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19% انخفاضًا 
بسوق الصكوك 

مسجاًل 28.5 مليار 
دوالر

الدوالر يقفز 
2% أمام الني.. 

و»نيكاي« يصعد 
ألعلى مستوى 
في 7 سنوات

هبوط الذهب 
والفضة ألدنى 
مستوى في 4 

سنوات مع صعود 
الدوالر

عبر ضخ 60 مليار دوالر شهرياً 

»املركزي الياباني« يفاجئ األسواق العاملية بتيسير جديد

وقفز مؤشر نيكي لالسهم 
الى أعلى مستوى  اليابانية 
له في 7 س���نوات امس بعد 
ان باغت بنك اليابان املركزي 
االسواق بقرار مفاجئ ملزيد 
من التيس���ير النقدي، وقفز 
املؤشر القياسي أكثر من %5 
الى 16455.84 نقطة وهو أعلى 
مستوى له منذ نوفمبر 2007، 
وارتفعت األسهم األوروبية 
التعامالت امس  في بداي���ة 
متقفية أثر املكاسب الكبيرة 

في بورصة طوكيو.
أكثر  ال���دوالر  وارتف���ع 
من 2% امس مس���جال أكبر 
مكاس���به اليومية أمام الني 
في عام ونص���ف العام بعد 
أن فاجأ بنك اليابان املركزي 
األسواق بتيسير السياسة 
النقدية وعزا ذلك إلى تزايد 
مخاطر عدم حتقيق مستوى 
التضخم املستهدف. وصعد 
الدوالر أكثر من 2% ليالمس 
أعلى مستوى له في 7 سنوات 
اليابانية عند  العمل���ة  أمام 

111.53 ينا.  وكانت آخر مرة 
حققت فيها العملة األميركية 
مثل هذه املكاسب اليومية في 
أبري���ل 2013 حني أطلق بنك 
الياب���ان برنامج���ه الضخم 
للتيسير الكمي والنوعي. فيما 
ارتف���ع اليوان الصيني امام 
الدوالر امس مدعوما مببيعات 
قوية للعملة األميركية من 
شركات ويتجه نحو تسجيل 
مكاسب قدرها 0.5% في اكتوبر 
مواصال سلس���لة ارتفاعات 
معتدلة للشهر اخلامس على 

التوالي.
وقال متعامل ببنك اسيوي 
في ش���نغهاق ان »شركات 
كثيرة تبي���ع الدوالرات هذا 
الصباح في استمرار الجتاه 
بدأ مؤخرا«، مضيفا ان مبيعات 
الشركات من الدوالرات رمبا 
تشير الى ان السوق يراهن 
على زيادة كبيرة في صادرات 

الصني في اكتوبر.
وحدد بنك الشعب الصيني 
)البنك املركزي( متوس���ط 
نط���اق تداول الي���وان عند 
6.1461 بال تغي���ر يذكر عن 
املتوسط في اجللسة السابقة. 
ونزل سعر خام برنت أكثر من 
دوالر في العقود اآلجلة صوب 
85 دوالرا للبرميل مع صعود 
الدوالر ووفرة املعروض في 
س���وق النفط متجها إلنهاء 
أكتوبر بأكبر خسارة شهرية 

منذ عام 2012.
ويؤدي صعود الدوالر إلى 
زيادة تكلفة السلع األولية 
مث���ل النفط عل���ى حائزي 
العمالت األخ���رى مبا يؤثر 

سلبا على الطلب.
وتراجع سعر مزيج برنت 
في عقود ديسمبر 90 سنتا 
إلى 85.34 دوالرا للبرميل، 
وهبط خام القياس األوروبي 
10% منذ بداية أكتوبر في أكبر 
خسائره الشهرية منذ مايو 

.2012
وانخفض اخلام األميركي 
70 س���نتا إلى 80.42 دوالرا 
للبرمي���ل بع���د هبوطه %11 
هذا الش���هر في أضعف أداء 
ل���ه منذ ماي���و 2012، ورغم 
تباطؤ الطلب زاد املعروض 
العاملي ولم تبد منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( أي 
عالمات على أنها ستخفض 
هدف اإلنت���اج في اجتماعها 

املقرر في 27 نوفمبر.
الذه���ب والفضة  وهبط 
إلى أدنى مس���توياتهما منذ 
عام 2010 مع صدور بيانات 
اقتصادية قوي���ة وصعود 
الدوالر إلى جانب أوامر بيع 
لوق���ف اخلس���ارة أدت إلى 

تسارع نزول املعدنني.

الع���ام املقبل. وأضاف »متر 
اليابان حاليا بلحظة حرجة 
انكماش  للخروج من دائرة 
اليوم  األس���عار. وخطوات 
تظه���ر إصرارنا القوي على 

إنهاء االنكماش«.
وتتناق���ض خطوة بنك 
الياب���ان بش���كل واضح مع 
تل���ك الت���ي اتخذها مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( الذي أنهى 
برنامج���ه التحفي���زي يوم 
األربعاء، إذ يرى أن االقتصاد 
األميرك���ي تعافى مبا يكفي 
لالستغناء عن ضخ السيولة 

في نظامه املالي.
وفي قرار ش���هد انقساما 
نادرا وافق مجلس إدارة بنك 
اليابان املركزي على أغلبية 
خمسة أصوات مقابل رفض 
أربعة على زيادة مشترياته 
الس���ندات احلكومية  م���ن 
اليابانية إلى 80 تريليون ين 
)723.4 مليار دوالر( سنويا 

بزيادة 30 تريليون ين.

عواص���م � وكاالت: فاجأ 
بنك اليابان املركزي أسواق 
العاملية امس بتوسيع  املال 
برنامجه التحفيزي الضخم 
ف���ي إقرار واض���ح منه بأن 
النمو االقتصادي والتضخم 
في البالد لم يتسارعا بالقدر 
املتوق���ع بعد رف���ع ضريبة 
املبيعات في أبريل. ووصف 
محاف���ظ البن���ك املرك���زي 
هاروهيك���و ك���ورودا قرار 
مجلس اإلدارة شراء املزيد من 
األصول بأنه خطوة استباقية 
لإلبقاء على السياسة النقدية 
في مس���ارها بدال من كونه 
اعترافا ب���أن خطته الرامية 
املتعثر  إلنعاش االقتص���اد 

خرجت عن مسارها.
غير أن بعض االقتصاديني 
تس���اءلوا عما إن كان ضخ 
املزيد من األموال في النظام 
املالي سيكون فعاال في ظل 
استمرار تدهور مؤشر ثقة 
املستهلكني وضعف الطلب.

وقال شون كالو اخلبير 
االس���تراتيجي املتخصص 
في ش���ؤون العم���الت لدى 
ويستباك »من الواضح أنها 
مفاج���أة كبيرة ف���ي ضوء 
تشديد كورودا مرار على أن 
السياسة ماضية في مسارها 
وتأكيده على حتذير الساسة 
من األثر السلبي لضعف عملة 

الني«.
وأض���اف »نحي���ي بنك 
الياب���ان على إقراره بأنه لم 
يكن يتج���ه لتحقيق أهدافه 
اخلاصة بالتضخم أو الناجت 
احمللي اإلجمالي وإن كنا نشير 
إلى أن السياس���ة اجلديدة 
تعادل نحو 60 مليار دوالر 
الكمي شهريا.  التيسير  من 
هذا املنظور يثير تس���اؤال 
بشأن مدى تأثير السياسة 

النقدية«.
وجاءت اخلطوة املفاجئة 
من بنك اليابان الذي كان من 
املتوقع أن يبقي على مستوى 
مش���ترياته من األصول في 
الوقت الذي حملت فيه احلكومة 
باستعدادها لزيادة اإلنفاق من 
أجل تعزيز االقتصاد ويتجه 
فيه صندوق معاشات التقاعد 
احلكومي األكبر في العالم إلى 
زيادة مشترياته من األسهم 

احمللية واألجنبية.
وقال كورودا في مؤمتر 
صحاف���ي »قررنا توس���يع 
الكمي  التيس���ير  )برنامج( 
والنوعي لضم���ان حتقيق 
هدفن���ا اخلاص باألس���عار 
في وقت مبكر«، مؤكدا على 
املتمثل  الياب���ان  هدف بنك 
في الوصول مبعدل تضخم 
أسعار املستهلكني إلى % في 

محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لدى شرحه قرارات سياسة البنك املركزي الياباني خالل مؤمتر صحافي في 
)رويترز( مقر البنك املركزي الياباني في طوكيو 

موظف في شركة تداول العمالت األجنبية يعمل أمام شاشات عرض سعر صرف الني الياباني مقابل الدوالر األميركي وأمام 
)رويترز( اليورو في طوكيو 

»بيتك لألبحاث«: 22.6 مليار دوالر إصدارات 
الصكوك السيادية بنمو 79.5% في الربع الثالث

الثالث من 2013.
ان  التقري����ر  وأوض����ح 
إص����دارات قطاع الش����ركات 
انخفض بنس����بة 56.9% من 
الرب����ع الس����ابق، حيث بلغ 
إجمالي إصدار الشركات 4.1 
مليارات دوالر في الربع الثالث 
م����ن 2014 اذ ميثل هذا الرقم 
53.2% منوا عن الربع الثالث 
من 2013 بقيمة إجمالية 2.7 
الربع  مليار دوالر. وش����هد 
الثالث م����ن 2014 إصدارات 
من س����بعة قطاعات شركات 
مقارنة بتس����عة قطاعات في 
2013. وبلغ����ت حصة قطاع 
اخلدمات املالية 24% مقارنة 
10% ف����ي 2013 ويق����ود ذلك 
صكوك متعددة األطراف من 
»البنك االس����المي للتنمية« 
و»ادارة السيولة االسالمية 
العاملي����ة« وأصدر جولدمان 
ساكس صكوك وكالة بقيمة 
500 ملي����ون دوالر وأصدر 
قطاع الطاقة واخلدمات عدة 
صكوك في ماليزيا، وسيطرت 
شركة دانينفرا في ماليزيا على 
قطاع البناء بعد إصدارها 6 
صفقات صكوك بقيمة 787.6 

مليون دوالر.  ويشهد سوق 
الصكوك منو إصدارات العمالت 
األجنبية وتقود ماليزيا هذه 
العملية التي جذبت مصدرين 
متنوعني مثل متعددي األطراف 
والسياديني والشركات إلصدار 
صكوك بالرينجت والعمالت 

األجنبية في ماليزيا.
وف����ي الس����وق الثانوية 
العاملية  بلغ سوق الصكوك 
294.69 مليار دوالر، كما في 
الربع الثالث من 2014 بنسبة 
منو قدره����ا 9.4% من 269.4 
ملي����ار دوالر بنهاي����ة 2013. 
أرقام 2014 بش����دة  وتأثرت 
بإصدار البنك املركزي القطري 
في يناي����ر 2014 بقيمة 9.07 
مليارات دوالر وتظل ماليزيا 
هي س����وق الصكوك الوحيد 
الثانوي بقيمة صكوك تتعدى 
100 مليار دوالر. وفي الربع 
الثالث من 2014، بلغت قيمة 
محفظة الصكوك في ماليزيا 
167.6 ملي����ار دوالر بزيادة 
قدرها 5.9% مقارنة ب� 158.3 
مليار دوالر بنهاية 2013، وبلغ 
إجمالي محفظة صكوك اخلليج 
95.5 مليار دوالر بزيادة قدرها 
12% في الربع الثالث من 2014 
مقارن����ة ب� 85.3 مليار دوالر 

بنهاية 2013. 
ومن املتوقع أن تتخطى 
اص����دارات الصكوك العاملية 
اإلجمال����ي ال����ذي حتقق في 
2013 وهو 119.7 مليار دوالر 
مدعوما باإلصدارات السيادية 
واملؤسس����اتية، وس����تدفع 
الرابع من  الرب����ع  إصدارات 
الس����يادية  الكيان����ات   2014
والقط����اع املصرفي. وبوجه 
عام، سيدعم إصدار الصكوك 
عوامل اقتصادية ومتطلبات 
لتمويل البنية التحتية وقبول 
املناطق  أوسع للصكوك في 
التقليدي����ة للتمويل  غي����ر 

اإلسالمي.

صكوك جديدة بنس����بة %72 
ليص����ل حجمها إل����ى 12.94 
ملي����ار دوالر، كما انخفضت 
اإلصدارات في دول اخلليج 
بنس����بة 62.7% وفي ماليزيا 
بنس����بة 10.6% على التوالي 
مقارن����ة بالرب����ع الثاني من 
2014.  وزادت حصة إصدار 
الصكوك السيادية لتصل إلى 
79.5% من إجمالي السوق في 
الربع الثالث من 2014 وسجل 
مصدرو الصكوك السيادية 
حجما بلغ 22.6 مليار دوالر 
وهو أعلى حج����م منذ الربع 
الثالث من 2012، عندما حقق 
مصدرو الصكوك السيادية 
حجما بلغ 25.7 مليار دوالر. 
وشهد سوق الصكوك خالل 
الربع الثالث من 2014 دفعه 
قوية بس����بب اإلص����دارات 
السيادية لهونغ كونغ وجنوب 
أفريقيا ولوكسمبورغ، ووصل 
إجمالي صكوك الشركات إلى 
19.3 مليارا في الفترة من الربع 
األول حتى الربع الثالث من 
2014 بنسبة زيادة قدرها %6، 
على 18.2 مليار دوالر سجلت 
من الرب����ع األول حتى الربع 

أص����درت ش����ركة »بيتك 
التابعة ملجموعة  لألبحاث« 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تقريرا جديدا يحلل التطورات 
التي طرأت على سوق الصكوك 
في الرب����ع الثالث من العام، 
حيث أوضح التقرير ان سوق 
الصكوك سجل أداء متواضعا 
في الربع الثالث من 2014 بعد 
عدة إصدارات مهمة للصكوك. 
وأشار التقرير الى ان السوق 
األولي العاملي إلصدار الصكوك 
انخفض خالل هذا الربع بنسبة 
18.8% ليصل من 35.05 مليار 
دوالر في الرب����ع الثاني من 
2014 إل����ى 28.5 مليار دوالر 
في الرب����ع الثالث من 2014، 
وتأث����رت إصدارات الصكوك 
في الربع الثالث 2014 مؤقتا 
بشهر رمضان وعطلة الصيف 

في دول اخلليج. 
انه على  التقري����ر  وذكر 
الرغم من هذا، فإنه من املتوقع 
إصدار عدة صكوك مهمة خالل 
الربع الرابع مما سيدعم النمو 
في س����وق الصك����وك، الفتا 
الى ان سوق الصكوك شهد 
ع����دة إصدارات ألول مرة من 
كيانات سيادية في هونغ كونغ 
والس����نغال وجنوب أفريقيا 
ولوكس����مبورغ وم����ن بنك 
استثماري كبير في الواليات 

املتحدة. 
ولفت التقرير الى ان إصدار 
الصكوك ف����ي ماليزيا ودول 
اخلليج انخف����ض باملقارنة 
مع الربع السابق ويعزى هذا 
االنخفاض ال����ى بطء إصدار 
الصكوك في ش����هر رمضان 
وفي عطلة العيد في أغسطس، 
وهو ما أدى إلى إصدار شهري 
يوليو وأغسطس بقيمة 7.95 
مليارات دوالر و7.5 مليارات 
دوالر على التوالي مقارنة ب� 
13 مليار دوالر في سبتمبر. 
وشهد شهر سبتمبر إصدارات 

فيصل: حجم االستثمارات الكويتية
في مصر يتعدى 3 مليارات دوالر

لقطة جماعية تضم بعض ممثلي الشركات املشاركة في املعرض

)انور الكندري( جمال فيصل وهشام عنبه يقصان شريط افتتاح معرض افرست العقاري 

افتتح معرض افرست العقاري لعرض مشاريع عقارية في مصر

الدعوة ملشاركة رجال االعمال 
الكويتيني والعرب واالجانب 

في هذا املؤمتر.
وأوضح انه خالل انطالق 
هذا املؤمتر سيكون املخطط 
العام حملور قناة الس���ويس 
اجلديد وضح بش���كل كبير 
وس���يتم عرض املخطط في 
املؤمت���ر، وان تل���ك النقل���ة 
الكبيرة في االقتصاد ستكون 
نقلة نوعية وجيدة لالستثمار 

في مصر.
وذكر أن السوق الكويتي 
مهم جدا للعقار املصري، وان 
كل دورة من دورات املعارض 
املصرية ف���ي الكويت تثبت 
انه س���وق قوي، وان جميع 
العارضني في املعرض يشيرون 
إلى أن الظروف حتسنت أكثر 
من االول وان مبيعات السوق 
العقاري املصري في حتسن 

ملحوظ.

حلة جديدة

م���ن جانبه ق���ال رئيس 
ادارة شركة افرست  مجلس 

لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الش���ركة املنظمة للمعرض 
هش���ام عنبه إن املعرض في 
دورته احلالية بحلة جديدة 
ويجم���ع ش���ركات معروفة 
ومميزة تعرض ما يقارب 100 
مشروع عقاري في أكبر جتمع 
عقاري للمشروعات املصرية 
حتت س���قف واحد تتجاوز 

قيمتها 10 مليارات دوالر.
واضاف عنبه ان الشركات 
املش���اركة في املعرض تقدم 
مش���اريع متميزة في مصر 
بالتجمع اخلامس والشروق 
الشمالي  واملعادي والساحل 
ومرسى علم والعني السخنة 

وشرم الشيخ و6 أكتوبر.
ولفت الى ان مشاركة جهات 
ومؤسس���ات وشركات قوية 
لها سمعة طيبة في املعرض 
تعطي طابع االطمئنان لدى 

املقبلني على الشراء.

عاطف رمضان

قال الوزير املفوض التجاري 
في س���فارة جمهورية مصر 
الدين فيصل  العربية جمال 
إن عدد الش���ركات الكويتية 
املسجلة لدى هيئة االستثمار 
املصرية بلغ 980 شركة وان 
حجم االستثمارات الكويتية 
في مصر يتعدى 3 مليارات 

دوالر.
واضاف فيصل في تصريح 
صحافي عقب افتتاحه أمس 
االول معرض افرست العقاري 
الريجنسي والذي  في فندق 
تنظمه شركة افرست لتنظيم 
املعارض واملؤمترات وتنتهي 
فعالياته في 2 نوفمبر اجلاري، 
أن الص���ادرات املصرية إلى 
الكويت تزيد عن 300 مليون 
دوالر وهي تزداد بشكل كبير 
ومستمر وحتديدا منذ االعوام 
القليل���ة املاضية بالرغم من 
املشاكل التي مرت بها مصر 

منذ الثورة وحتى اآلن. 
العالقات  أن  الى  واش���ار 
الكويتي���ة � املصرية ممتازة 
للغاية على جميع املستويات، 
وخصوصا على املس���توى 

االقتصادي.
وأعرب فيص���ل عن امله 
ان تساهم املعارض العقارية 
املصري���ة املقامة في الكويت 
بشكل كبير في توضيح رؤية 
االقتص���اد املص���ري لرجال 
االعمال الكويتيني، مشيرا الى 
ان مص���ر مقبلة على تنظيم 
مؤمت���ر خ���اص باالقتصاد 
مجسم الحد املشاريع العقارية املشاركة في املعرضخ���الل فبراير املقبل، موجها 


