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أسعار النفط تتأثر في مارس بارتفاع المخزون
وزيادة انتاج النفط الصخري
أبرز النقاط


تراجعت أسعار النفط بنسبة  ٪5في مارس بسبب المخاوف المتعلقة بجدوى
جهود خفض اإلنتاج النفطي للدول األعضاء وغير األعضاء بمنظمة أوبك
وتأثيرها في خفض المخزون وسط ارتفاع انتاج النفط الصخري األمريكي.



على الرغم من االلتزام المحمود ألوبك بخفض اإلنتاج في فبراير ،إال ان
إجمالي اإلنتاج قد بلغ حوالي  31.7مليون برميل يوميا متخطيا الحصة
المستهدفة بحوالي  200ألف برميل يوميا.



يتوقع أن تقوم أوبك بتمديد اتفاقية خفض اإلنتاج بعد يونيو بهدف الحد من
تخمة مخزون الخام العالمي بقيادة الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية التي تخطت  3مليار برميل في يناير.



بلغ اإلنتاج األمريكي  9.1مليون برميل يوميا في مارس ،معوضا  ٪60من
خسائر منحنى الذروة إلى النضوب في غضون ثمانية أشهر.

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ثالثة أشهر في مارس وسط أجواء
تسيطر عليها تخمة المخزون النفطي وارتفاع إنتاج النفط الصخري األمريكي
شهد شهر مارس كسرا ألسعار النفط وللحدود الضيقة التي حصرت تداوالتها
وانحدرت األسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثالثة أشهر ومع نهاية مارس،
تراجع مزيج خام برنت ،والذي يعد المعيار العالمي لتسعير النفط ،بنسبة  ٪5حيث
بلغ  52.8دوالر أمريكي للبرميل ،في حين تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط،
والذي يعد معيار تسعير النفط األمريكي ،بنسبة  ٪6.3وأغلق عند سعر 50.6
دوالر أمريكي للبرميل وخالل فترة ما في منتصف الشهر ،بدا وكأن مزيج خام
برنت قد يخسر كل األرباح التي سجلها منذ  30نوفمبر ،وهو التاريخ الرمزي
الذي تم التوصل فيه التفاقية خفض اإلنتاج من قبل الدول األعضاء وغير األعضاء
بمنظمة أوبك في حين كسر مزيج غرب تكساس المتوسط بالفعل أدنى مستوياته
على مدار ثالثة أشهر ونصف ،وتراجع إلى ادنى مستوياته والبالغة  47.3دوالر
للبرميل في  21مارس
ويعزى سبب التراجع للشكوك حول قدرة أوبك على تحقيق تخفيضا فعليا في
المخزون النفطي الذي ال يزال متضخما ،خاصة مع ارتفاع المخزون النفطي
األمريكي لمستويات قياسية على مدار تسعة أسابيع متتالية وعودة ظهور النفط
الصخري حيث أن المعنويات اإليجابية التي دفعت بأسعار النفط إلى االرتفاع
بأكثر من  ٪20عشية توصل منظمة أوبك التفاقية خفض اإلنتاج والتي سرعان ما
تحولت إلى النقيض ،األمر الذي دفع بالعديد من مديري صناديق التحوط
والمضاربين ممن دخلوا في عقود آجلة وخيارات إلى سلوك اتجاه معاكس وتصفية
مراكزهم
وأصيبت األسواق بالذعر عندما أعلنت السعودية عن قيامها رسميا برفع انتاج
النفط الخام إلى  10مليون برميل يوميا في فبراير وتتخطى تلك الزيادة انتاج يناير
السابق بمعدل  260ألف برميل يوميا ،وهي خطوة من شأنها أن تعوض بالكامل
النقص الذي نتج عن خفض انتاج األعضاء اآلخرين بمنظمة األوبك في سعيهم
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الرسم البياني  :1أسعار النفط الخام
(دوالر للبرميل)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :3انتاج أوبك
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الرسم البياني  :4خفض انتاج اعضاء األوبك من النفط
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أوبك

فينزويال

االمارات

السعودية

قطر

وتبدو تلك االحتمالية في تزايد نظرا لتباطؤ تراجع مخزون النفط العالمي حيث أن
عملية السحب التدريجي لمخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية ،والتي كانت قد
اكتسبت زخما في النصف الثاني من العام  ،2016قد انتهت فجأة في يناير 2017
وبلغ المخزون حينها  48مليون برميل وجاء هذا االرتفاع في اعقاب بلوغ
مخزون الخام األمريكي مستويات تاريخية غير مسبوقة مما دفع بإجمالي مخزون
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمعاودة االرتفاع مجددا متخطيا الحاجز
الرمزي  3مليار برميل هذا ويتخطى المخزون متوسط الخمس سنوات البالغ
 2.75مليار برميل بحوالي  270مليون برميل على األقل ،وهو على ما يبدو
المستوى المستهدف من قبل أوبك

الكويت

أوبك تنظر الى احتمالية تمديد إتفاقية خفض االنتاج الى ما بعد يونيو نتيجة
تخمة المخزون النفطي العالمي

العراق

وفي حال قام األعضاء وغير األعضاء بأوبك بالوفاء بوعودهم فإنه قد يكون قد
سحب  1.8مليون برميل من النفط الخام من السوق بتاريخ انتهاء االتفاقية في
يونيو وبالتزامن مع التسارع المتوقع في الطلب العالمي هذا العام الذي يصل إلى
 1.5مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام  ،2017فإن ميزان العرض
والطلب سيبقى ما ال نحو العجز على األقل حتى النصف األول من العام الحالي
أو العام  2017بأكمله في حال قرر األعضاء وغير األعضاء تمديد اتفاقية اإلنتاج
إلى ما بعد الصيف

جابون

في الوقت ذاته ،بلغ مستوى االلتزام بخفض اإلنتاج بين اإلحدى عشر دولة من
غير األعضاء بأوبك  ٪44في فبراير وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الطاقة
الدولية وكانت روسيا والمكسيك وكازاخستان وعدد من الدول الصغرى قد تعهدت
بخفض انتاجها المجمع بواقع  558ألف برميل يوميا في حين انه حتى فبراير
قامت تلك الدول بخفض انتاجها بمعدل  248ألف برميل فقط هذا ولم تلتزم سوى
عمان وبروناي بحصص خفض اإلنتاج المحددة لهما

-0.2

أيكوادور

قامت السعودية حتى شهر فبراير الماضي بتخطي حصة خفض اإلنتاج المقررة لها
بمعدل  ٪150وفقا لمصادر ثانوية ألوبك ،وبذلك تكون قد تحملت العبء عن باقي
األعضاء باستثناء أنجوال وبلغ مستوى االلتزام بحصص خفض االنتاج فيما بين
األعضاء العشر بمنظمة أوبك  ٪110في فبراير ،وجاء مستوى التزام الكويت
البالغ  ٪98بعد أنجوال مباشرة إال ان إجمالي انتاج أوبك والبالغ  31.96مليون
برميل يوميا ال يزال أعلى بواقع  210ألف برميل يوميا عن الحد المستهدف من
قبل المنظمة بسبب زيادة انتاج كل من ليبيا ونيجيريا وإيران ،وهي الدول الثالث
المعفاة من االلتزام بخفض اإلنتاج
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السعودية تتحمل العبء األكبر في خفض إنتاج أوبك ،في حين تتخلف دول
أخرى من غير األعضاء بقيادة روسيا عن االلتزام
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لاللتزام بحصص اإلنتاج المقررة وفقا التفاقية خفض االنتاج ويبدو أن السعودية
بدأت تلمح للدول األعضاء وغير األعضاء بمنظمة أوبك عن نفاذ صبرها بعدم
التزام بعض المنتجين ممن لم يلتزموا بعد بحصص خفض اإلنتاج النفطي المقررة
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المصدر :أوبك مصادر ثانوية

الرسم البياني  :5انتاج ومخزون دول منظمة التعاون االقتصادي
(مليون برميل يوميا)
3.2

3.2

3.1

3.1

3.0

3.0

2.9

2.9
2.8

2.8
2012-2016 Avg

2.7

2.7

2.6

2.6
2.5

2.5
يناير

يوليو

يناير

يناير

يوليو

المصدر :وكالة الطاقة الدولية

الرسم البياني  :6التوازن بين العرض والطلب
(مليون برميل يوميا)
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المصدر :وكالة الطاقة الدولية *العتبار التزام أوبك ودول خارج أوبك بالخفض بنسبة
٪91على أقل تقدير

وبينما كانت الكويت هي الدولة األولى ضمن أعضاء منظمة أوبك التي تطالب
بتمديد االتفاقية لستة أشهر إضافية ،فإنه على األرجح أن تقوم السعودية ودول
أخرى من غير األعضاء مثل عمان باالنتظار حتى اجتماع منظمة أوبك القادم قبل
اتخاذ قرارا بهذا الشأن أما من جهة روسيا ،فإنها لم تعرب عن التزامها بتلك
الفكرة مفضلة انتظار تقييمها الخاص
نمو النفط الصخري األمريكي :حجر العثرة
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الرسم البياني  :7انتاج أميركا وعدد حفارات التنقيب
(مليون برميل يوميا)
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في الوقت ذاته  ،يواصل اإلنتاج األمريكي للنفط الصخري انتعاشه الملحوظ بدافع
من أسعار النفط المرتفعة ومكاسب الكفاءة حيث عاود اإلنتاج النفطي ارتفاعه إلى
 9.1مليون برميل يوميا في مارس ،بنمو بلغ  ٪4.3للعام  2017ومنذ بلوغ
اإلنتاج ألدنى مستوياته في يوليو  2016عند مستوى  8.4مليون برميل يوميا ،قام
باالرتفاع مجددا إلى  700ألف برميل يوميا أو ما يعادل  ٪8.5وبالفعل في
غضون ثماني أشهر ،تمكن النفط األمريكي من استعادة  ٪60من خسا ر منحنى
الذروة إلى النضوب البالغة  1.2مليون برميل يوميا
ان العودة البارزة للنفط الصخري على الساحة يبدو محرجا وخاصة ألوبك
وجهودها في إدارة المخزون العالمي وتدرك أوبك تماما ان ارتفاع أسعار النفط
بفضل جهود خفض اإلنتاج تمثل حافزا لتحقيق ارباحا إضافية للنفط الصخري
األمريكي بما يقوض أسعار النفط في نهاية المطاف وهذا هو الواقع الجديد الذي
يجب على منتجي النفط ،التقليدي وغير التقليدي على حد سواء ،ان يتقبلوه
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المصدر :وكالة معلومات الطاقة األميركية ومؤسسة بيكر هيوز للخدمات النفطية
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