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أنهت تعامالت األسبوع على انخفاض المؤشر العام  26.64نقطة

هبوط البورصات العالمية ُيلقي بظالله على مؤشرات بورصة الكويت
�أن��ه��ت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�س على انخفا�ض امل�ؤ�رش
العام  26.64نقطة ليبلغ م�ستوى
 5065.81نقطة بن�سبة .% 0.52وبلغت
كميات تداوالت امل�ؤ�رش  81.51مليون
�سهم متت من خالل � 4134صفقة نقدية
بقيمة  17.9مليون دينار «نحو 59.07
مليون دوالر �أمريكي» .وانخف�ض م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  17.53نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  4718.42نقطة وبن�سبة
انخفا�ض  % 0.37من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  41.6مليون �سهم متت عرب 1706
�صفقات نقدية بقيمة  2.8مليون دينار
«نحو  9.2ماليني دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 31.61
نقطة لي�صل �إلى م�ستوى 5257 .16
نقطة وبن�سبة انخفا�ض  % 0.6من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  39.8مليون
�سهم مت��ت ع�بر � 2428صفقة بقيمة
 15.11مليون دينار «نحو  49.86مليون
دوالر».وكانت �رشكات «�أولى تكافل»
و «ي��وب��اك» و «ورب��ة ت» و «منازل»
و»مراكز» الأكرث ارتفاعا يف حني كانت
�أ�سهم «اهلي متحد» و«برقان» و«وطني»
و«�صناعات» و«�آن» الأكرث تداوال �أما
الأكرث انخفا�ضا فكانت «رمي» و«ايفا»
و«امل�صالح ع» و«�سرنجي» و«مينا».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا ب�ش�أن
امتام عملية �رشاء ل�شخ�ص مطلع على
�أ�سهم بنك برقان ف�ضال عن �إف�صاح
ل�رشكة «اخلري الوطنية» ب�ش�أن �إلغاء
بيع ح�صتها يف �رشكة �أ�سمنت اخلليج.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا من �رشكة
«الأول��ى تكافل» ب�ش�أن تلقيها عر�ضا
ل�رشاء ح�صتها يف «نيوفا �سيجورتا»
الرتكية ف�ضال عن �إعالن �رشكة «بوبيان
للبرتوكيماويات» عن الن�سبة املحققة
من اال�ستحواذ على �أ�سهم «الكوت»
البالغة .% 7.2
وتابع املتعاملون �إي�ضاحا من «كيبكو»
حول التداول غري االعتيادي على �سهمها
ف�ضال عن �إعالن بور�صة الكويت تنفيذ
بيع �أوراق مالية مدرجة و�أخرى غري
مدرجة مل�صلحة ح�ساب �إدارة التنفيذ
ب���وزارة ال��ع��دل.و�أن��ه��ت امل ��ؤ��شرات
الكويتية جل�سة �أم�س ،مرتاجعة ب�شكل
جماعي ،مت�أثرة بالهبوط العنيف
الذي �شهدته امل�ؤ�رشات الأمريكية �أول

من �أم�س وتداعيات ت�أثريه ال�سلبية
على الأ�سواق العاملية �أم�س.
وه��ب��ط امل���ؤ��شر ال��ع��ام للبور�صة
الكويتية يف نهاية التعامالت ،%0.52
كما انخف�ض امل�ؤ�رشان الرئي�سي والأول
بن�سبة  %0.37و  %0.6على الرتتيب.
و�أو���ض��ح م�ست�شار التحليل الفني
لأ�سواق املال ،نواف العون �أن موجة
الت�صحيح التي مير بها امل�ؤ�رش العام
م��ازال��ت قائمة حتى يتم على الأقل
جتاوز م�ستوى املقاومة  5175نقطة
وهو ما مل يحدث حتى الآن.
و�أ�شار العون �إلى �أن عدم ك�رس امل�ؤ�رش
تلك املقاومة يعني ع��دم وج��ود �أي
جديد ومن ثم يتوجب انتظار الو�صول
�إل��ى حتقيق �أول �أه���داف الت�صحيح
بعد �أن يتم ك�رس م�ستوى  5075نقطة
لي�صبح الهدف التايل  5005ثم 4935
نقطة.ولفت �إلى �أنه ال ميكن �أن ي�ؤثر
هبوط الداو جونز �أول من �أم�س مبفرده
يف هبوط بور�صة الكويت �أو �أ�سواق
املنطقة ،وكذلك البيانات املالية ال
تُ غري من امل�سار العام �سواء ل�سهم �أو
مل�ؤ�رش ،م�ؤكد ًا �أن الت�صحيح له �أهداف
يف الغالب ُيحققها مهما كانت الظروف
ُ
املحيطة للأ�سعار �إيجابية.
و�سجلت م�ؤ�رشات  7قطاعات هبوط ًا
�أم�س يت�صدرها ال�سلع اال�ستهالكية
بانخفا�ض ن�سبته  ،%0.87فيما
ارتفعت م�ؤ�رشات  3قطاعات �أخرى
ب�صدارة الت�أمني بنمو معدله .%0.63
وجاء �سهم «رمي العقارية» على ر�أ�س
ُ
املدرجة
القائمة احل��م��راء للأ�سهم
بانخفا�ض ن�سبته  ،%10فيما ت�صدر
�سهم «�أولى تكافل» القائمة اخل�رضاء
مرتفع ًا بواقع .%19.1
وارت��ف��ع��ت �سيولة البور�صة �أم�س
� %99.2إل���ى  17.93مليون دينار
مقابل  9ماليني دينار �أول من �أم�س،
كما ارتفعت �أحجام التداول %44.3
�إل��ى  81.52مليون �سهم مقابل 56.5
ماليني �سهم بجل�سة الأربعاء.وحقق
�سهم «الكويت الوطني» �أن�شط �سيولة
بالبور�صة بقيمة  4.38مليون دينار
مرتاجع ًا  ،%0.84فيما ت�صدر �سهم
«�أه��ل��ي متحد  -ال��ب��ح��ري��ن» ن�شاط
الكميات بحجم تداول بلغ  7.48ماليني
�سهم مرتاجع ًا .%1.46
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• هبوط املؤشر العام للبورصة

اختتمت بور�صة قطر تعامالت
�أم�س مرتاجعة ،و�سط تراجع لـ6
قطاعات ،وذلك ب�ضغط عمليات
جني الأرب��اح ،وخ�سائر الأ�سهم
العاملية.وهبط امل�ؤ�رش العام
للبور�صة القطرية بن�سبة 1.03
 %متدني ًا �إلى �سعر ،9861.53
ليفقد  102.84نقطة عن م�ستويات
�أول من �أم�س.و�أرجع مدير �رشكة
مناء لال�ست�شارات االقت�صادية،
تراجع البور�صة �إل��ى الهبوط
العنيف الذي �شهدته امل�ؤ�رشات
الأمريكية �أول من �أم�س وتداعيات
ت�أثريه ال�سلبية على الأ�سواق
العاملية� ،إ�ضافة �إلى عمليات
جني الأرباح.
و�أ�ضاف طه عبدالغني �أن البور�صة
القطرية �سجلت مكا�سب �أول من
�أم�س م�ستفيدة من �إعالن القوائم
املالية لبنك قطر الوطني ،كما
و�صلت البور�صة �إلى النقطة 10
�آالف بنحو  4م��رات يف الفرتة
املا�ضية.وكان الوطني قد �أعلن
�أول من �أم�س القوائم املالية،
ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت �أرب���اح���ه خالل
الت�سعة الأ�شهر الأولى من العام
احلايل بن�سبة  ،% 5.6لت�صل �إلى
 10.82مليارات ري��ال ،مقارنة
بــ 10.25مليارات ريال بالفرتة
املماثلة من .2017
وك�شف عبدالغني �أن تخطي قيم
ال��ت��داول يف بور�صة قطر �أم�س
حلاجز املليار ريال يعود ب�سبب
رئي�سي �إلى التداول على ال�صكوك

وال�سندات ب�شكل كبري.وفني ًا،
�أ�شار مدير �رشكة مناء �إل��ى �أن
امل ��ؤ��شر ال��ع��ام لبور�صة قطر
ي�ستهدف نقطة املقاومة القوية
� 10آالف نقطة ،بينما مر�شح
لنقطة الدعم  9800وبعد ك�رسها
�سي�صل �إلى  9700نقطة.
وبالعودة �إلى التداوالت ،فقد
تراجعت ال�سيولة �أم�س �إلى 1.10
مليار ريال ،مقابل  1.17مليار
ريال �أول من �أم�س ،كما انخف�ضت
�أحجام التداول �إلى  5.73مليارات
ري��ال ،مقارنة بـ 5.96مليارات
ريال يف اجلل�سة ال�سابقة.
و�شهدت تداوالت �أم�س تراجع 6
قطاعات �أبرزها ال�صناعة بـ1.43
 ،%مت�أثر ًا بهبوط �أ�سهم القطاع
الت�سعة على ر�أ���س��ه��ا اخلليج
الدولية مت�صدر القائمة احلمراء
بن�سبة .% 4.48وهبط البنوك
بن�سبة  ،% 0.63النخفا�ض 9
�أ�سهم على ر�أ�سها البنك التجاري
بن�سبة .% 2.01
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ارتفع
العقارات وحيد ًا بن�سبة ،% 0.13
بدعم ت�صدر �سهم املتحدة للتنمية
القائمة اخل�رضاء بن�سبة 0.50
 ،%ومنو �إزدان بـ.% 0.19
وحول �أن�شط التداوالت ،ت�صدر
�سهم فودافون املرتاجع % 0.35
الكميات بن�سبة � 881.2ألف �سهم،
بينما ت�صدر الوطني ال�سيولة
بقيمة  34.3مليون ريال ،م�ستقر ًا
عند �سعر  180ريا ًال.
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البنك الأهلي املتحد

7.48

9.2٪

الأولى للت�أمني التكافلي

53.0

+ 19.1٪

رمي العقارية

180.0

()10.0٪

بنك برقان

6.81

8.4٪

يوباك

650.0

+ 10.0٪

ايفا

21.2

( ) 8.6٪

بنك الكويت الوطني

5.33

6.5٪

وربة للت�أمني

84.5

+ 8.8٪

امل�صالح العقارية

40.0

( ) 7.0٪

�صناعات

4.25

5.2٪

منازل القاب�ضة

31.0

+ 6.9٪

�سرنجي القاب�ضة

27.0

( ) 6.3٪

�آن

3.45

4.2٪

مراكز التجارة العقارية

24.0

+ 6.7٪

مينا العقارية

25.5

( ) 5.6٪

ونزل قطاع الطاقة بن�سبة .%0.88ويف املقابل مل ينج
�سوى قطاع «الت�أمني» من تلك الرتاجعات بن�سبة %0.01
بدعم من �سهم ميثاق بن�سبة .%0.26وكان قطاع «ال�سلع
اال�ستهالكية» الأكرث تراجع ًا بن�سبة  ،%2.82بفعل هبوط
�سهم �أغذية بن�سبة .%3.75
وقال �إياد الربيقي مدير عام الأن�صاري للخدمات املالية:
ت�أثرت �أ�سواقنا وا���س��واق املنطقة بحالة من الهلع
واخل��وف بعد خ�سائر وتراجعات الأ�سواق االمريكية
احلادة الأربعاء.و�أ�ضاف :تراجع م�ؤ�رش داو جونز ب�أكرث
من  %3و�سجل �أكرب خ�سائر يومية من � 8أ�شهر ،وكذلك
نا�سداك الذي �سجل �أكرب خ�سائر منذ ما يزيد عن عامني،
وذلك ب�سبب توقعات الفيدرايل با�ستمرار رفع الفوائد.
وتابع الربيقي �أن ت�رصيحات رئي�س البنك الدويل �أول
من �أم�س �أي�ض ًا عن توقعاته بتباط�ؤ االقت�صاد العاملي
متخوفا من الأو�ضاع التجارية �ألقت بظاللها على �أداء
�أ�سواق �أم�س ،وتزامن معه انخفا�ض النفط و اال�سواق
االوروبية.
و�أ�شار الى ان تلك الت�رصيحات تزامنت مع بداية اعالن
نتائج ال�رشكات ،م�شريا الى ان الأ�سواق املالية تت�أثر
عك�سي ًا بارتفاع �أ�سعار الفوائد.ورجح الربيقي �أن
يكون لنتائج ال�رشكات الأثر الأكرب يف احلد من هذه
الرتاجعات يف الفرتة املقبلة ،وبث الطم�أنينة والثقة
للم�ستثمرين ،الفت ًا الى ان حالة اال�سواق �ستبقى مرهونة
خالل اجلل�سات املقبلة بحركة الأ�سواق العاملية.

خسائر األسهم العالمية وجني
األرباح يهبطان ببورصة قطر 1.03

األكثر ارتفاعًا

األكثر نشاطا من حيث الكمية

سوق أبوظبي يفقد  5مليارات درهم
في  4ساعات
�سجل �سوق �أبو ظبي املايل بنهاية تعامالت �أم�س �أكرب
خ�سائر �سوقية يف �شهر ،مت�أثر ًا برتاجعات معظم �أ�سواق
اخلليج ،والأ�سواق الأمريكية بنهاية تعامالت �أول من
�أم�س ،وفق ًا ملحلل.
و�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
تعامالت �أم�����س مرتاجع ًا بن�سبة  %0.93مل�ستوى
 4967.77نقطة ليفقد نحو  46.76نقطة.
وفقد ر�أ�س املال ال�سوقي لبور�صة �أبوظبي �أم�س نحو
 4.85مليار درهم مبا يعادل « 1.32مليار دوالر»  ،لي�صل
الى  492.664مليارات درهم يف � 4ساعات مبا يعادل
 134.104مليار دوالر ،مقارنة بـ  497.513مليار درهم
«  135.4مليار دوالر» اجمايل القيمة ال�سوقية ل�سوق
�أبوظبي بنهاية تعامالت �أول من �أم�س.
وعلى �صعيد التداوالت �شهدت �أم�س ارتفاعا مقارنة
بجل�سة �أول من �أم�س لي�صل اجمايل قيمة التداوالت الى
 176.720مليون درهم مقابل  131.468مليون درهم،
من خالل التداول على  42.75مليون �سهم مقابل 26.52
مليون �سهم .وتراجع بامل�ؤ�رش العام قطاع البنوك
بن�سبة %1.04
كما هبط قطاع االت�صاالت بن�سبة  ،%0.96بفعل
هبوط �سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة.ونزل �أي�ض ًا قطاع
العقارات بنحو  %0.88بعد �أن هبط �سهم الدار العقارية
بن�سبة .%1.16وانخف�ض قطاع «الطاقة» بن�سبة %0.45
بعد �أن تراجع �سهم «�أدنوك للتوزيع» بن�سبة ،%1.29

دينار وأحجام

مؤشر مسقط يغلق
متراجع ًا وخلو قائمة
األسهم من الرابحين
�أن��ه��ى امل ��ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
م�سقط تعامالت �أم�����س� ،آخر
جل�سات الأ���س��ب��وع مرتاجع ًا
 % 0.42ب�إقفاله عند م�ستوى
 4489.76نقطة ،خا�رس ًا 18.9
نقطة عن م�ستوياته �أول من
�أم�س.
وت ��أث��ر امل ��ؤ��شر ال��ع��ام �أم�س
برتاجع �أ�سهم قيادية؛ وتقدم
الأنوار لل�سرياميك املرتاجعني
بن�سبة  ،% 4.49وانخف�ض
ُعمان لال�ستثمارات ،% 3.06
والبنك الوطني .% 2.17
وج��اء ت��راج��ع امل ��ؤ��شر �أم�س
بقائمة راب��ح�ين خ��ال��ي��ة من
الأ�سهم ،وانخفا�ض م�ؤ�رشاته
القطاعية جمتمعة ،وتقدمها
املايل برتاجع  ،% 0.67ب�ضغط
� 9أ�سهم ،وانخف�ض ال�رشقية
لال�ستثمار  ،% 2.06وتراجع
الأنوار القاب�ضة .% 1.82
وتراجع كذلك م�ؤ�رش ال�صناعة
% 0.55؛ مع تراجع � 6أ�سهم،
وتراجعال�صفاءللأغذية،%2.29
العمانية بن�سبة 1.19
والأ�سماك ُ
.%وكان اخلدمات �أقل القطاعات
تراجع ًا �أم�س بن�سبة % 0.14؛
ب�ضغط ُع��م��ان لال�ستثمارات.
وارتفع حجم ال��ت��داوالت �أم�س
�إلى  4.78ماليني �سهم ،مقابل
 3.23ماليني باجلل�سة املا�ضية،
بينما تراجعت قيمة التداوالت
�إلى � 544.02ألف ريال ،مقابل
� 567.58ألف ريال بجل�سة �أول
من �أم�س.

إلى 81.52

مليون سهم

دبي يتراجع بأكبر وتيرة يومية في  3أشهر
تراجع �أداء امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي
املايل خالل تعامالت �أم�س ب�أكرب
وترية يومية يف � 3أ�شهر ؛ مت�أثر ًا
بهبوط �أغلب الأ���س��واق املجاورة
والعاملية و�سط حتذيرات ب�ش�أن
�صندوق النقد الدويل ب�ش�أن �أ�سعار
الأ�سهم واالقت�صاد العاملي.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام ،%1.97
�أك�ب�ر وت�ي�رة ت��راج��ع منذ نهاية
جل�سة  19يونيو املا�ضي ،بالغ ًا
م�ستوى  2755.32نقطة ليفقد من
خاللها  55.31نقطة ،متجاهال �أداء
اجلل�سات املا�ضية.
وق��ال جمال عجاج ،مدير مركز
ال�رشهان للو�ساطة املالية يف
الأ�سهم وال�سندات ،�إن �أداء ال�سوق
�أم�����س ك��ان �سلبي ت��راج��ع بن�سبة
مرتفعة مقارنة بالفرتة املا�ضية
نتيجة م��ا ح�����ص��ل يف الأ����س���واق
الأمريكية خا�صة واالوروبية ب�شكل
عام.
و�أ���ش��ار ال��ى �أن �أ���س��واق الأ�سهم
الإماراتية تتبع اال�سواق اخلارجية
ب��ال��ه��ب��وط وال ي��ق��ت��دى ب��ه��ا يف
ال�صعود.وت�صدر تراجعات �أم�س
قطاع الإ�ستثمار بن�سبة  %2.45مع
هبوط دبي لال�ستثمار  %2.83بالغ ًا
1.720درهم.ونزل العقارات %2.39
مع تراجع دريك �آند �سكل ،%4.69
ودام���اك  %4.43ل��ـ  1.94دره��م.
�إ�ضافة الى هبوط �إعمار العقارية

بن�سبة  %2.4لـ  4.88دراهم ،و�أرابتك
القاب�ضة  %2.73بالغا  1.78درهم.
وتراجع البنوك  %1.99مع هبوط
�سهم الإم��ارات دبي الوطني «الأكرث
وزن��ا بال�سوق»  %2.43ل��ـ 9.25
دراه���م ،واالت�����ص��االت  %1.21مع
تراجع �سهم «دو» بالن�سبة ذاتها.

وانخف�ض قطاع النقل  %1.19مع �سهم
�أرامك�س  %2.94بالغ ًا  3.96دراهم،
ونزل اخلدمات  %0.49مع انخفا�ض
�سهم �أمانات  %0.87بالغا 1.14
درهم.و�صعدت م�ستويات ال�سيولة
�أم�س �إل��ى  253.63مليون درهم،
مقارنة بـ  150.15مليون درهم،

كما �صعدت الأحجام �إلى 284.21
مليون �سهم مقارنة بـ  216.3مليون
�سهم.وت�صدر قائمة الأحجام والقيم
�سهم الإ�سالمية للت�أمني «�سالمة»
بنحو  94.39مليون �سهم ،ب�سيولة
 61.34مليون درهم ،مرتفعا بن�سبة
 %4.26لي�صل �إلى  0.661درهم.

الواليات المتحدة تمضي في تطبيقها بمقدار ٪ 25

«صندوق النقد» :فرض تعرفة على واردات السيارات
يعرض العالم لهزة قوية
يف �سابقة هي الأولى خالل �أكرث من عامني ،خف�ض
�صندوق النقد ال��دويل توقعاته لنمو االقت�صاد
العاملي ،و�ألقى باللوم على مواطن ال�ضعف يف
الأ�سواق النا�شئة جن ًبا �إلى جنب مع ال�رصاع التجاري
املت�صاعد بني الواليات املتحدة وال�صني ،فيما
حذر �آخرون من �أن ارتفاع �أ�سعار النفط قد يكون
�سب ًبا �آخر يف ال�ضغط على معدالت النمو ال �سيما تلك
القادمة من بلدان العامل النامي.
ويتوقع ال�صندوق الآن منو االقت�صاد العاملي
اً
ب��دل من
 % 3.7خ�لال العامني احل��ايل واملقبل
 ،% 3.9وي�أتي هذا اخلف�ض و�سط حتذيرات من
احتمال انفجار الأو�ضاع يف الأ�سواق النا�شئة ،رغم
االنتعا�ش الن�سبي لأ�سواق العمالت والأ�سهم بها
ؤخرا عقب خ�سائر �أغ�سط�س الفادحة� ،إذ يعتقد
م� ً
مراقبون �أن ال�ضغوط التي ي�شكلها ارتفاع �أ�سعار
النفط وقوة ال��دوالر وت�شديد ال�سيا�سات النقدية
جتعل الأو�ضاع االقت�صادية للبلدان النامية غري
مواتية لال�ستثمار .يف الوقت نف�سه ،يعتقد حمللون
�أن ا�ستهداف الواليات املتحدة لن�صف وارداتها من
ال�صني بتعريفات جمركية ،مع احتمال تو�سيع
نطاق الر�سوم لي�شمل جميع الواردات ،بالإ�ضافة
�إلى رفع ال�رضيبة �إلى � ،% 25سيت�سبب ب�شكل �أو
ب�آخر يف تباط�ؤ منو االقت�صاد ال�صيني ،كما �سي�ؤثر
الرد ال�صيني بالطبع على م�سار النمو يف الواليات
املتحدة ،وال ريب �سينعك�س ذلك على االقت�صاد
العاملي.
ويقول �صندوق النقد الدويل �إن العامل �سيتعر�ض

لهزة قوية �إذا م�ضت الواليات املتحدة قدم ًا يف
خططها لفر�ض تعريفة قدرها  % 25على جميع
واردات ال�سيارات ،م�ضي ًفا �أن الر�سوم اجلمركية
العاملية ت�رض بثقة ال�رشكات واال�ستثمار.ويرى
حمللون �أن احلرب التجارية ال�شاملة بني وا�شنطن
وبكني ،قد تكلف االقت�صاد الأمريكي  % 0.5من منو
الناجت املحلي الإجمايل« ،الذي من املتوقع �أن
ينمو ب�أقل قليلاً من  % 3هذا العام ،وبنحو 2.5
 %العام املقبل» ،مع احتمال تزايد هذه اخل�سائر
وف ًقا ال�ستجابة الأ�سواق للتداعيات.
ويف الوقت ذات��ه ،يعتقد املحللون �أن خ�سائر
ال�صني �ستكون �أكرب ،لأنها ت�صدر �أكرث �إلى الواليات
املتحدة ،لذا يعتقد �أن معدل النمو« ،ال��ذي من
املتوقع �أن يبلغ  % 6.6هذا العام و % 6.2العام
�شهرا،
املقبل»� ،سيفقد نحو  % 1خالل اثني ع�رش
ً
وقد ت��زداد هذه اخل�سائر �إلى �أكرث من  % 2حال
تو�سع نطاق احلرب التجارية.
وتوقعات �صندوق النقد لآث��ار احلرب التجارية
جاءت قريبة �إلى حد كبري مع هذه التنب�ؤات ،حيث
قال يف �أحدث تقرير لآفاق االقت�صاد العاملي� ،إن
منو الناجت املحلي الإجمايل للواليات املتحدة
وال�صني ،قد يفقد  % 0.9و % 1.6على التوايل لكل
نظرا لتداعيات احلرب التجارية
منهما خالل ً ،2019
املتمثلة يف �إ�ضعاف ثقة امل�ستهلك وال�رشكات ورد
الفعل ال�سلبي لأ�سواق املال.
ومع ذلك ،فهناك من ي�ؤمن ب�أن ال�صني �ستتمكن من
تعوي�ض هذا الأث��ر ال�سيئ للحرب التجارية عرب

ال�سيا�سات احلكومية للتحفيز املايل والنقدي،
وعلى �سبيل املثال ،يرى م�رصف «باركليز» �أن
االقت�صاد ال�صيني �سينمو بن�سبة  % 6.7هذا العام،
وبن�سبة  % 6.5خالل العام املقبل ،فيما يقول
«جيه بي مورغان» �إنه يف �أ�سو�أ الأحوال �سيفقد معدل
النمو ال�صيني  % 0.1لي�سجل  % 6.1يف .2019
وحذر م�رصف «بنك �أوف �أمريكا» من ارتفاع �أ�سعار
النفط �أعلى  100دوالر للربميل ،قائلاً �إن بلوغها
هذا امل�ستوى �سيت�سبب يف ت�آكل  % 0.2من النمو
العاملي خالل عام  ،2019لكنه �أ�شار يف الوقت ذاته
دورا �أ�سا�س ًيا يف هذا ال�سيناريو.
�إلى لعب الدوالر ً
ويف الوقت ال��ذي تعر�ضت فيه عمالت الأ�سواق
النا�شئة التي تقود ال�شق الأكرب من الطلب العاملي
على ال��ن��ف��ط ،ل�ضغوط هبوطية قا�سية خالل
ال�صيف ،ف�إن ارتفاع �أ�سعار النفط كان م�ضاع ًفا يف
هذه البلدان .و�شهدت �أ�سواق مثل الربازيل والهند
واملك�سيك ارتفاع �أ�سعار الوقود �إل��ى م�ستويات
قيا�سية ب�ضغط من تزامن زيادة �أ�سعار النفط مع
تراجع قيمة العملة املحلية مقابل الدوالر ،وهو
ما �أ�شعل �إ�رضابات واحتجاجات وقاد �إلى تغريات
الدول.وبناء
جذرية يف امل�شهد ال�سيا�سي لعدد من
ً
على ذلك� ،أ�ضاف البنك يف مذكرته الأخ�يرة� ،أن
توقعاته ل�ضعف النمو العاملي �إزاء ارتفاع النفط
�إل��ى حاجز املئة دوالر ،يتوقف ب�شكل حا�سم
على قوة ال��دوالر ،والتي �ستزيد من الأعباء على
م�ستوردي اخلام ،بينما �ضعفه �سي�سهم يف التخفيف
عنهم.

