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»الوطني«: االقتصاد األميركي يخطو أولى خطواته للخروج من أسوأ ركود
أكد في تقريره األسبوعي أن الناتج المحلي اإلجمالي أللمانيا سجل زيادة بلغت 0.3% خالل الربع الثاني

التضخم يؤخر خروج اليابان من نفق الركود

ارتفاع الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو %3.1

أوضح تقري���ر الوطن���ي أن االقتصاد 
الياباني اليزال يجاهد للخروج من ركوده، 
إال أن املؤش���رات االقتصادي���ة واألوضاع 
املالية تش���ير إلى أن اليابان لم تس���تطع 
مواكبة التقدم ال���ذي حققته االقتصادات 
العاملية الرئيسية في سرعة اخلروج من 
هذه األزمة، األمر الذي يدل على أن اليابان 
سوف حتتاج إلى فترة أطول قبل أن ترى 

النور في نهاية النفق.
وأوض���ح التقرير أن تقرير البطالة دّل 
على أن عدد العاطلني عن العمل قد ارتفع 
إلى مس���توى قياس���ي بلغ 5.7% في شهر 
يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وجتاوز 

املستوى القياسي السابق الذي بلغ %5.5 
في شهر أبريل 2003.

وذكر الوطني انه ومرة أخرى، تواجه 
اليابان اآلن االنكماش )نقيض التضخم(، 
فقد تراجعت أس���عار السلع االستهالكية 
مبعدل قياسي في شهر يوليو، األمر الذي 
سيؤخر خروج البالد من مستنقع الركود، 
حيث انخفضت أسعار السلع االستهالكية، 
باستثناء املواد الغذائية، بنسبة 2.2% عما 
كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 
1.7% في الش���هر املاضي، وكان ذلك أكبر 
هبوط لهذا املؤشر منذ بدء تدوين بياناته 

في سنة 1971.

ذكر تقرير الوطني أن الطلب في منطقة 
اليورو ارتفع بنسبة 3.1% حسب البيانات 
الت����ي نش����رها مكتب إحص����اءات االحتاد 
األوروبي »يوروستات«، حيث كان اخلبراء 
يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 
1.6% بعد ش����هرين متتاليني من التراجع، 
ويعتقد املراقبون بأن االرتفاع غير املتوقع 
في الطلبيات الصناعية سوف يعزز اآلمال 
بتحقيق منو اقتصادي إيجابي خالل الربع 

الثالث من السنة.
وأشار »الوطني« الى أن األسبوع املاضي 
اتسم بالهدوء النسبي بينما كانت األسواق 
تنتظر إعالن تقرير الناجت احمللي اإلجمالي، 
وعندما نشر هذا التقرير تبني أن اقتصاد 
اململكة املتحدة قد تقلص خالل الربع الثاني 
من الس����نة بنس����بة أقل مما كان متوقعا 
حيث ساهم اإلنفاق على اإلنتاج الصناعي 

واخلدمات واإلنفاق احلكومي في تخفيف 
آثار أكبر هبوط في االس����تثمار التجاري 

منذ 24 سنة.
وق����د تراجع الناجت احمللي اإلجمالي في 
اململكة املتحدة بنسبة 0.7% على أساس ربع 
سنوي وبنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وقال الوطني إن ش����هر أغسطس شهد 
ارتفاع أسعار املنازل في اململكة املتحدة بأعلى 
نس����بة لها منذ أكثر من سنتني، حيث أدى 
انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب 
بينما أدى تراجع عرض العقارات للبيع إلى 
احليلولة دون مزيد من التراجع في األسعار، 
وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة املنازل قد 
ارتفع بنسبة 1.6% خالل ربع السنة، وهو 
أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما 
أن املراقب����ني االقتصاديني كانوا يتوقعون 

ارتفاعا بنسبة 0.5% فقط.

يخرج من الركود، فقد انخفض 
عدد املطالبات األولية بالتعويض 
عن البطالة إلى 570 الف مطالبة 
في األسبوع املاضي، بتراجع بلغ 
10 آالف مطالبة عن ال� 580 الف 
مطالبة التي قدمت في األسبوع 
السابق، حسب األرقام التي أعلنتها 

وزارة العمل.
وكذلك اس���تعاد مؤشر ثقة 
املستهلكني بعض خسائره السابقة 
مدعوم���ا بالتوقع���ات املتفائلة، 
حيث ارتفع هذا املؤشر إلى 54.1 
نقطة في أغس���طس بعد أن كان 
قد انخف���ض إلى 47.4 نقطة في 
يوليو. ومب���وازاة ذلك، ارتفعت 
طلبيات السلع املعمرة إلى %4.90 
مقارنة ب� 2.5% في الفترة السابقة، 
متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا 
االرتفاع 3.0%. وأملح »الوطني« 
الى أن الن���اجت احمللي اإلجمالي 
ألملانيا سجل زيادة بلغت %0.3 
خالل الربع الثاني من الس���نة، 
مدفوعا بش���كل رئيسي بتزايد 
اإلنفاق احلكومي والناجت اإليجابي 
من امليزان التجاري واملس���اهمة 
اإليجابية من االستهالك احمللي، 
وهذه القراءة اإليجابية األولى لهذا 
املقياس االقتصادي األساسي منذ 
الربع األول من سنة 2008، تشكل 
إضافة واضحة إلى دالئل أخرى 
على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ 
يشق طريقه للخروج من أسوأ 
ركود يشهده منذ احلرب العاملية 
الثانية.وأشار »الوطني« الى أنه 
طرأ حتسن يفوق التوقعات على 
بيئة النشاط االقتصادي في أملانيا 
حس���ب مؤش���ر معهد األبحاث 
االقتصادية الذي ارتفع من 87.3 
نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة 
في أغسطس، مقارنة بتوقعات 
اخلبراء بأن يسجل املؤشر 89.0 
نقطة، األم���ر الذي ينطوي على 
مزيد من الدالئل على بدء تعافي 

أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان سعر الدوالر بقي ضمن نطاق 
ضيق على مدى األسبوع املاضي 
في الت���داوالت مقاب���ل العمالت 
الرئيس���ية، على خلفية بعض 
البيانات االقتصادية الهامة، خاصة 
الناجت احملل���ي اإلجمالي  تقرير 
للواليات املتحدة األميركية. وبلغ 
أعلى سعر وصل إليه اليورو خالل 
األسبوع 1.4403 دوالر وأدنى سعر 
1.4203 دوالر خالل األسبوع، وأقفل 

يوم اجلمعة على 1.43 دوالر.
وأوض���ح تقري���ر الوطن���ي 
األسبوعي حول أسواق النقد أن 
اجلنيه اإلسترليني سجل تراجعا 
طفيفا أمام العملة األميركية خالل 
األسبوع، وكان أعلى مستوى له 
1.6546 دوالر يوم االثنني املاضي، 
قبل أن ينخفض إلى 1.615 دوالر 
ف���ي جلس���ة الت���داول التالية، 
وينتهي عند مستوى ال� 1.6267 
دوالر في نهاية األسبوع، وجاء 
أداء الفرنك السويسري متباينا، 
حيث لم يشهد أي تغير يذكر في 
أول األسبوع، ومحليا قال تقرير 
الوطني ان سعر الدوالر األميركي 
افتتح مقابل الدينار الكويتي عند 
مستوى 0.28725 أمس، عاكسا 
بذلك أداء العملة األميركية مقابل 

العمالت الرئيسية األخرى.

أسوأ ركود

وذكر »الوطني« أن الربع الثاني 
ش���هد أولى خط���وات االقتصاد 
األميركي للخروج من أسوأ ركود 
يشهده منذ عقد الثالثينيات من 
القرن املاضي، مع توجه الشركات 
إلى تقليص مخزوناتها وعودة 
اإلنفاق واألرباح إلى النمو، وقد 
انخفض الناجت احمللي اإلجمالي، 

املتحدة بنسبة فاقت املتوقع، حيث 
زادت بنسبة 9.6% في شهر يوليو 
لتصل إلى 433 الف وحدة، وهو 
أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، 
وذل���ك مقارنة ب� 384 الف وحدة 
في الفترة السابقة، وقد يكون هذا 
األداء إشارة أخرى تعزز االعتقاد 
بأن الركود االقتصادي قد شارف 

على نهايته. 

تعويضات البطالة

وأشار »الوطني« الى أن عدد 
األميركيني املطالبني بتعويضات 
البطالة تراجع خالل األس���بوع 
املاضي فيما قد يش���كل مؤشرا 
جديدا عل���ى أن االقتص���اد بدأ 

ألسعار املنازل أشار إلى أن أسعار 
املنازل قد ارتفعت بنسبة %2.9 
املاضية،  الثالثة  خالل األش���هر 
ف���ي أول ارتفاع له���ا منذ ثالث 
سنوات، وقد ارتفع مؤشر كيس 
شيلر ألسعار املنازل في 20 مدينة 
أميركية بنسبة 1.4% مقارنة مبا 
كان عليه في ربع السنة السابق، 
إال أنه اليزال أدنى بنسبة %15.4 
مما كان عليه في الفترة ذاتها من 
السنة املاضية، علما بأن نسبة 
االنخفاض في ربع السنة السابق 
كانت أدنى بنسبة 17.4% مما كانت 
عليه في الفترة ذاتها من السنة 
املاضية. وق���د ارتفعت مبيعات 
املن���ازل اجلديدة ف���ي الواليات 

وهو قياس للن���اجت االقتصادي 
اإلجمالي، بنسبة 1% على أساس 
سنوي، في حني كان االقتصاديون 
يتوقعون أن تبلغ نسبة االنخفاض 
1.5%، ويع���زا هذا األداء بش���كل 
رئيسي إلى الشركات التي كانت 
قد خفض���ت مخزوناتها. وعلى 
أثر ذلك انخفضت أسعار األسهم 
والسندات احلكومية األميركية، 
وقد أش���ار تقرير الناجت احمللي 
اإلجمال���ي إلى أن الش���ركات قد 
خفضت مخزوناتها ب� 159.2 مليار 
دوالر، وساهمت بذلك في زيادة 

الناجت بنسبة %0.4.
وب���ني »الوطني« أن مؤش���ر 
س���تاندرد آند بورز كيس شيلر 

تداول الدوالر كان ضمن نطاق ضيق االسبوع املاضي مقابل العمالت الرئيسية 

 حامد: الذهب يصعد ألعلى مستوياته
متجاوزاً 961 دوالراً بدعم  من هبوط الدوالر

أكد أن المستثمرين ينزحون إلى المعادن الثمينة هربًا من االستثمارات المتقلبة

الذهب يصعد ألعلى مستوى منذ 3 أسابيع

رجب حامد

أوليڤر شوتزمان

»الزمردة للمجوهرات« أقامت يومًا توعويًا
تحت عنوان »كيف تشتري الذهب؟« 

اختتمت شركة مجوهرات الزمردة إحدى شركات 
الزمردة القابضة اليوم التوعوي لعمالء الش��ركة 
حتت شعار »كيف تشتري الذهب واملجوهرات؟«، 
ولوحظ وجود حضور مكثف من عمالء الش��ركة 
غلب عليه العنصر النسائى بقوة حيث بلغت نسبة 
حضور النس��اء 70%، مما زاد من فاعلية تواصل 
احلض��ور مع احملاضرين. وفي هذا االطار أعرب 
املدير التنفيذي للشركة محمد حيات عن سعادته 
باس��تجابة عمالء الش��ركة للدعوة مؤكدا على ان 
مبادئ الش��ركة قائمة على ثقاف��ة العميل وليس 
جهل العميل وفاجأ اجلميع في بخطة الشركة في 
تكرار هذه التجربة ودعمها بسلسلة من اللقاءات 
التنويرية لصالح عمالء الشركة لتجمعهم بصفوة 

املختصني في مجال الذهب واملجوهرات.

وكانت املرحلة الثانية من أنشطة اليوم عبارة 
عن ندوة اقتصادية لعالج تداعيات األزمة العاملية 
نتيجة إصرار احلضور على االستفسار عن أهمية 
الذهب كمالذ امن وقوة اس��تثمارية ناجحة وقت 
األزمات. ومن جانبه قال مدير قسم السبائك بالشركة 
رجب حامد ان هناك أهمية كبيرة لالس��تثمار في 
الذهب وهناك قواعد عامة الختيار انس��ب طرق 
االستثمار في الذهب بداية من احللي الذهبية في 
املناسبات إلى شراء الس��بائك والعمالت الذهبية 
منتهيا إلى املتاجرة والتداول في الذهب اخلام عن 
طريق بنوك الذهب وش��ركات الذهب اخلام وأكد 
في نهاية حديثه علي أهمية ثقافة املشتري بقواعد 
وعيارات الذهب وطرق حساب سعر اجلرام وفقا 

لألسعار العاملية.

كبيرة للتجارة في األفق لتعويض 
خسائر الشهور املاضية.

مستويات دعم

وأشار التقرير إلى أن الذهب 
قد افتتح األسبوع على سعر 954 
دوالرا لالونصة وحقق أعلى سعر 
961 دوالر يوم اجلمعة واقل سعر 
941 يوم���ي األربعاء واخلميس 
وأنهى تداوالت االسبوع على سعر 
957 دوالرا بارتف���اع 3 دوالرات 
عن االسبوع املاضي ويتوقع دعم 
السعر مير مبستوى 941 دوالرا 
ثم مس���توى 927 دوالرا ثم الى 
مس���توى 907 دوالرات في حني 
ان مقاومة السعر للذهب قد متر 
مبستوى 959 دوالرا ثم مستوى 
990 دوالرا ثم أخيرا مستوى 1010 

دوالرات.

أعلى سعر

وأشار التقرير الى ان الفضة 
بدأت أسبوعها على سعر 14.41 
دوالرا وحققت أعلى سعر 14.83 
دوالرا يوم اجلمعة واقل س���عر 
14.06 دوالرا يوم اخلميس املاضي 
وأنهت تداوالت االسبوع على سعر 
14.81 دوالرا بارتفاع 40 سنتا عن 
االس���بوع املاضي ويتوقع دعم 
السعر مير مبستوى 14.76 دوالرا 
ثم مستوى 14.55 دوالرا ثم الى 
مستوى 14.13 دوالرا في حني ان 
مقاومة الس���عر للفضة قد متر 
مبستوى 15.03 دوالرا ثم مستوى 
15.45 دوالرا ثم اخيرا مستوى 

15.79 دوالرا.

واالنتعاشة نتيجة عدم تاثر سعر 
الغرام بارتفاع س���عر االونصة 
لتقيد قيمة الدوالر امام الدينار 
الكويت���ي وانخفاض قيمته الى 
286 فلسا ووجدنا سعر الغرام 
ال يتجاوز 7.650 دنانير للعيار 
21 و 6.550 دنانير للعيار 18 ومع 
النصف الثاني من شهر رمضان 
الك���رمي تزيد حرك���ة املبيعات 
أمل  اب���واب  باألس���واق وتبدو 

اسعارهما على 1244 للبالتنيوم 
و291 للبالدي���وم على الرغم من 
اس���تمرار اضراب عمال شركة 
امبياال بجنوب افريقيا لالسبوع 
الثاني على التوالي التي تعد ثاني 
اكبر شركة انتاج للمعادن الثمينة 
بالعالم ولديها اكثر من 20 ألف 

عامل وموظف.
وتوقع حامد أن تشهد األسواق 
احمللي���ة مزي���دا من التحس���ن 

األمثل لكل راغبي احللي في ظل 
ارتفاع اسعار الذهب ويكفي ان 
ندرك ان الفضة ارتفعت بنسبة 
4% خالل الش���هر وبنسبة %31 

خالل العام.

 أسعار مرتفعة

وأش���ار حامد الى انه باملثل 
البالتني���وم والبالديوم  حافظ 
على اسعارهما املرتفعة وأنهيت 

المرتبة الثانية على مستوى 
الخليج، وبش���كل ع���ام، فان 
المؤشر السعودي هو األكثر 
استقرارا خالل الخمسة أشهر 
الماضية إذ ت���راوح بين 132 

و140.1 نقطة.
وأش����ار إل���ى أن المحرك 
الرئيسي لهذا الت�قدم الملحوظ 
بمؤش���ر ش������عاع كاب�يتال 
المس�تثمرين  الخليجي لثقة 
الخليجيين هو تحول نظرة 
المس��تثمرين إلى اإلي��جاب��ية 
فيم���ا يتعل���ق باألوض���اع 
االقتص�ادية الراهنة بالمنطقة، 
إذ ارتفعت نسبة المؤشر من 
سالب 15% لشهر يوليو لتصبح 

1.5% خالل شهر أغسطس.
وأض���اف »أما بالنس���بة 
المس���تقبلي لدول  للمنظور 

مجل���س التع���اون الخليجي 
ل���دى المس���تثمرين فبق���ي 
إيجابيا لألشهر الستة المقبلة 
إذ بلغت النسبة خالل الشهر 
الجاري نح���و 56.9% مقارنة 
بنح���و 55.3% ف���ي الش���هر 
الماضي، متقدما على كل من 
دول البرازيل وروسيا والهند 
العالمية  والصين األس���واق 
الناش���ئة والت���ي انخفضت 

لتصبح %49.2.
وأض��اف قائ���ال »مازالت 
مع�ظم أس���واق دول مجلس 
التعاون تتداول بأقل من قيمتها 
المستثمرين  الحقيقية بنظر 
خالل ش���هر أغسطس، حيث 
تتصدر سوق أبوظبي لألوراق 
المالية مسجلة نسبة %55.4، 
الس���عودية  الس���وق  وتأتي 
بالمرتبة الثانية مسجلة %46.2 
بانخفاض ملحوظ عن الشهر 
الماضي، ومن ثم جاءت سوق 
الدوحة لألوراق المالية بنسبة 
44.6%، هذا وظلت ناس���داك 
دبي تتداول بأقل من قيم��تها 
أقل  الحقي�قية ولك�ن بش�كل 
حيث سجلت 16.9% منخفضة 
بنسبة 9.8% عن شهر يوليو، 
في حين سجلت كل من س��وق 
المالي وس���وق مسقط  دبي 
لألوراق المالية نسبة %33.8 
وهو تحسن كبير مقارنة بشهر 

يوليو«.

أص���درت ش���عاع كابيتال 
الش���هري لثق���ة  تقريره���ا 
المستثمرين في دول مجلس 
التعاون الخليجي، وهو التقرير 
الوحيد من نوعه لألس���واق 
الخليجية، متضمنا مشاركات 
من مؤسس���ات اس���تثمارية 

إقليمية ودولية.
وفي هذا السياق قال رئيس 
االتصال المؤسسي في شعاع 
كابيت���ال أوليڤر ش���وتزمان 
»أظهرت نتائج مؤشر شعاع 
الخليج���ي لثق���ة  كابيت���ال 
المستثمرين عن شهر أغسطس 
من العام الحالي انه بالرغم من 
انخفاض المؤشر خالل الشهر 
الماضي فقد بدأ يتحرك باتجاه 
ايجابي من جديد، وبالرغم من 
أن ارتفاع المؤشر كان طفيفا 
ولم تتجاوز قيمته 2.7% إال انه 
مؤشر على تحسن األوضاع 
بالمنطقة حيث ساهمت كل من 
اإلمارات وقطر في هذا االرتفاع 
هذا مع العلم ان شهر أغسطس 
يشهد تراجعا في الحركة بشكل 

عام«.
وقد حافظ مؤش���ر شعاع 
كابيت���ال الس���عودي لثق���ة 
المستثمرين على قوته بالرغم 
من انخفاض طفيف قدره نحو 
0.4 نقطة خالل شهر أغسطس، 
ولكن بالرغم من هذا االنخفاض 
إال أن المؤشر السعودي ظل في 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
الزمردة للمجوهرات ان الذهب 
قد حقق أعلى مستوى له منذ 
ثالثة أسابيع حيث جتاوز 961 
دوالرا لالونصة مستغال ضعف 
قيمة الدوالر ومدعوما بزيادة 
الطلب على االستثمار. وشهد 
الذهب اكبر زيادة خالل االسبوع 
مع افتتاح البورصة األميركية 
يوم اجلمعة وبالتحديد مع نشر 
بيانات االس���تهالك بالس���وق 
األميركية حيث ظهرت النتائج 
اقل من املتوقع ليكون انخفاض 
اغسطس الش���هر الثاني على 

التوالي.
وفي هذا السياق، أكد مدير 
قسم السبائك بالشركة رجب 
 حام���د ان الذهب ظ���ل يرتفع
11 دوالر ليتجاوز مستوى  ب� 
961 دوالر ويحقق زيادة بنسبة 
1.5% ول���ن يكون مس���تبعدا 
ان يصل س���عر االونصة الى 
اذا  اي���ام  975 دوالرا خ���الل 
اس���تمر االنخفاض في قيمة 
الدوالر وش���هد الدوالر مزيدا 
من االنخفاض خالل االسبوع 
اليورو  املاضي حيث وص���ل 
الى 1.440 دوالر واالسترليني 
1.640 دوالر ويتوقع مزيد في 
انخفاض قيمة الدوالر في ظل 
التي  اوضاع السوق الصعبة 
جعلت الكثير من املستثمرين 
الثمينة  الى املعادن  يتجهون 
مما أدى الى زيادة الطلب على 

الذهب.
وأضاف حام���د ان املعادن 
الثمين���ة كانت ه���ي األخرى 
واقعة حتت نف���س املؤثرات 
حيث وجدن���ا الفضة تتجاوز 
س���عر 14.83 دوالرا لالونصة 
وهو أعلى مستوى منذ اربعة 
اشهر ونتوقع املزيد من االرتفاع 
للفضة في ظ���ل زيادة الطلب 
عليها كبديل عن الذهب واحلل 

مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين 
يحقق ارتفاعًا طفيفًا لم تتجاوز قيمته %2.7

زيادة الصادرات المصرية إلى 7 دول عربية  
لتصل إلى 2.9 مليار دوالر

القاهرة � د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري أمس أن 
الص���ادرات المصرية إلى الدول العربية حققت 
ارتفاعا ملحوظا في الخمس���ة اشهر األولى من 
العام الحالي لتص���ل إلى 2 مليار و947 مليون 

دوالر.
وأش���ارت إح��دى الص�ح���ف المص��رية في 
ع��دده���ا الصادر أمس إلى أن أح��دث دراس���ة 
تحليلي���ة اعدها قطاع نقط���ة التجارة الدولية 
التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية أكدت 
ارتفاع مع���دالت زيادة الصادرات المصرية إلي 

الدول العربية.
وأوضح���ت الدراس���ة أن المملك���ة العربية 
السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستوردة 
بنسبة 16% من إجمالي الصادرات المصرية تليها 
المملكة االردنية بنسبة 12% ثم ليبيا بنسبة %11 

وسورية بنسبة %10.
ونسبت الصحيفة إلى حسين عمران رئيس 
قط���اع نقطة التجارة الدولية بالوزارة قوله إن 
هناك سبع دول عربية زادت الصادرات المصرية 
إليها بنس���بة كبيرة خالل الفترة من يناير إلى 

مايو من العام الحالي.
وم���ن بين هذه ال���دول الجزائر حيث بلغت 
الصادرات المصرية إليها 147 مليون دوالر بنسبة 
زيادة بلغت 137% ثم المملكة األردنية بصادرات 
قيمتها 359 مليون دوالر وبنسبة زيادة بلغت 
44% واليمن 92 مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت 
41% ودولة قطر بصادرات بلغت 79 مليون دوالر 
وبنسبة زيادة بلغت 34% والعراق 154 مليون 
دوالر بزيادة قدرها 33% وتونس بصادرات قيمتها 

103 ماليين دوالر بزيادة بلغت %33.

يعد مؤشرًا على تحسن األوضاع بالمنطقة واإلمارات وقطر األكبر ارتفاعا

السعودية تصدرت الدول المستوردة بنسبة %16

أسعار العمالت
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