اإلقدام على هذه اخلطوة 
التي يراها كثيرون بأنها جزء من احلرب التجارية الدائرة 

رحاها بني بكني وواشنطن.
وارتبطت تلك التساؤالت بنقاش حول تأثير اخلطوة 
الصينية على وضعية ال��دوالر األمريكي في املنظومة 
املالية العاملية؟ بل وانعكاس العملة االفتراضية الصينية 
على النظام املالي الدولي ككل؟ وهل ستفتح تلك اخلطوة 
الصينية الباب ملشهد اقتصادي تتدافع فيه الدول إلصدار 
عمالتها الرقمية اخلاصة؟ أم أن العملة الصينية املرتقبة 
جزء من صراع صيني- أمريكي في مجال التكنولوجيا، 
للهيمنة على املستقبل، ولن يقتنع كثيرون باملشاركة 

فيه؟
ويتسع نطاق التساؤالت وميتد ملعرفة رد الفعل 
األمريكي جت��اه العملة الرقمية الصينية؟ وطبيعة 
التدابير التي ميكن لواشنطن اتخاذها للحد من انتشار 

تلك العملة؟
وخالل اجتماع للحزب احلاكم الصيني الشهر املاضي، 
أع��رب الرئيس الصيني شي جني بينج عن دعمه التام 
لتكنولوجيا سلسلة الكتل املستخدمة في توليد العمالت 

الرقمية، ورغم أنه لم يشر في االجتماع للعمالت الرقمية، 
إال أن وس��ائ��ل إع���الم رسمية أعلنت أن��ه ص��رح خالل 
االجتماع بأن بالده تتطلع إلى أخذ زمام املبادرة في مجال 

التكنولوجيا.
وحول أسباب التسارع الصيني في االهتمام بالعمالت 
االفتراضية، يعتقد هارفي آكتون، نائب رئيس اللجنة 
املالية لبنك إجنلترا سابقا، أنه »خ��الل شهر )يونيو( 
املاضي كشفت شركة فيسبوك عمالق مواقع التواصل 
االجتماعي عن خطتها ملشروع إط��الق عملة افتراضية 
باسم ليبرا، وقد أثار هذا جدال خاصة بني األوروبيني، 
وتعرضت خطة »فيسبوك« لالنتقاد إلمكانية أن يؤثر ذلك 
في اخلصوصية، ومع تراجع »فيسبوك« عن خطتها بهذا 
الشأن، يعتقد الصينيون أن الطريق بات مهيأ لهم إلطالق 
عملتهم«. الدكتورة جاكي آن��درس��ون، أستاذة النقود 
والبنوك في مدرسة لندن للتجارة، ال تعتقد أن »الصراع 
سيسفر عن فوز العملة الرقمية على ال��دوالر األمريكي، 
ف��ال��دوالر ال ي��زال في املقدمة إل��ى حد م��ا، لكن اخلطوة 
الصينية دع��وة للواليات املتحدة وحلكومات العالم 
لالستيقاظ لتراقب عن كثب التحول الرقمي اجلاري في 
املنظومة املالية الدولية، فاملفاهيم التقليدية لفتح حساب 
عن طريق التوجه للبنك في طريقها لالنقراض خالل عقد 

من الزمن في أفضل تقدير«.

تراجعت األس��ه��م اليابانية أم��س اخلميس 
بفعل م��خ��اوف حيال إرج���اء ات��ف��اق ”املرحلة 
واحد“ التجاري بني الواليات املتحدة والصني، 
لكن اخلسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن 
أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار 

إمكانية إبرام االتفاق.
ون��زل املؤشر نيكي القياسي 0.5 باملئة إلى 
23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغالق منذ 

أول نوفمبر ، بعد جلسة متقلبة.
ويقول محللون إن عمليات بيع جلني األرباح 
ب���دأت بعد أن ت��راج��ع امل��ؤش��ر القياسي دون 
املستوى النفسي البالغ 23 ألف نقطة واملتوسط 
املتحرك املهم في 25 يوما، الذي بلغ في أحدث 

تعامالت 23016 نقطة.
وفي املعامالت املبكرة، نزل املؤشر 1.8 باملئة 
إل��ى 22726.72 نقطة وه��و أدن��ى مستوى في 
ثالثة أسابيع بفعل مخاوف من أن اتفاقا جتاريا 

مبدئيا بني واشنطن وبكني رمبا ال يتم هذا العام.
وتعززت التوترات بني أكبر اقتصادين في 
العالم بعد أن أق��ر مجلس ال��ن��واب األمريكي 
تشريعني يستهدفان دعم احملتجني في هوجن 
كوجن وإرس��ال حتذير إلى الصني بشأن حقوق 

اإلنسان.
وذكرت بلومبرج نيوز أن نائب رئيس الوزراء 
الصيني ليو خه قال إنه ”متفائل بحذر“ حيال 
اتفاق املرحلة واحد. وذكر التقرير أن ليو أدلى 
بتلك التصريحات خالل كلمة ألقاها في عشاء في 
بكني ، وذلك نقال عن أشخاص حضروا الفعالية 

قبيل منتدى تنظمه بلومبرج إل.بي.
وسجلت األس��ه��م ال��ت��ي حققت مكاسب في 
اآلونة األخيرة، وعلى األخص أشباه املوصالت، 
تراجعا. ونزل سهم طوكيو إلكترون 3.4 باملئة 
وهبط سهم أدفانتست كورب 3.9 باملئة وهوى 

سهم سكرين هولدجنز 4.4 باملئة.
وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات 
الثقل 1.6 باملئة بعد أن ذكرت وسائل إعالم أن 
شركة التكنولوجيا العمالقة جتري محادثات 
بشأن احلصول على ق��رض بنحو 300 مليار 
ين )2.8 مليار دوالر( من بنوك يابانية بقيادة 
مجموعة ميزوهو املالية. وأغلقت أسهم ميزوهو 

مستقرة.
وعوض املؤشر توبكس األوسع نطاقا معظم 
اخلسائر التي تكبدها في املعامالت املبكرة ليغلق 

منخفضا 0.1 باملئة عند 1689.38 نقطة.

3 أسابيع  »نيكي« إلى أدنى مستوى في 

فحص أعضاء منظمة التجارة العاملية تفاصيل اتفاق 
الشراكة االقتصادية اجلديد املوقع بني االحتاد األوروبي 

واليابان، الذي دخل حيز النفاذ في 1 )فبراير( 2019.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع عقد أم��س، للجنة التجارة 
اإلقليمية التابعة ملنظمة التجارة. ويأتي هذا الفحص 
كجزء من آلية الشفافية التي تتبعها منظمة التجارة 
العاملية بشأن االت��ف��اق��ات اخل��اص��ة التي تلزم أعضاء 
املنظمة بإبالغها باتفاقات التجارة اخلاصة بهم. والهدف 
من اآللية، تأكد املنظمة أن االتفاقية الثنائية أو اجلماعية 
املبرمة بني دولتني أو أكثر ال تهدف إلى إحل��اق ضرر أو 
متييز جتاري ضد دولة أو مجموعة دول ثالثة. ويشكل 
عدم التمييز بني الشركاء التجاريني أحد املبادئ األساسية 
ملنظمة التجارة، مع ذلك، فإن اتفاقات التجارة الثنائية أو 
اجلماعية، التي هي اتفاقيات جتارية تفضيلية متبادلة بني 
شريكني أو أكثر، تشكل أحد اإلعفاءات ويؤذن بها في إطار 
املنظمة، رهنا مبجموعة من القواعد. وينص اتفاق الشراكة 
االقتصادية بني االحت��اد األوروب��ي واليابان على إنشاء 
منطقة جتارة حرة للتجارة في السلع واخلدمات، وأحكام 
تتعلق باملشتريات احلكومية، وحترير االستثمار، وامللكية 
الفكرية، وسياسة املنافسة، واإلع��ان��ات، واملؤسسات 
اململوكة للدولة، والتعاون التنظيمي، والتجارة والتنمية 
املستدامة، وال��ت��ع��اون ف��ي م��ي��دان ال��زراع��ة واملشاريع 

الصغيرة واملتوسطة احلجم، وآلية لتسوية املنازعات.
وق��ال ممثلون عن االحت��اد األوروب��ي واليابان، جلنة 
ال��ت��ج��ارة اإلقليمية، إن االت��ف��اق »يبرهن على إرادت��ن��ا 
السياسية احلازمة للحفاظ على راي��ة التجارة احلرة 
والعادلة تلوح في الصدارة«. وتتوقع اليابان أن يعزز 
االتفاق زيادة الناجت احمللي اإلجمالي بنسبه 1 في املائة 

وزيادة العمالة احمللية بنسبة 0.5 في املائة.
وقال االحتاد األوروب��ي إن االتفاق يحرر التجارة بني 
اإلث��ن��ني، حيث مت القضاء على 94 في املائة من رسوم 
ال��ي��اب��ان على واردات االحت���اد األوروب����ي اب��ت��داء م��ن 1 
)فبراير(، و3 في املائة من اخلطوط التعريفية التي مت 
حتريرها جزئيا م��ن خ��الل احل��ص��ص. وي��ق��وم االحت��اد 
األوروب���ي من جهته بتحرير 99 في املائة من خطوطه 

التعريفية، مع حترير التجارة في السيارات بالكامل في 
غضون سبعة أعوام.

وأشار كل من االحتاد األوروبي واليابان إلى أن االتفاق، 
إض��اف��ة إل��ى حت��ري��ره ال��ت��ج��ارة، يعكس القيم املشتركة 
من خ��الل معاجلة قضايا مثل حقوق العمال، وحماية 
اخلدمات العامة، وحفظ البيانات، واملسؤولية االجتماعية 

للشركات، ومعاجلة تغير املناخ.

التمييز سياسات  ملنع  اليابان  مع  األوروبية  الشراكة  اتفاق  تفحص  التجارة«  »منظمة 

سليم صفير

قالت هولندا أمس اخلميس إنها باعت أسهمها األخيرة 
املتبقية في البنك السعودي البريطاني )ساب(.

وباعت هولندا ما يزيد عن 75 مليون سهم منذ أعلنت عن 
نيتها التخلي عن حصتها بشكل تدريجي في 22 مايو.

وقالت وزارة املالية إن الدفعة األخيرة من األسهم جرى 

بيعها مقابل 28 رياال لكل سهم هذا األسبوع.
وحصلت ال��دول��ة على حصتها ف��ي س��اب م��ع تأميم 
العمليات الهولندية لبنك فورتيس البلجيكي في 2008، 
بعد عام من استحواذ فورتيس على أجزاء كبيرة من بنك 

إيه.بي.إن إمرو الهولندي.

هولندا تبيع حصة في البنك السعودي البريطاني


