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سجل ارتفاع ًا بنحو  55سنت ًا

«سينوكيم» ترفع إمدادات النفط

سعر برميل النفط الكويتي بلغ  70.61دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي
� 55سنتا يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ
 70.61دوالر ًا امريكي ًا مقابل 70.06
دوالر ًا للربميل يف تداوالت الأربعاء
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ���س��واق العاملية انخف�ضت
�أ�سعار النفط مع تركيز امل�ستثمرين
على ت�ضخم املعرو�ض العاملي من
اخل��ام ال��ذي يتزايد بوترية �أ�رسع
م��ن ال��ت��وق��ع��ات وم���ع زي����ادات يف
املخزونات االمريكية وارتفاع �إنتاج
منظمة ال��دول امل�صدرة للبرتول
«�أوب��ك» وا�ستثناءات يف العقوبات
االمريكية على �إيران.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام
القيا�س العاملي مزيج برنت 1.42
دوالر لي�صل عند الت�سوية �إلى م�ستوى
 70.65دوالر ًا يف حني انخف�ض �سعر
برميل نفط خام القيا�س االمريكي
غرب تك�سا�س الو�سيط دوالرا واحدا
لي�صل �إلى م�ستوى  60.67دوالر ًا.

من الكويت والسعودية
قال م�س�ؤول تنفيذي كبري ب�سينوكيم �أم�س �إن املجموعة
ال�صينية �أبرمت اتفاقات �سنوية لتوريد النفط اخلام
لعام  2019مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�أرامكو
ال�سعودية مع ارتفاع الكميات التي �سيتم احل�صول
عليها من اجلهتني املوردتني ب�أكرث من  %20مقارنة
مع عام .2018

وقال امل�س�ؤول التنفيذي �إن الكميات ال�سعودية �ستتم
معاجلتها يف م�صفاة �شوانت�شو يف �إقليم فوجيان،
وكذلك يف م�صفاة هونغرن يف �إقليم �شاندونغ وم�صفاة
وي�ست با�سيفيك برتوكيمكال كورب يف داليان.
ومتتلك �سينوكيم ح�ص�صا يف كل من هونغرن ووي�ست
با�سيفيك برتوكيمكال كورب.

«أرامكو» :العالقة مع روسيا
ستبلغ آفاق ًا جديدة

قال �أمني النا�رص الرئي�س التنفيذي لأرامكو ال�سعودية املنتجة للنفط �إن
عالقة ال�رشكة مع رو�سيا �ستنمو يف الوقت الذي مي�ضي فيه اجلانبان قدما
يف م�شاريع تعاون .وقال النا�رص خالل و�ضع حجر الأ�سا�س ملركز بحثي
جديد لأرامكو ال�سعودية لتقنيات قطاع املنبع يف مو�سكو« :املناق�شات
احلالية مع عدة م�ؤ�س�سات رائدة ومرموقة يف قطاع الطاقة الرو�سي من
�ش�أنها �أن تنقل عالقاتنا التجارية امل�شرتكة مع رو�سيا و�رشكات الطاقة
الرئي�سة بها� ،إلى �آفاق جديدة» .وكانت وكالة الإعالم الرو�سية نقلت
عن النا�رص قوله يف وقت �سابق �إنه يعتزم بحث �رشاء ح�صة يف م�رشوع
«الغاز الطبيعي امل�سال »2-يف القطب ال�شمايل التابع لنوفاتك الرو�سية
مع رئي�س ال�رشكة يف مو�سكو.

• املستثمرون ركزوا على تضخم املعروض العاملي من اخلام

الخام األميركي تراجع بنحو  20%منذ بداية أكتوبر

ا�ستقرت �أ�سواق النفط ام�س لكنها تظل �ضعيفة
مع ارتفاع الإم��دادات وخم��اوف ب�ش�أن تباط�ؤ
اقت�صادي ي�ضغط على الأ�سعار ،يف الوقت
الذي تراجع فيه اخلام االمريكي بنحو %20
منذ بداية �أكتوبر وبلغت العقود الآجلة خلام
غرب تك�سا�س الو�سيط االمريكي  65.73دوالر ًا
للربميل بارتفاع قدره �ستة �سنتات مقارنة مع
�سعر الت�سوية ال�سابقة.
ويتجه خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط �صوب
االنخفا�ض للأ�سبوع اخلام�س ،بعد تراجعه
 %4منذ بداية الأ�سبوع املا�ضي وبلغت العقود

الآجلة خلام برنت ل�شهر �أقرب ا�ستحقاق 70.84
دوالر ًا للربميل بزيادة � 19سنتا مقارنة مع �سعر
الإغالق ال�سابق.
ويتجه برنت �صوب الرتاجع  %3تقريبا هذا
الأ�سبوع ،لينخف�ض للأ�سبوع اخلام�س على
التوايل.وانخف�ض خاما برنت وغرب تك�سا�س
الو�سيط نحو  %20من �أعلى م�ستوى لهما يف
�أربع �سنوات والذي بلغاه يف مطلع �أكتوبر وقال
وليام �أولوفلني حملل اال�ستثمار لدى ريفكني
�سيكيوريتيز يف ا�سرتاليا�« :أ�سعار النفط ر�سميا
يف �سوق هابطة حاليا ،بعد �أن تراجعت %20

من العقوبات النفطية على إيران

من ذروتها يف �أكتوبر»».
ويقول حمللون �إن ال�ضغط النزويل الرئي�سي
على الأ�سعار ي�أتي من ارتفاع الإمدادات ،على
الرغم من العقوبات االمريكية على �إيران التي
فُ ر�ضت هذا الأ�سبوع ،وكذلك من املخاوف
ب�ش�أن تباط�ؤ اقت�صادي.وقال حمللون لدى
«برن�شتاين �إنرجي»« :مع موا�صلة �صادرات
�أوبك االرتفاع ،ت�ستمر املخزونات يف التزايد
مما يفر�ض �ضغطا نزوليا على الأ�سعار».
و�أ�ضافوا« :تباط�ؤ االقت�صاد العاملي يظل
اخلطر الرئي�سي الذي يدفع النفط للهبوط».

• فاحت دومنيز

 180يوما» .وقالت امل�صادر� :إن
مبقدورها ا�سترياد ما ي�صل �إلى
� 200ألف برميل يوميا من النفط
الإيراين ،يف الأغلب من املكثفات،
دون انتهاك العقوبات االقت�صادية
التي �أع���ادت ال��والي��ات املتحدة
فر�ضها على �إيران يف اخلام�س من
نوفمرب وك��وري��ا اجلنوبية ثالث
�أكرب م�شرت للنفط الإي��راين و�أي�ضا
�أك�بر م�ستورد للمكثفات منه قبل

ألدنى مستوى في أكثر من  3أشهر

الكورية «ك��ن��وك».ويف حني مينح
الإع��ف��اء كوريا اجلنوبية ال�ضوء
الأخ�رض ال�ستئناف ا�سترياد النفط
الإيراين ،تقول امل�صادر �إن م�شكالت
مثل املدفوعات وال�شحن والت�أمني
بحاجة �إلى حل.
وقال �أحد امل�صادر «احلجم الفعلي
«للواردات» �سيتوقف على مفاو�ضات
الأ�سبوع املقبل» ،م�ضيفا �أن �سعر
النفط �سيكون عامال �أ�سا�سيا.

�أظهرت بيانات انخفا�ض عالوة العقود الآجلة خلام
برنت فوق خام دبي القيا�سي ملنطقة ال�رشق الأو�سط
�إلى  1.25دوالر للربميل ،وهو �أدنى م�ستوى منذ نهاية
يوليو بعد تراجع خام القيا�س العاملي مزيج برنت
لأدنى م�ستوى يف �سبعة �أ�شهر ،ويف العادة يحفز انكما�ش
عالوة برنت �إلى خام دبي الطلب على اخلامات املرتبطة
بربنت املنتجة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي،

االقتصاد األميركي يتجه نحو التباطؤ جراء غياب المحفزات المالية
قالت املتخ�ص�صة يف الدخل الثابت لدى «�ساك�سو
للتحوالت ال�سيا�سية
بنك» �ألثيا �سبينوزي �أنه ميكن
ّ
التي ت�شهدها الواليات املتحدة االمريكية �أن تعيق
رسع الو�صول �إلى مرحلة الركود املقبلة -
�أو ت� ّ
لكنها عاجزة عن احليلولة دونها.
وا�ستبعدت �سبينوزي �أن ت�ؤثر نتائج االنتخابات
االمريكية على م�سار ال��دورة االقت�صادية لل�سوق
املالية داخل الواليات املتحدة م�ضيفة انه وبغ�ض
النظر عن هذه النتائج ،ت�شري الوقائع �إل��ى �أن
الدورة االقت�صادية املت�أخرة قد بد�أت فع ًال ،ولن
يكون مبقدور ال�سيا�سة االمريكية �إال �إعاقة �أو ت�رسيع
وترية الو�صول �إلى مرحلة الركود املقبلة.
وتابعت« :يف ظل هيمنة الدميقراطيني على جمل�س

والتفوق اجلمهوري يف جمل�س ال�شيوخ،
النواب،
ّ
�سرنى وا�شنطن مك ّبلة اليدين .ومن امل�ستبعد �أن ينجح
اجلمهوريون بتمرير مقرتحاتهم املالية ،ومن غري
املرجح �أن تتغري خطة الإنفاق احلالية للكوجنر�س
ّ
خالل ال�سنة املقبلة» .وقالت �سبينوزي« :من املتوقع
�أن يتجه االقت�صاد نحو التباط�ؤ جراء غياب املحفزات
املالية ،و�سيتوا�صل التلويح ب�إمكانية رفع دعوى
ق�ضائية على خلفية التحقيقات ب�ش�أن ثروة الرئي�س
ترامب ،ولن يكون �أمام ترامب �أي خيار �آخر �سوى
الرتكيز على ال�سيا�سة اخلارجية للبالد ،وموا�صلة
تو�سيع الر�سوم اجلمركية يف ظل ت�صاعد خماطر
احلرب التجارية و�سينجم عن ذلك عواقب وخيمة على
منحنى العائدات االمريكية ،والأ�سواق ككل فيما قد

بهدف تعويض الزيادة الضريبية

اليابان تدرس خطة تحفيز
بـ  10تريليونات ين

ك�شفت تقرير �أن احلكومة اليابانية
تخطط لتبني حزمة حتفيزات نقدية
بقيمة  10تريليونات ين « 87.87مليار
دوالر» ،لتعوي�ض ت�أثري زيادة �رضيبة
املبيعات املقررة يف العام املقبل.
وقال ثالث �أ�شخا�ص �إن بع�ض التمويل
�سيذهب �إلى تدابري كانت معلنة من قبل
مثل الإعفاءات ال�رضيبية على م�شرتيات
ال�سيارات وق�سائم الت�سوق مل�ساعدة
الأ�رس ذات الدخل املنخف�ض.و�أو�ضحت
امل�صادر �أن احلكومة متيل �إلى مزيد من
• شينزوا آبي
الإنفاق على ُ�سبل احلماية من الكوارث
وعلى البناية التحتية ،حيث �إن بع�ض امل�س�ؤولني �أ�صبحوا متخوفني
ب�شكل �أك�بر وي��روا ��ضرورة توفري ُ�سب لتعوي�ض خم��اوف النمو
العاملي .و�أ�ضافت« :من املحتمل �أن تو�سع احلكومة خطة الإنفاق
على مدار �أكرث من عام» .ومن املقرر �أن تبد�أ اليابان خطتها لزيادة
ال�رضائب املبيعات يف �أكتوبر � 2019إلى م�ستوى  %10بد ًال من
م�ستوياتها يف الوقت احلايل عند  .%8وكان رئي�س الوزراء اليابان
�شينزوا �آبي �رصح ب�أنه �سوف ي�ستثني الغذاء وبع�ض ال�سلع اليومية
من الزيادة ال�رضيبية بغر�ض تخفيف وط�أتها ،وبح�سب بيانات عن
املركزي الياباين ف�إن ال�رضائب من املحتمل �أن تكلف املواطنني
نحو  5.6تريليونات ين.

تباطؤ نمو أسعار المنتجين
في الصين خالل أكتوبر

تباط�أ منو �أ�سعار املنتجني يف ال�صني خالل ال�شهر املا�ضي وفق ًا
لتوقعات املحللني ،فيما ا�ستقر معدل الت�ضخم.وك�شفت بيانات �صادرة
عن هيئة الإح�صاءات الوطنية يف ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل �أن م�ؤ�رش
�أ�سعار املنتجني ارتفع بنحو  %3.3يف �أكتوبر ،مقابل منو بن�سبة %3.6
يف �سبتمرب�.أما فيما يتعلق مبعدل الت�ضخم يف ال�صني ،فا�ستقر يف ال�شهر
املا�ضي عند م�ستوى �سبتمرب ووفق ًا لتوقعات املحللني ُم�سج ًال %2.5
على �أ�سا�س �سنوي.و�أو�ضحت البيانات �أن �أ�سعار الغذاء زادت بنحو
 %3.3يف �شهر �أكتوبر على �أ�سا�س �سنوي� ،أما الأ�سعار غري الغذائية
فارتفعت بن�سبة .%2.4وعلى �أ�سا�س �شهري فزادت �أ�سعار امل�ستهلكني يف
ال�صني بنحو  ،%0.2مقابل زيادة بن�سبة  %0.7يف �سبتمرب.

األميركية بأكثر من التوقعات

• ألثيا سبينوزي

صندوق النقد يخفض تقديرات نمو اقتصاد أوروبا
ك�شف �صندوق النقد ال���دويل �أن
التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أن منو
اقت�صاد �أوروبا يف خطر ب�سبب البيئة
اخلارجية الأكرث ا�ضطراب ًا.
م�شري ًا �إلى �أن التوترات التجارية �إلى
جانب ت�شديد الأو�ضاع املالية يف
مقدمة الرياح العك�سية العاملية.
وخف�ض �صندوق النقد خالل تقريره
ب�ش�أن �آفاق االقت�صاد الأوروب��ي من
توقعاته ب�ش�أن منو الناجت املحلي
الإجمايل يف العام احلايل �إلى %2.3
مقابل التقديرات ال�سابقة والبالغة
 .%2.6وبالن�سبة للعام املقبل،
فخف�ض كذلك �صندوق النقد تقديراته
لنمو االقت�صاد الأوروبي �إلى %1.9
مقابل توقعات منو  %2.2يف ر�ؤيته
ال�سابقة ال�صادرة يف مايو.
وك���ان ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل
الأوروبي منا بن�سبة  %2.8يف العام

يف تقريره.
يف حني �أنه على املدى املتو�سط،
تنبع املخاطر من ت�أخر التعديل
امل���ايل والإ����ص�ل�اح���ات الهيكلية
والتحديات الدميوغرافية �إ�ضافة
لعدم امل�ساواة الآخذة يف الزيادة
وتراجع الثقة يف ال�سيا�سات.
وقال التقرير �إن تنفيذ الربيك�ست
من دون اتفاق من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
حل��واج��ز جت��اري��ة وغ�ير جتارية
مرتفعة بني اململكة املتحدة وبقية
االحتاد الأوروبي مع عواقب �سلبية
على النمو االقت�صادي.
وكان �صندوق النقد الدويل خف�ض
يف �أكتوبر املا�ضي تقديراته ب�ش�أن
النمو االقت�صادي العاملي �إلى
 %3.7يف العامني احلايل واملقبل
بانخفا�ض  %0.2عن التقديرات
ال�سابقة.

موديز تتوقع انكماش ًا حاداً

القتصاد تركيا واألرجنتين
قالت وكالة «موديز» للت�صنيف االئتماين �إن الأرجنتني
وتركيا قد ي�شهدان انكما�ش ًا اقت�صادي ًا يف الف�صول
املالية املقبلة مع تباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي
بفعل خماطر متزايدة.و�أ�ضافت الوكالة �إنه مع ت�شديد
ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صادات الرئي�سية ،وا�ستمرار
النزاعات التجارية ف ��إن ذل��ك ي�ساهم يف �إ�ضعاف
اال�ستثمار عاملياً.وتابعت �أنها م�ستمرة يف تبني نظرة
قامتة ب�شكل متزايد جلوانب النمو بالأ�سواق النا�شئة
الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين مثل تركيا والأرجنتني
والتي لديها تعر�ض مرتفع ن�سبي ًا للتمويل اخلارجي
ولذلك فهي �أكرث عر�ضة للت�أثر.وتتوقع «موديز» تباط�ؤ
منو االقت�صاد العاملي �أدنى م�ستوى  %2.9يف العامني
املقبلني ،مقابل منو متوقع يف العام احلايل واملا�ضي
عند .%3.3وتتوقع وكالة التن�صيف االئتماين �أن ينكم�ش
االقت�صاد الرتكي يف الن�صف الأول من العام املقبل مع
تراجع اللرية الرتكية وارتفاع تكاليف االقرتا�ض التي

وكذلك حو�ض الأطل�سي.لكن متعاملني قالوا �إن ارتفاع
�أ�سعار ال�شحن يعوق تدفقات النفط بنظام املراجحة من
حو�ض الأطل�سي ما يدفع امل�شرتين الآ�سيويني للتوجه
�إلى م�صادر �أقرب �إلى منطقتهم.و�أ�ضافوا �أن تقل�ص فارق
ال�سعر بني اخلامني القيا�سيني قد يخف�ض الطلب �أي�ضا
على اخلامات املرتبطة بدبي التي يجري �إنتاجها يف
ال�رشق الأو�سط ورو�سيا.

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي

ال ت�ستدعي ال�رضورة ا�ستمرار امل�سار املت�شدد الذي
انتهجه جمل�س االحتياطي الفيدرايل حتى وقت قريب».
يرجح �أن يتجه جريوم باول،
و�أ�ضافت :يف الوقت الذي ّ
رئي�س جمل�س االحتياطي الفيدرايل ،نحو �إبطاء وترية
ارتفاع �أ�سعار الفائدة يف عام  ،2019ميكن �أن تخ�ضع
العائدات لت�أثريات �سلبية كبرية على املدى الطويل
جراء تفاقم احلرب التجارية .وهذا يعني �أننا �سن�شهد
انحدار ًا وا�ضح ًا يف منحنى العائدات خالل ال�شهرين
املقبلني ،بينما ميكن �أن يرتاجع الق�سم الأق�رص من
املنحنى ب�شكل �أ�رسع مقارنة باجلزء الطويل ،والذي
�سريتفع ب��دوره نتيجة للقيود التي �ستخ�ضع لها
العائدات على املدى الطويل جراء حالة عدم اليقني
التجاري».

املا�ضي ،لكن مع ذلك جاءت النظرة
امل�ستقبلية �أقل تفا�ؤ ًال بفعل عوامل
عديدة من املرجح �أن تُ �شكل عائق ًا
�أمام النمو االقت�صادي.
و�أ�صبحت البيئة اخلارجية �أقل دعم ًا
ومن املتوقع �أن ترتاجع �أكرث يف عام
 2019ب�سبب تباط�ؤ الطلب العاملي
والتوترات التجارية وارتفاع �أ�سعار
الطاقة ،بح�سب التقرير.
و�أ�ضاف ال�صندوق الدويل �أن ت�شديد
الأو�ضاع املالية يف اقت�صاد الأ�سواق
النا�شئة ال�ضعيفة �إ�ضافة �إلى دورات
الأعمال ي�ؤثران كذلك على الن�شاط
االقت�صادي.
وعلى املدى الق�صري ،ف�إن ت�صعيد
ال��ت��وت��رات التجارية والت�شديد
احلاد للظروف املالية العاملية قد
تقو�ض اال�ستثمار وت�ؤثر على النمو
االقت�صادي ،كما يقول �صندوق النقد

قال وزير الطاقة الرتكي فاحت دومنيز�« :إن بالده ح�صلت على �إعفاء من
نحو  %25من العقوبات النفطية التي فر�ضتها الواليات املتحدة على
�إيران ،مبا يعادل نحو ثالثة ماليني طن من النفط �سنويا».
و�أ�شار دومنيز �إلى �أن م�صفاة توبرا�ش تبحث عن بدائل لتجنب حدوث
�أي م�شكالت بال�سوق.
و�أ�ضاف :ان الن�سبة البالغة  %25تقريبية و�إن �أنقرة مل تتلق بعد
الرقم الدقيق،كما �إن تركيا لديها عقد ل�رشاء الغاز الطبيعي من �إيران
ملدة خم�س �إلى �ست �سنوات و�أ�ضاف �أن �أنقرة �ستوا�صل �رشاء الغاز
من �إيران.

عالوة برنت فوق خام دبي تنخفض

مباحثات كورية إيرانية الستئناف استيراد النفط
�أن توقف ال����واردات يف �سبتمرب
قبيل العقوبات االمريكية.وبلغت
واردات ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة من
املكثفات الإيرانية � 159ألفا و770
برميال يوميا يف الفرتة من يناير
�إلى �أغ�سط�س بانخفا�ض ن�سبته نحو
 %49من � 331ألفا و 885برميال
يوميا يف نف�س الفرتة قبل عام،
وفقا حل�سابات رويرتز امل�ستندة
�إلى بيانات �رشكة النفط الوطنية

• أمني الناصر

منح تركيا إعفاء بنسبة %25

استقرار النفط في ظل ارتفاع اإلمدادات وضعف آفاق الطلب

قالت ثالثة م�صادر مطلعة�« :إن
من املتوقع �أن يتوجه وفد كوري
جنوبي ي�شمل م�شرتين للنفط
�إلى �إي��ران الأ�سبوع املقبل لبحث
تفا�صيل ا�ستئناف واردات النفط
الإي��ران��ي��ة بعد توقف دام ثالثة
�أ�شهر.وكوريا اجلنوبية واحدة من
ثماين دول ح�صلت على �إعفاءات
من الواليات املتحدة لكي توا�صل
ا���س��ت�يراد ال��ن��ف��ط الإي�����راين ملدة

اقتصاد

تت�سبب يف الإ��ضرار باالقت�صاد�.أما بالن�سبة ملعدل
الت�ضخم يف تركيا فرتى «موديز» �أنه �سي�ستمر �أعلى
م�ستوى  %10حتى  ،2020ب�سبب ارتفاع �أ�سعار النفط
والت�شديد النقدي.ويف ال�شهر املا�ضي ارتفع معدل
الت�ضخم يف تركيا عند م�ستوى .%25.2وترى الوكالة
�أن تركيا �ستُ�سجل من��و ًا اقت�صادي ًا يف  2018بنحو
 ،%1.5ثم يتحول لالنكما�ش بن�سبة  %2يف .2019
وفيما يتعلق بالأرجنتني فرتى «موديز» �أن االقت�صاد لن
يعود �إلى نطاق النمو حتى  2020ب�سبب االندماجات
النقدية املتزايدة حتت برنامج �صندوق النقد الدويل.
وترى الوكالة �أن االقت�صاد الأرجنتيني �سينكم�ش بن�سبة
 %2.5يف العام احلايل وبن�سبة  %1.5يف العام املقبل.
ويف العام احلايل وافق �صندوق النقد الدويل على منح
الأرجنتني قر�ض بقيمة  56.3مليار دوالر للم�ساهمة يف
الإ�صالح االقت�صادي للبالد التي تعاين من �أزمة طاحنة
وهبوط حاد لعملتها املحلية.

ارتفعت خمزونات الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة ب�أكرث
من توقعات املحللني خالل الأ�سبوع املا�ضي.
و�أظ��ه��رت بيانات ���ص��ادرة ع��ن �إدارة معلومات الطاقة
االمريكية� ،أن خمزونات الغاز الطبيعي �صعدت بنحو
 65مليار ق��دم مكعبة يف الأ�سبوع املنتهي يف  2نوفمرب
احلايل لت�صل �إلى  3208مليار قدم مكعبة .وكانت تقديرات
املحللني ت�شري �إلى �أن خمزونات الغاز الطبيعي االمريكي
�سوف ترتفع مبقدار  56مليار ق��دم مكعبة يف الأ�سبوع
املنق�ضي� .أما على �أ�سا�س �سنوي� ،شهدت خمزونات الغاز
الطبيعي بالواليات املتحدة تراجع ًا قدره  580مليار قدم
مكعبة يف الأ�سبوع املا�ضي مقارنة مع نف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
وارتفع �سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي ت�سليم دي�سمرب
بن�سبة  %0.2لي�سجل  3.55دوالرات لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية.

كلفة الرهن العقاري األميركي ترتفع
ألعلى مستوى في  8سنوات
�صعد معدل الرهن العقاري
يف الواليات املتحدة لأعلى
م�ستوى يف نحو � 8سنوات
خ�لال الأ�سبوع احل��ايل ،مع
منو الوظائف.
وك�شفت بيانات �صادرة عن
م�ؤ�س�سة «فريدي م��اك»� ،أن
متو�سط تكلفة الرهن العقاري
ملدة  30عام ًا بلغ  %4.94يف
الأ�سبوع املا�ضي وهو �أعلى
م�ستوى منذ فرباير ،2011
مقارنة مع  %4.83امل�سجلة
يف الأ�سبوع ال�سابق له.
و�سجل متو�سط العائد على
الرهن العقاري ملدة  30عام ًا
 %3.90يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.وبلغ متو�سط
الفائدة على الرهن العقاري

مل��دة  15عام ًا �إل��ى %4.33
يف الأ�سبوع احل��ايل ،مقابل
 %4.23يف الأ�سبوع املا�ضي.
و�أو�ضحت البيانات �أن قوة
االق��ت�����ص��اد ومن��و التوظيف
�ساهما يف �صعود معدالت
الرهن العقاري وال��ذي �أدى
حلدوث تباط�ؤ يف منو �أ�سعار
املنازل الوطنية.
وك��ان االقت�صاد االمريكي قد
�أ���ض��اف وظ��ائ��ف ب ��أك�ثر من
ت��وق��ع��ات امل��ح��ل��ل�ين خالل
ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي.وت��ت��ب��ع
م��ع��دالت ال��ره��ن العقاري
العائد على �سندات اخلزانة
االمريكية لآج��ل � 10سنوات
الذي ارتفع لأعلى م�ستوى يف
� 3أ�سابيع.

«سينوكيم» ترفع إمدادات النفط
من الكويت والسعودية

قال م�س�ؤول تنفيذي كبري ب�سينوكيم �أم�س �إن املجموعة ال�صينية
�أبرمت اتفاقات �سنوية لتوريد النفط اخلام لعام  2019مع
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�أرام��ك��و ال�سعودية مع ارتفاع
الكميات التي �سيتم احل�صول عليها من اجلهتني املوردتني
ب�أكرث من  %20مقارنة مع عام .2018
وقال امل�س�ؤول التنفيذي �إن الكميات ال�سعودية �ستتم معاجلتها
يف م�صفاة �شوانت�شو يف �إقليم فوجيان ،وكذلك يف م�صفاة
هونغرن يف �إقليم �شاندونغ وم�صفاة وي�ست با�سيفيك برتوكيمكال
كورب يف داليان.
ومتتلك �سينوكيم ح�ص�صا يف كل من هونغرن ووي�ست با�سيفيك
برتوكيمكال كورب.

