
أغلق املؤشر ستاندرد اند ب��ورز 500 مرتفعا 
، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة، بينما 
ينتظر املستثمرون النتائج الفصلية من شركات 
رئيسية مثل فيسبوك وأل��ف��اب��ت وأم����ازون هذا 
األس��ب��وع. وارت��ف��ع امل��ؤش��ر داو جونز الصناعي 

18.38 نقطة مبا يعادل 0.07 باملئة ليصل إلى 
27172.58 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 8.4 
نقطة أو 0.28 باملئة مسجال 2985.01 نقطة، 
وصعد املؤشر ن��اس��داك املجمع 57.65 نقطة أو 

0.71 باملئة إلى 8204.14 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط أم��س  الثالثاء وسط استمرار 
امل��خ��اوف حيال تعطل محتمل ف��ي اإلم����دادات بالشرق 
األوس��ط، لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت 
املكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ 
إجراءات سريعة لإلبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط 

العاملية.
وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعدت 
العقود اآلجلة خلام برنت 12 سنتا أو 0.19 باملئة إلى 
63.38 دوالر للبرميل. وارتفع خام القياس العاملي أكثر 
من واحد باملئة في اجللسة السابقة بعد احتجاز إيران 
لنقالة بريطانية األسبوع املاضي، مما أذكى املخاوف من 

تعطيل اإلمدادات من منطقة اخلليج الغنية بالنفط.

وصعدت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
سبعة سنتات إلى 56.29 دوالر للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات 
في مضيق هرمز عن كثب، إذ ال تزال العالقات بني إيران 

وبريطانيا متوترة.
وقالت ”الوكالة مستعدة للتحرك بسرعة وحسم 
في حالة حدوث تعطل مبا يكفل استمرار تلقي األسواق 
العاملية إمدادات كافية“ مضيفة أن املدير التنفيذي فاحت 
بيرول أج��رى محادثات مع حكومات أعضاء الوكالة 

والدول الشريكة ودول أخرى.
وقالت الوكالة في بيان إن اإلمدادات بسوق النفط جيدة 
في الوقت احلالي، إذ فاق إنتاج النفط الطلب في النصف 

األول من 2019، مما دفع املخزونات العاملية لالرتفاع 
900 ألف برميل يوميا.

يأتي ذل��ك في مقابل خفض منتجي منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوب��ك( ومنتجني من خارجها، بينهم 

روسيا، اإلمدادات منذ بداية العام لدعم األسعار.
والتعطل احملتمل في اإلمدادات بالشرق األوسط يأتي 
وسط تراجع كبير في معنويات السوق في األيام األخيرة، 
إذ تعتري نظرة املراهنة على انخفاض األسعار كال من 
صناديق التحوط واملنتجني والتجار على خلفية ما يرونه 

ضعفا في الطلب العاملي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب التطورات في 
مضيق هرمز عن كثب وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت 
ال��ض��رورة لإلبقاء على إم���دادات كافية بسوق النفط 

العاملية.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن حق املرور احلر 
إلم��دادات الطاقة عبر املضيق هو أمر محوري لالقتصاد 

العاملي ويجب احملافظة عليه.
ك��ان احل��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي احتجز ناقلة النفط 
”ستينا إمبيرو“ التي ترفع العلم البريطاني في مضيق 
هرمز فيما يبدو أن��ه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة 

إيرانية قبل أسبوعني.
وارتفعت أسعار النفط بفعل املخاوف من أن احتجاز 
إيران للناقلة قد يفضي إلى تعطيالت في اإلمدادات القادمة 

من منطقة اخلليج الغنية بالطاقة.
مضيق هرمز ممر نقل بحري حيوي لتجارة الطاقة 
العاملية. وقالت وكالة الطاقة إن حوالي 20 مليون برميل 
من النفط ُتنقل يوميا من خالل املضيق، مبا يعادل نحو 20 

باملئة من املعروض العاملي.
وق��ال��ت وك��ال��ة الطاقة ”الوكالة مستعدة للتحرك 
بسرعة وحسم في حالة حدوث تعطل مبا يكفل استمرار 
تلقي األسواق العاملية إمدادات كافية،“ مضيفة أن املدير 
التنفيذي ف��احت بيرول أج��رى محادثات مع حكومات 
أعضاء الوكالة والدول الشريكة إلى جانب كبار مستهلكي 

النفط ومنتجيه.
وأض��اف��ت ف��ي بيان ”للمستهلكني أن يطمئنوا بأن 
سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا، حيث زاد إنتاج 
النفط على الطلب في النصف األول من 2019، مما دفع 

املخزونات العاملية لالرتفاع 900 ألف برميل يوميا.“
تبلغ احتياطيات النفط املخصصة حلاالت الطوارئ 
في دول وكالة الطاقة الدولية 1.55 مليار برميل. وتقول 
الوكالة إن هناك أيضا 650 مليون برميل في حوزة 
القطاع اخلاص ويحق للحكومات السحب منها إذا اقتضت 

الضرورة.
وأضافت أن املخزونات تكفي لتغطية أي تعطيالت 
للمعروض قد يشهدها املضيق لفترة ممتدة، لكنها لم 

حتدد أمد تلك الفترة.
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أعلنت وزارة املالية السعودية أنها انتهت من 
استقبال طلبات املستثمرين على إصدارها احمللي 
لشهر يوليو 2019 حتت برنامج صكوك حكومة 
اململكة العربية السعودية بالريال السعودي، 
حيث مت حتديد حجم اإلص���دار مببلغ إجمالي 

قدره 5،216 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اإلصدارات 
قسمت إلى ثالث شرائح، األول��ى تبلغ 1،955 
مليار ري��ال، ليصبح احلجم النهائي للشريحة 
5،805 مليار ري��ال لصكوك ُتستحق في عام 
2024 ميالدي، والشريحة الثانية تبلغ 405 
ماليني ريال، ليصبح احلجم النهائي للشريحة 
2،448 مليار ري��ال لصكوك ُتستحق في عام 
2028 م��ي��الدي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 
2،856 مليار ري��ال، ليصبح احلجم النهائي 
للشريحة 8،521 مليار ريال سعودي لصكوك 

ُتستحق في عام 2034 ميالدي.
وقال محمد اجلدعان وزير املالية، إن البيان 
يؤكد حتقيق حكومة اململكة تقدما جيدا في تنفيذ 
اإلص��الح��ات االقتصادية والهيكلية، وأن هذه 
اإلصالحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على 
األداء االقتصادي، حيث يرى املجلس التنفيذي أن 
اآلفاق املستقبلية لالقتصاد السعودي إيجابية«.

وأف��اد ب��أن البيان يعكس اجلهود املبذولة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اململكة م��ن إص��الح��ات على 
مختلف املستويات«، مؤكدا أن احلكومة تعمل 
على حتقيق املستهدفات املالية واالقتصادية 
وف��ق��ا ل���«رؤي��ة اململكة 2030« ال��ت��ي حتافظ 
على االس��ت��ق��رار امل��ال��ي، وحت��ق��ق م��ع��دالت منو 
اقتصادي مرتفعة، ودع��م التنوع االقتصادي، 
ورفع مستوى جودة احلياة من خالل مبادرات 
وبرامج ومشاريع محددة تسهم في حتقيق هذه 

املستهدفات.
وأشار إلى تأييد املجلس التنفيذي للصندوق 

لإلصالحات التي تقوم بها احلكومة، ومنها ما 
يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم االستدامة 
املالية، وف��ي األس��واق املالية وم��ا شهدتها من 
توسع في اخلدمات املالية، وتنفيذ تشريعات 
وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
وتنفيذها على ك��ل األص��ع��دة ف��ي املؤسسات 
احلكومية والقطاعات ذات العالقة في اململكة، ما 
أسهم في انضمام اململكة ملجموعة العمل املالي، 
وأكد استمرار جهود حكومة اململكة وحرصها 
على تطوير اإلج����راءات ذات الصلة بالقطاع 
امل��ال��ي. وب��ني وزي��ر املالية أن نظام املنافسات 
وامل��ش��ت��ري��ات احلكومية اجل��دي��د سيسهم في 
حتقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة 
اإلج���راءات ذات الصلة باملشتريات احلكومية 

وفق أفضل املمارسات املعمول بها عامليا.

السعودية : إقفال طرح يوليو 
لصكوك بـ5.2 مليار ريال

وكالة الطاقة : مستعدون للتحرك لإلبقاء على خام  كاف بالسوق

املكاسب تكبح  الطلب  ضعف  وتوقعات  النفط  يرفع  األوسط  الشرق  توترات  تصاعد 

األسهم األميركية ترتفع مع 
تطلع املستثمرين خلفض الفائدة

أسعار الذهب تنزل بفعل صعود 
الدوالر وجني أرباح

نزلت أسعار الذهب أمس  الثالثاء في الوقت الذي ارتفع 
فيه الدوالر وباع بعض املستثمرين املعدن األصفر جلني 
األرباح قبل اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األمريكي( األسبوع القادم.
وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب 
في املعامالت الفورية 0.7 باملئة إلى 1415.15 دوالر 
لألوقية )األونصة(. وتراجع الذهب في القود األمريكية 

اآلجلة 0.8 باملئة إلى 1415.40 دوالر.
وارتفع مؤشر ال��دوالر 0.2 باملئة إلى أعلى مستوى 
في أسبوعني تقريبا مما شكل ضغطا على أسعار الذهب 
إذ يزيد ذلك تكلفة املعدن الثمني على حائزي العمالت 
األخرى. وجتاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 
1450 دوالرا للمرة األول��ى في أكثر من ست سنوات 
األسبوع املاضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي في نيويورك اآلمال في خفض كبير 

ألسعار الفائدة.
لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن حترك فوري 

في االجتماع القادم.
ومن املتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك املركزي 
األمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه ال��ذي ينتهي في 
31 يوليو ، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة 
أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي 

السياسات في مجلس االحتياطي االحتادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، تراجعت الفضة 
0.8 باملئة إلى 16.21 دوالر لألوقية وهبط البالتني 0.7 

باملئة إلى 838.50 دوالر.

بطء التحرك سياسة أوروبية في احلرب 
التجارية مع الواليات املتحدة

يشتهر االحتاد األوروبي ببطء التحرك، وهذا البطء 
قد يكون الوتيرة الوحيدة املناسبة ملواجهة احلروب 

التجارية للرئيس األمريكي دونالد ترمب.
وفي حني ما زالت تهديدات الرئيس ترمب بفرض 
رسوم على صناعة السيارات األوروبية، وغير ذلك من 
اإلج��راءات التجارية، حاضرة بقوة، فإن خط التفكير 
الوحيد لدى االحت��اد األوروب��ي يرى أنه كلما اقترب 
موعد االنتخابات الرئاسية األمريكية ع��ام 2020، 
ستقل رغبة ترمب في إث��ارة مزيد من النزاعات مع 
الشركاء التجاريني للواليات املتحدة، وبينها االحتاد 

األوروبي.
وبحسب »األمل��ان��ي��ة«، ينطلق ه��ذا التصور من أن 
ترمب سيخاطر بفقدان أص��وات الناخبني األمريكيني 
الذين سيتضررون من أي إج��راءات عقابية يفرضها 
االحتاد األوروبي على الصادرات األمريكية، ردا على 

أي حتركات من جانب إدارة ترمب.
وترى وكالة »بلومبيرج« لألنباء أن الهدنة التجارية 
احلالية بني الواليات املتحدة واالحت��اد األوروب��ي، ما 
زالت قائمة على أمل الوصول إلى اتفاق جتاري أوسع 
بني اجلانبني. وللحفاظ على الوضع الراهن، سيتجه 
االحت��اد األوروب���ي إل��ى إبطاء وتيرة املفاوضات مع 

واشنطن ودفع املفاوضات إلى فترة حملة االنتخابات 
األمريكية، حيث سينصب تركيز إدارة ترمب على 
ال��ف��وز ب��والي��ة ثانية ف��ي تلك االن��ت��خ��اب��ات، ب��دال من 
تصعيد املواجهة مع أوروب��ا، بحسب ما نقلت وكالة 

»بلومبيرج« عن مسؤولني حكوميني أوروبيني.
وكي يعطي انطباعا بأن املفاوضات تتحرك قدما، 
يعتزم االحت���اد األوروب���ي تقدمي ت��ن��ازالت محدودة 
في موضوعات هامشية، مثل املعايير التنظيمية، 
بحسب املسؤولني األوروبيني، الذين رفضوا الكشف 
ع��ن هويتهم بسبب س��ري��ة ه��ذه املناقشات بحسب 

»بلومبيرج«.
ورغ��م ذل��ك، ف��إن ه��ذه االستراتيجية األوروب��ي��ة، 
تنطوي على خطورة ألن ترمب ميكنه دائما مخالفة 
التوقعات ويتجه إلى التصعيد مع االحتاد األوروبي 
ويفرض مزيدا من اإلجراءات احلمائية في محاولة من 

جانبه الستمالة كتلته االنتخابية الرئيسة.
في الوقت نفسه، فإن هذا االقتراح األوروب��ي، الذي 
ما زال ضمن مقترحات مطروحة على مائدة البحث 
األوروب��ي��ة، ول��م يصبح سياسة أوروب��ي��ة رسمية، 
يتزامن مع انتقال مثير للجدل للسلطة في االحت��اد 

األوروبي.

متعاملون في بورصة نيويورك

بلغت األس��ه��م اليابانية 
أع��ل��ى مستوى ف��ي أك��ث��ر من 
أسبوع أمس  الثالثاء واقتفى 
قطاع أش��ب��اه امل��وص��الت أثر 
مكاسب وول ستريت رغم أن 
ال��ت��داوالت ظلت هزيلة قبل 
م��وس��م إع���الن نتائج أعمال 

الشركات في اليابان.
وصعد املؤشر نيكي واحدا 
في املئة إلى 21620.88 نقطة 
وهو أعلى مستوى إغالق منذ 

12 يوليو.
وخ�������الل ل���ي���ل االث���ن���ني 
ف��ي وول س��ت��ري��ت، ارت��ف��ع 
امل��ؤش��ر س��ت��ان��درد آن��د ب��ورز 
500 مبقدار 0.3 باملئة ليقل 
بشكل طفيف ع��ن مستوى 
إغالقه القياسي املسجل في 
15 يوليو بينما زاد املؤشر 
داو ج��ون��ز ال��ص��ن��اع��ي 0.1 
باملئة وارتفع املؤشر ناسداك 

املجمع 0.7 باملئة.
وح��ق��ق��ت أس��ه��م ش��رك��ات 
الرقائق مكاسب ف��ي أنحاء 
العالم بعدما اتفق الرئيس 
األم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب 
م��ع ك��ب��ار رؤس����اء ش��رك��ات 

التكنولوجيا ع��ل��ى ات��خ��اذ 
ال����ق����رارات اخل���اص���ة ببيع 
منتجات لشركة التكنولوجيا 
الصينية العمالقة ه��واوي 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز ف��ي ”الوقت 

املناسب“.
واق��ت��دي ق��ط��اع ال��رق��ائ��ق 
الياباني بنظرائه ف��ي وول 
ستريت، وزاد سهم طوكيو 
إلكترون ثالثة باملئة وارتفع 
س��ه��م دي��س��ك��و ك����ورب 1.2 

باملئة.
وزاد امل���ؤش���ر ت��وب��ك��س 
األوس��ع نطاقا 0.8 في املئة 
إل��ى 1568.82 نقطة. وكان 
حجم ال��ت��داوالت في السوق 
الرئيسية لبورصة طوكيو 
ضعيفا عند 1.66 تريليون 
ي��ن )15.4 م��ل��ي��ار دوالر( 
مقابل املتوسط اليومي البالغ 
2.34 تريليون ين في العام 

املنصرم.

»نيكي« يقتدي مبكاسب وول 
ستريت مع صعود قطاع الرقائق

سي.بي.سي التايوانية تشتري شحنة من 
خام زاكوم العلوي للتحميل في سبتمبر

قال مصدر مطلع أمس  الثالثاء إن سي.بي.
سي التايوانية للتكرير اشترت 500 ألف برميل 
من خام زاكوم العلوي للتحميل في سبتمبر في 

عطاء.
وأض���اف امل��ص��در أن س��ي.ب��ي.س��ي اشترت 

الشحنة بخصم 20 سنتا للبرميل ع��ن سعر 
البيع الرسمي للخام. ولم يتسن معرفة مشتري 
اخل��ام حتى اآلن. وفي الشهر املاضي، اشترت 
س��ي.ب��ي.س��ي أرب���ع شحنات م��ن خ��ام زاك��وم 

العلوي للتحميل في أغسطس من شل.

أغلقت األس��ه��م األوروب��ي��ة مستقرة م��ع تأثر أحجام 
ال��ت��داول بحالة اخلمول الصيفي في مطلع أسبوع مهم 

سيشهد اجتماع البنك املركزي األوروبي للبت في السياسة 
النقدية وموجة من تقارير نتائج الشركات.

وتقدم املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 0.07 باملئة، 
بحجم تداوالت لم يزد على 151.5 مليون سهم عند اإلغالق 

مقارنة مع متوسط 30 يوما البالغ 1.8 مليار سهم.
لكن مؤشرا ألسهم منطقة اليورو أغلق مرتفعا 0.22 
باملئة مع تعويض األسهم اإليطالية بعض خسائرها بعد 
عدم تيقن سياسي تكبدت بسببه أسوأ خسارة يومية لها 

في شهرين. 
ويتأهب املستثمرون ملواجهة بني شركاء االئتالف 
اإليطالي احلاكم هذا األسبوع قد تلقي بظالل من الشك على 

مستقبل احلكومة.
وقالت سيمونا جامباريني، اقتصادية األس��واق لدى 
كابيتال إيكونوميكس في لندن، ”أسواق األسهم تراجعت 
قليال في األيام القليلة املاضية، وفي إيطاليا أكثر من غيرها، 
لكنها تظل في معظم احل��االت ق��رب مستويات قياسية 
مرتفعة. هي ليست في وض��ع يؤهلها على نحو خاص 

الستقبال حدث سلبي.“
ويركز املستثمرون على اجتماع املركزي األوروب��ي 
يوم اخلميس، حيث تتوقع أس��واق النقد فرصة تتجاوز 
اخلمسني باملئة خلفض أسعار الفائدة عشر نقاط أساس 
ويتوقع مستثمرو السندات وعدا صريحا على األقل باتخاذ 

إجراء في سبتمبر أيلول للتصدي لتباطؤ النمو.

األسهم األوروبية..  جلسة هادئة دون تغير يذكر

محمد اجلدعان

متعاملون في بورصة فرانكفورت

تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بخصم
0.25 دوالر للبرميل عن اخلام العماني  

قالت دائ��رة ش��ؤون النفط في حكومة دبي أمس 
الثالثاء إن اإلم��ارة ح��ددت السعر الرسمي خلامها 
بخصم 0.25 دوالر للبرميل عن سعر العقود اآلجلة 

للخام العماني لشهر أكتوبر.

ُيطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية 
لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر 
في نهاية أغسطس لتحديد سعر البيع الرسمي خلام 

دبي حتميل أكتوبر.


