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أسعاره تعافت وتتفاعل مع المؤشرات االقتصادية الجيدة

 »جلوبل«: 83.91 مليون برميل توقعات الطلب على النفط

س���لة األوپيك وس���عر تصدير 
اخلام الكويتي على املنوال نفسه 
مرتفعني بنس���بة 9.9% و%8.7 
خالل الفترة املعنية في التقرير 
ليستقرا عند 69.47 دوالرا و71.30 

دوالرا للبرميل على التوالي.
وتوقع���ت »جلوبل« للطلب 
العاملي عل���ى النفط أن يتراوح 
عند مستوى 83.91 مليون برميل 
يوميا في العام 2009، بانخفاض 
قدره 1.65 مليون برميل يوميا 
على أساس س���نوي. وتوقعت 
أن يفوق االنخفاض في الطلب 
على النفط في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية منو الطلب 

من الدول خارج املنظمة. 
وأوضحت أنه سيأتي جانب 
كبير من النمو في الطلب العاملي 
على النفط من الصني، الش���رق 
األوسط وأفريقيا. وقد أدت األزمة 
املالي���ة العاملية – التي نش���أت 
في األس���اس في االقتصاديات 
املتقدم���ة – إل���ى ت���آكل الطلب 
بصورة ملحوظة. وبالرغم من أن 
االنخفاض االقتصادي يبدو وكأنه 
يتباط���أ، إال أن توقيت وحجم 

التعافي اليزال غير مؤكد. 
ووفقا ملنظمة األوپيك، يتوقع 
للطلب العامل���ي على النفط أن 
يتعافى مبقدار 0.5 مليون برميل 
يوميا في العام 2010. وقد حتسن 
معدل البطالة في الواليات املتحدة 
بالغا 9.4%، بعد أن مت االستغناء 
ع���ن 247.000 عامل في ش���هر 
يوليو 2009 وه���و ما كان أقل 
من التقديرات مما يشير إلى هدوء 

حدة الركود.   

وقد حصلت أسعار النفط على 
دعم من خالل االندفاع في أسواق 
األسهم والذي حفزه أرقام ربحية 
الشركات القوية وبيانات اإلسكان 
األميركي والتي أظهرت أن مبيعات 
املساكن املوجودة قد زادت للشهر 
الثالث على التوالي للمرة األولى 
منذ العام 2004. كذلك حافظت 
النفط عل���ى اجتاهها  أس���عار 
الصعودي في األسبوع الثاني، 
حيث ارتفعت بنسبة 4.4% بالغة 
69.45 دوالرا حي���ث أدت أرقام 
الناجت احمللي االجمالي األميركي 
والبيانات االقتصادية اإليجابية 
ال���واردة من املنطق���ة األوربية 
إلى تصاعد اآلم���ال حول األداء 
االقتصادي. عالوة على ذلك، أشار 
البنك املركزي الصيني إلى عزمه 
احملافظة على السياسة النقدية 
املتساهلة وهو ما دعم التوجهات 
في أحد أكبر االقتصادات الناشئة 
في العالم. وقد تخطت أس���عار 
النفط عالمة 70 دوالرا للبرميل 
في األسبوع الثالث، حيث أظهرت 
بيانات البطالة األميركية تباطؤا 

في التخفيض. 
وقال���ت »جلوبل«: تراجعت 
أس���عار النفط بنسبة 4.8% في 
األسبوع األخير من الفترة املعنية 
في التقرير، لتبلغ 67.51 دوالرا 
للبرميل، حيث أظهرت إحصائيات 
رويترز/جامعة متشغن انخفاضا 
في ثقة املس���تهلك في الواليات 
املتحدة األميركية. وقد تعافت 
أس���عار خام النف���ط األميركي 
بص���ورة طفيفة بالغ���ة 69.19 
دوالرا في نهاية الفترة املعنية 
في التقرير. وقد سارت كل من 

وهو ما جعل أسعار النفط متقلبة 
للغاية. وقد ظلت أسعار النفط 
تتراوح في حدود 71.94-63.98 
دوالرا للبرمي���ل خ���الل الفترة 
املعني���ة من )20 يوليو 2009 – 
18 أغسطس 2009(. كذلك تلقت 
أس���عار النفط دعما ناجتا عن 
ضعف الدوالر في مقابل العمالت 
الرئيسية األخرى والتسابق في 
أسواق األسهم. ويعكس االرتفاع 
في أسواق األسهم على مستوى 
التعافي  التفاؤل ح���ول  العالم 
االقتص���ادي مما يعط���ي دعما 

ألسعار النفط.
وأش���ارت »جلوبل« إلى أنه 
البيانات االقتصادية  قد دعمت 
اإليجابية ال���واردة من املنطقة 
التعافي  األوروبية اآلمال حول 
االقتصادي. فقد شهدت أملانيا – 
أكبر اقتصاد في أوروبا – ارتفاعا 
شهريا بنسبة 7.0% في الصادرات 
في شهر يونيو وهو ما جاء عقب 
االرتفاع في الطلبيات الصناعية 
بنس���بة 4.5% في شهر يونيو. 
وبالرغم م���ن أن األرقام التزال 
ضعيفة باملقارنة بالعام املاضي، 
إال أنها تشير إلى حدوث تعاف 
إلى حد ما في النشاط االقتصادي. 
وق���د تلخص���ت التوجهات من 
خالل مؤش���ر الثقة االقتصادي 
للمنطقة األوربية والذي ارتفع 
مبقدار 3.1 نقاط بالغا 73.3 في 

شهر يونيو.
وبين���ت »جلوبل« أنه خالل 
األسبوع األول من الفترة املعنية 
في التقرير، ارتفعت أسعار النفط 
اخلام األميركي بنس���بة %4.4 
بالغ���ة 66.55 دوالرا للبرميل. 

 أكدت شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( في نش���رتها 
الش���هرية ألسواق النفط لشهر 
أغسطس أن أسعار النفط تعافت 
بقوة، مشيرة إلى أن أرقام ربحية 
الشركات اجليدة وأرقام البطالة 
املتوقع في  أكثر من  املنخفضة 
املتح���دة بالكثير من  الواليات 
اآلمال حول التعافي االقتصادي 
وق���د قرر بع���ض االقتصاديني 
البارزي���ن وق���ادة الصناعة أن 
األس���وأ في الكس���اد قد يكون 
انتهى وهو ما يعزز التوجهات 

اإليجابية بشدة. 
وأضافت »جلوبل« أن النفط 
األميركي ارتفع بنسبة 8.9% خالل 
فترة املعنية في التسويق )20 
يوليو 2009 – 18 أغسطس 2009( 
ليستقر عند مستوى 69.19 دوالرا 
للبرميل وخسر النفط األميركي 
52.3% منذ بلغ أقصى ارتفاع له 
مسجال 145.16 دوالرا للبرميل في 
14 يوليو 2008. كما شهدت أسواق 
األسهم س���باقا آخر ساعد عليه 
الربحية اجليدة، وبصفة  أرقام 
خاصة ربحي���ة البنوك الدولية 

الكبيرة. 
ولفت���ت »جلوب���ل« إلى ان 
الدوالر ش���هد ضعفا في مقابل 
العمالت الرئيسية وهو ما وفر 
املزيد من الدعم ألسعار النفط. 
وقد أدى ضعف الدوالر إلى جعله 
أرخص بالنسبة للمستثمرين 
األجانب لالس���تثمار في السلع 
بالدوالر األميركي مما يؤدي إلى 
ارتفاع األس���عار. وقد أصبحت 
أسعار النفط متقلبة للغاية في 
الشهور القليلة املاضية ردا على 
اإلشارات االقتصادية املتناقضة. 
وعلى الرغ���م من وجود بعض 
اإلشارات املشجعة، إال أن هناك 
حتديات هامة تواجه االقتصاد 
العاملي وم���ن املرجح أن تكون 

عملية التعافي بطيئة.
ونوه���ت »جلوب���ل« إلى أن 
النفط اخلام األميركي  أس���عار 
زادت مبقدار 2.51 دوالر )%3.7( 
في 31 يوليو 2009 حيث انكمش 
االقتصاد األميركي مبعدل أكثر 
من املتوقع، مما أدى إلى زيادة 
اآلمال في التعافي االقتصادي في 
أكبر اقتصاد عاملي. فقد انكمش 
االقتصاد األميركي مبعدل سنوي 
بلغ 1.0% في الربع الثاني وهو ما 
يعد منخفضا عن اآلراء التقديرية 
البالغة 1.5%. ومع ذلك فإن توقيت 
وحجم التعافي يظل غير مؤكد 

طالل التركي

مؤشرات التعافي االقتصادي تنعكس إيجابا على أسعار النفط

ارتفاع حاد لمؤشر الثقة لمنطقة اليورو 54.9 نقطة

»الوطني«: تذبذب سعر الدوالر يعزز الطلب على الين كمالذ آمن
موائد »الوطني« تشهد إقبااًل كبيرًا

بنك الكوي����ت الوطني الذين 
يتولون اإلشراف على عمليات 
اس����تقبال وخدمة الصائمني 
وتوزي����ع وجب����ات اإلفطار. 
وأضاف التركي ان حملة موائد 
الوطني إلفطار الصائمني في 
ش����هر رمضان املبارك حققت 
على مدى الس����نوات القليلة 
املاضي����ة جناح����ات وقفزات 
نوعية سواء من حيث حجم 
اإلقبال املتنامي والعدد املتزايد 
لوجب����ات اإلفط����ار التي يتم 
توزيعها سنويا، مشيرا إلى أن 

حملة العام الفائت سجلت رقما 
قياسيا في عدد وجبات اإلفطار 
التي مت تقدميها للصائمني حيث 
جتاوز 100 ألف وجبة، وميكن 
القول على ضوء ما تش����هده 
إقبال منذ  الوطني من  موائد 
مطلع شهر رمضان الكرمي لهذا 
العام ان هذه احلملة ستسجل 
رقما قياس����يا جديدا يتجاوز 
بكثي����ر رقم الع����ام املاضي. 
وجتدر اإلش����ارة إلى أن بنك 
الذي دأب  الوطن����ي  الكويت 
على التبرع إلحدى مؤسسات 
املجتمع اخليري بعوائد حملته 
التي أطلقها قبل 16  اخليرية 
عاما حتت شعار »افعل اخلير 
في شهر اخلير«، كان قد قرر 
قبل عامني تخصيص عوائد 
هذه احلملة لصالح مشروع 
»موائد اخلي����ر« من الوطني 
إلفطار الصائمني والتي يتولى 
فيها البنك مباشرة استضافة 
الرمضانية واستقبال  املوائد 
وخدمة الصائمني بإش����راف 
العاملني  فريق متطوع م����ن 

في البنك.

تشهد حملة موائد الوطني 
إلفطار الصائمني، التي أطلقها 
بنك الكويت الوطني مع بداية 
ش���هر رمض���ان املب���ارك في 
إطار برنامج اجتماعي حافل 
باألنشطة اخليرية واإلنسانية، 
إقباال الفتا من جانب الصائمني 
الذين توافدوا باملئات على مراكز 
اإلفطار اجلماعي في اخليمتني 
املقامتني إحداهما قرب املسجد 
الكبير املواجه للمبنى الرئيسي 
للبن���ك واألخرى بجانب فرع 
سينما الساملية. وقال مسؤول 
العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني طالل التركي إن حملة 
موائد الوطني إلفطار الصائمني 
في شهر رمضان املبارك، التي 
تشكل محطة سنوية بارزة في 
سجل مبادرات الوطني اخليرية 
الرائدة، تكتسب  واإلنسانية 
هذا العام زخما إضافيا بسبب 
اتساع نطاقها إلى معظم مساجد 
الكويت واملناطق التي تتواجد 
فيها كثافة عالية من العمالة 
الصائمة، ع���الوة على تزايد 
أع���داد املتطوعني من موظفي 

كن����غ، لم يحصل عل����ى األغلبية 
املطلوبة في التصويت على رفع 
القيمة اإلجمالية لبرنامج التخفيف 
الكمي من 165 مليار جنيه إلى 200 
مليار جنيه، وعلى أثر نشر احملضر 
املذكور، ارتفعت أسعار السندات 
احلكومية للمملكة املتحدة وتراجع 
اجلنيه مقابل كل من اليورو والني 

الياباني. 

التضخم في بريطانيا

أفاد التقرير بأنه بش����كل غير 
متوقع، بقي مع����دل التضخم في 
املتح����دة دون تغير عند  اململكة 
مستوى 1.8% على أساس سنوي 
في شهر يوليو، مقارنة مع توقعات 
بانخفاض األسعار، مشيرا إلى أن 
هذا املعدل قد ارتف����ع بتأثير من 
ارتفاع تكاليف البضائع مثل ألعاب 
الكمبيوت����ر والتس����جيالت على 
األسطوانات املدمجة )دي في دي(. 
واستدرك التقرير في هذا اإلطار بأن 
األساس لم يشهد أي تغير في شهر 
يوليو، مقارنة بالش����هر السابق، 
الفتا إلى أن محافظ البنك املركزي 
كان قد صرح في وقت سابق من 
األسبوع بأنه من املرجح استمرار 
تقلبات معدل التضخم على املدى 
القصير، م����ادام هذا املعدل ضمن 
مستوى ال� 2% املستهدف من قبل 

البنك املركزي.

قطاع مبيعات التجزئة

 بني التقرير أن بيانات مبيعات 
أعلنه����ا مكتب  الت����ي  التجزئ����ة 
اإلحصائيات الوطنية عن ش����هر 
يوليو، تضمنت دالئل على حتسن 
الوضع االقتصادي، حيث أشارت 
إلى ارتفاع اإلنفاق بنس����بة %3.3 
على مدى الس����نة املاضية، وهو 
مع����دل مقارب للمعدل الس����نوي 
للفترة منذ سنة 1997، وأعلى من 
مستوى ال� 2.7% الذي كان متوقعا. 
وأضاف التقرير انه يس����تدل من 
التجزئة على أن  مؤشر أس����عار 
أس����عار التجزئة بقيت ثابتة في 
شهر يوليو وانخفضت بنسبة %1.4 
على أساس سنوي، في وقت كان 
احملللون يتوقعون انخفاضا أكبر 

بنسبة %1.7.

عليها في بداية س���نة 2009، إال 
أنها تراجعت بنسبة 1% عما كانت 
عليه في شهر يونيو، وبلغ عدد 
هذه العملي���ات 581 ألف عملية 
جديدة مقارنة بالعدد الذي كان 
متوقعا، وه���و 600 ألف وحدة 
العوامل املوسمية  )املعدل ألخذ 
بعني االعتبار(. وأضاف التقرير 
أن عدد تصاريح البناء املمنوحة 
سجل تراجعا بسيطا حيث بلغ 
560 ألف تصريح في شهر يوليو، 
على أساس سنوي. وبني التقرير 
أن مع���دل انعدام انتظام س���داد 
أقساط القروض السكنية املدعومة 
بالرهون العقارية بنسبة %9.24 
ارتفع خالل ربع الس���نة الثاني، 
وارتفعت مبيعات املساكن اجلاهزة 
لتبلغ 5.24 ماليني وحدة بنسبة 
7.20% لش���هر يوليو مقارنة مع 
الشهر املاضي 3.6% و2.1% التي 

كانت متوقعة لذات الشهر. 

السلع اإلنتاجية

 كشف التقرير ان أسعار السلع 
اإلنتاجية جاءت دون املس����توى 
املتوقع لها في شهر يوليو، حيث 
انخفض مؤش����ر أس����عار السلع 
اإلنتاجية بنس����بة 6.8% )مقارنة 
بالتوقيعات بأن يبلغ الهبوط %5.9(، 
لكن هذا املؤشر، باستثناء أسعار 
الطاقة  الغذائية ومنتجات  املواد 
التي تتميز بتقلباتها الش����ديدة، 

سجل زيادة قدرها %2.6.

ثقة األلمان

أوض����ح التقري����ر ان مؤش����ر 
الذي  ثقة املس����تثمرين األمل����ان، 
املعه����د األوروبي لألبحاث  يعده 
االقتصادي����ة قفز إلى 56.1 نقطة، 
وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 
ثالث سنوات، ليعكس بذلك آثار 
نتائج برام����ج التحفيز احلكومي 
وارتفاع الصادرات، وذلك مقارنة 
ب� 39.5 في الشهر السابق، في حني 
كانت أفضل السيناريوهات تتوقع 
حتسنا متواضعا يرفع املؤشر إلى 
45 نقطة. وتابع »ومبوازاة ذلك، 
تبني من خالل اس����تطالع لقياس 
الثقة إزاء اقتصاديات دول منطقة 
اليورو أن املؤشر قد ارتفع بشكل 

البنك الوطني  ورد في تقرير 
األسبوعي ألسواق النقد أن الدوالر 
تعرض خالل األس����بوع املاضي 
لتقلب����ات حادة مقاب����ل العمالت 
الرئيس����ية األخرى، فقد تقلب ما 
بني الصعود والهبوط ضمن نطاق 
واسع وبوتيرة سريعة، حتى خالل 
جلس����ة التداول الواحدة، متأثرا 
بأخب����ار متباينة س����واء عن أداء 

االقتصاد أو أسعار األسهم.
وأض���اف التقري���ر أن تداول 
اجلنيه اإلسترليني جرى مقابل 
الدوالر يوم االثنني بسعر 1.6276، 
أدنى س���عر يشهده خالل  وهو 
األس���بوع، و1.6600 وهو أعلى 
مستوى له، يوم اخلميس، قبل 
أن يقفل يوم اجلمعة بسعر 1.6508 
دون أي تغير يذكر عما كان عليه 
عند اإلقفال في األسبوع السابق. 
وأش���ار إلى أن اليورو استأنف 
األسبوع بسعر 1.4200 ثم هبط 
بش���كل حاد ليصل إلى 1.4046 
قبل أن يستعيد خسائره ويقفل 
في نهاية الت���داول يوم اجلمعة 
عند مستوى 1.4326 محققا بذلك 
تقدما واضحا على حساب العملة 
األميركية، مس���تفيدا من األداء 
اإليجابي ملؤش���ر مديري الشراء 
ال���ذي تضمن إش���ارة قوية الى 
حتسن األداء االقتصادي ونشاط 
األعمال في دول منطقة اليورو.

الياباني  ال���ني  وفيما يخص 
كشف التقرير انه عزز موقفه خالل 
األسبوع ووصل إلى 93.48 مقابل 
الدوالر وأقفل في نهاية األسبوع 
عند مستوى 93.38، مشيرا إلى أن 
الني قد حقق مكاسب على حساب 
العملة األميركية لألسبوع الثاني 
على التوالي. وعزا التقرير ذلك إلى 
حد ما إلى شائعات عن عزم الصني 
الرأسمالية  تش���ديد املتطلبات 
للبنوك، األمر الذي أدى إلى تراجع 
أسعار األسهم وتعزيز الطلب على 

العملة اليابانية كمالذ آمن.

قطاع اإلسكان

أوضح التقرير أن عمليات بدء 
إنشاء املساكن اجلديدة ارتفعت 
في ش���هر يوليو عن مستوياتها 
املتدني���ة القياس���ية التي كانت 

بلغ 49.5 نقطة«.
أف����اد التقرير ب����أن احلكومة 
السويسرية حققت ربحا بلغ 1.2 
مليار فرنك )1.1 مليار دوالر( من 
صفقة بي����ع حصتها في بنك »يو 
بي أس«، أكبر البنوك السويسرية، 
وذلك إلى مؤسس����ات مستثمرة، 
مش����يرا إلى أن احلكومة كانت قد 
اشترت خالل العام املاضي ما قيمته 
6 مليارات فرنك من سندات »يو بي 
أس« القابلة للتحويل إلزاميا إلى 
أسهم، ضمن خطة حكومية هدفت 

ملساعدة البنك املذكور.

بنك إنجلترا

ورد ف����ي التقرير انه تبني من 
محضر اجتماع جلنة السياس����ة 
النقدي����ة، املكونة م����ن 9 أعضاء 
والتابعة لبنك إجنلترا، أن اللجنة 
صوتت بنس����بة 6 إلى 3 أصوات 
لصالح زيادة مشتريات السندات 
ب� 50 مليار جنيه استرليني فقط 
لترتف����ع بذلك القيم����ة اإلجمالية 
للمشتريات املعتمدة إلى 175 مليار 
جنيه. وأضاف انه تبني من احملضر 
أيضا أن محافظ بنك إجنلترا مارفني 

حاد من 39.5 نقطة في يوليو إلى 
54.9 في أغسطس«. وأضاف التقرير 
أن األسواق تفاعلت مع أداء هذين 
املؤشرين بشكل فوري وإيجابي 
حاملا مت نشرها يوم اخلميس، وعلى 
أثر ذلك ارتفعت أسعار األسهم في 
معظم بورصات العالم بعد أن كانت 
قد تكبدت خسائر كبيرة في األيام 

القليلة السابقة.

مؤشرات مديري الشراء

كش����ف التقرير ان مؤش����رات 
مديري الش����راء ارتفعت في شهر 
أغسطس بنسب أعلى بكثير مما 
كان متوقع����ا لها، األمر الذي يدل 
على عودة النمو إلى اقتصاديات 
دول منطقة الي����ورو خالل الربع 
الثالث من الس����نة، مشيرا إلى أن 
املؤشر العام للمنطقة ارتفع إلى 
50.0 نقطة فقط )وهو املس����توى 
الذي يفصل بني النمو والتقلص(، 
القطاع  ارتفع مؤش����ر مخرجات 
الصناعي إلى 47.90 نقطة. وتابع 
»سجل مؤشر نشاط األعمال في 
قطاعات اخلدمات تراجعا طفيفا 
دون مس����توى ال� 50 نقطة حيث 

الفوري
أسبوع واحد

المدى المتوقع
ثالثة أشهر

اآلجلاألعلىاألدنىاإلقفالالعملة
1.43261.41601.45301.4325يورو

1.65081.63301.68801.6500جنيه إسترليني
94.3892.5095.8094.35ين ياباني

1.05831.03601.08801.0570فرنك سويسري


