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حركة االسهم

أسعار االستيراد في كوريا الجنوبية 
ترتفع للمرة األولى 

صادرات إيران النفطية تتراجع في 
ديسمبر ألدنى مستوى في 5 أشهر

معنويات المصنعين في اليابان ترتفع 
إلى أعلى مستوياتها في عام

تراجع األسهم األوروبية من أعلى 
مستوى في 11 شهرًا

الصين تخطط لتشغيل مصفاة 
جديدة واستيراد الخام في 2017

الكوري  املركزي  البنك  بيانات من  اأظهرت 
قادت  النفط  اأ�سعار  يف  قفزة  اأن  اجلنوبي، 
املا�سي  ال�سهر  البالد  يف  اال�سترياد  اأ�سعار 
لالرتفاع للمرة االأوىل يف نحو اأربع �سنوات.
اال�سترياد  اأ���س��ع��ار  اإن  ك��وري��ا  بنك  وق���ال 
ارتفعت  )الوون(  املحلية  بالعملة  حم�سوبة 
يف نوفمرب ت�رشين الثاين بن�سبة 3.6 باملئة 

العام املا�سي مقارنة  ال�سهر نف�سه من  عن 
اأكتوبر  يف  باملئة   0.6 بلغ  انخفا�ض  مع 
التي  االوىل  املرة  هي  وهذه  االأول.  ت�رشين 
اأغ�سط�ض  منذ  اال�سترياد  اأ�سعار  فيها  ترتفع 
فرباير  منذ  زي��ادة  اأك��رب  ومتثل   2012 اأب 
�سباط من ذلك العام. واأرجع البنك املركزي 
على  باملئة   5.5 بلغت  قفزة  اإىل  الزيادة 
يف  اخل��ام  النفط  اأ�سعار  يف  �سنوي  اأ�سا�ض 

نوفمرب ت�رشين الثاين.

من  اإي��ران  �سادرات  اإن  مطلع  م�سدر  قال 
االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف  اخل���ام  النفط 
ت�رشين  نوفمرب  عن  باملئة  ثمانية  �ستهبط 
الثاين لت�سجل اأدنى م�ستوى يف خم�سة اأ�سهر 
حيث تعو�ض �سحنات اأقل اإىل ال�سني ودول 
اأخرى يف اآ�سيا زيادة ال�سادرات اإىل اأوروبا.
وجرى اإعفاء اإيران ال�سهر املا�سي من اتفاق 

مليون   1.2 بواقع  االإن��ت��اج  خلف�ض  اأوب��ك 
برميل يوميا ابتداًء من يناير كانون الثاين 

وكان من املتوقع اأن يرتفع اإنتاجها قليال.
ال�سادرات  و�سع  على  مطلعا  م�سدرا  لكن 
قال اإن �سادرات اإيران من اخلام با�ستثناء 
من  االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف  املكثفات 
برميل  مليون   1.88 اإىل  تهبط  اأن  املقرر 
يف  يوميا  برميل  مليون   2.04 من  يوميا 

نوفمرب ت�رشين الثاين.

يحظى  املركزي  اليابان  لبنك  م�سح  اأظهر 
مبتابعة وثيقة اأن معنويات كبار امل�سنعني 
�ستة  يف  االأوىل  للمرة  حت�سنت  اليابانيني 
ف�سول لت�سل اإىل اأعلى م�ستوياتها يف عام 
الني  تراجع  فيه  عزز  الذي  الوقت  يف  واحد 
االقت�ساد  اآف��اق  اخلارجي  النمو  وانتعا�ض 
الذي  "تاناكان"  م�سح  وخل�ض  الياباين. 
ون�رشت  امل��رك��زي  ال��ي��اب��ان  بنك  يجريه 

نتائجه، اإىل اأن ال�رشكات حافظت اأي�سا على 
توقعات  لتعزز  لالإنفاق  املتفائلة  خططها 
عن  �سيمتنع  امل��رك��زي  البنك  ب��اأن  ال�سوق 
تو�سيع برناجمه للتحفيز النقدي يف االأ�سهر 
املقبلة. لكن امل�سح اأظهر اأن الثقة يف قطاع 
اخلدمات مل تتغري عما كانت عليه قبل ثالثة 
اأ�سهر يف الوقت الذي يلحق فيه �سوء الطق�ض 
�رشرا باال�ستهالك اخلا�ض ما يوؤكد الطبيعة 
اله�سة وغري املنتظمة للتعايف يف ثالث اأكرب 

اقت�ساد يف العامل.

اأعلى  من  االأوروب��ي��ة،  االأ�سهم  تراجعت 
اأ�سهم  ه��وت  حيث  �سهرا   11 يف  م�ستوى 
بعدما  لالأدوية  ال�سوي�رشية  اكتليون  �رشكة 
االأمريكية  جون�سون  اآند  جون�سون  �رشكة  اأنهت 
اتفاق حمتمل  ب�ساأن  مباحثات  ال�سحية  للرعاية 

مع اأكرب �رشكة اأوروبية للتكنولوجيا احليوية.
االأوروبية  لالأ�سهم   600 �ستوك�ض  موؤ�رش  وانخف�ض 
0.4 باملئة يف التداوالت املبكرة وكان قطاعا الرعاية 
ال�سحية وال�سلع اال�ستهالكية من اأكرب القطاعات اخلا�رشة 
باملئة   1.5 االإيطالية  البنوك  موؤ�رش  ون��زل  املوؤ�رش.  على 
اجلل�سة  يف  حققها  التي  القوية  املكا�سب  بع�ض  عن  متخليا 
با�سي  دي  مونتي  بنك  اأ�سهم  على  التداول  وقف  ومت  ال�سابقة. 
البنك  اأكد  حيث  باملئة  اأربعة  من  باأكرث  قفزت  بعدما  �سيينا  دي 
باإتاحة  طلبه  رف�ض  االأوروب��ي  املركزي  البنك  اأن  املتعرث  االيطايل 
مكا�سبه  ميديا�ست  �سهم  ووا�سل  مال.  راأ�ض  له جلمع  الوقت  من  املزيد 
وقفز 7.4 باملئة ليكون االأف�سل اأداء على موؤ�رش �ستوك�ض 600. واأعلنت 
كل من فينينفي�ست وفيفندي اأكرب م�ساهمني يف ميديا�سات زيادة ح�ستيهما 
باملئة   40 ميديا�ست  اأ�سهم  و�سعدت  االإيطالية.  التلفزيوين  البث  �سبكة  يف 

خالل يومني. وهبط موؤ�رش فاينن�سال تاميز الربيطاين 0.3 باملئة وكاك 40 
الفرن�سي 0.5 باملئة وداك�ض االأملاين 0.2 باملئة �سباحا.

اإن  �سابق،  وقت  يف  دراج��ي،  ماريو  االأوروب��ي  املركزي  البنك  رئي�ض  وقال 
اقت�ساد منطقة اليورو �سيوا�سل التح�سن ببطء مع زيادة الت�سخم يف االأ�سهر 
املقبلة.  واأ�ساف دراجي اأن املخاطر التي حتيط باالقت�ساد نزولية؛ ما يعني 

اأنه من املرجح اأن يكون االأداء اأ�سواأ ال اأف�سل.
اليورو ب�سكل رئي�سي قد توؤثر  اقت�سادية تقع خارج منطقة  اأحداثا  اإن  وقال 
يف االقت�ساد. واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي عقب قرار البنك املركزي االأوروبي 
الطلب  تراجع  يثبط  اأن  املتوقع  "من  تغيري:  النقدية من دون  ال�سيا�سة  اإبقاء 

اخلارجي التعايف االقت�سادي يف منطقة اليورو".
االأدوات  جميع  با�ستخدام  االأمر  اقت�سى  اإذا  العمل  "�سنوا�سل  قائال:  وتابع 

املتاحة مبوجب �سالحياتنا".
وانخف�ض الناجت ال�سناعي يف منطقة اليورو يف اأكتوبر ت�رشين االأول لل�سهر 
الثاين على الرتتيب مقابل توقعات بزيادة طفيفة يف الوقت الذي تراجع فيه 
موؤ�رش على منو  املعمرة يف  اال�ستهالكية غري  وال�سلع  الو�سيطة  ال�سلع  اإنتاج 

حمدود للغاية يف الربع االأخري من العام. 
الناجت  اإن  )يورو�ستات(،  االأوروبي  لالحتاد  التابع  االإح�ساءات  مكتب  وقال 
ال�سناعي يف منطقة العملة املوحدة التي ت�سم 19 دولة انخف�ض يف اأكتوبر 
0.6 يف  ارتفع  لكنه  �سهري  اأ�سا�ض  املئة على  0.1 يف  بن�سبة  االأول  ت�رشين 

املئة على اأ�سا�ض �سنوي.

ال�سني  �رشكة  تبداأ  اأن  املتوقع  من  اإن  مطلعة،  م�سادر  ثالثة  قالت 
البحري )كنوك( ت�سغيل م�سفاة جديدة يف هويت�سو يف  للنفط  الوطنية 
الربع الثاين من عام 2017 مع التوجه لل�سعودية كمورد حمتمل للخام.
اإ�سافة  اأول  يوميا هي  برميل  األف   200 تبلغ طاقتها  التي  وامل�سفاة 
جديدة مل�سايف التكرير من قبل �رشكة الطاقة اململوكة للدولة منذ اأوائل 
2014 و�ست�سيف اإىل فائ�ض الوقود املتزايد يف ال�سني يف الوقت الذي 
ال�سترياد  تراخي�ض  منحها  بعد  اإنتاجها  امل�ستقلة  امل�سايف  فيه  ترفع 
اخلام العام املا�سي ما دفع اإنتاج امل�سايف يف البالد اىل االرتفاع اإىل 

م�ستوى قيا�سي يف نوفمرب ت�رشين الثاين.
تبداأ  اأن  املقرر  "من  بكني  يف  يعمل  التكرير  قطاع  يف  م�سوؤول  وقال 
ملعاجلة  مهياأة  بنية  مع  يونيو...  اأو  مايو  يف  العمل  اجلديدة  امل�سفاة 
درجات متو�سطة الكربيت ما ينطبق على اخلام املتو�سط من ال�سعودية 

ودرجات مماثلة من الكويت."
اأرامكو  مع  ل��الإم��دادات  التفاق  عمل  اإط��ار  و�سعت  "كنوك  واأ���س��اف 

)ال�سعودية( قبل مدة لكن الطرفني مل يتفقا على االأحجام بعد."
ثاين  يف  للمملكة  ال�سوقية  احل�سة  تنفيذه  حال  االتفاق  هذا  يعزز  وقد 
اأكرب م�ستهلك للنفط يف العامل بهدف التناف�ض مع م�سّدرين مثل رو�سيا 

والعراق.

موازنة السعودية لعام 2017 تعكس جهودها في مواجهة العجز الهائل
من املرجح على نطاق وا�سع اأن يواكب اإعالن موازنة 
احلكومة  اإع��الن   2017 لعام  ال�سعودية  احلكومة 
للعام  املوازنة  عجز  خف�ض  يف  كبري  جناح  حتقيق 
اأعلنتها قبل عام  التي  االأولية  التقديرات  اجلاري عن 
ما �سي�سمح لها باالإنفاق ب�سورة اأكرب على دعم النمو 

االقت�سادي.
اأ�سعب  اأح��د   2016 يف  ال�سعودي  االقت�ساد  و�سهد 
االأوقات منذ عقود مع تباطوؤ النمو وحماولة احلكومة 
عند  قيا�سيا  م�ستوى  بلغ  الذي  املوازنة  عجز  خف�ض 

.2015 367 مليار ريال )98 مليار دوالر( يف 
بارزون  واقت�ساديون  وحمللون  م�رشفيون  ويتوقع 
اأن تك�سف الريا�ض عن موازنة 2017 خالل اأ�سبوعني 
واأن تعلن خاللها حتقيق تقدم كبري يف �سبط املالية 

 12 قبل  الكثريون  يتوقعها  يكن  مل  ب�سورة  العامة 
حتول  باأن  للحكومة  ي�سمح  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  �سهرا. 
اأنظارها بعيدا عن اإدارة االأزمة املالية يف 2017 واأن 
تركز ب�سورة اأكرب على االإ�سالحات االقت�سادية ودعم 
منو القطاع اخلا�ض وتنويع االقت�ساد بعيدا عن النفط.
املقبل  "العام  لرويرتز  كبري  �سعودي  م�رشيف  قال 
�ستعمل احلكومة على حتقيق ميزانية متوازنة و�سرتكز 
ب�سورة اأكرب على خلق الوظائف وتطوير امل�رشوعات 

التي ت�ساعد ب�سورة مبا�رشة يف منو االقت�ساد."
من جانبه يقول االقت�سادي ال�سعودي البارز اإح�سان 
املقبل  العام  خالل  التحديات  اأب��رز  "اأحد  حليقة  بو 
اإىل  ال�سعيف  االقت�سادي  النمو  من  التحول  �ستكون 
على  �سرتكز  احلكومة  اأن  يل  ويبدو  اأعلى  منو  حتقيق 

ذلك خالل اإعداد ميزانية 2017."
قيمته  عجز  حتقيق  توقعت  ال�سعودية  احلكومة  كانت 

يف   2016 موازنة  اأعلنت  عندما  ريال  مليار   326
اأن اخلف�ض  يبدو  لكن  االأول املا�سي.  دي�سمرب كانون 
احلاد لالإنفاق واالإ�سالحات االقت�سادية التي اأعلنها 
ي�رشف  الذي  والتنمية  االقت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ض 
العهد االأمري حممد بن �سلمان �ستنجح  عليه ويل ويل 

يف خف�ض هذا الرقم ب�سكل كبري.
اال�ستثمار  لدى  االأبحاث  رئي�ض  ال�سديري  مازن  يقول 
للعام  املالية  �سيا�ستها  اململكة  "واجهت  كابيتال 
اجلاري بحذر وا�سح ونتوقع اأن تكون �سيا�سة التق�سف 
قد جنحت يف تقلي�ض حجم العجز املحتمل واإن كان 

لذلك اأثر يف االقت�ساد الكلي."
ف�سل  ال��ب��ارز  االقت�سادي  الكاتب  ال���راأي  ويوافقه 
�سيا�سة  ت�سهم  اأن  املتوقع  "من  قائال  البوعينني 
العجز  خف�ض  يف  احلكومة  انتهجتها  التي  التق�سف 
املتوقع وهذا اإن حدث فيح�سب للجهود احلكومية التي 

واإن  االإنفاق  ل�سبط  املتاحة  االأدوات  وفق  تعاملت 
انعك�ض ذلك على مكونات االقت�ساد."

وتوقع البوعينني اأن يبلغ العجز نحو 220 مليار ريال 
يف حني قال ال�سديري اإن توقعات اال�ستثمار كابيتال 
ال�سعودي  وت��وق��ع  ري���ال.  مليار   235 تبلغ  للعجز 
الفرن�سي كابيتال يف تقرير ت�سجيل عجز قيمته 231 
لال�ستثمار عجزا  توقعت جدوى  ريال يف حني  مليار 

مقداره 265 مليار ريال.
ويعني ذلك اأن العجز قد يبلغ يف املتو�سط بح�سب تلك 
اأو ما يعادل ع�رشة  240 مليار ريال  التوقعات نحو 
الناجت املحلي االإجمايل وهو رقم ال يزال  باملئة من 
 15 ن�سبته  بلغت  عجز  من  كثريا  اأق��ل  لكنه  مرتفعا 

باملئة من الناجت املحلي العام املا�سي.
ويعود النجاح يف اخلف�ض املتوقع للعجز اإىل عدد من 
االإجراءات ال�سارمة والقا�سية بينها مطالبة الوزارات 

العقود  على  االإن��ف��اق  بخف�ض  احلكومية  واجل��ه��ات 
القطاع اخلا�ض و�رشكات  وتاأجيل �رشف م�ستحقات 
العاملني  وع��الوات  مزايا  وخف�ض  الأ�سهر  املقاوالت 
امل�رشوعات  م��ن  ع��دد  واإل��غ��اء  احلكومي  بالقطاع 

وتقلي�ض دعم الوقود والطاقة واملياه.
واأدى ذلك اإىل تباطوؤ النمو االقت�سادي. ومن املتوقع 
اأن ينمو الناجت املحلي االإجمايل بن�سبة ترتاوح ما بني 
مع  مقارنة  اجلاري  العام  خالل  باملئة  و1.8   1.2

.2015 3.3 باملئة يف 
وتت�سمن خطة التحول الوطني التي اأعلنت يف يونيو 
على  ريال  مليار   270 نحو  احلكومة  اإنفاق  حزيران 
اىل  ت��ه��دف  م�����رشوع��ات  على  ���س��ن��وات  خم�ض  م��دى 
واخلدمات  التحتية  البنية  وحتديث  االقت�ساد  تنويع 

االجتماعية.
لكن يبدو اأن احلكومة مل ت�رشف �سوى قدر �سئيل من 

هذه االأموال حتى االآن. وقال م�سدر لرويرتز اإنه متت 
مطالبة الوزارات واجلهات احلكومية بخف�ض ميزانية 
اإطالق هذه  مبادرات خطة التحول الوطني حتى قبل 

امل�رشوعات.
احلكومة  تطلب  ان  الطبيعي  "من  البوعينني  يقول 
خف�ض تكلفة املبادرات مبا ي�ساعد على حتمل اأعبائها 
دون  من  بها  القبول  اأن  �سل�ض...اإذ  ب�سكل  وتنفيذها 
ال  قد  مالية  اأعباًء  احلكومة  �سيحمل  دقيق  متحي�ض 

ت�ستطيع القيام بها."
�سيا�سة  توؤدي  اأن  واملحللون  االقت�ساديون  ويتوقع 
اأكرب  التق�سف التي تبنتها احلكومة يف حتقيق مرونة 
االإي��رادات غري  مع منو  ال�سيما  املقبل  العام  لالإنفاق 
النفطية نتيجة زيادة ر�سوم البلدية والتاأ�سريات وعزم 
غري  البي�ساء  االأرا�سي  على  ر�سوم  فر�ض  احلكومة 

املطورة.

 التضخم في بريطانيا يرتفع ألعلى مستوياته 
متأثرًا بأسعار المالبس والوقود

يف  �سنوات  �ست  منذ  معدالتها  الأعلى  املالب�ض  اأ�سعار  ارتفاع  �ساعد 
نوفمرب/ يف  املئة  يف   1.2 اإىل  بريطانيا  يف  الت�سخم  ن�سبة  زيادة 
ت�رشين الثاين املا�سي مقابل 0.9 يف املئة يف اأكتوبر/ت�رشين االأول.
و�سجل موؤ�رش االأ�سعار اال�ستهالكية ل�سهر نوفمرب اأعلى م�ستوى له منذ 

اأكتوبر/ت�رشين االأول عام 2014 حينما بلغ 1.3 يف املئة.
وقال مكتب االإح�ساءات الوطني يف بريطانيا اإن زيادة اأ�سعار الوقود 
هي ال�سبب يف هذا االرتفاع الذي جاء اأعلى من املتوقع بقليل، لكن 
تذاكر  اأ�سعار  يف  جزئي  انخفا�ض  قابلها  الت�سخم  يف  الزيادة  هذه 

الطريان.
االإح�ساءات  مكتب  يف  الت�سخم  ق�سم  رئي�ض  بري�ستود  مايك  وقال 
اجلنيه  قيمة  يف  نوفمرب  ل�سهر  الطفيف  "ال�سعود  اإن  الوطنية 
االأ�سرتليني قلل من �سغط الت�سخم على ال�رشكات التي ت�ستورد املواد 

اخلام، لكن االأ�سعار اال�ستهالكية وا�سلت ارتفاعها وهو ما 
يعزا جزئيا اإىل ارتفاع قيمة املالب�ض والوقود."

وقال هوارد اأرت�رش كبري اخلرباء يف االقت�ساد الربيطاين 
لدى موؤ�س�سة "اي ات�ض ا�ض ماركت" اإن اأ�سعار املالب�ض 

ب�سكل  جدا  "غريبا  كان  اأي�سا  امل�ستهلكني  و�سلوك 
اأث���ر يف  م��ا  االأخ����رية، وه��و  االأ���س��ه��ر  خا�ض" يف 

توقيتات اخل�سومات من جانب جتار التجزئة.
اأقل  خ�سومات  هناك  كانت  اأنه  "يبدو  واأ�ساف: 

الثاين،  نوفمرب/ت�رشين  يف  ال�ستاء  ملالب�ض 
ي�سجل  اأن��ه  بريطانيا  يف  الت�سخم  واأ���س��ار 

هناك  تكن  ومل  عامني.  منذ  له  معدل  اأعلى 
االأ�سرتليني  اجلنيه  تراجع  اأن  اإىل  اإ�سارة 

هذا  لكن  امل�ستوردة،  امل��واد  اأ�سعار  رفع 
االآن  من  مهما  عامال  بالتاأكيد  �سيكون 

ف�ساعدا".
املحللني  كبري  �سرييت،  توين  وق��ال 
يف موؤ�س�سة "هايتونغ �سكيوريتيز" 

كان  بريطانيا  يف  الطق�ض  اإن 
خالل  اأك��رب  ب�سورة  امنوذجيا 

العام اجلاري مقارنة بالطق�ض 
ال���داف���ئ غ���ري امل��ع��ت��اد يف 

ن��وف��م��رب/ت�����رشي��ن ال��ث��اين 
ول����ذا   ،2015 ع������ام 

ف����اإن جت����ار ال��ت��ج��زئ��ة 
امل��الب�����ض  ق��ط��اع  يف 

ح��اج��ة  ي����ج����دوا  مل 
خل��ف�����ض االأ���س��ع��ار 

خمزونهم  لتغيري 
م���ن امل��الب�����ض. 

هناك  �ستكون 
خ�����س��وم��ات 

على  اأق�����ل 

املالب�ض خالل العام اجلاري."
�سيبداأ  اال�سرتليني  قيمة  يف  الرتاجع  تاأثري  اأن  اأو�سح  �سرييت  لكن 

بالظهور يف اأ�سعار مالب�ض التجزئة يف فرباير/�سباط ومار�ض/اآذار.
"بانثيون  موؤ�س�سة  يف  املحللني  كبري  �سيفارد�سون،  اي��ان  واأي��د 
ماكروايكونوميك�ض" ذلك وقال اإن "تراجع اال�سرتليني يعني اأنه يجب 
اأن نتوقع املزيد من االرتفاع يف الت�سخم يف قطاع املالب�ض  علينا 

خالل العام املقبل."
ويف اجلانب االآخر، ارتفعت اأ�سعار البنزين 1.6 بن�ض لكل لرت لت�سجل 
ونوفمرب/ت�رشين  االأول  اأكتوبر/ت�رشين  �سهري  بني  بن�سًا   115.4
الثاين، بعد انخفا�سه بواقع 1.5 بن�ض لكل لرت العام املا�سي، بينما 
�سعدت اأ�سعار الديزل بواقع بن�سني للرت الواحد لت�سل اإىل 118 بن�سًا 

مقارنة برتاجع بقيمة 0.6 بن�ض خالل العام املا�سي.
وتوقع بنك اجنلرتا اأ�ستمرار ارتفاع الت�سخم خالل عام 2017 لي�سل 

اإىل 2.7 يف املئة ويظل اأعلى من اثنني يف املئة حتى عام 2020.
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