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 النقاط أبرز

 سعار النفط تتراجع للشهر الثاني على التوالي خالل يونيو ومزيجي برنت أ

دوالر للبرميل  47.9ليصال إلى  5وغرب تكساس المتوسط يتراجعان بواقع 

 دوالر للبرميل على التوالي.  46.0و

  والذي متواصل الرتفا  االفي تراجع على الرغم من الثقة في األسواق ال تزال

 دوالر للبرميل.  50ساهم في ارتفا  مزيج برنت إلى وانية أيام مؤخراً ثملدام 

   مليون برميل  9.35يصل إلى حيث وانتاج أميركا للنفط مستمر في االرتفا

 يونيو بفعل انتاج النفط الصخري.خالل يومياً 

  وتيرة تراجع مخزون النفط ألميركا ودول منظمة التعاون االقتصادي ال تسير

 الكافية لدعم األسواق.  بالسرعة

  مليون برميل يومياً إثر  32.1انتاج أوبك سجل ارتفاعاً في مايو ليصل إلى

االلتزام بالخفض قد تراجع قليالً إلى ليبيا ونيجيريا بينما كل من ارتفا  انتاج 

105٪. 

  2017الربع الثاني من العام خالل األسواق سجلت عجزاً في االنتاج 

بينما يتوقع أن  2017لى اتساعه خالل النصف الثاني من والتوقعات تشير إ

 تتسار  وتيرة انخفاض المخزون. 

 انتعاش أسعار النفط مطلب ضروري

. إذ تراجع مويج لم يك  تراجع أسعار النفط مرة أفرى وعلى التوالي بالحسبا 

دوالر للبرميل في  44.8هذه المرة إلى أقل مستوياته منذ عشرة أشهر ليبلغ  برنت

  الواحد والعشري  م  يونيو.

على  منذ أ  وافقت الدول م  أوبك وفارجها ٪7فقد بلغ التراجع في أسعار النفط 

تمديد فف  االنتا  تسعة أشهر في الفامس والعشري  م  مايو. وأنهى مويجي 

 46.0دوالر للبرميل و 47.9برنت وغرب تكساس المتوسط شهر يونيو عند 

 2017فالل العام  15. حيث يقدر هذا التراجع بنسبة دوالر للبرميل على التوالي

في المتوسط. وبالفعل، فقد سجل مويج برنت أسوأ مستوياته فالل النصف األول م  

 . 1998هذا العام وذلك منذ العام 

ويبدو أ  األسواق قد دفلت فعالً في حالة فّيم عليها السكو  وُغّيب عنها االنتعاش 

لمتواصل الذي حققته األسواق لثمانية أيام متواصلة وذلك بالرغم م  االرتفاع ا

ويعّد بحلول نهاية يونيو ومطلع يوليو والذي قد ساهم في دعم مويج برنت قليالً. 

مستويات  جاءتالتراجع. إذ  وراء هذااألول  السببالنفط الصفري االميركي هو 

ول أوبك قبل دالكميات التي تم ففضها في األسواق م   لتحّل محل انتاجه المرتفعة

في بطئ انففا  مفوو   وفارجها فالل هذا العام كما تسببت مستوياته أيضاً 

 النفط. 

وقد حرصت األسواق على تتبع هذي  العاملي  األساسيي  باإلضافة إلى عدد 

. 2017فالل عام حفارات التنقيب األميركية ويبدو أ  توقعاتها ليست لصالح أوبك 

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 ومخزون دول منظمة التعاون االقتصاديانتاج  :2الرسم البياني 

 برميل( مليار)
 

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

 االمريكي وانتاج المصافي مخزون النفط التجاري: 3الرسم البياني 

 

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:

 
 
 
 
 
 

mailto:omarnakib@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                           www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2017( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية
    

مليو  برميل يومياً  9.25ليصل إلى  ٪5.5ا قد ارتفع بواقع إذ تبّي  أ  انتا  أميرك

ألف برميل إضافي  480اعتباراً م  الثالث والعشري  م  يونيو مسجالً ويادة بواقع 

يومياً ليقابل بصورة جوئية االنففا  الذي فلفه غياب بع  م  انتا  أوبك 

قد كانت عودة انتا  مليو  برميل يومياً. و 1.8وفارجها منذ شهر يناير والذي بلغ 

مليو  برميل  8.43هبط إلى  ال سيما وأنه قدالنفط الصفري األميركي استثنائية 

ألف برميل  822بلغ  هائالً  ارتفاعاً  الحقاً  ليحقّق ،في العام الماضي بالتحديد يومياً 

 .على أساس سنوي ٪10بنحو مياً ويو

لنفط  مشدداً على ما سبق. إذ ويأتي تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يتتبع أسواق ا

الويادة عوضاً ع  التراجع في انتا  ومفوو  النفط لدول على أكّد التقرير األفير 

، األمر الذي توقعه العديد م  المحللي  منظمة التعاو  االقتصادي فالل الربع األول

والمتداولي . فقد سجل إجمالي مفوو  دول منظمة التعاو  االقتصادي ارتفاعاً 

مليار برميل يومياً بحلول شهر أبريل،  3.044مليو  برميل ليصل إلى  60قع بوا

أي دفوالً بالشهر الرابع م  بعد إعال  أوبك لفف  االنتا . وقد دفع ذلك بهدف 

مليار برميل  2.75أوبك إليصال مستوى االنتا  لمتوسط الفمس سنوات البالغ 

 وفق الوتيرة الحالية.  2018عام  بعيداً لحي  

وبعيداً ع  هدف االنتا  البالغ  الجدير بالذكر أ  انتا  أوبك قد اتفذ منحى فاطئاً 

أ  إجمالي االنتا  إلى مليو  برميل يومياً. إذ تشير مصادر أوبك الثانوية  31.75

مليو  برميل يومياً في مايو ليصل إلى  32للمنظمة قد عاود ارتفاعه إلى مستوى 

ك نتيجة ارتفاع االنتا  في نيجيريا وليبيا اللتا  ال مليو  برميل يومياً وذل 32.14

إال أ  نسبة اإللتوام بالفف  أيضاً قد تفضعا  التفاقية الفف  في نوفمبر. 

فالل شهر أبريل نتيجة  ٪105لتصل إلى  ٪107تراجعت قليالً في مايو م  

 ارتفاع االنتا  في العراق وإيرا  والجوائر. 

فّيمت على األسواق باألمر المفاجئ. وقد توايدت  وال يبدو أ  حالة الجوع التي

المطالبات بتحرك أوبك بهذا الشأ  وقيامها بفف  أكبر لالنتا  م  أجل اإلسراع 

بعيدة باعتبار أ  أوبك بوتيرة تراجع المفوو . ويبدو أ  هذه فطوة محتملة وليست 

     ت الفف  معاً.( بالعديد م  عمليا2008قد قامت مسبقاً )ال سيما في أوافر العام 

والتواو  المرغوب  2017تراجع المفوو  قد يتسارع في النصف الثاني م  العام  

 2018تحقيقه م  قبل أوبك أهم مالمح العام 

تحسٍ  محتمل في األوضاع. إذ بدأ مفوو  االنتا  للنفط أمل بهناك ال يوال  

م  الممك  ف. كما األميركي بالتراجع ببطئ نظراً الرتفاع الطلب فالل فصل الصي

قبل فترة الصيانة للمصافي في موسم الفريف.  تراجعاً كبيراً  المفوو  يسجل أ 

مليو  برميل يومياً  1.5وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع نمو الطلب إلى متوسط 

 1.1البالغ  2017مقارنة في النصف األول م   2017في النصف الثاني م  العام 

  . مليو  برميل يومياً 

فقد سجلت  2017ومع تجاوو الطلب مستوى االنتا  منذ الربع الثاني م  العام 

األسواق تراجعاً في تحقيق التواو  بي  االنتا  والطلب. وقد يحصل فعلياً التراجع 

في المفوو  إذا ما استمر الفشل في التحكم  بنمو الطلب وتسارع االنتا . ونتوقع 

مليو  برميل بحلول نهاية الربع الرابع  240مفوو  أ  يبلغ التراجع المتراكم في ال

مفوو  دول منظمة التعاو  االقتصادي  ما قد يؤدي إلى تراجع 2017م  العام 

مليار برميل ليصبح قريباً م  هدف انتا  أوبك لمتوسط الفمس سنوات  2.8إلى 

سيكو  عاماً  2018 عام مليار برميل(. جميع تلك التطورات تؤكد بأ  2.75)

 صلياً ألسواق النفط.مف

 

 حفارات التنقيبانتاج أميركا وعدد : 4الرسم البياني 

 

 
 معلومات الطاقة األميركية، بايكر هيوزوكالة  المصدر:

 

 إنتاج أوبك: 5الرسم البياني 

 (يوميا   مليو  برميل)

 

 مصادر ثانوية ألوبك  المصدر:
 

  في مايو مقارنة بهدف االنتاج أوبكانتاج التغير ب :6الرسم البياني 

 مليو  برميل يوميا ()

 

 *األعضاء المطلوب خفض إنتاجهم، أوبك  المصدر:
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 التوازن بين العرض والطلب: 7الرسم البياني 

 مليو  برميل يوميا ()

 

  2017تبار متوسط انتاج أوبك في النصف األول من باع* وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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