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بعد التراجع الملحوظ المسجل في الجلسات الماضية

محللون :األسوأ لم يأت ِ بعد في أسواق األسهم العالمية

ي��ه��دد م���ؤ��شر اخل���وف للأ�سهم
الأم�يرك��ي��ة مب��زي��د م��ن الهبوط
املحتمل يف «وول �سرتيت»،
على الرغم من الرتاجع امللحوظ
امل�سجل يف اجلل�سات املا�ضية.
وك���ان م���ؤ��شر تقلبات الأ�سهم
الأمريكية «يف�.إي�.إك�����س» �أو ما
يطلق عليه «م�ؤ�رش اخلوف» �سجل
�أعلى م�ستوى يف  2019االثنني
املا�ضي حينما ت��راج��ع م�ؤ�رش
«داو جونز» ب�أكرث من  760نقطة،
لكنه اليزال �أدنى كثري ًا من م�ستواه
امل�سجلة يف دي�سمرب املا�ضي
حينما تعر�ضت الأ�سواق �إلى حركة
ت�صحيحية.
ويعني هذا �أن ت�شا�ؤم امل�ستثمرين
مل ي�صل �إلى ذروته بعد ،ما ي�شري
�إلى احتماالت وجود م�ساحة لهبوط
�أك�بر يف الأ���س��واق يف حال حدوث
مزيد من ت�صعيد التوترات التجارية
�أو تباط�ؤ النمو االقت�صادي.

وذكرت مذكرة بحثية ل�رشكة «نيد
دافي�س»� ،إنه بالنظر �إلى التفا�ؤل
ال��ذي مل يكن مرتفع ًا يف ال�شهر
املا�ضي ف���إن الت�شا�ؤم �أي� ًضا من
املحتمل �أال ي�صل �إل��ى ذروت��ه يف
تلك الدورة« ،ولكن قد يكون هناك
حاجة �إل��ى مزيد من الرتاجع»،
بح�سب حمطة «�سي�.إن.بي�.سي»
الأمريكية.
ويف ي��وم الإث��ن�ين املا�ضي �أغلق
م�ؤ�رش التقلب عند  24.59نقطة،
ليتجاوز م�ستوى  20نقطة للمرة
الثانية يف العام احلايل.
بينما ح��ذر بنك «باركليز» عرب
مذكرة بحثية �أن احلرب التجارية
واح��ت��م��ال��ي��ة تطبيق م��زي��د من
تخفي�ضات م��ع��دل ال��ف��ائ��دة من
جانب بنك االحتياطي الفيدرايل قد
تخلقان مرحلة متنع الأ�سواق من
االرتفاع« ،ولكن حتى الآن ال توجد
�إ�شارات هلع».

واشنطن أوقفت قرار استئناف
توريد المنتجات لـ«هواوي»
ك�شفت تقارير �أن الواليات
املتحدة قررت تعليق القرار
اخل���ا����ص مب��ن��ح تراخي�ص
لل�رشكات الأم�يرك��ي��ة حتى
ت�ست�أنف عملها م��ع �رشكة
«هواوي».
وقالت م�صادر مطلعة �إن القرار
الأمريكي جاء رد ًا على القرار
ال�صيني بوقف �رشاء املنتجات
الزراعية الأمريكية.
وكانت ال�رشكات الأمريكية
طلبت ترخي�ص خا�ص لإمداد
«ه����واوي» بال�سلع بعد �أن
�أ�ضافت ال��والي��ات املتحدة
ال�رشكة ال�صينية �إلى قائمة
الكيانات التي متثل تهديد ًا
للأمن القومي الأمريكي.
ويف الأ�سبوع املا�ضي �رصح
ويلرب رو���س وزي��ر التجارة
الأم�يرك��ي ب���أن وزارت���ه التي

تفح�ص ط��ل��ب��ات ا�ستئناف
املبيعات تلقت  50طلب ًا و�أن
البت فيها اليزال معلق ًا.
وك���ان ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
دون���ال���د ت���رام���ب �أع���ل���ن يف
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي تطبيق
تعريفات جمركية جديدة �ضد
ال�صني بن�سبة  % 10بداية من
ال�شهر املقبل.
وبعد القرار الأمريكي تعهدت
ال�صني باتخاذ تدابري وقائية
�ضد تلك الإج���راءات ،وحدث
بعد تلك الت�رصيحات هبوط
ال��ي��وان �أم��ام ال���دوالر لأدنى
م�����س��ت��وى يف � 10سنوات،
�إل��ى جانب تقارير �صحافية
�أفادت �أن ال�صني وجهت �أوامر
ل��ل����شرك��ات املحلية بوقف
ا�سترياد املنتجات الزراعية
الأمريكية.

«المركزي الصيني» واصل تخفيض السعر المرجعي لليوان
وا���ص��ل البنك امل��رك��زي يف ال�صني خف�ض ال�سعر
املرجعي لليوان عند �أدنى م�ستوى يف  11عاماً ،مع
ا�ستمرار امل�شاحنات التجارية مع وا�شنطن.
وحدد بنك ال�شعب ال�صيني ال�سعر املرجعي للعملة
�أمام الدوالر الأمريكي عند م�ستوى  7.0136يوانات،
وهو �أدنى م�ستوى منذ �أبريل .2008وكانت توقعات
املحللني �أ�شارت �إلى �أن ال�سعر املرجعي لعملة ثاين
�أكرب اقت�صاد يف العامل �أمام الورقة اخل�رضاء �ست�سجل
م�ستوى  7.0222يوانات.كما �أن ال�سعر املرجعي
املحدد من قبل املركزي ال�صيني هو م�ستوى �أقل من
امل�سجل �أم�س عند  7.0039يوانات لكل دوالر.
وي�ساعد �ضعف العملة لأي دول��ة جعل �صادراتها
�أرخ�ص يف الأ�سواق الدولية ،وتعرت�ض �إدارة دونالد
ترامب على اليوان الرخي�ص لأنه مينح املنتجات
ال�صينية ميزة من ناحية ال�سعر.واتهمت الواليات
املتحدة ال�صني يف الأ�سبوع احلايل ب�أنها تتالعب
بقيمة عملتها �أم��ام ال��دوالر الأم�يرك��ي ،وذل��ك بعد
�أن ك�رس الدوالر حاجز  7يوانات للمرة الأولى منذ
.2008
واحتدمت اخلالفات التجارية بني �أكرب اقت�صادين يف
العامل ،عقب قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة
للمرة األولى منذ 2012
انكم�ش االقت�صاد الربيطاين
يف الربع الثاين من العام
احل����ايل ُم�����س��ج�ل ً
ا �أدن���ى
م�ستوى يف �أك�ث�ر م��ن 6
�سنوات ،مقابل توقعات
ا�ستقراره.
وك�شفت بيانات �صادرة عن
هيئة الإح�صاءات الوطنية
يف اململكة املتحدة �أن
الناجت الإجمايل املحلي
انخف�ض بنحو  % 0.2يف
الأ�شهر الثالثة املنتهية يف
يونيو املا�ضي على �أ�سا�س
ف�صلي وهو �أدن��ى م�ستوى
منذ الربع الرابع لـ،2012
مقابل زيادة بن�سبة % 0.5
يف الربع الأول.
وعلى �أ�سا�س �سنوي �سجل
االقت�صاد الربيطاين منو
 % 1.2يف ال��رب��ع الثاين
من  ،2019وهو م�ستوى
�أقل من امل�سجل يف الربع
الأول عند .% 1.8
ويف الن�صف الأول من العام احل��ايل زاد الناجت
الإجمايل املحلي لدى ثاين �أكرب اقت�صاد �أوروبي
بنحو .% 0.5وخالل يونيو املا�ضي ف�أن االقت�صاد
الربيطاين ا�ستقر ،مقابل منو بنحو  % 0.2يف مايو
ال�سابق له.
ويف الفرتة من �أبريل وحتى يونيو تباط�أ منو ن�شاط
اخلدمات �إلى �أدنى م�ستوى يف � 3سنوات عند ،% 0.1
ومقابل زيادة بنحو  % 1.4يف الربع الأول.
�أما ن�شاط البناء فانخف�ض بنحو  % 1.3يف الربع

املا�ضي ،كما هبط الإنتاج ال�صناعي بن�سبة % 1.4
وهي �أكرب وترية هبوط منذ الربع الأخري من .2012
كما هبطت ا�ستثمارات الأعمال يف الأ�شهر الثالثة
املنتهية يف يونيو بنحو  ،% 0.5مقابل توقعات
تراجعها بن�سبة .% 0.3
�أما �إنفاق الأ�رس فزاد بن�سبة  ،% 0.5وهي وترية �أقل
من امل�سجلة يف �أول � 3أ�شهر من  2019بنحو .%0.6و
هبط اجلنيه الإ�سرتليني �أمام الدوالر الأمريكي بنحو
� % 0.2إلى  1.2109دوالر.

ارتفع  400مليون دوالر خالل أسبوع
احلايل بزيادة  429مليون دوالر عن
�أرقام الأ�سبوع ال�سابق له.
وحتولت بذلك احتياطات تركيا
من النقد الأجنبي لل�صعود على
امل�ستويات الأ�سبوعية للمرة الأولى
يف نحو � 3أ�سابيع.
يف حني �أن احتياطات الذهب �شهدت
تراجع ًا حمدود ًا �إلى  23.169مليار
دوالر بنهاية الأ�سبوع املا�ضي

وهو م�ستوى �أقل من  23.417مليار
دوالر امل�سجل يف نهاية الأ�سبوع
ال�سابق له.
وبالن�سبة الحتياطيات املركزي
الرتكي كافة «والتي ت�ضم النقد
الأجنبي والذهب مع ًا» ،ف�شهدت
زيادة  181مليون دوالر يف الأ�سبوع
املا�ضي لت�صل �إلى  98.569مليار
دوالر.

عملة أستراليا ترتفع من أدنى
مستوى في عقد

�صعدت عملة �أ�سرتاليا مقابل نظريتها الأمريكية،
لتتعافى من �أدن��ى م�ستوى يف � 10سنوات وا�ستفاد
الدوالر الأ�سرتايل من �إعالن بيانات اقت�صادية �إيجابية
يف ال�صني ،حيث ارتفعت ال�صادرات ال�صينية خالل
ال�شهر املا�ضي ب�أكرب وترية منذ مار�س املا�ضي.
وكانت العملة تعر�ضت ل�ضغوط قوية بعد قيام البنك
املركزي يف نيوزيلندا بخف�ض معدل الفائدة و�سط
حتركات �أخرى يف الأ�سواق النا�شئة.

استقرار الدوالر األميركي عالمي ًا مع مراقبة التوترات التجارية
ا�ستقر الدوالر الأمريكي �أمام العمالت الرئي�سية
خ�لال تعامالت �أم�����س م��ع ت��رق��ب التطورات
التجارية وال�سيا�سية العاملية ،وقبيل الك�شف
عن بيانات اقت�صادية.
وانتقد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أم�س
قوة العملة الأمريكية ،قائ ً
ال �إنه لي�س �سعيد ًا
بذلك.
و�أ�ضاف ترامب« :قوة العملة جتعل الأمر �أكرث
�صعوبة بالن�سبة لل�رشكات ال�صناعية الكربى
مثل كاتربيللر وبوينج وجون ديري و�رشكات

هبوط األسهم
األوروبية قبيل إعالن
بيانات اقتصادية

احتياطي النقد األجنبي في تركيا
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى
تركيا خالل الأ�سبوع املا�ضي ،يف
ح�ين تراجعت احتياطات البنك
املركزي من الذهب.
وك�شف التقرير الأ�سبوعي ال�صادر
عن املركزي الرتكي� ،أن �إجمايل
احتياطات البنك من النقد الأجنبي
�صعدت �إلى م�ستوى  75.4مليار دوالر
يف الأ�سبوع املنتهي يف � 2أغ�سط�س

يف الأ�سبوع املا�ضي بفر�ض تعريفات جمركية جديدة
�ضد ال�صني بن�سبة  ،% 10وذلك بداية من ال�شهر
املقبل.وعلى �صعيد �آخر ت�سارع معدل الت�ضخم يف
ال�صني خالل ال�شهر املا�ضي مقابل توقعات �أن ُي�سجل
نف�س م�ستويات يونيو ال�سابق له ،مع قفزة �أ�سعار
الطعام.وك�شفت بيانات �صادرة عن هيئة الإح�صاءات
الوطنية يف ال�صني �أن م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني يف
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل زاد بنحو  % 2.8يف يوليو
املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي ،مقابل م�ستوى  % 2.7يف
يونيو ال�سابق له.وعلى �أ�سا�س �شهري فزادت �أ�سعار
امل�ستهلكني يف ال�صني بنحو  % 0.4يف يوليو  ،مقابل
تراجع بنحو  % 0.1يف ال�شهر ال�سابق له.و�أو�ضحت
البيانات �أن �أ�سعار الغذاء قفزت ب�أكرب وترية منذ
يناير  2013وذلك بنحو  ،% 9.1ومقابل م�ستوى 8.3
 %امل�سجل يف يونيو وتابعت البيانات �أن �أ�سعار
الفاكهة زادت بنحو  % 39.1يف ال�شهر املا�ضي،
كما قفزت �أ�سعار حلم اخلنزير بن�سبة � .% 18.2أما
على �صعيد �أ�سعار املنتجني يف ال�صني فانخف�ضت
بنحو  % 0.3يف يوليو مقابل ا�ستقرارها يف يونيو
�أما توقعات املحللني فكانت قد �أ�شارت �إلى �أن �أ�سعار
املنتجني �ستنخف�ض بن�سبة .% 0.1

وق��رر امل��رك��زي الأ���س�ترايل يف وق��ت �سابق من هذا
الأ�سبوع تثبيت معدل الفائدة عند م�ستوى قيا�سي %1
بعد تنفيذ مرتني باخلف�ض.
وارتفع الدوالر الأ�سرتايل مقابل نظريه الأمريكي بنحو
 % 0.9لي�صعد �إلى  0.6815دوالر �أمريكي.لكن مع
ذلك ال تزال العملة الأ�سرتالية م�سجلة خ�سائر بنحو
 % 3.79يف العام احل��ايل حتى الآن مقابل الورقة
اخل�رضاء.

انخف�ضت م����ؤ��ش�رات الأ�سهم
الأوروب����ي����ة ،ب��ال��ت��زام��ن مع
التوترات التجارية وال�سيا�سية،
وقبيل �إعالن بيانات اقت�صادية.
وانخف�ض م�ؤ�رش«�ستوك�س»600
ب��ن��ح��و � % 0.1إل����ى 374.3
نقطة ،كما تراجع م�ؤ�رش «كاك»
الفرن�سي بن�سبة ُ % 0.4م�سج ًال
 5369.3نقطة.
وه���ب���ط م����ؤ��ش�ر «ف��وت�����س��ي»
الربيطاين بن�سبة  % 0.2عند
 7270.1نقطة ،فيما انخف�ض
م�ؤ�رش «داك�س» الأمل��اين بنحو
ُ % 0.3م�سج ًال  11807.3نقطة.
وخالل تلك الفرتة ارتفع اليورو
�أمام ال��دوالر بنحو � % 0.2إلى
 1.1197دوالر.
و�أعلن ماتيو �سالفيني نائب
رئي�س ال��وزراء الإيطايل �أنه ال
توجد و�سيلة لت�صحيح اخلالفات
يف االئتالف احلاكم يف �إيطاليا،
مطالب ًا ب�رسعة �إجراء انتخابات
جديدة.
�أم���ا ع��ل��ى �صعيد ال��ت��وت��رات
التجارية ف�أن تقارير �صحفية
�أف��ادت �أن البيت الأبي�ض قرر
ت�أجيل منح تراخي�ص لل�رشكات
الأمريكية والتي ت�سمح ببيع
املنتجات �إلى �رشكة «هواوي».

ال�سيارات الأمريكية وغريها كي تتناف�س ب�شكل
عادل».
وا�ستقر ال��دوالر �أم��ام اليورو ُم�سج ً
ال 1.1186
دوالر ،فيما تراجع �أمام الني بنحو  % 0.1عند
 105.95ين.وارتفعت العملة الأمريكية �أمام
اجلنيه الإ�سرتليني بن�سبة � % 0.07إلى 1.2125
دوالر ،بينما ا�ستقرت �أمام الفرنك ال�سوي�رسي
عند  0.9752فرنك.
وخالل تلك الفرتة ا�ستقر م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
الذي يقي�س �أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية

عند .97.602
�أما على �صعيد التطورات التجارية العاملية،
فتقارير �أفادت �أن البيت الأبي�ض قرر ت�أجيل منح
تراخي�ص لل�رشكات الأمريكية والتي ت�سمح ببيع
املنتجات �إلى �رشكة «هواوي».
وكان ترامب قرر يف الأ�سبوع املا�ضي تطبيق
تعريفات جمركية جديدة على واردات �صينية
بدءا من ال�شهر املقبل ن�سبتها .% 10
ً
ومن املقرر �أن يتم الإع�لان يف وقت الحق عن
بيانات �أ�سعار املنتجني يف الواليات املتحدة.

واصل التعافي من أدنى مستوى في  7أشهر

«نيكي» ارتفع بالختام لكنه سجل خسائر أسبوعية

ارتفعت م�ؤ�رشات الأ�سهم اليابانية
يف ختام تعامالت الأ�سبوع موا�صلة
التعايف م��ن �أدن���ى م�ستوى يف 7
�أ�شهر ،لكن م�ؤ�رش «نيكي» يف�شل يف
ت�سجيل مكا�سب �أ�سبوعية.
ويف نهاية التعامالت ارتفع م�ؤ�رش
«نيكي» بنحو � % 0.4إلى 20684.8
نقطة ،لكنه �سجل خ�سائر �أ�سبوعية
بن�سبة .% 1.7
�أم��ا م�ؤ�رش «توبك�س» ف��زاد بن�سبة
 % 0.4عند  20684.8نقطة.وارتفع

• «نيكي» ارتفع بنسبة ٪ 0.4

الني �أمام الدوالر بنحو � % 0.1إلى
 105.94ين.
وكانت البور�صة اليابانية �سجلت
خ�سائر كبرية يف مطلع الأ�سبوع
اجل��اري ،مع التوترات التجارية
بني الواليات املتحدة وال�صني،
وتطبيق تعريفات جمركية جديدة
من وا�شنطن على واردات �صينية ،ما
ت�سبب يف تراجع الأ�صول اخلطرة.
ومع ذلك ا�ستفادت الأ�سهم اليابانية
من مكا�سب البور�صة الأمريكية يف

ختام تعامالت �أم�س ،حيث ربح
م�ؤ�رش «داو جونز»  371نقطة �إلى
 26378نقطة.و�صعد �سهم ال�رشكة
املنتجة للنفط والغاز «�إن بيك�س»
بنحو  % 2.6عقب �إعالنها ت�سجيل
زي��ادة يف الأرب���اح الت�شغيلية يف
الربع الثاين بنحو .% 40.7
كما زاد �سهم �رشكة م�ستح�رضات
التجميل «�شي�سيدو» بن�سبة ،%8.1
بعدما �أعلنت زي��ادة يف مبيعات
الربع الثاين من العام.

أوبر خسرت  5.2مليارات دوالر في  3أشهر
�سجلت ��شرك��ة «�أوب����ر» خ�سائر ب���أك�ثر من
التوقعات خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
اجلاري ،بينما ارتفعت الإيرادات لكنها جاءت
دون التقديرات.
و�أظ��ه��رت نتائج �أع��م��ال ال�رشكة الأمريكية،
�أنها �سجلت خ�سائر قدرها  5.23مليارات دوالر
« 4.72دوالرات لل�سهم» خالل فرتة الثالثة �أ�شهر
املتتهية يف يونيو املا�ضي ،مقارنة مع خ�سائر
 878مليون دوالر « 2.01دوالر لل�سهم» يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
وكانت تقديرات املحللني ت�شري �إلى �أن ن�صيب

�سهم �أوب��ر من اخل�سائر �سوف ي�سجل 3.12
دوالرات لل�سهم.
يف حني ارتفعت �إيرادات �أوبر بنحو � % 14إلى
 3.166مليارات دوالر خالل الربع الثاين من
العام احل��ايل ،مقارنة مع  2.76مليار دوالر
خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.وكانت
توقعات املحللني ت�شري �إلى �أن �إي��رادات �أوبر
�سوف تبلغ �إلى  3.36مليارات دوالر خالل نف�ش
الفرتة.
و�أو�ضحت �أوبر �أن �إجمايل قيمة احلجوزات ارتفع
�إلى  15.75مليار دوالر يف الأ�شهر الثالثة املنتهية

يف يونيو املا�ضي ،مقابل  12.012مليار دوالر
يف نف�س الفرتة من العام املن�رصم.
وك�شفت ال�رشكة عن ارتفاع التكاليف والإنفاق
بن�سبة  % 147لت�صل �إلى  8.65مليارات دوالر
يف الربع الثاين.
وعند نهاية التعامالت ارتفع �سهم «�أوبر» بنحو
� % 8.2إلى  42.97دوالر ،لكنه تهاوى ب�أكرث
من  % 11يف تداوالت ما بعد اجلل�سة.وكانت
ال�رشكة الأمريكية طرحت �أ�سهمها لالكتتاب
العام يف  10مايو املا�ضي ب�سعر  45دوالر ًا
لل�سهم.

