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حركة األسهم

 نيكاي يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر 
مع تراجع الين

 أوبر تتطلع إلى تشغيل »التاكسي الطائر« 
بحلول 2020

مصر توقف تصدير األسماك 

انخفاض البطالة في الصين  واردات الطاقة في المغرب تزداد بنحو 650 مليون دوالر
بنسبة %4

اختت��م م�ؤ�رش »ني��كاي« الياب��اين تعامالته  
عند اأعلى م�شت���ى يف �شهر بدعم من تراجع 
ال��ن واالرتفاع القيا�ش��ي مل�ؤ�رش »نا�شداك« 

املجمع يف ب�ر�شة وول �شرتيت.
واأغل��ق »ني��كاي« عن��د 19289.43 نقطة 
وه��� اأعل��ى م�شت���ى من��ذ 24 اآذار )مار�س( 
املا�ش��ي. وارتف��ع امل�ؤ���رش 3.6 يف املئ��ة 
خ��الل االأ�شب�ع وقفز اثن��ن يف املئة خالل 

ال�شهر اجلاري.
و�شجل امل�ؤ�رش »نا�شداك« املجمع االأمريكي 

م�شت���ى قيا�شي��ًا مرتفع��ًا اأم���س، يف ح��ن 
اق��رتب م�ؤ���رشا »داو ج�ن��ز« و»�شتاندرد اآند 
ب���رز 500« م��ن اأعلى م�شت�ي��ات لهما يف 
االآون��ة االأخرية، حيث دل��ت املكا�شب الق�ية 

على متانة ال�رشكات االأمريكية.
و�شج��ل ال��دوالر اأعل��ى ارتفاع ي�م��ي له يف 

ثالثة اأ�شهر مقابل الن
وزاد امل�ؤ���رش »ت�بك���س« االأو�ش��ع نطاقًا يف 
ب�ر�ش��ة ط�كي��� 1.2 يف املئ��ة ليقف��ل عند 
1537.41 نقط��ة وارتف��ع امل�ؤ���رش »جي��ه 
ب��ي اإك�س-ني��كاي 400« بن�شبة مماثلة اإىل 

13763.69 نقطة

تتطل��ع »اأوب��ر«، بعدما غزت �ش���ق �شيارات 
االأجرة بخدمتها املتمي��زة لنقل االأفراد، اإىل 
اط��الق خدم��ة »التاك�ش��ي الطائ��ر» بحل���ل 

العام 2020.
وق��ال رئي���س املنتج��ات يف »اأوب��ر«، جيف 
ه�ل��دن  اإن ال�رشك��ة تت�ق��ع اإط��الق خدم��ة 
»التاك�ش��ي الطائ��ر« يف داال�س ف�رت وورث 
ب�الي��ة تك�شا���س االأمريكي��ة، ويف االمارات 

بحل�ل العام 2020.
واأو�ش��ح ه�لدن اإن��ه يف املرحلة االأوىل من 
العملي��ة، ميكن لل�رشك��ة اأن حت�ش��ل ر�ش�مًا 
الراك��ب،  م��ن  للمي��ل  دوالر   1.32 ب�اق��ع 
وه��� اأعلى قلياًل م��ن الر�ش�م عل��ى امل�شافة 

املماثلة يف خدمة  اأوبر اإك�س 
و�شتقل���س تل��ك اخلدمة ال�قت لنق��ل االأفراد 

بن مارينا يف �ش��ان فران�شي�شك� اإىل مدينة 
�شان خ��شي��ه اإىل 15 دقيقة فق��ط، بداًل عن 
اأك��ر من �شاعتن بال�شيارة بح�شب تقديرات 

ال�رشكة .
طائ��رة  �شيك���ن  الطائ��ر«  و»التاك�ش��ي 
كهربائي��ة �شغرية تقلع وتهب��ط عم�ديًا من 
دون اأي انبعاث��ات ويف ه��دوء ميكنه��ا م��ن 

العمل يف املدن 
اأن  »اأوب��ر«  تت�ق��ع  الط�ي��ل،  االأج��ل  ويف 
تنخف���س كلفة ا�شتخ��دام »التاك�شي الطائر« 

اإىل اأقل من كلفة امتالك �شيارة 
وتعمل »اأوب��ر«، التي تقدر قيمتها بنح� 68 
بلي���ن دوالر، مع ب�شع �رشكات يف م�رشوع 
»التاك�ش��ي الطائر«، ودخل��ت يف �رشاكة مع 
حك�م��ة دب��ي وتت�ق��ع ا�شتخدام��ه يف نق��ل 
الركاب يف االإم��ارة يف اإطار معر�س وورلد 

اإك�شب� 2020 .

اأعل��ن الرئي�س امل�رشي، عبد الفتاح ال�شي�شي، يف 
م�ؤمتر ال�شباب يف مدينة االإ�شماعيلية ، اأن بالده 
اأوقف��ت ت�شدير االأ�شماك اىل اخل��ارج بعد القفزة 
االأخ��رية يف اأ�شعارها حملي��ا. وقال ال�شي�شي كنا 
ن�ش��در �شن�ي��ا 40 األف طن اأ�شم��اك. وخالل اأول 
ثالثة اأ�شهر )من العام احلايل( �شدرنا 120 األف 
طن. )ولذا اأ�شدرنا( قرارا ب�قف ت�شدير االأ�شماك 
الزي��ادة  الرئي���س امل���رشي  اىل اخل��ارج وع��زا 
الكبرية يف حجم ت�شدي��ر �شادرات االأ�شماك اإىل 
حتري��ر �شعر �رشف اجلني��ه يف ن�فمرب املا�شي. 
ومل ي��ش��ح متى ب��داأ العمل بقرار وق��ف ت�شدير 

االأ�شماك اأو اإىل متى �شيظل �شاريا

م��ن  املغ���رب  م�شرتيات  ارتفعت 
اإىل  املئة  يف   56 اخلارجية  الطاقة 
17.3 بلي�ن درهم )1.8 بلي�ن دوالر( 
احل��ايل،  العام  م��ن  االأول  الربع  خ�الل 
مقارنة  دوالر  ملي�ن   650 نح�  ب��زي��ادة 

باملدة ذاتها العام املا�شي 
امل�رشف  ال�رشف«،  »مكتب  اأ�شدره  تقرير  واأفاد 
على ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، ب���اأن »ع��ج��ز امل��ي��زان 
ب�ترية  ال���اردات  ارتفاع  ج��راء  من  تفاقم  التجاري 
 20.6 اأو  بلي�ن درهم   45 بلغت  ال�شادرات،  اأ�رشع من 
يف املئة، ب�شبب زيادة قيمة فات�رة النفط وزي�ت الفي�ل 
ما بن 33 و86 يف املئة، ارتباطًا بتح�ّشن اأ�شعار النفط يف 
ال�اردات  ارتفعت  احلايل، يف حن  العام  الدولية مطلع  ال�ش�ق 

105 بالين درهم  اإىل  10 يف املئة 
بتغطية  درهم  بلي����ن   170 بنح�  ال�شلعية  املغرب  جتارة  وقّدرت 
مل تتجاوز 59 يف املئ���ة، مقارنة ب�61 يف املئة العام املا�شي، كما 
تراجعت عائدات ال�شياحة نح� 5 يف املئة وحت�يالت املغرتبن 2.3 يف 
املئة، و�شايف التدفقات اال�شتثمارية 3.7 يف املئة ب�شبب ا�شتمرار �شعف 
ب�شبب  اخلليجية  امل�شاعدات  وانخفا�س  االأوروبية،  االقت�شادات  يف  النم� 

تراجع عائدات البرتول 
وتراجعت �شادرات ال�شيارات 5.2 يف املئة واملالب�س اجلاهزة والن�شيج 2.9 يف 

املئة، وبالن�شبة ذاتها تراجعت �شادرات ال�شناعات ال�شيدلية 
اإىل  املئة  10 يف  الف��شفات  املغرب من �شادرات  اإيرادات  زادت  املقابل،  ويف 
اأكر من بلي�ن دوالر، و�شادرات امل�اد الغذائية والزراعية اإىل 1.6 بلي�ن دوالر، 

بينما قدرت قيمة ال�شادرات ال�شناعية والتح�يلية باأكر من 6 بالين دوالر 
�شلبًا  اأثر  االأوروب��ي  االحتاد  اأ�ش�اق  يف  النم�  تباط�ؤ  ا�شتمرار  اأن  حملل�ن  وراأى 
التط�رات  اأن  كما  اأوروب���ا،  يف  املغرتبن  وحت�يالت  ال�شياحة  عائدات  يف 
التجارة  وحركة  العاملي  االقت�شاد  تباط�ؤ  وا�شتمرار  االإقليمية،  اجلي��شيا�شية 
ي�شاعد  ال  العاملية،  االأ�ش�اق  يف  االأ�شا�س  ال�شلع  اأ�شعار  ا�شتقرار  وعدم  الدولية 
الطلب اخلارجي على ال�شادرات املغربية التي ارتفعت 3 يف املئة فقط، وحتتاج 

اإىل من� ن�شبته 12 يف املئة للتغلب على العجز التجاري 
اأن ي�ا�شل االقت�شاد املغربي حت�شنه  التخطيط  ال�شامية يف  وت�قعت املندوبية 
املئة  يف   15 الزراعية  امل�شافة  القيمة  بارتفاع  مدع�مًا  احلايل،  الربع  خالل 
وزيادة الطلب اخلارجي للمغرب نح� 4.7 يف املئة، ومن� ال�شادرات ال�شناعية 
املبدالت  وانتعا�س  الي�رو  منطقة  يف  حت�شن  مع  املئة،  يف   3.6 والتح�يلية 
التجارية العاملية ، واأعلن »�شندوق النقد الدويل« يف تقريره االأخري عن املغرب 
اأن ارتفاع اأ�شعار النفط الدويل نح� 30 يف املئة �شيك�ن اختباراً حقيقيًا لتحرير 
من  احلك�مة  مكنت  التي  العملية  وهي  عنها«،  الدعم  ورفع  املحروقات  اأ�شعار 
 15 اإىل   2012 بلي�ن درهم عام   56 املقا�شة« من  نفقات »�شندوق  تقلي�س 
بلي�نًا العام املا�شي. وتلّ�ح احلك�مة اجلديدة باإنهاء الدعم نهائيًا خالل العام 
العجز  عن  االأول  امل�ش�ؤول  النفط  اأ�شعار  وتعّد   ، املقبل  العام  مطلع  اأو  احلايل 
التجاري وعجز امل�ازنة واللج�ء اإىل �شندوق النقد الدويل للح�ش�ل على غطاء 
ائتماين بنح� 14 بلي�ن دوالر خالل خم�س �شن�ات، مل ت�شتعملها الرباط لكنها 

�شاعدت على االقرتا�س اخلارجي ب�رشوط مي�رّشة .

دون  ما  اىل  ال�شينية  املدن  يف  امل�شجلة  البطالة  ن�شبة  انخف�شت 
االأربعة يف املئة للمرة االأوىل خالل اأع�ام يف م�ؤ�رش اإيجابي على اأن 
تباط�ؤ النم� االقت�شادي ال ي�شفر عن البطالة اجلماعية التي تخ�شى 
ال�شمان  وزارة  واأعلنت   ، االجتماعي  اال�شتقرار  تق��س  اأن  بكن 
االجتماعي ت�فري 3.34 ملي�ن فر�شة عمل جديدة يف الربع االأول 
وال�شمان  الب�رشية  امل���ارد  وزارة  با�شم  الناطق  وقال  العام.  من 
البطالة  معدل  اإن  �شحايف  م�ؤمتر  يف  ه�نغ  اآي  ل�  االجتماعي 
االأول من  الربع  نهاية  املئة يف  3.97 يف  بلغ  املدن  امل�شجلة يف 

العام .
على  حتى  عام  ب�شكل  الت�ظيف  ا�شتقرار  على  ال�شن  وحافظت 
26 عامًا  اأدنى م�شت�ى يف  الرغم من تباط�ؤ النم� االقت�شادي اىل 
واإغالق احلك�مة م�شانع قدمية واإن كان كر من املحللن يق�ل�ن 
اإن الرقم الر�شمي لي�س م�ؤ�رشاً يعتد به يف قيا�س اأو�شاع الت�ظيف 
اأ�شا�س �شن�ي كانت اآخر مرة نزل فيها  على م�شت�ى البالد ، وعلى 
2001 عندما  املئة يف عام  اأربعة يف  الر�شمي عن  البطالة  معدل 
و�شجل  لالإح�شاء.  الدولة  م�شلحة  بيانات  وفق  املئة  يف   3.6 بلغ 
معدل البطالة 4.02 يف املئة يف عام 2016 بعدما ظل عند 4.1 

يف املئة خالل املدة ما بن عامي 2010 و2015 

 انتعاش أسعار النفط بعد ستة أيام من التراجع

خ�شائر  بعد   ، عافيتها   بع�س  النفط  اأ�شعار  ا�شتعادت 
زالت  ما  االأ�ش�اق  لكن  متتالية،  جل�شات  �شت  ا�شتمرت 
ت�اجه �شغ�طًا اإذ فقد التجار الثقة يف اأن تعهدات كبار 
معرو�س  تخمة  من  �شتحد  االإنتاج  بخف�س  املنتجن 
ال��شيط  تك�شا�س  غرب  خام  وارتفع  العاملي.  النفط 
االأمريكي يف العق�د االآجلة 14 �شنتًا اأو 0.3 يف املئة 
 50 م�شت�ى  دون  ليظل  للربميل  دوالر   49.37 اإىل 
دوالراً الذي نزلت عنه اأواخر االأ�شب�ع املا�شي. وارتفع 
خام القيا�س العاملي مزيج »برنت« يف العق�د االآجلة 
14 �شنتًا اأو 0.27 يف املئة اإىل 51.74 دوالر للربميل.
وقال وزير الطاقة الرو�شي األك�شندر ن�فاك  ، اإن رو�شيا 
العاملية،  النفط  ل�ش�ق  التحليل  من  مزيد  اإىل  بحاجة 
للنفط  امل�شدرة  الدول  منظمة  اجتماع  حتى  و�شتنتظر 

اتفاق  متديد  دعم  يف  البّت  قبل  املقبل  ال�شهر  )اأوب��ك( 
ومنتج�ن  ورو�شيا  »اأوب��ك«  وكانت  االإن��ت��اج.  خف�س 
بخف�س  تعهدوا  قد  املنظمة  يف  اأع�شاء  غري  اآخ��رون 
االإنتاج 1.8 ملي�ن برميل ي�ميًا يف الن�شف االأول من 
2017. ويف ظل عدم تزحزح خمزونات اخلام العاملية 
اخلليجي�ن  املنتج�ن  يظهر  املرتفعة،  م�شت�ياتها  عن 
نهاية  حتى  االتفاق  لتمديد  متزايداً  ا�شتعداداً  وغريهم 
تريد  كانت  اإن  االآن  حتى  رو�شيا  تعلن  ومل   .2017
متديد اخلف��س ملا بعد حزيران )ي�ني�(. واأبلغ ن�فاك 
ال�شحافين بعد حمادثات يف الدوحة مع وزير الطاقة 
القطري حممد ال�شادة، اأن رو�شيا �شتنتظر حتى اجتماع 

اأوبك يف اأيار )ماي�( للبت يف اأّي متديد 
واأ�شاف اأن »حتلياًل اإ�شافيًا لل�ش�ق يجري حاليًا بناء 
والطلب  العر�س  وميزان  االتفاق  التزام  م�شت�ى  على 
حتى نهاية العام«.  وقال:  لتحديد مزيد من االإجراءات 

احل��ايل  ال��شع  درا���ش��ة  اإىل  نحتاج  نهائي،  ب�شكل 
امل�شائل  تلك  ناق�شنا  املختلفة  الت�ش�رات  ودرا���ش��ة 
�شنك�ن  اأي��ار  يف  ال���زراء  اجتماع  بحل�ل  اأنه  ونعتقد 
القطري  ال�زير  وقال  مقرتحاتنا«.  ل�شياغة  م�شتعدين 
لل�شحافين بعد االجتماع: »نرى حاليًا م�شت�ى التزام 
اإليه  الت��شل  الذي مت  باتفاق فيينا  الر�شا  يبعث على 

يف كان�ن االأول )دي�شمرب( 
اإىل ذلك، قال وزير الطاقة االأذربيجاين ناطق علييف، 
النفط  اإنتاج  اتفاق خف�س  اإنه �شيناق�س احتمال متديد 
العاملي خالل اجتماع مع نظريه ال�شع�دي خالد الفالح 
�شيناق�ش�ن  باأنهم  ال�شحافين  علييف  واأبلغ  الي�م. 
بخ�ش��س  اأوبك  �شيا�شة  بالطبع  بينها  كثرية  ق�شايا 

اأ�شعار النفط 
وال�شلع  الطاقة  لتجارة  اآ�شيا«  »فيت�ل  رئي�س  وق��ال 
بن  ما  النفط  اأ�شعار  تظل  اأن  املرجح  من  اإن  االأولية 

يف  للربميل  دوالراً  ال�شتن  واأوائ���ل  اخلم�شن  اأوائ��ل 
للربميل  دوالراً   70 تبلغ  اأن  امل�شتبعد  ومن   ،2017
رئي�س  مينغ  ه�ي  ك�  وقال  املعرو�س.  فائ�س  ب�شبب 
ال�حدة التابعة ل� »فيت�ل« اأكرب �رشكة م�شتقلة لتجارة 
جداً  �شعب  �شهر  )مار�س(  اآذار  اإن  العامل،  يف  الطاقة 
ذروتي  بن  وق�عه  ب�شبب  التجارة  حركة  �شعيد  على 
الطلب ال�شت�ي وال�شيفي واأعمال ال�شيانة يف كثري من 

م�شايف التكرير االآ�شي�ية 
لقطاع  م���ؤمت��ر  هام�س  على  ال�شحافين  ك���  واأب��ل��غ 
ال�شحن البحري اأن »الفائ�س يف �ش�ق اخلام يزيد على 
اأ�شاف  لكنه  التكريرية«.  الطاقة  نق�س  ب�شبب  املعتاد 
ف�ر  �شتن�شط  ال�ش�ق  كانت  اإن  ال�ا�شح  غري  من  اأن 
الطلب  اأن  واأو�شح  اخلدمة.  اإىل  التكرير  م�شايف  ع�دة 
والهند  وال�شن  اأوروب��ا  يف  وخ�ش��شًا  عامليًا  ينم� 
املعرو�س.  من  اأبطاأ  م��ازال  لكنه  املتحدة  وال�اليات 

وقال اإن هناك طفرة يف حجم �شحنات النفط اخلام من 
اإىل  املتجهة  تلك  �شيما  ال  اآ�شيا،  اإىل  املتحدة  ال�اليات 
منطقة �شاندونغ يف ال�شن منذ اأواخر ال�شنة املا�شية 

وحتى اأوائل العام احلايل.
التي  العراقية  »مي�شان«  نفط  �رشكة  اأك��دت  ذل��ك،  اإىل 
تديرها الدولة، اأن العراق بداأ املرحلة الثالثة واالأخرية 
من ت��شعة حقل احللفاية النفطي بجن�ب البالد بهدف 
األف   400 اإىل   2018 يف  االإنتاجية  طاقته  م�شاعفة 

برميل ي�ميًا 
وقال رئي�س ال�رشكة، التي ت�رشف على حق�ل النفط يف 
حمافظة مي�شان، عدنان ن��شي: »�شيتم تركيب من�شاآت 
اإ�شافية لف�شل النفط اخلام عن الغاز الطبيعي يف اإطار 

ت��شعة احلقل 
تديره  ال��ذي  احللفاية  اأن  »روي��رتز«  ل�كالة  واأ�شاف 
يف  النفط  حق�ل  اأك��رب  ه�  ال�شينية  »برتوت�شاينا« 

اإجمايل  من  ي�ميًا  برميل  األف   200 وينتج  مي�شان، 
اإنتاج ال�رشكة الذي ي�شل اإىل 380 األف برميل ي�ميًا. 
واأكد اأن ت��شعة احلقل �شتزيد االإنتاج الكلي لل�رشكة اإىل 
لزيادة  العراق  ويخطط  ي�ميًا.  برميل  األف   600 نح� 
قبل  ي�ميًا  برميل  مالين  خم�شة  اإىل  النفطي  اإنتاجه 
اأم�س  جمركية  بيانات  واأظهرت  احلايل.  العام  نهاية 
اخلام  للنفط  م�رد  كاأكرب  م�قعها  ا�شرتدت  رو�شيا  اأن 
ال�شع�دية بعدما ظلت  لتحّل حمل  اآذار،  ال�شن يف  اإىل 
ل�شهرين حتتل املركز الثاين يف ظل اجله�د التي تبذلها 
م��شك� للحفاظ على ح�شتها بال�ش�ق ال�شينية. ومنت 
 1.104 اإىل  املئة  يف  واح��د  نح�  الرو�شية  ال�شحنات 
العام  من  ذاته  بال�شهر  مقارنة  ي�ميًا،  برميل  ملي�ن 
يف  املرتفعة  الت�شغيل  معدالت  ا�شتمرار  مع  املا�شي، 
امل�شايف اخلا�شة يف ال�شن واإعادة بناء املخزونات 

بعد تلقي ح�ش�س ا�شترياد جديدة يف 2017.

مزيد من المكاسب لليورو واألسهم األوروبية

اأول  الذي �شجله  اأ�شهر  اأعلى م�شت�ى له يف خم�شة  الي�رو �ش�ب  اجته 
من اأم�س، بعدما حقق اأعلى مكا�شبه الي�مية منذ حزيران )ي�ني�(، مع 
الذي  اإميان�يل ماكرون  الفرن�شية  الرئا�شة  اأن مر�شح  الثقة يف  تنامي 
تف�شله ال�ش�ق �شيهزم مر�شحة اليمن املتطرف مارين ل�بان لي�شبح 

رئي�س فرن�شا املقبل.
ا�شتمد  اإذ  دوالر،   1.09 ف�ق  الي�رو  ارتفاع  اإىل  ماكرون  ف�ز  واأدى 
ماكرون  اأن  اأظهرت  التي  ال��راأي  ا�شتطالعات  من  الثقة  امل�شتثمرون 
�شيهزم ل�بان. وارتفع الي�رو 0.2 يف املئة اإىل1.0891 دوالر، ليبتعد 
باأقل من ن�شف �شنت عن امل�شت�ى املرتفع الذي بلغه بعد اإعالن نتائج 
ي�م  املئة  1.4 يف  زاد  بعدما  1.0940 دوالر،  االأحد عند  انتخابات 

االإثنن.
االأمريكي  الدوالر  املئة يف مقابل  0.5 يف  الكندي  الدوالر  وانخف�س 
اإىل 1.3570 دوالر كندي للدوالر االأمريكي وه� اأدنى م�شت�ى له منذ 
كان�ن االأول )دي�شمرب(، بعدما قال وزير التجارة االأمريكي ويلرب رو�س 
اإن وزارته �شتفر�س ر�ش�مًا جديدة مقدارها 20 يف املئة يف املت��شط 

على واردات اخل�شب اللن الكندي.
العمالت  مقابل معظم  االأمريكية يف  العملة  مكا�شب  الرغم من  وعلى 
يف   0.1 بالي�رو  ب�شدة  يتاأثر  الذي  الدوالر  م�ؤ�رش  انخف�س  الرئي�شية، 
املئة اإىل 98.983. وارتفع الدوالر يف مقابل الن 0.6 يف املئة اإىل 
110.40 ين، و�شط انخفا�س وا�شع النطاق للعملة اليابانية وهي من 

املالذات االآمنة.
ال�شغط  حتت  بقي  اأن��ه  اإال  الي�رو،  مقابل  يف  اال�شرتليني  وانخف�س 

العملة  وتراجعت  امل�حدة.  االأوروبية  العملة  �شع�د  نتيجة 
 85.01 اإىل  لت�شل  الي�رو  اأمام  املئة  0.1 يف  الربيطانية 

بن�س للي�رو. و�شعد اال�شرتليني يف مقابل الدوالر 0.11 
يف املئة اإىل 1.2802 دوالر.

وان��خ��ف�����ش��ت اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب، م��ع ا���ش��ت��م��رار ميل 
اأك��رب،  باأخطار  املحف�فة  لالأ�ش�ل  امل�شتثمرين 

الك�رية  اجلزيرة  ب�شبه  املرتبطة  املخاوف  لكن 
يعترب  الذي  النفي�س  املعدن  خ�شائر  من  حدت 

التعامالت  يف  الذهب  وانخف�س  اآمنًا.  مالذاً 
 1272.67 اإىل  املئة  يف   0.2 ال��ف���ري��ة 

العق�د  يف  الذهب  ونزل  لالأون�شة.  دوالر 
اإىل  املئة  يف   0.33 االآجلة  االأمريكية 

1274.20 دوالر لالأون�شة.
 0.77 نح�  الذهب  اأ�شعار  وتراجعت 

يف املئة يف اجلل�شة ال�شابقة بعدما 
الم�س املعدن 1265.90 دوالر 

م�شت�ى  اأدن��ى  وه�  لالأون�شة 
)اأبريل(  ني�شان   11 منذ  له 

ومن  م��اك��رون.  ف���ز  بعد 
النفي�شة  امل��ع��ادن  ب��ن 

الف�شة  تراجع  االأخرى، 
اإىل  امل��ئ��ة  يف   0.2

دوالر   17.87
بعدما  لالأون�شة، 

الم�����ش��ت اأدن���ى 

م�شت�ى يف �شهر عند 17.65 دوالر لالأون�شة يف اجلل�شة ال�شابقة. ونزل 
البالتن 0.1 يف املئة اإىل 957.80 دوالر لالأون�شة، بعدما انخف�س 
اأكر من واحد يف املئة يف اجلل�شة ال�شابقة. وانخف�س البالدي�م 0.3 

يف املئة اإىل 793.05 دوالر لالأون�شة.
اأ�ش�اق االأ�شهم االأوروبية، دعم اإبرام ال�شفقات واالأرباح االأ�ش�اق  ويف 
يف التعامالت املبكرة مع ع�دة الرتكيز اإىل الع�امل االأ�شا�شية وبعيداً 
 »600 »�شت�ك�س  م�ؤ�رش  وارتفع  ال�قت.  لبع�س  ول���  ال�شيا�شة  عن 
للجل�شة اخلام�شة  0.1 يف املئة متجهًا اىل حتقيق مكا�شب  االأوروبي 
على الت�ايل. وا�شتقر م�ؤ�رش »كاك 40« الفرن�شي بعدما �شعد اأكر من 
اأربعة يف املئة االإثنن، اإثر ف�ز ماكرون باجل�لة االأوىل من انتخابات 

الرئا�شة الفرن�شية.
يف   16.3 اإ�س«  اإم  »اإيه  اأ�شهم  لرتتفع  االأرب��اح  على  االأنظار  وتركزت 
عن  الرقائق  �شناعة  �رشكة  اأعلنت  بعدما  قيا�شي  م�شت�ى  اإىل  املئة 
اإيرادات فاقت ت�قعاتها للربع االأول من ال�شنة، م�شيفة اأنها قد ترفع 

هدفها لنم� االإيرادات يف االأجل املت��شط.
االأول هي  للربع  الت�قعات  فاقت  نتائج  بعد  »ف�لف�«  اأ�شهم  وتعززت   

االأخرى، لريتفع ال�شهم �شتة يف املئة
وا�شتفادت االأ�شهم من ن�شاط الدمج واال�شتح�اذ، ليقفز �شهم »كري�شتيان 
12 يف املئة، م�شجاًل اأعلى م�شت�ياته على  دي�ر« للمنتجات الفاخرة 
االأعمال  »اإل.يف.اإم.اإت�س« ورجل  اأعلنت  االإطالق بعد �شفقة �رشاء. فقد 
»كري�شتيان  مع  عالقتهما  لتب�شيط  �شفقة  عن  اأرن���  برنار  البلي�نري 
االأقلية، وذلك بهدف تعزيز  دي�ر« من طريق �رشاء ح�ش�س م�شاهمي 
اأرباح »اإل يف اإم اإت�س«. و�شجلت اأ�شهم »اإل يف اإم اإت�س« م�شت�ى قيا�شيًا 

وارتفعت 3.3 يف املئة

لندن – متابعة 

طوكيو – متابعة  

واشنطن – متابعة  

القاهرة – متابعة 

الرباط – متابعة 

بكين – متابعة  

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

سنغافورة – متابعة 


