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«أوبك» :العودة إلى خفض اإلنتاج غير مستبعدة خالل العام المقبل
مل ي�ستبعد م�صدر كبري يف «�أوبك»
�إمكانية العودة �إلى حتالف ي�ضم
«�أوب���ك» ومنتجني غ�ير �أع�ضاء
�إلى خف�ض �إنتاج النفط يف العام
املقبل ،لتفادي تخمة حمتملة يف
الإمدادات قد ت�ضغط على الأ�سعار.
وقال�« :إن رو�سيا وال�سعودية بد�أتا
مباحثات ثنائية ب�ش�أن تخفي�ضات
حمتملة لإنتاج النفط يف .»2019
وبح�سب امل�صدر ،قررت «�أوبك»
وحلفا�ؤها ،ومن بينهم رو�سيا،
يف يونيو تخفيف القيود على
ُ
املطبقة منذ ،2017
الإن��ت��اج
بعد �ضغط من الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب خلف�ض �أ�سعار
النفط وتعوي�ض نق�ص الإمدادات
من �إي��ران.و�أف��اد مندوب ثان من
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط
«�أوبك» ،ردا على �س�ؤال ب�ش�أن ما
�إذا كانت املباحثات ت�شري �إلى
العودة �إلى تخفي�ضات الإنتاج يف
« 2019بالت�أكيد لي�س العك�س».
وتعر�ضت �أ�سعار النفط ل�ضغوط
نزولية جراء ارتفاع الإمدادات،
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��وق��ع��ات
بانخفا�ض ال�صادرات الإيرانية
ب�سبب ال��ع��ق��وب��ات الأمريكية
اجل���دي���دة.وت����ؤث���ر التوقعات
بحدوث فائ�ض يف الإم���دادات يف
تباط�ؤ الطلب يف � 2019سلبا يف

ال�سوق.وانخف�ض خام برنت يف
�أكتوبر من �أعلى م�ستوى يف �أربع
�سنوات فوق  86دوالرا للربميل
�إلى  71دوالرا الثالثاء املا�ضي.
وجتتمع جلنة وزاري��ة من بع�ض
�أع�ضاء «�أوب��ك» وحلفائها الأحد
املقبل يف �أبوظبي لبحث و�ضع
ال�سوق وتوقعات .2019
و�أ�شار م�صدر ثالث يف «�أوبك» �إلى
�أن هذه املجموعة ،التي ُيطلق

عليها جلنة املراقبة الوزارية
امل�شرتكة ،ق��د ت�صدر تو�صية
ب�ش�أن �سيا�سة الإنتاج لعام 2019
�إلى االجتماع املقبل الذي �سيحدد
�سيا�سة الإنتاج بني وزراء النفط
يف «�أوبك» واملنتجني امل�ستقلني.
ومن املقرر انعقاد ذلك االجتماع
يف ال�ساد�س �إل���ى ال�سابع من
دي�سمرب يف فيينا .وقال امل�صدر
�إن «�أي مناق�شة جدية �ستكون يف

اجتماع دي�سمرب».
وت��وق��ع��ت وك��ال��ة «بلومبريغ»
للأنباء �أن ت�شهد �أ�سعار النفط
اخلام �أطول موجة من االنخفا�ضات
منذ عام  ،2014وذلك بعد هدوء
امل��خ��اوف م��ن ح���دوث تراجع
يف الإم���دادات يف ظل الإعفاءات
الأمريكية امل�ؤقتة لثماين دول
من العقوبات على ا�سترياد النفط
الإي����راين والتوقعات بارتفاع

الإن���ت���اج الأم�يرك��ي.وت��ت��وق��ع
احل��ك��وم��ة الأم�يرك��ي��ة ارت��ف��اع
الإنتاج النفطي بوترية قيا�سية
هذا العام ،كما ت�شري البيانات
ال�صناعية �إلى ارتفاع املخزونات
الأمريكية الأ�سبوع املا�ضي.ويف
الوقت نف�سه ،ف�إن الإعفاءات التي
منحتها الواليات املتحدة للدول
الثماين �ستتيح لإيران اال�ستمرار
يف ت�صدير بع�ض نفطها �إلى �أكرب
عمالئها ملدة �ستة �أ�شهر.
و�شددت الوكالة على �أن املخاوف
من تراجع الإمدادات ،التي قادت
�إلى ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام
�إلى �أعلى م�ستوى يف �أربع �سنوات
ال�شهر املا�ضي ،تراجعت و�سط
تكهنات ب���أن الواليات املتحدة
�ستخفف م��ن وط����أة العقوبات
خلف�ض �أ�سعار النفط يف الداخل.
ونقلت الوكالة عن �ستيفن �إين�س
امل��ح��ل��ل يف جم��م��وع��ة «وان����دا»
امل��ال��ي��ة ال��ق��ول «�إن الرتكيز
ال ي����زال من�صبا ح��ال��ي��ا على
الإعفاءات املمنوحة لثماين دول،
تتيح لها موا�صلة ��شراء النفط
الإيراين م�ؤقتا ..وهناك بيانات
�ضخمة ب�ش�أن ارتفاع �إنتاج اخلام
الأمريكي هذا العام �أكرث من �أي
وقت م�ضى� ،إ�ضافة �إلى مطالبات
لـ «�أوبك» برفع �إنتاجها».

النفط مستقر في ظل مستويات قياسية إلنتاج أميركا وواردات الصين
ا�ستقرت �أ�سعار النفط �أم�س مع تعر�ضها
ل�ضغوط يف الوقت ال��ذي �أ�صبحت فيه
الواليات املتحدة �أكرب منتج للخام يف
العامل بعد �أن بلغ �إنتاجها �أعلى م�ستوى
على الإطالق ،لكن النفط يتلقى الدعم �أي�ضا
مع ا�ستمرار ال�صني على م�سار ت�سجيل عام
�آخر من الواردات القيا�سية.
وبلغت العقود الآجلة خلام برنت ل�شهر
�أق���رب ا�ستحقاق  72دوالرا للربميل
منخف�ضة � 7سنتات مقارنة مع م�ستوى

الإغالق ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي  61.72دوالر ًا للربميل
مرتفعة � 5سنتات مقارنة مع �سعر الت�سوية
ال�سابقة.
وي�ضغط الإنتاج القيا�سي للواليات املتحدة
على الأ�سعار .وبلغ الإنتاج الأمريكي 11.6
مليون برميل يوميا يف الأ�سبوع املنتهي
يف الثاين من نوفمرب وفقا لبيانات �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية �أول �أم�س.

يعادل ذل��ك ثالثة �أمثال م�ستوى �إنتاج
ال��والي��ات املتحدة قبل ع�رش �سنوات
وينطوي على زي��ادة  % 22.2منذ بداية
العام احلايل فقط .وبذلك ت�صبح الواليات
املتحدة �أكرب منتج للخام يف العامل .ومن
املرجح �ضخ مزيد من النفط الأمريكي.
وتتوقع �إدارة معلومات الطاقة �أن يتجاوز
الإنتاج  12مليون برميل يوميا بحلول
منت�صف  2019بف�ضل ارتفاع �إنتاج النفط
ال�صخري.

وال تقت�رص زيادة الإنتاج على الواليات
املتحدة فح�سب ،و�إمن��ا ت�شمل عدة دول
�أخ��رى ،مبا يف ذلك رو�سيا وال�سعودية
وال��ع��راق وال�برازي��ل م��ا يثري خماوف
املنتجني ب�ش�أن ع��ودة فائ�ض الإم��دادات
الذي �ضغط على �أ�سعار النفط يف الفرتة
ب�ين ع��ام��ي  2014و .2017لكن بلوغ
ال����واردات ال�صينية م��ن اخل��ام م�ستوى
قيا�سيا يقل�ص املخاوف ب�ش�أن جتدد تخمة
اخلام.

«لبنان المركزي» :تشكيل حكومة جديدة سيقلص المخاطر وأسعار الفائدة
قال حاكم م�رصف لبنان املركزي ريا�ض �سالمة
�أول �أم�س �إن ت�شكيل حكومة جديدة تعكف على
تطبيق �إ�صالحات من �ش�أنه �أن يزيد الثقة يف
ال�سوق ويقل�ص املخاطر و�أ�سعار الفائدة يف
البلد املثقل بالديون.
وبعد مرور �ستة �أ�شهر على �إجراء االنتخابات
الربملانية ،مل يتفق ال�سيا�سيون يف لبنان بعد
على حكومة وحدة �سيتعني عليها ال�رشوع يف
�إ�صالحات اقت�صادية ت�شتد �إليها احلاجة .وحذر
ال�سيا�سيون من �أزمة اقت�صادية ما مل يتم ت�شكيل
حكومة قريبا.
وقال �سالمة �إن امل�رصف املركزي �سيوا�صل
احلفاظ على اال�ستقرار النقدي يف ظل الأثر
ال�سلبي الناجم عن اجلمود ال�سيا�سي ،لكنه
�أ�ضاف �أن عمليات البنك مكلفة وينبغي ت�شكيل
حكومة جديدة قريبا لل�رشوع يف �إ�صالحات

وتخفيف ال�ضغط على البنك.وقال �سالمة يف
مقابلة مع قناة اجلديد اللبنانية «نتمنى �أن
يكون يف هناك حكومة ب�أ�رسع وقت ،لأنه وقتما
يكون يف حكومة يعني يف حل �سيا�سي بلبنان،
وهذا �سرييح الأ�سواق».
ويعاين لبنان من ثالث �أعلى ن�سبة للدين
العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل وركود
اقت�صادي وما و�صفها �صندوق النقد الدويل
مبواطن �ضعف متزايدة يف النظام املايل.
وثمة حاجة لإجراء �إ�صالحات خلف�ض معدالت
العجز يف امل��وازن��ة وم��ي��زان املعامالت
احلالية وتقلي�ص االعتماد على عمليات البنك
املركزي.
ويف ظل غياب عملية �صنع القرار احلكومية
الفعالة� ،أبقى البنك املركزي ل�سنوات على
اقت�صاد لبنان م�ستقرا وعلى االحتياطيات

الأجنبية مرتفعة بجانب احلفاظ على النمو
من خالل حزم حتفيز وعمليات مالية و�صفها
�صندوق النقد ب�أنها غري تقليدية.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،قال البنك الدويل �إن
الهند�سة املالية امل�ستخدمة يف احلفاظ على
االحتياطيات الأجنبية مرتفعة وتدفق الودائع،
وه��و �أم��ر ��ض�روري للدفاع ع��ن رب��ط اللرية
بالدوالر� ،أتت «بتكاليف مرتفعة ومتزايدة»
يف امليزانية العمومية مل�رصف لبنان .وقال
�سالمة �إنه ما من �أحد ينكر الكلفة التي يتحملها
البنك امل��رك��زي ،وح��ث على ت�شكيل حكومة
�رسيعا.
وا���ض��اف «�إذا فعال احلكومة املقبلة قامت
ب�إ�صالحات ،م�رصف لبنان م�ستفيد ،لأن كلفته
�ستكون �أقل بالن�سبة لدوره القانوين الذي هو
تثبيت اال�ستقرار».

ت�سهم م�شاريع البنية التحتية للطاقة وا�سعة
النطاق والعابرة للحدود يف توطيد العالقات
طويلة الأمد بني البلدان ،وتعك�س اختيارات
م�سارات خطوط الأنابيب يف م�شاريع النفط
على �سبيل املثال �أو �أماكن تطوير �شبكة
كهرباء� ،أولويات اقت�صادات و�أمن الطاقة
بني الدول ،بالإ�ضافة �إلى الدوافع ال�سيا�سية
والأه���داف اجليو�سيا�سية ،بح�سب تقرير
للمنتدى االقت�صادي العاملي.
يف �آ�سيا حت��دي� ًدا ،ت�شكل تطورات البنية
التحتية املرتبطة بالطاقة ،مثل تلك التي
تقودها ال�صني وكوريا اجلنوبية ،عالقات
�إقليمية وعاملية جديدة ت�ؤثر على امل�شهد
اجليوا�سرتاتيجي الأو�سع.
املثال الرئي�سي مل�شاريع البنية التحتية
للطاقة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ال��ت��ي يجري

ا�ستخدامها يف تعزيز الأهداف اجليو�سيا�سية
هو مبادرة ال�صني «احلزام والطريق» التي
�أطلقها الرئي�س «�شي جني بينغ» عام ،2013
معا
وتهدف �إلى ربط �آ�سيا و�أوروبا و�إفريقيا ً
عرب طرق التجارة والبنية التحتية ،وتغطي
�أكرث من  65دولة يبلغ جمموع �سكانها 4.4
مليارات ن�سمة.
وتغطي املبادرة نحو ثلثي الأرا�ضي يف العامل
و %70من موارد الطاقة ،لكن العديد من هذه
املوارد غري مت�صل حال ًيا ب�شبكات موثوقة
للطاقة واملياه والنقل واالت�صاالت ،وت�سعى
ال�صني حتدي ًدا �إلى تد�شني �شبكة من البنية
التحتية للنقل عرب �أورا�سيا لتعزيز �أمن
�إمداداتها من الطاقة ،وكذلك لتحفيز ت�صدير
الطاقة الفائ�ضة يف ال�صناعات املحلية.
ويف حني �أن م�شاريع البنية التحتية للمبادرة

انكماش الفائض التجاري األلماني تأثراً
بالتوترات التجارية األميركية
انخف�ضت ال�صادرات الأملانية �أكرث من الواردات
مبا يخالف التوقعات ،لينكم�ش الفائ�ض التجاري
للبالد يف ال��وق��ت ال��ذي ت�سببت فيه التوترات
التجارية مع الواليات املتحدة يف تباط�ؤ املحرك
التقليدي للنمو يف �أكرب اقت�صاد ب�أوروبا .وقال

مكتب الإح�صاءات االحتادي �إن ال�صادرات املعدلة
يف �ضوء العوامل املو�سمية انخف�ضت  % 0.8على
�أ�سا�س �شهري يف �سبتمرب ،مع تراجع الواردات 0.4
 .%و�أ�شار �إلى زيادة ن�سبتها  % 0.3يف ال�صادرات
وارتفاع بن�سبة  % 0.8يف الواردات.

«نيكي» صعد ألعلى مستوى في أسبوعين ونصف
�صعد امل�ؤ�رش نيكي الياباين �أم�س
�إثر موجة �صعود يف وول �سرتيت
بعدما مل ت�سفر انتخابات التجديد
الن�صفي للكونغر�س الأمريكي عن
مفاج�آت كبرية ،بينما قفز �سهم
تو�شيبا بعد �إع�لان ال�رشكة عن
تخفي�ضات يف التكلفة وعملية
كبرية لإعادة �رشاء �أ�سهم.
وارتفع نيكي � % 1.8إل��ى �أعلى
م�ستوى �إغ�ل�اق يف �أ�سبوعني
ون�صف الأ�سبوع للم�ؤ�رش القيا�سي
عند  22486.92نقطة.
جاءت نتائج انتخابات التجديد
الن�صفي الأم�يرك��ي��ة متفقة مع
ت��وق��ع��ات ال�����س��وق حيث ح�صل
ال��دمي��ق��راط��ي��ون ع��ل��ى �أغلبية

يف جمل�س ال��ن��واب بينما عزز
اجلمهوريون �أغلبيتهم يف جمل�س
ال�شيوخ.
وق��ال حمللون �إن امل�ستثمرين
يعيدون �رشاء الأ�سهم لتفا�ؤلهم
ب��أن الإج���راءات املرتقبة لدعم
من��و ال����شرك��ات ال��ت��ي اتخذها
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي دون��ال��د
ترامب �ست�ستمر.وارتفعت جميع
م��ؤ��شرات القطاعات با�ستثناء
م�ؤ�رش فرعي واحد على امل�ؤ�رش
توبك�س الأو�سع نطاقا.
وزاد ت��وب��ك�����س � % 1.7إل���ى
 1681.25نقطة .وحقق 1733
�سهما ارتفاعا بينما تراجع 324
�سهما .وقفز �سهم تو�شيبا كورب

� % 13إل���ى �أع��ل��ى م�ستوى يف
عامني وحقق �أكرب زيادة يومية
منذ يوليو  2017بعدما قالت
ال�رشكة �إنها تقوم بت�سييل وحدة
الطاقة النووية الربيطانية وبيع
قطاع الغاز الطبيعي امل�سال
يف الواليات املتحدة .و�أعلنت
ال�رشكة عن خطة لإعادة �رشاء ما
ي�صل �إلى  % 40من �أ�سهمها.
و�صعد �سهم بنك �سوروجا 16
 %بعدما قالت روي�ترز �إن��ه من
املتوقع �أن يتكبد البنك خ�سارة
�صافية  50مليار ين «440.02
مليون دوالر» يف الن�صف الأول من
العام مقارنة مع توقعات �أولية
خل�سارة تبلغ  12مليار ين.

«سينوبك» توقع عقد شراء نفط
من الكويت للعام 2019

وقعت �رشكة النفط ال�صينية العمالقة �سينوبك �أم�س عقد ًا
�سنوي ًا يغطي العام  2019ل�رشاء النفط اخلام من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وذلك �أثناء م�ؤمتر جتاري يف �شنغهاي.
ومل تعلن الكميات املتفق عليها يف العقد لكن م�س�ؤولني
تنفيذيني اثنني يف «�سينوبك» مطلعني على ال�رشوط قاال
�إن الكويت �ستورد نف�س كميات اخل��ام كما يف .2018
وطلب امل�صدران عدم ك�شف هويتهما لأنهما غري خمولني
بالتحدث �إلى و�سائل الإع�لام .جاء ذلك بعد �أن وقعت
«برتوت�شاينا» اتفاق توريد خام للعام  2019مع الكويت
�أول �أم�س مع عدم تغيري الأحجام عن العام احلايل.

«بتروتشاينا» :توقع

اتفاقات إلمدادات نفط
مع الكويت و«أرامكو»
وق���ع���ت ��ش�رك���ة النفط
برتوت�شاينا
ال�صينية
�أول م��ن �أم�����س اتفاقات
لإم����دادات النفط للعام
املقبل مع كل من �أرامكو
وم�ؤ�س�سة
ال�سعودية،
البرتول الكويتية ،خالل
معر�ض يف �شنغهاي.
وك�شف م�صدران مطلعان
على البنود �أن �أرامكو
�ستورد نف�س الكمية التي
�ضختها يف  ،2018علم ًا
ب�أنه مل يتم الإع�لان عن
الكميات التي ت�شملها
عقود التوريد.

و�أ���ض��اف امل�صدران �أنه
م��ن امل��ت��وق��ع �أال تتغري
الكميات التي �ستوردها
الكويت باملقارنة مع
ال��ع��ام احل����ايل ،بينما
توقع م�صدر ثالث زيادة
طفيفة.
ي�شار �إلى �أن الكويت زودت
«برتوت�شاينا» بنحو 66
�أل���ف برميل ي��وم��ي� ًا يف
املتو�سط بالعام احلايل،
ومب��ق��دور ال����شرك��ات �أن
تعزز الكميات خالل مدة
العقد �أو تقل�صها �إذا تغري
العر�ض والطلب.

سعر برميل النفط الكويتي

ينخفض ليبلغ  70.06دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 68سنتا يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  70.06دوالر ًا مقابل  70.74دوالر ًا
للربميل يف تداوالت االثنني املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س بعدما
ارتفع �إنتاج الواليات املتحدة من اخلام �إلى م�ستوى
قيا�سي وزادت املخزونات الأمريكية �أكرث من املتوقع.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خ��ام القيا�س العاملي
مزيج برنت � 6سنتات لي�صل عند الت�سوية �إلى م�ستوى
 72.07دوالر ًا يف حني انخف�ض �سعر برميل النفط الأمريكي
� 54سنتا لي�صل �إلى م�ستوى  61.67دوالر ًا.

واردات الصين من الخام
تسجل أعلى مستوى

على اإلطالق في أكتوبر
• ريا�ض �سالمة

مشاريع البنية التحتية للطاقة تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي بين الدول
هي جزء من حماولة ال�صني لتعزيز نفوذها
اجليوا�سرتاتيجي ،فقد ا�ستخدمت بكني � ً
أي�ضا
م�شاريع البنية التحتية للطاقة من �أجل
احلد من بع�ض نقاط ال�ضعف.ومنذ �أ�صبحت
ال�صني م�ستور ًدا �صاف ًيا للنفط عام ،1993
كان البحث عن م�صادر �أجنبية للخام �أولوية
البالد ،ووفرت ال�سيا�سات اخلارجية للبالد
حوافز ل�رشكات النفط التابعة لها ،بهدف
�ضخ اال�ستثمارات يف رو�سيا و�آ�سيا الو�سطى
وال�رشق الأو�سط و�إفريقيا.
ب��را� ،إجن��ازا على ح�سب
وميثل نقل النفط ً
امل��م��رات ال��ب��ح��ري��ة ال�ضعيفة �سيا�س ًيا
وا�سرتاتيج ًيا ،مثل بحر ال�صني اجلنوبي
وم�ضيق ملقا ،ال��ذي يتدفق من خالله ما
يربو على  %80من واردات البالد من اخلام،
وب�شكل عام ،يرى �صانعو ال�سيا�سة يف بكني

اقتصاد

�أن طرق الإمداد الربية �أقل عر�ضة للخطر من
نظريتها املائية التي ال حتظى بوجود قوي
للبحرية ال�صينية.
وم��ع ال�ضغوط الغربية والأزم���ة املالية
وانهيار �أ�سعار النفط ،ا�ضطرت رو�سيا �إلى
االعتماد على ر�أ���س املال ال�صيني ،بعدما
كانت تخ�شى تاريخ ًيا ذلك باعتباره تهدي ًدا
ل�ل�أم��ن ال��ق��وم��ي ،ويف ال��وق��ت ذات��ه قدمت
ال�صني حوافز �سوقية وجيوا�سرتاتيجية قوية
لتنويع حمفظتها من واردات الطاقة عرب
النفط والغاز الرو�سي.وتعترب بكني خطوط
الأنابيب الوا�صلة مع اجلانب الرو�سي� ،أكرث
�أم ًنا من خطوط الأنابيب الأر�ضية الأخرى،
مثل تلك املمتدة من �آ�سيا الو�سطى ،لأن
الأخرية تعرب بلدانا عدة وقريبة من قواعد
ع�سكرية �أمريكية.

�أظهرت بيانات اجلمارك
�أم�س �أن واردات ال�صني
من النفط اخل��ام ارتفعت
لأع��ل��ى م�ستوى لها على
الإطالق على �أ�سا�س يومي
يف �أكتوبر بدعم من طلب
قيا�سي من �رشكات التكرير
اخلا�صة وه��وام�����ش ربح
قوية.
وك�شفت بيانات الإدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك �أن
ال�������واردات يف �أك��ت��وب��ر
ارتفعت  % 32عنها قبل
عام �إلى  40.80مليون طن
مبا يعادل  9.61ماليني
برميل يوميا مقارنة مع
 9.05ماليني برميل يوميا
يف �سبتمرب.وكان �آخ��ر
م�ستوى قيا�سي مرتفع
للواردات على �أ�سا�س يومي
 9.60ماليني برميل يوميا
يف �أبريل املا�ضي.
وزادت الواردات  % 8.1يف
ال�شهور الع�رشة الأول��ى
من العام مقارنة مع نف�س
الفرتة من العام املا�ضي
�إلى  377.16مليون طن �أو
 9.06ماليني برميل يوميا

وت��ت��ج��ه ���ص��وب حتقيق
�أعلى م�ستوى لل�شحنات
ال�����س��ن��وي��ة.وج��اءت هذه
الأحجام القيا�سية نتيجة
قوة ال��واردات من �رشكات
ال��ت��ك��ري��ر اخل��ا���ص��ة يف
ال�صني .وقالت �إمي��ا يل
املحللة يف رفينيتيف
لأبحاث وتوقعات النفط
�إن هذه امل�صايف ا�شرتت
 8.22ماليني طن من النفط
اخلام يف �أكتوبر وهذا هو
�أعلى م�ستوى �شهري منذ �أن
بد�أت بكني حتديد ح�ص�ص
ا�سترياد لها يف .2015
ويتما�شى احلجم الكلي
ل������واردات �أك��ت��وب��ر مع
توقعات رفينيتيف التي
جاءت عند  40.95مليون
طن .وبلغت واردات الغاز
الطبيعي يف �أكتوبر ،عرب
خطوط الأنابيب وكذلك
الغاز الطبيعي امل�سال،
 7.3م�لاي�ين ط��ن بزيادة
 % 25.6عن ال�شهر نف�سه
من العام املا�ضي لكن �أقل
م��ن  7.62ماليني ط��ن يف
�سبتمرب.

ارتفاع مفاجئ لصادرات الصين الستباق رفع الرسوم األميركية
�أعلنت ال�صني عن �صادرات تفوق
التوقعات بكثري يف الوقت الذي
�سارع فيه امل�صدرون �إل��ى �شحن
ال�سلع �إلى الواليات املتحدة� ،أكرب
�رشيك جت��اري لبكني ،ال�ستباق
زيادة ر�سوم تدخل حيز النفاذ يف
بداية العام القادم.
وتفوق منو ال���واردات �أي�ضا على
توقعات حلدوث تباط�ؤ ،ما ي�شري
�إل��ى �أن �إج����راءات تعزيز النمو
التي اتخذتها بكني لدعم االقت�صاد
ال��ذي ينمو بوترية �ضعيفة رمبا
بد�أ ت�أثريها يظهر ببطء.وبيانات
التجارة الباعثة على التفا�ؤل نب�أ

طيب للقلقني ب�ش�أن الطلب العاملي
ول�صانعي ال�سيا�سات يف البالد بعد
�أن �سجل االقت�صاد �أ�ضعف وترية
منو منذ الأزم��ة املالية العاملية
يف الربع الثالث من العام.
و�أكتوبر هو �أول �شهر كامل بعد
��سري��ان �أح���دث ر���س��وم جمركية
�أمريكية على ال�سلع ال�صينية يف
� 24سبتمرب و�سط ح��رب جتارية
حمتدمة بني البلدين .لكن املحللني
يحذرون من خطر انخفا�ض كبري
يف الطلب الأم�يرك��ي على ال�سلع
ال�صينية يف �أوائل  ،2019مع تركز
الأن��ظ��ار حاليا على م��ا �إذا كان

مبقدور الرئي�سني دونالد ترامب
و�شي جني بينغ حتقيق تقدم ب�ش�أن
التجارة عندما يجتمعان يف وقت
الحق من ال�شهر احلايل.
و�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات جمركية
�أم�����س �أن ���ص��ادرات ال�صني زادت
 % 15.6ال�شهر املا�ضي مقارنة
مع م�ستواها قبل عام ،يف ت�سارع
من القراءة امل�سجلة يف �سبتمرب
ال��ب��ال��غ��ة  ،% 14.5لتتجاوز
توقعات املحللني لتباط�ؤ متو�سط
لنمو ال�صادرات �إلى  .% 11ويف
الأ�شهر الع�رشة الأولى من العام،
بلغ �إج��م��ايل الفائ�ض التجاري

لل�صني مع الواليات املتحدة� ،أكرب
�أ�سواقها الت�صديرية 258.15 ،مليار
دوالر ،لريتفع بقوة من 222.98
مليار دوالر يف نف�س الفرتة من
العام املا�ضي .ويف حني تراجع
الفائ�ض ال�شهري نوعا ما �إلى
 31.78مليار دوالر يف �أكتوبر من
امل�ستوى القيا�سي البالغ 34.13
مليار دوالر يف �سبتمرب ،ف�إنه يظل
مرتفعا باملعايري التاريخية.
وزاد منو الواردات يف �أكتوبر �إلى
 % 21.4من  % 14.3يف �سبتمرب
متفوقا على توقعات املحللني
لرتاجع طفيف �إلى .% 14

مستثمرون كبار يقاضون  16بنك ًا في أميركا بدعوى التالعب في سوق العملة
تقا�ضي جمموعة من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
ال��ك��ب�يرة ،ت�شمل ب�ل�اك روك وبا�سيفيك
انف�ستمنت ماجنمنت التابعة لأليانز،
 16بنكا كبريا بدعوى التالعب يف الأ�سعار
ب�سوق �رصف العمالت الأجنبية البالغ حجمها
نحو  5.1تريليونات دوالر يوميا .الدعوى
�أقامها امل��دع��ون �أول �أم�س �أم��ام املحكمة
اجلزئية الأمريكية يف مانهاتن ،واملدعون هم
�أنف�سهم من قرروا «االن�سحاب» من ق�ضية مماثلة
متخ�ضت عن ت�سويات بقيمة  2.31مليار دوالر

مع  15بنكا من البنوك ال�ستة ع�رشة .جاءت
تلك الت�سويات بعد حتقيقات �أجرتها هيئات
تنظيمية يف �أنحاء العامل و�أدت �إلى فر�ض
غرامات بقيمة تزيد على ع�رشة مليارات دوالر
على عدة بنوك و�إدان��ة بع�ض املتعاملني �أو
توجيه اتهامات �إليهم .والبنوك امل�ستهدفة
بالدعوى هي بنك �أوف �أمريكا وباركليز وبي.
ان.بي باريبا و�سيتي غروب وكريدي �سوي�س
ودويت�شه بنك وغولدمان �ساك�س وات�ش.
ا�س.بي�.سي وجيه.بي مورغان ت�شي�س وبنك

ميت�سوبي�شي يو.اف.جيه الياباين ورويال
بنك �أوف كندا وروي��ال بنك �أوف �سكوتلند
و�سو�سيتيه جرنال و�ستاندرد ت�شارترد ويو.
بي.ا�س .واتهم املدعون يف الدعوى ُ
املقدمة
�أول �أم�س البنوك بانتهاك قانون مكافحة
االحتكار الأمريكي عرب الت�آمر يف الفرتة من
� 2003إلى  2013للتالعب يف م�ؤ�رشات للعمالت
مبا يف ذلك �أ�سعار �إغالق «دبليو.ام/رويرتز»
مل�صلحتهم اخلا�صة عرب تقا�سم �أوامر �رسية
ومراكز تداول.

