
3 عربي وعالمي Mon.14 Nov. 2016 issue no 228
االثنين 14 تشرين الثاني 2016 العدد 228

حركة االسهم
بنك يوني كريدت اإليطالي يدرس 

امكانية إصدار لألسهم 

مصدر: وزير سعودي في 
الجزائر لبحث سياسة أوبك

كوريا الجنوبية تسترد 2.1 مليار دوالر 
من بيع 30% في بنك ووري 

بنغالدش تسترد جزءا من 81 مليون 
دوالر مسروقة

المركزي الهندي: النقد متوافر 
وسط التدافع إلى البنوك

قالت �أربعة م�صادر مطلعة �إن يوين كريدت 
�أكرب بنك يف �إيطاليا قد ي�صعى �إىل جمع ما 
يورو  مليار   13 �إىل  مليار�ت  ع�رشة  بني 
)14-11 مليار دوالر( يف �إ�صد�ر للأ�صهم 
ب�صاأن  م�صتمرة  خم��اوف  لتبديد  يهدف 

قاعدته �لر�أ�صمالية.
�لفرن�صي جان بيري  �لبنك �مل�رشيف  وعني 
متوز  يوليو  يف  تنفيذيا  رئي�صا  مي�صتيه 
ياأتي  بينما  �لعمومية  �مليز�نية  لتعزيز 

بنوك  ب�صعة  خلف  �الأ�صا�صي  ر�أ�صماله 
�وروبية كبرية مناف�صة.

لكل  �إ�صرت�تيجية  مر�جعة  مي�صتيه  ويجري 
��صتثمارية  خطة  و�صيقدم  �لبنك  �أ�صول 

جديدة يف 31 دي�صمرب كانون �الأول.
�لتي  �الأ�صهم  عدد  �إن  �مل�صادر  �أحد  وقال 
يف  �صيكون  بيعها  ع��ن  مي�صتيه  �صيعلن 
"خانة �لع�رش�ت" وقد ي�صل �إىل 13 مليار 
�أن  �لثلثة �الأخرى  يورو. و�أكدت �مل�صادر 
�لبنك يدر�س طرح �أ�صهم بقيمة ترت�وح بني 

10 مليار�ت و13 مليار يورو.

قال م�صدر بقطاع �لطاقة لرويرتز �إن 
�جلز�ئر  يزور  �ل�صعودي  �لطاقة  وزير 
�أوبك  �صيا�صة  ب�صاأن  الإجر�ء حمادثات 
مع نظريه �جلز�ئري نور �لدين بوطرفة 
حيث �تفقا على �رشورة حتديد موعد 

جديد ملحادثات �للجنة �لفنية.
�لوزيرين  �إن  �جلز�ئري  �مل�صدر  وقال 
�صبتمرب  باتفاق  �اللتز�م  على  �تفقا 

�أيلول �لذي مت �لتو�صل �إليه يف �جلز�ئر 
ب�صاأن تخفي�صات �الإنتاج.

ن�رش  ع��دم  طلب  �ل��ذي  �مل�صدر  وق��ال 
�أي�صا على حتديد موعد  "�تفقنا  ��صمه 
للخرب�ء  �لعليا  �للجنة  جديد الجتماع 
نوفمرب   25 ل��ه  م��ق��رر�  ك���ان  �ل���ذي 
 21 �جلديد  �ملوعد  �لثاين(.  )ت�رشين 

نوفمرب."
يجري �أع�صاء �أوبك حمادثات للتفاق 

على تفا�صيل خف�س �الإنتاج.

�صبع  �ختارت  �إنها  �جلنوبية،  قالت كوريا 
 29.7 ل�����رش�ء  حملية  مالية  موؤ�ص�صات 
 2.4 ل��ت�����ص��رتد  ووري  ب��ن��ك  يف  ب��امل��ئ��ة 
من  دوالر(  مليار   2.06( وون  تريليون 
��صتخدمتها  �لتي  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل 

الإنقاذ �لبنك قبل 20 عاما.
ح�صة  �صتتقل�س  �ل�صفقة  �إمت���ام  وبعد 
باملئة   51 �لبنك من حو�يل  �حلكومة يف 

�أعلنت يف  21 باملئة. كانت �حلكومة  �إىل 
وقت �صابق من �لعام عن مز�يدة ال�صتعادة 
الإنقاذ  �أنفقتها  �لتي  �الأم���و�ل  من  ج��زء 
 12.8 �لتابعة له وبلغت  �لبنك و�لوحد�ت 
تريليون وون يف �أعقاب �الأزمة �ملالية يف 

�آ�صيا عامي 1997 و1998.
وقالت جلنة �خلدمات �ملالية وهي �جلهة 
�إجمايل  �إن  �مل��ايل  للقطاع  �لتنظيمية 
�ملبلغ �لذي ��صرتدته �حلكومة �صريتفع �إىل 

10.6 تريليون وون.

قال م�صوؤول ببنك بنغلد�س �ملركزي 
مبلغ  خم�س  من  �أقل  ��صتعاد  �لبنك  �إن 
�رشقت  دوالر  م��ل��ي��ون   81 �إىل  ي�صل 
�الحت��ادي  �الحتياطي  ببنك  ح�صابه  من 

لنيويورك يف فرب�ير �صباط.
وقال �أبو هينا حممد ر��صي ح�صن نائب حمافظ 
�إن  �ملالية  للمعلومات  وحدته  ورئي�س  �لبنك 
مليون   15.25 من  �أكرث  �صلمت  �لفلبينية  �ل�صلطات 

دوالر �إىل �صفري بنغلد�صفي �لفلبني.
وقال لرويرتز �إن "�الأمو�ل �صتنقل حل�صاب �لبنك"، م�صيفا 

�أن "�صنبحث �الآن عن باقي �الأمو�ل".
ويف فرب�ير �صباط ��صتخدم مت�صللون جمهولون بيانات دخول 
لبنك بنغلد�صوحاولو� نقل ما يربو عن مليار دوالر  م�رشوقة 
نقل  يف  �ملت�صللون  وجنح  �الأمريكي.  بالبنك  �لبنك  ح�صاب  من 
81 مليون دوالر �إىل �أربعة ح�صابات يف جمموعة ريز�ل �لتجارية 

�مل�رشفية مبانيل.

وجرى غ�صل معظم �الأمو�ل يف �أندية قمار بالعا�صمة �لفلبينية وظلت 
مفقودة.

وتوجه وفد من بنغلد�صاإىل مانيل قبل �أيام للعمل على ��صرتد�د جزء 
من �الأمو�ل.

وق�صت حمكمة فلبينية يف �صبتمرب �أيلول باأن بنك بنغلد�صهو �ملالك 
�ل�رشعي لنحو 15.25 مليون دوالر �صلمها مدير �أندية �لقمار كيم وجن 

و�رشكته �إي�صرتن هاو�ي ليجر وفقا الأور�ق ق�صائية.
ونفى �لرجل �أي دور له يف و�حدة من �أكرب عمليات �ل�رشقة �اللكرتونية 

يف �لعامل.
�لنقد  من  �لبلد  �حتياطيات  �إن  �ملركزي  بنغلدي�س  بنك  ق��ال  و 
دوالر  مليار   31.38 عند  مرتفعا  قيا�صيا  م�صتوى  �صجلت  �الأجنبي 
وتباطوؤ  �ل�صادر�ت  ��صتقر�ر  بف�صل  �ملا�صي،  �صبتمرب/�أيلول  نهاية 

�لو�رد�ت و�صط تر�جع يف �أ�صعار �ل�صلع �الأولية �لعاملية.
�صهور،  ت�صعة  ملدة  �لبلد  و�رد�ت  لتغطية  �الحتياطيات  هذه  وتكفي 
وهي تزيد خم�صة مليار�ت دوالر عن م�صتوى �الحتياطيات قبل عام.

وحتويلت  �مللب�س  �صادر�ت  �صاعدت  �الأخ��رية،  �ل�صنو�ت  وخ��لل 
�لبالغ  �لبلد  هذ�  �قت�صاد  تن�صيط  على  باخلارج  �لعاملني  �ملو�طنني 

عدد �صكانه 160 مليون ن�صمة.

حث بنك �الحتياطي �لهندي )�لبنك �ملركزي( �ملدخرين، على عدم �لتد�فع 
�ل�صادم  �لقر�ر  من  �ل�صعبي  �لغ�صب  تنامي  مع  �لبنوك  من  �أم��و�ل  ل�صحب 
ثرو�ت  لك�صف  �لكبرية يف حماولة  �لفئات  �لنقد من  �أور�ق  �إلغاء  للحكومة 
خمفية. و�حت�صد �الآالف من �ملو�طنني خارج �لبنوك يف �أنحاء �لبلد لتغيري 
يوم  �حلكومة  �ألغتها  �لتي  روبية  و�ألف  خم�صمئة  فئة  من  نقدية  �الأور�ق 

�لثلثاء يف خطوة مفاجئة لتطهري �القت�صاد.
�ملتد�ولة  �لعملة  من  باملئة   80 على  يزيد  ما  �مللغاة  �لنقد  �أور�ق  ت�صكل 
بتوقف  �ل�صيولة ويهدد  �صح  يعانون من  �ملو�طنني  وهو ما يجعل مليني 
�إن  �ملركزي  �لبنك  قال  �الأم��و�ل  لتدبري  �لبنوك  مكافحة  ومع  �القت�صاد. 
�الأخ��رى.  �لبنوك  ول��دى  لديه  متو�فرة  �ل�صغرية  �لفئات  من  �لنقد  �أور�ق 
وجاء يف بيان للبنك "يهيب بنك �الحتياطي باجلمهور عدم �لقلق وما من 
�ل�صيولة متاحة  �الأمو�ل و�الحتفاظ بها.  ل�صحب  للبنوك مر�ر�  للتوجه  د�ع 
�أكرب  �أوتار بر�دي�س  �إقليمي يدير والية  عند �حلاجة". وطالب رئي�س حزب 
�لقر�ر.  باإلغاء  �الحتادية  �حلكومة  �ل�صكان  حيث  من  �لهندية  �لواليات 
�لفو�صى  �حلكومة  "ن�رشت  �صاماجو�دي  حزب  رئي�س  ياد�ف  �صينج  وقال 
يف �لبلد.. ال ي�صتطيع �ملو�طن �رش�ء �الحتياجات �ليومية". وقال ماماتا 
بانريجي رئي�س وزر�ء �لبنغال �لغربية �إن �ملوقف يرقى �إىل حالة طو�رئ 

وتعهد بتوحيد �أحز�ب �ملعار�صة �صد قر�ر �حلكومة.

بورصة مصر تقفز في 9 جلسات والقيمة السوقية السهمها ترتفع 

دفعت �لقر�ر�ت �القت�صادية �لتي �أخذتها م�رش منذ 
بد�ية نوفمرب ت�رشين �لثاين �صوق �ملال لل�صعود نحو 
حو�يل  الأ�صهمها  �ل�صوقية  �لقيمة  لتزيد  باملئة   31
 530 �إىل  دوالر(  مليار   7.42( جنيه  مليار   117

مليار جنيه يف ت�صع جل�صات.
و�أظهرت بيانات ح�صلت عليها رويرتز من �لبور�صة 
مالت  �لعرب  غري  �الأج��ان��ب  معاملت  �صايف  �أن 
نوفمرب  �أول  منذ  جنيه  مليار   2.3 بنحو  لل�رش�ء 
بتوقيت   1045 �ل�صاعة  وحتى  �ل��ث��اين  ت�رشين 
جرينت�س مقابل 594 مليون جنيه �صايف �رش�ء يف 

�أول ع�رشة �أ�صهر من �لعام.
�رتفع  جرينت�س  بتوقيت   1106 �ل�صاعة  وبحلول 
�إىل  ب��امل��ئ��ة   3.1 �ل��رئ��ي�����ص��ي  �مل�����رشي  �مل��وؤ���رش 

11018.8 نقطة م�صجل �أعلى م�صتوياته منذ يونيو 
حزير�ن 2008.

نوفمرب  �أول  يف  لل�صتثمار  �الأعلى  �ملجل�س  و�تخذ 
من  �ال�صتثمار  وحتفيز  لدعم  قر�ر�ت  �لثاين  ت�رشين 
�أجل �إنعا�س �القت�صاد �لو�هن عرب �إعفاء�ت �رشيبية 
وطرح �أر��س باأ�صعار مغرية و�رشعة ف�س منازعات 

�ال�صتثمار.
وحرر �لبنك �ملركزي يف �لثالث من نوفمرب ت�رشين 
�لثاين �صعر �رشف �جلنيه ورفع �أ�صعار �لفائدة 300 
�لعملة  باأ�صو�ق  �ل��ت��و�زن  ال�صتعادة  �أ�صا�س  نقطة 
و�أعاد تن�صيط �صوق بني �لبنوك. و�علنت �حلكومة يف 

�ليوم نف�صه رفع �أ�صعار �ملو�د �لبرتولية.
على  �صابق،  وقت  يف  �لدويل،  �لنقد  �صندوق  وو�فق 
مدته  دوالر  مليار   12 بقيمة  مل�رش  قر�س  �تفاق 
�الإ���ص��لح  برنامج  دع��م  �أج���ل  م��ن  �صنو�ت  ث��لث 

�ملالية  بلتون  وقال هاين جنينة من  �القت�صادي.  
�لبور�صة.  ولي�س  حاليا  م�رش  ت�صرتي  "�لنا�س 
خلل  �ملتوقع  �القت�صادي  �لنمو  ت�صرتي  �لنا�س 
حتويلت  �الأمو�ل  معظم  �ملقبلة...  �لقليلة  �ل�صنو�ت 

من �خلارج."
لل�صيا�صات  �ملالية  وزير  نائب  كوجك  �أحمد  وقال 
مع  عليه  �ملتفق  �القت�صادي  �لربنامج  �إن  �ملالية، 
باملئة   5.5 منو  معدل  ي�صتهدف  �لنقد  �صندوق 
بحلول  باملئة  ع�����رشة  ع��ن  بالت�صخم  و�ل��ن��زول 

.2018-2019
وخف�س حترير �صعر �ل�رشف �أ�صعار �الأ�صهم �مل�رشية 

بالن�صبة للأجانب فاأ�صبحت مغرية لل�رش�ء.
و�أ�صاف جنينة �أن �ملوؤ�رش �لرئي�صي لل�صوق ي�صتهدف 

م�صتوى 12 �ألف نقطة يف 2017 .
�الأهلي الإد�رة �صناديق  �لعزيز من  وقال كرمي عبد 

للأجانب  جد�  مغرية  �أ�صبحت  "�الأ�صهم  �ال�صتثمار 
قلق  وال  خ��وف  ال  �مل�����رشي...  �جلنيه  تعومي  بعد 
لديهم �الآن من �ال�صتثمار لدينا بعد و�صوح �ل�صيا�صة 
�لبنك  حمافظ  عامر  ط��ارق  وق��ال  لهم."  �لنقدية 
�إن �لبنوك  �ملركزي �مل�رشي، يف ت�رشيح �صحفي  
جمعت 70 مليار جنيه من �صهاد�ت �الإيد�ع �جلديدة 

�لتي طرحتها �لبنوك يف م�رش عقب تعومي �لعملة.
وحرر �لبنك �ملركزي �مل�رشي يف �لر�بع من نوفمرب 
ورفع  �جلنيه  �رشف  �صعر  �جل��اري  �لثاين  ت�رشين 
ال�صتعادة  �أ�صا�س  نقطة   300 بو�قع  �لفائدة  �أ�صعار 
�لعملة  ب�صوق  �لعمل  و�أعاد  �لعملة  باأ�صو�ق  �لتو�زن 

بني �لبنوك.
مليار   70 جمعت  "�لبنوك  لل�صحيفة  عامر  وقال 
�لتي  �لعائد  مرتفعة  �الدخارية  �الأوعية  من  جنيه 
طرحتها بعد حترير �صعر �ل�رشف." ومل يخ�س عامر 

يف �أي تفا�صيل لل�صحيفة عن حجم �الأمو�ل �جلديدة 
�لتي  �ل�صهاد�ت  عائد�ت  �أو حتى  �ل�صهاد�ت  تلك  يف 
مت حتويلها من �لفائدة �الأ�صغر �إىل �الأكرب. ومل يت�صن 
للح�صول  باملركزي  �الت�صال  لرويرتز  �لفور  على 

على تفا�صيل.
وطرح بنكا م�رش و�لبنك �الأهلي عقب تعومي �لعملة 
و20   16 بفائدة  جديدة  �إي��د�ع  �صهاد�ت  �ملحلية 
باملئة الآجال ثلث �صنو�ت و18 �صهر� على �لرتتيب 

وتبعهما بنوك �أخرى الحقا.
قوله  عامر  عن  و�لبور�صة،  �ملال  �صحيفتا  ونقلت 
"ح�صيلة  دوالر  مليار   1.4 جمعت  �لبنوك  �إن 
�لعملة  حترير  بعد  من  �أ�صبوع  �أول  يف  �لتنازالت" 
بينما نقلت �صحف �الأهر�م و�لوطن، عن عامر قوله 
�إن �لبنوك جمعت 800 مليون دوالر يف �أول 5 �أيام.
�صحة  من  �لتحقق  لرويرتز  �لفور  على  يت�صن  ومل 

�الأرقام من م�صادر �أخرى.
ونقلت �صحيفة �لوطن عن عامر توقعاته باأن ترتفع 
ح�صيلة �لبنوك من تنازالت �لدوالر نحو 3 مليار�ت 

دوالر خلل �صهر.
قر�س  �تفاق  على  �ل��دويل،  �لنقد  �صندوق  وو�ف��ق 
مل�رش بقيمة 12 مليار دوالر مدته ثلث �صنو�ت من 

�أجل دعم برنامج �الإ�صلح �القت�صادي يف �لبلد.
�إىل ذلك قال �أحمد كوجك نائب وزير �ملالية �مل�رشي 
لل�صيا�صات �ملالية، �إن �لربنامج �القت�صادي �ملتفق 
 5.5 �لنقد ي�صتهدف معدالت منو  عليه مع �صندوق 
باملئة و�لنزول بالت�صخم عن ع�رشة باملئة بحلول 
يوم  �لدويل  �لنقد  �صندوق  وو�فق   .2018-2019
بقيمة  مل�رش  قر�س  �تفاق  على  �ملا�صي  �جلمعة 
دعم  �أجل  من  �صنو�ت  ثلث  مدته  دوالر  مليار   12

برنامج �الإ�صلح �القت�صادي يف �لبلد.

القاهرة- متابعة

مصرفي: خروج بريطانيا بدون اتفاق 
انتقالي يضر باقتصادها

ما  �إنه  �صكوتلند،  �أوف  بنك  رويال  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قال 
�الأوروب��ي  �الحت��اد  مع  �نتقاليا  �تفاقا  بريطانيا  ت��ربم  مل 

ف�صيت�رشر �قت�صادها وقطاعها �ملايل.
وي�صغط �لقطاع �ملايل لتوقيع �تفاق يغطي �لفجوة �لزمنية 
�الحت��اد  من  خروجها  حمادثات  بريطانيا  ��صتكمال  بني 
لتفادي  �الحت��اد  مع  �تفاق جت��ارة جديد  و�إب��ر�م  �الأوروب��ي 

حدوث �أي ��صطر�بات.
�صكوتلند ملحطة  �أوف  بنك  رويال  رئي�س  ديفيز  وقال هو�رد 
�نتقاليا الأنه حينئذ  �تفاقا  �إذ� مل نربم  "�صنت�رشر  �آي.تي.يف 
�صتتخذ �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية قر�ر�ت يف ظل حالة من 

�لغمو�س.
تنفيذها  يجري  وقد  طو�رئ  خطط  بو�صح  حاليا  "يقومون 

يف يوم ما ولذ� �أعتقد �أن �الأمر عاجل".
توقع  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن  يعتقد  �أن���ه  و�أ���ص��اف 

بريطانيا �تفاقا �نتقاليا الأن �لدول �الأخرى �ل�صبع 
�الأوروبي تدرك  �الأع�صاء يف �الحتاد  و�لع�رشين 

�لقدرة  عدم  �أي�صا من  تت�رشر  قد  �أن �رشكاتها 
على جمع �لتمويل يف لندن �إذ� حدث �نف�صال 

غري �صل�س عن �الحتاد.
وخف�س �الحتاد �الأوروبي �الأربعاء توقعاته 
�لن�صف  بنحو  �لربيطاين  �القت�صاد  لنمو 

يف 2017، ب�صبب ت�صويت �لربيطانيني 
على �خلروج من �الحتاد يف �ال�صتفتاء 

�لذي جرى يف يونيو �ملا�صي.
وقال �الحتاد �الأوروبي يف توقعاته 
�القت�صادية لف�صل �خلريف: "يتوقع 

�لن�صف  بنحو  �لنمو  ينخف�س  �أن 
)م��ن   1،0% �إىل   2017 يف 

%1،9 يف 2016( مبا يعك�س 
�ال�صتقر�ر  ع��دم  حالة  تاأثري 
على  �ال�صتفتاء،  تلت  �لتي 

ث��ق��ة �الأع���م���ال و�ل��ظ��روف 
�القت�صادية �الأو�صع".

يرتفع  �أن  يتوقع  �أنه  �إال 
�ل��ن��م��و �الق��ت�����ص��ادي 

ب�صكل  �ل���ربي���ط���اين 
 2018 يف  طفيف 
ب�صبب   ،1،2% �إىل 

�ل�صادر�ت  زيادة 
حتى مع ��صتمر�ر 

�ن���خ���ف���ا����س 
�ل������ط������ل������ب 

�ملحلي.
و�أ�����ص����اف 
"حالة  �أن 

��صتمر�ر  مع  مرتفعة،  تبقى  �أن  �ملرجح  من  �ال�صتقر�ر  عدم 
و�الحتاد  بريطانيا  بني  �لعلقة  م�صتقبل  حول  �ملفاو�صات 

�الأوروبي، ما يعوق مدى �رتفاع �لنمو يف 2018".
�صتبد�أ  �أنها  ماي  ترييز�  �لربيطانية  �لوزر�ء  رئي�صة  و�رشحت 
مار�س  بنهاية  �الأوروب��ي  �الحتاد  من  �خلروج  عملية  ر�صميًا 
�صعبة  مفاو�صات  تو�جهان  ولندن  بروك�صل  �أن  �إال   ،2017

للتو�صل �إىل �تفاق جتارة م�صتقبلي.
�ملرجح  �أن��ه من  توقعاته من  �الأوروب��ي يف  �الحت��اد  وح��ذر 
�ليورو  منطقة  دول  باقت�صاد  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  ت�رش  �أن 

�ل�19، �لتي مل تتاأثر حتى �الآن بال�"بريكزت".
وقال: "ما الحظناه حتى �الآن هو زيادة كبرية يف حالة عدم 
�القت�صادية  �لديناميات  تعوق  �أن  �ملتوقع  من  �ال�صتقر�ر، 
خ�صو�صا يف �ململكة �ملتحدة وكذلك يف �الحتاد �الأوروبي".
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