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تراجع خام برنت إلى أقل من  61دوالراً للبرميل في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي ،بعد تطمينات السعودية بالوفاء
بالتزامات التصدير واستعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الهجمات على المنشآت سريعا ً.



الوكالة الدول ية للطاقة تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند مستوى  0.0مليون برميل يوميا ً في العام 8102
و 0.3مليون برميل يوميا في العام .8181



تراجع التزام األوبك وحلفائها بحصص خفض اإلنتاج إلى  %006.0في أغسطس ومخزونات النفط العالمية تواصل ارتفاعاتها.

أسعار النفط تتخلى عن جميع المكاسب التي حققتها بعد استهداف المنشآت السعودية
وتتراجع دون  06دوالرا
أنهت أسعار النفط تداوالت شهر سبتمبر عند نفس المستويات أو أدنى من تلك التي سجلتها
عشية الهجوم على البنية التحتية لقطاع النفط السعودي .وأنهى كل من مزيج خام برنت
وغرب تكساس الوسيط ،الخامان القياسيان ألسعار النفط ،تداوالت سبتمبر عند مستوى
 61.02دوالر ( %1.62 +على أساس شهري % 03 + ،على أساس سنوي)
و 05.0دوالراً للبرميل ( %0.2-على أساس شهري %02.0 + ،على أساس سنوي) ،على
التوالي .وبذلك ،تم محو كافة المكاسب التي تحققت في أعقاب الهجوم على منشآت محطة
معالجة بقيق وحقل خريص ،ومنذ ذلك الحين ،انخفض مزيج خام برنت دون مستوى 61
دوالراً ليغلق عند  02.5مليار دوالر بنهاية األسبوع األول من شهر أكتوبر ،فيما يعد أدنى
مستوياته المسجلة منذ أغسطس.
كما برزت مجدداً على الساحة المخاوف المتعلقة بأداء االقتصاد العالمي – وما لذلك من أثر
على الطلب على النفط  -ليساهم في تعزيز المعنويات السلبية .ويعزى التراجع األخير ألسعار
النفط إلى صدور تقرير الوظائف وبيانات قطاع التصنيع األمريكي والتي كانت أضعف مما
كان متوقعاً .وذلك باإلضافة إلى أنباء عن قيام حرب تجارية جديدة بين الواليات المتحدة
واوروبا وفرض رسوم جمركية على الصادرات األوروبية ،هذا إلى جانب التدابير
المفروضة على الصين مما عزز إمكانية تأثر االقتصاد العالمي سلباً.

الرسم البياني  :1أسعار النفط الخام
(دوالر للبرميل)
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الرسم البياني  :2منحنى العقود اآلجلة  22شهرا
(دوالر للبرميل)
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العوامل الجيوسياسية تضرب مجددا لفترة وجيزة
تسببت هجمات  05سبتمبر على منشآت النفط السعودية في بقيق وحقل خريص في خفض
اإلنتاج السعودي بواقع  0.0مليون برميل يومياً ،بما يعادل حوالي نصف الطاقة اإلنتاجية
للمملكة و %0من إمدادات النفط العالمية .وسرعان ما تخطى نمو سعر مزيج خام برنت أكثر
من  %81بعد افتتاح األسواق عقب الهجوم ،حيث ارتفع من  61.88دوالر إلى 00.20
دوالر في التعامالت اليومية قبل تقليص مكاسبه إلى  62دوالراً للبرميل بنهاية جلسة تداول
يوم  06سبتمبر .ويبدو أن المخاطر الجيوسياسية التي كانت تعتبر عامالً هامشيا ً في عصر
ازدهار إمدادات النفط الصخري األمريكي قد عادت إلى واجهة األحداث بقوة حيث استفاقت
األسواق على إدراك أن البنية التحتية ألحد أهم موردي النفط على مستوى العالم عرضة
لالنقطاع .كما أن ثلثي إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم  -وهو النفط الذي يمكن ضخه في
وقت قصير لتعويض خسائر اإلمدادات في أماكن أخرى – يرتبط بالطاقة االحتياطية للمملكة
التي تبلغ  8.3مليون برميل.
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الرسم البياني  :3تسعير عقود خام برنت
(عقود العقود االجله والخيارات)
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إال أن مخاوف انقطاع اإلمدادات زالت سريعاً ،حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة
 %6.0وصوالً إلى  65.6دوالر للبرميل بنهاية جلسة التداول الثانية وسجل تراجعا ً على
مدى ثماني جلسات من أصل ثالثة عشر جلسة في أعقاب ذلك .وجاءت عمليات البيع على
خلفية العديد من العوامل ،ومن أهمها تطمينات السعودية بقدرتها على رفع اإلنتاج بوتيرة
سريعة نسبيا ً مما ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بطول فترة التعطيل .وفي غضون يومين
فقط ،تمكنت المملكة من استعادة  %53من الطاقة اإلنتاجية لمنشآت بقيق النفطية ( 8مليون
برميل يومياً) وخالل ثالثة أسابيع فقط بلغ اإلنتاج السعودي  2.2مليون برميل يوميا ً وفقا ً
لتصريحات وزير الطاقة ،حيث تحركت السعودية بسرعة فائقة لطمأنة عمالئها من
مستوردي النفط السعودي بامتالكها مخزونا ً كافيا من النفط الخام ( 022مليون برميل ،أي ما
يعادل  82يوما ً لتغطية الصادرات) مما يضمن احترامها لمواعيد تسليم العقود .كما أكدت
العديد من وكاالت ومؤسسات الطاقة المختلفة على أن مخزونات النفط العالمية توفر غطا ًء
كافيا ً على المدى القصير.

الرسم البياني  :2نمو الطلب العالمي على النفط
(مليون برميل يوميا)
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الرسم البياني  :5مخزونات منظمة التعاون االقتصادي
(دوالر للبرميل)
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الرسم البياني  :0إنتاج أوبك  +من النفط الخام
(مليون برميل يوميا)
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انخفض معدل التزام األوبك وحلفائها إلى  %006.0في أغسطس مقابل  %058.0في يوليو
في ظل قيام كل من روسيا والسعودية ونيجيريا والعراق بزيادة اإلنتاج .إال أنه على الرغم
من ذلك ،يعتبر أغسطس الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى التزام كل من األوبك
وحلفائها أكثر من  %011من حصص خفض االنتاج .حيث تم تقليص إجمالي اإلنتاج بواقع
 0.5مليون برميل يومياً ،متخطيا ً حصص الخفض المقررة وفقا ً التفاقية فيينا بمقدار 811
ألف برميل يومياً .وعلى صعيد االحدى عشرة دولة األعضاء بمنظمة األوبك بقيادة
السعودية ،فقد قامت بزيادة إنتاجها في أغسطس بواقع  880ألف برميل يومياً ،وصوالً إلى
 80.02مليون برميل يومياً ،األمر الذي أدى إلى خفض معدل االلتزام إلى  %081.3مقابل
 %052في يوليو .ومن المقرر أن يرتفع مستوى التزام األوبك في سبتمبر – عند صدور
البيانات في وقت الحق من الشهر الحالي – على خلفية تأثير الهجمات على منشآت النفط
السعودية.

2.0
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أبقت الوكالة الدولية للطاقة على توقعات نمو الطلب على النفط لعامي  8102و 8181دون
تغيير عند مستوى  0.0مليون برميل يوميا و 0.3مليون برميل يوميا ً على التوالي .وشهدت
األشهر الستة األولى من العام  8102إحدى أضعف معدالت نمو الطلب على أساس نصف
سنوي ( 1.0مليون برميل يومياً) منذ العام  8112في ظل تدهور العالقات التجارية العالمية.

تراجع معدل التزام األوبك وحلفائها في أغسطس إال أنها تبقى فوق مستوى %166

من خارج منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

2.0

الطلب يتباطأ في  2612مع تصاعد التوترات التجارة العالمية

هذا وتواصل مخزونات النفط التجارية العالمية (مخزونات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية) ارتفاعاها ،مسجلة نمواً للشهر الرابع على التوالي ،حيث بلغت  8،230مليون
برميل يوميا ً في يوليو .كما بلغت مستويات المخزون النفطي أعلى مستوياتها منذ ما يقارب
عامين ،كما انها تخطت متوسط الخمس سنوات بواقع  02.0مليون برميل ،وهو أحد األهداف
التي تسعى األوبك لتحقيقها.
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المصدر :األوبك ،وكالة الطاقة الدولية

استمرار هيمنة مخاوف الطلب حتى نهاية العام 2612
في سياق تقييم مخاطر األسواق ،تم التقليل من أهمية العوامل الجيوسياسية والتركيز على
مخاوف نمو االقتصاد العالمي ،في ظل استمرار ُتخمة إمدادات النفط .لذلك ،ينبغي أن تكتسب
المخاطر التي تساهم في إضعاف مقومات الطلب العالمي على النفط أهمية مقابل ما نوليه من
اهتمام للعوامل التي تهدد إمدادات النفط العالمية في حال انقطاعها .وبالتالي يعد االتجاه
التراجعي ألسعار النفط انعكاسا لذلك الوضع .وعلى الرغم من أن ذلك التقييم يبدو مقبوالً في
ضوء تصاعد خالفات التجارة العالمية وتعثر البيانات االقتصادية من جهة أوروبا ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،إال أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت متواجدة .ومن غير
المرجح أن تتراجع تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية دون بذل الجهود أو
التوصل إلى حل القضية المثيرة للجدل المتمثلة في االتفاق النووي اإليراني.
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