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حركة األسهم

قيمة سيارات "تيسال" الكهربائية تتجاوز "فورد"

صندوق النقد يمنح أوكرانيا قرضًا بمليار دوالر

قطر تعيد العمل مع إيران في حقل الغاز المشترك

صناعة البالستيك ..  في دول مجلس التعاون 
الخليجي تسجل 34.5 مليون طن في عام 2022

فرص استثمار إضافية 
في االتحاد األوروبي

  جتللاوزت قيمللة ال�سللوق ل�سيللارات "تي�سللا" 
الكهربائية قيمة �سيللارات "فورد" بعد ارتفاع 
اأ�سهمها يف �سللوق ال�سيارات الكهربائية بن�سبة 
7 يف املئللة. وبلغللت قيمة "تي�سا" مع اإغاق 
التداول يوم  الثاثللاء  49 مليار دوالر، بينما 

مل تتجاوز "فورد" 46 مليون دوالر 
وقللد ارتفعللت اأ�سهللم "تي�سللا" االإثنللن بعد اأن 
اأعلنللت ال�رشكة بلوغها رقما قيا�سيا يف ت�سليم 
ال�سيللارات اجلاهزة يف االأ�سهللر الثاثة االأوىل 
من ال�سنة، حيث �سلمت ال�رشكة 25 األف �سيارة 
يف الربللع االأول مللن ال�سنة، ما يعنللي ارتفاعا 

بقيمللة 70 يف املئة عن املدة نف�سها من العام 
املا�سللي ، وبينمللا ترتفللع مبيعللات "تي�سللا" 
ب�رشعللة اإال اأنها ال تقللارن مببيعات فورد التي 
باعللت 6.7 مليون �سيارة عللام 2016، بينما 

باعت تي�سا 76 األفا 
اأرخ�للص يف  �سيللارة  لبيللع  ال�رشكللة  وتخطللط 
الواليللات املتحللدة ال�سنللة احلاليللة، "موديللل 
3"، والتللي تاأمل ال�رشكللة اأن تنت�رش بقوة يف 
ال�سوق االأمريكية. وقللال بن كالو، وهو حملل 
يف جمللال تقنيللات الطاقة "قبللل 5 �سنوات مل 
يكللن اأحد قد �سمللع بتي�سللا، واالآن يريد النا�ص 
"تي�سللا". لقللد جتاوزت بللي اأم دبليو ك�سيارة 

االأحام 

قرر �سنللدوق النقد الللدويل ان مينللح اوكرانيا 
قر�سللا بقيمللة مليار دوالر، وهللي دفعة كانت 
ارجئت ب�سبب احل�سللار املفرو�ص على ال�رشق 
االنف�سللايل، وفق مللا اعلن الرئي�للص االوكراين 

برتو بورو�سنكو
وكتللب بورو�سنكللو علللى �سفحته علللى موقع 
في�سبللوك ان جمل�ص ادارة �سندوق النقد الدويل 
قللرر منللح اوكرانيللا مليللار دوالر، عللاداً ذلللك 
موؤ�رشا ا�سافيا علللى اال�ساحات اجلارية يف 

اوكرانيا

واكد �سندوق النقد قراره يف بيان مو�سحا انه 
مع الدفعللة اجلديدة ترتفع قيمللة املبالغ التي 
ح�سلللت عليهللا كييللف اىل 8،38 مليار دوالر 
يف اطللار خطللة م�ساعللدة بقيمللة 17،5 مليار 
دوالر اقللرت العللام 2015 مقابللل اجللراءات 
تق�سللف، وكان مقللررا ان يبحللث جمل�للص ادارة 
ال�سنللدوق يف 20 مار�للص منللح هللذه الدفعللة 
لكييللف لكنه ارجاأ حتى ا�سعللار اخر بحث ذلك 
لتقييللم تداعيللات قللرار ال�سلطللات االوكرانيللة 
انهللاء عاقاتهللا التجارية مللع مناطق ال�رشق 
التللي ي�سيطللر عليهللا االنف�ساليللون املوالللون 

ملو�سكو

اأعلنللت قطللر العللودة اىل اإنتاج الغللاز من حقل 
ال�سمللال البحللري ، اأكرب حقول الغللاز يف الباد 
وامل�سرتك مللع اإيران، بعد توقف اختياري ملدة 
12 عاما ل وهي املدة التي كانت اإيران تخ�سع 
فيهللا حلظر وعقوبللات ال متّكنها مللن ا�ستغال 

احلقل الذي ت�سميه �ساوث بار�ص
ومنذ اتفاق اإيران مع القوى الرئي�سية يف العامل 
ب�سللاأن برناجمها النووي مطلع العام املا�سي، 
وهللي ت�سعللى لرفللع كثري مللن العقوبللات التي 
تعيق ا�ستغالهللا ملوارد الطاقللة لديها، ومنها 
احلقللل امل�سللرتك مللع قطللر، وتخ�سللى قطر من 
فقدان مكانتهللا يف �سوق الغاز الطبيعي بعدما 
جتاوزتهللا ا�سرتاليا العام املا�سللي، وما اأعلنه 
الرئي�للص الرو�سللي فادميللري بوتن قبللل يومن 
مللن اأن رو�سيا ت�سعى لتكون اأكرب منتج وم�سدر 

للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل
وقللال الرئي�للص التنفيللذي لقطللر للبللرتول �سعد 
الكعبللي اإن قرار اإعادة العمللل يف حقل ال�سمال 
لي�للص مرتبطللا باجلهللود االإيرانيللة مل�ساعفللة 
انتاجهللا مللن احلقللل، بعللد رفللع العقوبات عن 
طهللران، وكانت اإيران قد وقعللت اتفاقا مبدئيا 

املا�سللي  نوفمللرب  يف  الفرن�سيللة  توتللال  مللع 
لتطوير اجلزء الذي يخ�سها من احلقل

وتواجه حمللاوالت اإيران تطويللر قطاع الطاقة 
لديهللا عقبللة خمللاوف ال�للرشكات العاملية من 
قوانن حظر وعقوبات على طهران مل ترفع بعد
كما اأن حمللاوالت اإيران العللودة اىل االقت�ساد 
العاملللي تواجه خماوف اأخللرى، تتعلق بخ�سية 
ال�رشكات من التللورط يف �سبهة دعم االإرهاب، 
ملا للجنللاح االقت�سللادي للحر�للص الثوري من 

نفوذ يف اأغلب القطاعات الرئي�سية يف اإيران
وقبللل مدة حاولللت بنللوك اإيرانيللة وموؤ�س�سات 
لها تعامات مالية خارجية التحايل على تلك 

املخاوف لكن املحاوالت باءت بالف�سل
ومللن �ساأن زيادة االنتاج القطري واالإيراين من 
احلقللل اأن يرفللع معدل املعرو�للص العاملي من 
الغللاز الطبيعللي امل�سللال مللن 268 مليون طن 

العام املا�سي اإىل اأكرث من 300 مليون طن
و�سهللدت اأ�سعللار الغللاز الطبيعللي امل�سللال )يف 
التعامللات االآ�سيويللة الفورية( هبوطللا باأكرث 
مللن 70 يف املائللة عللن م�ستواهللا يف 2014. 
ويف حللال عدم منو الطلللب العاملي ب�سكل كبري 
�ستللوؤدي الزيادة اجلديللدة اإىل مزيد من ال�سغط 

على االأ�سعار.

اخلللللليللجللي  االتللللللللللللللحللللاد  تلللللللللللوقلللع   
)جيبكا(  والكليماويلات  للبللتللروكيماويللات 
يف  البا�ستيك  ل�سناعة  االإنتاجية  الطاقة  منو 
 34.5 لت�سجل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 
�سنوي  منو  مبعدل   ،2022 عام  بحلول  طن  مليون 
قطاع  منللو  �سيعزز  مللا  املللئللة،  يف   3 مللقللداره  تراكمي 
تقرير  يف  االحتللاد  واأ�سار    ، فيها  التحويلية  ال�سناعات 
�سي�سدره خال فعاليات منتدى »جيبكا« للبا�ستيك ما بن 
منتجي  مبيعات  اأن  اإىل  اأبو ظبي،  )اأبريل( يف  ني�سان  و10   9
بليون دوالر،   34 بلغت نحو   2016 اخلليجين عام  البا�ستيك 
على  القطاع  مبيعات  عائدات  من  املئة  يف   4 ن�سبته  ما  مّثلت 
5 يف  للقطاع بن�سبة  االإنتاجية  الطاقة  ازدادت  العامل، بينما  م�ستوى 

املئة لت�سل اإىل 27.1 مليون طن 
واحتلت االإمارات املرتبة الثانية خليجيًا يف الطاقات االإنتاجية للبا�ستيك 

بح�سة بلغت 18 يف املئة. 
البا�ستيك  اأعلى معدل منو يف �سناعة  االمارات حققت  اأن دولة  واأكد االحتاد 
على م�ستوى املنطقة بت�سجيلها معدل منو �سنوي خال العقد املا�سي بلغ 24.4 
التعاون  جمل�ص  دول  يف  البا�ستيك  �سناعة  »موؤ�رشات  لتقرير  وفقًا  املئة  يف 

اال�ستثمارية  الفر�ص  عر�ص  بهدف  )جيبكا(  �ست�سدره  الذي   ،»2016 اخلليجي 
ومناق�سة اأهم التحديات وو�سع ا�سرتاتيجية م�ستقبلية للتقدم وتطوير القطاع على 

امل�ستوى االإقليمي 
)جيبكا( عبد  والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي  العام لاحتاد  االأمن  واأكد 
منتجاتهم  قاعدة  تنويع  اإىل  البرتوكيماويات  منتجي  �سعي  ال�سعدون،  الوهاب 
امل�سافة  القيمة  منتجات  يف  اال�ستثمار  خللال  من  جديدة  منتجات  باإ�سافة 
البا�ستيكيات  مثل  املتخ�س�سة  املنتجات  نحو  ال�سلعية  املنتجات  من  واالنتقال 
الهند�سية، ما ميكنهم من تو�سيع انت�سارهم وتطوير ال�سناعات التحويلية يف كل 

جماالتها. 
واأ�ساد ال�سعدون باملبادرات التي اأطلقتها �رشكة »بروج« االإماراتية عرب اال�ستثمار 
اأن  االإمارات، موؤكداً  التوجه يف دولة  لدعم هذا  اإقامة مركز »بروج لابتكار«  يف 
�سناعة لدائن املطاط �ست�سهد اأكرب كمية اإنتاج خال ال�سنوات املقبلة م�ستفيدة من 
�ستتقل�ص ح�سة   ،2022 وال�سيارات. وبحلول عام  النقل  النمو املتوقع يف قطاع 
خامات البا�ستيك ال�سلعية 20 نقطة لت�سل 70 يف املئة. ويذكر اأن النمو احلا�سل 
يف اإنتاج خامات البا�ستيك املتخ�س�سة والهند�سية بلغ 15 يف املئة يف 2016 
التنمية  من  مبزيد  اخلليجي  القطاع  التزام  يوؤكد  ما  طن،  مليون   2.5 اإىل  لي�سل 

امل�ستدامة. 
البا�ستيكية  ال�سناعات  على  املنطقة  يف  ال�سناعية  املجمعات  من  عدد  وركز 
التحويلية، والكثري منها ال يزال يف مرحلة التطوير ال�سيما يف ال�سعودية والكويت 

وُعمان، وبع�سها مت بناوؤه بالقرب من مراكز اإنتاج خامات البا�ستيك الكربى  . 

يعللد العللام احلايل اأكللرث ال�سنللوات حتّديللًا لاحتللاد االأوروبي، ب�سبللب تزايد 
ال�سكللوك حول اال�ستثمار يف اأوروبا بفعل الظللروف ال�سيا�سية املتقلبة فيها. 
وتوقللع املحلل االإ�سرتاتيجي لاأ�سهللم االأوروبية يف بنك »جيه بي مورغان« 
جولين الفارج، »حت�سن البيئة اال�ستثمارية قريبًا على الرغم من ال�سعوبات 
احلالية«.  و�سّبه االحتاد االأوروبي يف مظهره االآن بل »الدراجة الهوائية التي 

يجب عليها اال�ستمرار يف التحرك تفاديًا ل�سقوطها«.
 وراأى اأن االقت�سللاد االأوروبللي »جيد على الرغم مللن الرحلة الوعرة، اإذ يوفر 

الفر�ص للم�ستثمرين خال ال�سنة احلالية
واأظهرت ا�ستطاعات الراأي اأن لدى ن�سف املواطنن االأوروبين فقط، وجهة 
نظللر اإيجابيللة عن االحتللاد«، واأقل من الثلللث يدعمون »ا�ستمللراره«. اإذ تقّدم 
االنتخابللات املقبلللة يف اأملانيللا وفرن�سا »فر�سة جيدة للقللادة االأوروبين، 

واإذا ا�ستمر االحتاد بعد االنتخابات، ف�سيت�سجع امل�ستثمرون
وعللّد الفللارج اأن الت�سويللت على خللروج بريطانيللا من االحتللاد كان مثابة 
ر�سالللة تنبيلله للقللادة االأوروبيللن اإىل وجللود خلللل كبري يف ال�سللكل احلايل 

لاحتاد واحلاجة اإىل اإ�ساح
ويف �سوء ال�سعور »ال�سلبي للجمهور«، عّد اأن »اأي حت�ّسن يف توقعات املنطقة 
ميكللن اأن يوؤثر يف قطاع اال�ستثمار، ما يللوؤدي اإىل تدفقات ا�ستثمارية ودعم 

الأ�سعار االأ�سول«. 

 اإلنتاج النفطي الليبي يضغط على األسعار العالمية للخام 

مع  اأم�ص  االآجلة  العقود  يف  النفط  اأ�سعار  ا�ستقرت 
احلللايل،  االأ�سبوع  مطلع  ليبيا  يف  االإنللتللاج  تعايف 
والذي اأبطل اأثر بيانات اقت�سادية اآ�سيوية تبعث على 
التفاوؤل وت�سري اإىل طلب قوي على الطاقة من املنطقة. 
و�سعدت العقود االآجلة خلام القيا�ص العاملي مزيج 
للربميل.  دوالر   53.57 اإىل  �سنتات  اأربعة  »برنت« 
االأمريكي  تك�سا�ص  االآجلة خلام غرب  العقود  وزادت 

الو�سيط ثمانية �سنتات اإىل 50.68 دوالر للربميل 
وا�ستوؤنف االإنتاج يف حقل ال�رشارة اأكرب حقول النفط 
ملدة  توقف  بعد  املا�سي   اال�سبوع  بداية  ليبيا   يف 
اأ�سبوع. وقالت م�سادر لوكالة »رويرتز« اإن املوؤ�س�سة 
القوة  حالة  رفعت  للدولة  اململوكة  للنفط  الوطنية 
القاهرة عن حتميات خام ال�رشارة اأم�ص. وبلغ اإنتاج 

احلقل نحو 80 األف برميل يوميًا مقارنة بنحو 220 
األف برميل قبل االإغاق يف 27 اآذار )مار�ص(.

�رشكة  اإعللان  االأ�سعار  على  ال�سغوط  من  يزيد  وما 
احلفارات  عللدد  اأن  الطاقة  خلدمات  هيوز«  »بيكر 
االأمريكية زاد 10 حفارات اإىل 662 حفاراً االأ�سبوع 
يف  احلللفللارات  عللدد  يف  الللزيللادة  يجعل  ما  املا�سي 
ويزيد   2011 منت�سف  منذ  االأكرب  هي  االأول  الربع 

من احتمال منو اإمدادات النفط ال�سخري االأمريكي 
اإنتاج  اإن  كازاخ�ستان  يف  الطاقة  وزير  نائب  وقال 
اتفقت  الذي  امل�ستوى  اخلام جتاوز  النفط  من  باده 
عليه مع كبار املنتجن االآخرين بواقع ع�رشة اآالف 
اأ�سيت  الوزير  نائب  واأبلغ  اآذار.  يف  يوميًا  برميل 
موقتة،  االإنللتللاج  زيللادة  بللاأن  �سحافين  ماغاوف 
يف  االإجمالية  بالتزاماتها  بللاده  تفي  اأن  مرجحًا 
اإطار اتفاق »اأوبك« واملنتجن امل�ستقلن على خف�ص 

االإنتاج ملدة �ستة اأ�سهر. ون�رش موقع وزارة النفط على 
)�سومو(  العراقية  النفط  ت�سويق  �رشكة  اأن  االإنرتنت 
اأويللل«  »لللوك  ل�رشكة  التجاري  واللللذراع  احلكومية 
لت�سويق  م�سرتك  م�رشوع  اإن�ساء  على  اتفقا  الرو�سية 

النفط اخلام.
امل�سرتك بن  امل�رشوع  اأن  بيان  الوزارة يف  واأعلنت 
»�سومو« و »ليتا�سكو« �سي�ساهم يف بيع النفط العراقي 
الت�سويق.  جمال  يف  العراقين  املوظفن  وتدريب 
ولدى »ليتا�سكو« مكتب متثيل يف العراق، حيث تعد 
»لوك اأويل« من كربى ال�رشكات االأجنبية العاملة يف 
لل�رشكة  االإلكرتوين  للموقع  وفقًا  هناك  النفط  اإنتاج 

التي تتخذ من مو�سكو مقراً لها.
وقال الرئي�ص التنفيذي لل »�رشكة قطر للبرتول« �سعد 
فر�سته  كانت  موقتًا  تعليقًا  اأنهت  باده  اإن  الكعبي 
العامل  يف  الطبيعي  للغاز  حقل  اأكللرب  تطوير  على 

احلقل  وميثل  فر�سه.  من  �سنوات  ع�رش  من  اأكرث  بعد 
اخلليجي العماق، الذي ت�سميه الدوحة حقل ال�سمال 
قطر  اإنتاج  كل  اجلنوبي،  بار�ص  اإيران حقل  وت�سميه 
اإيراداتها  من  املئة  يف   60 ونحو  تقريبًا  الغاز  من 
التعليق  اإنهاء  قرار  اإن  الكعبي  وقال  ال�سادرات.  من 
اجلزء  لتطوير  اإيللران  بتخطيط  له  عاقة  ال  املوؤقت 

اخلا�ص بها من حقل الغاز امل�سرتك.
اأبو  برتول  »�رشكة  تعيد  اأن  م�سادر  ثاثة  وتوقعت 
ظبي الوطنية« )اأدنوك( العمل بوحدة ثانوية الإنتاج 
من  االأول  الربع  يف  الروي�ص  م�سفاة  يف  البنزين 
�سابق  وقت  يف  بامل�سفاة  اندلع  حريق  بعد   2018
للدولة  اململوكة  ال�رشكة  واأغلقت  اجلللاري.  العام 
يوميًا يف  برميل  األف   127 البالغة طاقتها  الوحدة 
القطاع الغربي من امل�سفاة التي تبلغ طاقتها 800 
األف برميل يوميًا يف كانون الثاين )يناير( بعد حريق 

قائدو  وبللداأ  بها.  مرتبطة  برتوكيماويات  بوحدة 
ابتداًء  العمل  اإ�رشابا عن  النفط يف نيجرييا  ناقات 
من اأم�ص احتجاجًا على �سعف الرواتب و�سوء الطرق، 
مهددين بوقف االإمدادات اإىل اأن ُتلبى طلباتهم. وقال 
كوجينت اأوجوبو وهو من الروؤ�ساء االإقليمين الحتاد 
قائدي  اإن  بنيجرييا  الطبيعي  والغاز  النفط  عمال 
موعداً  يحددوا  مل  باالحتاد  االأع�ساء  النفط  ناقات 
الناقات  »قائدي  اأن  واأ�للسللاف  اإ�رشابهم.  انتهاء 
اأنحاء الباد لن يعملوا ومن ثم فا بد من  يف �ستى 
اإنهم  والكريو�سن.  والديزل  البنزين  ندرة يف  حدوث 
�سعف  ب�سبب  االحتللاديللة  احلكومة  على  يحتجون 
ب�رشعة  مركباتهم  ُتبلي  التي  الطرق  و�سوء  االأجللور 

واأمور اأخرى«.
نفطي  ت�رشب  حدوث  عن  باأال�سكا  م�سوؤولون  واأبلغ 
�ساعة متاأخرة  اأنابيب حتت �سطح املاء يف  من خط 

من م�ساء ال�سبت داخل موئل حليتان بي�ساء معر�سة 
اإدارة  واأعلنت  اإنليت.  كوك  مبنطقة  االنقرا�ص  خلطر 
من  حدث  الت�رشب  اأن  باأال�سكا  البيئة  على  احلفاظ 
خط اأنابيب ي�سل بن من�ستي اإنتاج تابعتن ل�رشكة 

»هيلكورب اإنرجي« يف منطقة اأبر كوك انليت.
اأعقاب  يف  املن�ستن  اأغلقت  ال�رشكة  اأن  واأ�سافت 
ب�سغط  حاليا  يعمل  االأنللابلليللب  خللط  واأن  الت�رشب 
وحكومة  اأوروبلليللة  حكومات  واأعلنت  منخف�ص. 
اإ�رشائيل دعمها للم�سي قدمًا يف م�رشوع خط اأنابيب 
اإ�رشائيل  من  الطبيعي  الغاز  لنقل  املتو�سط  بالبحر 
اأوروبا وحددت موعداً م�ستهدفًا ال�ستكماله عام  اإىل 
2025. ويهدف خط االأنابيب الذي ميتد اىل م�سافة 
�سواحل  قبالة  الغاز  حقول  ربط  اإىل  كيلومرت   200
بتكلفة  اإيطاليا  ورمبا  باليونان  وقرب�ص  اإ�رشائيل 

ت�سل اإىل �ستة باين يورو.

هبوط اليورو إلى أدنى مستوى أمام الدوالر 
في ثالثة أسابيع 

اأمام الدوالر  ، مع  اأ�سابيع  اأدنى م�ستوياته يف ثاثة  اإىل  هبط اليورو 
دفع  ما  اأوروبللا،  يف  ال�سيا�سية  االأخطار  �ساأن  يف  املخاوف  تنامي 

امل�ستثمرين اإىل االجتاه نحو بيع العملة االأوروبية املوحدة  . 
اإىل  اأوروبا، حتول  وبعدما ارتفع اليورو يف التعامات ال�سباحية يف 

الهبوط اإىل اأدنى م�ستوياته يف ثاثة اأ�سابيع عند 1.0650 دوالر.
الطلب  م�سايرة  يف  �سعوبات  اليورو  منطقة  يف  امل�سانع  وواجهت   
نحو  يف  وترية  باأ�رشع  الن�ساط  زيادة  من  الرغم  على  املا�سي  ال�سهر 

اأن امل�سانع رفعت االأ�سعار جمدداً. اأي�سًا  اأظهر  6 �سنوات، وفق م�سح 
وي�سّوت الفرن�سيون يف انتخابات رئا�سية جترى على جولتن نهاية 
احتمال  امل�ستثمرون  ويخ�سى  )مايو(،  اأيللار  ومطلع  اجلللاري  ال�سهر 
يف  متوقع  غري  فوزاً  لوبان  مارين  املتطرف  اليمن  مر�سحة  حتقيق 
اأعلى  دون  ليقبع   100.64 اإىل  الللدوالر  موؤ�رش  وارتفع  االنتخابات. 
0.1 يف املئة  اأ�سابيع بقليل وي�سجل ارتفاعًا ن�سبته   3 م�ستوياته يف 

خال اليوم 
على  امل�ستثمرين  واإقبال  الدوالر  ارتفاع  بعد  الذهب  اأ�سعار  وتراجعت 

جني االأرباح، بعدما حقق املعدن النفي�ص اأف�سل اأداء ف�سلي 
يف �سنة نهاية االأ�سبوع املا�سي. وانخف�ص يف التعامات 

لاأون�سة،  دوالر   1246.84 اإىل  املئة  يف   0.2 الفورية 
0.2 يف املئة اإىل  وتراجع يف العقود االأمريكية االآجلة 

1248.9 دوالر 
وحقق املعدن االأ�سفر يف التعامات الفورية ارتفاعًا 

ن�سبته 8.4 يف املئة على اأ�سا�ص ربع �سنوي نهاية 
ف�سلي  اأداء  اأف�سل  لي�سجل  املا�سي،  االأ�سبوع 

التي  بال�سبابية  االأ�سا�ص  يف  مدفوعًا  �سنة  يف 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  �سيا�سات  تكتنف 

وانخف�ص  اأوروبللا.  يف  واالنتخابات  ترامب 
 0.1 الفورية  التعامات  يف  الف�سة  �سعر 

يف املئة اإىل 18.20 دوالر، بينما ارتفع 
 952.30 اإىل  املئة  يف   0.7 الباتن 

اإىل  املئة  0.5 يف  والباديوم  دوالر، 
799.25 دوالر . 

االأوروبية  االأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 
الوا�سعة  املكا�سب  وقادت  اأم�ص 

ال�سلع  �رشكات  اأ�سهم  النطاق 
�رشكة  �سهم  اأن  اإال  االأوللليللة 

»اميلللاجللليلللنللليللل�لللسلللن تلللك« 
يف   70 نللزل  الربيطانية 

امللللئلللة بللعللدمللا فللقللدت 
عميلها الرئي�سي �رشكة 

»اآبل«. وارتفع موؤ�رش 
 »600 »�ستوك�ص 

لاأ�سهم االأوروبية 
املئة  يف   0.3

حلللللن  يف 
مللوؤ�للرش  زاد 

»فاينن�سال تاميز 100« الربيطاين 0.2 يف املئة 
اأكرب  وحقق  املئة  يف   1.1 االأوروبي  االأ�سا�سية  املوارد  موؤ�رش  و�سعد 
بينما  النحا�ص  اأ�سعار  ارتفاع  مع  القطاعات  م�ستوى  على  مكا�سب 
0.7 يف املئة.  النفط والغاز  النفط يف �سعود موؤ�رش  �ساهمت مكا�سب 

ومني القطاع امل�رشيف باأكرب خ�سائر ونزل موؤ�رشه 0.4 يف املئة 
املالية  لاأوراق  بور�سة طوكيو  القيا�سي يف  »نيكاي«  موؤ�رش  وارتفع 
لكنه ال يزال بعيداً عن تعوي�ص اخل�سائر احلادة التي مني بها االأ�سبوع 
)املركزي(  اليابان«  »بنك  اأجللراه  متفائل  م�سح  يبدد  مل  اإذ  املا�سي 
اآفاق �رشكات الت�سدير. و�سعد »نيكاي«  املخاوف امل�ستمرة يف �ساأن 
اأقل  18983.23 نقطة لكنه ظل قريبًا من  0.4 يف املئة ليغلق عند 

م�ستوى يف �سبعة اأ�سابيع الذي �سجله عند 18909.26 نقطة 
كبار  ثقة  اأن  كثب  عن  مبتابعة  يحظى  الللذي  املركزي  م�سح  واأظهر 
امل�سنعن يف اليابان حت�سنت للربع الثاين على التوايل الأعلى م�ستوى 
من  قليًا  اأقللل  جللاءت  لكنها  )مار�ص(  اآذار  يف  عام  ون�سف  عام  يف 
توقعات ال�سوق. واأ�ساف موؤ�رش »توبك�ص« االأو�سع نطاقًا 0.3 يف املئة 
نيكاي«  اك�ص  بي  »جيه  موؤ�رش  وارتفع  نقطة   1517.03 اإىل  لي�سل 

13564.68 نقطة . 400 بالن�سبة ذاتها لينهي اليوم عند 

 طوكيو – متابعة 

واشنطن – متابعة 

كييف – متابعة 

الدوحة – متابعة 

 لندن – متابعة  أبو ظبي – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

سنغافورة -  متابعة 


