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»سيتي جروب« تتكبد خسائر بـ 8 مليارات 
دوالر من االئتمان في الربع الثالث

المحللون توقعوا خسائر أكبر

ارتفاع أسهم »سينزبيري«
مع تجدد الشائعات عن عرض قطري

نيويوركـ  رويترز: أعلنت مجموعة سيتي جروب املصرفية انها منيت 
بخسائر في السهم في الربع الثالث اذ تكبدت 8 مليارات دوالر من خسائر 
االئتمان، مما أثار التساؤالت بشأن متى سيتمكن البنك من حتقيق أرباح 
مستدامة. وكان محللون توقعوا ان تتكبد املجموعة خسائر اكبر لكن أسهمها 
تراجعت 3.8%. وأعلنت سيتي جروب التي سجلت خسائر تزيد على 100 
مليار دوالر بسبب خفض قيمة اصول وخسائر القروض الشخصية منذ 
بدأت ازمة االئتمان ان صافي خسائر املساهمني في الربع الثالث بلغ 3.2 
مليارات دوالر او 27 سنتا للسهم مقابل خسارة حجمها 2.9 مليار دوالر 
او 61 ســـنتا للسهم في الربع الثالث من العام املاضي. وأعلنت املجموعة 
عن صافي ارباح 101 مليون دوالر بعد استبعاد التوزيعات النقدية لألسهم 
املمتازة و3.1 مليارات دوالر مرتبطة بتحويل اســـهم ممتازة الى اســـهم 
عادية، وذلك مقارنة مع خســـائر قدرها 2.8 مليار دوالر عن نفس الربع 
مـــن العام املاضي. وقالت املجموعة ان ايراداتها من وحدة االوراق املالية 
واخلدمات املصرفية انخفضت بنحو الثلث الى 4.89 مليارات دوالر. وأعلن 
منافسون رئيسيون بينهم جيه. بي مورجان وجولدمان ساكس عن زيادة 
كبيرة في عائدات اخلدمات املصرفية االستثمارية. وارتفع صافي ايرادات 
سيتي جروب 25% عن عام مضى الى 20.39 مليار دوالر، فيما زاد اجمالي 

االصول 2% مقارنة بالربع الثاني الى 1.89 تريليون.

لندن ـ رويترز: قفزت أسهم سينزبيري نحو 10% أمس 
ــائعات عن أن صندوق الثروة السيادية القطري  ــط ش وس
يعتزم تقدمي عرض جديد لشراء سلسلة املتاجر البريطانية 

بعد التخلي عن عرض سابق تقدم به في 2007.
ورفض املتحدثون باسم سينزبيري ثالث أكبر شركة ملتاجر 
التجزئة في بريطانيا وهيئة االستثمار القطرية التي متتلك 
ــينزبيري وعائلة سينزبيري التي تسيطر  نحو 26% من س
على نحو 17% والتي رفضت العرض السابق الذي تقدمت به 

هيئة االستثمار القطرية التعقيب على االنباء.
وردد جتار شائعات عن عرض محتمل مقابل 420 بنسا 
للسهم وأن روجر ينكينز املصرفي السابق في بنك باركليز 
يتوسط إلبرام صفقة. ورفض متحدث باسم شركة االستشارات 
املالية اجلديدة التي أسسها ينكينز التعقيب. وغادر ينكينز 
باركليز في اغسطس ليؤسس الشركة اجلديدة التي تركز على 
منطقة الشرق األوسط. وكان صندوق قطري قد تخلى عن 
عرض قيمته 10.6 مليارات جنيه استرليني لشراء سينزبيري 
ــهم في نوفمبر 2007 مع ظهور أزمة  مقابل 600 بنس للس
االئتمان. واشترى الصندوق معظم حصته التي نقلت الحقا 
الى هيئة االستثمار القطرية مقابل نحو 575 بنسا للسهم.

وارتفعت اسهم الشركة 8.8% الى 338.6 بنسا مما يرفع 
قيمة سينزبيري الى نحو 6.2 مليارات جنيه استرليني.

50 مليار دوالر ديون على شركات دبي تستحق
في السنوات الثالث المقبلة

دبــــي  ـ وكاالت: ذكــــرت وكالــــة التصنيف 
)ستاندارد آند بورز( في دراسة نشرتها أمس 
أنه سيكون على شركات عامة في دبي تسديد 
ديون تستحق في السنوات الثالث املقبلة قيمتها 
50 مليــــار دوالر ومتثل 70% من إجمالي الناجت 
احمللي لإلمارات، وتفيد الدراسة بأن احتمال تدخل 
حكومة دبي »وارد« من أجل دعم بعض الشركات، 
مشــــيرة الى ان اجمالي ديون االمارة ـ حكومة 

وشركات ـ تقدر بـ 80 او 90 مليار دوالر.
وبينت أن من هذه الشركات مركز دبي املالي 
العاملي وموانئ دبي العاملية ومنطقة جبل علي 
احلرة واعمار وشركة دبي القابضة للعمليات 
التجارية. وتضيف الدراســــة ان احتمال حاجة 
مركز دبي املالي العاملي وشــــركة دبي القابضة 
للعمليات التجارية لتدخل احلكومة »شبه مؤكد«، 
أما منطقة جبل علي احلرة وموانئ دبي العاملية 
فاحتمال حاجتهما لدعم حكومي »مرتفع جدا«. 
اال ان غياب االرقام الرسمية يخلق هامش خطأ 

واسع ويولد الشكوك، بحسب الدراسة.
وتتوقع »ستاندارد آند بورز« أن تسدد شركة 
نخيل العقاريــــة التابعة لدبي العاملية صكوكا 
اسالمية بقيمة 3.4 مليارات دوالر تستحق في 
ديسمبر، لكنها قالت إن عدم وضوح استراتيجية 
االمارة في تخصيص أموال ملساعدة مؤسسات 
االعمال يزيد من حالة عدم التيقن بشأن استعدادها 

ملساعدة الشركات املرتبطة في الدولة.
وكانت دبي أطلقت في فبراير برنامج سندات 
بقيمة 20 مليار دوالر باعت الشريحة األولى منه 
بقيمة عشــــرة مليارات دوالر ملصرف االمارات 
املركزي في خطوة هدأت من املخاوف من تعثر 
االمارة في سداد ديون مبليارات الدوالرات تستحق 
هذا العام، وتقول املؤسسة إن عبء الديون مثل 
»حتديا طويل األجل في ضوء التسديدات الكبيرة 

املستحقة 2011 و2012«.
واختتمت الوكالة دراستها قائلة ان »احتمال 
ان تضطر حكومة دبي الى توفير دعم استثنائي 

ملساعدة شــــركاتها العامة على االقل في الوفاء 
بديونها، وارد جدا«، وكانت حكومة دبي اعلنت 
فــــي فبراير املاضي اصدار 20 مليار دوالر على 
شكل ســــندات خزينة نصفها اكتتب للمصرف 
املركزي في االمارات العربية املتحدة وذلك من 
أجل تسديد ديونها. هذا وقد ذكرت احدى الصحف 
اإلماراتية أمس نقال عن مصادر لم حتددها أن 
اإلمــــارات العربية املتحــــدة أجلت ضخ الدفعة 
األخيرة من تسهيالت احلكومة االحتادية لدعم 
الســــيولة لدى البنوك والبالغــــة قيمتها 5.45 
مليارات دوالر وذلك لعدم وجود حاجة لضخها 
في الوقت الراهن. وخالل العام املاضي ضخت 
وزارة املاليــــة اإلماراتية 6.8 مليارات دوالر في 
ودائع البنوك وهي الشريحة األولى من تسهيل 
بقيمة 19.1 مليار دوالر طرحته البالد ملساعدة 
البنوك اإلماراتية علــــى مواجهة أزمة االئتمان 

العاملية.
وفي نوفمبر املاضي أودعت الوزارة شريحة 

أخــــرى بقيمة 6.8 مليارات دوالر في البنوك إال 
أنها لم تصدر أي بيانات منذ ذلك احلني بشأن 
ما تبقى من تلك التسهيالت، وجاء ذلك بعد أن 
خصص مصرف اإلمارات املركزي تســــهيالت 
مصرفية طارئة بقيمة 13.6 مليار دوالر ملواجهة 

األزمة.
وقالــــت الصحيفة نقال عن مصــــادر مالية 
ومصرفية رفيعة املستوى »ضخ الدفعة الثالثة 
من تسهيالت احلكومة االحتادية لدعم السيولة 
لدى البنوك يخضع لشــــروط حتددها اللجنة 
الوزاريــــة املختصة التي تضــــم وزيري املالية 

واالقتصاد ومحافظ املصرف املركزي«.
وأضافت »استعرضت اللجنة خالل اجتماعها 
االخير أوضاع الســــيولة في القطاع املصرفي 
ومؤشرات كفاية رأس املال ومالءة البنوك وغيرها 
من مؤشرات كما في نهاية شهر أغسطس املاضي 
أي بعــــد مرور حوالي عام علــــى اندالع االزمة 

املالية العاملية«.

»ستاندارد آند بورز«: اإلمارة تؤجل ضخ دفعة أخيرة من تسهيالت بقيمة 5.5 مليارات دوالر

كوناـ  رويترز: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
بـ 98 ســــنتا ليستقر عند مستوى 71.78 دوالرا في 
تعامالت امــــس االول مقارنة بتعامالت اليوم الذي 
قبله.  وتشهد اسعار النفط العاملية في الفترة االخيرة 
حالة من التذبذب بسبب تأثرها بشكل كبير باالنباء 
االيجابية او السلبية حول انتعاش او ركود االقتصاد 
العاملي وحركة اسواق املال في البورصات العاملية.  
واعتبرت منظمة »أوپيك« في وقت سابق أن »املسائل 
الساخنة« مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات 
العاملية املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطية 
العاملية وتقلبات االســــعار كانت السمة االساسية 

التي متيز بها فصل الصيف احلالي.
 وتسعى دول أوپيك الى الوصول الى سعر برميل 
يتراوح بني 70 و80 دوالرا من اجل حتقيق التوازن 
بني مصالح املنتجني الذين يحتاجون بصفة مستمرة 
الى متويل االنفاق على تطوير واكتشــــاف احلقول 
النفطية اجلديدة ومصالح املستهلكني الذي يعانون 

في الوقت احلالي من تراجع اقتصادي كبير بسبب 
تداعيات االزمة املالية العاملية.

 ويعتبر السعر احلالي لبرميل النفط الكويتي 
داخل النطاق املستهدف من قبل دول أوپيك كما انه 
في وضع جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل 
اليه في بداية العــــام احلالي عندما وصل الى نحو 
32 دوالرا للبرميل نزوال من مســــتوى 136 دوالرا 
التي وصــــل اليها في يوليو 2008.  من جهة اخرى 
ارتفعت أسعار النفط أمس للجلسة السادسة على 
التوالي لتجتاز مستوى الـ 76 دوالرا للبرميل مسجلة 
أعلى مســــتوياتها خالل عــــام وذلك بعد أن أظهرت 
بيانات املخزونات األميركيــــة انخفاضا متواضعا 
فــــي مخزونات اخلام.  ولقي النفط مزيدا من الدعم 
من ارتفاع مؤشر داو جونز لألسهم الصناعية أمس 
االول فوق مستوى عشرة آالف نقطة للمرة األولى 
خالل عام وتراجع الدوالر إلى أدنى مستوياته خالل 

14 شهرا أمام سلة من العمالت.

دبي ـ رويتــــرز: قال الرئيس 
التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة )طاقة( بيتر باركر هوميك 
أمس، إن الشركة تعتزم خالل العام 
احلالــــي بدء األعمال اإلنشــــائية 
حملطة توليد كهرباء طاقتها 500 
ميغاوات على مشارف العاصمة 
العراقية بغداد.  وطاقة مملوكة 
بنسبة 75% حلكومة أبوظبي وهي 
واحدة من األدوات التي تستخدمها 
اإلمارة الستثمار إيرادات النفط. 
وقال باركر هوميك خالل مقابلة 
إن الشركة تتوقع أن تسجل منوا 
قويا خالل الربع الثالث من 2009 
ليقارب مســــتوياته املسجلة في 

الربع نفسه من العام املاضي.
 وأضاف »سنسجل منوا في 
األرباح على أساس فصلي وأتوقع 
أن يكــــون عــــام 2010 جيدا رمبا 
ســــيعيدنا إلى مستويات قريبة 
للغاية من 2008«، وتتوقع الشركة 

أن تتحسن معدالت النمو بحلول 
2010 بعد األزمة املالية العاملية التي 
حدت من اإلنفاق على املشروعات 

اجلديدة.
 وأشــــار إلى أن طاقة تعتزم 
إنفاق 250 مليون دوالر بشــــكل 
العــــراق على مدى  فــــي  مبدئي 
األشهر املقبلة وأن يتدفق املزيد 
من االستثمارات مع حتسن الوضع 

األمني.
 وقــــال »لدينا خطــــة لزيارة 
العراق كل أسبوعني. بدأنا العمل 
مع حكومة بغداد ونتفقد األماكن 
التي حتتاج إلى تقوية شــــبكات 
الكهرباء«، ولفت إلى أن »طاقة« 
تتطلع أيضا إلــــى بناء محطات 
مياه ساخنة وباردة في املناطق 
الصناعية حول بغداد مبساعدة 

شركة في أبوظبي.
 وتابع »نعمل أيضا مع شركات 
املناطــــق الصناعية  تطوير في 

والتجارية، مشروعنا األول محطة 
لتوليد الكهرباء على مشارف بغداد 
وستبلغ طاقتها 500 ميغاوات«.

وستعلن الشركة رسميا عن 
تلــــك اخلطط في الربــــع األخير 
العام، وتسببت سنوات من  من 
احلــــرب والعقوبات فــــي تدمير 
البنية األساسية بالعراق وتعطيل 
مشروعات شملت توسعة محطات 
الكهربــــاء وتطوير قطاع  توليد 
النفــــط.  ويقــــول العراقيون إن 
نظام الكهرباء الواهن بالبالد أحد 
املصادر الرئيسية التي تصيبهم 
باإلحباط، وال تتوافر الكهرباء في 
الكثير من املناطــــق العراقية إال 

لساعات محدودة خالل اليوم.
 ومحطــــات توليــــد الكهرباء 
في العراق مصممة للعمل بطاقة 
إنتاجية تبلغ 11 ألف ميغاوات إال 
أنها تعمل حاليا نحو نصف هذا 

املستوى.

ـ رويترز: اعلن بنك  مسقط 
مسقط، اكبر بنوك سلطنة عمان، 
عن حتقيق صافي ارباح بلغ 19.96 
مليون ريال، مـــا يعادل 51.84 
الثالث  الربع  مليون دوالر، في 
بانخفاض 38% عن الفترة نفسها 
من العام املاضي ليتجاوز بذلك 

توقعات احملللني.
وقال البنك انه حقق صافي 
ارباح 80.4 مليون ريال في االشهر 
العام مقابل  التسعة االولى من 
90.1 مليون ريال في الفترة نفسها 
من العام املاضي، ولم يقدم البنك 
التي حسبتها  الفصلية  االرقام 

»رويترز«.
البنك ان املخصصات  وذكر 
خلســـائر االئتمان في االشـــهر 
التسعة حتى 30 سبتمبر بلغت 
68.7 مليون ريـــال مقارنة مع 
18.6 مليونا في الفترة نفســـها 

من 2008.

واضاف البنك ان هذا يشمل 
جتنيب مخصصات بعد تعرض 
البنك بالسعودية ملخاطر  فرع 

بسبب قروض متعثرة.
وفي يونيـــو اعلن البنك ان 
حجم تعرضه ملجموعتي سعد 
واحمد بن حمد القصيبي واخوانه 
السعوديتني املتعثرتني بلغ 171 

مليون دوالر.
وزادت ايرادات الفوائد 10% الى 
127 مليون ريال خالل فترة االشهر 
التسعة حتى 30 سبتمبر من 115 
مليون ريال في الفترة نفسها من 
القروض  2008، وارتفع صافي 
والسلف 7% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وجتاوزت نتائج بنك مسقط 

توقعات احملللني بفارق كبير.
وقال عادل نصر من يونايتد 
لالوراق املالية »هذه نتائج طيبة 
للغاية، توقعنا ان تكون ارباح 

الربع الثالث حول 14 مليون ريال 
عماني«.

انه »مقارنة ببنوك  واضاف 
اخرى في السلطنة، يعتبر سهم 
بنك مسقط هو االرخص، ونعتقد 
ان هناك فرصة طيبة للتحرك في 

سعر السهم بني 12 و%15«.
وفي وقت سابق من الشهر، 
قالت املجموعة املالية هيرميس 
ومقرها مصر ان البنوك العمانية 
امـــوال قوية  بـــرؤوس  تتمتع 

وتستفيد من آفاق منو كبيرة.
وقـــال نصر »هـــذه النتائج 
مؤشر جيد على نشاط القطاع 
املصرفـــي العمانـــي وتظهر ان 
محفظـــة القـــروض تنمو مرة 
اخرى وان البنوك ال تضطر الى 
جتنيب املزيد من املخصصات، 
نعتقد ان بنك مسقط قد يكون 
اول بنـــك في عمان يتغلب على 

االزمة املالية«.

لندن ـ رويترز: انخفض ســـعر الـــدوالر الى ادنى 
مستوياته في عدة اشهر امام اليورو والعمالت املرتبطة 
بالسلع بعد ان عززت تعليقات صناع القرار توقعات بأن 
اسعار الفائدة االميركية ستظل منخفضة لفترة اطول 
منها في دول اخرى. وسجل الدوالر ادنى مستوياته في 
14 شهرا امام اليورو والدوالر االسترالي ذي العائد املرتفع 
والى ادنى مستوياته في 15 شهرا امام الدوالر النيوزيلندي 
والدوالر الكندي. وسجل كذلك ادنى مستوياته في ثالثة 

اشهر امام اجلنيه االسترليني بعد ان قال احد واضعي 
السياسات في بنك اجنلترا املركزي ان برنامج التيسير 
الكمي للسياسة النقدية الذي ينتهجه البنك مستمر ويحقق 
جناحا. وتعززت توقعات بان اسعار الفائدة االميركية 
ستظل منخفضة لفترة من الزمن بوقائع احدث اجتماع 
للجنة السياسية النقدية مبجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي( االميركي مما اعطى املتعاملني الضوء 

االخضر لبيع الدوالر.

فرانكفــــورتـ  مدريدـ  رويترز: اقتربت شــــركة 
جنرال موتورز األميركية املصنعة للسيارات أمس 
من التوقيع على اتفاق لبيع حصة قدرها  55% في 
شــــركة أوبل الذراع األوروبية التابعة لها لشــــركة 
ماجنا الكندية بينما التزال املفاوضات بشأن خفض 
الوظائف مستمرة مع احتادات العمال. وقالت مصادر 
فــــي أملانيا التي يوجد بها نحو 50 ألف من موظفي 

أوبل انه قد يجري االتفاق خالل ســــاعات. من شأن 
االتفاق املقرر إمتامه بنهاية الشهر املقبل أن يتوج 
أسابيع من املفاوضات بني الشركات وزعماء العمال 
في أوبل إال أنه اليزال في انتظار التفاصيل بشــــأن 
التمويل مبا في ذلك مســــاعدات بقيمة 4.5 مليارات 
يورو )6.7 مليارات دوالر( يجري  السعي للحصول 

عليها من البلدان التي تضم مصانع أوبل.

القاهرة: قال مصدر بوزارة النقل املصرية ان مصر 
تعتـــزم طرح 4 موانئ على نهـــر النيل في عام 2010 
وســـتعلن نتائج طرح ميناءين آخرين بنهاية العام 

احلالي. وقال املصدر الذي طلــب عــدم نشر اسمــه 
لـ »رويترز«: »اخلطة كانت تتعلق بطرح 6 موانئ، ثم 
بدأنا باثنني وسيتم طرح املوانئ املتبقية في 2010«.

»طاقة اإلماراتية« تتوقع نموًا جيدًا ألرباحها
وتتطلع للتوسع في العراق

51.8 مليون دوالر أرباح بنك مسقط
من الربع الثالث بانخفاض ٪38

»جنرال موتورز« و»ماجنا« تقتربان من االتفاق على »أوبل«..والدوالر يتراجع على وقع الفائدة المنخفضة

مصر تطرح أمام المستثمرين 4 موانئ نيلية في 2010

النفط الكويتي يرتفع مسجالً 71.78 دوالراً
الخام األميركي تجاوز الـ 76 دوالراً

ارتفاع أسعار المستهلكين بالواليات المتحدة
و»الداو الصناعي« يجتاز الـ 10 آالف

ألفا الى 5.99 ماليني في االســــبوع املنتهي 
في الثالث من أكتوبر وهو أحدث أســــبوع 
تتوافر عنه بيانات. وكانت هذه املرة األولى 
التي تنخفض فيها طلبات االعانات املستمرة 
ألقل من 6 ماليني منذ أواخر مارس. وتشهد 
االعانات املستمرة تراجعا لألسبوع الرابع 
على التوالي. وعلى صعيد متصل قفز مؤشر 
داو جونز الصناعي امس متخطيا حاجز 10 
آالف نقطة للمرة األولى في عام بفعل نتائج 
جيدة على غير املتوقع ألرباح الشــــركات 
ومبيعات جتزئة افضل من املتوقع. والقت 
مشاعر املستثمرين دعما من زيادة في أرباح 
جيه.بي مورجان تشيس آند كو ونتائج جيدة 
النتل. وبنهاية التعامل في وول ستريت ارتفع 
مؤشر داو جونز الصناعي ألسهم الشركات 
األميركية الكبرى 144.80 نقطة أي ما يعادل 

1.47 % ليصل إلى 10015.86 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 األوسع 
نطاقا 18.83 نقطة أو 1.75% مسجال 1092.02 
نقطة. وتقدم مؤشــــر ناسداك املجمع الذي 
تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 32.34 

نقطة أو 1.51% إلى 2172.23 نقطة.

قــــد توقعوا ارتفاع الطلبــــات اجلديدة الى 
525 ألفا االسبوع املاضي من 521 ألفا أعلن 
عنها سابقا. وتراجع متوسط 4 أسابيع 9 
االف طلــــب إلى 531500 االســــبوع املاضي 
منخفضا لالسبوع السادس على التوالي. 
ومن املؤشرات املشجعة أكثر تراجع اعداد 
العمال على قوائم االعانات املســــتمرة 75 

سوق العمل. وقالت وزارة العمل األميركية 
ان الطلبيات األولية للحصول على اعانات 
البطالة انخفضت 10 آالف إلى 514 ألف طلب 
بعد تعديل الرقم موسميا في األسبوع املنتهي 
في العاشر من أكتوبر. وتراجعت الطلبات 
اجلديدة خالل 5 من االسابيع الستة املاضية. 
وكان محللون اســــتطلعت رويترز آراءهم 

اشــــنطن ـ رويترز: ســــجلت أســــعار 
املستهلكني ارتفاعا طفيفا في سبتمبر لتقدم 
دليال جديدا على تعافي االقتصاد بعد كساد 
طويل األمد. وقالت وزارة العمل األميركية 
أمس إن مؤشر أسعــار املستهلكيــن ارتفع 
0.2 % الشهر املاضي ليتوافق ذلك مع توقعات 

احملللني بعد أن ارتفع 0.4% في أغسطس.
وجتري مراقبة أسعار املستهلكني عن كثب 
لرصد عالمات على ضغوط التضخمية في 
أعقاب اجلهود الهائلة التي تبذلها احلكومة 
ومجلس االحتياطي االحتادي األميركي لدعم 
االقتصاد واخلروج به من الكساد الذي بدأ 

في نهاية عام 2007.
ومقارنة بالفترة املقابلة من العام املاضي 
تراجعت أسعار املستهلكني 1.3% كما انخفض 
مؤشر أسعار املواد الغذائية عما كان عليه قبل 

عام وذلك للمرة األولى خالل 40 عاما.
الى ذلك، أظهر تقرير حكومي امس تراجع 
عدد العمال األميركيني املتقدمني للمرة األولى 
بطلبات للحصول على اعانات بطالة االسبوع 
املاضي ألقل مســــتوى منذ يناير بصورة 
جتاوزت التوقعات في مؤشر على استقرار 

تراجع إعانات البطالة ألقل مستوى في 9 أشهر

وردة فعل سعيدة من املتداولني
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مؤشر داو جونز الصناعي حلظة جتاوزه الـ 10 آالف نقطة

األسهم التايلندية تهبط بأكثر من 5٪»نيكاي« يغلق على أعلى مستوى منذ 3 أسابيع
بسبب مخاوف بشأن صحة الملك

طوكيو ـ رويترز: ارتفع مؤشر نيكاي السهم 
الشركات اليابانية الكبرى ليسجل اعلى مستوى اقفال 
منذ 3 اسابيع امس مدعوما بشركات التصدير واسهم 
شركات التكنولوجيا بعد اعالن نتائج اعمال قوية 
لشركات اميركية وبيانات مبيعات التجزئة التي عززت 
التفاؤل بشأن االنتعاش االقتصادي. لكن االسهم 
تراجعت عن اعلى مستوياتها خالل أمس في جلسة 

التعامالت املسائية بعد تراجع اثر بيانات بنك جيه.
بي. مورجان تشيس وبيانات مبيعات التجزئة التي 
دفعت مؤشر داو جونز االميركي لتجاوز مستوى 
عشرة آالف نقطة الول مرة هذا العام، وارتفع مؤشر 
نيكاي 178.44 نقطة الى 10238.65 نقطة وهو اعلى 
ــتوى اقفال منذ 25 سبتمبر املاضي، وارتفع  مس

مؤشر توبكس االوسع نطاقا %1.1.

ســــنغافورةـ  رويترز: قال متعاملون ان 
االسهم التايلندية هوت بحدة لثاني جلسة 
على التوالي امس بفعل مبيعات من مستثمرين 
اجانب بسبب القلق على صحة ملك تايلند 
رغم تعليقات من البالط امللكي بأن صحته 
تتحسن. ويرقد امللك بوميبون ادولياديج )81 

عاما(ـ  وهو أكثر امللوك بقاء على العرش في 
العالم والرمز املوحد لتايلندـ  في املستشفى 
منذ التاسع عشر من سبتمبر بعد ان نقل إليه 
مصابا بحمى وإرهاق. وهبط املؤشر القياسي 
لألسهم التايلندية 5.16% الى 693.70 نقطة 

وهو أدنى مستوى له في شهر.


