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أسعار النفط تقفز  %72في العام  ، 7102حيث سجل مزيج خام برنت ونفط غرب تكساس الوسيط أفضل أداء ربع سنوي في الربع
األول من العام منذ .7112
معدل امتثال األوبك يصل إلى  %011في فبراير (األوبك وحلفائها  ،)%88بقيادة السعودية والكويت واالمارات.
التوقعات تشير إلى استقرار نمو الطلب العالمي على النفط في العام  7102عند مستوى  0.1مليون برميل يومياً ،بالمقارنة مع 0.1
مليون برميل في .7108
ميزان المخاطر في الربعين الثاني والثالث من  7102يميل نحو الصعود ،مع استمرار حالة عدم اليقين حول تعليق العقوبات االيرانية.

النفط يسجل أفضل أداء ربع سنوي منذ  01سنوات
أنهت أسعار النفط تداوالت شهر مارس مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ العام
 7112ليرتفع مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة %72
و %17على التوالي في الربع األول من العام  .7102حيث بلغ سعر مزيج
خام برنت ،المقياس المعياري لسعر النفط 18.1 ،دوالر للبرميل بعد أن ظل
يتداول ضمن نطاق محدود تراوح ما بين  18-11دوالر للبرميل طوال شهر
مارس .كما ارتفع نظيره األمريكي ،نفط غرب تكساس الوسيط ،وبلغ سعره
األسبوع الماضي  11دوالر للبرميل للمرة األولى منذ نوفمبر .7108
الرسم البياني  :0أسعار النفط الخام
(دوالر للبرميل)
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و تعززت جهود منظمة الدول المصدرة للنفط األوبك نتيجة لتراجع إنتاج كال
من إيران وفنزويال بسبب االضطرابات السياسية وسوء اإلدارة وكذلك العقوبات
األمريكية ،هذا إلى جانب انخفاض اإلمدادات من قبل كندا وليبيا .حيث تراجع
اإلنتاج اإليراني بنسبة  %78على أساس سنوي وبلغ  7.21مليون برميل يوميا ً
في فبراير ،وف ًقا لمصادر األوبك الثانوية ،بينما انخفضت صادراتها خالل نفس
الفترة إلى النصف تقريبًا لتصل إلى  0.1مليون برميل يومياً ،وف ًقا لما نقلته
وكالة بلومبرج .وفي فنزويال ،بلغ إنتاج النفط أدنى مستوياته منذ  78عامًا
ببلوغه  0.1مليون برميل يوميا ً في فبراير ،وف ًقا لبيانات األوبك.
و في الواليات المتحدة ،كانت البيانات أقل تفاؤالً في اآلونة األخيرة .ففي الوقت
الذي يستمر فيه إنتاج الخام األمريكي بمستويات غير مسبوقة بلغت 07.0
مليون برميل يوميا ً في األسبوع المنتهي في  77مارس ،انخفض عدد منصات
حفر النفط على مدى ستة أسابيع متتالية بوتيرة تراكمية بلغت  12منصة حفر أو
بنسبة  %2.8في العام  7102لتصل بذلك عدد منصات حفر النفط  801منصة
وفقا ً لشركة بيكر هيوز.
وفي إشارة دالة على مدى ارتفاع مستويات التفاؤل في السوق ،أقبل مديرو
صناديق التحوط على تعزيز رهاناتهم على ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى
مستوياتها منذ أكتوبر  .7108وبلغ صافي الفروقات بين توقعات ارتفاع النفط
عبر عقود خيار الشراء وتراجعه عبر عقود خيار البيع  118،111لكل من
العقود اآلجلة والخيارات حتى  02مارس.
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت على خلفية اإلشارات الدالة على ضعف
االمدادات ،مع قيام السعودية على وجه الخصوص بقيادة زمام مبادرة خفض
اإلنتاج بقوة لسحب أي فائض في العرض لتجنب الضغط على األسعار ،بما قد
يؤدي إلى هبوطها .كما أكدت روسيا ،حليفة السعودية من خارج األوبك،
التزامها باتفاق فيينا لخفض االنتاج ،مشيرة إلى أنها في في المسار الصحيح
للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقليص حصص اإلنتاج مع نهاية مارس أو بداية
شهر أبريل.
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الرسم البياني  :7صافي مركزات عمليات الشراء على خام برنت للمديرين الماليين
(ألف عقد)
Thousands

800

عملية شراء مكشوفة

صافي المركزات

عملية شراء مغطاة

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0
3/1/19

3/1/18

9/1/18

0
3/1/17

9/1/17

المصدر :بلومبرغ

امتثال أوبك يتخطى  %011بعد شهرين فقط من دخول اتفاقية الخفض حيز
التنفيذ
بلغ معدل امتثال الدول اإلحدى عشرة األعضاء بمنظمة األوبك (باستثناء إيران
وفنزويال وليبيا)  %011في فبراير وذلك بقيادة السعودية ،والتي يبدو أنها
عازمة على تعزيز أسعار النفط ( تستهدف الوصول إلى سعر  21دوالرً ا
للبرميل) ،حيث تراجع اإلنتاج اإلجمالي بواقع  807ألف برميل يوميا ً مقابل
المستوى المرجعي المحدد وفقا ً التفاقية فيينا البالغ  7..2مليون برميل يوميا
( 11.1مليون برميل يوميا ً لالتحاد المكون من أربعة عشر دولة) .وارتفع معدل
التزام دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط ،ال سيما السعودية ،للشهر
الثاني على التوالي ف ي حين بلغت اإلمارات حصة اإلنتاج المستهدفة للمرة
األولى .وفي الوقت ذاته ،تحسنت معدالت االمتثال من خارج األوبك إلى %.7
في فبراير مقابل  %7.في يناير ،كما أكدت روسيا األسبوع الماضي عزمها
رفع معدل االمتثال إلى  %011في القريب العاجل.
الرسم البياني  :1التزام األوبك وحلفائها باالتفاقية في فبراير 7102

تلك التوقعات في ظل تزامن تباطؤ النمو العالمي .وعلى افتراض استمرار
االحدى عشر دولة األعضاء بمنظمة األوبك في مسارها الحالي من جهة امتثالها
بخفض حصص اإلنتاج (وبقاء إنتاج إيران  /فنزويال  /ليبيا عند نفس مستويات
فبراير) ،إلى جانب االخذ في االعتبار توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو
المعروض من خارج منظمة األوبك بواقع  0.8مليون برميل يوميا ً هذا العام،
فإنه بناء على تلك العوامل ،يفترض أن ينقلب ميزان العرض /الطلب ليتحول
إلى عجز في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي قبل أن يعود مجدداً إلى
تسجيل فائضا ً هامشيا ً في الربع الرابع من العام .7102
ومن المتوقع أن ترت فع أسعار النفط في الربعين الثاني والثالث من العام ،7102
حيث ُتجمِع اآلراء على ذلك في الوقت الحاضر .إال أن توقعات أسعار النفط
ترتكز بطبيعة الحال على العديد من العوامل والتي قد ال تحدث على اإلطالق
خالل الفترة المتبقية من العام .ومن ضمن تلك العوامل التي قد تؤثر على
األسعار بشكل إيجابي ،إنهاء أو عدم تجديد مهلة تعليق العقوبات األمريكية على
إيران لمدة  081يومًا في أوائل مايو ،مما قد يؤدي إلى تقليص بضع مئات
اآلالف من البراميل يوميًا من العرض العالمي للنفط .إال أن نوايا إدارة ترامب
لم تتضح بعد في هذا الصدد .فمن جهة ،سوف يرغب الرئيس ترامب في الوفاء
بتعهده بإحكام قبضته على إيران ،إال أنه من جهة أخرى سوف يرغب أيضا ً في
إبقاء أسعار البنزين منخفضة للمستهلك األمريكي وتحسين فرص إعادة انتخابه
في العام  . 7171وقد يؤدي تشديد العقوبات على إيران ،في ظل انخفاض
اإلنتاج الفنزويلي ،إلى سوق أكثر تشد ًدا خاصة بالنسبة للخام الثقيل ،بما قد
يؤدي إلى صعود أسعار النفط إلى مستويات تفوق الحد المريح المستهدف من
قبل الرئيس األمريكي .هذا وقد يمثل تمديد اإلعفاءات لمدة ستة أشهر اضافية أو
تشديد المعايير بوتيرة متباطئة عن طريق خفض عدد الدول المؤهلة للحصول
على اإلعفاءات ،على سبيل المثال ،أحد حلول الوسط المحتملة.
الرسم البياني  :1ميزان الطلب والعرض الربعي للنفط في عام 7102
(مليون برميل يوميا)
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المصدر :األوبك ،وكالة الطاقة الدولية /القيم السالبة تمثل اإلنتاج فوق مستوى خط األساس المتفق عليه
* الغابون ٪712- :في فبراير

المعروض يشير إلى تقليص االمدادات النفطية
أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعات معدل نمو الطلب العالمي على النفط
للعام  7102دون تغيير عند مستوى  0.1مليون برميل يومياً ،بزيادة طفيفة
عن توقعات العام  7108البالغة  0.1مليون برميل يومياً ،إال أنه قد يتم خفض
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المصدر :إدارة معلومات الطاقة  /تقديرات بنك الكويت الوطني

ومن جهة أخرى فإن مخاطر هبوط أسعار النفط قد تتضمن العوامل التالية)0( :
زيادة في االمدادات بنحو أكبر من المتوقع بقيادة النفط الصخري )7( ،انتهاء
اتفاقية خفض اإلنتاج المبرمة بين األوبك وحلفائها في يونيو أو عدم امتثال عدد
قليل من األعضاء )1( ،تزايد ضعف معدالت نمو االقتصاد العالمي .وعلى
الجانب األخر يبدو االحتمال األول أقل ترجيحً ا في الوقت الحالي نظراً للتقارير
الخاصة التي تفيد بتعطل خطوط األنابيب في تكساس وتباطؤ متوسط معدالت
اإلنتاج الشهري وتراجع عدد منصات الحفر لألسبوع السادس على التوالي.
وبالفعل ،قامت إدارة مع لومات الطاقة األمريكية في بداية مارس بخفض توقعات
إنتاج النفط لعامي  7102و 7171بواقع  001ألف برميل يوميا ً إلى 07.1
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مليون برميل يوميا ً في العام  7102وبواقع  021ألف برميل يوميا ً إلى 01.11
مليون برميل يوميا ً في العام  ، 7171على التوالي .وأصبح استخراج كميات أقل
من النفط الصخري يتخذ اتجاه أكثر حذرً ا في ظل التركيز على عوائد
المساهمين.
دخول لوائح المنظمة البحرية الدولية  0101حيز التنفيذ غير مضمون النتائج
تلوح في األفق القواعد التنظيمية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ()IMO
للعام  7171بهدف الحد من انبعاثات الكبريت من السفن .وسوف تدخل هذه
اإلجراءات حيز التنفيذ في  0يناير  7171وتتطلب من جميع السفن تقليل
انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من  %1..إلى  .%1..وفي إطار التزام السفن
بتلك اللوائح سيتعين عليها التحول من استخدام زيت الوقود عالي الكبريت -
وهو أساسا بقايا ناتج تكرير النفط  -إلى وقود الديزل  /الغاز قليل الكبريت أو
تركيب معدات إلزالة الكبريت.
ويمثل الطلب على النفط من قطاع الشحن البحري  %1من حجم السوق (.
مليون برميل يومياً) ومن المتوقع أن يؤدي التخلص التدريجي من زيت الوقود
عالي الكبريت إلى رفع أسعار الديزل والنفط الخام بشكل غير مباشر في أواخر
العام  7102وأوائل العام  . 7171إال أن تأثير ذلك على أسعار النفط قد يكون
بصورة متفاوتة ،فمن جهة ،قد يرتفع سعر النفط الخام الخفيف مثل مزيج خام
برنت الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت ،في حين قد تتراجع أنواع
خام النفط الثقيل مثل نفط د بي ونفط العراق التي تحتوي على مستويات أعلى
من الكبريت بالمقارنة بغيرها .وسوف تتوقف العديد من األمور على مدى
استعداد المصافي العالمية لتطبيق تلك التغييرات ،وقد يستغرق األمر حتى
النصف الثاني من العام  7102حتى يصبح الموقف أكثر وضوحً ا.
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