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 النقاط أبرز

 ارتفاع إنتاج النفط اجعت مؤخراً على إثر المخاوف بشأن أسعار النفط تر

 الصخري أمام محاوالت منظمة أوبك لتخفيض وفرة اإلنتاج في السوق.

  تراكم المخزون األميركي لألسبوع الثاني على التوالي وبلوغ إنتاج أميركا

 ل يومياً في يناير.مليون برمي 10.1عند  1970أعلى مستوياته منذ العام 

  بيع السلع واألسهم في السوق، فقد تراجع مزيج بعمليات  تأثرتالنفط أسعار

 دوالر للبرميل.  65.5منذ بداية السنة ليصل إلى  ٪2.0-برنت بواقع 

 األسعار، ومخزون دول منظمة  اضيق اإلنتاج وتزايد الطلب على النفط دعم

برميل ليقترب من متوسط مستوى مليار  2.9التعاون االقتصادي يتراجع إلى 

 مليون برميل. 65مع فارق يبلغ حالياً مخزون أوبك للخمس سنوات 

  ليعادل إلى ما دون مستواه الحالي برنت سعر تراجع ترى توقعات المحللين

للبرميل في المتوسط لهذا العام رغم صعوبة التنبؤ بتحركات  اً دوالر 62

 .2018تاج النفط الصخري في ارتفاع إنب التوقعات يعكسما األسعار، 

 عمليات البيع  بتكاثفسعار تتراجع على إثر بيانات انإنتاج األميركي وتثثرها األ

دفع األسعار  ة الشهر بالتراجع بعد أنيفي بدا بدأ الزخم الذي شهدته أسواق النفط

ويعزى هذا التراجع إلى العديد من العوامل  منذ أربع سنوات. نحو أعلى مستوياتها

أهمها البيانات النفطية األميركية متمثلة في ارتفاع المخزون األميركي لألسبوع من 

مليون برميل يومياً،  10الـحاجز  الثاني على التوالي وتجاوز انإنتاج األميركي

 . النفطية بانإضافة إلى تكاثف عمليات البيع في األسواق

الماضية. وقد أنهى  خالل ست من جلسات التداول الثمان وقد تراجعت أسعار النفط

 انكماشللبرميل، مسجالً أول  اً دوالر 65.53يوم األربعاء عند  مزيج برنت تداوالته

بعد  ٪7وقد تراجع برنت بواقع ة السنة. منذ بداي ٪2.0- مع تراجع سعر البرميلله 

للبرميل في الرابع  اً دوالر 70.5أن بلغ أعلى مستوياته منذ أربع سنوات عند 

. وأنهى مزيج غرب تكساس المتوسط تداوالته يوم 2018 ايروالعشرين من ين

بعد أن بلغ أعلى  ٪6.6للبرميل، متراجعاً بواقع  اً دوالر 61.76األربعاء عند 

 للبرميل.   اً دوالر 66مستوياته منذ أربع سنوات عند 

ضيق األوضاع في األسواق يساهم في دعم أسعار النفط في األشهر الماضية، مع 

 زيادة سعر التسليم المبكرالنفط وتحّول منحنى العقود اآلجلة نحو مخزون  تدّني

 ٪70ساهمت أساسيات الطلب وانإنتاج في دعم ارتفاع أسعار النفط بنسبة قريبة من 

. فقد شهدت األسواق تضييقاً ملحوظاً على إثر اتفاقية 2017منذ أواخر شهر يونيو 

فض انإنتاج. )فقد ارتفع إنتاج أوبك وشركائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا لخ

مليون برميل يومياً في ديسمبر، بينما بلغت نسبة  32.4أوبك بصورة طفيفة إلى 

(. وبجانب جهود تلك الدول في خفض ٪128االلتزام بالخفض أعلى مستوياتها عند 

انإنتاج، ساهمت مجموعة من العوامل األخرى في دعم هذه الخطوة، مثل قوة الطلب 

 نتاج وارتفاع عالوات المخاطر ومؤخراً تراجع الدوالر األميركي.وانقطاع انإ

وجاءت تقديرات وكالة الطاقة الدولية لكمية المخزون النفطي والبترولي في كافة 

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  
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 الشهر األقرب مزيج غرب تكساس المتوسط  الشهر األقرب مزيج برنت 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 إنتاج ومخزون دول منظمة التعاون االقتصادي :2الرسم البياني 
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 وكالة الطاقة الدولية *بيانات شهر ديسمبر أولية المصدر:

 

 العقود اآلجلة لمزيج برنت: 3الرسم البياني 
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دول منظمة التعاون االقتصادي إيجابية لصالح منظمة أوبك وشركائها، حيث تعتبر 

 مقياساً أساسياً لمعرفة فعالية اتفاقية الخفض.

تراجعت المخزونات العالمية للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر لتصل إلى وقد 

مليار برميل وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على المكثفات المتوسطة كالديزل. إذ  2910

المتراكم لفترة  المتوسط لمخزونل هاسيؤدي ذلك إلى اقتراب أوبك من تحقيق هدف

تبتعد  عتدال المخزونات العالمية، حيثالذي تعتبره المنظمة نقطة او الخمس سنوات

 مرتفعةمستويات مليون برميل. فقد بلغت المخزونات  65بلغ ت يادة عنه حالياً بز

. 2016سنوات في يوليو للخمس لمتوسط عن امليون برميل  366عند قّدر ت بزيادة

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية لمخزونات شهر ديسمبر باقترابها من إنهاء و

   مليار برميل.  2.87مليون برميل لتصل إلى  137لعام مسجلة تراجعاً بواقع ا

في الوقت نفسه، يشير منحنى العقود اآلجلة لمزيج برنت إلى تدّني أسعار التوصيل 

مقارنة بثسعار العقود قريبة المدى إلى المتاحة. إذ عادة ما  2022للنفط حتى العام 

قوة الطلب وضيق انإنتاج، وآخر  ،نى التراجعالذي يعرف بمنح ،يعكس هذا المنحنى

 .  2014األسواق منحنى مماثالً كانت في العام فيها مرة شهدت 

 2018رفع طفيف في توقعات األسعار للعام 

قام المستثمرون بتكثيف صافي عمليات البيع الطويلة في عقود النفط اآلجلة إلى 

وذلك ترقباً الرتفاع األسعار مستويات تاريخية تصل إلى أكثر من نصف مليار عقد 

أكثر، األمر الذي يعكس ظهور تغييرات في األسواق. واستجاب تجار السلع 

فع توقعاتهم النفطية لهذا العام، فقد قامت شركة وشركات االستثمار لذلك من خالل ر

لمزيج برنت دوالراً للبرميل  82.5"غولدمان ساكس" برفع توقعاتها لألسعار إلى 

 ر. خالل ستة أشه

يعكس القلق بشثن ارتفاع إنتاج  2018 للعامخفض التوقعات  انإجماع بالرأي على

 النفط الصخري

في المتوسط هذا  اً للبرميلدوالر 62أجمع المحللون في توقعاتهم على بلوغ األسعار 

 54.8العام. وبالرغم من أن هذه التوقعات أعلى من توقعات العام الماضي البالغة 

، إال أنها ال تزال أقل من سعر النفط الحالي. وتعكس التوقعات ٪13بواقع  اً دوالر

لزيادة الكبيرة في نمو إنتاج النفط الصخري هذا لالمتدنية لألسعار ترقب األسواق 

العام. فقد ظهرت هذه المخاوف مرة أخرى تماشياً مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري 

 . 1970م يشهده منذ العام مستوى لوهو مليون برميل يومياً،  10مؤخراً إلى 

 ارتفاع تقريرها الشهري عن تطورات النفط أنوقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية في 

  ٪80 مثليسوف الذي ظهر نتيجة ارتفاع األسعار  األمريكي إنتاج النفط الصخري

مليون  1.35 ، أيخارج منظمة أوبكللدول  2018من إجمالي انإنتاج المتوقع للعام 

مليون برميل يومياً. وقد ارتفع إنتاج النفط  1.7 صلأمن ، وذلك  برميل يومياً 

 ٪55، مقابل ما يصل إلى 2017األميركي بنحو أكثر من مليون برميل يومياً في 

من انإنتاج المنقطع عن األسواق على إثر اتفاقية أوبك وشركائها العام الماضي. كما 

 ل كبير هذا العام. بشك و البرازيل من المتوقع أن يرتفع إنتاج كندا

مع القليل من التراجع  2018توقعات بتحقيق توازن بين انإنتاج والطلب في العام 

 في المخزون

 2018بين انإنتاج والطلب العالمي في العام  نسبي من المتوقع أن يتم تحقيق توازن

مليون برميل  1.3مليون برميل يومياً في المتوسط بعد بلوغ نمو الطلب  99.1إلى 

مليون برميل يومياً، وذلك على التوالي. وتثتي هذه  1.8مياً ونمو انإنتاج يو

 التوقعات بافتراض استمرارية اتفاقية أوبك وشركائها لخفض انإنتاج.

واستفاد الطلب من تحسن النشاط االقتصادي على عكس التوقعات، وذلك بدعم من 

 

 إنتاج أوبك: 4البياني  الرسم

 (مليون برميل يوميا  )
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يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو سبتمبرأغسطس أكتوبر نوفمبر ديسمبر

أعضاء أوبك انإثني عشر
    متوسط الطلب على إنتاج أوبك في 

 
  االلتزام موضح بنسبة مئوية  -أوبك )مصادر ثانوية(  المصدر:

 إنتاج أميركا وحفارات التنقيب: 5الرسم البياني 
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    فبراير     مايو     أغسطس     نوفمبر     فبراير 

 على اليسار -مليون برميل يومياً  انتاج النفط 

 على اليمين -عدد الحفارات  عدد حفارات التنقيب 

 

  وكالة معلومات الطاقة األميركية و مؤسسة "بيكر هيوز" المصدر:
  لبتوازن اإلنتاج والط :6الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )
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 على اليمين التغير المحتمل في المخزون  التوازن
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مليون برميل  32.3عند  2018وكالة الطاقة الدولية *باعتبار أن إنتاج أوبك في  المصدر:

 يوميا  
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 العالمي للنمو االقتصاديتدني أسعار النفط، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته 

  .2018في العام  ٪3.9إلى  2017في  ٪3.7من 

ومع توقعات بمحدودية تراجع المخزون هذا العام تماشياً مع اقتراب األسواق من 

تحقيق التوازن، ستتجه األنظار إلى النفط الصخري وما سيخلفه ذلك من تطورات 

لبات بال شك، ال سيما خالل على الطلب. إذ من المتوقع أن تظهر العديد من التق

ا يشهد النفط تراجعاً موسمياً في الطلب نظراً لبعض أعمال ماألسابيع القادمة عند

 الصيانة في المصافي. حيث سيتوجب على األسواق االستعداد لفترة مليئة بالتحديات.
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