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أسواق األسهم تشهد حالة افتقار لمحفزات االرتفاع الجيدة

استمرار التوتر بين المستثمرين بشأن التصعيد المحتمل
لجذوة الحرب التجارية

ق����ال ب��ي�تر ج����ارن����ري رئي�س
ا�سرتاتيجيات الأ�سهم �ساك�سو بنك
مع ا�ستعادة الأ�سواق لبع�ض من
قوتها ،وبالرغم من �رسيان مفعول
التعرفة اجلمركية الأمريكية
املفرو�ضة على الب�ضائع ال�صينية
بقيمة  34مليار دوالر اجلمعة
املا�ض» ،ما زالت حالة التوتر
�سائدة ب�ين امل�ستثمرين ب�ش�أن
الت�صعيد املحتمل جلذوة احلرب
التجارية .وت�شهد �أ�سواق الأ�سهم
حالة افتقار ملحفزات االرتفاع
اجل�� ّي��دة والكفيلة ب��دف��ع م�ؤ�رش
«�ستاندرد �آن��د ب��ورز  »500خالل
م�ستوى املقاومة .2.800
وم���ع ذل����ك ،ي���أم��ل ال��ع��دي��د من
امل�ستثمرين ب�أن يتحقق خال�صهم
يف مو�سم �أرب��اح الربع الثاين -
ابتداء من يوم غد .وعلى �أ�سا�س
ف��ردي ،ميكن ملو�سم الأرب���اح �أن
َ
و�سط
يحمل جيوب ًا مع ّينة �أعلى
من��و ق��وي ل�ل�أرب��اح ال �سيما يف
قطاعات الربجميات والإنرتنت،
وال��رع��اي��ة ال�صحية ،وجت���ارة
التجزئة والطاقة .وعلى امل�ستوى
الإجمايل ،نعتقد �أن مو�سم الأرباح
التحول �إل��ى املحفز
�سيخفق يف
ّ
ال����ضروري لتحقيق االرتفاعات

اجلديدة.
و�أ�ضاف ت�شمل تغطيتنا للأ�سهم
العاملية نحو � 2.000رشكة ك�شفت
 29منها عن �أرباحها هذا الأ�سبوع،
علم ًا �أن املو�سم لطاملا ات�سم
بالبطء خالل الأ�سبوعني الأولني.
ويتجلى احلدث الأبرز هذا الأ�سبوع
يف ثالثة م�صارف �أمريكية هي «جيه
بي مورغان ت�شاي�س»� ،ش�سيتي
ج��روب» و«ويلز ف��ارج��و»؛ والتي
�أعلنت عن �أرباحها يف الربع الثاين
يوم اجلمعة.
ويبدو املحللون �أكرث تفا�ؤ ًال ب�ش�أن
«جيه بي مورغان ت�شاي�س»� ،إذ
يتوقعون �أن تتخطى �إي��رادات��ه
ال�صافية ن�سبة  % 6على �أ�سا�س
�سنوي مع توقع  % 4على �أ�سا�س
�سنوي فقط لبنك «�سيتي جروب».
وما زال «ويلز فارجو» يعاين من
الف�ضيحة التي تعر�ض لها يف
�أواخ��ر عام  ،2016والتي ك�شفت
عن م�شاركة املاليني من ح�سابات
عمالئه يف �أن�شطة احتيالية اقرتفها
بع�ض املوظفني.
وي��ت��وق��ع امل��ح��ل��ل��ون �أن ي�شهد
«ويلز فارجو» انخفا�ض ًا يف �صايف
�إيراداته بن�سبة  % 4على �أ�سا�س
�سنوي مع منو ربحية ال�سهم بن�سبة

• بيتر جارنري

 % 7على �أ���س��ا���س �سنوي .ومع
ذلك ،يت�ضاءل منو ربحية الأ�سهم
يف «ويلز فارجو» مقارنة بـ «جيه
بي مورغان ت�شاي�س» «املتوقع
 % 30على �أ�سا�س �سنوي» و«�سيتي
جروب» «املتوقع  % 23على �أ�سا�س
�سنوي» .وب�شكل عام ،تتمتع البنوك
الأمريكية برياح خلفية تدفعها قوة
االقت�صاد الأمريكي وارتفاع منحنى
العائدات ،مما يعزز دخل الفائدة
وهام�ش الإقرا�ض .وي�شري منوذجنا
«رادار الأ�سهم».
و�أو����ض���ح �إل���ى تقييم �إيجابي

ل��ـ «جيه ب��ي م��ورغ��ان ت�شاي�س»
« »0.12مدفوع ًا بعوامل القيمة
وال��زخ��م .وم��ن ج��ان��ب��ه ،ميتلك
«�سيتي جروب» ت�صنيف ًا �سلبي ًا نوع ًا
ما « »0.04 -مرتبط ًا بانخفا�ض
العائدات والزخم القوي للأ�سعار
يف الآونة الأخرية.
ويعاين «ويلز فارجو» من ت�صنيف
�سلبي « »0.10 -ج���راء الزخم
القوي للأ�سعار يف الآونة الأخرية
وانخفا�ض العائدات/اجلودة� .أكرب
ال�رشكات التي �أعلنت عن �أرباحها
هذا الأ�سبوع .
وج��اء قطاع الطاقة ب�ين �أف�ضل
القطاعات �أداء يف الربع الثاين،
حيث رك��ب م��وج��ة االرت��ف��اع من
�أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط امل��رت��ف��ع��ة مع
ان�����س��ح��اب ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية من اتفاقها مع �إيران،
وتراجع حجم العر�ض من الدول
الأخ��رى املنتجة للنفط .وارتفع
م�ؤ�رش «مورغان �ستانلي» العاملي
لقطاع الطاقة بن�سبة  % 14.6منذ
الربع الأول قيا�س ًا بـ  % 4.4فقط
بالن�سبة مل�ؤ�رش «مورغان �ستانلي»
ال��ع��امل��ي؛ وك��م��ا يو�ضح الر�سم
البياين خلم�س �سنوات� ،شكل قطاع
الطاقة ا�ستثمار ًا كارثي ًا على مدار

خم�س �سنوات ،حيث حقق % 6.2
فقط مقارنة بـ  % 55.4للأ�سهم
العاملية .وبالنظر �إل��ى �أرق��ام
الربع الثاين ،نتوقع نتائج قوية
ب�شكل عام يف قطاع الطاقة؛ وكانت
�رشكة «�آك��ر بي ب��ي» الرنويجية
�أول �رشكات الطاقة التي تعلن
عن �أرباحها يف الربع الثاين يوم
اجلمعة .ويتوقع املحللون ارتفاع
ربحية الأ�سهم بن�سبة  % 146قيا�س ًا
بالعام املا�ضي ،وازدياد الإيرادات
بن�سبة  % 62لت�صل �إلى  962مليون
وينظر �إلى
دوالر يف الربع الثاينُ .
النتيجة القوية املتوقعة على �أنها
مدفوعة بالإنتاج القيا�سي واحلقول
اجلديدة املرتقبة للإنتاج ،مبا يف
ذلك جناح اال�ستك�شاف امل�ستمر
حول جماالت الت�شغيل احلالية،
حيث �سلط الربع الأول ال�ضوء
على االكت�شافات اجلديدة يف حقل
«�ألفهامي» «.»Alvheim
وت��ع��ت�بر «�آك����ر ب��ي ب���ي» �إح���دى
ال�رشكات املتخ�ص�صة بالتنقيب
عن النفط و�إنتاجه يف الرف القاري
الرنويجي.
وي�شري منوذجنا «رادار الأ�سهم» نحو
ت�صنيف �إيجابي « »0.12لل�سندات
مدفوع ًا ب�أرقام زخم عالية جداً.

االستثمارات األجنبية المباشرة
في الصين ترتفع % 5.8
ارتفعت اال�ستثمارات الأجنبية
امل��ب��ا��شرة يف ال�صني خالل
ال�شهر املا�ضي بنحو ،% 5.8
م��ع ظهور ق��وي ال�ستثمارات
االت���������ص����االت ال�����س��ل��ك��ي��ة
والال�سلكية.
وك�شفت بيانات وزارة التجارة
يف ال�صني �أم�س �أن بكني جذبت
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة
بقيمة  15.66مليار دوالر يف
�شهر يونيو املا�ضي.
�أما على م�ستوى الأ�شهر الـ6
�أ�شهر الأولى من العام احلايل
ف��زادت اال�ستثمارات الأجنبية

امل��ب��ا��شرة ل���دى ث���اين �أك�بر
اقت�صاد يف العامل بنحو % 4.1
ُم�سجلة  68.32مليار دوالر.
و�أو����ض���ح���ت ال��ب��ي��ان��ات �أن
ا�ستثمارات الواليات املتحدة
ب��ل��غ��ت  % 29م���ن �إج��م��ايل
اال�ستثمارات يف ال��ف�ترة من
يناير وحتى يونيو.
�أم���ا اال���س��ت��ث��م��ارات يف قطاع
ال�صناعات عالية التكنولوجيا
مثل �صناعة االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية واملعدات الطبية
فا�ستمرت يف النمو مبعدالت
مرتفعة.

محافظ مصرف لبنان المركزي
يتوقع نمو االقتصاد  % 2في 2018
ق����ال ري���ا����ض �سالمة
حمافظ م�رصف لبنان
املركزي �أم�س �إنه يتوقع
منو االقت�صاد اثنني يف
املئة يف .2018
و�أ���ض��اف �سالمة خالل
م�����ؤمت����ر اق��ت�����ص��ادي
يف ب�ي�روت �أن البنك
املركزي يتوقع �أن يبلغ
الت�ضخم يف لبنان ما
بني  % 4ال��ى  % 5يف
العام احلايل.

• رياض سالمة

دعا في منتدى االقتصاد العربي لمواجهة تحديات بيئة األعمال ومناخ االستثمار

تركيا :التكهنات بشأن استقاللية
البنك المركزي «غير مقبولة»

وعملياتها التراكمية قفزت إلى  17مليار دوالر

�أكد وزير املالية اجلديد يف تركيا �أن التكهنات ب�ش�أن ا�ستقاللية البنك
املركزي غري مقبولة ،م�شري ًا �إلى �أنه �سيكون فعا ًال كما مل يكن من
قبل .وقال «برات �ألبرياق» �أم�س �إن البنك املركزي الرتكي �سيكون
فعا ًال كما مل يكن من قبل يف ظل �إدارة �أردوغان اجلديدة
وتعهد «�ألبرياق» مبنح الأولوية ل�ضبط موازنة تركيا وخف�ض معدالت
الت�ضخم �إلى جانب وعود ب�ش�أن حتقيق منو م�ستقر وم�ستدام.
و�أكد وزير املالية اجلديد �أن التكهنات ب�ش�أن ا�ستقاللية �آليات �صنع
القرار يف البنك املركزي «غري مقبولة».
وتابع� :أن البنك املركزي �سيكون �أحد الأهداف الأ�سا�سية ل�سيا�سات
الع�رص اجلديد .كما وعد الوزير الرتكي كذلك بالإعالن عن خطة
متو�سطة الآجل من �ش�أنها �أن ت�شمل �إ�صالحات هيكلية ونهج �شامل
واقت�صاد كلي قوي.

اإلبراهيم« :ضمان» واكبت أحداث المنطقة
ر�صدت امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات انتعا�شا منذ بداية عام
 ،2018على �صعيد ع��دد م��ن امل�ؤ�رشات
االقت�صادية الرئي�سية �أهمها ارتفاع �أ�سعار
النفط من م�ستوياتها الدنيا القيا�سية،
وت���راج���ع ال�����ض��غ��وط االن��ك��م��ا���ش��ي��ة على
ال�صعيد العاملي ،وا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية الأخ��رى ،وذلك على الرغم من
ا�ستمرار التحديات االقت�صادية واملالية
واالجتماعية واجليو�سيا�سية وا�ستمرار �أزمة
الالجئني والنازحني يف املنطقة.
وقال املدير العام للم�ؤ�س�سة فهد الإبراهيم
يف كلمته يف الدورة  26ملنتدى االقت�صاد
العربي ال��ذي تعقده جمموعة االقت�صاد
والأعمال بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة وجهات
�أخرى ،والذي بد�أ �أعماله اليوم يف بريوت
حتت رعاية دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
اللبناين �سعد احلريري ،وح�ضور عدد كبري
من امل�س�ؤولني العرب �أن امل�ؤ�س�سة ومن
خالل تقاريرها ال�سنوية وامل�ؤ�رش العام
جلاذبية اال�ستثمار ال�صادر عنها لعام 2018
ك�شفت عن وجود حتديات عديدة تواجهه
بيئة الأعمال ومناخ اال�ستثمار يف املنطقة.
وارجع الإبراهيم الهبوط الوا�ضح يف تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إلى املنطقة
وح�صتها من جممل التدفقات العاملية
وك��ذل��ك ح�صتها م��ن جم��م��ل م�رشوعات

اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف العامل �إلى
تلك التحديات ومنها تراجع امل�ستوى
التكنولوجي وق�صور املهارات ،وارتفاع
معدل الت�ضخم ون�سبة عجز املوازنات
احلكومية وان��غ�لاق بع�ض الأ���س��واق �أو
�صعوبة الولوج �إليها ،وتدين نوعية ر�أ�س
املال الب�رشي والأداء اللوج�ستي.
ودعا الإبراهيم دول املنطقة �إلى تكثيف
وموا�صلة برامج التنويع االقت�صادي،
وا�ستمرار جهود االن�ضباط املايل ،وتعزيز
ن�شاط القطاع اخل��ا���ص ،و�إ���ص�لاح �سوق
العمل ،وحت�سني بيئة الأع��م��ال الأو�سع
نطاقا ،وتعزيز ر�أ���س امل��ال الب�رشي،
وحت�سني ج��ودة التعليم وذل��ك لزيادة
الإنتاجية ،تعزيز القدرة التناف�سية ورفع
درج��ة جاذبية دول املنطقة لال�ستثمار
والأعمال ب�شكل عام.
وتوقع الإبراهيم ا�ستنادا لتقارير �إقليمية
ودولية �أن ت�شهد اقت�صادات املنطقة حت�سنا
ن�سبيا يف متو�سط معدل النمو احلقيقي
بفعل جمموعة م��ن ال��ع��وام��ل الإيجابية
�أهمها التوقعات بتعايف الن�شاط يف القطاع
النفطي .كما يرجح �أن ت�شهد املنطقة
حت�سنا يف موازنات معظم الدول العربية
مع ا�ستمرار الإ�صالحات املالية ،والتي
طالت العديد م��ن بنود ال��دع��م وتنمية
الإي��رادات العامة ،وكذلك حت�سنا ن�سبيا

يف �أداء ح�ساباتها اجلارية و�صادراتها
اخلارجية م�رشوطا بتح�سني البنية التحتية
والإجرائية للتجارة اخلارجية.
و���ش��دد الإب��راه��ي��م ع��ل��ى �أن امل�ؤ�س�سة
و�إميانا منها ب�أهمية تثبيت دوره��ا يف
�صناعة ال�ضمان حينما ترتاجع درجات
الثقة واليقني يف الظروف اال�ستثنائية
والأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية الكربى
التي ت�شهدها منطقتنا العربية ،فقد
�سارعت �إلى تعزيز �أن�شطتها املتنوعة
ل�ضمان احل��ف��اظ على التدفق ال�سل�س
لر�ؤو�س الأم��وال وال�صادرات العربية،
وذلك من خالل توفري احلماية التي تبحث
عنها الكيانات اال�ستثمارية والت�صديرية
وامل�رصفية العربية يف خ�ضم التطورات
احلالية.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة وحر�صا منها على
مواكبة امل�ستجدات يف مناخ اال�ستثمار
وبيئة �أداء الأعمال يف املنطقة ،فقد متكنت
من زي��ادة قدرتها على النفاذ �إلى �أ�سواق
�ضمان اال�ستثمار ،وائتمان ال�صادرات،
وت�أمني خطابات االعتماد املعززة ،و�إعادة
الت�أمني لتبلغ القيمة الإجمالية الرتاكمية
لعملياتها منذ بداية عملها وحتى نهاية
يونيو  2018نحو  17مليار دوالر.
و�أو�ضح الإبراهيم يف كلمته �أن امل�ؤ�س�سة
وبالتزامن مع منو �أعمالها اتبعت �أف�ضل

الدوالر یستقر أمام الدينار عند  302فلس
والیورو ینخفض إلى 353
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر الأمريكي
مقابل الدينار الكویتي �أم�س عند
م�ستوى  0.302دي��ن��ار يف حنی
انخف�ض الیورو �إلى م�ستوى 0.353
دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف اول
�أم�س ،وقال بنك الكویت املركزي يف
ن�رشته �أم�س على موقعه الإلكرتوين
�إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني
انخف�ض لی�سجل  0.399دينار
بینما ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي
عند م�ستوى  0.304دينار �أما النی
الياباين فبقي عند م�ستوى 0.002
دينار دون تغیری.
وا�ستقر الدوالر قرب �أعلى م�ستوياته
يف ت�سعة �أيام �أم�س مدعوما بالقلق
من ت�سارع �ضغوط الت�ضخم الأمريكي
لكن املخاوف من ت�صاعد النزاعات
التجارية حدت من املكا�سب.
ويذهب التفكري ال�سائد �إلى �أن �أي
ت�صعيد يف ال�رصاع التجاري بني
الواليات املتحدة و�رشكائها �سيغذي

الت�ضخم ويدفع جمل�س االحتياطي
االحتادي «البنك املركزي الأمريكي»
�إل��ى رف��ع �أ�سعار الفائدة مرتني
�أخريني على الأقل هذا العام .لكن
مراقبي ال�سوق يخ�شون م��ن �أن
ال��دوالر رمبا بلغ ذروت��ه بالفعل.
ويف ظل التوقعات بانح�سار الأثر
التحفيزي للتخفي�ضات ال�رضيبية
الأمريكية العام القادم واملخاوف
م��ن �أن تغذي ت�رصيحات احلرب
التجارية عمليات بيع يف �أ�سواق
الأ�سهم العاملية ف�إن بع�ض املحللني
يو�صلون بتوخي احلذر �إزاء �رشاء
الدوالر عند هذه امل�ستويات.
وق��ال حملل �أ���س��واق ال�رصف لدى
كومرت�س بنك يف فرانكفورت ثو
الن جنوين «�إذا تراجعت الأ�سهم
تراجعا حادا ف�إن جمل�س االحتياطي
�سيتوقف ،بل �إننا نعتقد �أن الواليات
املتحدة تقرتب من نهاية دورة رفع
�أ�سعار الفائدة».

وبعد �أن رفع �أ�سعار الفائدة �سبع
مرات منذ دي�سمرب � 2015إلى % 2
ف�إن الأ�سواق تتوقع ثالث �أو �أربع
زيادات �أخرى بنهاية .2019
وزاد الدوالر � % 0.3إلى  112.29ين
بعد �أن �صعد  % 1.3خالل املعامالت
الأمريكية اول �أم�س خمرتقا حاجز
 112ينا للمرة الأولى منذ العا�رش
من يناير املا�ضي.وارتفع م�ؤ�رش
ال��دوالر ،الذي يقي�س قوة العملة
مقابل �سلة من �ست عمالت رئي�سية،
�صوب �أعلى م�ستوياته يف �أ�سبوع
 94.769الذي بلغه اول �أم�س حيث
�سجل .94.753ويرتقب امل�ستثمرون
مزيد ًا من امل�ؤ�رشات على توقيت
و�رسعة رف��ع �أ�سعار الفائدة ،يف
غ�ضون ذلك فقد اليورو قوة الدفع
و�سجل  1.1675دوالر مبتعدا �أكرث
ع��ن ذروة ثالثة �أ�سابيع ون�صف
 1.17905دوالر التي الم�سها االثنني
املا�ضي.

أسهم أوروبا تصعد بدعم أداء قوي
لقطاع اإلعالم

ارتفعت الأ�سهم الأوروبية �أم�س بدعم من الأداء القوي
لقطاع الإع�لام يف �أعقاب عر�ض جديد ل�رشاء �رشكة
�سكاي الربيطانية للتلفزيون املدفوع ،ما �ساهم يف
متا�سك ال�سوق بعد خ�سائر فادحة يف اجلل�سة ال�سابقة
بفعل خماوف من حرب جتارية مت�صاعدة �ألقت بظاللها
على الأ�سواق.
و�صعد م�ؤ�رش قطاع الإعالم الأوروبي �أكرث من  % 1يف
املعامالت املبكرة ،وارتفع �سهم �سكاي  % 2.7بعدما
قدمت �رشكة كومكا�ست التي تتخذ من الواليات املتحدة
مقر ًا ،عر�ضا بقيمة  34مليار دوالر ل�رشاء املجموعة
بعد �ساعات من تقدمي روبرت مردوك عر�ضه.

وارت��ف��ع م ��ؤ��شر �ستوك�س  600للأ�سهم الأوروب��ي��ة
 % 0.1وت�سببت خ�سائر قطاعي الطاقة واخلدمات
املالية يف احلد من ت�أثري مكا�سب قطاعي الرعاية
ال�صحية وال�سلع اال�ستهالكية .وقادت نتائج ال�رشكات
حتركات �أ�سعار بع�ض الأ�سهم.
فقفز �سهم جريي�شامير الأملانية لتغليف الأدوي��ة
 % 9.8بعدما رفعت ال�رشكة احلد الأدنى لتوقعاتها لنمو
الإيرادات وك�شفت عن خطة ا�ستحواذ بقيمة  350مليون
يورو للتو�سع يف جمال التقنيات الدوائية الرقمية.
وانخف�ض �سهم بنك دي�.إن.بي الرنويجي  % 5.8بعدما
حقق �أرباحا �أقل من املتوقع يف الربع الثاين.

املمار�سات لإدارة املخاطر من �أجل �ضمان
ا�ستدامة عملها وتثبيت ت�صنيفها االئتماين
املرتفع لل�سنة احلادية ع�رشة على التوايل
بدرجة « »AAمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة
من قبل وكالة «�ستاندرد �أند بورز».
واكد الإبراهيم حر�ص امل�ؤ�س�سة على ا�ستمرار
دعمها املتوا�صل لكل ال��دول العربية من
�أجل جذب املزيد من التدفقات الر�أ�سمالية
وت�شجيع �صادراته �إلى جميع دول العامل،
وذلك من خالل ما تقدمه من خدمات ت�أمينية
متنوعة �أبرزها ما يلي:
• توفري الغطاء الت�أميني للواردات العربية
من املواد الأ�سا�سية وال�سلع اال�سرتاتيجية
من خمتلف دول العامل.
• توفري ال�ضمان لال�ستثمارات العربية
والأجنبية القائمة واجلديدة يف دول املنطقة
و�أي�ضا ا�ستثمارات الأموال العربية املهاجرة
وذلك �ضد املخاطر غري التجارية.
• توفري الغطاء الت�أميني الئتمان ال�صادرات
العربية املتجهة �إلى خمتلف دول العامل،
وذلك �ضد املخاطر ال�سيا�سية بالإ�ضافة
�إلى املخاطر التجارية املتمثلة يف �إفال�س
امل�ستورد �أو �إع�ساره ،وعدم وفائه بقيمة
الب�ضاعة ،مع �إمكانية تغطية واردات
ال�سلع الر�أ�سمالية واملدخالت الأ�سا�سية يف
ال�صناعات العربية وكذلك واردات ال�سلع
اال�سرتاتيجية.

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

بعد تصريحات أردوغان بشأن الفائدة
راج��ع��ت ال��ل�يرة ال�ترك��ي��ة �إل��ى
م�ستوى قيا�سي مقابل الدوالر
يف املعامالت الآ�سيوية لت�صل
�إل���ى  4.9767ل�ي�رة ل��ل��دوالر
قبل �أن تقل�ص خ�سائرها �أم�س
بفعل خم��اوف تتعلق ب��الإدارة
االقت�صادية وال�سيا�سة النقدية
يف ظل نظام الرئا�سة التنفيذية
اجلديد الأك�ثر ق��وة يف تركيا.
وفقدت اللرية نحو  % 22من
قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية
ال��ع��ام احل����ايل ح��ي��ث يخ�شى
امل�ستثمرون من ت�أثري الرئي�س
ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان
على ال�سيا�سة النقدية ودعواته
املتكررة خلف�ض �أ�سعار الفائدة.

وذكرت �صحيفة حريت نقال عن
ت�رصيحات �أدل��ى بها �أردوغ��ان
لل�صحافيني بعد �أول جولة
خارجية له منذ تن�صيبه «لدينا
كثري من الأدوات� .أعتقد �أننا
�سن�شهد تراجعا يف �أ�سعار الفائدة
خالل الفرتة املقبلة».
وم��ن امل��ق��رر �أن جتتمع جلنة
ال�سيا�سة النقدية يف البنك
املركزي يف  24يوليو ورفعت
اللجنة �أ�سعار الفائدة مبقدار 500
نقطة �أ�سا�س منذ �أبريل املا�ضي
يف حم��اول��ة ل��دع��م العملة.
وتراجعت اللرية �إل��ى 4.9767
يف املعامالت الآ�سيوية قبل �أن
ترتفع �أم�س �إلى .4.8300

بأعلى مستوى على اإلطالق

«المركزي» 38.04 :مليار دينار قيمة المعروض النقدي

• ارتفاع صافي املوجودات األجنبية

ك�شفت الن�رشة ال�شهرية لبنك
الكويت املركزي ال�صادرة �أم�س
عن ارتفاع عر�ض النقد « »2خالل
مايو ال�سابق بن�سبة  %4.02على
�أ�سا�س �سنوي ،لي�صل �إلى �أعلى
م�ستوى على الإطالق.
وبلغت قيمة املعرو�ض النقدي
«عر�ض النقد  »2خالل مايو ال�سابق
 38.04مليار دينار « 125.66مليار
دوالر» ،مقابل  36.57مليار دينار
« 120.81مليار دوالر» بال�شهر
املماثل من .2017
وي�شمل عر�ض النقد مبفهومه

ال���وا����س���ع ال���ن���ق���ود اجل���اري���ة
واحل�����س��اب��ات وودائ�����ع الأج���ل
وح�سابات التوفري.وعلى �أ�سا�س
�شهري ،فقد زاد عر�ض النقد «»2
بن�سبة  ،%0.5علم ًا ب�أنه كان
يبلغ  37.85مليار دينار يف �أبريل
املا�ضي.
و�أ�شارت بيانات املركزي الكويتي
�إلى �أن �إجمايل قيمة النقد املتداول
من الدينار الكويتي وامل�سكوكات
ق��د ارت��ف��ع بن�سبة � %3.9إل��ى
 1.88مليار دينار ،مقابل 1.81
مليار دينار يف ال�شهر املناظر

من .2017
وتابعت �أن �صايف املوجودات
الأجنبية يف القطاع امل�رصيف
الكويتي ق��د ارت��ف��ع خ�لال مايو
ال�سابق لأعلى م�ستوى منذ مايو
عام .2016
و�أظ��ه��رت الن�رشة النقدية لبنك
الكويت املركزي ال�صادرة �أم�س
�أن �صايف امل��وج��ودات للقطاع
امل����صريف �سجلت  17.73مليار
دي��ن��ار « 58.57مليار دوالر»،
مقابل  16.69مليار دينار «55.13
مليار دوالر» يف مايو .2017

,,
صافي الموجودات
للقطاع المصرفي
سجلت  17.73مليار
دينار خالل مايو

