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 2018 مايو            تقرير كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية 

 

 ألوبك على إيران وتزايد التزام ا مرتقبةأسعار النفط تحافظ على ارتفاعها على خلفية العقوبات ال

واستمر هذا االتجاه خالل األسبوعين األولين من شهر مايو  2018مستوياتها منذ عدة سنوات في أواخر أبريل بلغت أسعار النفط أعلى 

على إيران مع انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي. هذا باإلضافة  فرضها بدعم في المقام األول من العقوبات المرتقب 2018

عل في الشرق األوسط والتي أبقت أسعار النفط على الحافة على مدى األشهر القليلة الماضية. ونتيجة إلى القضايا الجيوسياسية المتوترة بالف

 7.3بتفوق مزيج خام برنت بحوالي  2015لذلك، اتسع الفارق بين سعر مزيج خام برنت وخام غرب تكساس إلى أعلى مستوى منذ مايو 

شحنات النفط مع بيان األثر الكامل لها بعد نوفمبر  ث يتوقع أن تؤثر العقوبات علىحيدوالر أمريكي للبرميل وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. 

ً لبعض التقديرات، من المتوقع أن ينخفض إجمالي  2018 ما لم يتم االتفاق حول بعض النقاط التي أثارتها الواليات المتحدة. ووفقا

 عد معدل انخفاض أقل بكثير مقارنة بالعقوبات السابقة.مليون برميل يومياً، فيما ي 0.5بواقع  إليرانض النفطي وعرمال

 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 ,EIA بلومبرغ: المصدر

من ناحية المعروض النفطي، تلقت أسعار النفط دعماً من الخفض المستمر إلنتاج النفط من قبل الدول األعضاء وغير األعضاء بمنظمة و

، دون 2018في المائة في أبريل  166 نسبة تجاوز مستويات االلتزام المطلوبة. فوفقًا لوكالة بلومبرج، بلغ مستوى االلتزام ذياألوبك وال

في المائة. إال انه على الرغم من ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط  167بنسبة  2018تغير يذكر عن بيانات االلتزام المنقحة عن شهر مارس 

لمجموعة لمناقشة المسار المستقبلي التفاقية خفض االنتاج بعد انقضاء الموعد النهائي الحالي الذي ينتهي بنهاية إلى فرض ضغوط على ا

بين األعضاء. حيث بلغ متوسط اإلنتاج النفطي الشهري ألعضاء  2018، ومن المتوقع مناقشة هذا األمر في اجتماع يونيو 2018العام 

شهراً  12ا لبيانات وكالة بلومبرج، باإلضافة إلى مصادر أوبك الثانوية، وهو أدنى مستوى له خالل مليون برميل يوميا وفق 31.9األوبك 

. وشملت التغييرات ، وذلك وفقا لتقرير أوبكالماضية. وكانت هناك تغييرات طفيفة في معدالت إنتاج أغلبية الدول األعضاء بمنظمة األوبك
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 العربية السعودية والجزائر وإيران التي عوضت جزئيا تراجع إنتاج فنزويال.الهامة زيادة في اإلنتاج من قبل المملكة 

 )مليون برميل يومياً( – 2018 ابريلشهر ل ينتاج النفطمن اال األوبكفي  األعضاءحصص الدول 
  

 

 بلومبرغ: المصدر       

 

الجهات  تعادل جزئياً اتجاهات السوق السائدة حالياً. واستفادمن جهة أخرى، استمر إنتاج النفط في الواليات المتحدة في االرتفاع بما 

األمريكية المنقبة عن النفط من ارتفاع األسعار من خالل إضافة منصات حفر جديدة على الرغم من التحسن الملحوظ في معدالت اإلنتاج 

الصادرة عن شركة بيكر هيوز ارتفاًعا للمرة على مر السنين بما يساهم في إطالة عمر منصات الحفر الحالية. كما أظهرت البيانات 

منصات حفر  10بإضافة  2018مايو  11السادسة على التوالي في عدد منصات الحفر النفطي في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي في 

ين شهدت كندا انخفاًضا ، في ح2015منصة، فيما يعد أعلى مستوى يبلغه عدد المنصات منذ مارس  844جديدة ليصل العدد اإلجمالي إلى 

لنفط والغاز خالل األسبوع. ونشرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية في تقريرها الشهري الخاص بإنتاجية منصات افي منصات حفر 

ً  7.18ألف برميل يومياً وبلوغه مستوى قياسي يصل إلى  145الحفر توقعها بارتفاع انتاج النفط الصخري بحوالي  في  مليون برميل يوميا

 .2018يونيو 

وشملت العوامل المتعلقة بجانب الطلب توقعات قوية من جانب الدول اآلسيوية بصفة خاصة. ويأتي هذا باإلضافة إلى توقعات صندوق 

النقد الدولي بتحقيق االقتصاد العالمي لنمو مستقر في السنوات القادمة بدعم من االقتصادات المتقدمة، خاصة في منطقة اليورو. ووفقاً 

مليون  12.06، حيث بلغت 2018في المائة تقريبًا في أبريل  12ت الصيني، ارتفعت إنتاجية المصافي الصينية بنسبة لمكتب اإلحصاءا

. وجاء ذلك على الرغم من انخفاض 2018مليون برميل يومياً في مارس  12.1برميل يومياً مقارنة بأعلى مستوياتها على االطالق البالغة 

مليون طن متري، مما يشير إلى ارتفاع الواردات  15.51في المائة على أساس سنوي إلى  2.3نسبة إنتاج النفط المحلي في الصين ب

في المائة مقارنة  2.1 نسبة حتى تاريخه 2018بلغ االنخفاض في اإلنتاج منذ بداية العام والنفطية، خاصة من منتجي الشرق األوسط. 

في المائة على أساس سنوي  7 قاربتإلنتاج الصناعي بنسبة ًضا ارتفاًعا في ا. كما سجلت الصين أي2017بالفترة المماثلة من العام 

 باإلضافة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة.
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 النمو ونسبة أوبك لسلة النفط لسعر الشهري المعدل

  

 بلومبرغ وبحوث كامكو: المصدر

 

ً بعد التراجع الذي شهدته خالل بضع  ، مع 2018من جلسات التداول األولى في مستهل أبريل واتخذت أسعار النفط اتجاها تصاعديا

أبريل  10دوالر أمريكي للبرميل في  74.46. وبلغت أسعار عقود النفط الفورية لخام األوبك 2018استمرار المسار التصاعدي في مايو 

دوالر أمريكي للبرميل في  75.92، بينما بلغت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت 2014، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018

. وسجل المتوسط الشهري ألسعار النفط 2014، فيما يعد أعلى مستوى يبلغه الخام منذ نوفمبر 2018جلسة التداول األخيرة لشهر أبريل 

دوالر أمريكي  68.4في المائة، حيث بلغ  7.2، حيث ارتفع المتوسط الشهري ألسعار نفط األوبك بنسبة 2018أكبر معدل زيادة منذ يناير 

دوالر أمريكي  71.6ببلوغه  2017في المائة، وهو أعلى متوسط شهري منذ نوفمبر  8.6للبرميل. وارتفع متوسط سعر خام برنت بنسبة 

. كما 2014دوالر أمريكي للبرميل للمرة األولى منذ نوفمبر  70وتجاوز المتوسط الشهري ألسعار مزيج خام برنت مستوى  للبرميل.

أيًضا إلى استمرار االتجاه التصاعدي لجميع فئات النفط الخام، وذلك على الرغم من تراجع  2018تجاهات المبدئية لشهر مايو تشير اال

األسعار في أول جلستين تداول. في غضون ذلك، تلقت المعنويات القوية في سوق النفط مزيداً من الدعم عندما أفادت إدارة معلومات 

مليون برميل من مخزونات الخام األمريكية. حيث أظهر التقرير انخفاًضا واسع النطاق بما في ذلك  2.2ب الطاقة االمريكية عن سح

مخزونات البنزين والمواد المقطرة على الرغم من أن اإلنتاج لم يشهد سوى تغيرات طفيفة خالل األسبوع. وكنتيجة النخفاض المخزونات، 

 9ع مخزونات النفط في الدول الصناعية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بواقع أشارت منظمة األوبك في تقاريرها إلى تراج

مليون برميل فوق مستوى متوسط الخمس سنوات، وهو الرقم المستهدف الذي بنيت عليه جهود خفض اإلنتاج للمنظمة منذ تطبيق خفض 

 .2017مليون برميل في يناير  340بحوالي اإلنتاج. هذا وقد تخطى الفائض في المخزون متوسط الخمس سنوات 

على مدى السنوات األخيرة، فإن السوق  األقوىيعد  شديدوعلى النقيض من ذلك، فعلى الرغم مما تظهره أسعار العقود اآلجلة من ارتفاع 

مليون برميل يومياً  2تخطي الصادرات األمريكية أكثر من  أدىالفعلية ال تعكس صورة وردية. فحسب تقرير صادر عن وكالة رويترز، 

تشبع بعض األسواق )فئات الخام الخاص بنيجيريا وأذربيجان( وتراكم الشحنات في أوروبا والموانئ الصينية وسط ضعف الطلب من  إلى

وكندا. إال انه على الرغم من ذلك، هناك شركات التكرير الصينية وانسداد خطوط األنابيب لبعض أهم فئات النفط في الواليات المتحدة 
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وق تقارير تفيد بأن تراكمات السوق الفعلية ترجع إلى الصيانة الموسمية وأن التحول المتوقع في النمو العالمي سيستفيد من الزيادة في الس

 المادية.

مليون برميل يومياً لتصل في  1.65مستوى  دون تغيير عند 2017استقرت توقعات النمو العالمي للطلب على النفط للعام من جانب آخر، 

مليون برميل يومياً، وأن كان هناك بعض التعديالت على مستوى المنتجين بما أدى إلى ثبات التوقعات دون تغير.  97.2المتوسط إلى 

لدول األوروبية لظمها مع تعزىألف برميل يومياً لمنطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  14حيث تم رفع توقعات الطلب بمعدل 

، والتي تم تعويضها بالكامل من خالل تخفيض 2017العام الخاصة بالتابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن األربعة أرباع 

لطلب من ألف برميل يومياً لتوقعات ا 13والتنمية وتخفيض حوالي  االقتصادي التوقعات الخاصة بالدول األمريكية التابعة لمنظمة التعاون

 جانب الدول المنتجة من غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بما يعكس البيانات المحدثة ألمريكا الالتينية.

مليون برميل يومياً ليصل في  1.65ألف برميل يومياً إلى حوالي  25ورفعه هامشيًا بواقع  2018كما تم أيًضا تعديل توقعات الطلب للعام 

مليون برميل يومياً، بما يعكس في المقام األول رفع التوقعات الخاصة بالدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي  98.85ى المتوسط إل

فيما يعزى إلى تحسن البيانات أكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للدول  2018ألف برميل يومياً في الربع األول من العام  20والتنمية بواقع 

ة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )الواليات المتحدة( ودول آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي األمريكية التابع

والتنمية. وشملت العوامل التي أدت إلى رفع التوقعات الخاصة بالدول سالفة الذكر ارتفاع الطلب على المشتقات الوسيطة على خلفية 

كما تم تعديل بيانات الطلب على النفط للدول غير األعضاء  برودة الطقس أكثر من المتوقع وقوة أنشطة التعدين.النشاط الصناعي، وزيادة 

مما بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ورفعها فيما يعزي في المقام األول لتحسن بيانات من آسيا األخرى والهند وأمريكا الالتينية اكثر 

ألف برميل  30ن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بواقع كان متوقعاً. إال انه على الرغم من ذلك، قابل هذه الزيادات تراجع في الطلب م

مليون  17.7وبلغ  2018. وارتفع الطلب على النفط في الهند للشهر الثامن على التوالي في  أبريل 2018يومياً في الربع األول من العام 

في  4.5لب على النفط في الهند بنسبة . حيث أدى ارتفاع النشاط الصناعي إلى ارتفاع الط2017مليون طن في أبريل  16.9طن مقابل 

المائة على أساس سنوي بسبب ارتفاع مبيعات الشاحنات والحافالت. من ناحية أخرى، كان الطلب من الصين قويًا أيًضا على الرغم من 

 باسملصغيرة المعروفة موسم الصيانة بسبب عمليات الشراء لمحافظ النفط االستراتيجية باإلضافة إلى ارتفاع الطلب من شركات التكرير ا

وصل إنتاج النفط الخام المحلي في الصين إلى  ،)أباريق الشاي( باإلضافة إلى التحسن العام في األداء االقتصادي للبالد. عالوة على ذلك

 أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

مليون برميل يومياً  0.01جع هامشي بلغ بترا 2017وتم تعديل تقديرات المعروض النفطي للدول غير األعضاء بمنظمة األوبك للعام 

مليون برميل يومياً على خلفية تعديالت غير تقليدية  0.87مليون برميل يومياً، بما يشير إلى زيادة قدرها  57.89ليصل في المتوسط إلى 

اسية للدول األوروبية التابعة للبيانات التاريخية بما أدى إلى تراجع التوقعات بشكل رئيسي من جهة البرازيل ورفع التوقعات بصفة أس

 بواقع 2018لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. كما تم تعديل بيانات نمو المعروض النفطي للدول غير األعضاء بمنظمة األوبك للعام 

ط. وتعكس مراجعة مليون برميل يومياً في المتوس 59.62مليون برميل يومياً لتصل إلى  1.72مليون برميل يومياً بزيادة قدرها  0.01

لكل من الواليات المتحدة واألرجنتين وكولومبيا والصين والتي  2018التوقعات زيادة بيانات المعرض النفطي في الربع األول من العام 

أيًضا  تم تعويضها جزئياً بتخفيض التوقعات الخاصة بكل من كندا والمكسيك والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل. كما أظهرت البيانات

مليون برميل يومياً على أساس سنوي، حيث  2.3مليون برميل يوميا على أساس شهري و  0.12ارتفاع المعروض النفطي العالمي بواقع 

 .2018مليون برميل يومياً في أبريل  97.89بلغ 

 


