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مخاوف من تكرار الهزة التي تعرضت لها العام الماضي

الدوالر استقر أمام الدينار عند  304فلوس

الحرب التجارية تهدد استقرار األسواق
الناشئة
منذ عام بال�ضبط ،كانت �أ�سواق
االقت�صادات النا�شئة يف خ�ضم
عمليات بيع ح��ادة ناجمة عن
ت�صاعد ال��ت��وت��رات التجارية
وارت��ف��اع قيمة ال���دوالر ،وجاء
االنخفا�ض الذي �شهدته �أ�صول هذه
الأ���س��واق خالل �أبريل املا�ضي،
ليثري �أ���ص��داء ا�ضطرابات العام
املا�ضي ،بح�سب تقرير اقت�صادي
ب��دءا من
وخ�لال ف�ترة �شهرين،
ً
مطلع �أبريل  ،2018انخف�ض م�ؤ�رش
«�إم �إ�س �سي �آي» للأ�سهم النا�شئة
وهو �أحد امل�ؤ�رشات الرئي�سيةللأ�سهم يف الأ�سواق النا�شئة -مبا
يزيد قليلاً على  ،%8وخالل هذا
العام ،فقد امل�ؤ�رش بالفعل %7
منذ منت�صف �أبريل.
كما تعر�ضت عمالت هذه الأ�سواق
لل�ضغط � ً
أي�ضا ،وانخف�ض م�ؤ�رش
«�إم �إ�س �سي �آي» لعمالت الأ�سواق
النا�شئة بن�سبة  %2على مدار
الأ�سابيع ال�ستة املا�ضية ،مقارنة
بانخفا�ض ن�سبته  %7.7بني �أواخر
مار�س ومنت�صف �أغ�سط�س .2018
كما �إن التدهور يف املعنويات
وا�ضحا يف الأ�سواق الأكرث
الذي كان
ً
ه�شا�شة «الأرجنتني وتركيا» التي
حتملت العبء الأكرب من العمليات
البيعية يف ال��ع��ام املا�ضي،
كان ب�سبب نقاط �ضعف �أ�سا�سية
ونظرا لالعتماد القوي على
خا�صة
ً
التمويل الأجنبي .الأك�ثر �إث��ارة
للقلق بالن�سبة للم�ستثمرين،
�أن العوامل الكامنة وراء جتدد
ال�ضغوط يف الأ�سواق النا�شئة هذا
العام ،هي نف�س العوامل التي
ت�سببت يف الهزة ال�شديدة بها يف
.2018
ومنذ نهاية يناير ،ارتفع م�ؤ�رش
الدوالر «الذي يقي�س �أداءه مقابل
�سلة من العمالت الأجنبية» بن�سبة
 %2.3لي�صل �إلى �أعلى م�ستوياته
يف عامني ،ما يجعل من ال�صعب
على الأ�سواق النا�شئة خدمة ديونها
املقومة بهذه الورقة اخل�رضاء.
ي�ضاف �إلى ذلك ،ا�ستئناف احلرب
التجارية وتوتر املحادثات بني

اقتصاد
أسعار العمالت أمام الدينار

العمالت

�سعر ال�رصف مقابل الدينار الكويتي
(فل�س /وحدة)

دوالر �أمريكي

304.05

0.00

يورو

339.122

0.04-

جنيه ا�سرتليني

387.025

0.07

ين ياباين

2.7602

0.07-

فرنك �سوي�رسي

300.445

0.13-

ريال �سعودي

81.188

0.00

درهم اماراتي

82.791

0.00

ريال قطري

83.530

0.00

دينار بحريني

808.644

0.00

ريال عماين

790.767

0.00

أسعار العمالت أمام الدينار وفق النشرة اليومية لبنك الكويت املركزي بتاريخ  20مايو 2019

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  304فلو�س يف حني حافظ اليورو على م�ستواه
البالغ  339فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

• عمليات البيع احلالية في األسواق الناشئة تثير قلق املستثمرين

الواليات املتحدة وال�صني ،بعدما
مت االتفاق على هدنة يف �أواخ��ر
ال��ع��ام املا�ضي للبحث ع��ن حل
و�سط ،وت�سبب جتدد ال�رصاع يف
حمو ما يربو على تريليون دوالر
من قيمة الأ�سهم العاملية يف يوم
واحد.
ويف مذكرة حديثة ق��ال م�رصف
«جيه بي م��ورج��ان» �إن عمليات
البيع احلالية يف الأ�سواق النا�شئة
والتي �سبقتها موجة حادة ،تثري
مقارنات غري مريحة مع اال�ضطراب
علما
ال�شديد للأ�سواق يف ،2018
ً
ب�أن العائدات ما زالت تتبع حتى
الآن منطا م�شابها للغاية .لكن
ال��ف��ارق الكبري ه��ذا ال��ع��ام ،هو
موقف االحتياطي الفيدرايل ،ففي
العام املا�ضي كان البنك املركزي

الأمريكي برئا�سة «جريوم باول»
مييل نحو الت�شديد ب�شكل متزايد،
ويف �أواخر دي�سمرب املا�ضي ،كان
ال يزال متم�سكً ا برفع الفائدة.
وذه��ب «ب��اول» �إل��ى حد القول �إن
تخفي�ض امل��ي��زان��ي��ة العمومية
قدما
لالحتياطي الفيدرايل مت�ضي
ً
وفقًا للخطة ،ما ت�سبب يف �أكرب
خ�سائر مل�ؤ�رش «�إ�س �آند بي  »500يف
�شهر دي�سمرب منذ عام  .1931وهذا
العام ،انتهج االحتياطي الفيدرايل
�سيا�سة ال�صرب ،وعلق توجهه
لرفع الفائدة ،ب�سبب التباط�ؤ
العاملي وال�ضعف املتوا�صل يف
الت�ضخم ،تراهن �أ�سواق ال�سندات
على خف�ض �أ�سعار الفائدة بنهاية
هذا العام ،وارتفع احتمال حدوث
هذا ال�سيناريو �إلى  %70منذ جتدد

�أظهرت بيانات ر�سمية �أم�س �أن االقت�صاد الياباين منا بن�سبة  %2.1على
�أ�سا�س �سنوي يف الفرتة بني �شهري يناير ومار�س املا�ضيني لي�سجل
ارتفاعا للربع الثاين على التوايل رغم تباط�ؤ اال�ستهالك ال�شخ�صي
وال�صادرات.
و�أو�ضحت البيانات التي �أ�صدرتها احلكومة اليابانية �أن منو الناجت
املحلي الإجمايل �سجل �أداء �أقوى مقارنة ببلوغه م�ستوى  %1.6يف الربع
ال�سابق.
وعلى �أ�سا�س ف�صلي ارتفع الناجت املحلي الإجمايل يف ثالث �أكرب اقت�صاد
يف العامل بن�سبة  %0.5يف الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س مقارنة
بالربع ال�سابق الذي ميتد بني �شهري �أكتوبر ودي�سمرب.
وقال وزير االقت�صاد وال�سيا�سة املالية تو�شيميت�سو موتيجى يف م�ؤمتر
�صحايف بعد �إعالن البيانات �إن «منو ال�صادرات تباط�أ جزئيا ب�سبب

التوترات التجارية.
كما ارت��ف��ع ال���دوالر رغ��م تراجع
الفيدرايل عن توجهاته� ،إال �أن
احلذر بني البنوك املركزية «يف
االقت�صادات املتقدمة والنامية
على حد �سواء» يف �أعقاب التحول
الكبري لل�سيا�سة النقدية الأمريكية
�أدى �إلى كبح عائدات ال�سندات،
م��ا �أ���س��ه��م يف تخفيف الأو���ض��اع
املالية .وينبع التهديد الرئي�سي
للأ�سواق النا�شئة الآن من مراكز
امل�ستثمرين ،فمنذ ب��داي��ة هذا
العام� ،ضخ امل�ستثمرون �أموالهم
بكثافة �إلى �أ�سهم الأ�سواق النا�شئة
و�صناديق ال�سندات ،وه��ذا من
�ش�أنه جعل فئات الأ�صول عر�ضة
للتدفقات اخلارجة �إذا تدهورت
املعنويات.

ا�ستقرت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب� ،أم�س
ليجري تداولها قرب �أقل م�ستوى
يف �أ�سبوعني الذي �سجله يف اجلل�سة
ال�سابقة مع دعم بيانات اقت�صادية
�أم�يرك��ي��ة ق��وي��ة ل��ل��دوالر لتتعزز
مكانته كمالذ �آمن �أمام الذهب و�سط
توترات جيو�سيا�سية وجتارية.
ومل يطر�أ تغيري يذكر على ال�سعر
الفوري للذهب عند  1276.55دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» وارتفع الدوالر
يف التعامالت الأمريكية الآجلة �إلى
 1276.20دوالر ًا للأوقية .ونزل
املعدن الأ�صفر �إل��ى �أق��ل م�ستوى
يف �أ�سبوعني عند  1274.51دوالر ًا
للأوقية ،بعد �أن �أظهرت بيانات
�أمريكية �أن معنويات امل�ستهلكني
يف الواليات املتحدة قفزت لأعلى
م�ستوى يف  15عاما يف �أوائل مايو
و�سط ت�صاعد للثقة ب�ش�أن �آفاق
االقت�صاد.
وبالن�سبة ل��ل��م��ع��ادن النفي�سة
الأخرى ،ارتفعت الف�ضة � %0.3إلى
 14.44دوالر ًا ،وكانت قد �سجلت �أقل
م�ستوى فيما يزيد على � 5أ�شهر عند
 14.35دوالر ًا يف اجلل�سة ال�سابقة.
وزاد البالتني � %1.1إلى 822.55
دوالر ًا للأوقية بعدما نزل يف اجلل�سة
ال�سابق �إلى  812.50دوالر ًا ،وهو
�أق��ل م�ستوى له منذ احل��ادي ع�رش
من مار�س وارتفع البالديوم %0.5
�إل��ى  1316.65دوالر ًا للأوقية.
ونزل املعدن امل�ستخدم يف �أنظمة
عوادم ال�سيارات نحو  %19من �أعلى
م�ستوى له على الإطالق الذي �سجله
يف مار�س عند  1620.53دوالر ًا.

الرتاجع االقت�صادي يف ال�صني فيما ال يزال معدل الإنتاج �ضعيفا».
�إال �أن موتيجي �أكد ت�سجيل حت�سن يف بيئة التوظيف والدخل وارتفاع
�أرباح ال�رشكات قائال« :ال تزال العوامل الأ�سا�سية التي تدعم الطلب
املحلي قوية».
وانخف�ض اال�ستهالك ال�شخ�صي الذي ميثل �أكرث من ن�صف الناجت املحلي
الإجمايل لليابان بن�سبة  %0.1مت�أثرا بتباط�ؤ مبيعات ال�سيارات
واملالب�س.
كما انخف�ض الإنفاق الر�أ�سمايل لل�رشكات وهو م�ساهم رئي�سي �آخر يف
النمو بن�سبة  %0.3بعد احجام عدد من ال�رشكات يف �ضخ ا�ستثمارات يف
ظل الو�ضع االقت�صادي يف ال�صني.
وفيما يتعلق بالطلب الأجنبي تراجعت ال�صادرات اليابانية بن�سبة
 %2.4و�سط تباط�ؤ لالقت�صاد ال�صيني.

األردن :أنجزنا الكثير من اإلصالحات

إغالق مرتفع لمؤشر «نيكي»

بدعم بيانات اقتصادية قوية

المالية ونركز على االقتصاد الرقمي
وجود �إط��ار لتطوير هذا القطاع
ال��ق��ادر على توفري فر�ص عمل
وت�صدير اخل��دم��ات ،ف�ض ً
ال عن
الرتكيز على الإب���داع والتحول
نحو االقت�صاد الرقمي يف الثورة
الرابعة».و�أو�ضح
ال�صناعية
ال�����رزاز �أن ا���س��ت��ح��داث وزارة
الإدارة املحلية ج��اء ملواكبة
التحول وتن�سيق العمل البلدي
م��ع جم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات مبا
يحقق التوجيهات امللكية يف
تو�سيع قاعدة امل�شاركة يف �صنع
القرار وحتديد الأولويات.وقال
�إن احلكومة �أجن��زت الكثري من
الإ�صالحات املالية وباعرتاف
املجتمع ال���دويل خ�لال م�ؤمتر
لندن الأخ�ير ،وتابع« :التحدي
الأ���س��ا���س��ي يف ال��ع��ام�ين 2019
و 2020ه��و �أول��وي��ات و�آليات
العمل لتحقيق النمو االقت�صادي».

تباين األسهم األوروبية بضغط
من التوترات الجيوسياسية
والتجارية
ا�ستقرت م�ؤ�رشات الأ�سهم الأوروبية خالل تعامالت ام�س ،مع التوترات
اجليو�سيا�سية ،وو�سط ترقب التطورات التجارية.و�شهدت التوترات
التجارية بني ال�صني والواليات املتحدة مزيد من التطورات ،مع وقف عدد
من ال�رشكات الأمريكية من �ضمنها «غوغل» ن�شاطها التجاري مع «هواوي».
ويف الأ�سبوع املا�ضي كانت �إدارة دونالد ترامب �أدرجت «هواوي» داخل
قائمة ال�رشكات التي تهدد الأمن القومي للواليات املتحدة.و ا�ستقر م�ؤ�رش
«�ستوك�س »600عند  381.7نقطة ،فيما زاد م�ؤ�رش «فوت�سي» الربيطاين
بن�سبة � %0.1إلى  7357.6نقطة�.أما م�ؤ�رش «داك�س» الأملاين فا�ستقر عند
 12237.4نقطة ،كما ا�ستقر م�ؤ�رش «كاك» الفرن�سي ُم�سج ًال  5435.3نقطة.
وخالل تلك الفرتة ا�ستقر اليورو �أمام الدوالر عند  1.1164دوالر .ويف �سياق
منف�صل انخف�ض �شهم �رشكة «رايان �إير» بنحو  %1.1عقب ت�سجيل ال�رشكة
�أقل �صايف �أرباح �سنوية يف � 4سنوات ،حمذرة من �إمكانية ت�سجيلها مزيد
من الرتاجع يف العام احلايل ب�سبب عمليات الت�أخري يف الت�سليم من جانب
«بوينغ» وحالة عدم اليقني التي يفر�ضها الربيك�ست.

زاد م�ؤ�رش نيكي الياباين ،مع ت�سارع منو اقت�صاد البالد على غري
املتوقع يف الربع الأول من العام ،لكن مكا�سب ال�سوق جاءت
حمدودة لأن البيانات �أ�شارت �أي�ضا �إلى طلب حملي �ضعيف.و�أغلق
نيكي مرتفعا  %0.2لي�سجل امل�ؤ�رش القيا�سي  21301.73نقطة.
وت�سارع النمو االقت�صادي لليابان على غري املتوقع يف الفرتة من
يناير �إلى مار�س ،مدفوعا مب�ساهمات �صافية من ال�صادرات ،بينما
كانت التوقعات ت�شري النكما�ش ثالث �أكرب اقت�صاد يف العامل.لكن
النمو املفاجئ يرجع بدرجة كبرية �إلى انخفا�ض الواردات على
نحو �أ�رسع من ال�صادرات ،ما ينبئ على ما يبدو ب�ضعف يف الطلب
املحلي ،وهو مثار قلق ل�صناع ال�سيا�سات يف ظل زيادة مزمعة
ل�رضيبة املبيعات من املقرر �أن يدخل حيز التنفيذ يف �أكتوبر،
و�أظهرت بيانات الناجت املحلي الإجمايل ،منو اقت�صاد اليابان
 %2.1على �أ�سا�س �سنوي يف الربع الأول ،يف حني توقعت ال�سوق
انكما�شا بن�سبة  .%0.2ي�أتي ذلك بعد منو  %1.6بني �أكتوبر
ودي�سمرب.
وقال تاكا�شي هريوكي ،كبري اال�سرتاتيجيني يف مونيك�س للأوراق
املالية« :الناجت الإجمايل كان مفاج�أة �سارة وذاك هو املحرك
الرئي�سي ملكا�سب ال�سوق ،الذين راهنوا على بيانات �ضعيفة �أُخذوا
على حني غرة و�أخذوا يعك�سون مراكزهم».

وتابع« :على �صعيد الأولويات
وحتفيز االقت�صاد ،بد�أت احلكومة
بخطوات عملية يف قطاع العقار
الذي يرتبط مع كافة القطاعات
الأخ����رى مثل تخفي�ض القيمة
التقديرية للعقار بن�سبة ،%20
و�إلغاء ر�سوم االنتقال والتخارج
بني الورثة وال�سماح بالإفراز
للمناطق خارج التنظيم».وعلق
على �أ�سعار بع�ض الأدوية ،قائال
�إن احلكومة �شكلت جلنة فنية يف
وقت �سابق �ستنهي عملها خالل
�أ�سابيع قادمة بحيث تكون هناك
نتائج وا�ضحة.وتابع« :نفخر
بقطاع الدواء الأردين والنقابات
املهنية وب�شكل خ��ا���ص نقابة
ال�صيادلة ،ولكننا يف نف�س الوقت
نبحث عن مكامن االحتكار لبع�ض
الأدوي��ة التي تعطي مكا�سب غري
حقيقية وغري مربرة للبع�ض».

 17.5مليار دوالر التجارة بين

السامرائي :تباطؤ اإلقبال على اإليجارات
طويلة األمد لبيوت العطالت
حققت دبي مكانة عاملية مرموقة يف
قطاع بيوت العطالت ،جعلتها يف
موقع ال�صدارة من حيث النوعية التي
تقدمها يف ظل تزايد حركة ال�سياحة
الأجنبية والعاملية والإقليمية على
بيوت العطالت يف دبي ،التي حتقق
تقدم ًا ملحوظ ًا من حيث نوعية وجودة
الوحدات التي تدار �ضمن هذه الفئة،
وذلك على الرغم من ق�رص عمر �إطالق
هذا الت�صنيف ال�سياحي يف الإمارة،
م��ق��ارن��ة م��ع املن�ش�آت ال�سياحية
الأخرى.
وقال احمد ال�سامرائي ،م�ؤ�س�س �رشكة
البحار داون تاون لبيوت العطالت

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه اال�سرتليني
ارتفع ال��ى  0.387دينار يف حني ا�ستقر الفرنك
ال�سوي�رسي عند  0.300دينار والني الياباين عند
 0.002دينار دون تغيري.

أسعار الذهب استقرت قرب
أقل مستوى في أسبوعين

االقتصاد الياباني سجل نمواً رغم تباطؤ الصادرات

�أكد عمر الرزاز ،رئي�س الوزراء
الأردين� ،أن بالده �أجنزت الكثري من
الإ�صالحات املالية ،بينما ت�سعى
حاليا للتعامل مع التحديات
االقت�صادية والرتكيز على الإبداع
والتحول نحو االقت�صاد الرقمي
يف الثورة ال�صناعية الرابعة.
كما قال الرزاز خالل اجتماع جلنة
االقت�صاد واال�ستثمار النيابية� ،إن
حكومته تبحث عن مكامن «احتكار
الأدوي�����ة» و�إن جل��ن��ة لدرا�سة
الأ�سعار �ستن�رش نتائجها خالل
�أ�سابيع .وق��ال رئي�س ال��وزراء
الأردين� ،إن احلكومة م�ستمرة يف
التعامل مع التحديات االقت�صادية
والتخفيف من انعكا�ساتها على
ح��ي��اة امل��واط��ن�ين .و�أ����ض���اف:
«درا���س��ة مت�أنية �أك��دت حاجتنا
لالقت�صاد الرقمي باعتباره جزء ًا
م��ن النهج االقت�صادي و�أهمية

ن�سبة التغيري%
(العملة مقابل الدينار)

احلا�صلة على الت�صنيف الأول ح�سب
موقع بوكنغ دوت كوم لأف�ضل بيوت
العطالت يف دبي� ،إن وجود من�صات
عاملية مثل اير بي اند بي ،وبوكنغ
دوت كوم ،قد �ساهم ب�شكل كبري يف
تعريف هذه الوحدات للعمالء� ،سواء
�أكانت لأغرا�ض ال�سياحة او العمل،
و�أن الوحدات املدرجة �ضمن �إمارة
دب��ي تعترب �أف�ضل بكثري م��ن حيث
النوعية واجل���ودة ع��ن العديد من
املدن العاملية ،فهنا يف دبي حزمة
عوامل متنوعة �ساهمت يف ت�صدر هذا
ال�سباق ،منها �أن معظم الوحدات تقع
يف بنايات حديثة ،وكل بناية تقريب ًا

حتتوي �أ�ص ًال على امل�سابح وقاعات
الريا�ضة ،بينما يف م��دن �أخ��رى،
ف�إنها عبارة عن �شقق قدمية ن�سبي ًا،
وال حتتوي على خ�صائ�ص مماثلة ملا
هو موجود يف بيوت العطالت بدبي.
و�أ�ضاف ال�سامرائي انه مع تباط�ؤ
الإقبال على الإيجارات طويلة الأمد،
وم���ع ارت��ف��اع خم���زون املعرو�ض
من ال�شقق اجلاهزة� ،أو التي يتم
ت�سليمها تباع ًا ،ف���إن الكثري من
املالك يف�ضلون حتويلها �إلى بيوت
عطالت ت��دار من �رشكات مرخ�صة
لهذا الغر�ض� ،إلى حني حت�سن �سوق
الإيجار الطويل الأمد.

السعودية والصين بالربع األول
�سجل حجم التجارة بني ال�صني
وال�سعودية قفزة جديدة خالل
الربع الأول من العام احلايل،
م�سجال  17.5مليار دوالر بزيادة
 %27على �أ�سا�س �سنوي .و�أعلنت
امل�صلحة ال��ع��ام��ة للجمارك
ال�صينية ،يف �أح���دث بيانات
�أن ال�����ص��ادرات ال�صينية �إلى
ال�سعودية بلغت  4.7مليارات
دوالر خالل الفرتة من يناير �إلى
مار�س  ،2019بزيادة %29.5
على �أ�سا�س �سنوي ،فيما بلغت
الواردات ال�صينية من ال�سعودية
 12.8م��ل��ي��ار دوالر ،ب��زي��ادة
 %26.2على �أ�سا�س �سنوي.
و�أ���ض��اف��ت امل�صلحة �أن حجم
ال��ت��ج��ارة ب�ين اجلانبني خالل
�شهر مار�س املا�ضي فقط بلغ

 6.3مليارات دوالر ،بواقع 4.7
مليارات دوالر للواردات ال�صينية
من ال�سعودية ،و 1.6مليار دوالر
ل�صادراتها �إل��ى ال�سعودية.
وتعد ال�سعودية �أك�بر �رشيك
جتاري لل�صني يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وحتتل ال�صني املرتبة
الأول���ى م��ن ب�ين �أك�بر  10دول
م�ستوردة من ال�سعودية ،ومتثل
ن�سبة ما ت�ستورده ال�صني من
ال�سعودية  %12.1من �إجمايل
�صادرات اململكة لدول العامل.
وارتفع حجم التجارة بني ال�صني
وال�سعودية �إلى  63.3مليار دوالر
يف ع��ام  2018ب��زي��ادة %26.3
على �أ�سا�س �سنوي ،وفقا لأحدث
البيانات ال�صادرة عن امل�صلحة
العامة للجمارك ال�صينية.

