QNB Economics
economics@qnb.com

تحليل اقتصادي

 81فبراير 8181

أسعار النفط بمتوسط  06-06دوالراً للبرميل في  8602مع تواز ن السوق
لقد تأكد تقلب سعر نفط برنت على مدى األيام العشرة الماضية.

إجمالي هذه الز يادة .وفي ظل تجاوز أسعار النفط مؤخراً لسعر

فبعد ارتفاعه إلى أعلى من  01دوالراً للبرميل في أواخر يناير  ،أي

البرميل التعادلي للنفط الصخر ي األمر يكي والذي يقدر بحوالي

الذي بلغ  55دوالراً

 36دوالراً للبرميل في  ،8181من المرجح أن يكون منتجو النفط

للبرميل في يونيو من العام الماضي ،تراجع سعر نفط برنت إلى

الصخر ي األمر يكي قد دخلوا في تعاقدات مستقبلية بأسعار في

نحو  36دوالراً للبرميل في األسبو ع الماضي .وعلى الرغم من

حدود مستوى األسعار هذا وقاموا مسبقاً بز يادة اإلنتاج هذا

التراجع األخير  ،فقد قر رنا إجراء تنقيح برفع توقعاتنا لسعر نفط

العام .كما أنه من المتوقع أن يرتفع اإلنتاج في البراز يل وكندا.

أعلى بنسبة  %55من االنخفاض األخير

برنت الخام في  8181إلى  35-31دوالراً للبرميل (في المتوسط)
من  31-55دوالراً للبرميل في السابق .واستندنا في توقعاتنا على
ثالث راكئز تشمل نموذج االنحدار  ،ومنحنى العقود اآلجلة للنفط،
والتوقعات اإلجماعية .في إطار نموذج االنحدار  ،قمنا بتعديل
تقديراتنا لمتوسط سعر النفط التعادلي لمنتجي النفط الصخر ي
األمر يكي من  51دوالر أمر يكي إلى  36دوالر أمر يكي للبرميل.
وفي نفس الوقت ،ارتفع لك من منحنى العقود اآلجلة والتوقعات
اإلجماعية.
واكن المحرك الرئيسي للز يادة في أسعار النفط في النصف الثاني
من العام الماضي هو عملية إعادة التواز ن في سوق النفط
العالمية .أما وضع السوق العالمية ،فقد تحول من وجود فائض
في المعر وض بمقدار  1.0مليون برميل في اليوم في عام 8183
إلى نقص بمقدار  1.5مليون برميل في اليوم في عام . 8180
واكنت اإلمدادات قد تراجعت بسبب خفض اإلنتاج من قبل أوبك
لمواجهة الز يادات في اإلنتاج األمر يكي .باإلضافة إلى ذلك ،اكن
الطلب على النفط أعلى مما اكن متوقعاً على خلفية النمو القوي
لالقتصاد العالمي ،وكرد فعل النخفاض األسعار.
مستقبال ،نتوقع أن تغير السوق االتجاه مرة أخر ى حيث سيقود
ً
ارتفاع األسعار إلى إعادة النفط الصخر ي األمر يكي والمنتجين

من المتوقع أن يظل التزام أوبك وشراكئها باتفاق خفض اإلنتاج
قوياً  .ويهدف االتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي إلى
إبقاء  8.1مليون برميل في اليوم من النفط خار ج األسواق حتى
ديسمبر  .8181وبين دول أوبك ،يستمر اإلنتاج في فينز ويال في
التراجع بسبب انقطاعات غير مخطط لها ،لكن من التوقع أن يقابل
ذلك بز يادة االنتاج من بعض المنتجين داخل أوبك غير الملزمين
باالتفاق (ليبيا ونيجير يا).
وفيما يخص الطلب ،فرغم تعديل ورفع التوقعات بشأن نمو الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي مؤخراً  ،بما في ذلك األسواق الناشئة،
تتوقع واكلة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب بشلك طفيف إلى
 8.6مليون برميل في اليوم وذلك من  8.0مليون في  8180حيث
سيؤدي ارتفاع األسعار إلى خفض طفيف في االستهالك .ونعتقد
أن الطلب على النفط قد يكون أعلى من توقعاتنا بسبب أن الطلب
على النفط في األسواق الناشئة يميل ألن يكون أقل مر ونة لحركة
األسعار ،إضافة إلى أن توقعات النمو العالمي التزال تعدل نحو
االرتفاع.

توقعات إمدادات وأسعار النفط العالمية
(مليون برميل في اليوم ما لم يذكر خالف ذلك)
2017

2018

فائض المعر وض قبل عام ()1

0.9

-0.5

نمو الطلب القوي .ونتوقع تحرك السوق من نقص في المعر وض

نمو المعر وض ()2

0.3

1.8

نمو معر وض أمر ياك الشمالية

0.7

1.5

في عام  8180إلى تواز ن في العرض والطلب في عام .8181

نمو معر وض أوبك

-0.5

0.0

نمو المعر وض من جهات أخر ى

0.1

0.3

نمو الطلب ()3

1.7

1.3

برميل في اليوم في  8181مع سعي المنتجين لالستفادة من

فائض المعر وض لعام ()3 - 2 + 1

-0.5

0.0

ارتفاع األسعار ،وستبلغ مساهمة الواليات المتحدة (النفط

توقعات األسعار (دوالر أمر يكي للبرميل)

55.0

62.7

اآلخر ين من خار ج أوبك إلى السوق ،وهو ما سيواز ن استمرار

ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج من خار ج أوبك إلى  8.0مليون

الصخر ي وغير الصخر ي)

 8.65مليون برميل في اليوم من
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والخالصة هي أن ديناميات أسعار السوق ستعتمد على قدرة أوبك

ً
محكومة بسقف 31
وبعد عام  ،8181نتوقع أن تكون أسعار النفط

وشراكئها الرئيسيين على مواصلة المعدل العالي لالمتثال باتفاق

دوالر للبرميل .فمن ناحية ،سيكون لدى أوبك حافز قوي لتمديد

خفض االنتاج مجدداً في عام  .8181وبافتراض أنه سيتم تكرار

تخفيضات اإلنتاج الحالية إلى ما بعد عام  8181في حال بر ز

نفس مستوى االمتثال الذي تحقق في عام  ،8180يفترض أن

تهديد بتراجع األسعار بشلك كبير بسبب فائض المعر وض .وذلك

تكون سوق النفط العالمية متوازنة في عام  8181و يفترض أن

سيساعد على إعادة التواز ن للسوق ودعم األسعار .ومن ناحية

تتراجع مخز ونات النفط إلى متوسطها لخمس سنوات بحلول

أخر ى ،إذا تجاوزت األسعار بفار ق كبير سعر "التعادل" للنفط

وبناء على العالقة التار يخية
الر بع الثالث من العام وفقاً لتوقعاتنا.
ً

الصخر ي األمر يكي ،من المحتمل أن يقوم منتجو النفط

بين تواز ن العرض والطلب واألسعار  ،ينبغي أن تتراوح توقعات

الصخر ي األمر يكي بالرد عن طر يق ز يادة إنتاجهم بقوة ،وهو ما

متوسط أسعار النفط بين  31و 35دوالر للبرميل في عام .8181

سيحدد سقفاً ألسعار النفط.
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"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة
صر ح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على الظر وف الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنياً على
في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ
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