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السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧

النفط الكويتي ينخفض إلى 63 دوالراً للبرميل
انخفض ســعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 63.03 
دوالرا للبرميل، وذلك وفقا للســعر املعلن أمس من مؤسســة 
البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط بعد 
بيانات أظهرت طلبا قويا على واردات اخلام في الصني وزيادة 
في نشــاط مصافي التكرير األميركية، حيث سحب املزيد من 
اخلام من املخزونات.

العمالت الرقمية مكاسبها تفوق األصول التقليدية بـ %1300

الدوالر صوب أسوأ أداء سنوي منذ 2003
هبــط الــدوالر إلــى أدنــى 
مســتوياته في أكثر من ثالثة 
أشهر أمام سلة عمالت رئيسية 
خالل ختام تعامالت األسبوع 
املاضي في الوقت الذي قفز فيه 
اليورو واجلنيه االســترليني 
مما جعل العملة األميركية على 
مســار هبوط بنحــو ١٠% هذا 
العام، وهو أســوأ أداء سنوي 

لها منذ عام ٢٠٠٣.
وكان الدوالر بدأ ٢٠١٧ مرتفعا 
حيث سجل وقتها املؤشر الذي 
يقيس أداءه مقابل ســلة تضم 
ســت عمــالت رئيســية أعلى 
مستوى في ١4 عاما وسط آمال 
بأن يطبق الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب إجراءات تصب 
في مصلحة النمو والتضخم.

لكنه هبط بعــد ذلك بفعل 
شــكوك في قــدرة ترامب على 
املضي قدما في تلك السياسات.

وارتفع اليورو ٠.٢5% بعدما 
كان قد ســجل أعلى مســتوى 
فــي ثالثة أشــهر عنــد ١.١98٢ 
دوالر في وقت ســابق من يوم 
أمس اجلمعــة. وقفزت العملة 
األوروبيــة املوحدة بنحو ١4% 
أمام الدوالر في ٢٠١٧، وهو أفضل 

اإلقبال على املالذات اآلمنة يدعم املعدن النفيس

الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ 7 سنوات
سجلت أسعار الذهب أعلى 
مستوى في شهر بنهاية ختام 
املاضــي  تعامــالت األســبوع 
واجتهت إلى أفضل أداء سنوي 
منذ عام ٢٠١٠ بدعم من انخفاض 
الــدوالر واإلقبــال على شــراء 
األصول التي تنطوي على مالذ 
آمن بسبب الضبابية السياسية 

عامليا.
وارتفــع الذهــب ٠.١% فــي 
املعامالت الفورية إلى ١٢95.45 
دوالرا لألوقية )األونصة(، بعد 
أن بلغ أعلى مســتوى منذ ٢9 
نوفمبــر عنــد ١٢96.٢6 دوالرا 

لألوقية.
ولم يسجل املعدن األصفر 
تغيرا يذكر في العقود األميركية 
اآلجلــة عنــد ١٢9٧.5٠ دوالرا 

لألوقية.
وربح املعدن أكثر من ١.٧% 
منذ بداية األسبوع في املعامالت 
الفوريــة ليتجه صــوب ثالث 
ارتفاع أســبوعي على التوالي 
وزاد أكثر من ١٢% خالل العام.
الدوالر منخفض  ومؤشــر 
بأكثر من 9% هذا العام ويتجه 
صوب أكبر خسارة سنوية منذ 
عام ٢٠٠٣. وســاعد هذا الذهب 
علــى الصعود أكثر من 5% من 
أدنى مســتوى في نحو خمس 
ســنوات ســجله في منتصف 
ديســمبر عندما بلــغ ١٢٣5.9٢ 

دوالرا لألوقية.
ومن بني املعادن النفيســة 
األخرى، تصدر البالديوم قائمة 
األفضــل أداء هــذا العام حيث 
ارتفــع أكثــر من 5٧% بســبب 
قوة الطلب من شــركات إنتاج 

السيارات ونقص اإلنتاج.
وارتفع البالديوم ٠.٢% في 
املعامالت الفورية إلى 58.١٠6٧ 
دوالرا لألوقيــة يــوم اجلمعة 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ 
فبراير ٢٠٠١ في اجللسة السابقة 

عند ١٠٧٢ دوالرا لألوقية.
وهبطت الفضة في املعامالت 
الفورية ٠.٢% إلى ١6.8٣ دوالرا 
لألوقيــة يوم أمس. وســجلت 
األســعار أعلى مستوياتها في 
أكثر من شــهر يــوم اخلميس 
دوالرا   ١6.88 عنــد  املاضــي 
لألوقية. وارتفــع البالتني في 

املعامالت الفورية ٠.٣% إلى 9٢6 
دوالرا لألوقيــة بعد أن المس 
أعلى مستوى في أكثر من ثالثة 
أسابيع في اجللسة السابقة عند 

9٢٧.5٠ دوالرا لألوقية.
ويعتقد محللون أن حوالي 
8٠%مــن الطلــب العاملــي على 
البالديــوم، الــذي يقــدر بأنه 
سيبلغ أكثر من عشرة ماليني 
أوقية العام القادم، سيأتي من 
مصنعي أجهزة تنقية العادم في 
السيارات التي تعمل بالبنزين 
والتي سيفضلها الكثيرون على 
السيارات التي وقودها الديزل.

صفقات االندماج واالستحواذ تتضاعف في بريطانيا خالل 2017
تضاعــف عــدد صفقات 
االندماجات واالســتحواذات 
احمللية فــي بريطانيا خالل 
العام احلالي ألعلى مستوى 
منذ نحو عقد من الزمان، حيث 
تسعى الشركات إلى التكاتف 
لتعويض حالــة عدم اليقني 

التي سببها »البريكست«.
لـــ  بيانــات  وكشــفت 
»تومســون رويتــرز« أمس 
ان متوســط قيمة الصفقات 
احمللية البريطانية ارتفع إلى 
68 مليــار دوالر خالل العام 
احلالــي، مقابــل ٣4.٣ مليار 

دوالر في ٢٠١6.
وأضافت البيانات أن عدد 
الصفقــات بــني املجموعات 
البريطانيــة ارتفع من ١48٠ 
صفقــة إلــى ١68١ صفقة في 

٢٠١٧، وهــو أعلى مســتوى 
منذ عام ٢٠٠8.

وشــملت االســتحواذات 
الصفقة التي نفذتها شــركة 
تعمل في مجال املقامرة تدعى 
»جي.في.سي«، والتي اشترت 
»الدبروكس كــورال« بقيمة 
٣.9 مليارات جنيه إسترليني.
كمــا اســتحوذت شــركة 
العقاريــة  »هاميرســون« 
على شركة »آنتي بروبرتز« 
بقيمــة ٣.4 مليــارات جنيه 
إسترليني. وانتهت مفاوضات 
»البريكســت« مــن مرحلتها 
األولى، والتي اختصت بحقوق 
املواطنني وفاتورة االنفصال 
عن االحتاد األوروبي، متهيدا 
الثانيــة  النطــالق املرحلــة 
املتعلقة باملسائل التجارية.

وكاالت: ارتفعــت أســعار النفط في آخر 
أيام التداول في العام ٢٠١٧ بدعم من تراجع 
اإلنتاج األميركي واملخزونات األسبوعية، حيث 
ارتفعت عقود اخلام األميركي وبرنت بنسبة 
٠.٧% لتغلق عند 6٠.٢5 دوالرا للبرميل و66.6 
دوالرا علــى التوالي عند أعلى مســتوياتها 
خــالل العام وبذلك حتقق أداء إيجابي ومنذ 
بداية العام بارتفاعات كبيرة مع توقعات بأن 
يحافظ الطلب املتصاعد على األسعار فوق 5٠ 
دوالرا بحسب جولدمان ساكس خالل العام 
اجلديد على الرغم من تخوفات من خالفات بني 
املنتجني داخل أوپيك واملستقلني من خارجها 
وزيادة مطردة في انتاج اخلام األميركي. ومر 
النفــط الكويتي خالل العــام ٢٠١٧ مبراحل 
مهمة ومؤثرة نحو حتقيق مكاسب تاريخية 
خالل العام لتصل إلى مستويات يونيو من 
العام ٢٠١5 فكيف حتققت تلك االرتفاعات وما 

وراءها من محطات رئيسية وهي:
اتفق منتجو النفط داخل وخارج منظمة 

أوپيك على البدء فــي تنفيذ اتفاقية خفض 
اإلنتــاج ودخولها حيــز التنفيذ بدءا من ٣٠ 
نوفمبر ٢٠١6 وبلغت نسبة امتثال املنتجني 
خلفض اإلنتاج في أول شهر خلفض اإلنتاج 
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كمــا بــدأت بعض الــدول غيــر املنضمة 
لالتفاقيــة تعلن تأييدها لهــا، حيث أعلنت 
ليبيا ونيجيريــا موافقتهما على وضع حد 
أقصى إلنتاجهما من اخلام خالل يوليو املاضي.

تعطل اإلنتاج بحقول كبرى
تلقت العديد من احلقول الرئيسية حول العالم 
ضربات قاصمة وكان أكثرها تأثيرا على أســعار 
النفط تراجع إنتاج حقل شــرارة الليبي بنسبة 
٢٠%، في مارس املاضي حيث كان ينتج أكثر من 

٢٠٠ ألف برميل يوميا.
ومؤخرا توقف أكبر حقل إنتاج نفطي في بحر 
الشمال »فورتيز« ويستمر التعطل ملدة شهر من 

املقرر أن تنتهي في بداية يناير املقبل.
على اجلانب اآلخر، ســاهم اإلنتاج األميركي 
املتحمس في التأثير على سعر اخلام، 
فمنصــات التنقيــب عــن النفــط 
ارتفعت مبقدار ٢٧8 منصة خالل 
فترة العام املنتهي في ١5 ديسمبر 
لتبلغ  املاضي 

9٣١ منصة مما شكل ضغطا على أسعار النفط.

زيادة اإلنتاج األميركي
اإلنتاج األميركي من النفط الصخري ســجل 
مستويات مرتفعة في ٢٠١٧ مما ساهم في زيادة 
اإلنتاج األميركي الكلي من اخلام، حيث وصل إلى 
أعلى مستوى منذ بداية السبعينات خالل ديسمبر.
ويبلغ اإلنتــاج النفطي وفقا آلخر بيانات مت 
اإلفصاح عنها في ١5 ديسمبر 9.٧8 ماليني برميل 

يوميا.
ويبدوا أن هذا االرتفاع لن يتوقف، حيث ذكرت 
وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول ٢٠٢5 فإن النمو 
فــي إنتاج النفط األميركي سيســاوي ما تنتجه 

السعودية في ذروة توسعها.

تراجع المخزونات
تراجعــت املخزونات النفطيــة بدول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية مبقدار ٢4٠ مليون 
برميل، وذلك بعد أن جتاوزت املخزونات متوسطها 
خالل 5 سنوات لتسجل مستوى قياسيا عند ٣8٠ 
مليون برميل، فإنها تراجعت إلى ١4٠ مليون برميل 
فوق املتوسط. فيما ذكر بنك »جولدمان ساكس« 
ان رغبة أوپيك في تقليص مخزونات النفط عبر 
ارتفاع الطلب قد تتحقق بصورة أقرب من املتوقع، 
مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إنهاء خطوة تقليص 

اإلنتاج في وقت مبكر من املقرر له.

تمديد خفض اإلنتاج لنهاية 2018
اتفق منتجو النفط في نهاية نوفمبر على 
متديد خفض اإلنتاج حتى نهاية العام ٢٠١8 
بعد أن رأوا آثارا إيجابية خلفض اإلنتاج 
على أسعار النفط فاإلصرار اجلماعي يأتي 
على الرغم من وجود خالفات ومعارضة 
الســتمرار اخلفض من بعض الدول وفي 
مقدمتها روسيا ومطالبات مبراجعة للموقف 

قبل يونيو املقبل.
ومــن املقــرر أن يقــوم منتجــو النفط 
مبراجعــة االتفــاق اجلديد بشــأن تقليص 
إنتاج اخلــام خالل اجتمــاع املنظمة القادم 

في يونيو ٢٠١8.

ملاذا يجب أن تخطط للتقاعد قبل بلوغ الـ 40؟
معظم الناس ال يخططون 
لتقاعدهم. بعضهم قد يدخر 
من أجــل تلك املرحلة، ولكن 
بشكل عشوائي ودون خطة 
وفــي الوقــت نفســه ال تبدأ 
األغلبية في التفكير بشــأن 
التخطيــط للتقاعــد إال حني 
يتجــاوزون اخلمســني مــن 

العمر.
في الواقع مييل الكثيرون 
إلى االرتكان فقط إلى خطط 
التقاعد اخلاصة بالشــركات 
التــي يعملــون بهــا أو إلــى 
الضمان االجتماعي، بدال من 
التفكير فــي كيفية االعتماد 
على أنفســهم في التخطيط 
مبهارة من أجل العيش بشكل 

جيد هذه املرحلة املهمة.
وفي احلقيقة، إذا سنحت 
لك الفرصة بسؤال أي متقاعد 
عن الشــيء الــذي لو عاد به 
الزمن لفعلــه، فهناك فرصة 
جيدة أن يخبرك بأنه يتمنى 
لو بدأ في التخطيط من أجل 
مرحلة التقاعد في أقرب وقت 

ممكن.
هــل هنــاك ما تســتطيع 

االستغناء عنه؟
كل شخص منا يوجد في 
رأسه تقدير معني حلجم املال 
الذي يأمل أن يكون لديه عندما 
يتقاعد. ميكنك حســاب هذا 

الرقم بطرق مختلفة، ولكن في 
النهاية يجب أن تضع العبارة 
التالية نصــب عينيك وأنت 
تفكر بالرقم اخلاص بك »يجب 
أال يتراجع أســلوب ونوعية 
حياتك في مرحلة التقاعد«.. 

وسنشرح هنا ملاذا.
القليلة  الســنوات  وفــي 
املاضيــة مــن عملــك، أنــت 
بالتأكيد اعتدت على نوعية 

فكيف سيمكنك تغطية تكلفة 
كل ذلك؟ ببساطة حجم املال 
الذي ادخرته على مدار سنوات 
عملك من أجــل هذه املرحلة 
هو احملدد لنوعيــة حياتك، 
وهل ســتبقى على حالها أو 

ستنحدر؟
أسئلة مبكرة ولكنها ملحة
٭ هــل ســيظل بإمكانك 
حتمل تكلفة منزلك )املؤجر( 

حتصــل عليــه في ســنوات 
عملــك األخيرة. فــي الواقع، 
يحصــل معظم النــاس على 
مبالغ أقل في فترات تقاعدهم، 
ولكن هــذا أيضا ال يعني أن 
نوعيــة حياتهــم تتغير، فال 
يــزال بإمكانهــم العيش في 
بيوتهم احلالية، واالحتفاظ 
بســياراتهم، ونفــس األمــر 
ينطبــق علــى كل جوانــب 
أسلوبهم املعيشي الذي لطاملا 

اعتادوا عليه.
لكن رمبا الشــيء األكثر 
أهميــة بالنظر إلــى تكوين 
امليزانية الشــهرية في فترة 
التقاعــد، هو أنك لم تعد في 
حاجــة القتطــاع جــزءا من 
دخلك من أجل التقاعد، ألنك 
أصبحــت تعيــش فــي هذه 

املرحلة بالفعل!
الفائــدة املركبــة..  قــوة 

التكلفة الباهظة للتأجيل
لالدخار نوعان من الفائدة 
األولى هي الفائدة البسيطة، 
التــي حتســب علــى املبلغ 
األصلــي فقط، فــي حني أن 
الفائدة املركبة حتسب على 
أساس مجموع املبلغ األصلي 

والفائدة املتراكمة.
فــي  التــزال  كنــت  إذا 
العشــرينيات فقــد تعتقــد 
أنــه اليــزال من املبكــر جدا 

معينــة مــن املعيشــة، وفي 
الغالــب يكــون الراتب الذي 
حتصل عليه من وظيفتك هو 
ما يحدد هذا املعيار. نوعية 
املعيشــة تشمل أشــياء مثل 
الســيارة واملنزل واإلجازات 
والنفقات الشــهرية وما إلى 

ذلك.
وبعد التقاعد، لم يعد هناك 
راتب تتسلمه نهاية كل شهر، 

وسيارات الدفع الرباعي التي 
متتلكها أم ستضيق امليزانية 

الشهرية بتلك التكاليف؟ 
٭ إذا كنت تذهب كل عام 
في عطلة مع زوجتك، هل هذا 

اليزال يناسب امليزانية؟
هــذا، ال يعني بالضرورة 
أنك ســوف حتتاج في فترة 
التقاعــد إلــى احلصول على 
الراتــب نفســه الــذي كنــت 

أن تبــدأ في االدخار من أجل 
التقاعد، وترى أنه ال مشكلة 
في االنتظار لـ 5 أو ١٠ أعوام 
قبل البدء في التفكير بشأن 
هــذه املرحلــة، ولكــن ما ال 
يدركه أغلبنا هــو أن تكلفة 
هذا التســويف باهظة جدا، 
لذلك إذا كان بإمكانك جتنيب 
٢ـ  5% فقط من راتبك، ستدرك 

الحقا أن األمر يستحق.
عمليًا باألمثلة.. ملاذا يجب 

أن تخطط مبكرا للتقاعد؟
بافتراض أن هناك 4 أفراد 
يخطــط كل منهــم الدخار 5 
آالف ريال من راتبه السنوي 
مــن أجل فتــرة التقاعد ملدة 
١٠ سنوات األول بدأ في سن 
٢5 عاما أمــا الثاني فبدأ في 
الـــ ٣5 عاما والثالث عند 45 
عاما واألخير عنــد 55 عاما 
وجميعهم سيتقاعد عند 65 
عاما ويحصل على عائد %8 

واليك النتائج:
الشخص األول: بعد انتهاء 
العشــر ســنوات ســيكون 
مجمــوع مــا لديه يســاوي 
٧٢.4٣١ ألــف ريال، ومبا أنه 
أصبح في سن الـ ٣5 ويخطط 
للتقاعد في الـ 65 فهذه األموال 
أمامها ٣٠ عاما لتنمو خاللها. 
في سن الـ 65 سيكون مجموع 
ما لديه في حســاب التقاعد 

اخلاص به يساوي ٧٢8.848 
ألف ريال.

الشــخص الثانــي: بعــد 
انتهاء العشر سنوات سيكون 
مجمــوع مــا لديه يســاوي 
٧٢.4٣١ ألف ريال، ولكن هذه 
األموال أمامها ٢٠ عاما لتنمو 
خاللها. في سن الـ 65 سيكون 
مجموع ما لديه في حســاب 
التقاعد اخلاص به يســاوي 

٣٣٧.59٧ ألف ريال.
الثالث: عندما  الشــخص 
يتوقــف هــذا الشــخص عن 
االدخار في سن الـ 55 سيكون 
مجموع ما لديه أيضا يساوي 
٧٢.4٣١ ألــف ريال، أمامها ١٠ 
سنوات فقط للنمو قبل حلول 
تاريــخ التقاعد. في ســن الـ 
65 سيكون إجمالي املوجود 
في حسابه التقاعدي يساوي 

١56.٣٧٣ ألف ريال.
الرابــع: هــذا  الشــخص 
الشخص بدأ في االدخار من 
أجــل التقاعد في الـــ 55 من 
عمــره، وبعد مرور العشــر 
السنوات أصبح لديه 4٣١.٧٢ 
ألف ريال، ولكن مبا أنه أصبح 
بالفعــل في الـ 65 من عمره، 
فــال يوجد أمام هــذا املال أي 
وقت من أجل النمو، وبالتالي 
ينتهي به احلال مع ذات املبلغ 

وهو ٧٢.4٣١ ألف ريال.

خفض اإلنتاج وتمديده أكبر العوامل الحاسمة بجانب اضطراب اإلمدادات

تعددت األسباب.. والنفط رابح في 2017
أداء سنوي منذ عام ٢٠٠٣.

أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
االسترليني منخفض بأكثر من 
١٠% أمام الدوالر منذ التصويت 
في يونيو العام املاضي لصالح 
االنفصال عن االحتاد األوروبي، 
البريطانيــة  العملــة  قفــزت 
9.5%في عام ٢٠١٧، وهو أقوى 

أداء لها منذ عام ٢٠٠9.
وقفز االسترليني ٠.5% إلى 
أعلى مستوى في ثالثة أسابيع 

عند ١.٣5١١ دوالر.
وانخفض الدوالر ٠.٣% إلى 
أدنى مســتوى في عشرة أيام 
عنــد ١١٢.56 ينا ويتجه لتكبد 
خســارة بنحو 4% أمام العملة 

اليابانية هذا العام. ولم تسجل 
عملة بتكوين تغيرا يذكر عند 
١4 ألفا و5٠٠ دوالر في بورصة 
بتستامب بعدما هبطت 6% يوم 

اخلميس املاضي.
وســجلت العملــة الرقمية 
األكثر شهرة في العالم مكاسب 
تفوق بكثير األصول التقليدية 
هذا العام مع صعودها بنسبة 

 .%١٣٠٠


