
   

 

 أسواق النفط العالمية

في مايو إثر انقطاعات في  أسعار النفط ترتفع
 األخير اجتماع أوبك بعد تغييراتوال  ،انتاج أوبك

 عمر النقيب >
 باحث أول
+965 2259 5360, omarnakib@nbk.com 

 
 

 الموجز االقتصادي
 2016 يونيو 16 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية
 

 النقاط أبرز

  أسعار النفط تستمر في االرتفاع خالل شهر مايو للشهر الخامس على

 التوالي وسط استمرار سلسلة االنقطاعات في االنتاج.

  مليون برميل  0.1وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن االنتاج بواقع

اج النفط يومياً بعد سلسلة من االنقطاعات المفاجئة في االنتاج وتراجع في انت

االنتاج من خارج  بخفض أخرى توقعاتإضافة إلى  ؛الصخري األميركي

 .2016خالل العام  مليون برميل يومياً  0.8-إلى  لتصل منظمة أوبك

  مليون برميل يومياً خالل العام  1.2توقعات بنمو الطلب على النفط بواقع

2016. 

 32.4وات عند ارتفاع انتاج أوبك ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمان سن 

 مليون برميل يومياً على خلفية ارتفاع انتاج العراق وإيران.

 وتيرة تسارع األسعار تدفعها لالرتفاع للشهر الخامس على التوالي في مايو

أغلقت أسعار النفط شهر مايو مسجلة ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي. إذ أنهى 

 اً دوالر 49.6رياً ليصل إلى شه ٪3مزيج برنت الشهر مسجالً ارتفاع بواقع 

للبرميل في تداوالت السادس والعشرين  اً دوالر 50للبرميل بعد أن اجتاز مستوى 

. إذ عاود المزيج ارتفاعه بنحو 2015من مايو ألول مرة منذ نوفمبر من العام 

بعد أن تراجع في منتصف شهر يناير إلى أقل مستوى له منذ ثالثة عشر  80٪

دوالر للبرميل. وأنهى كذلك مزيج غرب تكساس المتوسط  27 عاماً عند ما يقارب

. وقد عكس للبرميل اً دوالر 49.1شهرياً عند  ٪7بواقع  ا  شهر مايو مسجالً ارتفاع

االرتفاع في مزيج غرب تكساس المتوسط التراجع المستمر في انتاج النفط 

الصخري األميركي. فقد تقلص الفارق بين سعري مزيج برنت ومزيج غرب 

 إلى أقل من دوالر خالل معظم شهر مايو.  تكساس

وقد جاء هذا االستمرار في تسارع وتيرة أسعار النفط نتيجة سلسلة من االنقطاعات 

ال سيما في نيجيريا وفنزويال وموخراً في كندا. إذ بدأت وفرة  ،المفاجئة في االنتاج

ق التوازن بين الطلب االنتاج في أسواق النفط العالمية بالتراجع واالقتراب من تحقي

واالنتاج تماشياً أيضاً مع االنخفاض المستمر في انتاج النفط الصخري األميركي. 

 ٪10فقد تسببت هجمات المسلحين على أنابيب دلتا النيجر بخسارة ما ال يقل عن 

ألف برميل يومياً. كما تسبب انقطاع الطاقة  200او ما يعادل من انتاج نيجيريا 

ألف برميل يومياً. في  100يال بانخفاض انتاجها بنحو أكثر من المستمر في فنزو

التي تعد أكبر مركز  في مقاطعة ألبرتاتسببت حرائق الغابات  الوقت نفسه

مليون برميل يومياً من انتاجها  1.2في كندا بخسارة  الستخراج النفط الرملي

 النفطي.

. فقد ارتفعت اآلجلة وقد انعكست موجة التفاؤل هذه على أساسيات أسعار العقود

عمليات البيع الرهانات على زيادة أسعار النفط إلى مستويات قياسية. إذ ارتفع عدد 

ألف عقد وذلك وفق سوق السلع  400الطويل إلى مستوى تاريخي بنحو أكثر من 

تقديرات "جولدمان ساكس" التي أعلنت العالمي. إذ جاء هذا االنتعاش على خلفية 

ائض النفط قد تحول عجزاً بصورة أسرع من المتوقع وذلك في منتصف مايو أن ف

 الخامأسعار النفط : 1البياني  الرسم 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 ومزيج غرب تكساس المتوسطأسعار مزيج برنت : 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 منحنى العقود الآلجلة لمزيج برنت: 3الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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نتيجة قوة الطلب وحدة تراجع االنتاج كما ساهمت هذه التقديرات في انتعاش أسعار 

. وبالنظر لإلثني عشر أشهر المقبلة، يحوم سعر مزيج برنت ٪1النفط أيضاً بواقع 

والرين ونصف تقريباً دوالراً للبرميل مرتفعاً بواقع د 52.5المستقبلي عند مستوى 

  في نهاية شهر أبريل. )إثنا عشر شهراً( المستقبلي للفترة ذاتها هعن سعر

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن نمو انتاج الدول من خارج أوبك إثر 

.. والطلب يرتفع في العام  2016سلسلة من االنقطاعات في الربع الثاني من العام 

2016    

الطاقة الدولية توقعاتها بشأن انتاج الدول من خارج منظمة أوبك خفضت وكالة 

مليون برميل يومياً بعد أن شهد االنتاج انقطاعات متسلسلة  0.1بواقع  2016للعام 

ومفاِجئة خالل شهري أبريل ومايو والتي من ضمنها حرائق الغابات في مقاطعة 

   ل من خارج منظمة أوبك بواقعألبيرتا الكندية. إذ تتوقع الوكالة تراجع انتاج الدو

مليون برميل يومياً.  56.8مليون برميل يومياً عن العام الماضي ليصل إلى  0.8-

فقد تراجع االنتاج العالمي لربعين متتاليين هذا العام كما تقلص نمو االنتاج على 

. كما 2016مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام  0.2-أساس سنوي بنحو 

     تسب الوكالة في توقعاتها التراجع في انتاج النفط الصخري األميركي بواقعتح

مليون برميل يومياً وذلك وفق تقديرات  8.8على أساس سنوي ليصل إلى  8.4٪-

 وكالة معلومات الطاقة األميركية لألسبوع المنتهي في العشرين من مايو. 

مليون برميل يومياً  1.2بواقع من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي  في المقابل،

مليون برميل يومياً. وتشير البيانات إلى قوة الطلب في  95.9لصل إلى متوسط 

 الهند والصين وأميركا ال سيما في استهالك الديزل.

أوبك يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ ثمان سنوات نتيجة ارتفاع االنتاج في  انتاج 

   اتفاق في اجتماع أوبكوال  وكما متوقع، إيران والعراق ..

متجاوزاً في الشهر الخامس على  2008أعلى مستوى له منذ العام  بلغ انتاج أوبك

مليون برميل  32.4 مليون برميل يومياً ليصل في أبريل إلى 32التوالي سقف 

وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. فقد قابل تراجع  يومياً 

بسبب تخريب أحد األنابيب وفي الكويت بسبب إضراب عمال  االنتاج في نيجيريا

 النفط ارتفاع في انتاج كل من إيران والعراق واإلمارات. 

مليون برميل يومياً مرتفعاً عن مستوى  3.4إذ بلغ انتاج إيران خالل شهر أبريل 

ألف  564ألف برميل يوميا. وقد بلغ إجمالي انتاج إيران  200شهر مارس بواقع 

أن تستعيد مستويات انتاجها  . كما استطاعت إيران2016يومياً خالل العام  برميل

ماليين  4لفترة ما قبل العقوبات إال أنه من غير المحتمل أن تحقق هدفها بانتاج 

برميل يومياً )مستوى االنتاج قبل األزمة المالية( دون االستثمار بصورة مكثفة في 

 بنيتها التحتية النفطية.

مليون برميل يومياً مع  10.2استقر انتاج السعودية عند ما يقارب  في المقابل،

فيه استهالك الطاقة. يكثر وجود توقعات بارتفاع انتاجها قبل فصل الصيف الذي 

 والذي لم يصل ألي نتيجة بشأنأما اجتماع أوبك الذي ُعقد خالل أبريل في الدوحة 

حول ما إذا ستقوم الدول قد ترك األسواق في حالة ترقب ، تجميد سقف االنتاج

ومن المرجح أن تتجه الدول  األعضاء بزيادة انتاجها للحفاظ على الحصة السوقية.

لهذا الخيار بعد اجتماع المنظمة النصف سنوي في فيينا األسبوع الماضي الذي لم 

واجتماع المنظمة االعتيادي أيضاً  تطرأ خالله أي تغييرات على سياسة المنظمة

 .لثاني من يونيوالذي عقد في ا

وقد سبق ذلك االجتماع بعض المحادثات بشأن اعتزام السعودية برئاسة وزير 

البحث عن آليات أخرى إلعادة سقف االنتاج إلى مستواه  النفط الجديد خالد الفالح

. وتبدو هذه الخطوة محاولة من 2015قبل أن يتم خفضه في ديسمبر من العام 

 2016في العام  ميزان االنتاج والطلب العالمي: 4الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا  )

 
مع افتراض الزيادات بعد رفع العقوبات عن إيران بنحو  – وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 مليون برميل يومياً  0.6

 تقديرات وتوقعات*

 

  2016االنتاج العالمي للعام نمو : 5الرسم البياني 

  (برميل يوميا   مليون -التغير السنوي )

 
مع افتراض الزيادات بعد رفع العقوبات عن إيران بنحو  – الدولية وكالة الطاقة :المصدر

 مليون برميل يومياً  0.6

 تقديرات وتوقعات*

 

 أميركا وعدد حفارات التنقيبانتاج  :6الرسم البياني 

 

 
 ةوكالة معلومات الطاقة األميركية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطي المصدر:
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داخلية بين أعضاء المنظمة واستعادة مصداقية السعودية في تقوية العالقات ال

مليون برميل يومياً ليكون االنتاج  32وقد تم اقتراح خفض االنتاج إلى  المنظمة.

، إذ عادة ما يتجاوز انتاج دول أوبك السقف المحدد. وعلى أقل من مستواه الحالي

، أي حال فإن أي خطة تجاه خفض سقف االنتاج تتطلب موافقة ومشاركة إيران

األمر الذي ال يبدو مرجحاً في الوقت الحالي بسبب إصرار إيران على التمسك 

ً البقاء  بمستوى انتاجها لحين تحقيقها هدف انتاجها. لذا فإن المنظمة تعتزم حاليا

على سياسيتها دون تغيير مترقبة ارتفاع أسعار النفط تدريجياً وسط ضيق األوضاع 

      في أسواق النفط. 

  

 

  

 

 انتاج أوبك :7الرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:

 
 

 ابريلالتغير في انتاج منظمة أوبك خالل شهر : 8الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف -التغير الشهري ) 

 
 أوبك منظمة المصدر:
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