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لندن « -رويترز» :عزز ال��دوالر مكاسبه يوم األربعاء مع استمرار توخي األس��واق الحذر بشأن
محادثات التجارة بين الواليات المتحدة وكندا في حين تأثرت المعنويات بالضعف المستمر
في العملة الصينية.
وفي ظل شهية محدودة للمخاطرة  -حيث تراجع مؤشر لألسهم اآلسيوية لليوم العاشر على
التوالي وهبطت عمالت األسواق الناشئة بقيادة الروبية الهندية  -فقد باع المتعاملون العمالت
التي تعتبر منكشفة على مخاطر أي تصعيد في النزاع التجاري.

موجة بيع واسعة تعصف بعمالت األسواق الناشئة

نذر الحرب التجارية العاملية التزال قائمة
ثقة املستهلك في أميركا

املناخ التجاري
العاملي ملبد بالغيوم
في ظل زيادة
محتملة بالتعريفات
الجمركية بني الصني
وأميركا
توقعات بنمو
االقتﺻاد األميركي
 % 4.2في الربع
الثاني مدعومًا ببلوغ
ثقة املستهلك
أعلﯽ مستوياتها
في  18عامًا
توقعات برفع
االحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة 25
نقطة في اجتماعه
املقبل
انتعاش نمو االقتصاد
الياباني إلى % 1.9
في الربع الثاني

الناتج املحلي اإلجمالي لـ«اليورو»

اك� ��د ال �م��وج��ز االق� �ت� �ص ��ادي ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ان
ال � �ت ��وت ��رات ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ع��ال �م �ي��ة ط �غ��ت ع �ل��ى األج� �ن ��دة
االقتصادية خ��الل الشهر ال�م��اض��ي ،م��ع تنامي الخالف
األم �ي��رك��ي ال �ص �ي �ن��ي وم � �ح ��اوالت إع � ��ادة ت�ش�ك�ي��ل ات �ف��اق
النافتا الثالثي .حيث ك��ان من المقرر أن يعلن الرئيس
األميركي «ترامب» عن زيادة في الرسوم الجمركية على
واردات أخ ��رى م��ن ال�ص�ي��ن بقيمة  200م�ل�ي��ار دوالر في
أعقاب انتهاء فترة التشاور في أوائ��ل سبتمبر الحالي،
واحتمال حدوث رد فعل مماثل من الصين .وعلى الرغم
م��ن أن أم�ي��رك��ا والمكسيك اتفقتا على اتفاقية تجارية
ثنائية ،أك��د «ت��رام��ب» أن��ه م��ن دون ت �ن��ازالت ،ف��إن «كندا
ً
ستخرج» ،مهددا بإنهاء الصفقة الحالية.
ويتنامى القلق بشأن االستقرار في األس��واق الناشئة،
حيث تسببت األزمات االقتصادية في تركيا واألرجنتين
في ارتفاع حاد في أسعار العمالت ،مما اضطر األخيرة
إلى رفع أسعار الفائدة إلى  60في المئة .وقد أدت مخاوف
ال�ح��رب التجارية وق��وة ال ��دوالر إل��ى ف��رض ض�غ��وط على
العمالت في الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
وعلى الرغم من بعض المخاوف السياسية الداخلية
واس �ت �م��رار م �خ��اوف ال �ح��رب ال �ت �ج��اري��ة ،ظ�ل��ت األخ �ب��ار
االق�ت�ص��ادي��ة المحلية ف��ي أم�ي��رك��ا متفائلة ب��اس�ت�م��رار
ع�ل��ى م� ��دار ال�ش�ه��ر ال �م��اض��ي .ف�ق��د زادت ت��وق �ع��ات نمو
الناتج المحلي اإلج�م��ال��ي إل��ى  4.2٪ف��ي ال��رب��ع الثاني
من  2018من مستويات سابقة قوية أيضا عند ،4.1٪
وذل��ك بفضل النمو ال�ق��وي ف��ي إن�ف��اق المستهلك (ال��ذي
ال ي��زال أق��ل بشكل طفيف م��ن التقدير ال�س��اب��ق) البالغ
 3.8في المئة .ويجمع المحللون أن النمو االقتصادي
سوف يعتدل إلى حوالي  3في المئة في الربع الثالث،
ً
لكن التشتت حول هذه التوقعات ال يزال ملموسا ،حيث
ً
يميل بعض المحللين إلى نسبة  4في المئة نظرا للقوة
ً
المستمرة في البيانات أخيرا.
ّ
والي��زال القطاع االستهالكي ال��ذي يشكل أكثر من ثلثي
ً
االقتصاد يواصل ّ
تقدمه الملحوظ مدفوعا بانخفاض
م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة ،وخ �ف��ض ال �ض��رائ��ب وارت � �ف ��اع س��وق
األس� �ه ��م ،م ��ع ع ��دم ت ��أث ��ره ح �ت��ى اآلن ب �م �ع��دالت ال �ف��ائ��دة
المرتفعة أو مخاوف الحرب التجارية .وبالفعل ،وصلت
ثقة المستهلك في أغسطس إل��ى أعلى مستوياتها منذ

أك�ت��وب��ر ع ��ام  ، 2000وارت �ف��ع م �ع��دل ن�م��و ال��وظ��ائ��ف م��رة
أخرى في األشهر األخيرة بعد أن تباطأ العام الماضي،
حيث بلغت مستويات البطالة  3.9٪في يوليو لتقترب
ً
بذلك م��ن أدن��ى مستوياتها منذ ثمانية عشر ع��ام��ا في
م��اي��و ال�م��اض��ي حين وص�ل��ت إل��ى  3.8ف��ي ال�م�ئ��ة .وارت�ف��ع
اإلنفاق االستهالكي في يوليو بنسبة  5.2في المئة على
أس��اس سنوي (من حيث القيمة النقدية) مقابل  4.6في
المئة في النصف األول من العام الحالي ،مما يشير إلى
بداية قوية للربع الثالث.
ً
وف��ي ال��وق��ت نفسه ،يشير قطاع األع�م��ال أي�ض��ا إل��ى نمو
ق��وي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت��راج��ع الطفيف ف��ي م��ؤش��ر ISM
ل�ل�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي وم��ؤش��ر م��دي��ري ال�م�ش�ت��ري��ات لشهر
يوليو (في كل من قطاعي التصنيع والخدمات) ومؤشر
مديري المشتريات في أغسطس .إذ تشير الشركات إلى
ارت �ف��اع التكاليف وض �غ��وط األس �ع��ار ل�ي��س ف�ق��ط بسبب
التأثيرات الجمركية ولكن أيضا بسبب نقص المهارات
والمواد على نحو متزايد .ومع ذلك ،ارتفعت األرباح (بعد
الضريبة) بنسبة  16ف��ي المئة على أس��اس سنوي في
الربع الثاني من  2018وذلك بدعم ملحوظ من تخفيض
الضريبة على الشركات إلى  21في المئة منذ يناير .ومن

انتعشت أسعار مزيج برنت في أغسطس
بنسبة  ٪4.3على أساس شهري إلى 77.4
ً
دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل .وق��د ج ��اءت االرت�ف��اع��ات
ّ
ف��ي األس �ع��ار م��دع��وم��ة ب�م��ؤش��رات تقلص
اإلم � � ��دادات إل ��ى ال �س��وق وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن ال�م�خ��اوف م��ن تأثير ت��ده��ور العالقات
التجارية بين أميركا والصين على النمو

ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت �ص��اع��د ال �ت��وت��رات
ال �ت �ج��اري��ة م ��ع أم �ي ��رك ��ا ،اس �ت �ق��ر نمو
ال� �ص ��ادرات الصينية ف��ي ي��ول�ي��و عند
 12.2ف��ي ال�م�ئ��ة ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي،
ً
ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف اليوان.
إال أن هنالك مؤشرات أخرى تشير إلى
وجود ضغوط سلبية على االقتصاد،
حيث يصاحب آث��ار جهود الحكومة
ً
لتخفيف اإلقراض والدين تدهورا في
العالقات التجارية .وعلى صعيد اخر
ح��اف��ظ ن �م��و اإلن� �ت ��اج ال �ص �ن��اع��ي على
ثباته عند  6.0ف��ي المئة على أس��اس

ً
ال�ع��ال�م��ي .وج ��اء ال�ط�ل��ب ال�ع��ال�م��ي ق��وي��ا ،في
حين تأثر اإلنتاج العالمي باالنقطاعات في
بحر الشمال وانخفاض اإلنتاج في ليبيا
وف �ن��زوي��ال وإي � ��ران .وي�ع�ت�ق��د أن ص ��ادرات
إيران قد تراجعت بما ال يقل عن  600ألف
ً
برميل يوميا ،أو  28في المئة في أغسطس
م��ع ب��دء العقوبات المالية األم�ي��رك�ي��ة .ومع

تكرمي الكويتيني احلائزين على امليداليات
وبهذه المناسبة قال العيسى« :تحرص شركة
االتصاالت الكويتية  VIVAعلى دعم الرياضة
والرياضيين الكويتيين ،من خالل مبادراتها
التي تعتبر من أول��وي��ات برنامج المسؤولية
االجتماعية ال�ت��ي تسعى م��ن خ��الل��ه إل��ى دعم
وم ��ؤازرة ك��ل ري��اض��ي يمثل دول��ة ال�ك��وي��ت في
ً
ال��داخ��ل وال �خ��ارج وي�ح�ق��ق اإلن� �ج ��ازات ،فضال
عن رعايتها للعديد من الفعاليات واألنشطة
الرياضية».
وكانت « »VIVAقد أعلنت عن تجديد رعايتها
لالتحاد الكويتي لكرة القدم وجميع بطوالته
الكروية للموسم الرياضي .2019/2018

المتوقع بشكل متزايد أن ي�ق��وم االحتياطي الفيدرالي
ب��زي��ادة أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة ب�م�ق��دار  25نقطة أس ��اس للمرة
الثالثة هذا العام في اجتماعه حول السياسة النقدية في
 26-25سبتمبر ،ما سيصل بسعر الفائدة إلى مستويات
 2.25-2.00في المئة .ومع ذلك ،فإن إمكانية زيادة أخرى
ف��ي ديسمبر ال ت ��زال ق��ائ�م��ة ،م��ع تسعير ال�ع�ق��ود اآلج�ل��ة
وفق احتمالية االرتفاع بنسبة  71في المئة .وقد أظهر
محضر االجتماع السابق للبنك المركزي أن المسئولين،
رغم قلقهم إزاء التصعيد ،ما زالوا ملتزمين بالتضييق
ً
التدريجي للسياسة جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن ما
ً
يعتبر مستوى «م�ح��اي��دا» لمعدالت ال�ف��ائ��دة  -رب�م��ا في
حدود  ، - 3.0٪-2.5باإلضافة إلى أن الفارق بين أسعار
الفائدة الطويلة والقصيرة ب��دأ يقترب من المستويات
السلبية التي كانت تنذر في السابق بحدوث انكماش
اقتصادي .عالوة على ذلك ،تم احتواء الضغوط السعرية
بشكل نسبي ،مع ارت�ف��اع التضخم األس��اس إل��ى  2.0في
ً
المئة في يوليو تماشيا مع هدف البنك.
زادت التوقعات حيال النمو االقتصادي للربع الثاني في
منطقة اليورو إلى  0.4٪على أساس ربع سنوي من 0.3
ً
سنويا)  ،وذلك بفضل النمو
في المئة قبل ( 1.5في المئة

تحديات ﺻينية
سنوي ف��ي يوليو ،بينما ت��راج��ع نمو
استثمارات األص��ول الثابتة إل��ى 5.4
في المئة .في الوقت نفسه ،انخفضت
ب�ي��ان��ات م��ؤش��ر م��دي��ري ال�م�ش�ت��ري��ات
التصنيعي ( Caixin Markitال�ت��ي
ت��رك��ز ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة إل��ى
المتوسطة) إلى أدن��ى مستوى خالل
ً
أرب� �ع ��ة ع �ش��ر ش� �ه ��را ع �ن��د  50.6في
أغسطس وذلك على خلفية انخفاض
طلبات التصدير.
وق� ��د أع �ل �ن��ت ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن سلسلة
م � ��ن اإلج� � � � � � � ��راءات ال� �م ��ال� �ي ��ة ل �ت �ع��زي��ز

انتعاش أسعار النفط

«ّ »VIVAكرمت أبطال «اآلسياد»

ك� ّ�رم��ت ش��رك��ة االت �ص��االت الكويتية «،»VIVA
األب�ط��ال الكويتيين الحائزين على ميداليات
ذه�ب�ي��ة ،فضية وب��رون��زي��ة ،ف��ي دورة األل�ع��اب
ً
اآلس � �ي� ��وي� ��ة  2018ال � �ت ��ي أق� �ي� �م ��ت أخ� � �ي � ��را ف��ي
العاصمة األندونسية جاكرتا.
وقدم عبدالرزاق العيسى ،مدير إدارة اتصاالت
ً
الشركات في  ،VIVAدروع��ا تكريمية وجوائز
ل��ألب �ط��ال ،ب�ح�ض��ور رئ �ي��س االت �ح��اد الكويتي
ل�ك��رة ال �ق��دم ال�ش�ي��خ أح�م��د ال�ي��وس��ف ال�ص�ب��اح،
وذل��ك عقب ال�م�ب��اراة ال��ودي��ة ال�ت��ي أقيمت بين
منتخبي ال �ك��وي��ت وال �ع ��راق ع�ل��ى م�ل�ع��ب علي
صباح السالم.

التضخم في أميركا وأسعار الفائدة

ال �ن �ش��اط االق� �ت� �ص ��ادي ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ال�ض��ري�ب�ي��ة ع�ل��ى قطاع
ال �ب �ح��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ت�س��ري��ع م�ب�ي�ع��ات ال �س �ن��دات ال�خ��اص��ة
ل��زي��ادة اإلن�ف��اق الحكومي على البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وش �م �ل��ت اإلج � � ��راءات ك��ذل��ك
ح��ث ال�س�ل�ط��ات ال�م�ح�ل�ي��ة ع�ل��ى إن�ف��اق
األم� ��وال غ�ي��ر ال�م�س�ت�خ��دم��ة .ح�ي��ث أن
النمو االقتصادي تباطأ إل��ى  6.7في
المئة ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي م��ع استهداف
ال�ح�ك��وم��ة  6.5ف��ي ال�م�ئ��ة ل �ع��ام 2018
بشكل عام.

سعر مزيج برنت

القوي في ألمانيا .وق��د خفف ه��ذا المخاوف من حدوث
انكماش ح��اد ،حيث ك��ان النمو عند  0.7٪خ��الل معظم
ُ
العام الماضي ،إال أن نتائج االستطالعات تظهر أن الثقة
بدأت تتضرر من ضعف الطلب والقلق حول الرسوم ،ال
سيما في قطاع التصدير .فعلى سبيل المثال ،انخفض
م��ؤش��ر م��دي��ري ال �م �ش �ت��ري��ات ال�ت�ص�ن�ي�ع��ي إل ��ى  54.6في
أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر .2016
ً
كما أن هناك قلقا بشأن التوقعات في إيطاليا ،حيث أدى
تباطؤ النمو وارت �ف��اع ال��دي��ن واالض�ط��راب��ات السياسية
إل��ى ارت�ف��اع ع��وائ��د ال�س�ن��دات الحكومية ،وإص ��دار وكالة
فيتش نظرة سلبية ف��ي تصنيفها االئتماني إليطاليا
عند .BBB
ً
ال ي��زال البنك ال�م��رك��زي األوروب ��ي متفائال ب��أن التعافي
االق �ت �ص��ادي ق��ائ��م ع�ل��ى أس��س ص�ل�ب��ة ،ول�ك��ن ف��ي محضر
ّ
اجتماعه األخير حول السياسة ،أك��د أنه سيحافظ على
ن�ه��ج ح��ذر إلزال ��ة ال�ت�ح�ف�ي��زات ال�ن�ق��دي��ة ،م��ع اإلب �ق��اء على
أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من العام
 .2019وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن التضخم ال�ع��ام ق��د بلغ  2في
المئة على أس��اس سنوي في أغسطس ،إال أن التضخم
األس��اس ك��ان أضعف بنسبة  1.0في المئة .وي��رى البنك
بأن النمو االقتصادي والمؤشرات األخيرة حول ارتفاع
األجور سيسهمان في دعم التضخم للوصول نحو هدفه
القريب واألدنى بقليل من  2في المئة ،وذلك على المدى
المتوسط.
انتعش الناتج المحلي اإلجمالي الياباني المحول إلى
أساس سنوي ليبلغ  1.9في المئة في الربع الثاني من
 ،2018وهو أعلى من المتوقع منذ انكماشه إلى  0.9في
المئة في الربع األول من  ،2018حيث ساهمت قوة اإلنفاق
االستهالكي (الذي يشكل حوالي  60في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي) وقوة استثمار الشركات في تعويض
الضعف المستمر ف��ي نمو ال �ص��ادرات .وعلى ال��رغ��م من
ً
االنتعاش القوي ،ال تزال مخاطر التراجع قائمة .وعادة
م��ا تكون التقديرات األول�ي��ة للنمو ف��ي ال�ي��اب��ان متقلبة،
حيث م��ن ال�م�ق��رر إج ��راء م��راج�ع��ة ف��ي منتصف سبتمبر
ال � �ج� ��اري .وم� ��ن ال �م �ت��وق��ع أن ت�س�ت�م��ر م �ش��اك��ل ال �ت �ج��ارة
العالمية في عرقلة نمو ال�ص��ادرات على المدى القريب
والمتوسط على األقل.

ركود األوضاع االقتصادية في منطقة الخليج
ف��رض ال�م��زي��د م��ن ال�ع�ق��وب��ات النفطية في
نوفمبر ،وم��ن المحتمل أن ت�خ��رج المزيد
من البراميل اإليرانية من السوق .وقد أدت
تلك التطورات إلى موجة من مراجعة ورفع
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن ق�ب��ل ال�م�ح�ل�ل�ي��ن ،حيث
ً
يتوقع بلوغ متوسط السعر نحو  72دوالرا
للعامين الحالي و.2019

ارتفاع أسهم أوروبا
ل�ن��دن « -روي �ت ��رز» :ارت�ف�ع��ت األس �ه��م األوروب �ي��ة في
ال �ت �ع��ام��الت ال �ص �ب��اح �ي��ة ب ��دع ��م م ��ن األداء ال �ق��وي
لقطاعي النفط والتعدين ،مع تجاهل المستثمرين
ض �ع ��ف أداء األس � �ه� ��م اآلس � �ي ��وي ��ة وس � ��ط ت �ص��اع��د
التوترات بين الواليات المتحدة والصين.
وارت �ف��ع ال�م��ؤش��ر ستوكس  600األوروب ��ي ومؤشر
أسهم منطقة اليورو  0.2في المئة لكل منهما رغم
الخسائر الحادة التي منيت بها األسهم اآلسيوية
ب�ع��دم��ا ق ��ال ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب إن
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة تتخذ «م��وق�ف��ا ص��ارم��ا» تجاه
الصين بخصوص التجارة.
وزاد م��ؤش��ر ق�ط��اع النفط األوروب� ��ي  1.2ف��ي المئة
ب �ع��دم��ا ارت �ف �ع��ت أس� �ع ��ار ال� �خ ��ام ب �ف �ض��ل ان �خ �ف��اض
مخزونات الخام األميركية ،في حين صعد مؤشر
قطاع التعدين واحدا في المئة.
وسجلت بعض األسهم تحركات كبيرة بفعل نتائج
وتكهنات دمج واستحواذ.
وقفز سهم جاالباجوس الهولندية للتكنولوجيا
الحيوية  16.2ف��ي المئة ليتصدر المكاسب على
س� �ت ��وك ��س ،ب �ع��د ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة ل� �ت� �ج ��ارب ع�ل��ى
ع �ق��اره��ا ف�ي�ل�ج��وت�ي�ن�ي��ب ل �ع��الج ال �ت �ه��اب ال�م�ف��اص��ل
الروماتويدي.
وهبط سهم «إس.إس.إي» البريطانية للطاقة 8.5
ف��ي ال�م�ئ��ة ب�ع��دم��ا ح ��ذرت ال �ش��رك��ة م��ن أن أرب��اح�ه��ا
للنصف األول ستقل إلى النصف مقارنة مع العام
ال �م��اض��ي ،واص� �ف ��ة أداء ه � � ��ا ال �م��ال��ي ب��أن��ه «م�ح�ب��ط
ومؤسف».
وارتفع سهم إنديتكس مالكة زارا اثنين في المئة
ليتصدر مؤشر البورصة اإلسبانية بعدما قالت
ش��رك��ة ب�ي��ع ال�م��الب��س ب��ال�ت�ج��زئ��ة إن �ه��ا ت�ت��وق��ع نمو
هامش الربح في النصف الثاني.
وت � �ص� ��در س �ه ��م س ��ال� �ف ��ات ��وري ف� �ي ��راج ��ام ��و م��ؤش��ر
البورصة اإليطالية بصعوده  4.3في المئة ،بفعل
م��ا ق��ال المتعاملون إنها إش��اع��ات ع��ن صفقة دمج
واستحواذ محتملة.

ات�س�م��ت ال �ت �ط��ورات االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي خالل موسم الصيف بالهدوء المعتاد ،في
حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن األداء المالي على
ال�م��دى القريب م��ع مزيد م��ن التفاؤل بشأن توقعات النمو.
وج��اء أداء مؤشر مديري المشتريات للسعودية واإلم��ارات
ً
في أغسطس عند  55.1و 55.0على التوالي ،تماشيا مع قوة
االقتصادات غير النفطية .وفي الوقت نفسه ،أفادت التقارير

أن االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية قد تم تعليقه أو
تأجيله على األقل حتى تصبح الظروف «أكثر مالءمة» .كما
أفادت أرامكو أنها بصدد االستحواذ على حصة «صندوق
االستثمارات العامة» البالغة  70في المئة (بقيمة  70مليار
دوالر) في شركة «سابك» السعودية للبتروكيماويات .كما
ق��ام ال�ص�ن��دوق نفسه بتأمين ق��رض��ه المصرفي التجاري
األول البالغ  11مليار دوالر لتمويل أنشطته.

تراجع أسعار الذهب

«رويترز» :تراجعت أسعار الذهب مع انخفاض
ال � �ي� ��وان وس � ��ط م � �خ� ��اوف م� ��ن ت �ص��اع��د ال �ح��رب
ال �ت �ج��اري��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م��ا زاد تكلفة
ال�م�ع��دن ع�ل��ى ال�م�ش�ت��ري��ن ب�ث��ان��ي أك �ب��ر اق�ت�ص��اد
في العالم.
واج��ه ال��ذه��ب م�ق��اوم��ة فنية ق��وي��ة ب�ع��د أن فشل
ف� ��ي اخ � �ت� ��راق م� �س� �ت ��وى  1200دوالر ل��ألوق �ي��ة
(األونصة).
وك��ان السعر ال�ف��وري للذهب منخفضا  0.3في
ً
المئة عند  1194.41دوالرا لألوقية بعد أن نزل
إل ��ى أق ��ل م�س�ت��وي��ات��ه م�ن��ذ  24أغ�س�ط��س ع�ن��دم��ا
ً
سجل  1187.21دوالرا يوم الثالثاء.

وانخفضت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.3
ً
في المئة إلى  1198.90دوالرا لألوقية.
وق��ال رون��ال��د ل��ون��غ كبير المتعاملين ل��دى لي
تشيونغ لتداول الذهب في هونغ كونغ «هناك
بعض ض�غ��وط البيع ف��ي ال�ي��وان م��ا ي��ؤث��ر على
الذهب ،أيضا ،الناس م�ت��رددون في الشراء ألن
 1200دوالر مستوى مقاومة قوي بعد أن باء ت
محاولة اختراقه بالفشل الليلة الماضية».
وح ��دا ال �ن��زاع ال �ت �ج��اري ب�ي��ن واش �ن �ط��ن وب�ك�ي��ن
بالمستثمرين لشراء الدوالر األميركي اعتقادا
بأن الواليات المتحدة لديها األقل لتخسره في
ذلك الصراع.

