
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

مخاوف ضعف النمو االقتصادي العالمي تعصف   
 بأسعار النفط

 أبرز النقاط

 .انخفاض أسعار النفط بسبب التوترات  التجارية واالقتصادية   الناجمة عن التعريفات األمريكية اإلضافية المفروضة على الصين 
  دوالر ؛   2745دوالر أمريكي في شهر أبريل  ليبلغ  6.47 البالغ  5102له  في  وىتقريباً من أعلى مست %52بنسبة  تراجع خام برنت

 دوالر للبرميل. 2040انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 
  مليون برميل  يومياً، بما يعكس ضعف البيانات االقتصادية. 045توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب على النفط بمقدار 
 في يونيو مع زيادة إنتاج كازاخستان. %.00في مايو إلى  %025ات النفط يهبط من نسبه التزام أوبك وحلفائها بتخفيضات إمداد 
 .هناك مجال للمزيد من إحكام العرض لحين وصول األعضاء العشرة في منظمة أوبك + الغير ملتزمين بحدود اإلنتاج إلى االمتثال التام 
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 االقتصادي الموجز
2510 أغسطس I   20  إدارة البحوث االقتصادية  

 أسواق النفط

 انخفاض أسعار النفط إلى منطقة الهبوط بسبب المشكالت االقتصادية 

تتعرض أسعار النفط مرة أخرى لضغوط بسبب المخاوف   بشأن النمو االقتصادي 

تنشأ بسبب تدهور العالقات التجارية بين الواليات المتحدة العالمي، والتي 

 7245في يوليو إلى  %540األمريكية والصين، حيث انخفض خام برنت بنسبة 

أغسطس، ثم إلى  6دوالراً للبرميل في  2745دوالراً للبرميل، وانخفض إلى 

أو أكثر من اعلى مستوى وصلت إليه  %51منطقة الهبوط )أي تراجع بنسبة 

دوالر  6.47إلى  5102خراً(. وصل تراجع خام برنت منذ ذروته في عام مؤ

، ويقترب المؤشر من محو جميع % 52للبرميل في أواخر أبريل إلى ما يقارب 

 منذ بداية العام(. %42.مكاسبه في العام حتى اآلن )+ 

 أسعار النفط الخام: 0الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 

 ريفينيتفالمصدر: 
 

على سلع  %01وظّل النفط متأثراً بقرار الرئيس ترامب فرض تعريفة بنسبة 

مليار دوالر إضافية اعتباراً من األول من سبتمبر، مع تدهور  011صينية بقيمة 

أغسطس.  2العالقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وفي 

ألولى منذ يناير عندما  دوالراً للبرميل للمرة ا 71واخترق خام برنت مستوى 

قامت الواليات المتحدة بتصنيف الصين بأنها مناور للعملة بعد انخفاض قيمة 

 مقابل الدوالر، بزعم أنه انتقام لزيادة التعريفة الجمركية. 6اليوان إلى أقل من 

جاءت أحدث إنذارات الحرب التجارية في أعقاب قرار مجلس االحتياطي 

يوليو بتخفيض أسعار الفائدة ألول مرة منذ  00ر في الفيدرالي األمريكي الصاد

نقطة أساس، في خطوة احترازية لدعم االقتصاد  52عشر سنوات بمقدار 

األمريكي المحتمل تدهوره. وكان رد فعل النفط واألسواق المالية   إيجابياً في 

 يالبداية، ولكن ثبت أن ذلك التأثير قصير األمد عندما حذر رئيس مجلس االحتياط

الفيدرالي األمريكي جيروم  باول من أن تخفيض سعر الفائدة ال ينبغي أن يعني 

 العودة إلى دورة أخرى من التيسير النقدي.

ويبدو أنه من الصعب التخلص من القلق بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي خاصة مع 

لنحو اتزايد أحد عوامل الخطر السلبية الرئيسية، أال وهو التوترات التجارية، على 

الذي أبرزه صندوق النقد الدولي في تخفيضه األخير للنمو االقتصادي العالمي 

(. ومن جانبها، افترضت 5102في عام  % 045وصوالً إلى  % 140)بنسبة 

( في توقعاتها أساسيات اقتصاد كلي أضعف بالفعل، IEAوكالة الطاقة الدولية )

مرتين  5102النفط في عام بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على 

مليون برميل  045ألف برميل في اليوم، وصوالً إلى  511هذا العام، بحوالي 

 يوميا.

يمكن مالحظة التشاؤم في سوق عقود برنت اآلجلة، حيث انخفض الفرق بين عدد 

عقود البيع اآلجلة والخيارات )تكهنات بارتفاع األسعار( وعدد عقود الشراء 

 17،062.منذ أوائل شهر مايو، من  %05ألسعار( بنسبة )تكهنات بانخفاض ا

(. وتراجعت 5يوليو. )الرسم البياني  01عقد اعتباراً من   567،0.1عقد إلى 

التي  5102من ذروة عام  2نسبة "صفقات الشراء" إلى "صفقات البيع" إلى نحو 

 مايو. 6في  0247بلغت 
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 برنت مراكز مديري األموال على: 5الرسم البياني 

 (العقود اآلجلة والخيارات معاً )

 

 بلومبيرجر: المصد
 

 مؤشرات متفائلة تشير الى انخفاض المعروض 

في هذه البيئة االقتصادية الضعيفة إلى حد ما، تكافح المؤشرات المتفائلة القليلة   

من أجل الظهور  ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، سجلت مخزونات 

ستة أسابيع  -حتى مكاسب المخزون األحدث وغير المتوقعة  -الخام التجارية 

المصافي كانت مشغولة في تلبية  متتالية من تراجع المخزون، في إشارة إلى أن

الطلب على المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل الذي عادة ما ترتفع في فصل 

 الصيف. 

وعالوة على ذلك، فيما يتعلق باإلمداد، هناك العديد من الديناميات التي يمكن أن 

 بك +تؤدي إلى المزيد من الشح خالل األشهر المقبلة. أوالً، تستمر مجموعة أو

عضواً في تقييد إمدادات النفط. وكان االلتزام الكلي في شهر يونيو،  50التي تضم 

التي تم تحقيقها في الشهر السابق، ال  %025على الرغم من انخفاضه من نسبة 

مليون  .04، مع خفض اإلنتاج من ِقبل األعضاء بحوالي %.00يزال عند نسبة 

مليون برميل  يومياً  45..عي إلى برميل يومياً من مستوى خط األساس المرج

 (.0)الرسم البياني 

 5102التزام دول األوبك وغيرها في يونيو :  0الرسم البياني 

 (االلتزام %)

 

 أوبك، بلومبيرغ، وكالة الطاقة الدوليةالمصدر: 
 

عضواً فحسب  00ولكن المجال يتسع لمزيد من خفض المعروض بالنظر إلى أن 

يمتثلون تماماً لالتفاقية في الوقت الحالي. وفي حال عمدت الدول من المجموعة 

وكذلك دولة اإلمارات العربية  –مثل العراق ونيجيريا  –العشرة غير الممتثلة 

المتحدة وكازاخستان اللتين تراجعا عن حّد االمتثال الكامل   لخفض اإلنتاج في 

ب أكثر من  للوصول إلى حصصهم، وقد يتم سح 5102الربع الثاني من 

مليون برميل  يومياً من المعروض اإلضافي من السوق )بافتراض أن 14.2

المملكة العربية السعودية وغيرها من المنتجين الممتثلين لن يعمدوا إلى زيادة 

 إنتاجهم من مستويات يونيو(.

من فائض مخزون النفط بالكامل الذي تشير تقديرات وكالة  %21يعادل هذا الرقم 

مليون برميل يوميا(  142لدولية إلى تراكمه في الربع الثاني من العام )الطاقة ا

مليون برميل  يوميا. وينطوي ذلك على عجز  1452وهو ضعف تقديرنا البالغ 

مليون برميل  يوميا )الرسم  1451في العرض وتراجع محتمل في المخزون قدره 

 (..البياني 

م أعضاء ال يخضعون لخفض إنتاج وبجانب ذلك هناك فنزويال وإيران وليبيا، وه

أوبك، بيد أن إنتاجهم يتراجع رغم ذلك بشكل قسري. ولقد انخفض إنتاج فنزويال 

تقريباً عن العام  %2.ألف برميل يومياً، بانخفاض بنسبة  .60في يونيو إلى 

مليون برميل في اليوم في يونيو هو األدنى  5452السابق. وكان إنتاج إيران البالغ 

على  %0.ته البالد منذ منتصف الثمانينات، حيث انخفض بأكثر من الذي شهد

 .7أساس سنوي. كما تراجعت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى 

ألف برميل في يوليو، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وبينما كانت صادرات الجمهورية 

 العقوبات العاماإلسالمية في حالة تباطؤ منذ أن أعادت الواليات المتحدة فرض 

الماضي وأوقفت اإلعفاءات في شهر مايو، فإنه من المؤكد أن هذا الرقم أقل وأدنى 

من كميات الخام اإليراني التي تم بيعها أو تهريبها أو مقايضتها خارج القنوات 

 العادية.

 نمو الطلب والعرض العالمي وتغيرات المخزون: .الرسم البياني 

 (يوميا مليون برميل)

 

 وكالة الطاقة الدولية، بنك الكويت الوطني )باستخدام بيانات إمدادات مصدر أوبك الثانوية(المصدر: 
 

ومن جهة أخرى انخفض إنتاج النفط في ليبيا مؤخراً بعد إغالق حقل شرارة 

 الرئيسي بعد تدخل مجموعة مجهولة الهوية.

ة إيران على ناقلة بريطانيومع استمرار التوترات حول مضيق هرمز بعد استيالء 

وأخرى تحمل علم العراق، لم تختف المخاطر المتزايدة على أسعار النفط بسبب 

الجغرافيا السياسية المحفوفة بالمخاطر. ومع وجود مؤشرات حديثة إلى اعتزام 

ربما  -المملكة العربية السعودية التحرك استجابة    لالنخفاض الحاد في األسعار 

اء أوبك+ غير الممتثلين على الوفاء بالتزامات الحصص عن طريق حث أعض

الخاصة بهم؛ يبدو من المحتمل أن األسواق سوف تالحظ عاجالً أو آجالً التطورات 

 فيما يتعلق باإلمداد، مع تبّني رؤية أكثر توازنا لديناميات العرض والطلب.
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