
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

تمديد أوبك وحلفائها لتخفيضات اإلنتاج يقفز بأسعار 
 دوالر للبرميل 70النفط إلى حاجز 

 قيبعمر الن >
 إقتصادي أول

 +965 2259 5360 
omarnakib@nbk.com 
 

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   1220 مارس 10 

 أسواق النفط

 نبذة مختصرة

قرار األوبك وحلفائها األخيرة بتجديد تخفيضات اإلمدادات حتى مايو المقبل، وبدأت األسواق التي تفاجأت بهذا  النفط بعدارتفعت أسعار 

ليص اإلمدادات في ظل توقعات تعافي االقتصاد وتحسن الطلب على النفط خالل العام الحالي بفضل تسارع وتيرة القرار في تسعير إمكانية تق

دوالرًا في مواجهة العجز في  70برامج لقاحات فيروس كورونا. وحاولت أسعار العقود اآلجلة لمزيج خام برنت اختراق حاجز الـ 

اجع مخزونات الخام العالمية. وتم رفع توقعات أسعار النفط لهذا العام على الرغم من استبعاد اإلمدادات على المدى القريب وتسارع وتيرة تر

 استمرار تلك الديناميكيات اإليجابية لألعوام المقبلة.
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  وأدى قرار األوبك وحلفائها والمقترح من السعودية بتمديد خفض حصص إنتاج

 %8النفط في أبريل لمدة شهر واحد على األقل إلى ارتفاع أسعار النفط بحوالي 

بنهاية تداوالت يوم الجمعة الماضي. وأستقر سعر خام النفط المرجعي، مزيج خام 

يعد أعلى إغالق يسجله منذ مايو دوالراً للبرميل، فيما  69.4برنت، عند مستوى 

وليواصل بذلك مكاسبه األسبوعية لألسبوع السابع على التوالي )الرسم  2019

 (1البياني 

  فيما يعد   2021تقريبا منذ بداية عام  %34وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة

منذ بداية الربع  %69كما قفز بنسبة   –أفضل مستويات يسجلها على اإلطالق 

وذلك نظراً لوضع المتداولين في اعتبارهم تضييق امدادات  2020من عام  الرابع

 .أسواق النفط بفضل جهود السعودية وحلفائها

   وتمثلت أبرز القوى الدافعة لنمو أسعار النفط في إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي

كبير وتزايد الطلب على النفط هذا العام بفضل طرح برامج لقاحات فيروس كورونا 

ي بعض الدول الرئيسية المستوردة للنفط. كما تعتبر حزم تحفيز االقتصاد العالمية، ف

 1.9مثل خطة  التحفيز األمريكية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والبالغ قيمتها 

 .تريليون دوالر والتي سيتم إقرارها قريباً من قبل إدارة الرئيس بايدن

 ير توقعات السوق بشأن تقليص المعروض وتنعكس التدفقات المالية إلى النفط وتغ

على المدى القريب بشكل أفضل في ميل منحى أسعار مزيج خام برنت نحو التراجع 

)أسعار العقود اآلجلة أقل من أسعار العقود الفورية( منذ منتصف يناير. وارتفع 

صافي مراكز المضاربة )الفرق بين عدد عقود "الشراء" و"البيع على المكشوف" 

راهن على انخفاض األسعار( في اآلونة األخيرة، مستعيداً مركزه بالقرب من التي ت

 (. 3و 2أعلى المستويات القياسية المسجلة قبل الجائحة )الرسم البياني 

  وفاجأ قرار األوبك وحلفائها مرة أخرى األسواق التي كانت تتوقع أن تستجيب

من خالل زيادة االنتاج. المجموعة لتقييد االمدادات وانخفاض مستويات المخزون 

ألف برميل يومياً وكان  500وعلى أقل تقدير، كان من المتوقع زيادة اإلنتاج بواقع 

ً ام دفعة  التساؤل الوحيد ما إذا كانت السعودية ستقرر في ابريل التراجع تدريجيا

واحدة عن خفضها الطوعي لإلنتاج البالغ مليون برميل يومياً. وكان وزير الطاقة 

ي األمير عبد العزيز بن سلمان قد حث على توخي الحذر واليقظة لعدة أشهر السعود

في ظل حالة عدم اليقين تجاه نمو الطلب على النفط واستمرار تفشي الجائحة. وأنهى 

تعليقاته قائالً إن: " الطريق الصحيح اآلن هو االستمرار في جهودنا، وأن يكون لدينا 

 أمور غير متوقعة".   خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث

  

العقود المستقبلية لخام برنت ومؤشر الدوالر : 1الرسم البياني  
 األمريكي

(دوالر/برميل)  

 

 Refinitiv المصدر:
 

 المنحنى المستقبلي لسعر خام برنت :2الرسم البياني 

 (دوالر/ برميل)

 

 ICE المصدر:
 

 سعر خام برنت والفرق بين عقود الشراء والبيع: 3البياني  الرسم

 (دوالر/برميل )
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  تقريباً،  8وقررت األوبك وحلفائها تمديد خفض االنتاج بحوالي ً مليون برميل يوميا

ً من اإلمدادات قبل الجائحة، لمدة شهر إضافي حتى  %8أي ما يعادل نسبة  تقريبا

 130مايو. إال أنها أقرت جولة ثانية من زيادة اإلنتاج لروسيا وكازاخستان بمقدار 

ً وألف برم ً على التوالي، مما يعكس "نمط االستهالك  20يل يوميا ألف برميل يوميا

 (.4الموسمي" )الرسم البياني 

  وكانت تلك النتيجة هي أكثر السيناريوهات تفاؤالً ضمن مجموعة الخيارات التي

جرى طرحها قبل االجتماع. وتتوقع المجموعة على المدى القريب أن يشهد الطلب 

الضعف وتراكم المخزونات بسبب موسم أعمال الصيانة في فترة  على النفط فترة من

الربيع قبل أن يتعافى نمو الطلب على النفط قبل الصيف. ويبقى خفض المخزون 

العالمي إلى مستوى متوسط الخمس سنوات المستهدف في صدارة االولويات. ومن 

وحلفائها  جهة أخرى، يعد ارتفاع الطلب المفرط أحد أهم مخاوف مجموعة األوبك

 بقدر أكبر من احتماالت انخفاض الطلب العالمي بشكل كبير.

  أما فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار النفط  ومساهمة ذلك في إعادة تحفيز انتاج

النفط الصخري األمريكي، والتي تعتبر إحدى المخاوف التي عبرت عنها روسيا 

نفطي الصخري لن يعود أبداً بشكل متكرر، فإن السعودية تعتقد أن عصر "ازدهار ال

ً على الربحية  ". ويتمثل هذا الرأي في أن منتجي النفط الصخري يركزون حاليا

وتوزيعات أرباح المساهمين بدالً من التركيز على نمو اإلنتاج. وعلى الرغم من 

والتي أدت  –تعافى إنتاج الخام األمريكي من موجة الصقيع التي شهدها شهر فبراير 

ً واغالق العديد من مصافي النفط إلى خفض اإل نتاج بحوالي مليون برميل يوميا

واالنخفاض التاريخي لألسعار في أبريل الماضي إلى نطاق النمو السلبي  –الرئيسية 

إال أنه ال يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في بداية عام 

2020  . 

 واليات المتحدة في فبراير، كان انتاج النفط وقبل ان تضرب موجة الصقيع القطبية ال

مليون برميل  1.4تقريباً، أو ما يعادل  %40الصخري األمريكي قد تعافى بنسبة 

ً مقابل  ً تم خسارتها )من مستوى الذروة إلى القاع(  3.4يوميا مليون برميل يوميا

مريكية بسبب الجائحة. وتظهر أحدث البيانات الصدرة عن إدارة معلومات الطاقة األ

ً في األسبوع المنتهي في  10أن اإلنتاج وصل إلى  فبراير،  26مليون برميل يوميا

مليون برميل يومياً. وذلك  13.1وال يزال بعيداً عن مستويات ذروة اإلنتاج البالغة 

على الرغم من زيادة عدد منصات الحفر األمريكية إلى مستويات مايو الماضي 

 (.5( )الرسم البياني 310)

 ألحدث البيانات وع ً لى صعيد الطلب على النفط، هناك مؤشرات واعدة وفقا

االقتصادية الصادرة عن أكبر ثالث جهات مستهلكة للنفط على مستوى العالم، إذ 

ارتفع اإلنفاق االستهالكي خالل احتفاالت الصين برأس السنة القمرية الجديدة بنسبة 

ً على أساس سنوي وسط فرض تدابير ا 29% لحظر على السفر، بينما عاد تقريبا

االقتصاد الهندي، بدعم من حزم التحفيز الحكومية، إلى النمو في الربع الرابع من 

على أساس ربع سنوي(. وتشير التوقعات اآلن إلى أن نمو  %0.4)+  2020عام 

مليون طن في مارس  215.2الطلب على الوقود سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 

المتحدة، وصلت حركة التنقل إلى أعلى مستوياتها المسجلة  . وفي الواليات2022

 ، وفقاً لتطبيق إحصاءات جوجل.2020منذ مارس 

  واسترشاداً بتحديث صندوق النقد الدولي مؤخراً آلفاق نمو االقتصاد العالمي، والذي

للصين  %11.5و %8.1) %5.5توقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

التوالي( قامت وكالة الطاقة الدولية بزيادة توقعات الطلب على النفط والهند، على 

من الكمية التي تم  %60، أي حوالي 2021مليون برميل يومياً في عام  5.4بنحو 

 (. وسيساهم ذلك في زيادة 6بسبب الجائحة )الرسم البياني  2020فقدها في عام 

 النفطنتاج إلمخصصات أوبك +  جدول:

 (مليون برميل يوميا)

 

 ألوبك  المصدر:
 

 انتاج النفط الخام وعدد منصات النفط :4البياني الرسم 

 

 

 ليةوكالة الطاقة الدو المصدر:
 

 نمو الطلب على النفط :5الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 

 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
 

 

 

 

 

نسبة االمتثال 

)%(

)ألف  اإلنتاج 

) ً /يوميا برميل

ابريل-21 مارس-21 فبراير-21

876 876 876 106.6 864 الجزائر

1267 1267 1267 135.6 1174 أنغوال

269 269 269 103.6 267 الكونغو

105 105 105 50 116 غينيا االستوائية

155 155 155 155 173 الغابون

3857 3857 3857 102.3 3839 العراق

2329 2329 2329 102.1 2319 الكويت

1516 1516 1516 155.6 1342 نيجيريا

8119 8119 8119 103.5 9054 السعودية

2626 2626 2626 102.6 2612 اإلمارات

21119 21119 21119 105 21760 OP EC -10

9379 9249 9184 - - روسيا

1457 1437 1427 - - كازاخستان

14834 14684 14609 - - N o n-OP EC

35953 35803 35728 - - OP EC +

21-يناير

) / يومياً )ألف برميل التخصيصات 
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، وخاصة 2021اً بنهاية عام مليون برميل يومي 96.4إجمالي الطلب على النفط إلى 

بالنسبة للبنزين والديزل والمواد البتروكيماوية، إال أن هذا المستوى ما يزال أقل من 

مليون برميل يومياً وذلك بفضل الطلب المتأخر  100معدالت ما قبل الجائحة البالغة 

 على وقود الطائرات.

  على تراوح متوسط سعر كما تم رفع توقعات أسعار النفط، إذ استقر إجماع اآلراء

دوالراً للبرميل. وتميل كفة مخاطر أسعار النفط  75-65مزيج خام برنت في نطاق 

إلى االتجاه االيجابي نظراً لنقص المعروض، وإن كانت أسعار النفط لن  2021لعام 

ترتفع إلى مستويات قد تثبط وتيرة النمو االقتصادي العالمي. وتشمل المخاطر التي 

على النفط تأخير طرح اللقاحات على مستوى العالم و/أو تفشي تحيط بالطلب 

سالالت جديدة متحورة من فيروس كورونا. أما في األمد المتوسط فقد يبدأ في التأثير 

على األسعار عدد من العوامل المتعلقة بجانب العرض مثل احتياطيات األوبك 

ة النووية القديمة وتعافي وعودة اإلنتاج اإليراني بعد إعادة التفاوض على االتفاقي

 النفط الصخري األمريكي.

  ومن المقرر أن يجتمع األوبك وحلفائها مجدداً في بداية شهر أبريل إلعادة تقييم

أوضاع السوق. وقد يزداد العرض في مايو في ظل زيادة متطلبات التكرير المحلية 

وبداية موسم القيادة  قبل ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف على مستوى المنطقة

 في نصف الكرة الشمالي.
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