
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یضغط على التجاریة العالمیة تصاعد التوترات
   أسعار النفط في مایو

 
 أبرز النقاط

 الضغط مع تصعید الرئیس األمیركي ترامب النزاع التجاري مع الصین والمكسیك.أسعار النفط تحت  •
$ للبرمیل لیسجل أسوء أداء شھري في سبع سنوات، على الرغم من الخطر 64.5في مایو لیصل إلى  11خام برنت یتراجع بنسبة % •

 الجیوسیاسي المرتفع وخفض اإلمدادات العالمیة.
 للشھر الثاني على التوالي في أبریل. 150التزام أوبك وشركائھا یتجاوز % •
ملیون برمیل)  2849المخزونات النفطیة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة تتراجع لشھرین على التوالي، مع انخفاض مستوى مارس ( •

 إلى ما دون مستوى متوسط الخمس سنوات.
تشكل خطرا كبیرا  التي النزاعات التجاریةفي ظل ، 2019الثاني من من المتوقع تمدید أوبك وشركاؤھا اتفاق خفض اإلنتاج إلى النصف  •

 یؤدي إلى تراجع أسعار النفط. قد
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 االقتصاديالموجز 
االقتصادیةإدارة البحوث    I   11 2019 یونیو  

 أسواق النفط

 أسعار النفط تتراجع في مایو بسبب تصاعد التوترات التجاریة 

في شھر مایو، حیث تراجع   2019سجلت أسعار النفط أول تراجع شھري لھا في 
على األقل على أساس  11غرب تكساس، بنسبة %خامي برنت وخام متوسط 

$ للبرمیل على التوالي مع نھایة الشھر (الرسم 53.5$ للبرمیل و64.5شھري إلى 
).  وكان أداء أسعار النفط في مایو ھو األسوأ لھذا الشھر في سبع 1البیاني 
 .سنوات

سبب وسجل النفط، إلى جانب األسواق المالیة العالمیة بشكل أشمل، تراجعات ب
 –تنامي توتر األسواق حیال التأثیر السلبي لتدھور العالقة التجاریة األمیركیة 

مایو من  23الصینیة على النمو االقتصادي العالمي. فقد عانت أسعار النفط في 
بسبب  4.5أكبر تراجع لھا في یوم واحد لھذه السنة، حیث تراجعت بنسبة %

یركیة، وھما عامالن اعتبر السوق المخاوف التجاریة وارتفاع المخزونات األم
 أنھما أّدیا إلى تراجع الطلب.

 أسعار النفط الخام: 1الرسم البیاني 
 )دوالر للبرمیل(

 

 تومسون رویترز داتاستریمالمصدر: 
 

وبعد اقتراب مایو من نھایتھ، تراجعت األسعار بسبب اإلعالن المفاجئ للرئیس 
على كافة الواردات  5فرض رسم جمركي نسبتھا % نیتھ األمیركي ترامب عن

، (والتي تراجع عنھا الحقاُ) یونیو 10المكسیكیة إلى الوالیات المتحدة بدءا من 
من أجل زیادة الضغط على الحكومة المكسیكیة لوقف تدفق المھاجرین غیر 
الشرعیین إلى أمیركا. وازدادت المخاوف بعد أن خفضت الوكالة الدولیة للطاقة 

بعد المراجعة، رغم أنھ كان  2019وقعھا لنمو الطلب العالمي على النفط في ت
 طفیفا.

 ارتفاع المخاطر الجیوسیاسیة  

 ، حیثانخفضت أسعار النفط في مایو بالرغم من ارتفاع المخاطر الجیوسیاسیة
مایو اإلعفاء الممنوح لبعض أكبر مستوردي الخام  2أدى إنھاء أمیركا في 

ادة القیود على اإلمدادات العالمیة، لیضاف ذلك إلى اتفاق خفض اإلیراني إلى زی
منتجي بعض استمرار انخفاض اإلمداد من  معاإلنتاج في دول أوبك وشركائھا، 

النفط مثل فنزویال (التي تعاني من وضع اجتماعي واقتصادي صعب، إضافة 
 عسكري)، وكندا (الحد من –إلى خضوعھا لعقوبات)، ولیبیا (نزاع مدني 

 .اإلنتاج) وروسیا (تلوث األنابیب)

وبجانب ذلك، ارتفع أیضا احتمال حصول تأثیر إیجابي على أسعار النفط بعد 
تنامي التوترات اإلقلیمیة عقب التخریب  الذي استھدف ناقالت نفط مقابل ساحل 
الفجیرة في اإلمارات العربیة المتحدة، وھجوم طائرة بدون طیار على المنشآت 

 عودیة. النفطیة الس

 أوبك وشركاؤھا  یستمرون بخفض اإلنتاج تدریجیا

ومن جھتھا، حققت أوبك وشركاؤھا شھرا آخر من االلتزام بأكثر مما ھو 
مطلوب في أبریل، حیث خفضت إنتاج الخام تدریجیا للتخلص من الفائض في 

ملیون برمیل یومیا، وااللتزام  43.7اإلمداد في السوق. وبلغ مجموع اإلنتاج 
شھر في ستة عشر ). وبالفعل، كان أبریل أول 2(الرسم البیاني  150اإلجمالي %

شھرا تلتزم فیھ دول أوبك وشركاؤھا من الدول غیر األعضاء في أوبك بالكامل 
، ویرجع 150باتفاق خفض اإلنتاج، وبلغ التزام الدول غیر األعضاء في أوبك %

ذلك بشكل رئیس إلى خفض اإلنتاج في كازاخستان بسب صیانة الحقول النفطیة. 
ریل، وساعد في ذلك جزئیا تلوث خط في أب 80وبلغ معدل التزام روسیا %

 .أنابیب دروجبا الروسي

 2019 أبریلالتزام األوبك وحلفائھا باالتفاقیة في : 2الرسم البیاني 

 (% نسبة االلتزام)
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 .القیم السالبة تمثل اإلنتاج فوق مستوى خط األساس المتفق علیھ/ وكالة الطاقة الدولیة األوبك،ر: المصد
 

السعودیة لعب الدور المحوري في خفض اإلنتاج، حیث خفضت وتواصل 
ألف برمیل  569ملیون برمیل یومیا في أبریل، أي أقل بمقدار  9.74إنتاجھا إلى 

)، فیما سجلت، الكویت واإلمارات 277من حصتھا الرسمیة (التزام بنسبة %
بین على التوالي. ومن  112و% 132العربیة المتحدة، معدالت التزام بنسبة %

) باالتفاق -153) ونیجیریا (%16كبار منتجي النفط في أوبك، لم تلتزم العراق (%
 بعد بالكامل.

 المخزونات النفطیة تتراجع مع خفض اإلمداد

وبحسب الوكالة الدولیة للطاقة، تراجعت مخزونات منظمة التعاون االقتصادي 
مخزونات النفطیة وھي مقیاس لل –والتنمیة من الخام التجاري ومنتجات البترول 

ملیون برمیل لتصل إلى  25.8للشھر الثاني على التوالي في مارس بمقدار  –
)، أي أكثر بكثیر من معدل تراجع الخمس 3ملیار برمیل (الرسم البیاني  2.849

تغطي حیث ملیون برمیل.  4سنوات المعتاد لتلك الفترة من السنة والبالغ 
یوم من الطلب المستقبلي، وھو  59.8لمدة المخزونات العالمیة حالیا ما یكفي 

 .2018المستوى األدنى منذ یولیو 

 سنوات 5مخزونات منظمة التعاون االقتصادي مقابل متوسط :  3الرسم البیاني 

 

  إدارة معلومات الطاقة ،بلومبرغالمصدر: 
 

  2019الطلب سیتجاوز  العرض خالل الربعین الثاني والثالث من 

الوكالة الدولیة للطاقة الخاصة بالطلب ونمو إنتاج الدول من  بحسب توقعات
وتوقعاتنا بشأن إنتاج أوبك من النفط الخام، من األرجح أن  2019خارج أوبك في 

ملیون برمیل یومیا في  0.63یشھد السوق انخفاضا في المخزون النفطي بمعدل 
تاج على تلبیة الربعین الثاني والثالث من السنة، وذلك بسبب عدم قدرة اإلن

، سیتجاوز العرض الطلب 2019). وفي الربع األخیر من 4الطلب (الرسم البیاني 
ملیون برمیل یومیا.  0.14بشكل طفیف، لیؤدي إلى زیادة المخزون قلیال بمقدار 

وبالطبع، ینطوي ھذا السیناریو على عدد من االفتراضات: منھا أن أوبك 
اج (مع بلوغ اإلنتاج مستویات أبریل وشركاؤھا سیستمرون باتفاق خفض اإلنت

تقریبا) خالل الجزء الثاني من السنة؛ وكذلك عدم حصول زیادة مفاجئة في نمو 
إمداد الدول من خارج أوبك بدفع من النفط الصخري األمیركي؛ وبقاء نمو 
الطلب النفطي جیدا. ویشكل تدھور التجارة العالمیة، بسبب نزاع الرسوم 

الصینیة، حالیا الخطر األكبر على االقتصاد  –ألمیركیة الجمركیة التجاریة ا
العالمي، مع احتمال انقالب التوقع الحالي لنمو الطلب بشكل كبیر وبالتالي 

 انخفاض أسعار النفط.

 2019وفي مایو، خفضت الوكالة الدولیة للطاقة بالفعل توقعھا لنمو الطلب في 
وذلك بسبب نمو الطلب بأقل من ملیونا،  1.3ألف برمیل لیصل إلى  90بمقدار 

. ولكن الوكالة 2019المتوقع في البرازیل والصین والیابان في الربع األول من 
ذكرت أن ھذا التراجع قد یكون محدودا بذلك الربع، وأنھ على الرغم من 
التوترات التجاریة العالمیة، فإن وتیرة نمو الطلب قد تتسارع خالل باقي السنة. 

موسم القیادة في أمیركا ونصف الكرة الشمالي، حیث یرتفع  فمثال سیكون بدء
 .الطلب عادة على البنزین، أمرا إیجابیا بالنسبة للطلب على النفط

 میزان العرض والطلب: 4الرسم البیاني 
 (ملیون برمیل یومیا)

 

 إدارة معلومات الطاقةالمصدر: 
 

نصف السنوي ھذا ال أوبك وشركاءھاقبیل اجتماع  وفي ظل ھذه المتغیرات
الشھر، فإن التوقع سیكون، بحسب توصیة السعودیة، أن یمتد على األرجح 

 .ج أوبك وشركائھا حتى نھایة السنةخفض إنتا
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