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يادة   أسعار النفطارتفاع بتوقعات ال ز
 

عخالل وصلت أسعار النفط  إلى ارتفاعات جديدة الماضي  األسبو

وتها عند للسنة دوالر للبرميل، مع االرتفاع األخير  79، حيث بلغت ذر

إلى انسحاب الواليات المتحدة من  أشارتالتي  األخبار  الناجم عن

يادةالصفقة النووية الدولية مع إيران.  األخيرة في  واستنادًا إلى الز

أسعار النفط السنوية بمراجعة توقعاتنا لمتوسط  قمنا، النفط  أسعار

إلى ر دوال 96من  0202للبرميل لعام   دوالر 99إلى  دوالر  99، و

نتوقع أن تتراجع أسعار النفط و. دوالر 90من  0209لعام  للبرميل

ي  ة، حيث من العالي الحالية مستوياتها منالحقًا خالل العام الجار

 التأثير  الذي قد يترتب على نقصالمحتمل أن يتم تخفيف 

يكية الجديدة  بسببصادرات النفط اإليرانية  من العقوبات األمر

ى خالل  يادة الصادرات في أماكن أخر  ضعفخالل من كذلك وز

 نمو الطلب.

، %02حوالي بارتفعت أسعار النفط  ،0202 عام حتى اآلن خالل

إلى عدد من العوامل وقد دفع دوالر للبرميل.  99متوسط ووصلت 

من ناحية فأسعار النفط بأكثر من المتوقع هذا العام. ارتفاع 

، رعته أوبك لخفض اإلنتاج قوياً  االلتزام باالتفاق الذيالعرض، اكن 

بين األطراف  %92داخل أوبك و %096 االلتزام نسبةلغت ب حيث

ج أوبك. من  وض حجم كما تراجعت توقعاتخار جراء  المعر

إعادة فرض  ويال و تدهور الوضع السياسي واالقتصادي في فنز

يكية على إيران. وأخيراً العقوب ، أدت اختناقات البنية التحتية ات األمر

ي في الواليات المتحدة إلى   خفضفي حقول النفط الصخر

وض  يكيالتوقعات لنمو المعر يب األمر من و. على المدى القر

ودة الشتاء ت ساعدحيث  ،وقعات قويةناحية الطلب، ظلت الت بر

ونمن المعتاد على تآلك ال التي جاءت أشد ظمة في دول من مخز

يب منمستوى إلى التعاون االقتصادي والتنمية  متوسط  قر

توقعات النمو  تعديلالخمس سنوات. باإلضافة إلى ذلك، تم 

 من العام. العالمي في وقت مبكر 

، مدفوعة  ورغم أن أسعار النفط قد ترتفع، في المدى القصير

في األسعار  تبدأ نتوقع أن فإننا  بالعقوبات على إيران،

.  أواًل، من المرجح أن االنخفاض خالل الجزء األخير من العام

مرة ثانية إلى خفض فرض الواليات المتحدة للعقوبات  يؤدي

صادرات النفط الخام اإليراني، لكن أعلنت السعودية أنها 

ى للتخفيف من آثار أي نقص  ستعمل بالتنسيق مع دول أخر

يادة في اإلمداد. . ثانيًا، من المرجح أن يقوم المنتجون بز

يادة انتاج  ، مع استمرار ز اإلنتاج كرد فعل على ارتفاع األسعار

يكي رغم العوائق. ثالثًا،  ي األمر يتراجع نمو  قدالنفط الصخر

يرنا الطلب حيث نتوقع أن يتباطأ النمو العالمي )أنظر تقر 

ع النمو السابق،  توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي بتسار

يشجع على ترشيد  قد، كما أن ارتفاع األسعار (العالمي

   تخدام الطاقة . اس

 أسعار النفط واإلنتاج في الواليات المتحدة

 

غ وقسم االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

، فمن المرجح 0209في عام تراجعًا إضافيًا األسعار أن تشهد نتوقع 

ي  نفطإنتاج الب االختناقات المرتبطة أن تخف يكي، الصخر األمر

جديدة في منتصف النابيب األكتمل خطوط حيث ُيفترض أن ت

يباً  العام المقبل ي . تقر ويقدر  أن سعر  التعادل للنفط الصخر

يكي  ولذلك من ، دوالر للبرميل 65-60 في نطاقال يزال األمر

وض ما دامت المرجح أن يستمر النمو الكبير في األسعار  المعر

قيادة أوبك في المبرم باالتفاق وسينتهي فوق هذا المستوى. 

يادة اإلنتاج، خاصة  ذلك ؤديي وقد، اليالح نهاية العام ن ألإلى ز

ونات يب المخز أوبك  من قبل المتوسط المستهدف من ةقر

نفط مع خمس سنوات. وأخيرًا، نتوقع تباطؤ نمو الطلب على الل

نمو إضعاف  فياالقتصاد العالمي واستمرار ارتفاع األسعار  تباطؤ

 االستهالك.

أسعار في  رتفاع السائديمكن القول أنه في ظل االفي الختام، 

وضنمو ال تجاوزمن المرجح أن ي، النفط  عامي نمو الطلب في معر

السوق  يؤدي ذلك إلى تحويل وضعرجح أن ي كما. 0209و 0202
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وضمن  نإلى  0207في عام  وجود نقص في المعر العرض  تواز

وض ،0202في  والطلب في عام  ثم إلى وجود فائض في المعر

يأخذ في أسعار النفط على نموذج شأن ب وتعتمد توقعاتنا. 0209

إجماع و  ،وأسعار العقود اآلجلة ،أساسيات العرض والطلباالعتبار 

يرنا)انظر  بشأن أسعار النفطتوقعات ال أسعار النفط السابق،  تقر

ن السوق 0202دوالرًا للبرميل في  96-92بمتوسط  (. وبناء مع تواز

دوالر  69 النفط أسعار أن يبلغ متوسطهذا النموذج، نتوقع  على

 .0209في عام دوالر للبرميل  66و 0202في عام للبرميل 
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ية: ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  .QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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