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خبراء :الهبوط الحاد للتضخم في مصر الشهر
الماضي يؤشر إلى عدم تعافي القدرة الشرائية
القاه���رة  -رويت���رز :هبط التضخم في مصر بش���كل كبير ،ف���ي كانون األول
الماض���ي ،في أحدث إش���ارة فيما يبدو إلى تحس���ن االقتصاد بع���د أن تضرر
المصريون بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في .2016
لكن خبراء اقتصاديين يقولون :إن انخفاض التضخم ربما أنه يظهر فقط أن
القدرة الشرائية للمصريين لم تتعاف حتى اآلن.
وكانت األسعار قفزت إلى مس���تويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف
قيمته بعد أن حرر البنك المركزي س���عر الصرف في تشرين الثاني  2016في
مس���عى للحصول على قرض بقيمة  12مليار دوالر من صن���دوق النقد الدولي
لتعزيز النمو االقتصادي بعد سنوات من االضطراب.
ومع وصول العملة المصرية إلي حوالى  17.7جنيه للدوالر مقارنة مع سعرها
قبل التعويم البالغ  8.88جني���ه ،اضطر المصريون لتعديل عاداتهم لإلنفاق
كي تتناسب مع انخفاض قيمة دخلهم ومدخراتهم بواقع النصف.
وأظهرت بيانات رسمية ،هذا األس���بوع ،أن تضخم أسعار المستهلكين في
الم���دن انخفض إل���ى  21.9بالمئة في كانون األول الماض���ي من  26بالمئة في
الش���هر الس���ابق .وهي أقل قراءة منذ تحرير س���عر الصرف .وهبط التضخم
األس���اس ،الذي يستثني السلع التي تتقلب أسعارها مثل األغذية ،إلى 19.86
في المئة من  25.53في المئة.
ومنذ تحرير سعر الصرف ،عثر المصدرون المصريون على أسواق جديدة وهو
م���ا قلص العجز التجاري للبالد ،وزادت احتياطيات النقد األجنبي واالس���تثمار
األجنبي المباشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.
لك���ن خبراء اقتصاديين يقولون :إن هبوط التضخ���م هو نتيجة لتأثير قوي
لسنة األساس ،وليس بالضرورة نتيجة النتعاش اقتصادي حقيقي.
وقالت علياء مم���دوح كبيرة الخبراء االقتصاديين ل���دى بلتون المالية" :بعد
تش���رين الثاني الماضي  ،2016كنت تقارن (التضخ���م) بالمعدالت المرتفعة
للفت���رة التي أعقبت التعويم ،لكن في كان���ون األول الماضي كان لديك تأثير
قوي لسنة األساس".
وتظهر بيانات أن التضخم العام الش���هري تراجع للم���رة األولى في عامين
ف���ي كان���ون األول الماضي بفعل انخفاض أس���عار الدواج���ن واللحوم وبعض
الخضروات والحبوب.

وقالت علياء" :ربما يشير التراجع إلى أن مستوى اإلنفاق لم يتعاف بالكامل،
خصوصًا ألن الطلب الموسمي يدفع في العادة معدالت (التضخم) لالرتفاع.
ً
ً
"كنا نتوقع معدال ش���هريًا عند  ،0.7-0.5لكن بدال من ذلك اس���تقر كل شيء
باستثناء أسعار األغذية التي انخفض بعضها".

تخفيضات اضطرارية للسعر
تقول ش���ركات إنتاج األغذي���ة :إنها ترغب في زيادة األس���عار للحفاظ على
الربحية ،لكن ذلك ليس بمقدورها ألن الس���وق ال يمكنها استيعاب أي زيادات
أخرى في السعر.
وقال هاني برزي رئيس مجل���س إدارة إيديتا للصناعات الغذائية ،أحد أكبر
منتجي األغذية في البالد" :نرغب في زيادة األس���عار لكن الس���وق غير مواتية
في الوقت الحالي".
واضط���ر تج���ار التجزئة أيضًا لخفض أس���عار بعض األغذي���ة مثل الدواجن
واللحوم الجتذاب المستهلكين مجددًا والذين أبعدتهم زيادات األسعار.
وقال إس���ماعيل جمال ،وهو صاحب متجر للدواجن في مدينة نصر" :الناس ال
تشتري...إحنا خايفين نبطل شغل لو مخفضناش األسعار".
ويقول خبراء اقتصاديون :إن القدرة الش���رائية يمكن أن تستغرق بين ثالث
إلى أربع سنوات كي تتعافي من صدمة التعويم.
وقال نعمان خال���د الخبير االقتصادي لدى س���ي.آي كابيتال إلدارة األصول:
"ش���رائح م���ن المجتمع تحول���ت من (اس���تهالك) اللحوم إل���ى الجبن كمصدر
للبروتين .هذا ما فعله التضخم بالمستهلكين".
وأض���اف :إن دورة اقتصادية كاملة تش���مل تعافي النش���اط وزيادة األجور
ضرورية قبل أن تعود القدرة الش���رائية إلى مس���تويات ما قبل تحرير س���عر
الصرف وقبل رؤية معدل معقول للتضخم.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع  700نقطة أساس منذ أن
حرر سعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع التضخم.
ويق���ول خب���راء اقتصاديون :إنه���م يتوقعون أن يبدأ البنك خفض أس���عار
الفائدة في االجتماع القادم للجنته للسياس���ة النقدي���ة المقرر أن يعقد في
 15شباط.

الدول األوروبية تعول أكثر من أي وقت
مضى على إمدادات الغاز من روسيا
موسكو  -أ ف ب :بلغ استهالك الغاز الروسي في أوروبا مستويات غير مسبوقة
وعلى الرغم من إعالن بروكسل منذ سنوات عزمها على تقليص اعتمادها على
مصدر اإلمداد هذا ،فهي ال تبدي أي ميل إلى الحد منه.
وأعلنت مجموعة "غازبروم" الروس���ية أن إمداداته���ا من الغاز إلى دول أوروبا
وتركيا سجلت مس���توى قياس���يا العام  2017بلغ  193,9مليار متر مكعب ،في
زيادة بحوالي  %8عن آخر مستوى قياسي حققته العام .2016
وهذا ما يش���كل بالطبع مصدر ارتياح على الصعي���د المالي للمجموعة التي
تعتمد على صادراتها كمصدر رئيس���ي ألرباحها ،لكن اإلنجاز يكتسي كذلك
طابعا سياس���يا على ضوء الخطوات الكثيرة التي يق���وم بها االتحاد األوروبي
بحثا عن مصادر تموين أخرى.
وقال رئيس "غازبروم" أليكس���ي ميلر إن هذه األرقام "تثبت الطلب المتزايد
للدول األوروبية على الغاز الروس���ي ،إنما كذل���ك موثوقية إمدادها بالكميات
المطلوبة".
وبلغت اإلمدادات إلى ألمانيا والنمسا مستوى قياسيا فيما ازدادت الصادرات
إلى فرنسا بنسبة  %6,8عن العام  ،2016بحسب أرقام أعلنتها "غازبروم".
وازدادت حصة الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا في السنوات الماضية وباتت
تمثل حوالي ثلث االستهالك اإلجمالي في القارة.
وتحقق ذلك على الرغم من ع���زم أوروبا على تنويع مصادرها ،وذلك على إثر
أزمات الغاز بين موسكو وكييف والتي تسببت في اضطرابات في اإلمداد.
وما س���اهم في ترس���يخ هذا الهدف التوتر القائم بين بروكس���ل وموسكو
من���ذ اندالع األزمة األوكرانية العام  ،2014والمخاوف من أن تعمد موس���كو إلى
التحكم بإمدادات الغاز لخدمة أهداف جيوسياسية.
وق���ال المحلل في مصرف "س���بيربنك س���ي آي بي" فاليري نيس���تيروف إن
زيادة الطلب األوروب���ي مردها بصورة خاصة "االنتعاش االقتصادي" في أوروبا
ومستوى االسعار "األكثر تنافسية حاليا من أسعار الفحم".
وإن كان نيستيروف رأى من المحتمل تراجع الصادرات الروسية إلى االتحاد
األوروبي هذه الس���نة بعد المس���توى المرتفع الذي س���جلته في  ،2017إال أنه
م���ن غير المرجح أن يتغير التوجه العام إذ "س���تحتفظ المجموعة على األرجح

بحصتها من السوق في أوروبا".
وأت���اح ارتف���اع الطلب األوروب���ي لمجموعة "غازب���روم" زي���ادة إنتاجها ،بعد
مستويات متدنية تاريخيا في السنوات األخيرة إثر تراجع حصتها من السوق
في روس���يا وخس���ارة أكبر زبائنها أوكرانيا التي أوقفت كل مش���تريات الغاز
الروسي منذ .2016
وتسعى "غازبروم" لتطوير خطوط أنابيب جديدة بدعم مالي من المجموعات
األوروبي���ة الكبرى حفاظا على حصتها من الس���وق ،غي���ر أن االتحاد األوروبي
يماطل.
وعرقلت بروكسل مشروع "ساوث ستريم" الروسي لنقل الغاز إلى جنوب أوروبا
عبر البحر االسود وبلغاريا ،وتبدي تحفظا حيال مشروعين باشرتهما روسيا منذ
ذلك الحين وهما خط "ترك س���تريم" لنقل الغاز عبر تركيا و"نورد س���تريم "2
لنق���ل الغاز عبر البلطيق ،وهما مش���روعان تبررهما "غازب���روم" بالنمو المتوقع
في الطلب االوروبي خالل السنوات المقبلة .ورأى الباحث في معهد أوكسفورد
لدراس���ات الطاقة تييري بروس "هناك انفصام بين الدبلوماسية والسوق في
اوروبا .الس���وق تختار الغ���از األقل كلفة لالنتاج والنقل إل���ى أوروبا ،وهو الغاز
الروس���ي .وأوروبا تقول إنها تعول أكثر مما ينبغي (على الغاز الروسي) لكنها
لم تقم بأي مسعى لتغيير ذلك".
وتابع "يمكن القول أن لدينا الفتات للحد من س���رعة الس���ير ،لكنها ال تعمل
ألن���ه ليس لدينا أجهزة رادار .ثمة آليات ضبط ،بدون أن تكون هناك وس���ائل
للتثبت من احترامها".
ول���م تكتف روس���يا بالمضي في مد خط���وط أنابيبها المكلف���ة والتي تثير
انزعاج أوروبا ،بل خطت مؤخرا خطوة كبرى في س���وق الغاز الطبيعي المس���ال
بشروعها في استغالل حقل "يامال" العمالق للغاز في القطب الشمالي والذي
باش���رت العمل فيه مجموعة "نوفاتيك" الروسية بمشاركة "توتال" الفرنسية
بصورة خاصة ،على أن يمد كال من أوروبا وآسيا عبر الناقالت.
ولف���ت تييري بروس إل���ى أن هدف تنوي���ع مصادر الغاز بالنس���بة لالتحاد
األوروب���ي يصطدم بعقبة بس���يطة ،وهو أن ذلك "يتس���بب بكلف���ة إضافية،
والسؤال المطروح هو من الذي سيدفع؟"

الصين تزيد تجارتها الخارجية وفائضها
مع الواليات المتحدة في العام الماضي
بكين  -أ ف ب :س���جلت الصين خالل الع���ام  2017ارتفاعا كبيرا في تجارتها
الخارجية مس���تفيدة من طلب عالمي قوي وظروف اقتصادية في تحسن ،فيما
س���اهم طلب داخلي مرتفع في تراجع فائضها التجاري اإلجمالي باستثناء مع
الواليات المتحدة حيث تفاقم اختالل التوازن لصالحها.
وازدادت ص���ادرات العمالق اآلس���يوي بالدوالر بنس���بة  %7,9العام الماضي،
مقابل ازدياد وارداتها بنس���بة  %15,9بحس���ب أرقام أصدرتها إدارة الجمارك،
امس ،في ارتفاع الفت بالمقارنة مع تراجع الرقمين بنس���بة  %7,7و %5,5على
التوالي العام .2016
وعلقت المحللة في ش���ركة "إيه إن زد" بيتي وانغ أن "نجاح العام  2017يضع
حدا النكماش في التجارة الصينية على مدى س���نتين ،وذلك بفضل انتعاش
الطلب في الصين نفسها كما في الخارج".
ويؤكد ارتفاع الصادرات إلى  2263مليار دوالر خالل العام على طلب متين من
الدول المتطورة كما من االس���واق الناشئة ،في توجه يعزز المبيعات الصينية
من المنتجات المصنعة وال سيما اإللكترونيات.
وازدادت الص���ادرات الصيني���ة إلى االتح���اد األوروبي والوالي���ات المتحدة،
شريكيها التجاريين الرئيسيين ،بنسبة  %9,7و %11,5على التوالي.
أما الواردات ،فبلغت  1841مليار دوالر ،مدعومة بارتفاع أس���عار المواد األولية
الذي ساهم في نصف االرتفاع المسجل العام الماضي.
كم���ا أن هذه الزيادة في ال���واردات نجمت عن طلب داخل���ي قوي ترافق مع
اس���تقرار القوة االقتصادية الثانية في العالم على ضوء اإلنفاق الش���ديد في
البنى التحتية وارتفاع اإلقراض .وساهم انتعاش الواردات في نهاية المطاف
في الحد بشكل طفيف من الفائض التجاري الصيني الهائل ليصل العام 2017
إلى  422مليار دوالر ،بتراجع  %17عن  510( 2016مليار دوالر).
غير أن الواليات المتحدة لم تستفد من هذا التوجه إذ ازداد عجزها التجاري
تجاه الصين بـ %10خالل العام ليصل إلى  276مليار دوالر ،ما من شأنه أن يثير
اس���تياء الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي غالبا ما انتقد بشدة الخلل في
الميزان التجاري جاعال من الموضع أحد شعارات نهجه.
وقامت إدارته التي تتهم بكين بالحمائية بفتح تحقيقات بش���أن االلمنيوم

والصلب الصينيين كما تناولت تحقيقات أخرى سياسة النظام الشيوعي على
صعيد الملكية الفكرية ،ما قد يعرض بكين لعقوبات.
وح���ذرت بيتي وانغ بأن "الغموض المحيط بالعالقات الصينية األميركية هو
عامل خطر (على المبادالت الصينية) على المدى القريب".
وأشارت إلى أنه إضافة إلى التحقيقات الجارية "ال يمكن أن نستبعد إمكانية
قيام الواليات المتحدة بتحركات أحادية تس���تهدف قطاعات محددة ،حتى لو
أن قيام حرب تجارية شاملة يبقى مستبعدا بقوة".
كم���ا يبقى األوروبيون أيض���ا متحفظين ،ودعا الرئيس الفرنس���ي إيمانويل
ماكرون خالل زيارة الدولة التي قام بها إلى بكين في مطلع األس���بوع إلى فتح
األسواق الصينية أكثر أمام الشركات األوروبية.
وتقلص الفائض التجاري الصيني تجاه االتحاد األوروبي بنس���بة  %2,9العام
الماضي إلى  127مليار دوالر.
اثن���ى المتحدث باس���م الجم���ارك الصينية هوانغ س���ونغبينغ على "اآلفاق
المش���رقة" لالقتصاد الصيني العام  2018على خلفية "االنتعاش االقتصادي
العالمي" ،إال أنه في الوقت نفس���ه أشار إلى "استمرار الغموض وعوامل زعزعة
االستقرار".
والواقع أن األرقام عكست صورة قاتمة لشهر كانون األول وحده.
فالصادرات س���جلت تباطؤا طفيفا الش���هر الماض���ي ( %10,9+بالمقارنة مع
الش���هر نفس���ه من العام الس���ابق) في حين تراجعت الواردات مسجلة نموا
بنسبة  %4,5مقابل حوالي  %18في تشرين الثاني.
أدى ه���ذا التباطؤ إلى ارتفاع الفائض الش���هري في التج���ارة الصينية إلى
حوالي  55مليار دوالر مقابل  40مليارا في تشرين الثاني.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات
"إنه أول ش���هر منذ منتصف  2016يكون في���ه ارتفاع الواردات أقل من ارتفاع
الصادرات ،ما يشير إلى آفاق نمو متباينة بين الصين وباقي العالم".
ورأى أن تراجع حجم الواردات هو "مؤشر لضعف محتمل في الطلب الصيني"
ف���ي وقت تخ���وض بكين حملة واس���عة لمكافحة التلوث تنعكس س���لبا على
النشاط الصناعي وال سيما مع أغالق العديد من المصانع.

متعاملون يتابعون حركة تداوالت األس���هم في بورصة نيويورك ،أمس .وارتفعت األس���هم األميركية إلى مس���تويات قياسية جديدة مدعومة بمكاسب
ألس���هم البنوك .وصعد المؤش���ر «داو جونز» الصناعي  %0.65إلى  25737.94نقطة ،بينما ارتفع المؤش���ر س���تاندرد آند بورز 500األوسع نطاقًا  ،%0.30إلى
(أ.ف.ب)
						
 2776.46نقطة .وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع  %0.08إلى  7221.68نقطة.

أميركا :أسعار المستهلكين تسجل أكبر ارتفاع في  11شهرًا
واش���نطن  -رويترز :سجلت أسعار المس���تهلكين األساس���ية في الواليات المتحدة
أكبر زيادة في  11ش���هرا خالل كانون األول في ظل زيادات كبيرة في تكلفة اإليجارات
والرعاية الصحية مما يعزز التوقعات بأن التضخم سيكتسب قوة دفع هذا العام.
وقالت وزارة العمل األميركية إن مؤش���ر أسعار المستهلكين الذي يستبعد مكونات
الغذاء والطاقة التي تتقلب أسعارها ارتفع  0.3بالمئة الشهر الماضي أيضا مع ارتفاع
أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والشاحنات والتأمين على السيارات.
وتلك أكبر زيادة في ما يس���مى بمؤش���ر أسعار المس���تهلكين األساسي منذ كانون
الثاني وتأتي بعد ارتفاع نس���بته  0.1بالمئة في تش���رين الثاني .وزاد مؤش���ر أسعار
المس���تهلكين األساس���ي  1.8بالمئة في  12ش���هرا حتى كانون األول ارتفاعا من 1.7
بالمئة في تشرين الثاني.
وكان خب���راء اقتص���اد اس���تطلعت رويت���رز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤش���ر أس���عار
المس���تهلكين  0.2بالمئة على أساس شهري واس���تقراره عند  1.7بالمئة على أساس
سنوي.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة في كانون األول مع إقبال األسر على
شراء مجموعة واسعة من الس���لع وجرى تعديل أرقام المبيعات للشهر السابق بالرفع،
مما يشير الى أن أكبر اقتصاد في العالم خرج من  2017بزخم قوي.
وقال���ت وزارة التجارة األميركية ،أمس ،إن مبيعات التجزئة زادت  0.4بالمئة الش���هر
الماضي .وعدلت الوزارة البيانات لش���هر تش���رين الثاني بالرف���ع لتظهر أن المبيعات
ارتفعت  0.9بالمئة بدال من قراءة سابقة أشارت إلى زيادة قدرها  0.8بالمئة.
وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة  5.4بالمئة في كانون األول.
وس���جلت المبيعات زيادة  4.2بالمئة في  2017مقارن���ة مع ارتفاع بلغ  3.2بالمئة في
. 2016
م���ن ناحية أخ���رى ،أظهرت البيان���ات االقتصادية الص���ادرة ،أم���س ،ارتفاع مخزون
الشركات خالل تشرين ثان الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة االميركية ،أمس ،أن المخزون ارتفع خالل تش���رين ثان الماضي

بنسبة 4ر %0في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بنسبة 3ر %0فقط.
وبحس���ب البيانات المعدل���ة فإن المخزون لم يس���جل أي تغيير خالل تش���رين أول
الماضي ،في حين كانت البيانات األولية قد أش���ارت إلى تراجع المخزون بنس���بة 1ر%0
خالل تشرين أول الماضي.
جاءت الزيادة األعلى من التوقعات لمخزون الش���ركات األمريكية خالل تش���رين ثان
الماضي ،جزئيا بسبب ارتفاع مخزون مستودعات الجملة الذي ارتفع بنسبة 8ر %0خالل
الشهر نفسه بعد تراجع بنسبة 4ر %0خالل تشرين أول الماضي.
وذك���رت وزارة التجارة أن مبيعات الش���ركات زادت بنس���بة 2ر %1خالل تش���رين ثان
الماضي ،بعد زيادة بنسبة 8ر %0خالل الشهر السابق.
في الوقت نفس���ه زادت مبيعات الجملة في أميركا خالل تشرين ثان الماضي بنسبة
5ر %1وزادت مبيعات الس���لع المصنعة بنس���بة 2ر ،%1في حين زادت مبيعات التجزئة
بنسبة 9ر %0خالل الشهر نفسه.
على صعيد آخر ،قالت وزارة الخزانة ،أول من أمس ،إن الحكومة األميركية سجلت عجزا
في الميزانية قدره 23
مليار دوالر في ديس���مبر كانون األول مقارنة مع عجز بلغ  27مليار دوالر في الش���هر
نفسه من العام الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون اس���تطلعت رويترز آراءهم قد توقع���وا عجزا قدره  40مليار
دوالر الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخزانة في البيان الشهري للميزانية إن العجز في األشهر الثالثة األولى
من الس���نة المالية الحالية بلغ  225مليار دوالر مقارنة مع عجز قدره  210مليارات دوالر
في الفترة نفس���ها من السنة المالية  . 2017وتبدأ السنة المالية في الواليات المتحدة
في أول تشرين األول.
وبل���غ إجمالي اإليرادات في كانون األول  326مليار دوالر بزيادة  2المئة عن الش���هر
نفسه من العام الماضي في حين ارتفعت المصروفات  1بالمئة إلى  349مليار دوالر.

ناقوس خطر يدق في آسيا مع بلوغ النفط  70دوالرًا للبرميل
س���نغافورة  -رويترز :ارتفعت أس���عار النفط فوق  70دوالرًا للبرميل للمرة األولى منذ
 ،2017في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن تخفيضات اإلنتاج التي تقودها
"أوبك" ستهيمن على السوق هذا العام.
لكن بعض المتعاملين يصدرون تحذيرًا من أن آس���يا ،أكبر منطقة مس���تهلكة للخام
في العالم ،تظهر دالئل على تصحيح نزولي قريب.
وارتفعت أس���عار العقود اآلجلة لخام القياس العالم���ي مزيج برنت بأكثر من  50في
المئة منذ منتصف  2017وبلغت  70دوالرًا للبرميل هذا األسبوع للمرة األولى منذ كانون
األول  .2014وتحرك متوس���ط أسعار النفط الخام في السوق البيع الحاضر في آسيا فوق
 70دوالرًا للبرميل في كانون الثاني.
وقال س���تيفن أينس رئي���س التداول لمنطقة آس���يا والمحيط اله���ادي لدى أواندا
للوس���اطة في العقود اآلجلة في س���نغافورة" :من المرجح جدًا أن يحدث تصحيح مفيد
(للسعر)".
ويق���ول متعاملون :إن أحد األس���باب هو أن المعروض م���ن المنتجات النفطية ما زال
وفيرًا .وفي الس���نوات الثالث الماضية حققت ش���ركات التكرير أرباحًا مرتفعة بس���بب
الرخص النسبي للنفط الخام الذي يستخدم في إنتاج وقود مثل الديزل والبنزين.
ونتيجة لذلك ،قامت شركات التكرير اآلسيوية بتكرير كميات غير مسبوقة بلغت 23
مليون برميل يوميًا من النفط الخام في أواخر .2017
وتنت���ج الصين ،أكبر مس���تهلك للنفط في آس���يا ،حالي���ًا الكثير م���ن الوقود حتى
أن ش���ركات التكرير فيها تحول���ت إلى التصدير للعثور على مش���ترين .وقد تنخفض
مشترياتها من الخام.
وارتفع���ت ص���ادرات الصين من الديزل حوالى  3000في المئ���ة منذ أوائل  2015إلى
مستوى قياسي يزيد على مليوني طن ،في كانون األول الماضي ،وفقًا لبيانات الجمارك.
وزادت ص���ادرات الصين م���ن البنزين  365بالمئة منذ أوائ���ل  2015لتصل إلى أكثر من
مليون طن في كانون األول.
وبل���غ إجمالي صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة مس���توى قياس���يًا في
ُ
كانون األول عند  6.17مليون طن ،وفقًا لبيانات للجمارك أعلنت ،أمس.
وقال س���وكريت فيجاياكار مدير تريفكتا الستش���ارات الطاقة" :هذا االنخفاض في
الهوامش قد يقلص طلب المصافي اآلس���يوية على المزيد من الخام في األمد القريب
ويؤثر سلبًا على أسعار (الخام) العالمية".
وانخفضت هوامش التكرير في س���نغافورة ،والتي تعد المعيار القياسي آلسيا90 ،
بالمئة من المس���توى المرتفع الذي سجلته في  2017إلى أقل من ستة دوالرات للبرميل
هذا األسبوع وهو أدنى مستوى موسمي في خمس سنوات.

ما الذي غذى االرتفاع؟

تركز اهتمام س���وق الخام حتى اآلن على عالمات على ش���ح في اإلمدادات في الوقت
الذي تقود فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا تخفيضات في اإلنتاج
تهدف إلى دعم األسعار.
ومع قوة االستهالك العالمي للنفط أيضًا في ظل متانة نمو االقتصاد العالمي يشعر
المستثمرون بالتفاؤل.
وقال أولي هانس���ن رئيس إس���تراتيجية الس���لع األولية ببنك ساكسو هذا األسبوع:
"األخب���ار اإليجابية تميل لجذب المزيد من االنتباه بالمقارنة مع المؤش���رات الس���لبية
المحتملة".
لك���ن ارتفاع إنتاج النفط األميركي ،وهو أحد المؤش���رات الس���لبية ،يهدد بتقويض
مساعي "أوبك" وروسيا الهادفة إلى خفض اإلمدادات.
وعلى الرغم من انخفاض في إنتاج النفط األميركي ،مؤخرًا ،بفعل طقس شديد البرودة
فإن من المتوقع على نطاق واس���ع أن يتجاوز اإلنتاج قريبًا حاجز العشرة ماليين برميل
يوميًا فيما يرجع باألس���اس إلى إنتاج النفط الصخري ،ما قد يدفع اإلنتاج األميركي إلى
مس���توى مماثل لما تضخه السعودية وروس���يا وهما من كبار المنتجين واللتان بلغت
ذروة إنتاجهم���ا أكثر م���ن  11مليون برميل يوميًا ونحو  10.7ملي���ون برميل يوميًا على
الترتيب في السنوات القليلة الماضية.
وقال لقم���ان أوتونوجا المحلل لدى إف.إكس.تي.إم للسمس���رة ف���ي العقود اآلجلة:
"أس���عار النفط كانت ترتفع بشكل ال يمكن إنكاره هذا األسبوع على الرغم من استمرار
المخاوف من أن تفقد موجة االرتفاع الحالية الزخم .يجب أن يبقي في الذهن أن الزيادة
في إنتاج النفط الصخري األميركي يمكن أن تعرض النفط لمخاطر نزولية".
وتتوق���ع إدارة معلومات الطاقة األميركية أن يتجاوز إنتاج النفط األميركي  11مليون
برميل يوميًا بحلول .2019
ويعني ارتفاع اإلمدادات األميركية أن أس���عار خام غرب تكساس الوسيط األميركي
ُ
تقل بأكثر من  5.5دوالر للبرميل عن س���عر برنت الذي تس���عر معظ���م إمدادات الخام
العالمية على أساسه.
ولالس���تفادة من أسعاره التنافس���ية ،ترتفع صادرات النفط الخام األميركي بما في
ذلك إلى آسيا.
ومع الشعور بوطأة المنافسة المتزايدة والضغوط من شركات التكرير خفضت إيران
والعراق ،ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في "أوبك" ،أس���عار نفطهما هذا األسبوع لكي
يحافظا على القدرة التنافسية.

تدهور التجارة بين الصين وكوريا
الشمالية إلى النصف نهاية العام الماضي
بكين  -أ ف ب :سجلت التجارة بين الصين وكوريا الشمالية تدهورًا جديدًا ،في كانون
األول الماضي ،متراجعة إلى أقل من النصف على مدى سنة ،وفق األرقام التي نشرتها
بكين وتشهد على تطبيق الصين العقوبات الدولية القاسية ضد بيونغ يانغ.
وخالل كانون األول الماضي وحده ،تراجع إجمالي واردات الصين من كوريا الش���مالية
بنسبة  %81,6على مدى سنة إلى  54,3مليون دوالر وفق الجمارك الصينية.
وفي الوقت نفس���ه ،قال المتحدث باسم إدارة الجمارك هوانغ سونغبنغ خالل مؤتمر
صحافي ،أمس :إن صادرات الصين إلى جارتها تراجعت بنس���بة  %23,4إلى  260مليون
دوالر مقارنة مع نهاية .2016
وتراجع إجمالي المبادالت التجارية إلى النصف أي بنس���بة  %50,6بين الجارتين في
كانون األول الماضي.
وخ�ل�ال  ،2017تراجعت صادرات كوريا الش���مالية إلى الصين بنس���بة  %33إلى 1,72
مليار دوالر ،في المقابل ازدادت صادرات الصين إلى جارتها بنسبة .%8,3
تبن���ت األمم المتحدة ،الس���نة الماضية ،ثالث مجموعات م���ن العقوبات االقتصادية

القاس���ية ضد بيونغ يانغ ،تشمل بشكل خاص قطاعات النفط والحديد والفحم والصيد
والنسيج بهدف إرغام البلد المنغلق على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث برنامجيه
النووي والباليستي.
وتؤكد الصين أنها تطبق العقوبات الدولية علمًا أن  %90من مبادالت كوريا الشمالية
الشمالية تجري معها.
لكن واش���نطن تطالب بكين بمضاعفة الضغوط على كوريا الش���مالية وال س���يما عبر
فرض حظر نفطي تام.
س���ممت التجارب النووية والبالستية الكورية الش���مالية العالقات بين بكين وبيونغ
يانغ الت���ي لم يقم زعيمها كيم جونغ أون باي زيارة إل���ى الصين منذ توليه الحكم وال
التقى الرئيس شي جينبينغ.
وتدعو الصين إلى حل سلمي لالزمة وتدافع للعودة إلى المفاوضات عما تسميه "فترة
تعلي���ق مزدوجة" ،في الوقت نفس���ه ،للتجارب النووية الكورية الش���مالية والمناورات
العسكرية األميركية مع كوريا الجنوبية ،لكن واشنطن ترفض ذلك.

