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بنك الصين: التمويل الجديد
يكفي لمدة 3 سنوات

يستعد لجمع 8.9 مليارات دوالر لطمأنة األسواق

هونغ كونغ ـ رويترز: قال 
بنك الصني ان مساعيه جلمع 
8.9 مليارات دوالر ستوفر له 
رأســـماال كافيا للسنوات الـ 3 
املقبلة، مستهدفا بذلك طمأنة 
األسواق بأن ثاني عملية جمع 
أموال يقوم بها البنك هذا العام 
ستصلح ميزانيته في املستقبل 

املنظور.
وجاءت خطوة بنك الصني 
مفاجئـــة للكثــيريـــن، فيـــما 
يرجع جزئيـــا الى انها جاءت 
في الوقت الذي يســـــتعد فيه 
البـــنك الزراعي الصيني، ثالث 
أكبـــر بنك في الصـــني لطرح 
أولي عام ألسهمه في شنغهاي 

وهونغ كونـــغ من املتوقع ان 
تبلـــغ حصــيلتـــه 20 مليار 
دوالر او أكثـــر في وقت الحق 

هذا األسبوع.
وأعلنت أغلب بنوك الصني 
الكبيـــرة خططا للجوء جلمع 
املال، تسعى  املال من ســـوق 
مجتهدة جلمع أكثر من 70 مليار 
دوالر لدعم رؤوس أموالها التي 
تراجعت بعد اإلقراض احلكومي 
القياسي العام املاضي وبسبب 
الوفاء مبطالب اجلهات الرقابية 
فيما يتعلق مبعدالت مالءة رأس 

املال.
وقال بنك الصني رابع أكبر 
بنك في البالد في وقت متأخر 

من مســـاء يـــوم اجلمعة انه 
يعتزم جمـــع 60 مليار يوان 
)8.9 مليـــارات دوالر( عـــن 
طريق طرح حقوق ملكية في 
شـنغهاي وهونغ كونغ يحصل 
مبوجبها حملة األسهم على 1.1 
سهم جديد عن كل عشرة أسهم 

في حوزتهم.
وجـــاءت هذه اخلطوة غير 
املتوقعة كذلك في الوقت الذي 
ان  تصاعد فيـــه احلديث عن 
الصني ستتخذ خطوات لدعم 
سوق األسهم التي هبطت %28 
حتى اآلن هـــذا العام لتصبح 
ثاني أسوأ بورصات العالم أداء 

بعد اليونان.

»أوابك«: انخفاض معدل الطلب العالمي على النفط 
في مايو يرجع إلى الضبابية حول مستقبل الطلب 

أوابك في  قالـــت منظمـــة 
نشـــرتها الدوريـــة الصادرة 
حديثا حول أسواق النفط أن 
املعدل األسبوعي ألسعار سلة 
أوپيك خالل مايو املاضي تراجع 
إلى مادون حاجز الـ 70 دوالرا 
للبرميل، فقد شـــهد انخفاضا 
حادا من 80.9 دوالرا للبرميل 
الشهر  في األسبوع األول من 
إلى 69.0 دوالرا للبرميل خالل 

األسبوع األخير منه.
وكنتيجة لذلك، شهد املعدل 
الشـــهري ألسعار سلة أوپيك 
خالل مايـــو املاضي انخفاضا 
مبقدار 7.8 دوالرات للبرميل 
مقارنة بأسعار ابريل، أي بنسبة 

إلى 74.5 دوالرا  9.5% ليصل 
للبرميل، ومرتفعا بنحو 17.5 
دوالرا للبرميل، أي بنســـبة 
30.7% مقارنة بأســـعار سلة 
أوپيك املســـجلة خالل الشهر 

املماثل من عام 2009.
وعزت النشرة النفطية هذا 
االنخفاض بشكل أساسي إلى ما 
وصفته بـ »الضبابية« احمليطة 
مبســـتقبل الطلب، واملخاوف 
املتزايدة بشـــأن أزمة الديون 
األوروبية، كما تأثرت األسعار 
بانحســـار مفاجئ في نشاط 
املضاربة في األسواق اآلجلة 
للنفط بلغت نسبته نحو %60 
للمراكز طويلة األجل خالل مايو 

املاضي.
من ناحية أخرى، تشـــير 
التقديرات األوليـــة املتعلقة 
بإجمالـــي الطلب العاملي على 
النفط خالل شـــهر مايو 2010 
إلى انخفاضه مبقدار 0.4 مليون 
ب/ي خالل الشهر مقارنة بابريل 
املاضي أي بنسبة 0.5% ليصل 
إلى نحـــو 85.5 مليون ب/ي، 
وهو مستوى مرتفع بنحو 2.6 
مليون ب/ي، أي بنسبة %3.1 
املناظر  عن مستويات الشهر 

من العام املاضي. 
كما تشير التقديرات األولية 
إلى انخفاض الكميات املعروضة 
مـــن النفط خالل شـــهر مايو 

مبقـــدار 0.2 مليون ب/ي، أي 
بنسبة 0.2% لتصل 86.4 مليون 
ب/ي مقارنة بالشهر السابق، 
مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 1.3 
مليون ب/ي، أي بنسبة %1.5، 
املناظر  عن مستويات الشهر 

من 2009. 
وعلى مستوى املجموعات، 
ارتفعـــت إمـــدادات األقطـــار 
األعضاء في أوپيك من النفط 
اخلام وسوائل الغاز الطبيعي 
بنحو 0.2 مليون ب/ي خالل 
شهر مايو 2010، لتصل 35.0 
مليون ب/ي، وهو مســـتوى 
مرتفع بنحو 2.0 مليون ب/ي 
عن مستويات الشهر املماثل من 

العام املاضي، بينما انخفض 
إجمالي إمدادات الدول املنتجة 
من خارج أوپيك خالل شـــهر 
مايـــو 2010 بنحو 0.4 مليون 
ب/ي، أي بنسبة 0.8% ليصل 

إلى 51.4 مليون ب/ي. 
البيانات  وتظهر موازنـــة 
الطلب  األوليـــة ملســـتويات 
والعـــرض من النفـــط اخلام 
خالل شهر مايو 2010 فائضا 
خالل الشهر مبقدار 0.9 مليون 
ب/ي مقارنـــة بفائض مقداره 
0.7 مليون ب/ي خالل الشهر 
الســـابق وفائض مقداره 2.2 
مليون ب/ي خالل الشهر املماثل 

من العام املاضي. 


