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حركة األسهم

انخفاض التعامالت في األسهم اليابانية 

هبوط بي.تي يضغط على أسهم 
أوروبا وبريطانيا 

نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي 
7.2% في 2016

تنامي سوق الخدمات الغذائية في دول 
مجلس التعاون الخليجي  

المغرب يعول على قطاع 
السيارات لتعزيز نشاطاته 

ختام  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  الأ���س��ه��م  ان��خ��ف�����س��ت 
�سيا�سة  من  امل�ستثمرين  قلق  و�سط  التعامالت 
الرئي�س  يتبناها  التي  التجارية  احلماية 
البنوك  قطاع  وقاد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اخل�سائر بفعل هبوط عوائد ال�سندات الأمرييكة 

والعاملية.

ونزل موؤ�رش نيكي القيا�سي 0.6 باملئة ليغلق 
عند 18787.99 نقطة يف حني تراجع موؤ�رش 
توبك�س الأو�سع نطاقا 0.6 باملئة لينهي اليوم 

عند 1506.33 نقطة.
وهبط موؤ�رش قطاع البنوك 2.3 باملئة لي�سجل 
اأكرب خ�سارة بني املوؤ�رشات الفرعية للقطاعات 
البور�سة  يف  م��وؤ���رشا   33 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ 

الأمريكية.

���س��ه��د م��و���س��م ن��ت��ائ��ج اأع���م���ال ال�����رشك��ات 
الأوروبية بداية �سعيفة مع �سدور حتذيرات 
الأرباح من جمموعة بي.تي و�رشكة  ب�ساأن 
اأريزتا مبا دفع اأ�سهم ال�رشكتني اىل الهبوط 
ب�سكل حاد لكن هذا الأداء ال�سعيف عو�سته 
اخلدمات  قطاعي  اأ�سهم  مكا�سب  جزئيا 

املالية والتعدين يف اإيطاليا.
 600 �ستوك�س  م��وؤ���رش  زاد  ع��ام  وب��وج��ه 
لالأ�سهم الأوروبية 0.1 باملئة يف التعامالت 
املبكرة مع ا�ستقرار موؤ�رش فاينن�سال تاميز 
بالن�سبة  القيادية  لالأ�سهم  الربيطاين   100

املئوية.
وكانت اأ�سهم جرنايل اأكرب الرابحني اإذ قفزت 
8.3 باملئة بعدما ا�سرتت اأكرب �رشكة تاأمني 
باملئة  ثالثة  ن�سبتها  ح�سة  اإيطاليا  يف 
عر�س  لتفادي  باولو  �سان  انتي�سا  بنك  يف 
ميديوبانكا  �سهم  و�سعد  عدائي.  ا�ستحواذ 
اأكرب م�ساهم يف جرنايل بن�سبة 7.4 باملئة.

هو  الأ�سا�سية  امل��وارد  قطاع  كان  وبينما 
ال��ق��ط��اع��ات مدعوما  ب��ني  الأك���رب  ال��راب��ح 
اأكرث من  بي.تي  �سهم  الدولر هوى  برتاجع 
16 باملئة بعدما خف�ست �رشكة الت�سالت 
بعدما  و2018   2017 لعامي  توقعاتها 
اأن ممار�سات حما�سبية غري مالئمة  وجدت 
بكثري  اأ�سواأ  كانت  الإيطالية  اأن�سطتها  يف 
�ساأن  وم��ن  ال�سابق.  يف  متوقعا  ك��ان  مما 
خ�سائر يوم ام�س اأن تخف�س القيمة ال�سوقية 

للمجموعة اأكرث من ثمانية مليارات دولر.
املنخف�س  للطريان  جيت  ايزي  �سهم  وجاء 
 7.2 هبط  اإذ  اخلا�رشين  اأك��رب  بني  التكلفة 
اأعمالها  نتائج  ال�رشكة  اإع��الن  بعد  باملئة 
الف�سلية.وتاأثرت فيليب�س �سلبا اأي�سا بنتائج 
اأعمالها يف الربع الأخري من العام املا�سي 
انخف�س  اإذ  التوقعات  دون  ج��اءت  والتي 
�سهمها 3.3 باملئة. وك�سفت �رشكة �سناعة 
املعدات الطبية اأي�سا عن نزاع مع احلكومة 
للرجفان  مزيلة  اأجهزة  ب�سبب  الأمريكية 

باعتها يف عام 2015 وما قبله.

اإن  الدويل  دبي  ملطار  امل�سغلة  ال�رشكة  قالت 
املطار ظل الأكرث ازدحاما على م�ستوى العامل 
منو  مع  الدولية  الرحالت  على  بامل�سافرين 

الأ�سواق احلالية وتد�سني م�سارات جديدة.
حركة  اأن  �سحفي  بيان   يف  ال�رشكة  وذكرت 
امل�سافرين زادت 7.2 باملئة اإىل 83.6 مليون 

م�سافر يف 2016 مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.
وت�سري ح�سابات  اقت�سادية  اإىل اأن معدل النمو 
ال�سنوي هذا هو ثاين اأبطاأ معدل ي�سجله مطار 

دبي فيما ل يقل عن ثمانية اأعوام. 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  جريفيث  بول  وقال 
 89 م��رور  يتوقع  املطار  اإن  دب��ي  م��ط��ارات 
ما  وه��و  احل��ايل  العام  خ��الل  م�سافر  مليون 

�سيمثل منوا يقارب 6.5 باملئة

جديدة  وجهة   11 اإ�سافة  اإن  ال�رشكة  وقالت 
لرحالت الركاب من �رشكات الطريان املحلية 
مبا فيها طريان الإمارات وفالي دبي �ساهمت 

يف منو حركة امل�سافرين عرب مطار دبيز
وبداأت �رشكات الطريان الهندية �سباي�س جيت 
اأي�سا ت�سيري رحالت  انديا  ايرويز واير  وجيت 
ورو�سيا  ايرلينز  نيبال  د�سنت  بينما  جديدة 

ايرلينز رحالت اإىل دبي.
وحده  املا�سي  الأول  كانون  دي�سمرب  ويف 
زادت حركة الركاب يف املطار 9.3 باملئة اإىل 
على  دبي  مطار  وتفوق  م�سافر.  ماليني   7.7
مطار هيرثو يف لندن لي�سبح الأكرث ازدحاما 
بامل�سافرين على الرحالت الدولية يف 2014. 
يف  م�سافر  مليون   76 م��رور  هيرثو  و�سهد 
ذكره  ملا  وفقا  باملئة  واحد  بزيادة   2016

موقعه الإلكرتوين.

توقعت موؤ�س�سة »املا�سة كابيتال ليمتد« 
منو �سوق اخلدمات الغذائية يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 
دولر  بليون   28 اإىل  لت�سل  املئة،  يف   6.8

بحلول عام 2020. 
واأ�سارت يف تقرير  لها  اإىل اأن دولة الإمارات احتلت 
ح�سة  جلهة  اخلليج  منطقة  دول  بني  الأول  املركز 
الفرد من الإنفاق على الغذاء بنحو 2683 دولراً، تلتها 
ال�سعودية بنحو 2100 دولر للفرد. ولفت التقريرالنظر اإىل 
الأكرب  ا�ستحوذت على احل�سة  ال�رشيعة  الوجبات  اأن مطاعم 
58.2 يف  الغذائية يف دول اخلليج بن�سبة  من �سوق اخلدمات 
2015، تلتها مطاعم اخلدمة  11.7 بليون دولر عام  اأو  املئة، 
قطاع  ثم  دولر،  بليون   6.3 اأو  املئة  يف   31.5 بن�سبة  الكاملة 

املقاهي واملخابز ب�10.3 يف املئة اأو 2.1 بليون دولر. 
�سعبية متزايدة  تكت�سب  املتخ�س�سة  املقاهي  �سال�سل  اأن   التقرير  واأكد 
�سنوي  بنمو  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  خالل  اإيجابيًا  اأداًء  وحققت  اأي�سًا 
مركب بلغ 4.5 يف املئة  م�سرياً اإىل اأن  قطاع الوجبات ال�رشيعة يعد الأكرب 
يف ال�سوق بح�سة ن�سبتها 58 يف املئة من �سوق اخلدمات الغذائية، اأو 20.1 

يف  الغذائية  اخلدمات  �سوق  يف  ال�سفقات  عدد  اأن   واأو�سح  دولر.   بليون 
بني  �سفقة   21 مقابل  يف   ،2013 العام  منذ  �سفقة   15 نحو  بلغ  املنطقة 
قطاع  يف  ومتّلك  اندماج  �سفقة   26 �سجلت  كما  و2016،   2006 عامي 
اخلدمات الغذائية يف دول اخلليج ما بني عامي 2010 و2016، 15 منها 

منذ مطلع عام 2015«.
 واأظهر اأن  دخل الفرد يف دول اخلليج منا مبعدل �سنوي مركب بلغ 3.4 يف 

املئة خالل العقد املا�سي .
واأكدت م�سادر يف القطاع اأن ارتفاع عدد ال�سكان كان من العوامل الرئي�سية 
دول  اإىل  ال�سّياح  تدفق  اإىل  اإ�سافة  الغذاء،  ا�ستهالك  زيادة  اإىل  قادت  التي 
يف  ترتكز  الرئي�سية  الغذائية  اخلدمات  منافذ  اأغلب  اأن  ولحظت  اخلليج.  
ال�سفني الأول والثاين من مدن دول اخلليج، وُيتوقع اأن يكون النمو يف عدد 
ال�سكان احل�رشيني حافزاً للنمو يف قطاع اخلدمات الغذائية«. واأ�سارت اإىل اأن 
التي تعقد يف  الت�سوق  ال�سنوية واملعار�س ومهرجانات  الغذاء  »مهرجانات 
املنطقة اأعطت دفعًا للنمو، ولكن ي�ستمر العتماد الكبري على الواردات وتاأمني 
اإمدادات ثابتة من الغذاء بت�سكيل حتد رئي�س للحكومات اخلليجية، كما على 
احلكومات الإقليمية اتخاذ خطوات لتح�سني اإمدادات الغذاء يف طور التكون، 

وُيرجح اأن تتمكن من حت�سني الو�سع على املدى الطويل. 
 20 اأكرب  بني  الإم��ارات  دولة  �سنفت  الدولية  »يورومونرت«  موؤ�س�سة  وكانت 
دولة يف اأ�سواق اخلدمات الغذائية يف العامل عام 2015، بنمو بلغ نحو 56.3 

يف املئة بالأ�سعار احلالية مابني عامي 2010 و2015. 

منت مبيعات ال�سيارات اجلديدة يف املغرب ب�سكل قيا�سي بن�سبة جتاوزت 
28 يف املئة العام املا�سي، ما ي�سري اىل تطور قطاع ت�سنيع ال�سيارات 
اأفريقيًا،  والثانية  30 عامليًا  الدرجة  فيه  اأ�سبح يحتل  الذي  وتركيبها، 

وهي امل�سدر الأول لل�سادرات، بنحو 7 باليني دولر. 
�سّوقت  باأنها  )اإيفام(،  املغرب  يف  ال�سيارات  م�ستوردي  جمعية  واأفادت 
163 األف وحدة العام املا�سي، بع�سها م�ستورد من الحتاد الأوروبي 
يف  حمليًا  جممع  الآخر  وبع�سها  املتحدة،  والوليات  الآ�سيوية  والدول 
م�سانع »رينو« يف طنجة والدار البي�ساء، التي اأنتجت 260 األف �سيارة 
باعت منها يف ال�سوق املحلية نحو 43 األفًا من طرازي »دا�سيا« ولوغان. 
األفًا  و21  خا�سة،  جديدة  �سيارة  األف   142 بني  ما  املبيعات  وتوزعت 
ل�ستعمالت مهنية. وقدرت مبيعات ال�سيارات الفرن�سية يف املغرب بنحو 
ماليني   3.18 ت�سويق   »رينو«  واأعلنت    .2016 عام  وحدة  األف   53
اإنتاج  الدولية، بف�سل زيادة  الأ�سواق  العام املا�سي يف خمتلف  �سيارة 

م�سانعها يف فرن�سا ويف وحدات الإنتاج يف �رشق اأوروبا واملغرب.
 وحازت 38 يف املئة من �سوق �سمال اأفريقيا بتطور ن�سبته 5 يف املئة. 

وزادت مبيعاتها يف الهند 145 يف املئة ويف اإيران 110 يف املئة. 
وتتناف�س »فورد« الأمريكية منذ �سنوات مع غرميتها الفرن�سية على �سوق 
�سمال اأفريقيا، وزادت مبيعاتها يف املغرب 40 يف املئة العام املا�سي. 

مصر: غود سينس الصينية تبني مصنعًا إلنتاج ألواح األلومنيوم
اأعلن وزير التجارة وال�سناعة امل�رشي طارق قابيل، 
اأن �رشك��ة »غود �سين�س« ال�سينية تعتزم اإن�ساء م�سنع 
الألومني��وم املخ�س�س��ة  األ��واح  لت�سني��ع  يف م���رش 
لواجه��ات البناي��ات، براأ�سم��ال م���رشي - �سع��ودي 
- �سين��ي يق��در بنح��و 100 ملي��ون دولر. و�سُيبنى 
امل�سن��ع عل��ى م�ساحة 16 األف م��رت مربع يف منطقة 
عتاق��ة ال�سناعية �سم��ايل خليج ال�سوي���س، و�سيغطي 
اإنتاج��ه ن�سب��ة كبرية م��ن حاج��ات ال�س��وق املحلية، 

�س ن�سبة للت�سدير. و�سُتخ�سّ
واأ�س��ار خالل لقائه املدير التنفي��ذي ل�»غود �سين�س«، 
�سغ��وان زان��غ، والوفد املراف��ق الذي �س��م م�ستثمرين 
م�رشيني و�سعوديني، اإىل اأن »امل�سنع �سيبداأ الت�سغيل 
الفعلي خالل 9 اأ�سهر من تاريخ بدء ت�سييده، و�سي�سم 

اإ�سافة اإىل خط للدهان«. اإنتاج،  4 خطوط 
 ولف��ت النظ��ر اإىل اأن »�رشك��ة وي��ل بوند ه��ي ال�رشيك 
امل�رشي يف امل�رشوع، وه��ي �رشكة ا�ستثمار م�رشي 
- �سع��ودي تعم��ل يف ال�س��وق امل�رشي��ة يف املنطق��ة 
احل��رة يف ال�سوي���س وتنت��ج 600 األ��ف م��رت مرب��ع 
�سنوي��ًا، اأي ما بني 8 و9 يف املئة من حاجات ال�سوق 
امل�رشية، وت�سّدر كميات كبرية اإىل ال�سوق ال�سعودية. 
و�س��دد على »اأهمية توفري املادة اخلام لهذه ال�سناعة 
من م�سنع جنع حمادي لإنتاج الألومنيوم«، مو�سحًا 
اأن  م�سن��ع وي��ل بون��د ي�ست��ورد حاليًا امل��ادة اخلام 

الالزمة من ال�سني والبحرين. 
واأ�س��اف اأن »�رشكة غ��ود �سين��س اخت��ارت العمل يف 
ال�س��وق امل�رشي��ة لالف��ادة م��ن املي��زات التناف�سي��ة 
الكبرية املتاحة، والت���ي تتمثل يف حج��م ال�سوق التي 
ت�س��م اأكرث من 90 مليون م�ستهلك، واإمكانات الفادة 

م��ن �سبكة اتفاقات التجارة احل��رة املوقعة مع ع���دد 
كبي���ر من الدول والتكتالت القت�سادية الرئي�سية يف 
الع��امل، والت��ي تتيح نف��اذ منتجات امل�سن��ع باأ�سعار 

تناف�سية اإىل اأكرث من 1.6 بليون م�ستهلك. 
وزاد قابي��ل اأن  امل�سن��ع ي�سع��ى اإىل ا�ستغ��الل اتفاق 
الكومي�س��ا ال��ذي يتي��ح له النف��اذ اإىل اأ�س��واق اأفريقية 
م��ن دون ر�سوم جمركية، خ�سو�س��ًا اأن امل�سنع ينتج 
حالي��ًا يف ال�س��ني ورو�سي��ا ودب��ي ويتكب��د ر�سوم��ًا 

جمركية باهظة لدخول الأ�سواق الأفريقية. 
اإىل ذلك، اأ�سار وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�رشي 
ط��ارق املال، اىل  الكت�ساف الكبري الذي اأعلنته �رشكة 
جنوب الوادي امل�رشي��ة القاب�سة للبرتول يف منطقة 
امتي��از �رشقي جبل الزيت يف خلي��ج ال�سوي�س، والذي 
اأثبت��ت نتائج الختبار اأنه ي�س��م احتياطًا كبرياً يقدر 
ب���250 مليون برميل زيت خام كح��د اأدنى، وبدرجة 

ج��ودة 39، موؤك��داً اإعداد خط��ة لرفع اإنت��اج البئر اإىل 
متو�سط 1500 برميل يوميًا خالل العام املقبل. 

و�سّدد خالل الجتماع مع جمل�س اإدارة »�رشكة جنوب 
ال��وادي«، على اأن »نتائج امل���رشوع امل�سرتك لتجميع 
البيانات اجليوفيزيائية يف املناطق املفتوحة بنطاق 
اأعمال �رشكة جن��وب، كانت ممتازة، واأظهرت تقدم 5 
���رشكات عاملي��ة ك��ربى بطلب��ات لتحدي��ث البيانات 
واإ�ساف��ة بيانات جديدة بكلفة 758 مليون دولر، ما 
ي�ساهم يف زيادة فر�س ال�ستثمار يف هذه املناطق. 

وق��ال رئي���س »جن��وب ال��وادي« �رشي��ف �سو�س��ة، اإن 
»الإنت��اج املخطط لعام 2017 - 2018 من مناطق 
امتي��از جن��وب ال��وادي �سي�س��ل اإىل 2450 برمي��اًل 
يومي��ًا، اإىل جان��ب اإنت��اج 23 األف برمي��ل يوميًا من 

ال�رشكات التي ت�رشف عليها �رشكة جنوب الوادي. 
واأ�س��اف اأن اإجم��ايل ال�ستثم��ارات املق��رر تنفيذه��ا 

يف جمال البح��ث وال�ستك�س��اف والتنمية يف مناطق 
جن��وب ال��وادي خ��الل الع��ام املقب��ل، ي�س��ل اإىل 53 

مليون دولر.  
واأو�سح اأن »الكميات املقرر تكريرها يف معمل تكرير 
اأ�سيوط ت�س��ل اإىل 4 ماليني طن من النفط اخلام، كما 
 3.9 اإىل  �سي�س��ل  البرتولي��ة  املنتج��ات  اإجم��ايل  اأن 
ملي��ون ط��ن لتغطي��ة ج��زء م��ن حاج��ات حمافظات 
ال�سعي��د«، لفت��ًا النظ��ر اإىل اأن  ع��دد حمط��ات متوين 
�رشك��ة النيل لت�سويق البرتول يبلغ 58 حمطة، اإ�سافة 
اإىل 23 حمط��ة قي��د الإن�ساء، كما تق��رر تو�سيل الغاز 
الطبيع��ي اإىل 196 األف وح��دة �سكنية يف حمافظات 
املني��ا واأ�سيوط و�سوهاج وقن��ا والأق�رش واأ�سوان، يف 
اإطار خطة احلكومة للتو�سع يف تو�سيل الغاز لتح�سني 

اخلدمات للمواطنني. 
واأعل��ن وزي��ر التخطي��ط والإ�س��الح الإداري امل�رشي 

اأ�رشف العربي، اأن احلكومة »ت�ستهدف منواً اقت�ساديًا 
ل يقل عن 4 يف املئة خالل العام املايل احلايل«. 

واأ�سار اإىل اأن معدله »بلغ 3.4 يف املئة يف الربع الأول 
من ع��ام 2016 – 2017، م�سجاًل حت�سنًا ملحوظًا«. 
واأك��د اأن هذه امل��دة »�سهدت اأي�سًا من��واً يف امل�ساريع 
ال�سخمة التي تنّفذها الدولة وتطوراً ملمو�سًا يف بيئة 
الأعم��ال، م��ا انعك�س على زيادة م�ساهم��ة ال�ستثمار 
يف النمو ويف ازدياد ال�سادرات والتجارة اخلارجية. 
ولح��ظ العرب��ي اأن »اأك��رث قطاعني حقق��ا تقدمًا هما 
الت�س��الت بن�سبة 11.2 يف املئ��ة، والبناء 8.2 يف 
املئ��ة«. ومل يغف��ل اأي�س��ًا »حت�س��ن املي��زان التجاري 
وتراجع العجز من 10 باليني دولر يف الربع املماثل 
م��ن العام املا�س��ي اإىل 8.7 بالي��ني دولر يف الربع 
الأول للع��ام احل��ايل، يف حني تدنى املي��زان اخلدمي 

ب�سبب تراجع عائدات ال�سياحة. 

المصارف تضغط على أسهم أوروبا

تراجعت الأ�سهم الأوروبية يف التعامالت املبكرة متاأثرة بخ�سائر اأ�سهم 
للمر�سحات،  »اإي�سنرتا«  �رشكة  من  الأرب��اح  ب�ساأن  وحتذيرات  البنوك 
بينما ارتفع �سهم �رشكة التاأمني الإيطالية »جرنايل« بف�سل اأنباء عن 

�سفقة متّلك. 
ونزل موؤ�رش »�ستوك�س 600« بن�سبة 0.7 يف املئة، موا�ساًل اجتاهه 
النزويل الذي بداأه الأ�سبوع املا�سي، يف رد فعل من بور�سات املنطقة 
جتاه النربة احلمائية يف خطاب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف 

حفلة تن�سيبه اجلمعة املا�سي. 
املوؤ�رش  يف  خ�سائر  اأكرب  م�سجاًل  املئة  يف   12 »اإي�سنرتا«  �سهم  ونزل 
الت�سغيل  اأرب��اح  اأن  من  الربيطانية  ال�رشكة  حذرت  بعدما  الأوروب��ي 
اأو �ستكون عند احلد الأدنى  املعدلة للعام كاماًل �ستقل عن التوقعات 

لها. 
4.6 يف املئة. ون�رشت �سحيفة »ل �ستامبا«  وارتفع �سهم »جرنايل« 
يف  ح�سة  ي�سرتي  قد  باولو«  �سان  اأنتي�سا  »بنك  اأن  ال�سبت  الإيطالية 
�رشكة  مع  بال�سرتاك  ذلك  يكون  اأن  املحتمل  ومن  التاأمني،  �رشكة 
التاأمني الأملانية »األيانز« التي تبحث عن �سفقات �رشاء. ونزل �سهم 
ليهبط  املئة  يف   2.3 باولو«  �سان  و«انتي�سا  املئة  يف   1.5 »األيانز« 
1.5 يف املئة وي�سجل اأكرب خ�سارة على  القطاع امل�رشيف الأوروبي 

م�ستوى القطاعات يف اأوروبا.
وهبط موؤ�رشا »فاينن�سال تاميز« الربيطاين و »كاك 40« الفرن�سي 0.7 

يف املئة و »داك�س« الأملاين 0.8 يف املئة.
ويف طوكيو، هبط موؤ�رش »نيكاي« القيا�سي اأكرث من واحد يف 

املئة عند الإغالق يف بور�سة طوكيو لالأوراق املالية اأم�س، 
قوة  ب�سبب  تراجعت  التي  الت�سدير  �رشكات  اأ�سهم  بفعل 

الني، يف وقت ظلت املعنويات �سعيفة نتيجة القلق من 
اآراء الرئي�س الأمريكي املوؤيدة للحمائية التجارية. 

ال�رشكات  لأ�سهم  القيا�سي  »ن��ي��ك��اي«  وت��راج��ع 
اليابانية الكربى 1.3 يف املئة اإىل 18891.03 

1.2 يف  نقطة. وهبط »توبك�س« الأو�سع نطاقًا 
نزل  حني  يف  نقطة   1514.63 اإىل  املئة 

 1.3 400« بن�سبة  اأك�س-نيكاي  »جيه بي 
يف املئة اإىل 13567.32 نقطة. 

منخف�سة  الأمريكية  الأ�سهم  وافتتحت 
مع اإقبال امل�ستثمرين يف اأنحاء العامل 

الذهب  مثل  الآمنة  امل��الذات  على 
يف  الأمريكية،  اخلزانة  واأدوات 

احلماية  توجهات  على  فعل  رد 
ع��رب عنها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

خطاب  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د 
املوؤ�رش  وتراجع  تن�سيبه. 

ال�سناعي  جونز«  »داو 
مبا  ن��ق��ط��ة   27.99

 0.14 ي�����ع�����ادل 
اإىل  امل����ئ����ة  يف 

 1 9 7 9 9 . 2 6
ن�����ق�����ط�����ة، و 

»���س��ت��ان��درد 
اآن����د ب��ورز 

 2267.37 لي�سجل  املئة  يف   0.17 اأو  نقطة   3.94 مبقدار   »500
نقطة. وانخف�س املوؤ�رش »نا�سداك« املجمع 7.63 نقطة اأو 0.14 يف 

املئة اإىل 5547.70 نقطة. 
لال�سبوع  تعامالتها  يف  انخف�ست  الوربية  ال�سهم  �سوق  ان  يذكر 
للجل�سة  خ�سائرها  موا�سلة  ال�سباحية،  التعامالت  خالل  املا�سي 
الثانية على التوايل يف بدايات ال�سبوع املا�سي، لتقرتب نحو ت�سجيل 
التعامالت  ،وتاأتي  املا�سى  نوفمرب  �سهر  منذ  اأ�سبوعية  خ�سارة  اكرب 
ترامب"  "دونالد  خطاب  امل�ستثمرين  انتظار  مع  �سيق  نطاق  �سمن 

الذى مت تن�سيبه رئي�سا للوليات املتحدة.
 ،%  0.2 بن�سبة   600 اأوروب��ا  �ستوك�س  جونز  داو  موؤ�رش  وانخف�س 
وكان املوؤ�رش اإختتم تعامالت يوم اأم�س م�سجال اإنخفا�سا و�سط تقييم 
اوىل  ختام  فى  دراغي"  "ماريو  وق��رارات  لت�رشيحات  امل�ستثمرين 

اجتماعات البنك املركزي الأوروبي خالل العام احلايل.
وعلى مدار الأ�سبوع احلاىل خ�رش موؤ�رش داو جونز �ستوك�س اأوروبا نحو 
نوفمرب  �سهر  منذ  ا�سبوعية  خ�سارة  اكرب  ت�سجيل  نحو  % ،ليقرتب   1
على  اخلا�رشين  اكرب  ال�سيارات  �سناعة  �رشكات  ،وكانت  املا�سي 
املوؤ�رش بعد ت�رشيحات دونالد ترامب الخرية ،والتى قام من خاللها 
بتهديد ال�رشكات عن طريق فر�س �رشائب كبرية على ال�سيارات التى 

يتم ت�سنيعها فى املك�سيك بهدف البيع فى الوليات املتحدة.
 0.1 500 بن�سبة  اأند بورز  �ستاندرد  ل�موؤ�رش  الآجلة  العقود  وارتفعت 
% ،بعدما اختتم املوؤ�رش تعامالت يوم اأم�س فى وول �سرتيت م�سجال 
انخفا�سا بنحو 0.4 % ،وذلك ب�سبب انخفا�س قطاع الطاقة وتراجع 

�رشكات املرافق..

طوكيو – متابعة 

طوكيو- متابعة 

 لندن – متابعة 

دبي – متابعة 

الرباط – متابعة اإلمارات – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

القاهرة – متابعة 


