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حركة االسهم

نيكي يرتفع لليوم السادس على التوالي

عجز الحكومة األميركية 
137 مليار دوالر في شهر

أسهم البنوك اإليطالية ترفع المعنويات 
في أوروبا

فنزويال تغلق الحدود مع كولومبيا 
لمكافحة تهريب السلع

الذهب يتراجع قبيل اجتماع 
الفيدرالي األميركي

خ�سائره  القيا�سي  نيكي  م�ؤ�رش  ع��ض 
ل����أوراق  ط�كي�  ب�ر�سة  يف  املبكرة 
للجل�سة  و�سعد  الث�ثاء  ي���م  املالية 
الث�ثاء،  اأم�ض  الت�ايل،  على  ال�ساد�سة 
من  حمتملة  م�سرتيات  من  الدعم  وجاء 
على  امل�ستثمرين  واإقبال  اليابان  بنك 
الطلب  على  تعتمد  اأرخ�ض  اأ�سهم  ���رشاء 
اإىل  املئة  يف   0.5 نيكي  املحلي.وارتفع 
19250.52 نقطة لي�سجل اأعلى م�ست�ى 

اإغ�ق منذ 30 دي�سمرب كان�ن الأول من 
العام املا�سي.

و�سعد م�ؤ�رش ت�بك�ض الأو�سع نطاقا 0.6 
يف املئة اإىل 1540.25 نقطة.

رئي�سي  م�ؤ�رش  نيكي، ه�  م�ؤ�رش  اأن  يذكر 
ب�ر�سة  يف  اليابانية  الأ���س��ه��م  ل�س�ق 
احت�سابه  ويتم  الأ�سهم،  لتبادل  ط�كي� 
كيزاي  نيه�ن  �سحيفة  قبل  من  ي�ميا 
يقي�ض  وه�   ،1950 عام  منذ  �سيمب�ن 
قطاع  على  يركز  ول  عام  ب�سكل  ال�س�ق 

معني.

اإن  الأم��رك��ي��ة،  اخل��زان��ة  وزارة  ق��ال��ت 
مليار   137 بلغ  عجزا  �سجلت  احلك�مة 
الثاين  ت�رشين  يف  بامليزانية  دولر 

بزيادة 112 باملئة على اأ�سا�ض �سن�ي.
65 مليار دولر يف  كان عجز امليزانية 
ن�فمرب ت�رشين الثاين 2015 وفقا لبيان 

امليزانية ال�سهري ال�سادر عن اخلزانة.
اآراءهم  رويرتز  ا�ستطلعت  حملل�ن  ت�قع 

ال�سهر  دولر  مليار   135 العجز  يبلغ  اأن 
املا�سي.

181 مليار دولر من بداية  وبلغ العجز 
 201 مع  مقارنة   2017 املالية  ال�سنة 
ال�سنة  من  ذاتها  امل��دة  يف  دولر  مليار 
اثنني  الإي����رادات  وانخف�ست  ال�سابقة. 
مليار   200 اإىل  املا�سي  ال�سهر  باملئة 
 2015 الثاين  ت�رشين  مع  مقارنة  دولر 
يف حني زاد الإنفاق 25 باملئة عنه قبل 

عام اإىل 337 مليار دولر.

و�سط  الإي��ط��ال��ي��ة  البن�ك  اأ�سهم  ارتفعت 
اأح��دث  عقب  بالتقلب  ات�سمت  تعام�ت 
م�ساٍع من بنك اأوين كريديت لتعزيز ق�ائمه 
املالية يف حني خيم الهدوء ب�سكل عام على 

ب�ر�سات الأ�سهم يف اأوروبا عند الفتح.
الأوروب��ي   600 �ست�ك�ض  م�ؤ�رش  وارتفع 
على  فتح  اأن  بعد  املئة  يف   0.3 بن�سبة 

انخفا�ض طفيف بينما �سعد م�ؤ�رش البن�ك 
الإيطالية 1.3 يف املئة.

وعك�ض �سهم اأوين كريديت اخل�سائر املبكرة 
من  اأك��ر  بارتفاع  ت��داول  وج��رى  �رشيعا 

ث�ثة يف املئة. 
دي  با�سي  دي  م�نتي  بنك  �سهم  وارتفع 
م�سدر  قال  اأن  بعد  املئة  يف   2.4 �سيينا 
يف اخلزانة ي�م الثنني اإن ايطاليا م�ستعدة 

ل�سخ راأ�ض مال يف البنك.

ال�سلطات يف فنزوي� احلدود مع  اأغلقت 
ك�ل�مبيا ملدة 72 �ساعة يف اإطار اإجراءات 
مكافحة التهريب التي تتخذها الب�د يف ظل 

الأزمة القت�سادية احلادة التي تعي�سها.
م��ادورو  نيك�ل�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  وق��ال 
املناطق  يف  ن�ساطها  متار�ض  التي  "املافيا"  اإن 
بليغة  اأ����رشار  يف  تت�سبب  البلدين  ب��ني  احل��دودي��ة 

ل�قت�ساد.
ال�سلع ال�رشورية املدع�مة من  وتخرج كميات كبرة من 
ال�سلع  ال�ق�د وبع�ض  احلك�مة ال�سرتاكية يف فنزوي�، مثل 
اأيدي  على  ك�ل�مبيا  اإىل  احل��دود  عرب  الب�د  من  الأ�سا�سية، 

املهربني الذين يحقق�ن اأرباحا هائلة من بيعها.
العملة  من  الإط�ق،  على  الأكرب  اجلديدة،  الفئة  اأن  الرئي�ض،  واأعلن 

الفنزويلية �س�ف ُتطرح للتداول بني امل�اطنني يف وقت قريب.
مينع  �س�ف  الإج��راء  هذا  اإن  م��ادورو  الرئي�ض  قال  املافيا"  "حتطيم 

املافيا من اإحلاق املزيد من الأ�رشار بالعملة املحلية.
واأ�ساف: "دع�نا نحطم املافيا قبل اأن تدمر ب�دنا واقت�سادنا."

اأمام  "حتميا و�رشوريا" لإغ�ق الطريق  اإجراًء  اإغ�ق احلدود كان  اأن  واأكد 

مافيا التهريب يف املنطقة احلدودية بني فنزوي� وك�ل�مبيا.
واأعربت ك�ل�مبيا عن ا�ستيائها لعدم ا�ست�سارتها اأو اإب�غها قبل غلق احلدود 
مكافحة  يف  التعاون  على  اتفاق  اإىل  ت��س�  اجلانبان  لكن  ال�قت.  ذلك  يف 
اجلرمية والتهريب على احلدود فيما بني البلدين، البالغ ط�لها 2200 كيل� 
احلدودية يف  املدن  �سكان  ي�اجهها  القرار عن �سع�بات كبرة  واأ�سفر  مرت. 

فنزوي� وتعطل لأغلب م�ساحلهم.
�ساعة مبجرد   72 بعد  �سيعاد فتحها  احلدود  اأن  اأكد  الفنزويلي  الرئي�ض  لكن 
وقف التعامل بالفئة النقدية "100 ب�ليفار"، والتي متثل نح� ن�سف الأوراق 

النقدية امل�ج�دة يف الب�د.
وت�ستمر ال�سلطات يف فنزوي� يف تبديل العم�ت املعدنية والفئات الأقل من 
الب�ليفار بالفئة اجلديدة لع�رشة اأيام، لكن عملية التبديل �س�ف تتم يف البنك 

املركزي فقط.
واتخذت الهند اإجراًء م�سابها باإ�سدار فئة جديدة بقيمة اأكرب من الروبية ال�سهر 

املا�سي، ما اأدى اإىل تعطل م�سالح امل�اطنني ب�سبب عمليات التبديل.
اأغلبها  300 مليار ب�ليفار،  اأن ع�سابات التهريب متتلك نح�  واأكد مادورو 
من فئة مئة ب�ليفار. واأ�ساف اأن هناك "خمازن كاملة متتلئ باأوراق نقدية 
ب�كارامانغ"،  مايكاو،  قرطاجنة،  ك�ك�تا،  مدن  يف  ب�ليفار   100 فئة  من 
الربية،  باإغ�ق احلدود  اأ�سدرت تعليمات  "لقد  وهي مدن ك�ل�مبية. وتابع: 
والبحرية، واجل�ية حتى ي�ستحيل دخ�ل هذه الأوراق النقدية اإىل الب�د وتظل 

عالقة مع املحتالني يف اخلارج."

قبيل  ل�أرباح  امل�ستثمرين  جني  ا�ستمرار  مع  الذهب،  اأ�سعار  تراجعت 
الأمريكي(،  املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي  ملجل�ض  اجتماع 
الذي قد ي�سر اإىل زيادة جديدة يف معدل الفائدة يف ظل حالة التفاوؤل 
 04:25 ال�ساعة  وبحل�ل  ملحللني.  وفقًا  الأمركي،  القت�ساد  حيال 
 1159 اإىل   0.04% للذهب  الف�ري  ال�سعر  تراجع  جرينت�ض،  بت�قيت 
للذهب  الأمركية  الآجلة  العق�د  وهبطت  )الأون�سة(،  ل�أوقية  دولراً 
وانخف�ست  ل�أوقية.  دولرا   1164.9 ليبلغ   0.08% اأو  �سنتًا   95
ل�أوقية.  17.182 دولراً  اإىل   0.03% الف�رية  الف�سة يف املعام�ت 
ومع تراجع الذهب يف هذه الأثناء، ارتفع م�ؤ�رش الدولر %0.03 اأمام 
املحلل  عبداهلل  وقال حممد  نقطة.   101.6 اإىل  الرئي�سية  العم�ت  �سلة 
احلذر؛  عليهما  ي�سيطر  وال��دولر  الذهب  تداولت  اإن  العم�ت،  باأ�س�اق 
الي�م،  متاأخر  وقت  يف  اجتماعه  �سيبداأ  الذي  الفيدرايل  لقرارات  ترقبًا 

و�سط تكهنات برفع الفائدة.
يف  الدولر  م�ؤ�رش  اأمام  تتحرك  الرئي�سية  العم�ت  اأن  عبداهلل  واأو�سح 

نطاق غر لفت لنظر؛ نتيجة لرتقب نتائج اجتماع املركزي الأمركي.
قليلة  ت��داول  باأحجام  والتعامل  بالرتيث  املتعاملني  عبداهلل  ون�سح 
تلك  يف  الأ�سفر  املعدن  باأداء  املحتمل  التذبذب  خلط�رة  نظراً  ن�سبيًا؛ 

املدة.

النفط يتراجع قليال عقب االرتفاعات القوية 
اإقبال  مع  الث�ثاء،  اأم�ض  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
ث�ث  عقب  الأرب���اح  جلني  البيع  على  املتعاملني 
لأعلى  الأ�سعار  ارتفاع  وبعد  املكا�سب،  من  جل�سات 
اأوبك  ت��سلت  اأن  بعد  عام،  من  اأكر  يف  م�ست�ياتها 
وبع�ض مناف�سيها اإىل اأول اتفاق لهم منذ عام 2001 

لتقلي�ض الإنتاج.
اأويل  ل�ك  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  فيم حني �رشح 
التلفزي�ن  ملحطة  كبروف  علي  وحيد  الرو�سية 
�سعر  ي��رتاوح  اأن  يت�قع  باأنه   ،24 رو�سيا  الر�سمية 

النفط اخلام بني 40 و50 دولرا العام املقبل.
جرى  جرينت�ض،  بت�قيت   4،35 ال�ساعة  وبحل�ل 
تداول العق�د الآجلة خلام برنت ب�سعر 55.62 دولر 

للربميل، بانخفا�ض 7 �سنتات؛ ما يعادل 0.11%.

يعادل  ما  �سنتًا؛   13 الأمركي  اخل��ام  �سعر  وهبط 
52.69 دولر للربميل. اإىل   0.27%

"من  ال�سلع،  باأ�س�اق  املحلل  كرم  ح�سن  اأحمد  قال 
من  ���رشي��ع��ة  ج��ن��ي  عمليات  حت���دث  اأن  الطبيعي 
اخلام  اأ���س���اق  على  ي�سيطرون  الذين  امل�ساربني 
عقب  وذل���ك  اخل���ا����رشة؛  امل��راك��ز  بع�ض  لتغطية 
بعد  اخلام   اأ�سعار  �سهدتها  التي  الق�ية  الرتفاعات 
التفاق التاريخي الذي ت��سلت اليه اأوبك وم�ستقل�ن 

ملعاجلة تخمة املعرو�ض".
يف  اأخ��راً  ظهرت  التي  الت�سكيكات  اأن  ك��رم،  وب��ني 
مراكز  وتقارير  التاريخي،  الت��ف��اق  ه��ذا  تطبيق 
ي�سل  قد  م�ست�ى  اإىل  الأ�سعار  هب�ط  عن  الأبحاث 
اإىل 40 دولراً حال عدم تنفيذ التفاق الأخر بفيينا 

وراء الرتاجعات الطفيفة الي�م.
البلدان  منظمة  داخ��ل  من  النفط  منتج�  وت��سل 

ال�سبت  ي���م  وخ��ارج��ه��ا،  اأوب���ك  للبرتول  امل�سدرة 
لتقييد   2001 منذ  م�سرتك  اتفاق  اأول  اإىل  املا�سي، 
اإنتاج اخلام، وتخفيف تخمة املعرو�ض ب�اقع 558 

األف برميل ي�ميًا.
وبني كرم، اأن البيانات الأخرة عن اإنتاج ال�سع�دية 
والعراق من اخلام يف ن�فمرب اأثارت بع�ض املخاوف 

لدى التجار.
الث�ثاء  الإيراين بيجن زنغنه ي�م  النفط  وقال وزير 
نطاق  يف  النفط  اأ�سعار  ت�ستقر  اأن  املرجح  من  اإن��ه 
فعل  رد  اأن  اإىل  م�سرا  للربميل  دولرا  و55   50 ال� 
ال�س�ق لتفاق اأوبك الأخر ب�ساأن خف�ض الإنتاج كان 

اإيجابيا.
ونقلت وكالة فار�ض ل�أنباء عن زنغنه ق�له "جميع 
من  �سرتتفع.  النفط  اأ�سعار  اأن  اإىل  ت�سر  ال��دللت 
اإن  الق�ل  بالتاأكيد  ميكنني  لكن  التنب�ؤ،  ال�سعب 

الأ�سعار �ست�ستقر ما بني 50 و55 دولراً للربميل."
نظره  مع  اجتماع  عقب  زنغنه  ت�رشيحات  جاءت 
�ست�سع  اإي��ران  اإن  وق��ال  ن�فاك.  الك�سندر  الرو�سي 
اللم�سات النهائية خ�ل ي�مني على اتفاق لبيع 100 

األف برميل ي�ميا من النفط اخلام لرو�سيا.
ن�فاك  األك�سندر  الرو�سي  الطاقة  وزير  قال  حني  يف 
يف مقابلة �سحفية، اإن خف�ض اإنتاج ب�ده من النفط 
مب�جب اتفاق جرى الت��سل اإليه بني منظمة البلدان 
يف  الأع�ساء  غر  والدول  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة 
الأرجح  على  �سي�سل  اجلاري  ال�سهر  خ�ل  املنظمة 

اإىل 300 األف برميل ي�ميا يف ماي� اآيار. 
عن  النم�ساوية  الي�مية  بري�ض  دي  �سحفية  ونقلت 
مب�جب  النفط  من  ب���ده  اإنتاج  خف�ض  اإن  ن�فاك، 
اتفاق جرى الت��سل اإليه بني منظمة البلدان امل�سدرة 
املنظمة  يف  الأع�ساء  غر  وال��دول  )اأوب��ك(  للبرتول 

 300 اإىل  الأرجح  �سي�سل على  اجلاري  ال�سهر  خ�ل 
"�سنحقق  م�سيفًا،  اآيار،  ماي�  يف  ي�ميا  برميل  األف 
الربع  بنهاية  األف برميل ي�ميا   200 ب�اقع  خف�سا 
األف يف ماي�   300 اإىل  الأرجح  الأول...�سن�سل على 

اآيار و�سنظل عند هذا امل�ست�ى حتى نهاية ي�ني�".
واأبلغ اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل منظمة البلدان 
برميل  ملي�ن   10.72 �سخ  باأنه  للبرتول  امل�سدرة 
من  ارت��ف��اع��ًا  وذل��ك  امل��ا���س��ي،  ن�فمرب  يف  ي�ميًا 
10.625 ملي�ن برميل ي�ميًا يف اأكت�بر ال�سابق له.
اإىل  اإنتاجها  بخف�ض  تعهدت  ال�سع�دية  وك��ان��ت 
10.058 ملي�ن برميل ي�ميًا يف اإطار التفاق الذي 
خلف�ض  املا�سي  ن�فمرب   30 يف  اأوبك  اإليه  ت��سلت 
برميل  ملي�ن   32.5 اإىل  املنظمة  اإنتاج  اإجمايل 

ي�ميًا.
الأخ��رة  البيانات  من  الرغم  على  اأن��ه  ك��رم،  واأك��د 

بانتعا�ض  حاليًا  متر  زال��ت  ما  اخل��ام  اأ�س�اق  اأن  اإل 
و�سعيها  اأوب��ك،  ق��رارات  من  دعم  و�سط  م�سب�ق  غر 
ثم  ومن  الإنتاج  �سبط  اإىل  الأع�ساء  غر  الدول  مع 

الأ�سعار.
من  بدءاً  التنفيذ  حيز  التفاق  دخ�ل  اأن  كرم،  وبني 
يناير �سيدفع الأ�سعار ل�رتفاع اإىل م�ست�يات تقرتب 

من 60 دولراً للربميل.
وال�ليات  اأوروب��ا  يف  زبائنها  ال�سع�دية  واأخطرت 
�ستخف�ض  باأنها  املا�سي،  اجلمعة  ي���م  املتحدة، 
اإ�سارة  ابتداًء من يناير املقبل يف  النفطية  اإمداداتها 

اىل اأنها بداأت بالفعل تنفيذ خطة خف�ض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر ن�فاك، يف م�ؤمتر 
�سحفي بفيينا بعد التفاق، ي�م ال�سبت املا�سي، اإن 
األف   300 �ستك�ن  اخلف�ض  هذا  رو�سيا يف  م�ساهمة 

برميل ي�ميًا.

البنوك الحكومية في مصر تشتري الدوالر 
مقابل 18 جنيهًا

الدولر  �رشاء  الأوىل  للمرة  م�رش،  يف  احلك�مية  البن�ك  ب��داأت 
ال�سهر  بالكامل  ال�رشف  �سعر  حترير  منذ  جنيها   18 مقابل 

املا�سي.
كانت م�رش فاجاأت الأ�س�اق يف الثالث من ن�فمرب ت�رشين الثاين 
عندما تخلت عن ربط اجلنيه بالدولر الأمركي يف اإجراء يهدف 
التي  ال�س�داء  ال�س�ق  راأ�سمالية والق�ساء على  اىل جذب تدفقات 

كادت حتل حمل البن�ك.
والبنك  م�رش  بنك  غررّ  جرينت�ض  بت�قيت   0630 ال�ساعة  وعند 
الأهلي امل�رش اأ�سعار �رشاء الدولر يف ثانية واحدة من 17.95 

جنيه اإىل 18 جنيها مقابل بيعه ب�سعر 18.25 جنيه.
"هذه  كابيتال  اأرق���ام  من  الد�س�قي  ريهام  وقالت 

من  التاأكد  يريد  امل�رشيف  القطاع  مت�قعة.  الأ�سعار 
عدم ع�دة ال�س�ق امل�ازية مرة اأخرى بجانب وج�د 

طلبات ا�ستراد من التجار عند هذه امل�ست�يات.
ال�ستراد  مت���ي��ل  يف  رغ��ب��ة  ه��ن��اك  "مادامت 

اأمام  النزول  اجلنيه  ف�سي�ا�سل  الأ�سعار  بهذه 
الدولر".

ل��روي��رتز  وم�����س��ت���ردون  م�رشفي�ن  وق���ال 
متطلبات  ك��ل  بالفعل  وف��رت  البن�ك  اإن 

م�ست�ردي ال�سلع الأ�سا�سية وغر الأ�سا�سية 
خ�ل املدة املا�سية ولديها الآن وفرة.

امل���ازي��ة  ال�����س���ق  يف  متعامل  وق���ال 
جنيه   18.25 عند  "ن�سرتي  لرويرتز 
قمنا  نعم  18.40 جنيه.  ونبيع عند 
لبن�ك  امل�ست�يات  هذه  عند  بالبيع 
خا�سة اأم�ض الثنني ولكنها اأ�سعار 

منفردة حلالت حمددة".
وبحل�ل ال�ساعة 0931 بت�قيت 
اأ�سعار  مت��سط  بلغ  جرينت�ض 
يف  العاملة  ال��ب��ن���ك  ����رشاء 

 18 بني  ما  للدولر  م�رش 
و18.30 جنيه والبيع ما 
و18.50   18.25 بني 

جنيه.
وع��ا���س��ت م�����رش يف 
القليلة  ال�����س��ن���ات 
امل��ا���س��ي��ة ح��ال��ة 
اقت�سادي  تده�ر 

و����س���ط ت��ف��اق��م 
امل���ازن��ة  عجز 
وارت������ف������اع 
ال��ت�����س��خ��م 

وت����راج����ع 
اإن�����ت�����اج 

ال�رشكات وامل�سانع و�سح �سديد يف العملة ال�سعبة يف ظل غياب 
ال�سائحني وامل�ستثمرين الأجانب وتراجع اإيرادات قناة ال�س�ي�ض.

وقال م�رشيف يف بنك خا�ض لرويرتز "كلما زادت اأ�سعار �رشاء 
عن  الأف��راد  تنازل  ح�سيلة  زي��ادة  وجدنا  كلما  للدولر  البن�ك 
العملة ال�سعبة واأي�سا التح�يل من ال�دائع الدولرية اإىل اجلنيه 

امل�رشي".
يزيد  وق��د  الأجنبية  ال�ستثمارات  العملة  حترير  و�سي�سجع 
ن ال�رشكات من احل�س�ل على الدولر من البن�ك  ال�سادرات وميكرّ
بعد  جديد  من  الكامل  الإنتاج  اىل  يعيدها  مبا  ال�س�ق  باأ�سعار 
عدم  ب�سبب  املا�سية  املدة  خ�ل  الإنتاجية  العمليات  خف�ض 

ت�افر الدولر ال�زم ل�رشاء امل�اد اخلام.
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