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أسواق النفط
< عمر النقيب

تراجع أسعار النفط مع عودة التركيز على المقومات
األساسية للسوق بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية

إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

أبرز النقاط


سعر مزيج خام برنت يقترب من  66دوالراً للبرميل ،متراجعا ً من  66دوالراً للبرميل في ظل انخفاض المخاطر الجيوسياسية.



توجه أمريكا وإيران نحو السعي للتخفيف من حدة التوترات ،ساهم في عودة آليات العرض والطلب للسوق لتأكيد مركزها مجدداً.



تفاؤل أسواق النفط ب توصل الواليات المتحدة والصين التفاقية تجارية بدأ يتضاءل نتيجة لزيادة المخزونات األمريكية من المنتجات النفطية
المكررة .



رغم سريان اللوائح الجديدة للمنظمة البحرية الدولية منذ بداية العام  ،2222إال أن أنواع الخام الثقيل ما زال يتم تداولها بأسعار أعلى من خام
النفط الخفيف .



وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب على النفط في العام  2222في حدود  2.2مليون برميل يوميا ً في العام مقابل  2.2مليون برميل يوميا ً
في العام  2226في ظل تحسن آفاق نمو االقتصاد العالمي.



األوبك وحلفائها تعمق تخفيضات حصص اإلنتاج بمقدار  2.6مليون برميل يوميا ً لتصل إلى  2.1مليون برميل يوميا ً اعتبارا من شهر يناير،
والسعودية تتعهد بتخفيضات إضافية قدرها  2.0مليون برميل يوميا لغاية التزام باقي األعضاء بحصصهم المقررة .



ميزان مخاطر أسعار النفط يميل إلى االنخفاض ،إال أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قائمة.

تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع وتيرة المخاطر الجيوسياسية
اإليرانية
بدأت مجريات أحداث العام  2222بعودة المخاطر الجيوسياسية التي
ألقت بظاللها مجدداً على أسوق النفط .حيث قفزت أسعار النفط بأكثر
من  %3بعد استهداف الواليات المتحدة الجنرال اإليراني قاسم
سليماني ،قائد فيلق القدس ،في غارة جوية بطائرة بدون طيار في
أوائل شهر يناير .وعلى الرغم من تصاعد التوترات اإلقليمية ،بعد
الضربة اإليرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق دون وقوع
خسائر ،لم تصل إلى مستوى التصعيد المتوقع .وفي ظل تطلع كل من
الواليات المتحدة وإيران لتخطي تلك الحادثة ،اتجهت أسعار النفط
نحو التراجع .حيث أنهى مزيج خام برنت تداوالت جلسة يوم الجمعة
 21ينايرعند مستوى  60.6دوالراً للبرميل  -بانخفاض بلغت نسبته
 %2.1في العام  – 2222مقابل  66دوالراً للبرميل قبل عشرة أيام
فقط .كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط ،وهو الخام القياسي للنفط
األمريكي ،عند مستوى  6..0دوالراً للبرميل.

www.nbk.com

الرسم البياني  :2أسعار النفط الخام
(دوالر للبرميل)
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المصدر :ريفينيتف

وعلى الرغم من تلقي األسواق انباء توقيع الواليات المتحدة والصين
مؤخراً على المرحلة األولى من الصفقة التجارية بكل حماس ،إال أن
ارتفاع المخزونات األمريكية من المنتجات النفطية المكررة بالتزامن
مع إعادة التأكيد على أهمية آليات العرض والطلب على نطاق واسع
فإن ذلك لم يكن له سوى تأثيراً متواضعا ً على األسعار.
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أسعار النفط تنهي  9102على ارتفاع مع توقعات بالتوصل إلى
صفقة تجارية
كان أداء النفط في العام  2226هو األفضل منذ العام  ،2226حيث
سجل سعر كل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط
مكاسب سنوية بنسبة  %23و %36على التوالي .كما ارتفع سعر
خام التصدير الكويتي  %32بنهاية العام وصوالً إلى مستوى 6..0
دوالراً للبرميل .ومنذ بداية الربع الثالث من العام  ،2226استفادت
أسعار النفط بشكل كبير من تراجع وتيرة التوترات التجارية بين
الواليات المتحدة والصين .وقد توج ذلك باإلعالن في نوفمبر عن
التوصل إلى المرحلة األولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين
واكثرهما استهالكا ً للنفط على مستوى العالم .وتم بالفعل التوقيع على
االتفاقية التجارية في  26يناير  2222بما ساهم في رفع معنويات
األوساط المالية واالقتصادية ،حيث أن المخاطر المرتبطة على
تدهور العالقات بين الواليات المتحدة والصين وما قد يترتب على
ذلك من تزايد إجراءات الحماية الجمركية على مستوى العالم كانت
تعد أخطر العوامل السلبية التي ألقت بظاللها على األسواق العالمية
واالقتصاد العالمي.
كما تعزى مكاسب أسعار النفط أيضا ً لقرار منظمة األوبك وحلفائها،
حيث أعلنت في أوائل ديسمبر عن زيادة تخفيضات حصص اإلنتاج
بواقع  622ألف برميل يوميا ً اعتباراً من يناير  .2222وكانت مباردة
تقليص حصص اإلنتاج من قبل المجموعة التي تضم  22عضواً بقيادة
السعودية وروسيا لخفض اإلنتاج بواقع  2.2مليون برميل يوميا ً او
حوالي  %2.2من الطلب العالمي المتوقع للنفط في العام  2226لها
وقعا ً مؤثراً على نطاق واسع وساهمت في امتصاص تخمة المعروض
والتقليل من زيادة المخزون ،واألهم من ذلك ،ساهمت ايضا ً في تعزيز
سعر النفط خالل األشهر االثني عشراً األخيرة من عمر االتفاقية
الحالية.
الرسم البياني  :2صافي التسعيرات عملي ات الشراء على خام برنت للمديرين
(ألف عقد)
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وساهم تراجع أسعار الشحن البحري في تعزيز عمليات النقل وذلك
على الرغم من استمرار ارتفاع األسعار على خلفية نقص عدد السفن
العاملة ،حيث أن بعضها خارج نطاق الخدمة في انتظار تركيب
األجهزة الالزمة لتلبية متطلبات لوائح المنظمة البحرية الدولية
 ،2222هذا باإلضافة إلى قيام الواليات المتحدة بفرض العقوبات على
شركة الشحن الصينية كوسكو في سبتمبر الماضي.
الرسم البياني  : 3منحنى العقود اآلجلة لخام برنت
(دوالر للبرميل)
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المصدر :بلومبيرج

وكانت هناك دالئل واضحة على تحسن المعنويات اإليجابية وانعكاس
ذلك على أسواق العقود اآلجلة في ظل االقبال الشديد لمديري صناديق
التحوط على شراء عقود النفط اآلجلة منذ شهر أكتوبر .حيث ارتفع
صافي الفروقات – والذي يقيس الفرق بين توقعات ارتفاع النفط عبر
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كما أن المنحنى السعري لمزيج خام برنت يواصل اتجاهه الهبوطي
(منحنى منحدر)  -وهو هيكل تكون فيه أسعار النفط على المدى
القريب أعلى من األسعار المستقبلية بما يعكس قوة الطلب الموسمي
وقلة المعروض النفطي في السوق خاصة بالنسبة للخامات الثقيلة
عالية الكبريت.
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عقود خيار الشراء وتراجعه عبر عقود خيار البيع – على مستوى
كافة العقود مؤخراً باستثناء فئة واحدة فقط خالل االثنى عشر اسبوعا ً
الماضية .وبلغ عدد صافي الفروقات للعقود اآلجلة وخيارات مزيج
خام برنت  026،163عق ًدا ( 026مليون برميل من النفط) كما في
 1يناير ،أي أكثر من ضعف مستويات  .أكتوبر ،كما يعد أعلى
المستويات المسجلة منذ أكتوبر .222.

ارتفاع أسعار خامات النفط عالية الكبريت مع دخول الالئحة الجديدة
للمنظمة البحرية الدولية  9191حيز التنفيذ
يتسم الوضع الحالي السائد في أسواق النفط بقلة المعروض من
الخامات المتوسطة والثقيلة ،وهو األمر الذي انعكس بوضوح على
ارتفاع أسعار انواع الخامات اإلقليمية مثل خام التصدير الكويتي
واإلنتاج السعودي من الخام العربي المتوسط وخام دبي وعمان مقارنة
بأنواع الخام منخفضة الكبريت مثل مزيج خام برنت وخام غرب
تكساس الوسيط ،وهو األمر الذي عرض األسواق لتطورات غير
متوقعة.
ومع بدء تنفيذ الالئحة الجديدة للمنظمة البحرية الدولية في األول من
يناير والتي تستهدف الحد من انبعاثات الكبريت ألنواع الوقود الذي
تستخدمه سفن المالحة (وقود السفن) من  %3.6إلى  %2.6كان من
المتوقع أن يتراجع سعر النفط الخام المتوسط إلى الحمضي الذي
ترتفع نسبة الكبريت ضمن منتجاته (مثل زيت الوقود عالي الكبريت
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على سبيل المثال) مقارنة بأنواع الخام الخفيف الحلو (أي أن تتسع
فروق أسعار النفط الخام الحلو وتصبح أكثر إيجابية) .إال أنه بدالً من
ذلك ،ارتفعت األسعار وأصبح فارق األسعار سلبي.
ويمكن فهم تلك الظاهرة على نحو أفضل من خالل النظر إلى
المصافي اآلسيوية والتي يتدفق نحوها معظم انتاج النفط الخام في
الفترة الحالية .حيث أنه تاريخياً ،تم تجهيز تلك المصافي لمعاجلة
أنواع الخام المتوسط والثقيل بوتيرة أسرع ،ومن خالل مالحظة ذلك
في الوقت الحالي ،وفي ظل معاناة السوق من نقص امدادات أنواع
الخام الحمضي والثقيل نتيجة لتراجع االنتاج سواء قسريا ً (مثل
العقوبات األمريكية على الموردين التقليديين مثل إيران وفنزويال) أو
طوعا ً (اتفاقية األوبك وحلفائها لخفض حصص اإلنتاج) ،نلحظ أن
الطلب على هذه الدرجات يتجاوز العرض .وكان الطلب على النفط
الخام  /المتوسط مرتفعا ً بصفة خاصة خالل النصف األخير من العام
 2226حيث تسابقت المصافي لتأمين اإلمدادات قبل الموعد النهائي
لتطبيق اللوائح الجديدة للمنظمة البحرية الدولية في يناير  .2222وفي
المقابل ،كان هناك فائضا ً من الخام الحلو الخفيف في الحوض
األطلسي على خلفية النمو الهائل لكميات النفط الصخري األمريكي،
وبالتالي اتخذت الضغوط على األسعار اتجاها تراجعياً .هذا وال يتوقع
أن يستمر الوضع الحالي ،حيث تتحرك المصافي وقطاع الشحن
بخطى ثابتة تجاه أنواع الخام الحلو وذات المحتوى األقل من الكبريت.
[بإمكان السفن التي تعتزم مواصلة حرق الوقود عالي الكبريت أن
تمتثل أيضًا للوائح الجديدة عن طريق تثبيت "أجهزة تنقية" إلزالة
الكبريت ،إال ان تلك الخطوة قد تكون أكثر كلفة].
الرسم البياني  :0الفرق بين الخامات المتوسطة والثقيلة
(دوالر للبرميل)
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المصدر :بلومبيرج

ارتفاع الطلب العالمي على النفط إال أن المعروض من خارج األوبك
يتزايد بوتيرة أسرع
تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط خالل العام
الحالي ليصل إلى  2.2مليون برميل يومياً ،فيما يعد معدل تحسن
متواضع مقارنة بمستويات العام  2226التي تعتبر أدنى المستويات
على االطالق منذ عدة أعوام ،حيث بلغ معدل الطلب  2.2مليون
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برميل يومياً .كما تتوقع األوبك ايضا ً ارتفاع الطلب العالمي على النفط
إلى حوالي  2.2مليون برميل يوميا هذا العام .وتشير كلتا الوكالتين
إلى تحسن آفاق النمو االقتصادي على خلفية تحسن العالقات التجارية
بين الواليات المتحدة والصين .وتلقت االسواق توقيع المرحلة األولى
من االتفاق بين الطرفين  -والذي يتضمن أيضا ً التزام الصين بشراء
منتجات طاقة أمريكية بقيمة  62.0مليار دوالر على مدار عامين -
بمزيج من الحماس والراحة .وعلى الرغم من استمرار فرض الرسوم
الجمركية األمريكية على ثلثي الواردات الصينية على األقل حتى يتم
التوصل إلى المرحلة الثانية من االتفاقية ،إال أن االتجاه العام يشير
إلى المصالحة التجارية.
الرسم البياني  :6الطلب والعرض من خارج أوبك في عام 2222
(مليون برميل يوميا ً)
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المصدر :وكالة الطاقة الدولية / MEES

أما على جانب العرض ،من المتوقع أن تؤدي توقعات نمو النفط
الصخري في الواليات المتحدة إلى زيادة االمدادات من خارج األوبك
بمقدار  2.2مليون برميل يوميا ،أي ضعف معدل نمو الطلب تقريباً،
وفقا ً لوكالة الطاقة الدولية .ومن المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من قبل
كل من البرازيل وكندا وأستراليا والنرويج .وفي ظل تزايد نمو
العرض على نمو الطلب ،من المرجح أن يستمر تزايد المخزون خالل
العام  2.66+( 2222مليون برميل يوميا ً في المتوسط) ،على ان
تتركز اغلبية معدالت النمو خالل النصف األول من العام .وبالتالي،
من المتوقع أن ينخفض الطلب على خام األوبك ("عقد خيار الشراء")
في العام  ،2222ليصل إلى  26.6مليون برميل يوميا ً وفقا ً ألمانة
منظمة األوبك .ويعد هذا المستوى أقل بمقدار  2.2مليون برميل يوميا ً
عن متوسط العام الماضي وقريبا ً من انتاج دول مجموعة األوبك
المكونة من أربعة عشر عضواً في ديسمبر  2226البالغ  26.0مليون
برميل يومياً.
األوبك تقر بتحديات العام  9191وتطبق تخفيضات إضافية على
اإلنتاج
وإدراكا ً منها للخلل الواقع ما بين آليات العرض والطلب ،قامت األوبك
وحلفائها بتعميق خفض حصص اإلنتاج بمقدار  622ألف برميل يوميا ً
لتصل إلى  2.1مليون برميل يومياً ،حيث قامت األوبك بخفض
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إنتاجها بواقع  312ألف برميل يوميا ً مقارنة بخط األساس المرجعي
لشهري أكتوبر /نوفمبر  ،222.في حين طبقت الدول من خارج
األوبك بقيادة روسيا خفضا ً اضافيا ً في انتاجها بواقع  232ألف برميل
يومياً .من جهة أخرى ،أعلنت السعودية ابقائها على مستوى اإلنتاج
في حدود  6.1مليون برميل يوميا ً خالل الربع األول من العام بما
يؤدي في الواقع إلى خفض طوعي إضافي قدره  000ألف برميل
يوميا ً إلى ان يصل انتاج الدول غير الملتزمة بحصص خفض االنتاج
مثل العراق ونيجيريا الى المستويات المستهدفة الجديدة .وبناء على
ذلك ،يصل اإلجمالي المعدل لخفض حصص انتاج األوبك وحلفائها
إلى أكثر من  2.2مليون برميل يومياً .ومن المتوقع أن تجتمع األوبك
وحلفائها مجدداً في مارس لتقييم مدى االلتزام ودراسة اوضاع سوق
النفط .ومن المحتمل ،ولكن ليس مؤكدا ،تمديد االتفاقية الحالية إلى
يونيو على أقل تقدير ،حتى تعقد أمانة المنظمة اجتماعها الرسمي
نصف السنوي.
التوقعات تشير إلى تراجع أسعار النفط إال والمخاطر الجيوسياسية
تبقى قائمة
من المتوقع أن تتزايد الضغوط على أسعار النفط مما قد يدفعها إلى
تسجيل تراجعات أعمق خالل النصف األول من العام  2222في ظل
زيادة العرض وتزايد المخزون .كما ال تزال المخاطر الجيوسياسية
قائمة ،وإن خفت حدتها .وتعد االزمات التي ظهرت على الساحة
مؤخراً في ليبيا وإغالق خط أنابيب النفط ،هذا إلى جانب المواجهات
اإليرانية األمريكية  ،من أهم النقاط الساخنة .فاحتماالت تعرض
إمدادات العراق التي تعد ثاني أكبر منتجي األوبك بإنتاج يصل إلى
 0.6مليون برميل يوميا ً ألي انقطاع سيكون لها تأثيراً شديدا على
سوق النفط .هذا ويبدو أن األسواق ،التي تعتمد على تزايد انتاج النفط
الصخري في الواليات المتحدة ،أصبحت تتجاهل المخاطر
الجيوسياسية وتأثيرها على االمدادات ،إال أنها يتوجب عليها أن تتذكر
أن الجزء األكبر من االحتياطي العالمي يتركز في المنطقة.
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أحدث التطورات المحلية على صعيد النفط
الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج المنطقة المحايدة
توصلت الكويت والسعودية إلى اتفاق الستعادة اإلنتاج النفطي في

المنطقة المحايدة التي تسمي بالمنطقة المقسومة بين البلدين بإنتاج 622
ألف برميل يومياً ،بعد أكثر من خمس سنوات من إغالق حقل الخفجي
البحري .ومن المتوقع أيضا أن يشهد العام  2222تدفق النفط مرة أخرى
من حقل الوفرة البري الذي توقف انتاجه في مايو  .2226وتشارك
الدولتان بالتساوي في إنتاج المنطقة المقسومة.
وقعت الدولتان على مذكرة تفاهم لترسيم سيادتهما اإلقليمية بوضوح،

وصرح وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل أمام مجلس األمة
مؤخراً عودة انتاج  262ألف برميل يوميا ً بنهاية العام من المنطقة
المحايدة.
ً
وفي ظل التزام البلدين بحصص إنتاج النفط وفقا التفاقية األوبك

وحلفائها ،فإن زيادة انتاج أي من الدولتين على خلفية عودة انتاج المنطقة
المقسومة سيتعين تعويضه بخفض اإلنتاج من الحقول األخرى.
كما أن طبيعة الخام المنتج من المنطقة المحايدة يكون غالبا ً من النوعية

الثقيلة ،لذا قد يكون سعر بيعه أقل من خام التصدير الكويتي الذي
يحتوي على كميات أقل من الكبريت.
المصدر :بلومبيرج MEES /
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