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 2018 فبراير        تقرير كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية    

 

 اضطرابات أسواق األوراق المالية يؤثر سلباً على أسعار النفط، وتزايد إنتاج النفط األمريكي يدفع األسعار إلى مزيد من التراجع

نتج  اتسع تأثير التراجع الذي خيم على أسواق األوراق المالية العالمية لينال كافة فئات األصول بما في ذلك السلع األساسية والعمالت. وقد

مستوياتها منذ ثالثة أشهر في  ىأدنعن ذلك أن خسرت أسعار النفط كافة األرباح التي حققتها منذ بداية العام مع تراجع أسعار النفط إلى 

أعقاب تسجيلها أكبر خسائر أسبوعية على مدى العاميين الماضيين. كما أدى تعافي الدوالر األمريكي على خلفية تزايد العمليات البيعية 

في  8.2األوبك بنسبة  خام سعرباإلضافة على تزايد انتاج النفط األمريكي إلى دفع أسعار النفط لتسجيل مزيداً من التراجع. حيث تراجع 

بعد ان شهد انتعاشا طفيفاً في جلسات التداول السابقة. في حين نتج التأثير األكبر على  2018فبراير  9المائة خالل األسبوع المنتهي في 

دى إلى ارتفاع أسعار النفط من جراء صدور تقارير أشارت إلى تزايد انتاج خام النفط األمريكي نتيجة الرتفاع األسعار، األمر الذي أ

 . مستويات المخزون النفطي والعديد من التحديثات إلنتاج العام بأكمله

 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 ,EIA بلومبرغ: المصدر

 

 يومياً وبلغ مستوياتألف برميل  332ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة األمريكية فقد تزايد انتاج النفط األمريكي بواقع 

مع اعتبار تحسن تكاليف الحفر  2018فبراير  2مليون برميل يومياً خالل األسبوع المنتهي في  10.25 عندقياسية جديدة من االرتفاع 

سنوي.  في المائة على أساس 14من العوامل اإلضافية التي ساهمت في تلك القفزة الكبرى التي تقدر بحوالي  ب القيود على المنتجينوغيا

. وفي 2015وقد تزامن تزايد اإلنتاج مع االرتفاع الكبير في عدد منصات الحفر األمريكية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 

. 2019و  2018تقريرها )آفاق الطاقة في األجل القصير(، أجرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية تغييرا كبيرا في توقعات اإلنتاج لعامي 
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 3.1، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 2018مليون برميل يوميا في العام  10.59قا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط األمريكي ووف

ً مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يواصل منتجي النفط الصخري األمريكي زيادة إنتاجهم خالل العام  في المائة تقريبا

 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية. 11.18 حواليلى ليصل إ 2019

سنوات خالل  5منذ  ياته. فوفقا للتقارير، بلغ إنتاج ليبيا من النفط أعلى مستوفقط ولم يكن ارتفاع المعروض النفطي مجرد ظاهرة أمريكية

 ةثابت تلمنظمة األوبك ظل اإلجماليةنتاج مستويات اإلمليون برميل يومياً، على الرغم من أن  1وبلغ في المتوسط أكثر من  2018يناير 

ألف  47.3. ويقابل هذه الزيادة انخفاض اإلنتاج في فنزويال التي شهدت، وفقا لألوبك، انخفاضا في اإلنتاج بلغ دون تغير يذكر تقريبا

ً  30برميل يومياً، بينما أظهرت بيانات وكالة بلومبرغ انخفاضا قدره   .ألف برميل يوميا

الطلب قوية نظرا لتزايد النمو االقتصادي العالمي. وقد أعاد التقرير الشهري األخير الصادر عن منظمة  من جانب أخر، ما زالت عوامل

نفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا على خلفية التنمية االقتصادية القوية والمطردة في وبك التأكيد على توقعات تزايد الطلب على الاأل

المراكز العالمية الرئيسية للطلب على النفط. إال انه على الرغم من ذلك، فقد ذكرت األوبك إن إعادة توازن سوق النفط من المتوقع أن 

 إنتاج النفط األمريكي.بسبب ارتفاع  2018يحدث فقط خالل النصف الثاني من العام 

وجهة نظرنا التي اوردناها سالفاً بأن أسعار النفط يتوقع لها ان تتحرك ضمن نطاق محدود خالل الفترة المتبقية من العام  ونعيد تكرار

أبقت اإلنتاج  . وبغض النظر عن االتفاق الجاري لخفض اإلنتاج، نرى عددا من العوامل الهشة التيالمتصارعةالحالي نظراً لتكافؤ القوى 

. وعلى الرغم من ذلك، يةالخليج الدول الكلي للنفط عند المستوى الحالي، بما في ذلك منتجي األوبك مثل فنزويال ونيجيريا وبعض منتجي

 ض.ستساعد على تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بزيادة العر 2018فإن استدامة الطلب في العام 

. حيث في يناير متوسط أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ ثالث سنوات زيادةالنفط في بداية العام إلى  أسعار ارتفاعأدى هذا وقد 

في المائة.  7.9دوالر للبرميل بينما ارتفع خام النفط الكويتي بنسبة  66.9في المائة ليصل إلى  7.7ارتفع متوسط سعر نفط األوبك بنسبة 

ضعيفة في الوقت  2018في المائة خالل الشهر. وتبدو االتجاهات في فبراير  7.8ارتفاعا مساويا بنسبة وشهدت أسعار خام مزيج برنت 

 الحاضر ويظهر متوسط األسعار حتى اآلن انخفاضا للمرة األولى منذ ثمانية أشهر.

ميل يومياً في التقرير الشهري األخير ألف بر 30هامشياً بواقع  ورفعها 2017لى النفط للعام وقد تم تعديل توقعات نمو الطلب العالمي ع

مليون برميل يوميا، مما يعكس بيانات أفضل  97.01مليون برميل يوميا ليصل إلى  1.60لمنظمة األوبك. ومن المتوقع أن يبلغ النمو اآلن 

بالنسبة للمشتقات الوسطى وزيت  2017من المتوقع من الدول األمريكية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للربع األخير من العام 

، وخاصة ضمن قطاع النقل 2017الوقود ومن الدول األوروبية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الربع الثالث من العام 

ألف برميل يومياً  18واقع متمثالً في نمو مبيعات السيارات. وقد ارتفع النمو الكلي للطلب في منطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ب

. وفي الواليات المتحدة، أدت برودة الطقس وقوة النمو االقتصادي إلى تزايد الطلب 2017مليون برميل يومياً في العام  47.37ليصل إلى 

ر في أسعار النفط / الديزل على الرغم من أن االرتفاع األخي الوقودالقوي على غاز البترول المسال ووقود الطائرات / الكيروسين وزيت 

، ارتفع الطلب على النفط في الواليات المتحدة بواقع 2017وخالل اإلحدى عشر شهراً األولى من العام  أثر على الطلب على البنزين.

عطلة ارتفاعا في الطلب على خلفية موسم  2018ويناير  2017مليون برميل يوميا، بينما من المتوقع أن يشهد الطلب في ديسمبر  0.2

. وفي ذات الوقت، ظلت االتجاهات في المكسيك وكندا ضعيفة خالل الشهرين األخيرين من العام. في حين بلغ نمو الطلب على ألعيادا

مليون برميل يوميا خالل األشهر األحد عشر األولى من العام، مما يسلط الضوء  0.18النفط في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عالوة على ذلك، أدى  من دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا، وخاصة في قطاع النقل البري لسيارات الديزل.على الطلب القوي 
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مما أدى إلى زيادة الطلب على المشتقات الوسطى. وبالنسبة  2017الزخم االقتصادي القوي إلى انتعاش النشاط الصناعي في نوفمبر 

على  2017التعاون االقتصادي والتنمية تم أيضا تعديل بيانات الطلب ورفعها هامشياً في العام لمجموعة الدول غير األعضاء في منظمة 

خلفية ارتفاع الطلب من قبل الصين والذي قابله جزئيا مراجعة وتخفيض بيانات الطلب في الشرق األوسط خالل الربع األخير من العام 

، بدافع من ارتفاع استخدام 2017في المائة على أساس سنوي في ديسمبر  5. وسجلت الصين نموا في الطلب على النفط بنسبة 2017

 غاز البترول المسال في قطاع البتروكيماويات ووقود الطائرات / الكيروسين وزيت الوقود / الديزل في قطاع النقل.

مليون برميل يومياً ليصل  1.59يومياً إلى ألف برميل  60ورفعها بواقع  2018كما تم تعديل توقعات الطلب العالمي على النفط للعام 

مليون برميل يومياً بما يعكس اآلفاق االقتصادية اإليجابية للدول االمريكية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي  98.60إجمالي الطلب إلى 

ابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتنمية وأوروبا ومناطق آسيا األخرى. ويتوقع ان يظل الطلب على النفط في الدول األوربية الت

، في حين يتوقع أن 2017مليون برميل يومياً في العام  0.2مليون برميل يومياً مقابل  0.1عند مستوى  2017أقل من مستويات العام 

. ومن المتوقع أيضا أن تظهر مع ميل المخاطر قليال نحو االرتفاع 2018يظهر نمو الطلب في الواليات المتحدة انحيازا إيجابيا في العام 

بسبب النسب المستهدفة لتقليل انبعاثات الوقود وتأثير استخدام بدائل  2017الصين انخفاضا طفيفا في الطلب على النفط مقارنة بالعام 

 الوقود.

مليون  97.67توسط إلى مليون برميل يومياً ليصل الم 0.35، فقد تم رفعه بواقع 2018أما من جانب المعروض النفطي العالمي ليناير 

ً بواقع  ً بما يظهر ارتفاعا ً بالمقارنة ب 1.75برميل يوميا . وشكل المعروض النفطي للدول غير 2017يناير معدالت مليون برميل يوميا

ً  65.36مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى  0.36األعضاء بمنظمة األوبك أغلبية تلك الزيادة بواقع  . هذا ولم مليون برميل يوميا

ليدية يطرأ تغيراً يذكر على االنتاج النفطي للدول األعضاء بمنظمة األوبك خالل الشهر إال أن انتاج سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التق

غير  ككل، تمت مراجعة توقعات المعروض النفطي للدول 2017مليون برميل يومياً على أساس سنوي. وبالنسبة للعام  0.31ارتفع بواقع 

مليون برميل يومياً بما نتج عنه نمواً  57.86مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى  0.07األعضاء بمنظمة األوبك ورفعه بواقع 

مليون برميل يومياً. وتعكس تلك المراجعة في األساس ارتفاع المعروض النفطي للدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي  0.86بواقع 

مليون برميل  0.32مليون برميل يومياً( وكندا )+ 0.7ألف برميل يومياً على خلفية تزايد انتاج الواليات المتحدة )+ 69بواقع والتنمية 

يومياً(، والنرويج وماليزيا والكونجو والصين والذي قابله تعديل توقعات النمو الخاصة بالبرازيل والبحرين وكازاخستان. في حين يتوقع 

فيما يعزى في األساس لنمو الطلب المحلي على النفط  2016لنفطي الصيني بصورة طفيفة مقارنة بمستويات العام تراجع المعروض ا

 والتنقيب عن الغاز والنفط وقطاع التنمية.

ن مليو 0.32فقد شهد تعديالً ملحوظاً بواقع  2018ومن جهة توقعات نمو المعروض النفطي للدول غير األعضاء بمنظمة األوبك للعام 

مليون برميل يومياً. ويعكس هذا التعديل في األساس  59.26مليون برميل يومياً بحيث يصل المتوسط إلى  1.4برميل يومياً ليرتفع إلى 

ً تراجع من جهة إنتاج روسيا  تزايد انتاج الواليات المتحدة وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وكازاخستان وغانا والذي عادلة هامشيا

المكسيك والنرويج وكولومبيا. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى تزايد أنشطة التنقيب في الواليات المتحدة من جهة منتجي والصين و

النفط الصخري والمياه الساحلية العميقة، حيث يرتفع انتاج السوائل األمريكية نتيجة لتزايد تكوين النفط المضغوط والصخري أكثر مما 

 .  2018في المائة في العام  94 نسبة إلى 2017في المائة في العام  86 نسبة كان متوقعاً من
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 )مليون برميل يومياً( – 2018 ينايرشهر ل ينتاج النفطمن اال األوبكفي  األعضاءحصص الدول 
  

 

 بلومبرغ: المصدر       

 

مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. وكانت هناك تغيرات  32.4وأشارت بيانات إنتاج النفط لشهر يناير إلى استقرارها عند مستوى 

إلى قيام السعودية بزيادة إنتاجها  التي أشارت بيانات وكالة بلومبرج على الرغم منالفردي لكل دولة على حدة  طفيفة في مستويات اإلنتاج

ً  10ألف برميل يومياً للوصول مرة أخرى لمستوى  60بمقدار  ألف برميل يومياً.  30، بينما رفعت إيران إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا

ً  30-ألف برميل يومياً( وفنزويال  ) 40-وقد قوبل هذا االرتفاع في اإلنتاج بانخفاض انتاج اإلمارات ) وفيما يتعلق  (.ألف برميل يوميا

 10الرغم من أن اإلنتاج األمريكي بلغ أكثر من باالمتثال التفاق خفض اإلنتاج الجاري، أظهر استطالع أجرته وكالة رويترز أنه على 

 2018في المائة في يناير  138ماليين برميل يوميا، فإن االلتزام باالتفاق بقي قائما. ووفقا لالستطالع، بلغت نسبة امتثال أعضاء أوبك 

المملكة العربية السعودية، في حين أن  في المائة المسجلة في ديسمبر. وكانت هذه التخفيضات أعلى في حالة أنغوال ثم 137مقابل نسبة 

 فنزويال أنتجت بوتيرة أقل بكثير نتيجة األوضاع السياسية واالقتصادية المتعلقة بالبلد.
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