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اعتباراً من اليوم األول لرفع العقوبات

»ميريل لينش«
يخفض تقديراته ألسعار النفط 

في 2016 و2017

»لوس أجنيليس تاميز«: »داو جونز« ينحدر إلى ما دون عتبة التصحيح

»ميد«: إيران تعدّ العدة لبدء تصدير نفطها إلى األسواق العاملية
محمود عيسى

العقوبات املفروض����ة على إيران من قبل 
الوالي����ات املتحدة واألمم املتح����دة واالحتاد 
األوروبي، أدت ال����ى تخفيض الناجت احمللي 
اإلجمالي اإليراني بواقع 30% على األقل، كما 
خفضت قيم����ة الريال اإليراني مقابل الدوالر 

اإلميركي بنسبة الثلثني تقريبا منذ 2011.
بهذه املقدمة كتب رئيس حترير مجلة »ميد« 
ادوموند او س����وليفان يقول انه بات متوقعا 
رفع هذه العقوب����ات عن إيران بحلول نهاية 
2015، وفقا لتوقعات اخلبراء، وذلك في أعقاب 
تطبيق خطة العمل املشتركة الشاملة التي مت 

التوصل إليها في يوليو املاضي.
وق����ال ان اخلبراء يرون ان ذلك س����يمهد 
الطريق أمام إيران لتصبح اسرع االقتصادات 
منوا في العالم في 2016، ويقولون ان تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتضمن 
النهائي لألبع����اد احملتملة لبرنامج  التقييم 
إيران النووي واملق����رر ان يرفع الى مجلس 
إدارة الوكالة يوم 15 ديسمبر املقبل، قد يتم 
إقراره خالل جلس����ة واحدة للمجلس، ومن 
ش����أن ذلك ان يؤذن ببزوغ فجر اليوم االول 

عندما يبدأ على الفور سريان رفع العقوبات 
املفروضة على إيران.

ال توقعات
ونسبت املجلة الى مسؤول 
في الوكال����ة الدولية للطاقة 
الذرية طلب عدم اإلفصاح عن 
هويت����ه قوله »اننا ال نصدر 
توقعات بشأن التاريخ الذي 
التطبيق  س����يكون هو يوم 
األول، ولك����ن بعد ان يوافق 
الوكالة على  إدارة  مجل����س 
التقرير، فلن تكون ثمة شروط 

أخرى يجب االمتثال لها«.
وتن����ص خط����ة العم����ل 
املوافقة  التي متت  املشتركة 
عليه����ا بني إي����ران وكل من 
الواليات املتحدة وروس����يا 

والصني وفرنسا واململكة املتحدة وأملانيا يوم 
14 يوليو املاضي على ان يوم التطبيق االول 
س����يتحدد بناء على التنفيذ املؤكد واملعتمد 
من قبل إيران لإلجراءات املتعلقة بالبرنامج 
النووي واملنصوص عليها في خطة العمل، 

التي تن����ص على ان االحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة والواليات املتحدة س����تنهي وتوقف 
تطبيق كافة العقوبات املفروضة على إيران 
واملتعلقة ببرنامجها النووي 

في اليوم ذاته.

المياه إلى مجاريها
العقوبات على  وحتظ����ر 
االوروب����ي  االحت����اد  دول 
استيراد النفط اخلام االيراني 
ويوجب عليه����ا العمل على 
ع����زل االقتصاد اإليراني عن 
التجارة الدولية وعن النظام 
املالي العاملي، مبا في ذلك فصل 
اجلمهورية االسالمية عن نظام 
العاملي للعمليات  س����ويفت 
املتبادلة بني  الدولية  املالية 

البنوك.
ويتيح ي����وم التطبيق االول الفرصة امام 
إيران لتصدي����ر نفطها الى االحتاد األوروبي 
والدول االخرى التي حظرت استيراد النفط 

اإليراني.
كما ان إعادة تواصلها مع نظام تبادل األموال 

العاملي »سويفت« سيعيد للحكومة االيرانية 
وللبنوك والشركات واالفراد القدرة على حتويل 
االموال من والى اجلمهورية االس����المية، كما 
س����تكون البنوك العاملية قادرة على التعامل 

مع إيران.

الخاتمة
وختم ادموند او سوليفان مقاله بالقول ان 
تقرير ميد انسايت الذي نشر خالل أغسطس عن 
االقتصاد االيراني يرى انه سيكون على األرجح 
أسرع االقتصادات في العالم منوا خالل 2016 
اذا مت رفع العقوبات فعال. وسيكون ذلك ناجتا 
عن استعادة إيران السريعة صادراتها النفطية 
الى مستوى ما كانت عليه قبل 2012، فضال عن 
إعادة إحياء قطاعات التصنيع غير النفطية، 
ومع ذلك فإن ثمة مخاوف من ان حتتاج ايران 
الى سنوات قبل ان يحقق االقتصاد اإليراني 
انتعاشه على وجه تام جراء آثار العقوبات التي 
فرضت عليه لسنوات، فضال عن التخوف من 
احتمال احلاجة الى إجراء إصالحات رئيسية 
مبا فيها إعادة هيكلة البنية التحتية للنظام 
املصرف���ي اإليراني، إذا ما أريد لهذا النظام ان 

يستغل أقصى ما لديه من طاقات.

محمود عيسى

خفض بنك اوف اميركا ميريل 
لينش تقديراته حول اسعار النفط 
اخلام لعامي 2016 و2017. وأشار 
الى انه كان قد س����لط الضوء في 
ابريل املاضي على مخاطر تدهور 
اسعار النفط العاملية بعد بلوغها 
الذروة في موسم القيادة واالجازات 

في الواليات املتحدة. 
وقال البنك في تقرير له حتت 
عنوان »النفط عند نقطة االنحراف« 
ابريل املاضي، تضافرت  انه منذ 
مخاوف ح����ول من����و االقتصاد 
الصيني مع توقعات بزيادة االنتاج 
االيراني من النفط في 2016 لتطيح 
بأسعار النفط مؤقتا والى ما دون 

املستويات التي كانت متوقعة. 
وباإلضافة الى ذلك كان للدوالر 
القوي تأثير سلبي كبير على اسعار 
النفط خالل االثني عش����ر شهرا 

املاضية، حيث يشهد الناجت احمللي 
االجمالي االس����مي العاملي حسب 
انكماش����ا،  الدوالرية  التقديرات 
وبينما يتحرك مجلس االحتياط 
الفيدرالي االميركي لرفع اسعار 
الفائدة، فان قوة العملة االميركية 
تبدو مؤهلة لالس����تمرار السيما 
مقابل اليوان الصيني وربط اسعار 

النفط بالدوالر.

فرصة للتعافي
وفي ظل ه����ذه التطورات قال 
البنك انه يخفض تقديراته حول 
اس����عار نفط برنت لعامي 2016 
و2017 لتبلغ 55 دوالرا و61 دوالرا 

للبرميل على التوالي.
على ان البن����ك يرى ان هناك 
فرصة لتعافي اسعار النفط بحلول 
نهاية العام احلالي، مشيرا الى انه 
على امل����دى القريب مازال ان ذلك 
ممكن نتيجة لتضافر مجموعة من 

العوامل: اولها اننا نرى تسارعا 
في عرض النف����ط اخلام من قبل 
الدول املنتجة خارج نطاق أوپيك 
وسيتزايد هذا الهبوط خالل االشهر 
القليلة املقبلة، مع تقديرات بتراجع 
انتاج النفط االميركي وحده بنحو 
مليون برميل يوميا بحلول النصف 

الثاني من 2016.

زيادة الزخم
اما العام����ل الثاني، فان زيادة 
الزخم واحلوافز النقدية من قبل 
الصني واألسواق الناشئة رمبا توفر 
بعض الدع����م املوقع للطلب على 
النفط، اما العامل الثالث واألخير 
فان االستهالك العاملي من النفط 
سيحقق انتعاشا فصليا ليرتفع 
بأكثر من ملي����ون برميل يوميا، 
وفيما يقترب حلول موسم الشتاء، 
فانه يح����ول دون بناء املزيد من 
املخزونات النفطية االستراتيجية 

على املدى املتوسط.

 اتساع الفارق
ف����ي توقعاته  البنك  وميضي 
للفارق ب����ني خامي برنت وغربي 
تكساس الوسيط في تداوالته في 
االس����واق العاملية بنحو 2 دوالر 
للبرميل في املتوسط خالل عامي 
2016 و2017 وذل����ك مقارن����ة مع 
متوس����ط الفارق خالل السنوات 
اخلمس املاضية والذي بلغ 11 دوالرا 

للبرميل.

حوافز للتعاون
وختم البنك بالقول انه يعتقد 
ان منظمة أوپيك قد تكون لها ردود 
افعال جتاه اسعار النفط املنخفضة 
اذا ما تباطأ طلب االسواق الناشئة 
عل����ى النفط. ففي ح����ني جند ان 
املالي����ة ملنظمة  الت����وازن  نقطة 
أوپيك قد ارتفعت في الس����نوات 

االخيرة، فان السعودية قادرة على 
متويل عجزها من خالل استخدام 
االحتياطي����ات احلكومية والدين 
احمللي ما دامت اسعار خام برنت 
تت����راوح في نطاق 55 دوالرا الى 

70 دوالرا للبرميل.
على ان السعودية ال تستطيع 
االستمرار في برامجها لالنفاق العام 
اذا استمرت اس����عار النفط دون 
مستوى 40 دوالرا لفترة طويلة 
حسب تقديراتنا.وفي هذه احلال 
فان احلواف����ز التي تدعو منظمة 
أوپيك الى التعاون ستتزايد اضعافا 
مضاعفة عل����ى خلفية املزيد من 
هبوط االس����عار. فإن توجها من 
أوپيك البقاء اس����عار خام برنت 
فوق مستوى 50 دوالرا للبرميل 
يحمل مضمونا ماليا جيدا بالنسبة 
لها من وجه����ة نظرنا ما دام ذلك 
ال يش����جع على خلق ردود فعل 

تنافسية.

محمود عيسى

قالت صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« إن 
أسعار األسهم األميركية سجلت هبوطا كبيرا 
الثالثاء املاضي، فيما تراجع مؤشر داو جونز 
الصناع���ي بنحو 3% او ما يقارب 470 نقطة، 
في حني سجل مؤشر ستاندادرد آند بورز 500 
ذو القاع���دة العريضة هبوطا بذات النس���بة 

ليخسر 55 نقطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية البيع التي 
اجتاحت األس���هم األميركية جاءت في اعقاب 
عملي���ات هبوط عميقة االبعاد في االس���واق 
املالية االوروبية واآلسيوية في الوقت الذي 
ابدى املستثمرون ردود أفعال متباينة على ما 
حملته من جديد مانشيتات الصحف الرئيسية 
في العالم من أنباء عن تباطؤ منو االقتصاد 

الصيني.
وعلى صعيد األسواق املالية األوروبية، قالت 
الصحيفة إن كال من مؤش���ري داكس االملاني 
وكاك 40 الفرنسي تراجع بنسبة 2.5%، فيما 
البريطاني  تراجع مؤشر فاينانش���ال تاميز 

اكثر من %3. 
وفي آسيا، سجل مؤشر شينزن الصيني 

هبوطا كبيرا بلغ 4.6% ومؤش���ر ش���نغهاي 
الصيني املركب 1.2%، في حني خس���ر مؤشر 

نيكي الياباني نحو %3.84.

المحرك الرئيسي
من وجه���ة نظرها، قالت 
»ل���وس اجنيليس تاميز« إن 
احمل���رك الرئيس���ي للتراجع 
العاملي ألس���عار األسهم هو 
إعالن األرقام الرسمية ملؤشرات 
الصني على صعيد التصنيع 
والش���راء، والت���ي تراجعت 
الى 49.7 نقطة في اغسطس 
املاض���ي، مقارن���ة 50 نقطة 
قبل نحو شهر، وبذلك يكون 
التراجع اعلى من مس���توى 
التقديرات البالغ 49.8 نقطة. 
وقد فسر املس���تثمرون هذه 
االرقام بانه���ا احدى دالالت 

االنكماش.
وف���ي تفس���يرها لهذه التط���ورات، قالت 
الصحيف���ة ان ردود االفعال القوية الصادرة 
عن االس���واق املالي���ة العاملية جتاه حتركات 

بسيطة نسبيا في سوق كانت في السابق من 
املؤشرات االقتصادية املغمورة تظهر بجالء 
مدى القلق الذي سيطر على املستثمرين حيال 
الطبيعة احلقيقي���ة ألداء االقتصاد الصيني 
واملخاوف من كيفية تعامل 
القيادة الصينية مع األوضاع 
االقتصادية املس���تجدة، فقد 
اتخذت الصني سلس���لة من 
العادية على  اإلجراءات غير 
الصعيدين االقتصادي واملالي 
إلعادة الثقة إلى املستثمرين 
وطمأنته���م، إال أن ما حققته 
من جناح في هذا الشأن كان 

ضئيال حتى اآلن.

تراجع كبير
وقال���ت »لوس اجنيليس 
تاميز« إن مؤش���ر داو جونز 
الفترة  هبط عند منتص���ف 
الصباحي���ة يوم الثالثاء املاضي بنس���بة %11 
متجاوزا ذروته التي سجلها في 21 مايو، ليضع 
املؤشر فيما يوصف بالعادة بأنه عملية تصحيح، 

السيما اذا بلغت النسبة 10% فما فوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال الذي يطرح 
نفسه في األسواق يتمحور حول عمق املشاكل 
االقتصادية في الصني والى أي مدى يستطيع 
االقتصاد األميركي أن يستمر في النمو في غمرة 

تباطؤ اقتصادي حول العالم.
وفي هذا الشأن، يقول كبير االستراتيجيني 
االستثماريني في ش���ركة بالك روك االميركية 
إن االقتصاد االميركي متماس���ك نسبيا برغم 
التحديات التي متثلها الصني وبعض األسواق 

الناشئة االخرى.
وفي ظل هذه األسواق العاملية املضطربة، 
فإن املستثمرين سيولون اهتماما اكبر للتقرير 
الش���هري اخل���اص بالعمالة وخل���ق الفرص 
الوظيفية االميركية لش���هر اغسطس، واملقرر 
أن تصدره وزارة التجارة يوم اجلمعة، متضمنا 
التعيينات في القطاعات غير الزراعية، ومتوسط 
مؤشرات البطالة ومتوسط االيرادات بالساعة 
ومعلوم���ات وثائقية اخ���رى تتعلق بوضع 

االنتعاش االقتصادي في البالد.
ووصف مدير شركة شواب للتعامل باملشتقات 
راندي فريدريك هذا التقرير املرتقب بقوله»انه 
سيكون مبنزلة اضخم مجموعة من التقارير التي 

تتحدث عن االقتصاد االميركي لهذا الشهر«.

»برنت« يتراجع بفعل زيادة املخزونات

»النفط الكويتي« ينخفض 2.7 دوالر

إنتاج املصافي األميركية
ألدنى مستوى منذ مايو

قطر تصدر سندات سيادية
بـ 4 مليارات دوالر

لندن � رويترز: تراجعت أسعار النفط اخلام امس 
بعد زيادة مفاجئة في مستويات املخزونات األميركية 
وارتفاع الدوالر لكن األداء القوي ألسواق األسهم قدم 
دعما للسلع األولية. واستقرت أسعار النفط بفضل 
هدنة من األنباء االقتصادية السيئة في الصني املغلقة 
أسواقها في عطلة عامة لنهاية األسبوع، وذلك بعد 
تذبذبات على مدى األس����بوعني األخيرين. وبحلول 
الصباح تراجع سعر برنت 20 سنتا إلى 50.30 دوالرا 
للبرميل بعد أن ارتفع 94 سنتا في اجللسة السابقة. 
وهبط اخلام األميركي 5 سنتات فحسب إلى 46.20 
دوالرا للبرميل، لكنه انخفض في وقت س����ابق من 
املعام����الت إلى 45.65 دوالرا، وذلك بعد صعوده 84 

سنتا عند التسوية أمس األول.

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.76 دوالر 
في تداوالت أمس األول ليبلغ 44.86 دوالرا أميركيا مقابل 
47.62 دوالرا للبرمي����ل في تداوالت يوم الثالثاء املاضي 
وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي 
أسواق النفط العاملية ارتفعت أسعار النفط في معامالت 
ما بعد التس����وية بفعل موجة صعود في أسواق األسهم 
األميركية، حيث واصلت أسعار العقود اآلجلة لنفط خام 
اإلشارة مزيج برنت واخلام األميركي مكاسبها لتتجاوز 

الدوالر.

أظه���رت بيان���ات إدارة معلومات الطاق���ة ارتفاع 
املخزون���ات األميركي���ة 4.7 ماليني برميل األس���بوع 
املاضي، لتص���ل إلى 455 مليون برمي���ل، وهو أعلى 
ارتفاع أس���بوعي للمخزونات منذ شهر أبريل، بينما 
تراج���ع إنتاج املصافي بحوال���ي 2% ليصل إلى أدنى 

مستوى لإلنتاج منذ شهر مايو.
وتراجعت أس���عار عقود النفط مجددا، امس، بعد 
مكاسب اجللسة السابقة، وذلك مع تزايد الدالئل على 
استمرار ارتفاع مستويات املعروض العاملي، إضافة إلى 
حصول الرئيس أوباما على الدعم الالزم من الكونغرس 

إلمتام االتفاق النووي مع إيران.

العربية: أعلن محافظ مصرف قطر املركزي، عبداهلل 
بن سعود آل ثاني إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال 
قطري، ما يعادل 4.12 مليارات دوالر، تدخل في إطار 

تطوير أسواق املال في قطر.
وقال محافظ مصرف قطر املركزي في تصريحات 
صحافي����ة على هامش انعقاد االجتماع ال� 62 للجنة 
محافظي مؤسس����ات النقد والبنوك املركزية بدول 
مجل����س التعاون لدول اخلليج العربية، ومن بينهم 
محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل: إن الدولة 
تصدر في املعتاد س����ندات شهرية بقيمة 4 مليارات 

ريال، حسب السياسات املالية املتبعة.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات 
بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بني 
السياس����ة املالية والسياس����ة النقدية، السيما فيما 
يخص موضوع تطوير أس����واق امل����ال بقطر، وهذا 
جزء ال يتجزأ من جعل إصدار الس����ندات والصكوك 

من األولويات.

قوة الدوالر تدفع الذهب إلى الهبوط

لندن � رويترز: تراجعت أسعار الذهب، امس، حتت 
ضغط قوة الدوالر وأسواق األسهم، إذ ينتظر املستثمرون 
اجتماع جلنة السياسة النقدية بالبنك املركزي األوروبي 
وبيانات الوظائف األميركية، التي قد تعطي مؤشرات 
على توقيت قي���ام مجلس االحتياطي االحتادي برفع 
أسعار الفائدة. وهبط الذهب في املعامالت الفورية %0.4 
إلى 1129.46 دوالرا لألوقية )األونصة( بحلول الصباح، 
بينما نزل س���عر الذهب في العقود األميركية تسليم 

ديسمبر 4.70 دوالرات إلى 1128.90 دوالرا لألوقية.
وتعرضت بعض املعادن النفيسة األخرى لضغوط 
أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.4% إلى 14.64 دوالرا 
لألوقي���ة، ونزل البالت���ني نحو 0.5% إل���ى 1007.50 
دوالرات لألوقي���ة، وارتفع البالدي���وم 0.4% إلى 586 

دوالرا لألوقية.
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قبل الظهر بالدوالر
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تعافي أسعار 
النفط بحلول 
نهاية العام
احلالي

االستهالك 
العاملي من النفط 
سيحقق انتعاشًا 
فصلياً

قد حتتاج إيران إلى 
سنوات لتحقيق 

االنتعاش االقتصادي 
فضاًل عن احلاجة 
إلى إصالح النظام 

املصرفي

السؤال املطروح 
حاليًا يتمحور حول 

قدرة االقتصاد 
األميركي على النمو 
مع تباطؤ االقتصاد 

العاملي

تصل إلى 55 و61 دوالراً على التوالي

اخلزانة األميركية: الصني
تتحمل مسؤولية سياسة العملة

واشنطن - رويترز: حثت إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما الصني على الوضوح بخصوص نواياها 
عندما تغير سياسات سعر الصرف. وقال وزير اخلزانة 
األميركي جاك لو لشبكة »سي.أن.بي.سي« في مقابلة 
قبيل اجتماع ملجموعة العشرين سيحضره مسؤولون 
صينيون »عليهم أن يفهموا أن اإلجراءات التي يأخذونها 

والطريقة التي يعلنونها بها تشير إلى نواياهم«. 
وأضاف »عليهم أن يوضحوا بجالء أنهم ماضون 
قدما في اجتاه إيجابي وس���وف نحملهم املسؤولية 

عن ذلك«.


