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«بنك أوف أميركا» :األسهم العالمية
شهدت أول تدفقات في  10أسابيع

•  3.9مليارات دوالر نزحت من األسواق الناشئة منذ بداية العام

قال بنك �أوف �أمريكا مرييل لين�ش
�إن امل�ستثمرين عززوا حيازاتهم
من الأ�سهم العاملية للمرة الأولى
يف �شهرين ون�صف ال�شهر ووا�صلوا
�رشاء ال�سندات ،يف الوقت الذي
�أح��دث��ت فيه ال��ت��وت��رات ب�ش�أن
اخل�لاف التجاري بني الواليات
املتحدة وال�صني هزات يف الأ�سواق
املالية.
وق��ال البنك ،نق ً
ال ع��ن بيانات

�إي.بي�.إف�.آر� ،إن �صايف التدفقات
�إلى الأ�سهم بلغ ما �إجماليه 900
مليون دوالر يف �أ�سبوع وذلك للمرة
الأولى يف ع�رشة �أ�سابيع .ونزحت
تدفقات بقيمة  135مليار دوالر
من الأ�سهم منذ بداية العام.لكن
نحو  3.9مليارات دوالر نزحت
من �أ�سهم الأ�سواق النا�شئة ،يف
�أكرب خروج للأموال منذ يونيو من
العام املا�ضي .وجذبت ال�سندات

العاملية ت��دف��ق��ات بقيمة 6.4
مليارات دوالر،تُ �ضاف �إلى 158
مليار دوالر ذهبت �إلى �سوق املالذ
الآم��ن بالفعل ه��ذا العام.وعلى
الرغم من تنامي املخاوف ب�ش�أن
حرب جتارية بني �أكرب اقت�صادين
يف العامل ،يقول بنك �أوف �أمريكا
�إنه مازال يتوقع ارتفاعات جديدة
للأ�صول العالية املخاطر هذا
ال�صيف.

الذهب استقر فوق  1280دوالراً

بفعل بيانات أميركية ضعيفة
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مخاوف اقتصادية تحيط بمستقبل
شركات التكنولوجيا العالمية
ت�شري تقارير اقت�صادية �إل��ى ان
هناك خم��اوف تتعلق مب�ستقبل
ال�رشكات التكنولوجية الكربى
حول العامل وامكانية تراجع منوها
الذي �سجل م�ستويات قيا�سية خالل
االع���وام االخ�ي�رة خا�صة يف ظل
الركود التي بد�أت ت�سجله بع�ض
ال�رشكات يف م���ؤ��شرات ادائها.
ومنذ �أك�ثر من خم�سة �أع��وام برز
و�صف «اليونيكورن» �أي �أحادي
ال��ق��رن يف وادي ال�سيليكون يف
الواليات املتحدة للإ�شارة �إلى تلك
ال�رشكات النا�شئة التي تتخطى
قيمتها مليار دوالر ،وحينها كان
الو�صف للإ�شارة �إل��ى ال�ضخامة
والندرة معاً .ففي هذا التوقيت
مل يكن عدد تلك ال�رشكات يتخطى
� 39رشكة لذا كان الو�صف مالئم ًا
�أما يف يومنا هذا فقد تخطى العدد
� 337رشكة ،بل ودخلت ت�صنيفات
ج��دي��دة م��ن بينها احل�����ص��ان ذو
القرون يف الإ�شارة �إلى ال�رشكات
التي تزيد قيمتها على  10مليارات
دوالر� ،أو حتى احل�صان املجنح
«يف �إ�شارة للقدرة والندرة �أي�ضاً»
يف �إِدارة لكل ال����شرك��ات التي
تتجاوز  100مليار دوالر.
والكثري م��ن تلك ال����شرك��ات هي
�رشكات التكنولوجيا التي متتلك
بطبيعة احلال القدرة على النمو
القيا�سي ال����سري��ع ،مب��ا �أث���ار
التخوف من عودة ظاهرة الفقاعة
االقت�صادية ،ولكن هذه املرة فيما
يتعلق ب�رشكات التكنولوجيا.
والأزم���ة �أن �رشكات مثل «ليفت»
و«�سالك» و«�إير بي �إن بي» وغريها
�إما قامت بطرح �أ�سهمها بالبور�صة
�أو ت�ستعد لذلك ،ب�سبب و�صولها
�إلى مرحلة مل يعد ب�إمكانها فيها
االعتماد على التمويل اخلا�ص،
اً
ف�ضل عن تخوفها من انتهاء مرحلة
االنتعا�ش احل��ايل وال��دخ��ول يف
رسا .وب�شكل
ركود يجعل الطرح خا� ً
ع��ام ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن �رشكات

• شركات التكنولوجيا بدأت تسجل ركودا ً في بعض مؤشرات أدائها

التكنولوجيا �أو تطبيقاتها يف الآونة
الأخرية من الناحية االقت�صادية،
الأول ي�شمل التطبيقات التي تعتمد
على الإع�لان��ات واملحتوى ،مثل
«لينكد �إن» و«في�سبوك» و«تويرت»
و«�سناب �شات».
وب��ل�ا ا���س��ت��ث��ن��اء ت�����ش�ير ك��اف��ة
اال�ستطالعات والدرا�سات �إلى تراجع
االهتمام والإيرادات بهذا النوع من
التطبيقات التكنولوجية ،ب�سبب
�صعوبة الإب��ق��اء على املحتوى
متجد ًدا ،حيث يخدم «في�سبوك»
على �سبيل املثال حال ًيا 2.37
�شهريا وفقًا
مليار م�ستخدم ن�شط
ً
لإح�صاءات الربع الأول من العام
احل��ايل ،وه��و نف�س الرقم الذي
يخدمه املوقع يف الربع الأخري
من .2018بل وتظهر ا�ستطالعات

ت��ده��ورا ولي�س
«���س��ن��اب ���ش��ات»
ً
ثباتً ا يف ع��دد امل�ستخدمني مبا
يعك�س �أزمة ملثل تلك التطبيقات،
العتمادها على ما ال تتحكم به
كلية وهو املحتوى الذي ينتجه
امل�ستخدمون ،ل��ذا ف���إذا مل يكن
متجد ًدا «ك���أي منتج جت��اري» ف�إن
امل�ستخدمني ين�رصفون عنه بعد
ف�ترة.ول��ع��ل ه��ذا ي�برر م��ا قاله
«مارك زوكربرغ» لدى �إطالقه ال�شكل
اجلديدة للفي�سبوك عن رغبته يف
«ا�ستعادة الثقة وااله��ت��م��ام» من
جانب �رشيحة كبرية من م�ستخدمي
امل��وق��ع ،مب��ا يعك�س قلقًا لدى
ال�رشكة من تراجع االهتمام به.
�أم��ا النوع الثاين من التطبيقات
في�شمل تلك التي تعتمد على تقدمي
اخلدمات مثل «�أوب��ر» و«ليفت»،

وت��ع��ت�بر «ف��ورب�����س» �أن تعامل
الأ�سواق مع الطرح العام الأويل
للجمهور عك�س امل��خ��اوف من
«الفقاعة التكنولوجية حيث فقد
�سهم «�أوب��ر» نحو  %18من قيمته
خالل يومني فقط من الطرح.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أن �أ���ش��ك��اال
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ح���دي���ث���ة ،مثل
تكنولوجيا البعد الثالثي على
�سبيل امل��ث��ال ،حققت جناحات
ا�ستثنائية خالل العام املن�رصم،
بتحقيق �رشكاتها من ً
���وا و�صل
 %120يف بع�ض احل��االت �إال �أن
هذا مل يطمئن الأ�سواق.ولعل هذا
يربر ما �أ�صاب الكثري من ال�رشكات
التكنولوجية العمالقة ،والتي
فقدت بع�ضها  %40من قيمتها خالل
الربع الأول من العام احلايل.

أميركا تدرس فرض رسوم على الدول التي تخفض قيمة العملة

ا�ستقرت �أ�سعار الذهب �أم�س بعد
�أن ارتفعت فوق  1280دوالرا يف
اجلل�سة ال�سابقة يف الوقت الذي
دفعت فيه بيانات �أمريكية �ضعيفة
ال��دوالر لينزل من �أعلى م�ستوى
يف عامني و�أثارت جمددا �آماال ب�أن
يخف�ض جمل�س االحتياطي االحتادي
«البنك املركزي الأمريكي» �أ�سعار
الفائدة هذا العام.
وا�ستقر ال��ذه��ب يف املعامالت
ال��ف��وري��ة عند  1283.21دوالر
للأوقية «الأون�صة» ،بعد �أن �صعد
 %1.1لأعلى م�ستوى يف �أ�سبوع
عند  1287.23دوالر ًا يف اجلل�سة
ال�سابقة.
وال���ذه���ب م��رت��ف��ع  %0.5منذ
بداية الأ�سبوع،وتراجع الذهب
يف ال��ع��ق��ود الأم�يرك��ي��ة الآجلة
� %0.2إل���ى  1283.10دوالراً،
وتراجع الدوالر بعد �أن بلغ �أعلى
م�ستوياته يف عامني يف الوقت

ال��ذي ع��ززت فيه بيانات حملية
�ضعيفة والتداعيات االقت�صادية
املحتملة من احل��رب التجارية
مع ال�صني توقعات بخف�ض �أ�سعار
الفائدة هذا العام.
وانخف�ضت مبيعات امل��ن��ازل
الأم�يرك��ي��ة اجل��دي��دة التي ت�سع
�أ���س�رة واح����دة م��ن ق���رب �أعلى
م�ستوى يف  11ع��ام��ا ون�صف
العام يف �أبريل يف الوقت الذي
انتع�شت فيه الأ�سعار وبلغ ن�شاط
قطاع ال�صناعات التحويلية �أدنى
م�ستوياته يف ع�رش �سنوات تقريبا
يف مايو مبا ي�شري �إلى �أن النمو
االقت�صادي ي�شهد تباط�ؤا حادا،
وع���ادة م��ا يدعم خف�ض �أ�سعار
الفائدة الذهب �إذ �أنه يقل�ص تكلفة
الفر�صة البديلة على حائزي
امل��ع��دن ال��ث��م�ين ال���ذي ال يدر
عائدا.
لكن الذهب يتعر�ض ل�ضغوط يف

مخاوف التجارة تدفع بورصة
وول ستريت للهبوط

�أغلقت الأ�سهم الأمريكية على هبوط حاد مع اقبال امل�ستثمرين
على البيع يف معظم القطاعات ،وقادت �أ�سهم التكنولوجيا
والطاقة االنخفا�ضات ب�سبب خماوف من �أن احلرب التجارية
املت�صاعدة بني الواليات املتحدة وال�صني قد تعرقل النمو
االقت�صادي العاملي.
و�أنهى امل�ؤ�رش داو جونز ال�صناعي جل�سة ال��ت��داول يف
بور�صة وول �سرتيت منخف�ضا  286.21نقطة� ،أو ،%1.11
�إلى  25490.40نقطة بينما تراجع امل�ؤ�رش �ستاندرد �آند
بورز 500الأو�سع نطاقا  34.03نقطة� ،أو  ،%1.19ليغلق
عند  2822.24نقطة.
و�أغلق امل�ؤ�رش نا�سداك املجمع منخف�ضا  122.56نقطة� ،أو
� ،%1.58إلى 7628.28نقطة.

الجنيه االسترليني ارتفع % 0.4
بعد استقالة تيريزا ماي
ارتفع اجلنيه اال�سرتليني
 %0.4مقابل ال��ي��ورو ام�س
بعد تكبده خ�سائر على مدى
 14يوما مع حتديد رئي�سة
ال��وزراء الربيطانية ترييزا
ماي موعد ال�ستقالتها بعد
ي��وم�ين م��ن ال�سعي لدفع
اتفاق خ��روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
وات�سمت التداوالت بالتقلب
يف الوقت ال��ذي زادت فيه
امل��خ��اوف م��ن �أن خليفتها
�سيكون زعيما منتقدا لالحتاد
الأوروب��ي على الأرجح ،مما

قد يعزز احتماالت خروج
بريطانيا من التكتل الأوروبي
دون اتفاق.ومقابل الدوالر،
ارتفع اجلنيه اال�سرتليني
� %0.4إلى  1.2713دوالر بعد
�إعالن ماي ،ومقابل اليورو،
ارتفع اال�سرتليني �إلى 88.05
بن�س ًا بعد تكبده خ�سائر على
مدى  14يوما على التوايل
يف الوقت ال��ذي قل�ص فيه
املتعاملون بع�ض رهاناتهم
على انخفا�ض اال�سرتليني
قبل عطلة نهاية �أ�سبوع
طويلة.

الفرتة الأخرية �إذ �أن امل�ستثمرين
يف�ضلون ال���دوالر الأم�يرك��ي يف
ظل ت�صاعد التوترات التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة،
واملعدن الأ�صفر منخف�ض نحو
 %5منذ الم�س ذروة ع�رشة �أ�شهر
يف فرباير عند  1346.73دوالراً.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة
الأخرى ،نزلت الف�ضة � %0.1إلى
 14.54دوالر ًا للأوقية ،بينما
ارتفع البالديوم � %1إلى 1324.35
دوالراً .ويتجه البالديوم �صوب
االرت���ف���اع  %1.1ع��ل��ى �أ�سا�س
�أ�سبوعي وهو �أول �صعود يف �أربعة
�أ�سابيع.وزاد البالتني � %1.5إلى
 805دوالرات للأوقية ،بعد �أن
الم�س �أدن��ى م�ستوياته منذ 15
فرباير عند  791دوالرا يف اجلل�سة
ال�سابقة ،ويتجه البالتني �صوب
تكيد خ�سارة للجل�سة اخلام�سة
على الرتتيب.

قالت وزارة التجارة الأمريكية �إنها تقرتح قانونا جديدا
لفر�ض ر�سوم جمركية ملكافحة الدعم على منتجات الدول
التي تخف�ض قيمة عمالتها مقابل الدوالر ،يف حترك �آخر
قد ي�ؤدي �إلى رفع ر�سوم مفرو�ضة على منتجات �صينية.
وق��د يعر�ض القانون اجلديدة �سلعا من دول �أخرى
ملخاطر رفع الر�سوم اجلمركية ،مبا يف ذلك اليابان
وكوريا اجلنوبية والهند و�أملانيا و�سوي�رسا وجميع
تلك الدول ،بجانب ال�صني ،مدرجة على «قائمة مراقبة»
تقرير وزارة اخلزانة ن�صف ال�سنوي للعملة ،والذي
ير�صد التدخالت يف �سوق العملة ،وفوائ�ض ميزان
املعامالت احلالية الكبرية عامليا وفوائ�ض التجارة
الثنائية املرتفعة.
وقالت ال��وزارة �إن من �ش�أن القانون ال��ذي تقرتحه
تعديل العملية العادية لفر�ض ر�سوم جمركية م�ضادة
لتت�ضمن معيارا جديدا خلف�ض قيمة العملة .ويعترب
م�س�ؤولو �إدارة ترامب �أن اليوان ال�صيني يجري خف�ض

قيمته مقابل الدوالر منذ فرتة طويلة ،ذلك على الرغم
من احلرب التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني،
والتي يقول خرباء يف العمالت الأجنبية �إنها �أ�رضت
بقيمة اليوان.
وق��ال وزي��ر التجارة ويلبور رو���س يف بيان «هذا
التغيري يحذر ُ
امل�صدرين الأجانب من �أن ب�إمكان وزارة
التجارة الت�صدي لدعم العملة الذي ي�رض بال�صناعات
الأمريكية».وقال «لن يعود ب�إمكان ال��دول الأجنبية
ا�ستخدام �سيا�سات العملة مبا يحلق ال�رضر بالعاملني
وال�رشكات الأمريكية».
وقال رو�س �إنها خطوة �صوب حتقيق الوعد الذي قطعه
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية
ملعاجلة املمار�سات غري العادلة ب�ش�أن العملة.ومل
حتدد الوزارة املعيار املحدد الذي �ست�ستخدمه لتقييم
ما �إذا كان الت�سعري الأمريكي للمنتجات منخف�ضا على
نحو م�صطنع ب�سبب خف�ض قيمة العملة.

نيكي أغلق منخفض ًا مع تصاعد التوترات بين أميركا والصين
�أغلق امل���ؤ��شر نيكي الياباين منخف�ضا �أم�س
يف الوقت ال��ذي ت�صاعدت فيه التوترات بني
وا�شنطن وبكني ب�ش�أن التجارة و�ضغط �رشكات
التكنولوجيا على �شهية امل�ستثمرين.
وهبط امل�ؤ�رش نيكي  %0.16ليغلق عند 21117.22
نقطة ،متكبدا خ�سائر للأ�سبوع الثالث على
التوايل.
وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إن �شكاوى
الواليات املتحدة �ضد هواوي تكنولوجيز رمبا
يتم حلها �ضمن �إطار عمل اتفاق جتاري �أمريكي

�صيني ،بينما يف ال��وق��ت ذات��ه و�صف �رشكة
االت�صاالت ال�صينية العمالقة ب�أنها �شيء «خطري
للغاية».ونزلت �أ�سهم بانا�سونيك  ،%1.8بعد
يوم من قول ال�رشكة �إنها �أوقفت �شحنات ملكونات
معينة �إلى ه��واوي امتثاال للقواعد التنظيمية
الأمريكية ،على الرغم من �أن موقعها الإلكرتوين
يف ال�صني قال �إنها م�ستمرة يف التوريد لل�رشكة
ال�صينية ب�شكل طبيعي.وهبط �سهم كانون ل�صناعة
الكامريات  %3.4وتراجع �سهم طوكيو �إلكرتون
.%2.4وارتفع �سهم موراتا للت�صنيع التي تقوم

مبيعات التجزئة البريطانية تستقر
على عكس توقعات الشهر الماضي
ف�شلت مبيعات التجزئة يف اململكة
املتحدة يف النمو لكنها م��ع ذلك
كانت �أف�ضل من توقعات املحللني
خالل ال�شهر املا�ضي.
و�أظ��ه��رت بيانات �صادرة عن هيئة
الإح�صاءات الوطنية الربيطانية،
ام�س �أن مبيعات التجزئة بثاين �أكرب
اقت�صاد �أوروب��ي كانت م�ستقرة دون
تغيري خالل �شهر �أبريل املا�ضي على
�أ�سا�س �شهري.
وك��ان��ت ت��وق��ع��ات املحللني ت�شري
�إلى �أن مبيعات التجزئة يف اململكة
املتحدة �سوف ترتاجع بن�سبة %0.3

• ويلبر روس

خالل ال�شهر املا�ضي،وعلى �أ�سا�س
���س��ن��وي ،ف����إن مبيعات التجزئة
الربيطانية ارتفعت بن�سبة %5.2
خالل �أبريل املا�ضي مقابل الفرتة
املماثلة من العام املا�ضي.وخالل
�شهر �أب��ري��ل  ،2019ف����إن جت��ارة
التجزئة على الإنرتنت �شكلت %18.7
من �إجمايل جتارة التجزئة مقارنة
مع  %17.7يف الفرتة املماثلة من
العام املا�ضي ،مع منو قدره %10.1
على �أ�سا�س �سنوي� ،أما خالل الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف �أبريل املا�ضي،
ف���إن مبيعات التجزئة منت بن�سبة

 %1.8م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع الأول من
 ،2019وهي �أ�رسع وترية منو ف�صلية
منذ ال�صيف املا�ضي.كما �صعدت
مبيعات التجزئة يف ال��ف�ترة من
فرباير وحتى �أبريل بنحو  %5.4على
�أ�سا�س �سنوي ،م�سجلة �أ�رسع وترية
منو منذ دي�سمرب عام .2016وت�أتي
مبيعات التجزئة يف تلك الفرتة
ب�سبب املبيعات القيا�سية لتجارة
التجزئة عرب الإنرتنت ،حيث ارتفعت
بنحو  %9.4وهي �أعلى قراءة م�سجلة
لـ� 3أ�شهر على �أ�سا�س ف�صلي يف تاريخ
ال�سجالت.

نمو ضعيف لشركات منطقة اليورو في الشهر الحالي
�أظهر م�سح ت�سارع منو �رشكات منطقة اليورو قلي ً
ال هذا
ال�شهر لكن لي�س بالقدر الكبري املتوقع ،بفعل انكما�ش
عميق يف قطاع ال�صناعات التحويلية ي�ؤثر ب�شكل متزايد
على �رشكات اخلدمات.
وال�شهر املا�ضي� ،أثار رئي�س البنك املركزي الأوروبي
ماريو دراجي احتمال تقدمي مزيد من الدعم القت�صاد
منطقة اليورو �إذا ا�ستمر تباط�ؤه ومن املرجح �أن يعزز
م�سح يوم اخلمي�س بواعث قلق �صناع ال�سيا�سات.
وارتفع م�ؤ�رش �آي�.إت�ش�.إ�س ماركت املجمع ملديري
امل�شرتيات ،الذي يعد دليال جيدا على حالة االقت�صاد،
قليال فح�سب �إلى  51.6هذا ال�شهر من قراءة نهائية عند
 51.5يف �أبريل ،لي�أتي دون متو�سط التوقعات البالغ
 51.7يف ا�ستطالع.
وقال كري�س وليام�سون كبري االقت�صاديني لدى �آي�.إت�ش.

�إ�س ماركت «ميكننا �أن نواري الرتاب �أي �آمال لنمو �أقوى
يف الربع الثاين .االقت�صاد يف بقعة �ضعيفة جدا».
وقال وليام�سون �إن البيانات ت�شري �إلى منو الناجت
املحلي الإجمايل  %0.2يف الربع احلايل ،انخفا�ضا من
 %0.3وهي الن�سبة املتوقعة يف ا�ستطالع �أجرته رويرتز
ال�شهر املا�ضي.وتظل القراءة الأولية مل�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات لقطاع ال�صناعات التحويلية دون م�ستوى
اخلم�سني الفا�صل بني النمو واالنكما�ش لل�شهر الرابع
على التوايل� ،إذ انخف�ضت �إلى  47.7من  47.9على الرغم
من التوقعات الرتفاع امل�ؤ�رش �إلى .48.1
وتباط�أ منو قطاع اخل��دم��ات املهيمن على اقت�صاد
املنطقة ،ونزلت القراءة الأولية مل�ؤ�رش القطاع �إلى
 52.2من  ،52.8لتخالف التوقعات يف ا�ستطالع وكانت
لزيادة متو�سطة �إلى .53.0

ب�صناعة املكونات الكهربائية واحدا ،%بعد �أن
انخف�ض لأدنى م�ستوى يف عامني ون�صف العام يف
وقت �سابق من اجلل�سة مما حفز عمليات ت�صيد
لل�صفقات .لكن ال�سهم ما زال منخف�ضا  %25منذ
بداية ال�شهر احلايل.وت�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط يف اجلل�سة املا�ضية يف الت�أثري �سلبا على
الأ�سهم املرتبطة بالطاقة و�رشكات التجارة.
ون��زل �سهم ميت�سوي  %1.2بينما خ�رس �سهم
ماروبيني ك��ورب للتجارة ،%0.9وهبط �سهم
�إدميت�سو كو�سان للتكرير .%3.9

أسهم أوروبا ترتفع بعد إشارات
من ترامب بشأن التجارة

عو�ضت الأ�سهم الأوروبية بع�ض خ�سائرها �أم�س بعد �أن �شهدت جل�سة �صعبة
يف اليوم ال�سابق ،يف الوقت الذي توقع فيه الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب نهاية �رسيعة للحرب التجارية الدائرة مع ال�صني والتي هيمنت
على التداوالت يف الأ�سواق املالية على مدى ال�سنة الفائتة.و ارتفع امل�ؤ�رش
�ستوك�س  600الأوروبي  %0.5لكنه ظل متجها �صوب تكبد خ�سارة على �أ�سا�س
�أ�سبوعي واالنخفا�ض على �أ�سا�س �شهري للمرة الأولى منذ عمليات بيع يف
نهاية العام املا�ضي دفعته للرتاجع .%15وقال ترامب م�ساء اخلمي�س �إن
ال�شكاوى الأمريكية بحق هواوي تكنولوجيز قد يتم حلها �ضمن �إطار عمل
اتفاق جتاري �أمريكي �صيني ،لكن لي�س من املقرر �إجراء حمادثات رفيعة
امل�ستوى بني البلدين بعد.و�صعد امل�ؤ�رش داك�س الأملاين ال�شديد الت�أثر
بالتجارة  ،%0.8ليقود االرتفاع بني م�ؤ�رشات الدول بينما ت�صدر قطاعا
ال�سيارات والتعدين قائمة القطاعات الأف�ضل �أداء يف �أوروبا.

أسعار النحاس تسجل أدنى
مستوى منذ يناير
�سجلت �أ�سعار النحا�س �أدنى م�ستوى
لها منذ يناير مع تنامي املخاوف
من �أن تفاقم النزاع التجاري بني
الواليات املتحدة وال�صني �سيلحق
�رضر ًا بالنمو والطلب على املعادن.
وهبطت عقود النحا�س القيا�سية يف
بور�صة لندن للمعادن �إل��ى 5880
دوالر ًا للطن �أثناء التعامالت ،وهو
�أ�ضعف م�ستوى منذ ال��راب��ع ع�رش
من يناير ،قبل �أن تقل�ص خ�سائرها
لتغلق منخف�ضة دوالري��ن فقط عند
 5926دوالر ًا للطن.
وق��ال حمللون �إن الأ�سعار متليها
قوة الدوالر واملخاوف ب�ش�أن النزاع

التجاري بني �أك�بر اقت�صادين يف
العامل.والم�س ال���دوالر الأمريكي
�أع��ل��ى م�ستوى يف عامني وجتعل
ق��وة ال���دوالر امل��ع��ادن �أك�ثر تكلفة
على امل�شرتين احلائزين لعمالت
�أخرى.ومن بني املعادن ال�صناعية
الأخ��رى� ،أغلقت عقود الألومنيوم
مرتفعة  %1عند  1797.50دوالر ًا
للطن بينما تراجعت عقود الزنك
� %0.9إل���ى  2520دوالرا للطن.
وزادت عقود الر�صا�ص � %0.4إلى
 1808دوالرات للطن وا�ستقرت عقود
الق�صدير عند � 19ألف ًا و 325دوالر ًا
للطن.

