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»الغرفة«: نشجع املستثمر الكويتي 
القتناص الفرص في أوكرانيا

»بلومبيرغ«: صادرات النفط األميركي 
إلى آسيا تهدد منتجي الشرق األوسط

استقبل مســاعد املدير العام لدى غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عماد الزيد مبكتبه 
أمس سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت 

د.الكساندر بالنوتس.
وخالل اللقاء أشاد الزيد بجهود السفارة 
على تقوية العالقات التجارية بني البلدين 
من خالل بذل سبل التعاون املتعددة لتحقيق 
األهداف املشتركة كتكثيف زيارات الوفود 
االقتصادية، وكذلك إقامة املعارض التجارية 

بني البلدين.
وقــال ان الغرفــة ســتكون على تعاون 
مستمر مع السفارة وتقدمي خدماتها املتنوعة 
والترويج للفرص االستثمارية والتجارية 
املتاحة في أوكرانيا، وتشــجيع املســتثمر 
الكويتي القتناص هذه الفرص وعمل شراكات 

استراتيجية مع قطاع االعمال األوكراني.
وأكد الزيد أن الغرفة مستعدة للتعاون 
مع الســفارة في ســبيل تعزيــز العالقات 
االقتصادية املشتركة الكويتيةـ  االوكرانية.
الســفير د.الكســاندر  أعــرب  بــدوره، 
بالنوتس عن شــكره للغرفة على حســن 
االســتقبال والضيافة، مشيدا بالدور املهم 
التي تقوم بــه خلدمة االقتصادي الكويتي 

بشكل عام.
وقدم السفير بالنوتس عرضا عن خطط 
السفارة املستقبلية في إقامة عدة فعاليات 
تشرح اخلبرات األوكرانية في شتى املجاالت 
الثقافية، التعليمية، الرياضية، معربا عن 
أمله بالتعاون مع الغرفة في مجال األنشطة 

االقتصادية.

محمود عيسى

قالــت وكالــة بلومبيــرغ اإلخباريــة ان 
التنافــس بــني منتجــي النفــط األميركيني 
ونظرائهم في الشرق األوسط سجل ارتفاعا 
بدرجة كبيرة، حيث يشــق اخلام األميركي 
طريقه إلى قلب آسيا التي تعتبر سوق الطاقة 

األوسع واألكثر شهرة في العالم.
وأضافــت ان شــركة رويال داتش شــل 
البريطانية ـ الهولندية عرضت شــحنة من 
خام غرب تكساس الوسيط االميركي، والتي 
استحوذت على مؤشر دبي في أول ظهور لها 
 S&P على منصة التداول اآلسيوية على مؤشر
Global Platts املعروف على نطاق واسع، وفقا 
ملتداولني والبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
ورأت الوكالة ان عرض الشــحنة املقرر 
تسليمها إلى سنغافورة أو لشركة في ماليزيا 
في مواجهة معيار النفط في الشرق األوسط، 
يجعلها في منافســة مباشــرة مــع النفوط 
اخلليجية التي يتم إنتاجها في الســعودية 
وأبوظبي وقطر. وإن تدفق النفط األميركي 
ذات مرة إلى آســيا والذي اعتبر في حينها 

شــحنة ملرة واحــدة، قد توســع نطاقه في 
الســنوات األخيرة إلى شحنات أكثر تواترا 

وتكرارا.
وقالت بلومبيرغ ان الصادرات النفطية 
األميركية أدت إلى تآكل هيمنة خامات الشرق 
األوســط في آســيا، في وقت تقــوم منظمة 
أوپيك وحلفاؤها بتقييد إنتاجهم في محاولة 

لدعم األسعار. 
وقد ارتفعــت واردات كوريــا اجلنوبية 
من النفط االميركــي إلى حوالي 8.5 ماليني 
برميل في يونيو املاضي مقارنة بـ 3 ماليني 
برميل في الشهر ذاته من العام السابق. من 
املرجــح أن تزداد الشــحنات األميركية إلى 
آسيا بسبب بدء تشــغيل خطي أنابيب من 

حقل بيرميان هذا العام.
وقال املتعاملون إن العرض الذي تقدمت به 
شركة شل يتعلق بشحن خام غربي تكساس 
الوســيط للتسليم في الفترة من ١5 إلى ٢5 
أكتوبر بعالوة قدرها 4.55 دوالرات للبرميل 
عن السعر القياسي في دبي. وكانت الصفقة 
رهنا بقبول املشــتري املالك لسفينة تدعى 

.Phoenix Jamnagar

عماد الزيد مستقبال سفير أوكرانيا لدى الكويت

»كامكو«: 12.3% انخفاض أسعار نفط »أوپيك«
ذكر تقرير لشركة كامكو 
لالســتثمار أنــه فــي أطول 
التراجعــات  سلســلة مــن 
املتواصلة، انخفضت أسعار 
نفط أوپيك بنســبة 3.١٢%، 
فــي حني فقــد ســعر مزيج 
خــام برنت نســبة ١5% من 
قيمته خالل جلسات التداول 
الســت األولى من أغسطس 
اجلــاري، وذلك على خلفية 
تصاعد النزاع التجاري بني 
الواليات املتحــدة والصني. 
وبدأ الشهر بإعالن الرئيس 
األميركــي فــرض رســوم 
جمركية إضافية بنسبة ١٠% 
علــى واردات صينية بقيمة 
3٠٠ مليــار دوالر ابتداء من 
سبتمبر ٢٠١٩ مبا ساهم في 
تفاقم مخــاوف الطلب على 
النفط بينما تواصل الواليات 
املتحدة اإلنتاج مبستويات 

مرتفعة.
البيانــات  وأظهــرت 
الصادرة مؤخرا عن مختلف 
الوكاالت االقتصادية حول 
العالم إلى تباطؤ اقتصادي 
عاملي وشيك. وقد أدى ذلك 
إلى التأثير سلبا على إمكانية 
إعــادة التوازن الى ســوق 
النفط خالل العام احلالي كما 
كان متوقعا في وقت سابق، 
وساهم في دفع احملللني إلى 
خفض توقعات الطلب على 
النفط. من جهة أخرى، لعبت 
القضايا اجليوسياسية في 
منطقة اخلليج املسؤولة عن 
توفير أكثر من ٢3% من النفط 
العاملــي دورا ال يــكاد يذكر 
على صعيد أســعار النفط، 
حيــث كان تأثيــر املخاوف 
االقتصادية على األســعار 
أكثر بروزا، فمن جهة، لم يتم 
بعد التوصل إلى حل للنزاع 
التجاري األميركي - الصيني 
الــذي يواصل إلقــاء ظالله 

دوالرا   6٠ مســتوى  دون 
للبرميــل للمــرة األولــى 
منــذ نهاية ينايــر ٢٠١٩ مع 
انخفاض متوسط األسعار 
في النصف األول من الشهر 
بأكثــر من 8% على أســاس 

شهري.
وشهد متوســط أسعار 
خام النفط حتسنا هامشيا 
فــي يوليــو ٢٠١٩، حيــث 
قابــل التراجــع الذي منيت 
بــه األســعار فــي منتصف 
الشهر بعض املكاسب التي 
مت تسجيلها خالل النصف 
األول من الشهر واألسبوع 
األخير منه. وارتفع متوسط 
سعر خام األوبك بنسبة 8.٢% 
على أساس شهري وصوال 
إلى 64.7 دوالرا للبرميل، في 
حني بلغ متوسط سعر خام 
النفط الكويتي 64.٩ دوالرا 
للبرميــل، مســجال ارتفاعا 
هامشيا بنســبة 3.7% على 

أساس شهري.
من جهة أخــرى، تراجع 
سعر مزيج خام برنت ٠.٢% 
في املتوسط، حيث بلغ ٩.63 

وآسيا واحمليط الهادئ تراجعا 
في معدالت الطلب.

إنتاج األوپيك
تراجــع إنتــاج األوپيــك 
مجددا فــي يوليو ٢٠١٩ فيما 
اســتمرار جهــود  يعكــس 
األوپيك لدعم أسعار النفط. 
ويعد هذا الشهر الثامن على 
التوالي الذي يشــهد تراجع 
إنتــاج دول املنظمــة، حيث 
انخفــض متوســط اإلنتاج 
الشــهري مبعدل ٢.7 مليون 
برميل يوميا. وبلغ متوسط 
اإلنتاج ٢٩.87 مليون برميل 
يوميا بتراجع قدره ١3٠ ألف 
برميل يوميا وفقا للبيانات 
الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، 
فــي حــني أظهــرت مصــادر 
األوپيــك الثانويــة وصــول 
معدل اإلنتاج إلى ٢٩.6١ مليون 
برميل يوميا، أي بتراجع بلغ 
٢46 ألف برميل يوميا.  وبناء 
على أرقــام اإلنتاج اخلاصة 
باألوپيك، بلغ معدل االلتزام 
باتفاقية خفض اإلنتاج نحو 

١44% خالل يوليو ٢٠١٩.

دوالرا للبرميــل فــي يوليو 
.٢٠١٩

الطلب العاملي على النفط
ظلت توقعات منو الطلب 
على النفط للعام ٢٠٢٠ دون 
تغييــر عنــد مســتوى ١.١4 
مليون برميل يوميا مع توقع 
بأن يبلــغ متوســط الطلب 
اإلجمالي ١٠١.٠5 مليون برميل 
يوميا. إال انه في ظل استمرار 
الضغــوط االقتصادية، ذكر 
تقريــر أوپيــك أن توقعــات 
النمو في العام املقبل عرضة 
ملخاطر التراجع. ومن املتوقع 
أن يتمثل مصدر النمو خالل 
العام املقبل بصفة أساسية في 
الدول غير األعضاء مبنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، 
الســيما فــي الصــني ودول 
آســيا األخرى. فــي حني انه 
بالنسبة للدول التابعة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
من املتوقع أن تشــهد الدول 
األميركيــة التابعة للمنظمة 
منوا في الطلب، بينما يتوقع 
أن تشــهد الــدول األوروبية 

»برنت« فقد 15% من قيمته خالل جلسات التداول الست األولى من أغسطس
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على منو االقتصاد العاملي. 
وفي اجلهــة املقابلة تتزايد 
األرقام قتامة في ظل صدور 
العديد من البيانات السلبية 
التــي تراوحت بــني تراجع 
اإلنتاج الصناعي في الصني 
وانخفاض مبيعات السيارات 
في الهند وصوال إلى تراجع 
الصــادرات األملانية. وأدت 
النقاط املرجعية للبيانات إلى 
تزايد مخاوف املستثمرين 
والتسبب في قدر هائل من 
التقلبات في األسواق املالية 

والسلع.

االجتاهات الشهرية ألسعار 
النفط

بعد أن شــهدت أســعار 
النفط حتسنا هامشيا على 
أســاس شــهري في يوليو 
٢٠١٩، عــاودت تراجعها في 
أغســطس ٢٠١٩ مع وصول 
ســعر مزيج خام برنت إلى 
55.٠3 دوالرا للبرميل كما في 
7 أغسطس ٢٠١٩، متراجعا 
6.١% خالل يوم واحد فقط. 
وانخفضت األسعار إلى ما 

»الوطني«: منو االئتمان يتراجع إلى 4.8% بالربع الثاني
قــال تقريــر صــادر عن 
بنك الكويت الوطني إن منو 
االئتمان تباطأ هامشيا بنهاية 
الربع الثاني من ٢٠١٩ وصوال 
إلى 4.8% على أساس سنوي 
مقابل 5.٢% في مارس. ويعزى 
التباطؤ في األساس إلى اعتدال 
منو إقراض الشركات، والذي 
انخفض إلى 5.١% مقابل ١.%6 
فــي مارس، وإن كان مدفوعا 
أيضــا بتأثيــر منــو قــوي 
لإلقــراض في يونيــو ٢٠١8. 
واستمر تراجع منو اإلقراض 
الشخصي على خلفية ضعف 
مستويات اإلقراض السكني 
وذلك على النقيض من النمو 
الهائل الذي سجلته القروض 

االستهالكية.
وبالنظر إلى منو االقتصاد 
مبستويات مقبولة، والتدفق 
املستمر لإلنفاق احلكومي على 
املشاريع، والظروف املواتية 
على صعيد التوظيف، ودورة 
ســعر الفائــدة العاملية التي 
متيل اآلن نحو التيسير، لم 
يتوقع التقريــر تباطؤ منو 
االئتمان بدرجة كبيرة خالل 
األشــهر املقبلة، ومن املقرر 
أن يظل عند مستوى %5-4، 
فيما يقارب ضعف املتوسط 
البالغ ٢.3% في العام املاضي.

وأضاف التقرير ان تباطؤ 
منو إقراض الشركات في الربع 
الثاني يعزى إلى قطاع النفط 
والغاز، حيث ارتفعت معدالت 
االقتــراض فــي يونيو ٢٠١8 
على خلفية متويل مشــروع 
حكومــي كبير ضمــن قطاع 
الغاز الطبيعي املســال، ولو 
مت استثناء هذا املشروع لكان 
التجاري قد شــهد  اإلقراض 
ارتفاعــا هائال في هذا الربع. 
ومــن جهة أخــرى، كان هذا 
الربع جيدا بالنسبة لقروض 
القطاع العقاري التي ارتفعت 
8.٩% على أساس سنوي في 
يونيو، كما تسارع منو القطاع 
بوتيــرة قويــة خــالل العام 
احلالي مبا يشير إلى تعافي 
نشاط هذا القطاع. وكان أداء 
القطاعات األخرى متفاوتا، مع 
ضعف مســتويات اإلقراض 
للقطاعات األصغر حجما وان 
كانت ما تزال مرتفعة األهمية 
مثل قطــاع التجارة )4.٠%( 

وقطاع البناء )-6.١%(.
وكانــت األنبــاء املتعلقة 
الشــخصي  بقطاع اإلقراض 
مختلطــة، علــى الرغــم من 
اســتمرار اجتاهات األشــهر 
الســابقة، حيــث تباطأ منو 
القــروض اخلاصــة بشــراء 
العقــارات، والتي تســتحوذ 
مــن   %٩٠ حوالــي  علــى 
إجمالي القروض الشخصية 
)باســتثناء قــروض شــراء 

ارتفع منو اإلقراض لشــراء 
إلــى ٢.٢%  املاليــة  األوراق 
على أســاس ســنوي مقابل 
١.٢% بنهايــة الربع األول في 
ظل حتســن األوضاع بصفة 
عامــة خــالل العــام املاضي 
بسبب املواقف املواتية جتاه 
ســوق األوراق املاليــة بدعم 
مــن الترقيــة لالنضمام إلى 
املؤشــرات العاملية. وأخيرا، 
انخفض اإلقراض لشــركات 
االستثمار بنسبة ٢.3% على 
أساس سنوي في يونيو، إال 
أنه استقر على نطاق واسع في 
الربع الثاني بعد االنخفاض 
الهائــل الــذي شــهدته قيمة 

القروض في العام املاضي.
فــي ذات الوقــت، تراجع 
منــو الودائع إلــى ١.٢% على 
أساس سنوي في يونيو مقابل 
٢.4% في مارس على خلفية 
تراجع منو الودائع اخلاصة 
إلى ١.5% من 5.١% )على الرغم 

لسعر إعادة الشراء ملختلف 
االســتحقاقات. وكان بنــك 
الكويــت املركزي مؤخرا أقل 
نشــاطا مقارنة باالحتياطي 
الفيدرالي، حيث رفع ســعر 
أربــع مــرات مــن  اخلصــم 
أصل تســع  فقط قام خاللها 
االحتياطــي الفيدرالي برفع 
الفائــدة فــي دورة  أســعار 
النقدية  تشديد السياســات 
التي بدأت في ٢٠١5. وصرح 
البنك املركزي بأن قرار اإلبقاء 
على أسعار الفائدة يتماشى 
مع احلفاظ على هامش صحي 
لصالح الدينار والسماح ببيئة 
مواتيــة للنمــو االقتصادي. 
وفي ذات الوقت، ظل الدينار 
الكويتــي ثابتا علــى نطاق 
واسع مقابل الدوالر هذا العام 
عند مســتوى 3.٢٩ دوالرات 
مقابــل الدينار، إال أنه ارتفع 
مقابل اليورو )٢%( واجلنيه 

اإلسترليني )%6(.

من تسجيل منو شهري قوي 
في يونيو( بسبب تباطؤ منو 
الودائع ألجل. هذا، ولم يقابل 
ذلك النمــو الضعيف جزئيا 
علــى صعيد ودائــع القطاع 
اخلاص سوى حتسن االجتاه 
اخلاص بالودائع احلكومية، 
والتي قد تكون متقلبة وكانت 
ضعيفــة للغايــة فــي وقت 
ســابق من العام. وانعكاسا 
لتلك االجتاهــات، بلغ معدل 
منــو عرض النقــد مبفهومه 
الواسع )ن٢( إلى ١.6% فقط 
على أساس سنوي مقابل ٠.%5 

في مارس.
وفي أعقاب قيام االحتياطي 
الفيدرالــي األميركي بخفض 
الفائــدة بواقــع ٢5 نقطــة 
أســاس بنهايــة يوليو، قرر 
بنك الكويت املركزي اإلبقاء 
على أسعار الفائدة الرئيسية 
دون تغيير عند مستوى %3 
لسعر اخلصم و5.٢-٢5.%3 

8.9 % ارتفاعاً سنوياً لقروض القطاع العقاري

األوراق املاليــة( إلى نســبة 
4.٢% على أساس سنوي مقابل 
5.4% في مارس وبنحو نصف 
مستواها املســجل في العام 
الســابق. وعلى النقيض من 
ذلك، تزايد منو قطاع القروض 
االســتهالكية األصغر حجما 
مرة أخرى، حيث سجل منوا 
بنســبة ١8% مقابل 7.8% في 
مــارس، والتــي تعد أســرع 
وتيرة منو يســجلها القطاع 
منــذ أكثــر من ســتة أعوام. 
ويعكــس هــذا االنتعــاش 
التأثير املســتمر لسياسات 
البنــك املركزي جتــاه احلد 
مــن القيــود املفروضة على 
القــروض االســتهالكية في 
ديســمبر املاضي واســتنادا 
إلى افتراضــات معقولة، قد 
يتسارع معدل النمو السنوي 
بوتيرة أعلى خالل األشــهر 

املقبلة.
وعلــى صعيــد منفصل، 
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1.15 % منواً سنوياً مبعدل التضخم بالكويت
أظهرت األرقام الصادرة 
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء 
التضخــم  ارتفــاع معــدل 
بالكويت بنسبة ١.١5% خالل 
يوليو املاضي، على أســاس 

سنوي.
وأوضحت اإلدارة املركزية 
في تقرير صادر أمس أن الرقم 
القياسي ألســعار املستهلك 
ارتفع على أساس شهري في 
يوليو بنسبة ٠.٢6%، مقارنة 
بشهر يونيو املاضي، مسجال 

١١4.4 نقطة.
وســجلت أســعار كل املجموعات ضمن 
املؤشر ارتفاعا في يوليو املاضي، على أساس 
سنوي، بخالف مجموعة خدمات املسكن التي 

حققت هبوطا بنحو 78.٠%.
وكانــت كبرى املجموعات التي شــهدت 
ارتفاعــا خالل الشــهر املاضي على أســاس 
ســنوي مجموعة االتصاالت بواقع %4.7٩، 
تلتهــا مجموعة النقل بنســبة 4.68%، فيما 
سجلت السلع واخلدمات املتنوعة أقل ارتفاعا 

بنحو 56.٠%.

وعلى أساس شهري، سجلت 5 مجموعات 
مــن أصــل ١٢ مجموعة، ارتفاعــا في يوليو 
املاضي، يتصدرها األغذية واملشروبات بواقع 
١.٢%، فيما استقرت الـ 7 مجموعات املتبقية 

عند نفس مستوياتها في يونيو ٢٠١٩.
ويعتبر الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
من أهم املؤشرات االقتصادية التي تعتمد في 
متابعة تطور الوضع االقتصادي بالكويت. 
كما يعتبر هذا املؤشر عنصرا أساسيا ملتابعة 

التطور العام لألسعار بأسواق التجزئة.

خالل يوليو املاضي مسجالً 114.4 نقطة


