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حركة االسهم

مؤشر داو جونز يغلق على مستوى قياسي 

مجموعة يابانية تخطط الستثمار 50 
مليار دوالر في الواليات المتحدة

االسترليني يتراجع من أعلى مستوى 
في شهرين أمام الدوالر

الذهب ينخفض تفاؤاًل برفع أسعار 
الفائدة األميركية

بريطانيا تكشف خطأ كبيرًا 
في بيانات التجارة

مدعومة  مرتفعة،  الأمريكية  الأ�سهم  اأغلقت 
اأند  تي  اإيه  الت�سالت  لعمالقي  مبكا�سب 
البنوك  اأ�سهم  موا�سلة  ومع  وفرييزون  تي 
انتخابات  بعد  القوي  ال�سعودي  اإجتاهها 
جونز  داو  موؤ�رش  �ساعد  ما  وهو  الرئا�سة 
اإغللالق  م�ستوى  ت�سجيل  على  ال�سناعي 
قيا�سي مرتفع جديد. واأنهى داو جونز جل�سة 

مرتفعا  �سرتيت  وول  بور�سة  يف  التداول 
باملئة   0.18 يعادل  ما  اأو  نقطة   35.54
موؤ�رش  بينما �سعد  نقطة   19251.78 اإىل 
نطاقا  الأو�للسللع  بورز500  اآنللد  �ستاندرد 
عند  ليغلق  باملئة   0.34 اأو  نقطة   7.52
نا�سداك  موؤ�رش  واأغلق  نقطة.   2212.23
املجمع الذي تغلب عليه اأ�سهم التكنولوجيا 
مرتفعا 24.11 نقطة اأو 0.45 باملئة اإىل 

5333.00 نقطة.

دونالد  املنتخب  المللريكللي  الرئي�س  قللال 
اليابانية  بنك  �سوفت  جمموعة  اإن  ترامب، 
ل�ستثمار  تخطط  والنللرتنللت  لالت�سالت 
الوليات  م�ساريع يف  دولر يف  مليار   50

املتحدة وخلق 50 األف وظيفة جديدة.
فاإن  ووفقا ل�سحيفة وول �سرتيت جورنال 
ا�ستثماري  �سندوق  من  �ستاأتي  الملللوال 
بقيمة 100 مليار دولر يعكف ما�سايو�سي 

على  بنك  ل�سوفت  التنفيذي  الرئي�س  �سون 
ال�سيادي  اللللروة  �للسللنللدوق  مللع  اإنلل�للسللائلله 
اآخرين  ال�سعودية و�رشكاء  العربية  للمملكة 

حمتملني.
برج  ردهللة  يف  العللالن  بهذ  ترامب  واأدىل 
رئي�س  التقى  حيث  مانهاتن  يف  تللرامللب 
الن�سطة  متعددة  �رشكة  وهي  بنك  �سوفت 
متلك ح�س�سا يف كارير �سربنت المريكية 
العمالقة  ال�سينية  بابا  علي  وجمموعة 

للتجارة اللكرتونية و�رشكات اأخرى.

اأعلى م�ستوى  تراجع اجلنيه ال�سرتليني من 
يوم  المللريكللي  اللللدولر  اأملللام  �سهرين  يف 
الربيطانية  احلكومة  طلبت  اأن  بعد  الثالثاء 
الذي  الزمني  الطللار  احللرتام  الربملان  من 
وهو  الوروبي  الحتاد  من  للخروج  حددته 
ما ثبط اآمال امل�ستثمرين يف اإحتمال تاأجيل 
من  املوؤلف  التكتل  من  بريطانيا  ان�سحاب 

27 دولة.
�سعد  اأوروبللا  يف  املبكرة  التعامالت  ويف 
ال�سرتليني اإىل 1.2775 دولر مع مراهنة 
معركة  �ستخ�رش  احلكومة  اأن  على  ال�سواق 
ملغادرة  الر�سمية  العملية  لبدء  ق�سائية 
الحتاد الوروبي من دون موافقة برملانية.

من  اأكللر  هبطت  الربيطانية  العملة  لكن 
�سنت من ذلك امل�ستوى اإىل 1.2666 دولر 

بحلول ال�ساعة 1730 بتوقيت جرينت�س.

بعد  الأربللعللاء،  اأم�س  الللذهللب،  انخف�س 
متفائلة  اأمللريكلليللة  بلليللانللات  دعللمللت  اأن 
العامل  يف  اقت�ساد  اأكللرب  بللاأن  القائل  الللراأي 
جمل�س  يرفع  كي  يكفي  مبا  قويا  يكون  رمبا 
الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( 

اأ�سعار الفائدة الأ�سبوع املقبل.
ومن �ساأن رفع اأ�سعار الفائدة التاأثري �سلبا يف الذهب 
حليازة  ال�سائعة  البديلة  الفر�سة  تكلفة  تزيد  حيث 

املعدن الأ�سفر الذي ل يدر فائدة.
الذهب  انخف�س  جرينت�س  بتوقيت   0605 ال�ساعة  وبحلول 
دولر   1166.75 اإىل  املئة  يف   0.3 الفورية  ال�سوق  يف 
لالأوقية )الأون�سة(. وبقي الذهب قرب اأدين م�ستوياته يف ع�رشة 
اأن اأنهى اجلل�سة ال�سابقة �سبه  اأ�سهر والذي لم�سه يوم الثنني بعد 
اإىل  املئة  يف   0.1 الآجلة  الأمريكية  الذهب  عقود  وارتفعت  م�ستقر. 

1169 دولرا لالأوقية.
عن  الحتللادي  الحتياطي  جمل�س  يف  ال�سيا�سات  �سناع  من  عدد  وعرب 
ثقتهم يف القت�ساد الأمريكي واأ�ساروا اإىل احتمال رفع اأ�سعار الفائدة قريبا.
البنك  يف  النقدية  ال�سيا�سات  جلنة  اجتماع  اإىل  اأي�سا  امل�ستثمرون  ويتطلع 

املركزي الأوروبي ب�ساأن برنامج التي�سري الكمي.
ومن بني املعادن الثمينة الأخرى هبطت الف�سة 0.4 يف املئة اإىل 16.65 

دولرا لالأوقية.
وتراجع  دولرا.   729.47 اإىل  املئة  يف  واحللد  نحو  البالديوم  وانخف�س 
اأعلى  �سجل  اأن  بعد  لالأوقية  دولرا   925.70 اإىل  املئة  يف   0.9 البالتني 

م�ستوياته يف اأكر من ثالثة اأ�سابيع يف اجلل�سة ال�سابقة.
يذكر اأن �سعر الفائدة هو ال�سعر الذي يدفعه اأي بنك مركزي مقابل اإيداعات 
البنوك التجارية �سواء اأكان ا�ستثمارا ملدة ليلة واحدة اأم ملدة �سهر اأو اأكر، 
ويعد هذا ال�سعر موؤ�رشا لأ�سعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي األ 
البنك املركزي على  الفائدة  �سعر  ي�ساعد  البنك املركزي، كما  �سعر  تقل عن 
التحكم يف عر�س النقد يف التداول من خالل تغيري هذا ال�سعر �سعودا ونزول 
على املدى املتو�سط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات القرتا�س وبالتايل 
تقليل ن�سبة ال�سيولة يف ال�سوق ما يوؤدي اإىل خف�س ن�سبة الت�سخم وارتفاع 

الأ�سعار.
و يعّرف �سعر الفائدة باأنه ذلك العائد على راأ�سمال امل�ستثمر من خالل ال�سعر 
الذي يح�سل عليه املرء من جراء تنازله عن الت�رشف باأمواله التي يقر�سها 
اأم  �سهرية  اإن كانت  املدة  ال�سعر ح�سب  بذلك  ، ويختلف  ملدة زمنية حمددة 
�سنوية وح�سب املبلغ املقرت�س، فكلما زادت مدة القرتا�س زادت احتمالت 
املقر�س  باتفاق  يتحدد  الفائدة  �سعر  فللاإن  ذلللك  على  وبناًء  املخاطرة. 

واملقرت�س وبناًء على العر�س والطلب.

على  كبرية،  تخفي�سات  بريطانيا  يف  الوطنية  الح�ساءات  مكتب  اأجرى 
العجز التجاري والعجز يف احل�ساب اجلاري بعد اأن اكت�سف خطاأً كبريا يف 
بيانات التجارة. وقال املكتب اإن اخلطاأ يف اأرقام الفئة املتقلبة، يف جتارة 
يوؤثر  وال�سفن-  والطائرات  واملجوهرات  الذهب  ت�سمل  -التي  بريطانيا 
الثاين  كانون  يناير  من  املدة  يف  اجلاري  واحل�ساب  التجارة  بيانات  يف 
احل�ساب اجلاري  وُعّدل عجز   .2016 الأول  دي�سمرب كانون  2015 حتى 
من  الجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة   5.0 اإىل  باخلف�س   2015 لعام 
عجز  اأي�سا  املكتب  وعدل  باملئة.   5.4 البالغ  ال�سابق  يف  املعلن  الرقم 
من  باملئة   5.4 اإىل  باخلف�س   2016 من  الثاين  للربع  اجلاري  احل�ساب 
الناجت املحلي الجمايل من 5.9 باملئة. واأجرى اأي�سا تعديالت كبرية يف 
العجز التجاري لربيطانيا. وقال مكتب الح�ساءات اإن تقديراته الرئي�سية 
للناجت املحلي الجمايل مل تتاأثر. و�رشح وزير التجارة الدولية الربيطاين 
يف  لع�سويتها  جديدة  �رشوط  باإعداد  �ستبداأ  اململكة  باأن  فوك�س،  وليام 
الأوروبللي. وجاء يف  الحتاد  قبل خروجها من  العاملية  التجارة  منظمة 
بيان لفوك�س، اإنه "من اأجل تقليل ال�سطراب يف التجارة العاملية ب�سبب 
خروجنا من الحتاد الأوروبي، �ستقوم احلكومة، يف املدة املقبلة، باإعداد 
يف  كاأع�ساء  الإمكان،  قدر  التزاماتنا،  �ستكرر  التي  الالزمة،  امل�ساريع 

منظمة التجارة العاملية.

رئيس السوق المالية السعودية: طرح أرامكو لن يتطلب تغييرًا في القواعد
اأكد حممد بن عبد اهلل القويز نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اأّل  املرجح  من  اأنه  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  هياأة 
ال�سعودية  اأرامكو  النفط  لعمالق  العام  الطرح  يتطلب 
اأي تعديالت رئي�سية على قواعد �سوق الأوراق  اإجراء 

املالية يف اململكة.
اأويل  اأكرب طرح  اأرامكو تنفيذ ما قد يكون  وت�ستهدف 

يف العامل يف 2018. 
واإىل جانب الإدراج يف ال�سوق املحلية تدر�س ال�رشكة 
بينها  العاملية  الأ�سواق  من  واحد  يف  الإدراج  حاليا 

نيويورك ولندن وهوجن كوجن واليابان.
ويف وقت �سابق من العام احلايل ك�سف ويل ويل العهد 
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان عن "روؤية 2030" 
وهي خطة طموح تهدف اإىل اإنهاء اعتماد البالد على 
واإدراج  لال�ستثمار.  عاملية  قوة  اإىل  وحتويلها  النفط 

حمور  هي  اأرامكو  يف  باملئة  خم�سة  من  اأقل  ح�سة 
هذه اجلهود.

وكالتي  مللع  م�سرتكة  مقابلة  خللالل  القويز  وقللال 
اإن  للهياأة  موؤمتر  هام�س  على  وبلومربج  رويللرتز 
الإدراج  باآليات  �سيتعلق  الوحيد  املحتمل  التح�سري 
لأ�سهمها  مزدوج  لإدراج  اأرامكو  �سعي  حال  املزدوج 

حمليا وخارجيا.
لكن القويز اأ�ساف اأن اأي تعديالت �ستكون ذات طبيعة 

ت�سغيلية اأكر منها تنظيمية.
وقال "اإذا حدث وكان هناك قرار لالإدراج يف بور�سة 
اأو اأي �رشكة  اأخرى - �سواء كان ذلك يتعلق باأرامكو 
لكن  اجلهود  لبع�س  حاجة  هناك  ف�ستكون  اأخللرى- 
معظم هذه اجلهود �ستكون ذات طبيعة ت�سغيلية اأكر 

منها تنظيمية."
فيما  بالبور�سة  �ستتعلق  اجلهود  تلك  اأن  واأو�سح 
م�ساركة  ب�ساأن  الأخرى  الأ�سواق  مع  التن�سيق  يخ�س 

املعلومات وحتويل ال�سفقات من �سوق لآخر.
اأمورا غري  الطرح  يت�سمن هيكل  "ما مل  قائال  وتابع 
اإ�سايف  تغيري  لأي  حاجة  هناك  تكون  لن  متوقعة... 

يف قواعد الهياأة."
من  مزوج  اإدراج  اأي  ال�سعودية  البور�سة  ت�سهد  ومل 

قبل.
اأن  �ساأنه  من  لأرامكو  العام  الطرح  اإن  القويز  وقال 
ي�سع ال�سعودية على خريطة الأ�سواق العاملية وتوقع 
يف  الأجنبية  التدفقات  من  املزيد  ال�سوق  ت�سهد  اأن 

اأعقاب الطرح.
ال�سوق  ت�سبح  لأن  خطة  لديها  "ال�سعودية  وقللال 
الرئي�سي يف املنطقة واأحد الأ�سواق العاملية الرئي�سية 
حيث  من  �سواء  لذلك  توؤهلها  التي  العوامل  ولديها 
البنية  اأو  الللطللروحللات  عللدد  اأو  ال�سيولة  اأو  احلجم 

الأ�سا�سية التنظيمية.
ي�سع  جديدا  عامال  �ستكون  اأرامللكللو  طللرح  "خطط 

اأن  نتوقع  العاملية...  اخلريطة  على  ال�سعودية  ال�سوق 
ن�سهد مزيدا من التدفقات الجنبية بعد الطرح."

اأهداف  لتحقيق  برناجما  اأعللدت  الهياأة  اأن  واأ�ساف 
روؤية 2030 واأن من املتوقع �سدور ال�سيغة النهائية 
للربنامج خالل الأ�سبوعني املقبلني. ويركز الربنامج 
التمويل  باإتاحة  تتعلق  رئي�سية  حماور  اأربعة  على 

وال�ستثمار و�سمان �سفافية ال�سوق وبناء القدرات.
من  عدد  تبني  على  املالية  ال�سوق  هياأة  عكفت  وقد 
كفاءة  تعزيز  اىل  الهادفة  واملبادرات  الإ�سالحات 
الأ�سواق  ملوؤ�رشات  الن�سمام  من  ومتكينه  ال�سوق 

العاملية مثل موؤ�رش اإم.اآي.�سي.اآي لالأ�سواق النا�سئة.
اأملللام  تللدريللجللي  ب�سكل  اللل�للسللوق  فللتللح  ذللللك  و�للسللمللل 
بنظام  للعمل  خطة  واإعللالن  الأجللانللب  امل�ستثمرين 
واملتوقع   )2+T( يومني  بعد  ال�سفقات  ت�سوية 

تطبيقه يف نهاية الن�سف الأول من 2017.
البور�سة  اأعلنت  احلايل  العام  من  �سابق  وقت  ويف 

ال�سعودية عزمها اإن�ساء �سوق ثانوي لالأ�سهم ي�ستهدف 
ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة ومن املتوقع اإنطالقه 
اإن هناك نحو ع�رش  القويز  العام املقبل. وقال  اوائل 
�رشكات تقدمت بطلبات لالن�سمام اإىل ال�سوق الثانوي 
وذلك قبل النتهاء من و�سع القواعد النهائية لل�سوق 

واإن العدد قابل للزيادة.
واأ�ساف اأن البور�سة قررت تاأجيل خطط لإن�ساء �سوق 
اأويل قد ي�سم الأ�سهم القيادية يف ال�سوق حلني اإطالق 
بعد  ال�سفقات  ت�سوية  بنظام  والعمل  الثانوي  ال�سوق 

يومني وذلك لتمكني ال�سوق من ا�ستيعاب التغيريات.
وقال القويز اإن هياأة ال�سوق املالية �ستطلق بالتعاون 
مع وزارة التجارة وال�ستثمار قواعد جديدة حلوكمة 
وقف  بللاأن  م�رش  ال�سعودية  اأبلغت  وقللد  ال�رشكات. 
بح�سب   - اإليها  ال�سعودية  النفط  منتجات  �سحنات 
اتفاق تقدر قيمته بل23 مليار دولر - اإىل اأجل غري 

م�سمى، ما قد يعمق اخلالف بني البلدين.

خالف  بعد  ال�سعودية  اتخذتها  التي  اخلطوة  وجاءت 
البلدين ب�ساأن ال�رشاع يف �سوريا، وتقارب م�رش اأكر 
مع رو�سيا، الداعم الأ�سا�سي للرئي�س ب�سار الأ�سد، الذي 

تعار�سه ال�سعودية.
وكانت م�رش قد طرحت يف ت�رشين الأول مناق�سات 
من  املكرر،  النفط  منتجات  من  بحاجتها  لتزويدها 
ال�سوق  احتياجات  ل�سد  واملازوت  وال�سولر  البنزين 
تقدر  �سحنة  اأرامللكللو  وقللف  عقب  امللل�للرشي.  املحلي 

بل700.000 طن.
وزارة  يف  م�سوؤول  عن  بر�س  فران�س  وكالة  ونقلت 
الأ�سواق  من  �سن�سرتي  نوفمرب،  "يف  قوله  البرتول 
العاملية". وكانت ال�سعودية قد مدت م�رش مبليارات 
الدولرات على هياأة م�ساعدات وقرو�س، بعد اإطاحة 
وتويل   ،2013 يف  مر�سي  حممد  بالرئي�س  اجلي�س 
ال�سلطة، ثم زيارة امللك  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�س عبد 

�سلمان للقاهرة يف ني�سان.

أسعار النفط تتراجع بسبب عودة الشكوك 
بخفض اإلنتاج

هبطت اأ�سعار النفط، اأم�س الأربعاء، ب�سبب ا�ستمرار ال�سكوك يف اأن 
اخلف�س املزمع يف اإنتاج النفط اخلام والذي تقوده اأوبك ورو�سيا 
الذي  املعرو�س  فائ�س  على  للق�ساء  يكفي  مبا  كبريا  �سيكون 

تعانيه الأ�سواق منذ اأكر من عامني.
وهبطت اأ�سعار التعاقدات الآجلة خلام برنت الدويل 24 �سنتا اأو 
اآخر  للربميل باملقارنة مع  53.69 دولراً  اإىل  0.45 يف املئة 

اإغالق لها .
الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خلام  الآجلة  التعاقدات  اأ�سعار  وهبطت 
دولراً   50.74 اإىل  املئة  يف   0.37 اأو  �سنتا   19 الأمللريكللي 

للربميل.
املئة  يف   19 بلغ  كبري  ب�سكل  النفط  اأ�سعار  وارتفعت 
بعد اأن اأعلنت اأوبك ورو�سيا الأ�سبوع املا�سي اأنهما 
�ستخف�سان ب�سكل م�سرتك الإنتاج العام املقبل يف 

حماولة لتعزيز الأ�سواق.
ولكن �سكوكا ظهرت بعد ذلك ب�ساأن ما اإذا كانت 
لإنهاء  يكفي  مبا  كبرية  املزمعة  التخفي�سات 
الفائ�س بعد اأن حتدثت كل من اأوبك ورو�سيا 

عن اإنتاج قيا�سي.
�سهيل  الإملللاراتلللي  الللطللاقللة  وقلللال وزيلللر 

اإنه  الأربللعللاء  يللوم  املللزروعللي  حممد  بن 
تعهدات  على  احل�سول  ب�ساأن  متفائل 
اأوبك  خللارج  امل�ستقلني  املنتجني  من 
الجتماع  يف  وذلك  الإنتاج  بخف�س 
دي�سمرب  من  العا�رش  يف  يعقد  الللذي 

اللم�سات  لو�سع  الأول  كللانللون 
للحد  عاملي  اتفاق  على  النهائية 

من اإمدادات النفط.
لل�سحفيني  املللزروعللي  وقللال 
بلومربج  قمة  هام�س  على 

متفائلون  "نحن  لالأ�سواق 
على  احلللل�لللسلللول  بللل�لللسلللاأن 
املنتجني  مللن  تللعللهللدات 
اأن  اعتقد  اأوبلللك.  خللارج 
ما حددناه لهم معقول 

وهو ن�سف ما التزمت 
به اأوبك نف�سها."

واتلللفلللقلللت اأوبلللللك 
املا�سي  ال�سبوع 
تقلي�س  علللللى 

بنحو  الإنللتللاج 
مليون   1.2
بلللللرمللللليلللللل 
يللللوملللليللللا 
من  ابتداًء 

يناير كانون الثاين يف م�سعى للحد من تخمة الإمدادات العاملية 
ودعم اأ�سعار النفط.

اإ�سايف  ي�سهم املنتجون من خارجها بخف�س  باأن  اأوبك  وتاأمل 
مقداره 600 األف برميل يوميا لدعم جهودها. وقالت رو�سيا اإنها 

�ستخف�س الإنتاج بنحو 300 األف برميل يوميا.
وردا على �سوؤال عما اإذا كانت اأوبك ورو�سيا �ستلتزمان وحدهما 
اأوبك على تعهدات  اإذا مل حت�سل  باتفاق عاملي خلف�س الإنتاج 
من بقية املنتجني امل�ستقلني بخف�س اإجمايل 600 األف برميل 
يوميا، قال املزروعي "دعونا ل نقفز اىل ال�ستنتاجات. فلننتظر 

حلني عقد الجتماع".

سنغافورة- متابعة

نيويورك- متابعة

واشنطن- متابعة

لندن- متابعة

لندن- متابعةبنجالور- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

الرياض- متابعة


