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حركة األسهم

خطوط سنغافورة تعرض على موظفيها إجازة 
غير مدفوعة  

الصادرات المصرية.. 10 باليين دوالر في 9 أشهر 
وفائض ميزان المدفوعات 11 بليونًا

أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط 
في غسيل أموال"

اليمن: 36 مليون دوالر من البنك الدولي 
لدعم الزراعة

أوكرانيا تعتزم الحجز على األصول 
األجنبية لشركة "غازبروم"

�أنه��ا  �ل�س��نغافورية  �جلوي��ة  �خلط��وط  �أعلن��ت 
�إج��ازة غ��ر  عر�س��ت عل��ى طو�قمه��ا �جلوي��ة 
مدفوعة �س��عيا خلف�ض �لنفق��ات يف وقت تعاين 

�سعوبات متز�يدة يف قطاع �لطر�ن.
وتكافح �رشك��ة �لطر�ن هذه ملو�جهة مناف�س��ة 
قوي��ة من �رشكات �آ�س��يوية منخف�س��ة �لأ�س��عار 
و�أخ��رى من �ل���رشق �لأو�س��ط باأ�س��اطيل حديثة 

وخدمات مميزة على منت �لرحالت.
و�ل�رشكة �لتي �س��جلت خ�س��ائر يف �لربع �لخر 

م��ن �لع��ام �مل��ايل �ملا�س��ي، با���رشت مر�جعة 
و��سعة �لنطاق، ر�ف�سة ��ستبعاد عمليات ت�رشيح.
وقال��ت �إنها عر�س��ت على �أف��ر�د طو�قم �لطر�ن 
خي��ار �أخ��ذ �إج��ازة غ��ر مدفوع��ة ب��ن �يلول/
�لع��ام  �لثاين/نوفم��ر م��ن  �س��بتمر وت�رشي��ن 

�حلايل ب�سبب "فائ�ض موؤقت يف �لطو�قم".
�لفائ���ض  "�إن  �ل�رشك��ة  با�س��م  متح��دث  وق��ال 
�ملوؤق��ت �أو �لنق�س��ان يف طو�ق��م �لرحالت لي�ض 
�أم��ر� غ��ر ع��ادي ب�س��بب طبيع��ة عملن��ا، وهذه 
�خلط��ة �لطوعية ملدة حمددة هي ل�س��مان �إد�رة 

مو�رد �لطو�قم ومتطلبات �لت�سغيل بفعالية".

�رتفع حج��م �لتبادل �لتجاري ب��ن م�رش و�أهم 
�رشكائه��ا �لتجاري��ن، �ملمثل��ن ب���14 دول��ة 
ت�ستحوذ على 60 يف �ملئة من �لإجمايل ما بن 
مت��وز )يولي��و( و�آذ�ر )مار�ض( م��ن �لعام �ملايل 
-2016 2017، بالغ��ًا نح��و 34.65 بلي��ون 
دولر مقارن��ة بنح��و 34.21 بلي��ون يف �لفرتة 

ذ�تها من �لعام �ملايل 2015– 2016.
ور�سد �لتقرير �ل�سهري للبنك �ملركزي »ت�سجيل 
زي��ادة يف حج��م �ل�س��ادر�ت �مل�رشي��ة �إىل �أهم 
�ل���رشكاء �لتجاري��ن، لت�س��ل �إىل 10.1 بليون 
دولر يف مقاب��ل 8.75 بلي��ون دولر«. ولف��ت 
�لتقري��ر يف بي��ان �لنتب��اه �إىل »تر�ج��ع قيم��ة 
�لو�رد�ت �مل�رشية يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من 

�لعام �مل��ايل �جلاري، لتبلغ 24.5 بليون دولر 
مقارنة ب�25.4 بليون دولر يف �ملدة ذ�تها من 

�لعام �ملايل �ل�سابق«.
و�أو�س��ح �لتقري��ر �أن �لإمار�ت »�حتل��ت �ملرتبة 
�لأوىل بحجم تبادل بلغ نحو 4.5 بليون دولر، 
منها 2.24 بليون و�رد�ت و2.28 مليون دولر 
�س��ادر�ت، تلته��ا يف �ملرتبة �لثاني��ة �لوليات 
�ملتح��دة بحج��م تبادل و�س��ل �إىل 3.35 بليون 
و1.257  و�رد�ت  بلي��ون   2.27 منه��ا  دولر، 

مليون �سادر�ت. 
وز�دت �أر�س��دة �لقرو���ض لزبائ��ن �مل�س��ارف، 
بخالف �لبن��ك �ملركزي بنح��و 22 بليون جنيه 
لي�س��ل �إىل 1.358 تريلي��ون جنيه يف ني�س��ان 
)�إبريل( �ملا�س��ي، يف مقاب��ل 1.336 تريليون 

جنيه يف �آذ�ر )مار�ض(.

يو�ج��ه بنك "كومنول��ث"، �أكر بن��وك �لإقر��ض 
بارت��كاب  �تهام��ات  �أ�س��رت�ليا،  يف  �لعق��اري 
�نته��اكات �س��ارخة لقو�ن��ن مكافح��ة غ�س��يل 

�لأمو�ل يف �لبالد.
وبد�أت وكالة �ل�س��تخبار�ت �ملالية يف �أ�سرت�ليا 
�إجر�ء�تها �سد �لبنك، يوم �خلمي�ض، بعد �تهامات 

بارتكاب 53700 �نتهاك.
وترتب��ط �لإجر�ء�ت ب�س��ورة مبا�رشة مباكينات 
�إيد�ع �لأمو�ل �لذكي��ة �لتابعة للبنك، �لتي ثارت 
مز�عم باأن ع�س��ابات �إجر�مية ��س��تخدمتها يف 

عمليات غ�سيل �أمو�ل.
وقد يو�جه �لبنك عقوبات مالية �س��خمة ب�س��بب 

ه��ذه �لنتهاكات. وذك��ر مركز تقاري��ر وحتليل 
�لعملي��ات �ملالية �لأ�س��رت�يل �أن تلك �ملاكينات 
�س��هلت �إيد�ع �أمو�ل جمهولة �مل�سدر، وذلك نظر� 
لأن بيان��ات حامل��ي �لبطاق��ات غ��ر معروف��ة 
لبن��ك كومنولث، �إل يف حال كان حامل �لبطاقة 
عمي��ال ل��دى �لبنك. وت�س��مح �ملاكين��ات باإيد�ع 
20 �أل��ف دولر �أ�س��رت�يل )15845 �ألف دولر 
�أمرك��ي( يف كل معاملة نقدية، ول توجد حدود 

للمعامالت �ملالية �ليومية.
وتق��وم �ملاكين��ات باإح�س��اء �لأم��و�ل �ملودعة 
ونقلها على �لفور �إىل �حل�س��ابات �لتي يختارها 
م��ن ق��ام باإيد�عه��ا، وم��ن ث��م تك��ون جاه��زة 
للتحويل حل�س��ابات �أخ��رى �س��و�ء يف �لد�خل �أم 

�خلارج. 

�عتمد �لبن��ك �لدويل م�رشوع��ًا كلفته 36 
ملي��ون دولر مل�س��اعدة �س��غار �ملز�رع��ن 
على ��س��تئناف �لإنتاج يف �ملحافظات �ل�سبع 
�لأكرث ت�رّشر�ً من �ل�رش�ع يف �ليمن، لدعم �لأمن 
�لغذ�ئ��ي، بال�رش�كة مع »منّظم��ة �لأغذية و�لزر�عة 

لالأمم �ملتحدة« )فاو(.
�لن�س��اطات  ��س��تئناف  ويه��دف �مل���رشوع م��ن خ��الل 
�لزر�عية �ل�س��غرة �لنطاق يف بع�ض من �أكرث مناطق �لبلد 
معان��اًة من �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي، �إىل حت�س��ن �س��بل ك�س��ب 
�ل��رزق وم�س��تويات �لتغذي��ة لنحو 90 �ألف �أ���رشة �أو 630 �ألف 
مين��ي. و�س��يموَّل مبنحة م��ن »�لرنامج �لعامل��ي للزر�عة و�لأمن 
�لغذ�ئ��ي« �ل��ذي يدي��ره �لبن��ك �ل��دويل، وتقوم عل��ى تنفي��ذه »فاو« 

بالتعاون مع »�ل�سندوق �لجتماعي للتنمية« )�حلكومي( يف �ليمن.
وق��ال �ملدير �لإقليمي �مل�س��وؤول ع��ن �ليمن وم�رش وجيبوت��ي يف �لبنك 
�لدويل �أ�س��عد ع��امل يف بيان �س��حايف، �أن قطاع �لزر�ع��ة يف �ليمن ت�رّشر 
ب�س��ّدة نتيجة �ل�رش�ع �لد�ئر �لذي �س��اهم يف �نت�س��ار �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي يف 
�س��ّتى �أنحاء �ليمن. و�أ�س��اف: »بف�س��ل هذه �ل�رش�كة، ��س��تطعنا �إطالق م�رشوع 

مل�س��اعدة �أ�س��د �ليمنين حرمانًا يف �ملناطق �لريفية من خالل �ل�س��تثمار يف 
�لزر�ع��ة وتربية �ملا�س��ية �للذين ي�س��اهمان مبا���رشة يف تخفيف وط��اأة �لفقر، 
ويع��ود�ن بالنفع �أي�س��ًا على �لن�س��اء �لريفي��ات، وهّن من �أكرث �رش�ئح �ل�س��كان 

عر�سة للخطر«.
ويه��دف م�رشوع ��س��تعادة �لإنتاج �لزر�عي لأ�س��حاب �حلياز�ت �ل�س��غرة �إىل 
م�س��اعدة �لأ���رش �لفقرة م��ن خالل حت�س��ن �لإنت��اج �لزر�عي �لذي ي��وؤّدي �إىل 
حت�سن م�ستويات �لدخل و�لتغذية، وي�ساعد يف �لوقت ذ�ته �ملز�رعن �ملتاأّثرين 
بال�رش�ع على ��س��تئناف �إنتاج �ملحا�سيل وتربية �ملا�سية ل�ستعادة مو�ردهم 

لك�سب �لرزق و�حل�سول على دخل لتلبية حاجاتهم �لأ�سا�سية.
و�س��يمّول �مل�رشوع حت�س��ن �إد�رة مو�رد �لأر��سي و�ملياه للمجتمعات �ملحلية، 
وبن��اء ق��در�ت مقّدم��ي �خلدمات �لرئي�س��ين مث��ل �لبيطرين وم��وّردي �لبذور 
و�ملع��ّد�ت �لزر�عي��ة، من �أج��ل تزويد قطاع �لزر�ع��ة بالدعم �ل��ذي يحتاج �إليه 
لل�س��مود يف وج��ه �ل�س��دمات �أثن��اء �ل���رش�ع. و�أكد ع��امل �أن »�لتنفي��ذ �ملحّلي 
للم�رشوع �سي�ستند �إىل �أمنوذج جمتمعي تّتخذ فيه �ملجتمعات �ملحلية �لقر�ر�ت 

ب�ساأن �أي �مل�ساريع �لفرعية �سيتم متويلها«.
وق��ال كب��ر متخ�س�س��ي �لقت�س��اد �لزر�عي يف �لبن��ك �لدويل و�مل�س��وؤول عن 
�مل�رشوع روفيز فاخيد ت�سر�غ ز�ده: »يعمل ن�سف �لقوى �لعاملة يف �ليمن يف 
قطاعي �إنتاج �ملحا�س��يل �لزر�عية وتربية �ملا�س��ية �للذين يوّفر�ن �س��بل ك�سب 

�لرزق �لرئي�سية لثلثي �سكان �لبلد«.

�أعل��ن وزير �لع��دل �لأوكر�ين بافل بيرتينكو �أن موؤ�س�س��ته �س��تبد�أ يف خريف 
"غازبروم" . وذلك بهدف  2017 باحلجز على �لأ�س��ول �لأجنبية ل�رشكة 
حت�س��يل �لغر�مة �ملفرو�س��ة على �ل�رشكة �لرو�س��ية من قب��ل جلنة مكافحة 
�لحت��كار �لأوكر�ني��ة. وق��ال �لوزير:" حالي��ا لن �أذكر �ل��دول �لتي ميكن �أن 
نطلب منها تنفيذ �حلجز وذلك لتجنب �أي تالعب �سيا�سي من جانب رو�سيا" 
. و�س��دد �لوزير عل��ى" �أن �لأمر يتعلق لي�ض فقط بال��دول �لأوروبية". وجتدر 
�لإ�سارة �إىل �أن حمكمة يف مدينة كييف �ألغت يف يوليو 2017 قر�ر حت�سيل 
79.877 ملي��ون هريفن��ا ) 3.1 ملي��ون دولر( م��ن �أرب��اح �رشكة " غاز 
تر�نزيت" وكان من �ملفرت�ض �أن ت�س��ادر هذه �لأمو�ل يف �إطار �لتح�س��يل 
�لق���رشي للغر�م��ة �ملذك��ورة �آنفًا م��ن �رشكة "غازب��روم". وتو�س��لت هيئة 
�لق�س��اة يف �ملحكمة �إىل ��س��تنتاج يفيد باأن ذلك يخل بحقوق �مل�س��اهمن 
يف �رشك��ة "غازتر�نزيت" متلك �ل�رشكة فيها %40.2 من �لأ�س��هم و�رشكة 
نف��ط غاز �لأوكر�ني��ة %40.2 و�ل�رشكة �لرتكية توروغاز – %19.6. كما 
جتدر �لإ�س��ارة �إىل �أن جلنة مكافحة �لحتكار يف �أوكر�نيا بد�أت حتقيقاتها 
�س��د �رشك��ة "غازبروم" يف ع��ام 2015. ويف فر�ير 2016 فر�س��ت هذه 
�ملوؤ�س�سة غر�مة مالية على �رشكة رو�سية لإ�ساءة ��ستخد�م مركزها �ملهيمن 

يف �سوق نقل �لغاز �لطبيعي عر �لأر��سي �لأوكر�نية. 

تزايد اإلنتاج األميركي يحبط جهود »أوبك« لموازنة السوق

  �س��جل مزي��ج برن��ت �لقيا�س��ي �س��عر 52.19 دولًر� 
للرمي��ل للعق��ود �لآجل��ة، يف �نخفا���ض يع��ادل 0.3 
يف �ملئ��ة. �أم��ا خام غرب تك�س��ا�ض �لو�س��يط فقد هبط 
�إىل 49.44 دولًر� للرمي��ل يف �لت�س��ويات �لنهائي��ة 
�س��باح �خلمي�ض �لباكر. وحتى بعد �خل�س��ائر �لطفيفة 
يف �لأ�س��عار، �إل �أنها ل تز�ل �أعلى من �أ�سعار  �لآربعاء 
2 �أغ�سط�ض، حيث �رتفعت �لعقود �لآجلة خلام �لقيا�ض 
�لعامل��ي مزي��ج برن��ت 12 �س��نًتا �إىل 51.90 دولًر� 
للرميل، وز�د خام غرب تك�س��ا�ض �لو�س��يط �لأمركي 

�سنًتا و�حًد� �إىل 49.17 دولًر� للرميل.
و�نتظر �ملتعاملون �سدور �لبيانات �لر�سمية للحكومة 
�لأمركية بخ�سو�ض م�س��تويات خمزون �لنفط �خلام 

بعد �أن �أظهر م�س��ح م�ستقل �لثالثاء زيادة غر متوقعة 
بلغت 1.8 مليون برميل. ويبدو �أن �لأ�س��و�ق جتاهلت 
ه��ذ� �لتغي��ر �ملعت��دل يف �ملخزون��ات، وق��ال معه��د 
�لب��رتول �لأمرك��ي �أن خمزون��ات �خل��ام �لأمركي��ة 
ز�دت 1.8 ملي��ون برمي��ل يف �لأ�س��بوع �ملنتهي يوم 

488.8 مليون برميل. �إىل  28 يوليو، وو�سلت 
�جلدي��ر بالذكر �أن "�أوبك" ومنتجن من خارجها مثل 
رو�س��يا �تفق��و� منذ بد�ي��ة �لعام �جل��اري على خف�ض 
�لإنت��اج بو�ق��ع 1.8 ملي��ون برميل يومًي��ا بن يناير 
2017 ومار���ض 2018. و�س��تجتمع جلن��ة "�أوب��ك" 
�لفني��ة �ملعني��ة مبتابع��ة تخفي���ض �لنت��اج بح�س��ب 
�لتف��اق يف �أبو ظبي يف يومي 7 و8 �أغ�س��ط�ض، للنظر 

يف �لأو�ساع و�لتاأكد من تفعيل �لتفاق.
حتديات �صعبة وخيارات م�ؤملة

�أنتجت "�أوبك" يف يونيو نحو 33 مليون برميل يومًيا 
تقريًبا بح�س��ب جد�ول بلومرغ للم��ال و�لأعمال. لكن 
رمبا يوؤدي �لو�سع غر �مل�ستقر يف ليبيا ونيجريا �إىل 
خف���ض �نتاجهم��ا. ومل تنجح دول "�أوب��ك" يف �لتاأثر 
كثر� يف م�ستوى �لأ�س��عار، على �لرغم من �ملحاولت 

�جلادة خلف�ض �لنتاج.
وقفزت �سحنات �لنفط �لليبي �إىل �أعلى م�ستوياتها منذ 
2014، فقد �أ�سارت �لتقارير �إىل �أن ليبيا �سحنت 865 
�ألف برميل يومًيا خالل متوز �ملا�سي، بزيادة ن�سبتها 
11 يف �ملئ��ة عل��ى يونيو بح�س��ب تقدير�ت بلومرغ. 
و�إذ� �أ�سيف �لنتاج �لنيجري �إىل �ملعادلة، ي�سكل ذلك 
�رشبة مزدوجة جلهود "�أوبك" يف كبح �لنتاج، بعدما 

مت ��ستثناء ليبيا ونيجريا من �تفاق خف�ض �لنتاج.
رمب��ا ينقط��ع �إنتاج فنزوي��ال كله، لك��ن تاأثر ذلك يف 

�لأ�س��و�ق �لعاملي��ة �س��يكون �س��ئياًل، وميك��ن تعوي�ض 
�لنق���ض �لبال��غ 1.1 مليون برميل يومًيا ب�س��هولة من 
دول "�أوبك" ل �س��يما من �لنتاج �ل�سعودي كما ح�سل 
يف ع��ام 2003 عندم��ا قام��ت �ل�س��عودية بتعوي���ض 

�لنق�ض يف �لنتاج �لعر�قي و�لفنزويلي �آنذ�ك.
ن�صائح لـ”اأوبك”

يعتقد خر�ء �أن على �أع�س��اء "�أوبك" �لعمل �مل�س��رتك 
و�لتن�س��يق �لأف�س��ل لتحقيق جناح ملحوظ، من خالل 
تقييد �لإنتاج. و�ذ� مل يفعلو� هذ�، رمبا يرت�جع �ل�س��عر 
عل��ى �لرغ��م م��ن �لرتفاع��ات �لأخ��رة �لتي و�س��لت 
�إىل �أك��رث م��ن 9 يف �ملئ��ة خ��الل يولي��و. م��ن �س��اأن 
ه��ذ� �لرتف��اع �أن يفتح �ملج��ال �أم��ام �ملنتجن غر 
�لتقليدي��ن يف �لولي��ات �ملتح��دة وكن��د� ل�س��تغالل 

�سعف "�أوبك".

لك�صب حرب الأ�صعار
يق��رتح �خلر�ء �أن على �ع�س��اء �أوب��ك �ملحافظة على 
�أ�س��عار عالي��ة ن�س��بًيا، �أي بنط��اق 50 �إىل 55 دولر 
للرمي��ل، لأن �لأ�س��عار �لعالي��ة ف��وق ه��ذ� �لنط��اق 
�س��تجذب �ملزيد من �لزيت �ل�سخري �لأمركي و�لزيت 
�لرمل��ي �لكندي و�ملعروفة بامل�س��ادر غ��ر �لتقليدية 
�ىل �ل�س��وق، م��ا يرف��ع �لتخم��ة �لت��ي مل تخت��ف بعد. 
كم��ا عليه��م �حلف��اظ على موق��ف موح��د يف �لجو�ء 

�جليو�سيا�سية �ملتوترة و�مل�سطربة.
لن ت�صتمر م�صكالت "اأوبك" اإىل الأبد

�إذ� �رتف��ع �لطل��ب العاملي على �لنف��ط، وهذ� ل يحدث 
ب�رشع��ة، �س��تتغر �ل�س��ورة وتنتع�ض �لأ�س��عار. ورمبا 
�حل��ل �لعمل��ي ه��و �ملزيد من �لتع��اون و�لتن�س��يق مع 
منتج��ن من خ��ارج “�أوب��ك”، مثل رو�س��يا و�لرنويج 

و�ملك�سيك.
خيار النهيار

�خلي��ار �لآخ��ر �لذي يحم��ل يف طياته خماط��ر كبرة 
للدول �لأع�س��اء يف "�أوبك" هو �إنتاج �أق�سى ما ميكن 
�إنتاجه م��ن �لنفط، و�إغر�ق �ل�س��وق وتهاوي �لأ�س��عار 
حي��ث يتوق��ف منتج��و �لزي��ت �ل�س��خري ع��ن �لعم��ل 
كلًيا. لكن هذه �ل�س��رت�تيجية �س��تمنع �ل�س��تثمار يف 
م�رشوعات �لتنقيب و�لكت�س��اف، ما �سيخلق عجًز� يف 

�لإمد�د�ت يف عام 2020 وفيما بعد.
ح��ذرت وكال��ة �لطاقة �لدولي��ة من �أن �ل�س��تثمار يف 
م�رشوعات �لتنقيب تتقل�ض، و�س��توؤدي �إىل �أزمة �إمد�د 
يف �ل�س��نو�ت �لقليل��ة �ملقبل��ة. كم��ا ج��اءت حتذير�ت 
م�س��ابهة يف موؤمتر ��س��طنبول للطاقة �ل�سهر �ملا�سي 

بهذ� �خل�سو�ض.

بعد الدوالر.. اإلسترليني ينخفض بحدة أمام اليورو

تر�جع �ل�س��رتليني �إىل �أدنى م�ستوياته يف ت�سعة �أ�سهر �أمام �ليورو 
�أم�ض و�نخف�ض �لعائد على �ل�س��ند�ت �نخفا�س��ًا حاد�ً بعدما �س��وت 
»بن��ك �إنكلرت�« )�لبنك �ملركزي( مل�س��لحة �إبقاء �أ�س��عار �لفائدة عند 

م�ستو�ها �لقيا�سي �ملنخف�ض وعدل خف�سًا توقعاته للنمو.
و�أعلن »بنك �نكلرت�« �إنه يتوقع منو �لقت�ساد �لريطاين بن�سبة 1.7 
يف �ملئة خالل �ل�س��نة �حلالية �نخفا�س��ًا من 1.9 يف توقعاته �لتي 
ن�رشت يف �أيار )مايو(. وخف�ض �لبنك �أي�سًا توقعاته للت�سخم قلياًل، 
�إذ يتوقع �لآن و�س��وله �إىل �أقل قلياًل من 2.6 يف �ملئة يف غ�س��ون 

�سنة بعدما
بل��غ ذروة عن��د نح��و ثالث��ة يف �ملئ��ة يف ت�رشي��ن �لأول )�أكتوبر(. 
و�نخف�ض �ل�س��رتليني يف مقابل �ليورو �إىل 90.02 بن�ض بعد قر�ر 
�إبق��اء �س��عر �لفائدة من دون تغير وتقرير �لت�س��خم، مرت�جعًا 0.4 
يف �ملئ��ة �إىل �أدنى م�س��توياته من��ذ �أو�ئل ت�رشين �لث��اين )نوفمر(. 
ونزلت �لعملة �لريطانية �أي�س��ًا نحو �س��نت و�حد يف مقابل �لدولر 
�إىل �أدنى م�س��توياتها يف ثالثة �أيام عند 1.3156 دولر منخف�سة 
0.05 يف �ملئة. وتر�جع �لعائد على �س��ند�ت �حلكومة �لريطانية 
لأجل 10 �س��نو�ت بحدة �إذ �نخف�ض �أربع نقاط �أ�س��ا�ض �إىل 1.194 

يف �ملئة وهو �أدنى م�ستوياته منذ يوم �جلمعة.
و�أبقى »بنك �نكلرت�« �أ�س��عار �لفائدة عند م�س��توى قيا�سي منخف�ض 
وق��ت  2017 و2018 يف  للنم��و يف  توقعات��ه  وخف���ض  جم��دد�ً 
ي�س��غط �أثر ت�س��ويت بريطاني��ا لالنف�س��ال عن �لحت��اد �لأوروبي 
على �لقدرة �ل�رش�ئية للم�س��تهلكن. لك��ن حمافظ �لبنك مارك كارين 
وكبار م�س��وؤوليه كررو� ر�سالتهم �إىل �أ�سو�ق �ملال باأنهم قد يرفعون 
تكالي��ف �لقرت����ض �أك��رث قلي��اًل مم��ا يتوقع��ه �مل�س��تثمرون خالل 

�ل�سنو�ت �لثالث �ملقبلة ورمبا يف غ�سون �سنة.
و�أعل��ن �لبن��ك �ل��ذي يو�ج��ه �س��بابية ب�س��اأن �أث��ر ق��ر�ر 

�لنف�س��ال ع��ن �لحت��اد �لأوروب��ي على خام���ض �أكر 
�ل�سيا�س��ات قام��و�  �إن �س��ناع  �لع��امل،  �قت�س��اد يف 

بالت�س��ويت بو�قع �ستة �أ�س��و�ت يف مقابل �سوتن 
مل�س��لحة �لإبق��اء على �س��عر �لفائدة عن��د 0.25 

يف �ملئة كما توقع خر�ء �قت�س��اد �س��اركو� يف 
��س��تطالع �أجرته وكالة »روي��رتز«. وتوقع �أن 

ينمو �قت�س��اد بريطانيا 1.7 يف �ملئة �لعام 
�حل��ايل �نخفا�س��ًا من توقعاته �ل�س��ادرة 

يف �أيار و�لبالغة 1.9 يف �ملئة. وخف�ض 
�لبنك �أي�س��ًا توقعاته للنم��و يف �لعام 

�ملقب��ل �إىل 1.6 يف �ملئ��ة م��ن 1.7 
لكن��ه �أبق��ى عل��ى توقعات��ه للنم��و 

يف 2019 عن��د 1.8 يف �ملئ��ة. 
وخف���ض »�ملرك��زي« توقعاته 

للت�س��خم قلي��اًل �إىل م��ا دون 
يف  بقلي��ل  �ملئ��ة  يف   2.6

غ�سون �سنة بعدما �رتفع 

�لت�سخم �إىل ذروة بلغت نحو ثالثة يف �ملئة يف ت�رشين �لأول.
يذكر �ن �لدولر كان قد هبط �إىل �أدنى م�ستوياته يف �أكرث من �سنتن 
ون�س��ف �ل�س��نة �أمام �ليورو �ول من �أم�ض، بفعل �س��كوك ب�س��اأن رفع 
جمل���ض �لحتي��اط �لفيدي��ر�يل )�لبنك �ملرك��زي �لأمركي( �أ�س��عار 
�لفائدة جمدد�ً هذه �ل�س��نة، وتوقعات بت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية للبنك 

�ملركزي �لأوروبي.
�أم��ام  م�س��توياته  �أعل��ى  م�س��جاًل  دولر   1.1909 �لي��ورو  وبل��غ 
�لعمل��ة �لأمركي��ة منذ كان��ون �لثاين )يناي��ر( 2015. وعلى عك�ض 
�لأخطار �ل�سيا�س��ية و�سبابية �ل�سيا�س��ة �لنقدية �لتي دفعت �لدولر 
�ىل �لرت�جع، ��س��تمد �لي��ورو دعمًا من توقعات ب��اأن �لبنك �ملركزي 

�لأوروبي �سيتخلى يف نهاية �ملطاف عن �سيا�سته �لتي�سرية.
ولم�ض موؤ�رش �لدولر، �لذي يقي�ض �أد�ءه �أمام �س��لة من �س��ت عمالت 
رئي�س��ية، �أدنى م�ستوياته يف 15 �سهر�ً عند 92.548 و�نخف�ض يف 

�أحدث حترك 0.2 يف �ملئة �إىل 92.833.
و�سعد �لدولر قلياًل يف مقابل �لن وبلغ يف �أحدث قر�ءة 110.59 
ين متاأرجحًا فوق �أدنى م�ستوياته يف ما يزيد على �ستة �أ�سابيع عند 
�أمام  0.2 باملئة  �أم�ض. و�رتفع  �أول من  109.91 ين �لذي لم�سه 
�ل��دولر �لكندي �إىل 1.2557 بعدما لم�ض �أعلى م�س��توى يف �س��نة 

ون�سف �سنة عند 1.2591 دولر كندي.
ولم�ض �لدولر �لنيوزيلندي �أدنى م�س��توى يف �أ�س��بوع �أمام �لدولر 
عن��د 0.7411. �إىل ذل��ك تر�جع��ت �أ�س��عار �لذهب �أم�ض مع �س��عود 
�ل��دولر وحت��ّوِل �مل�س��تثمرين للرتكي��ز عل��ى �لأ�س��ول �ملحفوف��ة 
بالأخط��ار بع��د ظهور موؤ���رش�ت على حت�س��ن �لقت�س��اد �لأمركي. 
ون��زل �لذهب يف �ملعامالت �لفوري��ة 0.5 يف �ملئة �إىل 1260.36 
دولر لالأون�س��ة بحل��ول بعدم��ا لم���ض 1258.20 دولر يف وقت 

�سابق من �جلل�سة وهو �أدنى م�ستوياته يف نحو �أ�سبوع.
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