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  2020 عام ارتفاع أسعار النفط فياحتمال 

العوامل عدد كبير من  2019أسعار النفط في عام  علىهيمن 

دوائر و العالمي االقتصاد الكليمن أحداث  لناشئةالمتعارضة ا

 الصناعيوضع الركود  ،. على الجانب الهبوطيالصناعة النفطية

العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين 

النفط الواليات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج 

على وعلى األسعار.  هبوطيا   ا  في الواليات المتحدة ضغطالصخري 

االضطرابات الجيوسياسية في الدول  قدمت ،الجانب الصعودي

من دول أوبك بعض لإلمدادات دارة النشطة اإلالمصدرة للنفط و

 األمر الذي ،الهبوطية العواملسادت  ،وبشكل عامالدعم لألسعار. 

للبرميل  ا  دوالر 64أسعار خام برنت إلى االنخفاض إلى دفع متوسط 

  .2018للبرميل في عام  ا  دوالر 72هذا العام من في حتى اآلن 

إلى مزيد من  يرغبينما تشير توقعات بلومب ،بالنسبة إلى المستقبل

 ا  دوالر 61الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 

من المتوقع  ،رأينابمختلف. فإن لنا موقف  ،2020في العام  ا  أمريكي

عند المستويات الحالية البالغة  ا  أن تظل أسعار برنت مدعومة جيد

 .المخاطر إلى االتجاه الصعوديميزان مع ميل  ،للبرميل ا  دوالر 65

احتمال أكثر من  2020في عام األسعار  ارتفاع نرّجح ،وعليه

تستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثالثة و. هاانخفاض

 .عوامل رئيسية

 سعر خام برنت
 )دوالر أمريكي للبرميل(

 
 QNBتايمز، تحليل  فاينانشل هيفر،: المصادر

على النفط إلى أوال ، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب 

االنخفاض بشكل مبالغ فيه وال تأخذ بعين االعتبار بشكل كامل 

التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من 

التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في 

الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك 

، وأسعار أسهم شركات الصناعات مؤشرات مدراء المشتريات

التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك 

مدعوما  أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في 

االقتصادات المتقدمة الكبيرة واألسواق الناشئة. وعلى نحو هام، 

درجة العالية ارتفعت أسعار المعادن األساسية )النحاس من ال

ومؤشر بورصة لندن للمعادن( بشكل حاد خالل األسابيع األخيرة، 

والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي اإلجمالي لألسواق 

 الناشئة.

 المؤشرات الرائدة ألنشطة التصنيع

 

 QNBالمصادر: هيفر، تحليالت 

متفائلة لسوق بشأن نمو معروض النفط لوقعات الحالية إن التثانيا ، 

ي الصخرالنفط قوي في إنتاج النمو ال حيث تفترض استمرار للغاية،

 تنفيذ حصص أوبكب تراجع مستويات االلتزامفي الواليات المتحدة و

في الواليات  للنفط الصخريإلنتاج القوي اعلى الرغم من و+. 

 المطالبات الجديدة من قبلالمتحدة في السنوات األخيرة، فإن 

ؤثر بالفعل على ترأس المال  دة ترشيدبزياالمستثمرين 

. النفط الصخرياالستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج 

األسبوع الماضي في  + أوبك دولباإلضافة إلى ذلك، قررت و

 يدعمما وهو ، ا  ألف برميل من النفط يومي 500خفض اإلنتاج بمقدار 

لى ذلك، تم عالوة عو. الفعليةسوق تحقيق التوازن في الالتزامها ب

تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة واالمتثال للحصص، مما 

 .المصداقية العامة لالستراتيجية يقوي

بشأن أوضاع حتمل أن تستمر حالة عدم اليقين في حين ي  ، ا  ثالث

 رتبطةالمشكالت الممؤقتا  االقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتالشى 

 اتفاق عقببالنزاعات التجارية بين الواليات المتحدة والصين 

مخاطر االنتخابات  تحلتوقع أن كما ي  . حتمل"المرحلة األولى" الم

. وبالنسبة ألسعار 2020المخاطر العالمية في عام محل األمريكية 

فمن شأن تحسن  ا ،إيجابي ا  تطور ذلك ي عد، فإن على وجه التحديدالنفط 

التجارة أن  عدم اليقين بشأن بسبب تراجع حالةلعالمية المعنويات ا
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دعم أسعار السلع بشكل هو ما يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وي

الواليات المتحدة من  في نتخاباتاالقد تزيد  ذلك،باإلضافة إلى  .عام

خاصة وأن  المحلي،النفط  قطاعحالة عدم اليقين التنظيمي بشأن 

 النفط نشطةألكون في اآلثار البيئية المرشحين الرئيسيين يشك

قد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع االستثمارات الجديدة والصخري. 

 .مما يحد من نمو اإلنتاج في المستقبل واإلنتاج،في التنقيب 

وتخفيف  العالمي،الكلي  ظروف االقتصادنعتقد أن  وبشكل عام،

 ،النفط قطاعبوالتطورات الخاصة  السياسة المالية والنقدية،

 ا  دعم وفرست المخاطرة، المستثمرين حيال ت في معنوياتحوالوالت

 ا  دوالر 65 البالغ الحالي مستوىحدود الألسعار برنت عند  ا  قوي

 لميزان المخاطر يميفإن  السياق،. وفي هذا 2020للبرميل في عام 

في إيجابية مفاجآت حدوث حيث أن  الصعودي،إلى االتجاه أيضا  

من  مرجح بدرجة أكبرالعرض  سلبية في النمو وصدمات

 في هذه المرحلة. ةغايرالمالسيناريوهات األخرى 
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 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا  QNBال تتحمل مجموعة  الملكية الفكرية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق "

ماري اعتمادا  على التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي صَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استث

ا ، وال لخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيا  على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانالظروف ا

 ."QNBيجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا  دون إذن من مجموعة 
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