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حركة االسهم استمرار هبوط أسعار النفط مع زيادة 
االنتاج

صندوق النقد: مصر طلبت دعما ماليا

مؤشر البورصة القطرية يفقد 16 نقطة

بيروت في المرتبة 181 في كلفة المعيشة 
وهي األعلى عالميًا

تراجع مبيعات آيفون مجددا 
يهبط بأرباح أبل

التي  الهبوط  موجة  النفط  اأ�سعار  وا�سلت   
الأخييرة منخف�سة  الأيييام  لها يف  تتعر�ض 
عن حاجز 45 دولرا للربميل ومقرتبة من 
ارتفاع  مع  وذلك  دولرا،  الأربعني  حاجز 
وا�ستمرار  ناحية  من  الييدولر  �رصف  �سعر 

زيادة املعرو�ض عن الطلب.
اإل اأن اخلرباء واملحللني يوؤكدون اأن منحى 
الهبوط ق�سر الأجل واأن النمو القت�سادي 
اأ�سعار  العاملي قد ي�ساعد يف عودة ارتفاع 
�سعر  املتو�سط.وو�سل  املييدى  على  النفط 
خام برنت القيا�سي يف التعامالت الآ�سيوية 
�سباح الأربعاء اإىل 44.81 دولر للربميل، 
اخلفيف  الأمركي  اخلام  �سعر  و�سل  بينما 

اإىل 42.87 دولر للربميل.
وهكذا تكون اأ�سعار النفط يف العقود الآجلة 
خ�رصت ما ي�سل اإىل نحو 15 يف املئة من 
م�ستوياتها  اأعلى  اإىل  و�سلت  منذ  قيمتها 

منت�سف ال�سهر املا�سي.
وفيما يجمع املحللون يف �سوق النفط على 
يعك�ض  الييذي  املنطقي  الأ�سعار  معدل  اأن 
 60 اإىل   50 هو  والطلب  العر�ض  تييوازن 
دولرا للربميل، يتوقع هوؤلء اأن الأ�سعار قد 
تهبط يف املدى الق�سر لتدور حول حاجز 
ت�ستبعد  الأغلبية  للربميل.لكن  دولرا   40
و�سلت  الذي  املتدين  امل�ستوى  اإىل  الهبوط 
�سعر  و�سل  حني  احلييايل  العام  مطلع  اإليه 
الربميل اإىل 27 دولرا، يف اأ�سواأ هبوط منذ 

بداأ منحى الهبوط يف �سيف 2014.

 اأكد �سندوق النقد الدويل، اأن م�رص طلبت 
ال�سندوق  من  مايل  دعم  على  احل�سول 
م�ستوى  على  له  تابعة  بعثة  اإن  وقييال 
اأ�سبوعني  ملدة  القاهرة  �ستزور  اخلييرباء 

يوم 30 يوليو.
الأو�ييسييط  اليي�ييرصق  اإدارة  مييدييير  وقيييال 
"نحن  اأحيييميييد:  ميي�ييسييعييود  بيياليي�ييسيينييدوق، 
مناق�سة  اإىل  ونتطلع  الطلب  بهذا  نرحب 
م�رص  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  ال�سيا�سات 
القت�سادية.  حتدياتها  مواجهة  يف 
وهدفنا هو م�ساعدة م�رص على ا�ستعادة 
ال�ييسييتييقييرار القييتيي�ييسييادي ودعييمييهييا يف 
حتقيق منو قوي وم�ستدام وغني بفر�ض 
ب�ساأن  تفا�سيل  اأي  يذكر  ومل  العمل". 
التمويل  حجم  اأو  املطلوب  الربنامج 
يف  �ستعلن  النتائج  اإن  وقال  املحتمل، 

نهاية الزيارة.
واأعلنت احلكومة امل�رصية اأنها ت�ستهدف 

 21 بنحو  القت�سادي  برناجمها  متويل 
مليار دولر على 3 �سنوات من بينها 12 
مليار دولر من �سندوق النقد الدويل.             
وقيييال وزيييير املييالييييية امليي�ييرصي، عمرو 
 12 على  احل�سول  "ن�ستهدف  اجلارحي: 
الدويل  النقد  �سندوق  من  دولر  مليار 
4 مليارات �سنويا  3 �سنوات بواقع  على 

بفائدة بني واحد اإىل 1.5 باملئة".
ت�ستهدف  بييالده  اأن  اجلارحي  واأ�ساف 
احل�سول على متويل 12 مليار دولر من 
�سندوق النقد والباقي من اإ�سدار �سندات 
ومتويل من البنك الدويل وم�سادر اأخرى 
وطرح ما بني 5 اإىل 6 �رصكات حكومية 

يف البور�سة خالل 2016-2017.
وهذا هو اأول اإعالن ر�سمي من احلكومة 
امليي�ييرصييية عيين وجيييود مييفيياو�ييسييات مع 
مييرارا  ذلييك  نفت  اأن  بعد  النقد  �سندوق 

خالل الأ�سهر القليلة املا�سية.

الأ�سبوع  منت�سف  جل�سة  قطر  بور�سة  اأنهت   
املوؤ�رص  متكن  اأن  بعد  طفيف،  انخفا�ض  على 
من تقلي�ض اخل�سائر التي ا�ستهل بها تداولت 
ن�سبته  انخفا�ض  على  اجلل�سة  لينهي  اأم�ض 
اإىل  لي�سل  نقطة   16 يعادل  مبا   0.15%
خالل  من  وذلييك  نقطة،   10537.7 م�ستوى 
44 �رصكة  442 �رصكة من اأ�سل  اأ�سهم  تداول 
 11 اأ�سهم  منها  ارتفع  البور�سة  يف  مدرجة 
اأخرى  30 �رصكة  اأ�سهم  تراجعت  بينما  �رصكة 
م�ستوى  عند  واحييدة  �رصكة  اأ�سهم  وا�ستقرت 
تراجع  اأخييرى،  ناحية  من  ال�سابق.  اإغالقها 
 0.35% بن�سبة  الإ�ييسييالمييي  الييريييان  مييوؤ�ييرص 
لي�سل اىل 4052 نقطة، وانخف�ض موؤ�رص قطر 
عند  واأغلق   0.21% بن�سبة  الأ�سهم  جلميع 
قد  ال�سوق  موؤ�رص  نقطة.وكان   2915 م�ستوى 

ا�ستهل جل�سة اأم�ض على انخفا�ض كبر ب�سغط 
امل�ستثمرون،  نفذها  قوية  بيع  عمليات  من 
اأ�سهم  على  �يييرصاء  عمليات  تيييوؤدي  اأن  قبل 
تقلي�ض  اىل  البنوك  قطاع  يف  خا�سة  قيادية 
بنهاية  له  م�ستوى  اأقييل  اىل  املوؤ�رص  خ�سائر 
التي  للنتائج  يكون  اأن  املتوقع  ومن  اجلل�سة، 
املقبلة دور هام يف  الفرتة  تعلن عنها  �سوف 
جل�سة  و�سهدت  ال�سوق.  موؤ�رص  اجتيياه  حتديد 
مقارنة  التداولت  وترة  يف  انخفا�سا  اأم�ض 
باجلل�سة ال�سابقة، حيث بلغت قيم التداول نحو 
مليون   245.5 مقابل  ريال  204.01مليون 
اأي�سا  وتراجعت  الأول،  اأم�ض  جل�سة  يف  ريال 
5.04 مليون �سهم  التداول لت�سل اىل  اأحجام 
املا�سية،  اجلل�سة  يف  �سهم  6.4مليون  مقابل 

وذلك من خالل تنفيذ 2796 �سفقة.

ل�سنة  ال�سنوية  ن�سف  الدرا�سة  اأ�سارت   
البيانات  قاعدة  اأعّدتها  التي   2016
العاملية NUMBEO عن كلفة املعي�سة، 
اإىل اأن بروت احتّلت املرتبة 181 بني 372 
مدينة   18 بني  الرابع  واملركز  عامليًا  مدينة 
باأنها  بروت  نفت  �سُ وقد  الدرا�سة.  �سملتها  عربية 
املدينة الثانية الأكرث غالًء بني 76 مدينة يف الدول 
امل�سح.  يف  امل�سمولة  املرتفع  اإىل  املتو�سط  الدخل  ذات 
وعند احت�ساب عدد املدن املدرجة يف م�سح كانون الثاين 
2016 وامل�سح الن�سف �سنوي ل�سنة 2016، ترتاجع مرتبة 
بروت بي17 مركزاً من املرتبة الي138 يف م�سح كانون الثاين 
2016 اإىل املرتبة الي155 يف امل�سح ن�سف ال�سنوي ل�سنة 2016، 
ما يعك�ض انخفا�سًا �سنويًا يف كلفة املعي�سة يف العا�سمة اللبنانية. 
تقّوم NUMBEO كلفة املعي�سة يف كل مدينة على اأ�سا�ض موؤ�رص 
اأ�سعار امل�ستهلك، وموؤ�رص اأ�سعار الإيجارات، وُت�سند املوؤ�رصين اإىل مدينة 
نيويورك الأمركية للمقارنة. وموؤ�رص اأ�سعار امل�ستهلك هو املوؤ�رص الن�سبي 
ومراكز  واملطاعم،  البقالة،  حمال  ت�سّم  والتي  ال�ستهالكية  ال�سلع  لأ�سعار 
الأ�سبوعية  الن�رصة  يف  الدرا�سة  نتائج  وردت  وقد  العامة.  واملرافق  النقل 

العاملي، فاإن كلفة  اأ�سعار امل�ستهلك  ملجموعة بنك بيبلو�ض. وبح�سب موؤ�رص 
يف  مدريد  غانا،  يف  اأكييرا  يف  تلك  من  اأعلى  بروت  يف  ال�ستهالكية  ال�سلع 
اإ�سبانيا وكت�سينر يف كندا، واأقّل كلفة من اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية يف كل 
املتحدة، وبلفا�ست يف  الوليات  �سيتي يف  واأوكالهوما  من مدينة توك�سون 
ال�ستهالكية يف بروت  ال�سلع  كلفة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  املتحدة.  اململكة 
املتو�سط  الدخل  ذات  الدول  املدن يف  اأنغول بني  لواندا يف  تلك يف  اأقل من 
اإىل املرتفع، واأقّل من تلك يف مدينة الكويت، ودبي، والدوحة فقط بني الدول 
العربية. واحتلت مدينة هاميلتون يف برمودا املركز الأول عامليًا حيال كلفة 
املعي�سة. وح�سلت العا�سمة بروت على نتيجة 62،65 نقطة، وهو ما يعني 
اأن اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية يف بروت هي اأقل بن�سبة %37،35 من تلك يف 
ّنفت بروت يف املركز 66 عامليًا، والثالث بني املدن يف  مدينة نيويورك.و�سُ
الدول ذات الدخل املتو�سط اإىل املرتفع والرابع بني الدول العربية على موؤ�رص 
بقيمة  مقارنة  معينة  مدينة  يف  ال�سقة  اإيجار  قيمة  وهو  الإيجارات،  اأ�سعار 
الإيجارات يف مدينة نيويورك. عامليًا، تخّطت كلفة اإيجار �سقة يف بروت تلك 
يف نيو اأورليانز يف الوليات املتحدة، وميالنو يف اإيطاليا ومدينة الكويت، 
املتحدة،  الوليات  يف  اأتالنتا  يف  �سقة  اإيجار  كلفة  من  اأقل  كانت  حني  يف 
وتروندهامي يف الرنوج وتورنتو يف كندا. وتخّطت كلفة اإيجار �سقة يف بروت 
تلك يف لواندا وبيجينغ يف ال�سني بني املدن يف الدول ذات الدخل املتو�سط 
اإيجار �سقة يف دبي، والدوحة واأبو ظبي  اإىل املرتفع؛ يف حني تخّطت كلفة 

تلك يف بروت. 

اآيفون  هاتف  مبيعات  تراجع  عن  الأمركية  اأبل  �رصكة  اأعلنت   
للربع الثاين على التوايل، ما اأدى اإىل تراجع الأرباح بواقع 27 
يف املئة اإىل 7.8 مليار دولر يف الأ�سهر الثالثة حتى 25 يونيو 

املا�سي.
وباعت �رصكة التكنولوجيا العمالقة 40.4 مليون هاتف اآيفون 
يف الربع الثالث حمققة تراجع بن�سبة 15 يف املئة، فيما ارتفعت 
مبيعات ال�رصكة من الربامج بن�سبة 19 يف املئة، اإذ ت�سكل هواتف 
اآيفون نحو ثلثي مبيعات اأبل، ون�سبة اأعلى من ذلك من اأرباحها.

وتراجعت اإيرادات اأبل 15 يف املئة اإىل 42.4 مليار دولر، فيما 
7.8 مليار دولر،  اإىل  10.7 مليار دولر  الأرباح من  تراجعت 

وفقا ل�سحيفة "التليغراف" الربيطانية.
وتراجع الطلب على هواتف اأيفون، املنتج الرائد ل�رصكة اأبل، منذ 
الربع الثاين حينما اأعلنت ال�رصكة اأول تراجع يف مبيعاتها لهذه 
الهواتف منذ اإطالقها عام 2007، اإذ انخف�ست مبيعات اأبل يف 

كل من ال�سني وهونغ كونغ وتايوان بي33 يف املئة.
اليقني  عدم  حالة  اإىل  يعود  الرتاجع  هذا  اأن  ال�رصكة  وذكييرت 
اأغلب  يف  لهواتفهم  امل�ستخدمني  حتديث  وعييدم  القت�سادي 

الأحيان.

أرباح جزئية تكبد األسواق في دبي 1.6 مليار درهم

اأرباح جزئي  اإىل جني  املحلية  الأ�سهم  تعر�ست   
العقار  اأ�ييسييهييم  بع�ض  على  اأكيييرب  بييدرجيية  تييركييز 
والبنوك اإىل جانب �سهم ات�سالت املنخف�ض اإىل 
ال�سوقية  القيمة  كبد  الذي  الأمر  درهمًا،   19.95
بح�سب  وذلييك  درهييم،  مليار   1.6 مبقدار  خ�سائر 
الإح�سائيات الر�سمية.واأغلق املوؤ�رص العام ل�سوق 
عند   %  0.44 بن�سبة  تراجع  على  املييايل  دبييي 
العام  املوؤ�رص  انخف�ض  حني  يف  نقطة،   3539
 4591 مل�ستوى  املالية  لييالأوراق  اأبوظبي  ل�سوق 
نقطة وبن�سبة 0.40 %، مقارنة مع جل�سة اليوم 
اإعمار  �سهم  على  الأربييياح  جني  ال�سابق.وتركز 

من  يقل�ض  اأن  قبل  دراهم   6.90 اإىل  املنخف�ض 
 6.98 عند  ويغلق  التعامالت  نهاية  خ�سائره يف 
العقاري،  القطاع  اأ�سهم  بقية  به  وحلقت  دراهييم، 
فيما انخف�ض »داماك« اإىل 2.37 درهم و»اإعمار 
اأرابتك  ل�سهم  بالإ�سافة  درهم،   2.92 اإىل  مولز« 

اإىل 1.52 درهم.
م�ستويات  عند  زالييت  فما  ال�سيولة  �سعيد  وعلى 
املربمة  ال�سفقات  قيمة  تتجاوز  ومل  �سحيحة 
 218 الأ�سهم املتداولة  420 مليون درهم وعدد 

مليون �سهم نفذت من خالل 3747 �سفقة.
التعامالت  اإن  املايل:  اخلبر  عامر  ه�سام  وقال 
ال�سيولة  حجم  حيث  من  للغاية  �سعيفة  كانت 
يف  بالبيع  البع�ض  رغبة  عدم  ذلك  يعك�ض  ورمبا 

الوقت الراهن خا�سة على بع�ض الأ�سهم.

وبلغ عدد الأ�سهم املتداولة يف ال�سوقني 61 �سهمًا، 
ارتفعت  38 منها يف حني  اأ�سهم  اأ�سعار  تراجعت 
اأ�سعار اأ�سهم 14 وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 9 �رصكات 
يف  وا�سحًا  ال�سابقة.وكان  م�ستوياتها  نف�ض  عند 
الهدوء  نحو  امليل  املييايل  دبييي  �سوق  تعامالت 
الأربيياح  جني  يف  والرغبة  اجلل�سة  انطالق  منذ 
خا�سة على الأ�سهم التي ارتفعت بن�سب جيدة يف 
اليوم ال�سابق وهو ما حدث فعال، حيث انخف�ست 
الأ�سعار وتوا�سلت على النهج نف�سه خالل الن�سف 
البيع  عمليات  التعامالت.وتركزت  من  الأول 
الذي  اإعمار  �سهم  على  اكرب  بدرجة  وامل�ساربات 
لكنه  6.99 دراهم،  افتتح تعامالته عند م�ستوى 
جني  �سغط  حتت  التدريجي  بالنخفا�ض  اأخييذ 
الأرباح حتى هبط اإىل 6.90 دراهم قبل اأن يعود 

لتقلي�ض خ�سائره ويغلق عند 6.98 دراهم.وكان 
اأن  اإعمار  يف  امل�سجل  الرتاجع  بعد  الطبيعي  من 
العقاري،  القطاع  اأ�سهم  بقية  على  ذلك  ينعك�ض 
وانخف�ض داماك اإىل 2.37 درهم وحلق به اعمار 
مولز عند 2.92 درهم واأرابتك 1.50 درهم، كما 
عند  املغلق  العقارية  الحتاد  �سهم  الأحمر  �سمل 
درهم   0.551 �سكل  اند  ودريك  درهم   0.755
فقد  البنوك  قطاع  يف  درهم.اأما   0.607 وديييار 
ارتفع �سهم بنك الإمارات دبي الوطني اإىل 8.80 
دراهم اإىل جانب بنك دبي الإ�سالمي 5.45 دراهم، 
مل�ستوى  عجمان  م�رصف  �سهم  تراجع  حني  يف 
1.61 درهم، اأما يف قطاع ال�ستثمار فقد اأ�سابه 
ما اأ�ساب قطاع العقار وانخف�ض دبي لال�ستثمار 
 1.33 ال�سوق  ل�سهم  بالإ�سافة  درهم   2.16 اإىل 

 1.43 اإىل  اأمييالك  �سهم  هبط  جانبه  من  درهييم. 
اأ�سهم  غالبية  النقي�ض مما جرى يف  درهم.وعلى 
ال�رصكات املتداولة فقد ارتفع �سهم دو اإىل 6.92 
دراهم ا�ستباقًا لإعالن ال�رصكة اليوم عن بياناتها 
كذلك فقد حقق �سهم دبي بارك�ض بع�ض التح�سن 
تعامالت  درهييم.ويف   1.70 م�ستوى  اإىل  مرتفعًا 
دبي  موانئ  �سهم  هبط  فقد  دبي  نا�سداك  بور�سة 
�سهم  وتبعه  دولراً   16.95 اإىل  جمدداً  العاملية 
جمموعة  �سهم  وثبت  دولرات   4.60 اورا�سكوم 
�سوق  �سنت.ويف   0.475 عند  امل�رصفية  الربكة 
اأبوظبي لالأوراق املالية فلم يكن الو�سع خمتلفًا، 
حيث تعر�ست الأ�سهم اإىل جني اأرباح جزئي تركز 
على بع�ض ا�سهم البنوك وات�سالت املنخف�ض اإىل 
19.95 درهمًا.وكما جرت العادة فقد كان �سهم 

الأربيياح  جلني  عر�سة  الأكييرث  الأول  اخلليج  بنك 
منخف�سًا اإىل 12.10 درهمًا بالإ�سافة ل�سهم بنك 
اأبوظبي الوطني 9.90 دراهم، وبعك�ض ذلك ارتفع 
عند  مغلقا   2% بن�سبة  التجاري  اأبوظبي  بنك 
الإ�سالمي  اأبوظبي  م�رصف  وكذلك  دراهم   6.48
3.85 دراهم وبنك الحتاد الوطني 4.55 دراهم.
الرتفاع  اإىل  الييدار  �سهم  عاد  العقار  قطاع  ويف 
عند  اإ�رصاق  ثبت  حني  يف  درهم،   2.90 مل�ستوى 
 59 العقارية  اخليمة  راأ�ض  وانخف�ض  فل�سًا   75
�سوق  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  �سايف  فل�سا.بلغ 
دبي املايل نحو 15 مليون درهم كمح�سلة �رصاء، 
حيث بلغت قيمة م�سرتيات الأجانب، غر العرب، 
اأم�ض 82.740 مليون درهم، يف حني بلغت قيمة 

مبيعاتهم نحو 46.190 مليون درهم.

وكاالت- متابعة

انخفاض بورصات العالم مع تراجع التوقعات بتحفيز ياباني

 هبطت موؤ�رصات الأ�سهم اليابانية والأوروبية والأمركية اأم�ض، 
مع تراجع التوقعات بخطوات حتفيز يف اليابان وقبيل اجتماع 
الحتييادي  الحتياطي  جمل�ض  يف  النقدية  ال�سيا�سات  جلنة 
)البنك املركزي( الأمركي الذي ي�ستمر يومني مما اأ�رص باأ�سهم 
اليابانية  لالأ�سهم  القيا�سي  امل�سدرين. فقد هبط موؤ�رص نيكاي 
اأ�سبوعني اأم�ض مع �سعود الني  مقرتبا من اأدنى م�ستوياته يف 
اأمام الدولر، مع تراجع التوقعات بخطوات حتفيز يف اليابان 
وقبيل اجتماع جلنة ال�سيا�سات النقدية يف جمل�ض الحتياطي 
مما  يومني  ي�ستمر  الذي  الأمركي  املركزي(  )البنك  الحتادي 
ليغلق   %  1.4 نيكاي  موؤ�رص  امل�سدرين.وفقد  باأ�سهم  اأ�ييرص 
 13 اإغالق منذ  اأدنى م�ستوى  16383.04 نقطة م�سجال  على 
يوليو اجلاري.وخ�رص موؤ�رص توبك�ض الأو�سع نطاقا 1.4 % اإىل 
1306.94 نقاط، كما نزل موؤ�رص جيه.بي.اك�ض-نيكاي 400 
بن�سبة 1.4 % لينهي اأم�ض عند 11750.11 نقطة يف املقابل، 
التعامالت  يف  طفيفا  انخفا�سا  الأوروبييييية  الأ�سهم  �سجلت 
اخلا�رصين  قائمة  بنك  كومرت�ض  �سهم  وت�سدر  اأم�ض،  املبكرة 
بعدما هبط راأ�ض املال الأ�سا�سي للبنك الأملاين. وبحلول ال�ساعة 
0717 بتوقيت غرينت�ض انخف�ض موؤ�رص �ستوك�ض 600 لالأ�سهم 
الأوروبية 0.2 باملئة.وهوى �سهم كومرت�ض بنك بعدما تقل�ض 
راأ�سماله واأرباح الت�سغيل يف الربع الثاين من العام مع ت�رصر 
النتائج من التزامات التقاعد والنك�ساف على الديون ال�سيادية 
الإيطالية. وكان موؤ�رص كاك 40 الفرن�سي فتح منخف�سا 0.1 %، 
يف حني ارتفع موؤ�رص فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.2 %، 
%.وكانت الأ�سهم الأمركية قد   0.01 وموؤ�رص داك�ض الأملاين 
اغلقت يف بور�سة وول �سرتيت على تراجع اأول من اأم�ض، حيث 

79ر77  القيا�سي  ال�سناعي  جونز  داو  موؤ�رص  خ�رص 
نقطة، اأو 42ر%0، لي�سل اإىل 06ر18493 نقطة.

وفقد موؤ�رص �ستاندرد اآند بورز 500 الأو�سع نطاقا 
55ر6 نقاط، اأو 3ر%0، لي�سل اإىل 48ر2168 

نقطة. وتراجع موؤ�رص نا�سداك املجمع لأ�سهم 
 ،% 05ر0  اأو  نقطة،  53ر2  التكنولوجيا 

نقطة.و�سجل  63ر5097  اإىل  لي�سل 
الني اأعلى م�ستوى يف اأ�سبوعني مقابل 

اليورو، وارتفع واحدا يف املئة مقابل 
الدولر اأم�ض بعد تقلي�ض متعاملني 

التوقعات اخلا�سة بحجم احلوافز 
�ست�سخها  الييتييي  اجليييدييييدة 

لدعم  اليابانية  ال�سلطات 
القت�ساد العليل.

وتييييييييوقييييييييع ميييعيييظيييم 
القييتيي�ييسيياديييني يف 

ا�ييسييتييطييالع اأجييرتييه 
رويرتز اأن يتو�سع 

بيينييك اليييييابييان 
�ييييييرصاء  يف 

اأ�سول، واأن 
يخف�ض 
�ييسييعيير 

الذي  الجتماع  بالفعل يف  باملئة  يقل عن �سفر  الذي  الفائدة 
ذاته  الوقت  ويف  املقبل.  اجلمعة  يوم  ويختتم  يومني  ي�ستمر 
قد  اأنييه  امل�سادر  بع�ض  قييدرت  اإنفاق  برنامج  احلكومة  تعد 
الني  % مقابل   1.7 الدولر  ونزل  ين.  تريليون   20 اإىل  ي�سل 
اإىل 103.995 ينات وهو اأقل م�ستوى منذ 14 يوليو اجلاري، 
اأقل  وهييو  ينًا   114.465 اإىل   %  1.5 اليييييورو  هبط  بينما 
م�ستوى منذ 12 يوليو. ونزل ال�سرتليني 0.5 % مقابل العملة 
الذي  الدولر  موؤ�رص  ونزل  دولر.   1.3080 م�سجال  الأمركية 
ير�سد حركة العملة الأمركية اأمام �سلة من �ست عمالت رئي�سية 
وهو   97.569 م�ستوى  من  منخف�سا   97.003 اإىل   %  0.3
الأعلى منذ مار�ض املا�سي. اأنهت بور�سة قطر جل�سة منت�سف 
من  املييوؤ�ييرص  متكن  اأن  بعد  طفيف،  انخفا�ض  على  الأ�سبوع 
اأم�ض لينهي اجلل�سة  ا�ستهل بها تداولت  التي  تقلي�ض اخل�سائر 
لي�سل  نقطة   16 يعادل  مبا   0.15% ن�سبته  انخفا�ض  على 
اأ�سهم  تييداول  خالل  من  وذلك  نقطة،   10537.7 م�ستوى  اإىل 
ارتفع  البور�سة  يف  مدرجة  �رصكة   44 اأ�سل  من  �رصكة   442
اأخرى  �رصكة   30 اأ�سهم  تراجعت  بينما  �رصكة   11 اأ�سهم  منها 
ال�سابق.من  اإغالقها  اأ�سهم �رصكة واحدة عند م�ستوى  وا�ستقرت 
 0.35% بن�سبة  الإ�سالمي  الريان  اأخرى، تراجع موؤ�رص  ناحية 
الأ�سهم  جلميع  قطر  موؤ�رص  وانخف�ض  نقطة،   4052 اىل  لي�سل 
بن�سبة %0.21 واأغلق عند م�ستوى 2915 نقطة.وكان موؤ�رص 
من  ب�سغط  كبر  انخفا�ض  على  اأم�ض  جل�سة  ا�ستهل  قد  ال�سوق 
عمليات  توؤدي  اأن  قبل  امل�ستثمرون،  نفذها  قوية  بيع  عمليات 
تقلي�ض  اىل  البنوك  قطاع  قيادية خا�سة يف  اأ�سهم  على  �رصاء 
خ�سائر املوؤ�رص اىل اأقل م�ستوى له بنهاية اجلل�سة، ومن املتوقع 
اأن يكون للنتائج التي �سوف تعلن عنها الفرتة املقبلة دور هام 

يف حتديد اجتاه موؤ�رص ال�سوق.

دبي- متابعة    
وكاالت - متابعة
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اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
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