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اجلميع يترقب الصراع التجاري بني واشنطن وبكني

االقتصاد األميركي يدخل معركة الركود الطويل

ترامب مع الرئيس الصيني

تصاعدت وتيرة املخاوف من دخول االقتصاد األميركي
ف��ي مرحلة رك��ود اقتصادي ط��وي��ل ،واحتلت عناوين
األخبار في اليومني املاضيني.
الفريق املؤمن بهذا االجتاه يستند لعدة أسباب منطقية،
في املقابل يرى فريق آخر أن االقتصاد األميركي بعيد عن
الدخول في مرحلة ركود استنادا إلى  3أسباب رئيسية.
وبني الفريقني ،يتساءل البعض عن املؤشرات احلقيقية
للدخول في هذه املرحلة؟
صحيحٌ أن ه��ذه املخاوف متنامية من تراجع النمو

االقتصادي في الواليات املتحدة والعالم ،واالضطراب
في األسواق املالية والتوترات اجليوسياسية ،ما يؤجج
املخاوف من ركود اقتصادي يقترب شيئا فشيئا.
لكن محللي وول ستريت يقولون إن مثل هذه املخاوف
مبالغ فيها ،حيث يتوقع معظم االقتصاديني فقط تباطؤا
أميركيا بدالً من ركود طويل .قد يكون الصراع املتصاعد
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وال��ص�ين أكبر تهديد لالقتصاد
األميركي.
هذا كله ،ورمب��ا مؤشرات أخ��رى ع��ززت املخاوف من

الركود في الواليات املتحدة ،واحتلت عناوين األخبار
وال��ص��ح��ف ،م��ع حتليالت ب��أن أس���واق األس��ه��م مليئة
باإلشارات االقتصادية املشؤومة التي تشير إلى قرب
السقوط في هاوية ال��رك��ود ،ولكن م��اذا لو ك��ان هؤالء
املراهنون مخطئون؟
تتلخص دوافع التوتر لدى املستثمرين في عدة أشياء
من بينها ،أن النمو االقتصادي في ال��والي��ات املتحدة
انخفض بشكل حاد ،من أكثر من  3%في األشهر الثالثة
األولى من العام إلى ما يقرب من  .2%يبدو قطاع التصنيع
ضعيفا بشكل خاص ،وقد يكون بالفعل في حالة ركود.
وأي قوة دفع حصل عليها االقتصاد العام املاضي من
التخفيضات الضريبية الهائلة للحزب اجلمهوري بدأت
في التراجع ،وفقا حملطة .cbs news
ومم��ا يضاعف من ه��ذه املشاكل املعركة التجارية
احلامية بني إدارة ترمب والصني ،وال يرى معظم احملللني
في وول ستريت أي تباطؤ واضح في الصراع ويتوقعون
أن يستمر ذلك على األقل خالل االنتخابات الرئاسية لعام
 ،2020إن لم يكن لفترة أطول.
أجج حترك الصني في وقت سابق من هذا الشهر املوقف
بعد السماح بعملتها بالهبوط ال��ذي دفع ترمب التهام
الصني بالتالعب بالعمالت ليتم فتح جبهة جديدة من
جبهات الصراع.
وظ��ل املستثمرون ي��رك��زون على «منحنى العائد
املقلوب» ،ومن الناحية التاريخية ،كان مقدمة للعديد من
حاالت الركود التي حتدث عندما تنخفض عائدات سندات
اخلزانة األميركية طويلة األجل عن عوائد السندات طويلة
األجل.
هذه هي األخبار املخيفة ،ويجب أال يتم جتاهلها .ومع
ذلك هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأن االقتصاد ليس على
وشك االنهيار.
يتوقع معظم احملللني املستقلني إلى جانب االحتياطي
الفيدرالي أن يكون النمو االق��ت��ص��ادي مبعدل سنوي
 2%في بقية عام  ،2019وحتى عام  .2020لقد تباطأ
التوظيف في جميع أنحاء أميركا ،لكنه ظل أعلى بكثير،
والبطالة بالقرب من أدنى

طاقة اإلماراتية :إنتاج اخلام من كردستان العراق يتجاوز مليون برميل في يوليو

برنت يرتفع فوق  60دوالر ًا بدعم انخفاض املخزونات األميركية
ارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت فوق  60دوالرا
للبرميل أمس األربعاء ،بعدما أظهرت بيانات انخفاضا
أكبر من املتوقع في مخزونات اخل��ام األمريكية ،لكن
امل��خ��اوف املستمرة من رك��ود عاملي محتمل ح��دت من
املكاسب.
وزاد خ��ام القياس العاملي برنت  33سنتا أو 0.6
باملئة إل��ى  60.36دوالر للبرميل بحلول الساعة
 0654بتوقيت جرينتش ،بعدما ارتفع  0.5باملئة عند
التسوية .وصعد اخلام األمريكي  17سنتا أو  0.3باملئة
إلى  56.30دوالر للبرميل.
وأش���ارت بيانات معهد البترول األمريكي إل��ى أن
مخزونات النفط اخل��ام انخفضت  3.5مليون برميل
في األسبوع املنتهي في  16أغسطس .وك��ان محللون
استطلعت رويترز آراءه��م توقعوا تراجع املخزونات
 1.9مليون برميل.
وق��ال إدوارد مويا محلل األس���واق ل��دى أوان���دا في
نيويورك ”لعل أسعار اخل��ام تتلقى دعما من تقرير
إيجابي عن املخزونات من معهد البترول األمريكي رمبا
يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير ،2018
إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة“.
ومن املقرر أن تصدر بيانات املخزونات من إدارة
معلومات الطاقة احلكومية في الساعة  1430بتوقيت
جرينتش يوم األربعاء ،وستحظى مبتابعة أكبر من
املعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهالك
الوقود بالواليات املتحدة ،بحسب ما قاله محللون.
وتظل التوترات في الشرق األوسط حتت األضواء،
إذ ق��ال وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يوم
الثالثاء إن الواليات املتحدة ستتخذ كل ما في وسعها
من إج��راءات ملنع ناقلة إيرانية في البحر املتوسط من
توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات األمريكية.
كما تلقت أس��ع��ار النفط دع��م��ا م��ن بيانات تظهر
انخفاض ص��ادرات السعودية ،أكبر مصدر للخام في

«ن���ي���ك���ي» ي��ه��ب��ط وس���ط
قلق املستثمرين
قبل قمة السبع

انخفضت األسهم اليابانية أمس األربعاء مع جتدد
امل��خ��اوف م��ن رك��ود عاملي مم��ا أض��ر ب��األص��ول العالية
املخاطر ،بينما ع��ززت احل��رب التجارية بني الواليات
املتحدة وال��ص�ين والضبابية السياسية ف��ي إيطاليا
وبريطانيا من حالة احلذر العامة في األسواق.
واقتفى املؤشر نيكي لألسهم اليابانية خسائر بورصة
وول ستريت ونزل  0.3في املئة ليصل إلى 20618.57
نقطة .وظلت التعامالت ضعيفة بسبب عزوف املستثمرين
ترقبا ألحداث مهمة هذا األسبوع.
ويركز املستثمرون بشكل خاص على تعليقات رئيس
مجلس االحتياطي االحت��ادي (البنك املركزي األمريكي)
ج��ي��روم ب��اول خ�لال ن��دوة جاكسون ه��ول وك��ذل��ك قمة
مجموعة السبع ال��ت��ي تعقد ف��ي فرنسا ب�ين  24و26
أغسطس الستقاء أي مؤشرات على اتخاذ خطوات لدعم
النمو االقتصادي.
وف��ي ن��ي��وي��ورك ،هبطت م��ؤش��رات األس��ه��م الثالثة
الرئيسية منهية موجة صعود استمرت ثالثة أيام ،وقادت
األسهم املالية اخلسائر .وهبط املؤشر توبكس األوسع
نطاقا  0.6في املئة مسجال  1497.51نقطة .ونزلت جميع
املؤشرات الفرعية وعددها  33باستثناء واحد فقط.
وكان من أبرز محركي بورصة اليابان سهم سوفت بنك
ذو الثقل الذي فقد  2.9باملئة ليصبح االكثر ت��داوال على
املنصة الرئيسية.

مصفاة نفط في النرويج

العالم ،في يونيو حزيران.
وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي رويترز في
وقت سابق هذا الشهر أن اململكة تخطط إلبقاء صادراتها
من اخلام دون سبعة ماليني برميل يوميا في أغسطس
آب وسبتمبر أيلول ،رغم الطلب القوي من الزبائن ،من
أجل إعادة التوازن إلى السوق.
غير أن حالة الضبابية التي تكتنف اآلفاق االقتصادية
العاملية وسط احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
والصني حدت من املكاسب في أسواق النفط.
وقالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إن

اقتصاد

وحدتها في العراق سجلت ”رقما قياسيا جديدا في
إنتاجها“ من حقل آتروش النفطي في إقليم كردستان
بشمال البالد.
وأضافت الشركة في بيان ”ألول مرة منذ بدء عمليات
اإلنتاج باحلقل في يوليو  ،2017جتاوز إجمالي حجم
اإلنتاج الشهري من النفط املليون برميل وذلك في يوليو
.“2019
كان حقل آتروش ،الذي تشغله شركة طاقة العراق،
قد مت اكتشافه ألول مرة في عام  ،2011بحسب بيان
طاقة.

متديد مزاد إغالق األسهم السعودية
 27أغسطس مع الترقية لـMSCI
أعلنت ش��رك��ة ال��س��وق امل��ال��ي��ة السعودية
«تداول» أنه تزامناً مع بدء تنفيذ املرحلة الثانية
واألخيرة من االنضمام إلى مؤشر إم إس سي
آي ( )MSCIلألسواق الناشئة سيتم متديد
فترة مزاد اإلغالق لتصبح  20دقيقة (بدالً من 10
دقائق) ،ومتديد فترة التداول على سعر اإلغالق
أيضاً لـ  20دقيقة (ب��دالً من عشر دقائق) ،يوم
الثالثاء املقبل  27أغسطس وليوم واحد فقط.
وتبدأ فترة التداول على سعر اإلغالق الساعة
 3:20مسا ًء وتنتهي الساعة  3:40مسا ًء وذلك
فقط ليوم الثالثاء.
وي��أت��ي مت��دي��د الفترتني بالتزامن م��ع بدء
تنفيذ املرحلة الثانية واألخيرة من االنضمام
إلى مؤشر إم إس سي آي ( )MSCIلألسواق
الناشئة يوم األربعاء 27/12/1440هـ املوافق
28/8/2019م ،وذلك بحسب أسعار اإلغالق،
علما ً بأن املرحلة الثانية ستمثل  50%من الوزن
اإلجمالي للسوق املالية السعودية في مؤشر إم
إس سي آي (.)MSCI
وق��ال عضو جمعية االقتصاد السعودية،
وليد بن غيث ،في مقابلة مع «العربية» ،إن
الثالثاء املقبل سيشهد املرحلة الثانية االنضمام
إلى مؤشر إم إس سي آي ( )MSCIلألسواق
الناشئة ،التي تقدر بحدود  22مليار ريال ،سوف
تدخل بنهاية إغالق يوم الثالثاء املقبل ،وهذا له
أثر إيجابي على السوق في دفع مؤشر األسهم
السعودية لالرتفاع.

وليد بن غيث

وحت��دث ع��ن نتائج ال��ش��رك��ات السعودية،
وحركة املؤشر ،وارتفاع مكررات الربحية من
 19مرة إلى  22مرة مقارنة مع مكررات ربحية
ل�لأس��واق الناشئة األخ��رى بني  13و 14مرة،
وه��ذا بال شك سلبي ،ولكنه عبر عن التفاؤل
بهذه املرحلة الثانية ،التي ستعود بدعم السوق
إلى مستويات مهمة ،وتعزز من جاذبية سوق
األسهم السعودية وأداء مؤشراته على مستوى
إقليمي.

مصر تعتزم إصدار سندات قابلة
لالستدعاء للتحوط من الفائدة

كشفت مصادر رسمية مطلعة ،أن هناك اجتاها ً
قوياً لدى احلكومة املصرية نحو إصدار سندات
قابلة لالستدعاء للتحوط ضد أسعار الفائدة.
ومن املقرر أن جتتمع جلنة السياسة النقدية
بالبنك املركزي املصري اليوم اخلميس لتحديد
مصير أسعار الفائدة ،وسط توقعات باجتاه نحو
خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدالت التضخم
ألدن��ى مستوى منذ ص��دور ق��رار تعومي اجلنيه
مقابل ال��دوالر وحترير سوق الصرف في بداية
نوفمبر من العام .2016
وقالت مصادر مطلعة ،إن وزارة املالية في
احلكومة املصرية ب��دأت فعليا في تعديل خطط
إص���دارات أدوات ال��دي��ن ال��ع��ام م��ن أج��ل إص��دار
س��ن��دات قابلة لالستدعاء ف��ي ال��س��وق احمللية
للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة.
وتتوقع وزارة املالية أن يستأنف البنك املركزي
املصري سياسة التيسير النقدي هذا العام ،ولذلك
تسعى إل��ى ع��دم حتميل امل��وازن��ة لفترة طويلة،
وذلك وفقا لنشرة «إنتربرايز».
وتسمح السندات القابلة لالستدعاء ملصدرها
 ،وه��و احل��ك��وم��ة ف��ي ه��ذه احل��ال��ة  ،بإمكانية
استدعائها إذا كانت أسعار الفائدة قد تغيرت،
وإعادة إصدارها بعوائد جديدة .فإذا كان املصدر
يتوقع ت��راج��ع أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ،ميكنه إص��دار
ال��س��ن��دات القابلة ل�لاس��ت��دع��اء ،مم��ا يسمح له
باالسترداد املبكر وتأمني متويالت أخرى بعائد
منخفض .وينص طرح هذا النوع من السندات

على شروط استدعاء املصدر للسندات من حاملها.
وتستهدف وزارة املالية في احلكومة املصرية
خفض معدل الدين احلكومي إلى الناجت احمللي
اإلجمالي خ�لال السنوات الثالث املقبلة ليصل
إلى  77.5%بنهاية العام املالي ،2022 / 2021
مقارنة بنحو  90.5%بنهاية العام املالي املاضي
.2019 / 2018
وكانت ال��وزارة قد أعلنت في م��ارس املاضي
استراتيجية جديدة إلدارة الدين العام تستهدف
تقليص نسبة الدين العام إلى  80%من الناجت
احمللي اإلجمالي بحلول عام .2022
وت��س��ع��ى احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة إل���ى تقليص
اعتمادها على إص��دارات أذون اخلزانة قصيرة
األج��ل .وتعتمد تلك االستراتيجية على تنويع
أدوات الدين ،مبا في ذلك إع��ادة طرح السندات
صفرية العائد وإصدار السندات اخلضراء للمرة
األولى.
وطرحت وزارة املالية سندات خزانة بقيمة
إجمالية بلغت  2. 5مليار جنيه.
وذكرت الوزارة أنه مت طرح سندات خزانة أجل
 3سنوات بقيمة  1. 250مليار جنيه مبتوسط
سعر فائدة بلغ  ،15%. 697وبلغ أعلى سعر 74
 15%.وأقل سعر .15%. 61
وأش���ارت «املالية» إل��ى أن��ه مت ط��رح سندات
خزانة أجل  7سنوات بقيمة  1. 250مليار جنيه
مبتوسط سعر فائدة  ،15%. 538وبلغ أعلى
سعر  ،15%. 54وأدنى سعر .15%. 5

األسهم األوروبية ترتفع
بفضل آمال صفقة فيات ورينو

«علي بابا» الصينية ترجئ إدراج أسهم
بقيمة  15مليار دوالر بهوجن كوجن

تعافت األس��ه��م األوروب��ي��ة أم��س األرب��ع��اء
بعد اخلسائر احلادة التي تكبدتها في اجللسة
السابقة ،في حني أشار السماسرة إلى أن تقريرا
إيطاليا عن استمرار محادثات االندماج بني فيات
كرايسلر أوتوموبيلز ورينو يدفع أسهم قطاع
السيارات للصعود.
وارت���ف���ع امل��ؤش��ر س��ت��وك��س  600لألسهم
األوروب��ي��ة  0.5باملئة بحلول الساعة 0716
بتوقيت جرينتش ،وتعافي املؤشر اإليطالي من
خسائر اجللسة السابقة في ظل األزمة السياسية
ق��ال م��ص��دران مطلعان لرويترز إن مجموعة علي
بابا القابضة ،أكبر شركة جتارة الكترونية في الصني،
أرجأت عملية إدراج أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15
مليار دوالر في هوجن كوجن في ظل تصاعد االضطرابات
السياسية في املركز املالي اآلسيوي.
وي��راق��ب املجتمع امل��ال��ي خطط علي ب��اب��ا ل�ل�إدراج
ببورصة هوجن كوجن عن كثب لتعطي مؤشرا على بيئة
األع��م��ال في املدينة اخلاضعة للحكم الصيني وتتيح
االطالع علي نظرة بكني للوضع.
وقال أحد املصدرين إنه بينما لم يتم وضع جدول زمني
رسميا بعد فإن على بابا قد تدشن العملية في أكتوبر
جلمع ما بني عشرة و 15مليار دوالر حني تهدأ التوترات
السياسية وتصبح األوضاع في السوق مواتية أكثر.
وذكر املصدر الثاني أنه مت اتخاذ قرار بتأجيل العملية

التي كانت مقررة في األص��ل في أواخ��ر أغسطس  ،في
اجتماع مجلس اإلدارة قبل إعالن أحدث نتائج لعلي بابا
في األسبوع املاضي.
وأضاف املصدران أن التأجيل يرجع لعدم االستقرار
املالي والسياسي في هوجن كوجن في ظل احتجاجات
مؤيدة للدميقراطية مستمرة منذ  11اسبوعا والتي
أضحت أكثر عنفا لتعاني املدينة من حالة من الفوضى.
وقال املصدر األول ”سيكون من غير احلكمة إلى حد
بعيد إط�لاق الصفقة اآلن أو في وقت قريب .من املؤكد
أن الصني ستشعر بضيق إذا مُنحت هوجن كوجن هدية
كبيرة كهذه في ظل ما يحدث في املدينة“.
ورف��ض امل��ص��دران الكشف عن هويتهما ألنهما غير
مخوالن باحلديث لوسائل اإلع�لام .وامتنعت علي بابا
عن التعقيب.

املتفاقمة في إيطاليا.
وارتفع مؤشر بورصة ميالنو  0.89باملئة،
وكسب مؤشر البنوك اإليطالي  0.96باملئة.
وارتفعت أسهم رينو وفيات نحو  1.7باملئة.
كان رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي
استقال  ،مم��ا ق��د ميهد الطريق أم���ام حكومة
ائتالفية جديدة.
وارتفع سهم كابيتا  4.3باملئة ليتصدر قائمة
املؤشر ستوكس  ،600بعدما رف��ع جولدمان
ساكس تصنيفه للسهم إلى توصية بالشراء.

توقف موجة صعود األسهم
األميركية مع تراجع القطاع املالي
دفعت الشركات املالية األسهم األمريكية
لالنخفاض لتنهي موجة صعود دام��ت لثالث
جلسات مع ترقب املستثمرين لتصريحات من
جيروم باول رئيس مجلس االحتياطي االحتادي
(البنك املركزي األمريكي) مطلع األسبوع القادم.
وتراجع املؤشر داو جونز الصناعي 170.09

نقطة مبا يعادل  0.65باملئة إل��ى 25965.7
نقطة ،ون��زل املؤشر ستاندرد ان��د ب��ورز 500
مب��ق��دار  22.88نقطة أو  0.78ب��امل��ئ��ة إل��ى
 2900.77نقطة ،وهبط املؤشر ناسداك املجمع
 54.25نقطة أو  0.68باملئة إل��ى 7948.56
نقطة.

