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مخاطر السوق تحافظ على جاذبية المعدن

أكد تحسن مؤشرات المالية العامة

السياسة النقدية تنعكس على أسعار الذهب عالمي ًا

معيط :رفع التصنيف االئتماني لمصر

يتحرك الذهب يف االجتاهني ال�صاعد
والهابط مع تغري موقف ال�سيا�سة
النقدية ،وبح�سب تقرير ن�رشه
جمل�س الذهب العاملي ف�إنه عندما
يتحول الفيدرايل من موقف مت�شدد
ب�ش�أن ال�سيا�سة النقدية �إلى موقف
حمايد ،ف ��إن �أ�سعار الذهب ت�شهد
ارتفاع ًا حتى و�إن مل يكن هذا الت�أثري
يحدث ب�شكل ف���وري .وم��ن وجهة
نظر املجل�س العاملي للذهب ،ف�إن
مزيج معدالت الفائدة الأمريكية
حم��دود النطاق �إل��ى جانب تراجع
قيمة ال���دوالر الأم�يرك��ي وخماطر
ال�سوق املتوا�صلة� ،سوف ت�ستمر
يف جعل الذهب �أ�ص ًال جذاب ًا بالن�سبة
للم�ستثمرين.
يف تقرير توقعات  ،2019اعترب
جمل�س الذهب بال�سيا�سة النقدية
واجت���اه ال���دوالر الأم�يرك��ي عام ًال
رئي�سي ًا يجب مراقبته لر�صد �أداء
املعدن هذا العام.
«ومن هذا املنطلق نعتقد �أن اجتماع
 20م��ار���س ال���ذي يت�ضمن تقرير
توقعات الفيدرايل� ،سيوفر مزيد ًا
من الو�ضوح ب�ش�أن توقعات ال�سيا�سة
النقدية وال��ت��ي �ستقدم بدورها
توقعات �إ�ضافية ب�ش�أن �أداء الذهب
ه��ذا ال��ع��ام» ،بح�سب املجل�س.

وت�شري �أ�سعار ال�سندات احلالية
التي تعك�سها ال�سوق ،والتي متيل
�أن ت�شمل بدقة �إ�شارات م�ؤقتة من
الفيدرايل� ،إلى �أنه من املرجح ب�شدة
�أن يظل املركزي الأمريكي يف حالة
توقف عن زي��ادة معدالت الفائدة
خ�لال ع��ام  ،2019كما �أن لديه
فر�صة خلف�ض الفائدة «احتمالية
بن�سبة  »%15للمرة الأولى يف عدة
�سنوات.

تنق�سم حمركات الذهب �إلى  4عوامل
وحتدد التفاعالت بني هذه الفئات
�أداء ال��ذه��ب على امل��دى الق�صري
والطويل واملحركات الأربعة هي
التو�سع االقت�صادي واملخاطرة
وتكلفة الفر�صة والزخم وخالل عام
 ،2018ت�أثر �أداء الذهب �إل��ى حد
كبري باجتاه الدوالر الأمريكي لكن
معدالت الفائدة �إل��ى جانب حالة
ع��دم اليقني ب��الأ���س��واق ع��ادت من

جديد لل�صدارة.
ويف الواقع ،ي�شري حتليل املجل�س
ب�ش�أن �أداء الذهب يف يناير �إل��ى �أن
توقعات معدالت الفائدة بد�أت تلعب
دور ًا م�ؤثر ًا �أكرث مما كانت عليه يف عام
.2018واعتماد ًا على �أحدث الدورات
االقت�صادية ،ي�شري التحليل �إلى �أن
الذهب ي�ؤدي ب�شكل �أف�ضل يف دورة ما
بعد الت�شديد النقدي ،لكن الفرتة التي
ت�شهد حدوث ذلك تختلف.

يجذب االستثمارات األجنبية
قال حممد معيط وزير املالية امل�رصي ،اخلمي�س� ،إن رفع الت�صنيف
االئتماين مل�رص �سي�سهم يف جذب مزيد من اال�ستثمارات الأجنبية وخف�ض
تكلفة التمويل للحكومة والقطاع اخلا�ص .جاء ذلك تعليقا على رفع
م�ؤ�س�سة «فيت�ش» للت�صنيف االئتماين ت�صنيف م�رص �إلى « »B +مع نظرة
م�ستقبلية م�ستقرة ،مقابل ت�صنيف �سابق متثل بـ».»B
واعترب معيط ،يف بيان لوزارة املالية امل�رصية� ،أن هذه املراجعة
تعد الإيجابية اخلام�سة من نوعها مل�ؤ�س�سات الت�صنيف االئتماين منذ
بدء تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي امل�رصي عام  .2016و�أكد �أن
املرحلة احلالية من برنامج الإ�صالح االقت�صادي «ترتكز على امل�ضي
قدما بالإ�صالحات الهيكلية ،التي �ستعمل على ا�ستدامة معدالت النمو
االقت�صادي يف ظل حت�سن م�ؤ�رشات املالية العامة».
كما �أكد ا�ستمرار احلكومة امل�رصية يف �ضمان وجود متويل م�ستدام
للإ�صالحات امل�ستهدفة يف قطاعي ال�صحة والتعليم ،مو�ضحا �أن
املرحلة املقبلة �ست�شهد ا�ستثمارا «حقيقيا» يف ر�أ�س املال الب�رشي.
وقال �إن هذا الأمر «�سينعك�س �إيجابيا على زيادة �إنتاجية االقت�صاد
امل�رصي ،وحت�سن جودة اخلدمات املقدمة للمواطن ،وعلى معدالت
النمو وفر�ص العمل اجلديدة ،مما �سيدفع �إلى مزيد من حت�سن اجلدارة
االئتمانية لالقت�صاد امل�رصي».

• حممد معيط

المعدن األصفر حقق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي
ا�ستقر الذهب �أم�س دون �أعلى م�ستوى يف ثالثة
�أ�سابيع وال��ذي بلغه يف اليوم ال�سابق� ،إذ
يتعر�ض ل�ضغوط بفعل ارتفاع �أ�سواق الأ�سهم
لكنه حقق ثالث مك�سب �أ�سبوعي على التوايل
بعد �أن قال جمل�س االحتياطي االحتادي «البنك
املركزي الأمريكي» �إنه لن يرفع �أ�سعار الفائدة
جمددا هذا العام.
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية نحو %0.1
�إلى  1310.38دوالرات للأوقية «الأون�صة»،
فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب
 %0.2لت�صعد �إل��ى  1310دوالرات للأوقية.
و�صعدت الأ�سعار الفورية للمعدن النفي�س لأعلى
م�ستوياتها منذ  28فرباير �شباط عند 1320.22

دوالر ًا يوم اخلمي�س ،قبل �أن تتخلى عن مكا�سبها
لتغلق منخف�ضة .%0.2
وارتفعت الأ�سهم الآ�سيوية لأع��ل��ى م�ستوى
يف �ستة �أ�شهر ون�صف ال�شهر بعد بيانات
�إيجابية من ال��والي��ات املتحدة وت��ف��ا�ؤل يف
قطاع التكنولوجيا دفع بور�صة وول �سرتيت
لالرتفاع .ومتكن الذهب من حتقيق مكا�سب
للأ�سبوع الثالث على التوايل ،مرتفعا نحو
 %0.7منذ بداية الأ�سبوع.و�أنهى املركزي
الأمريكي يف وقت �سابق من الأ�سبوع م�سعاه
امل�ستمر منذ ثالث �سنوات لت�شديد ال�سيا�سة
النقدية على نحو مفاجئ ،متخليا عن توقعات
ب�أي زيادة لأ�سعار الفائدة هذا العام.وتراجع

الدوالر مقابل اجلنيه اال�سرتليني بعد �أن وافق
االحتاد الأوروبي على ت�أجيل خروج بريطانيا
من التكتل ،وهبطت العملة الأمريكية %0.2
مقابل العمالت املناف�سة الرئي�سية.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخ��رى ،هبط
البالديوم يف املعامالت الفورية نحو %0.2
�إلى  1606دوالرات للأوقية ،بعد �أن الم�س �أعلى
م�ستوياته على الإطالق عند  1620.53دوالر ًا يف
اجلل�سة ال�سابقة .وربحت الف�ضة  %0.2مرتفعة
�إلى  15.50دوالر ًا للأوقية ،فيما �صعد البالتني
� %0.4إل��ى  861.87دوالر ًا للأوقية .وارتفع
البالديوم والبالتني ،وكالهما ُي�ستخدم يف احلفز
الذاتي ،نحو ثالثة %منذ بداية الأ�سبوع.

 62.9مليار دوالر حجم التجارة
بين الصين وفرنسا
ذكرت وزارة التجارة ال�صينية� ،أن
حجم التجارة الثنائية بني ال�صني
وفرن�سا بلغ  62.9مليار دوالر ،لي�سجل
رقما قيا�سيا يف العام املا�ضي .وقال
قاو فنغ املتحدث با�سم الوزارة ،يف
م�ؤمتر �صحايف� ،إن حجم التجارة
الثنائية �شهد زيادة ن�سبتها %15.5
ليبلغ  62.9مليار دوالر ،مع الزيادة
ال�رسيعة ل�صادرات فرن�سا املتمثلة
يف املنتجات ال��زراع��ي��ة والأدوي���ة
وم�ستح�رضات التجميل واملالب�س
الفاخرة.
وقال «قاو» �إنه يف �أول �شهرين من عام
 2019منت التجارة الثنائية بن�سبة
 %19.4على �أ�سا�س �سنوي �إلى 10.6
مليارات دوالر ،مع زي��ادة واردات
ال�صني من فرن�سا بن�سبة .%42.2

نمو أنشطة الشركات بمنطقة

اليورو دون التوقعات
�أظ��ه��ر م�سح نُ ����شرت نتائجه
�أم�س �أن �أداء ال�رشكات مبنطقة
اليورو جاء �أ�سو�أ بكثري مما كان
متوقعا هذا ال�شهر مع انكما�ش
�أن�شطة امل�صانع ب�أ�رسع وترية
يف نحو �ست �سنوات مت�رضرة
من تراجع كبري يف الطلب.
وبينما عو�ض منو م�ستقر،
لكن �ضعيف ن�سبيا ،لقطاع
اخلدمات املهيمن على منطقة
اليورو جزئيا �أثر تراجع يف
قطاع ال�صناعات التحويلية،
ف���إن امل�سوح ت�شري �إل��ى �أن
اقت�صاد منطقة اليورو ي�سجل
�أداء �ضعيفا يف الربع الأول.
وانخف�ضت ال��ق��راءة الأولية
مل�ؤ�رش �آي.ات�ش�.إ�س ماركت
املجمع ملديري امل�شرتيات،
ال���ذي ُيعترب مقيا�سا جيدا
ملتانة االقت�صاد� ،إل��ى 51.3
هذا ال�شهر من ق��راءة نهائية
عند  51.9يف فرباير �شباط،

لي�أتي دون متو�سط التوقعات
يف ا�ستطالع �أ�شار �إل��ى قراءة
عند .52.0
وانخف�ضت ال��ق��راءة الأولية
مل��ؤ��شر م��دي��ري امل�شرتيات
بقطاع ال�صناعات التحويلية
�إل����ى  47.6يف م���ار����س من
ق��راءة بلغت  49.3يف فرباير
م�سجال �أقل م�ستوى منذ �أبريل
 2013وليهبط دون م�ستوى
اخلم�سني الفا�صل بني النمو
واالن��ك��م��ا���ش.وك��ان ا�ستطالع
�سابق توقع ارتفاعا متو�سطا
للم�ؤ�رش �إلى  49.5وحتى �أكرث
اخلرباء االقت�صاديني ت�شا�ؤما
ممن �شملهم اال�ستطالع توقع
�أن ي�سجل امل�ؤ�رش قراءة عند
 .48.4وه��وى م��ؤ��شر يقي�س
الإنتاج ،ويغذي م�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات املجمع� ،إلى قرب
�أدن��ى م�ستوى يف �ست �سنوات
عند  47.7من .49.4

أسهم أوروبا ترتفع

بعد يومين من الخسائر

ارتفعت �أ�سواق الأ�سهم الأوروبية ،يف ظل حالة من االرتياح ب�ش�أن
اتفاق االحتاد الأوروبي على مهلة مدتها �أ�سبوعان لتفادي خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي دون اتفاق الأ�سبوع املقبل .كما
ترك البيان اخلتامي ال�صادر عن اجتماع لزعماء االحتاد الأوروبي،
�أي�ضا الباب مفتوحا �أمام متديد �أطول �إذا عجزت رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي عن نيل موافقة الربملان للمرة الثالثة
على اتفاقها للخروج الذي تفاو�ضت عليه مع االحت��اد كما هو
متوقع .وبعد يومني من تكبد اخل�سائر ،ارتفع امل�ؤ�رش الأوروبي
�ستوك�س  600بن�سبة  ،%0.3بقيادة مكا�سب ن�سبتها  %0.6حققها
امل�ؤ�رش داك�س الأملاين وارتفاع الأ�سهم الفرن�سية  .%0.2وانخف�ض
امل�ؤ�رش فاينن�شال تاميز  100الربيطاين ،الزاخر ب�رشكات تعتمد
على الإيرادات الدولية ،ومتيل �إلى تكبد خ�سائر مع ارتفاع اجلنيه
الإ�سرتليني .%0.2

ويف جانب اال�ستثمار ،كانت فرن�سا
رابع �أكرب دولة يف االحتاد الأوروبي
ا�ستثمارا يف ال�صني ،وحتتل املرتبة
الثالثة يف ا�ستقطاب اال�ستثمار
ال�صيني يف االحتاد الأوروب��ي .ويف
عام  ،2018منا اال�ستثمار املبا�رش
من فرن�سا �إلى ال�صني بن�سبة ،%28
بينما اال�ستثمار يف اجلهة املقابلة
ارتفع بن�سبة  %12وبنهاية يناير
هذا العام ،جتاوز �إجمايل اال�ستثمار
ب�ين ال��دول��ت�ين  40مليار دوالر.
وح�سب وزارة التجارة ،ا�ستمرت
ال�صني وفرن�سا يف تعميق تعاونهما
يف ال�صناعات التقليدية مثل الطاقة
النووية والطريان وال�سيارات ،مع
تو�سيع ن�شاط التعاون يف ال�صناعات
النا�شئة.

«المركزي التونسي» يبقي سعر الفائدة
الرئيسي دون تغيير

انكماش نشاط المصانع األلمانية
للشهر الثالث على التوالي
�أظهر م�سح نُ �رشت نتائجه،
اجل��م��ع��ة ،انكما�ش ن�شاط
قطاع ال�صناعات التحويلية
الأمل���اين جم���ددا يف مار�س
احلايل ،ما يعزز املخاوف
من �أن ن��زاع��ات جتارية مل
يجر حلها تُ فاقم تباط�ؤ �أكرب
اقت�صاد يف �أوروب��ا .وبعد 9
�سنوات متعاقبة من النمو،
ي��واج��ه االقت�صاد الأمل��اين
نزاعات جتارية بني الواليات
امل��ت��ح��دة وك��ل م��ن ال�صني
واالحت��اد الأوروب��ي ،وكذلك
�ضعف الن�شاط االقت�صادي يف
منطقة اليورو.
وانخف�ضت القراءة الأولية
مل�ؤ�رش «�آي �إت�ش �إ�س ماركت»
املجمع ملديري امل�شرتيات،
ال���ذي يقي�س ال��ن�����ش��اط يف
قطاعي اخلدمات وال�صناعات
التحويلية اللذين ميثالن معا
ما يزيد على ثلثي االقت�صاد،

�إلى  ،51.5وهي �أدنى قراءة
منذ يونيو .2013
وي��رج��ع االنخفا�ض ب�شكل
�أ�سا�سي �إل��ى ت�سجيل قطاع
ال�صناعات التحويلية �أ�ضعف
وترية للن�شاط منذ �أغ�سط�س
 .2012وانخف�ض امل�ؤ�رش
الفرعي اخل��ا���ص بالقطاع
�إلى  44.7ليظل دون م�ستوى
الـ 50الفا�صل ب�ين النمو
واالنكما�ش لل�شهر الثالث
على ال��ت��وايل .وتباط�أ منو
قطاع اخلدمات �إل��ى ،54.9
بعدما ارتفع �إل��ى  55.3يف
ف�براي��ر امل��ا���ض��ي.و�أظ��ه��ر
امل�سح �أن �رشكات ال�صناعات
التحويلية ق��ام��ت بخف�ض
وظائف يف مار�س احلايل،
وهو �أول تطور من نوعه يف 3
�سنوات .وانكم�شت الطلبيات
اجلديدة للمرة ال�ساد�سة على
التوايل.

«نيكي» أغلق مستقراً بالرغم من ارتفاع

شركات صناعة الرقائق

�أبقى البنك املركزي التون�سي،
على �سعر ال��ف��ائ��دة الرئي�سي
دون تغيري عند  .%7.75ورفع
البنك املركزي التون�سي ال�شهر
املا�ضي �سعر الفائدة �إلى %7.75
من  %6.75يف م�سعى ملكافحة
ارتفاع الت�ضخم .وال��زي��ادة يف

�سعر الفائدة هي الثالثة على
مدى الـ� 12شهرا الأخ�يرة وزاد
معدل الت�ضخم ال�سنوي يف تون�س
�إلى  %7.3يف فرباير املا�ضي ،من
 %7.1يف يناير املا�ضي .وبلغ
معدل الت�ضخم ال�سنوي  %7.8يف
يونيو  ،2018هو �أعلى م�ستوى

منذ  .1990و�أ���ض��اف البنك �أن
احتياطيات تون�س الأجنبية
تبلغ حاليا  14.585مليار دينار
م��ا ي��ع��ادل نحو  4.9مليارات
دوالر مقارنة مع  13.974مليار
دينار يف الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي.

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا
ألعلى مستوى في شهرين
ارتفعت تكلفة ت�أمني االنك�شاف على الديون ال�سيادية
الرتكية لأعلى م�ستوى منذ منت�صف يناير يف ظل تنامي
التوترات بني وا�شنطن و�أنقرة وتعر�ض �أ�صول الأ�سواق
النا�شئة ل�ضغوط �أو�سع نطاقا.وقفزت عقود مبادلة
خماطر االئتمان الرتكية لأجل خم�س �سنوات  12نقطة
�أ�سا�س �إلى  363نقطة �أ�سا�س مقارنة مع  351نقطة �أ�سا�س

عند الإغالق وفقا ملا �أظهرته بيانات من �آي.ات�ش�.إ�س
ماركت .كما تتعر�ض ال�سندات الرتكية املقومة بالدوالر
واللرية �إلى �ضغوط بعد �أن قال الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان �إن حترك الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
لالعرتاف ب�سيادة �إ�رسائيل على ه�ضبة اجلوالن ي�ضع
املنطقة على �شفا �أزمة جديدة.

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين �شبه م�ستقر �أم�س يف الوقت الذي
عو�ض فيه �أداء �أ�سهم �رشكات �صناعة الرقائق �إثر �ضعف يف
القطاع املايل و�رشكات الأدوية ،التي انخف�ضت بعد �أن قالت
�إي�ساي �إنها �ستنهي جتاربها اخلا�صة بعقار لعالج الزهامير.
وارتفع امل�ؤ�رش نيكي قليال بن�سبة  %0.1ليغلق عند 1627.34
نقطة ،بعد �أن تقلب بني االرتفاع واالنخفا�ض.
و�صعد امل�ؤ�رش القيا�سي  %0.8يف الأ�سبوع.وزاد امل�ؤ�رش
توبك�س الأو�سع نطاقا � %0.2إلى  1617.11نقطة .وقفزت
�أ�سهم �رشكات �صناعة معدات الرقائق مقتدية بارتفاع
�أ�سهم �رشكات التكنولوجيا الأمريكية ليل اخلمي�س.
وارتفع �سهم �أدفانت�ست  %6.2و�صعد �سهم طوكيو �إلكرتون
.%5.2
وانخف�ضت �أ�سهم �رشكات الت�أمني والبنوك التي ت�سعى �إلى
منتجات مرتفعة العائد مثل ال�سندات الأمريكية .وتراجع
�سهم تي �آند دي هولدجنز  ،%1.1وانخف�ض �سهم داي-ايت�شي
اليف هولدجنز  %1.2وهبط �سهم جمموعة ميت�سوبي�شي
يو�.إف.جيه املالية  .%0.5وكانت �أ�سهم قطاع الأدوية �أي�ضا
حمل اهتمام� ،إذ انخف�ضت ثالثة %وت�صدرت القطاعات الأ�سو�أ
�أداء يف ال�سوق.

الدوالر سجل خسائر
لألسبوع الثاني
انخف�ض الدوالر �أم�س متخليا
عن املكا�سب التي حققها
ل��ي��ل اخل��م��ي�����س وم�سج ً
ال
تراجع ًا للأ�سبوع الثاين على
التوايل بفعل جتدد �ضغوط
نزولية على عوائد ال�سندات
احلكومية.وارتفع اجلنيه
اال�سرتليني �أم�����س بعد �أن
تكبد �أكرب انخفا�ض يومي يف
ليل اخلمي�س منذ بداية العام
احلايل يف جل�سة التعامالت
يف ل��ن��دن بعد �أن ح�صلت

رئي�سة ال��وزراء الربيطانية
ترييزا ماي على املزيد من
ال��وق��ت حل��ل م�س�ألة موعد
وكيفية خروج بريطانيا من
االحت��اد الأوروب��ي.وارت��ف��ع
اال���س�ترل��ي��ن��ي � %0.3إل��ى
 1.3154دوالر و� %0.2إلى
 86.57بن�ساً .وتراجع م�ؤ�رش
ال��دوالر ،ال��ذي يقي�س �أداء
العملة الأمريكية مقابل �سلة
من �ست عمالت مناف�سة� ،إلى
.96.314

