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العوامل الداعمة لألسعار أقوى تأثيراً

محللون :تقلبات النفط مستمرة في نطاق ضيق
خالل األسبوع الحالي

يتوقع حمللون نفطيون ا�ستمرار
تقلبات �أ�سعار النفط خالل الأ�سبوع
احل���ايل ب��ع��د انخفا�ضها نهاية
الأ�سبوع املا�ضي� ،إث��ر ا�ستمرار
ت�صاعد التوترات التجارية بني
ال�صني والواليات املتحدة ،بعد
فر�ض الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترمب ر�سوما جمركية �إ�ضافية على
الواردات ال�صينية.
ورغ��م جتدد املخاوف على النمو
العاملي ،ما زال��ت �أ�سعار النفط
تتلقى دعما من تخفي�ضات الإنتاج
يف دول «�أوب��ك» وخارجها وات�ساع
خ�����س��ائ��ر الإن���ت���اج�ي�ن الإي�����راين
والفنزويلي.
ويعتقد املحللون �أن هناك حالة
م��ن ال�ضبابية حتيط مب�ستقبل
مفاو�ضات التجارة يف �ضوء عدم
وج��ود �أي م���ؤ��شرات عن انفراجة
قريبة خا�صة مع اتفاق اجلانبني
االمريكي وال�صيني على احلاجة
�إل��ى مزيد م��ن اجل���والت اجلديدة
للمفاو�ضات التجارية ،وت�أكيد
الرئي�س االم�يرك��ي دون��ال��د ترمب
على عدم �إلغاء الر�سوم اجلديدة �إال
بعد حدوث تقدم ملمو�س يف نتائج
املفاو�ضات.
و�أو�ضح املحللون �أن و�ضع ال�سوق
�إيجابي ،على الرغم من التوترات
احلالية الناجمة ع��ن النزاعات

التجارية واملخاطر اجليو�سيا�سية
ولكن يكفي �أن نعرف �أن �رشكات
الطاقة واخلدمات املرتبطة بها ما
زالت حتقق م�ستويات مرتفعة من
الأرب��اح يف �ضوء م�ستوى الأ�سعار
الراهن ،وب�سبب جهودها ال�سابقة
يف تقلي�ص م�ستوى تكاليف الإنتاج،
ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ادت الأ���س��ع��ار نحو
 %90من خ�سائرها خالل الدورة
االقت�صادية يف عام .2014
واع��ت�بر املحللون النفطيون �أن
اجتماع اللجنة الوزارية ملراقبة
اتفاق خف�ض الإن��ت��اج يف جولتها
اجلديدة يف مدينة جدة يوم الأحد
املقبل �سيكون لقاء مهما ال�ستعر�ض
التحديات التي ت��واج��ه ال�سوق
وال�صعوبات التي تقف �أمام منظومة
التعاون امل�شرتك بني املنتجني يف
«�أوبك» وخارجها ،و�آليات احلفاظ
على ال�رشاكة ،ودفع ال�سوق نحو
ا�ستعادة التوازن واال�ستقرار� ،إلى
جانب تقييم نتائج الفرتة املا�ضية
من تطبيق اتفاق تقييد املعرو�ض
بنحو  1.2مليون برميل يوميا،
الذي طبق اعتبارا من مطلع العام
احلايل.
وذكر املحللون �أن ت�سجيل �أ�سعار
اخلام خ�سائر للأ�سبوع الثالث على
التوايل هو نتاج حالة م�ؤقتة ومركبة
من ت�صاعد التوترات ،وات�ساع حالة

عدم اليقني يف الأ�سواق ،الفتني �إلى
�أن الأ�سباب الرئي�سة وراء ذلك ترجع
�إلى القرارات االمريكية املفاجئة،
و�أهمها فر�ض ر�سوم جمركية جديدة
وت�صاعد ال��ت��وت��ر ب�ين وا�شنطن
وطهران� ،إلى جانب تهاوي �إنتاج
فنزويال ب�سبب ت�شديد اخلناق على
النظام ال�سيا�سي هناك.
ويف ه���ذا الإط�����ار ،ي��ق��ول رو���س
كيندي الع�ضو املنتدب ملجموعة
«كيو �إت�ش �آي»� ،إن �أ�سعار النفط
تخو�ض حالة تقلبات م�ستمرة،
وقد تكون ال�سمة الأ�سا�سية لهذا
الأ�سبوع والأ�سابيع الالحقة ،بعدما
بدا �أن الو�ضع ملتب�سا فيما يخ�ص
مفاو�ضات التجارة يف �ضوء �إ�رصار
الرئي�س االمريكي على عدم �إلغاء
الر�سوم اجلديدة ،وت�أكيد اجلانبني
على احلاجة �إلى عديد من جوالت
التفاو�ض خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شار كيندي �إلى �أن تعرث مفاو�ضات
التجارة كان له انعكا�سات �رسيعة
ومبا�رشة على الأ�سعار ب�سبب جتديد
املخاوف على النمو االقت�صادي،
وبالتايل على م�ستويات الطلب،
وذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي يتم�سك
فيه حتالف املنتجني يف «�أوب��ك»
وخارجها بخطة خف�ض املعرو�ض
النفطي حتى تظهر اجتاهات الإنتاج
يف كل من �إيران وفنزويال.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط �أم�س
بفعل تزايد امل��خ��اوف من تعطل
الإمدادات من منطقة ال�رشق الأو�سط
املهمة لإنتاج اخل��ام ،يف الوقت
الذي ينتاب فيه القلق امل�ستثمرين
وال��ت��ج��ار ب�����ش���أن �آف����اق النمو

• ارتفاع أسعار النفط

• أسعار النفط ما زالت تتلقى دعما ً من تخفيضات اإلنتاج في دول «أوبك»

وقالت ال�سعودية �أم�س �إن ناقتي
نفط �سعوديتني كانتا من بني �سفن
ا�ستهدفتها «�أعمال تخريبية» قبالة
�ساحل الإمارات العربية املتحدة،
ون���ددت بتلك الهجمات بو�صفها
حم��اول��ة لتقوي�ض �أم��ن �إم���دادات
النفط العاملية.
وال�سعودية والإم��ارات يف املركز
الأول والثالث بني �أكرب املنتجني
على الرتتيب يف منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول «�أوبك».
وق����ال �أب��ه��ي�����ش��ك ك��وم��ار رئي�س
التحليالت لدى �إنرتفاك�س �إنرجي
يف ل��ن��دن «ت�����ص��اع��د ال��ت��وت��رات
اجليو�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط،
بجانب االنخفا�ض احلاد يف �إمدادات
النفط من فنزويال و�إيران� ،سيظالن
يدفعان الأ�سعار لل�صعود».
وتتلقى الأ���س��واق الدعم من �سعي
وا�شنطن خلف�ض ���ص��ادرات النفط
الإي��ران��ي��ة �إل��ى ال�صفر وتقلي�ص
���ص��ادرات فنزويال ،حيث تت�سبب
م�شكالت يف البنية التحتية �أي�ضا
يف تراجع الإنتاج.ويقول كومار
�إن النزاع التجاري بني وا�شنطن
وال�صني وال��ذي ت�صاعد الأ�سبوع
املا�ضي �سيظل يكبح الأ�سعار.
ومتثل الواليات املتحدة وال�صني
معا  %34من اال�ستهالك العاملي
للنفط يف الربع الأول من 2019
وفقا ملا تظهره بيانات من وكالة
الطاقة الدولية.

شركة صينية تحفر بئرين نفطيين جنوب العراق
�رصح م�س�ؤول نفطي عراقي �أم�س ب�أن
��شرك��ة �صينية �أجن���زت حفر بئرين
نفطيني جديدين يف حقل البزركان
النفطي يف حمافظة مي�سان  400كم
جنوبي بغداد.
وقال عدنان نو�شي املدير العام ل�رشكة
نفط مي�سان �إن الآبار اجلديدة �أجنزت
من قبل �رشكة كو�سل ال�صينية �ضمن
ثالثة عقود حلفر  44بئرا نفطيا يف
حقول مي�سان �سيتم �إ�ضافتها ملنظومة
�إن��ت��اج ال����شرك��ة م��ا �سيوفر طاقات
�إنتاجية جديدة لتلك املنظومة.
وذكر �أن ال�رشكات اال�ستثمارية ال�صينية
التي تقود عمليات تطوير حقول �رشكة
نفط مي�سان منذ عام � 2010أجنزت حفر
ع�رشات الآبار النفطية  ,و�إجناز العديد
من امل�شاريع التطويرية التي عززت
من �إنتاج ال�رشكة ف�ضال عن اال�ستخدام
الأمثل للغاز الطبيعي املنتج لتجهيز
حمطات توليد الطاقة الكهربائية.
ويبلغ معدل انتاج حقول �رشكة نفط
مي�سان حاليا � 630ألف برميل يوميا
ومن املنتظر رفع معدالت االنتاج �إلى
� 700ألف برميل يوميا بنهاية العام
احلايل و�إل��ى � 750ألف برميل يوميا
العام املقبل.

�أظ��ه��رت وثيقة �أ�سعار �أم�س �أن
الكويت رفعت �سعر البيع الر�سمي
لدرجتي خام تبيعهما �إلى �آ�سيا يف
�شحنات يونيو مقارنة مع مايو.
وحددت الكويت �سعر خام مزيج
الت�صدير عند  1.15دوالر للربميل
فوق متو�سط الأ�سعار املعرو�ضة
خلامي عمان دبي بزيادة قدرها
� 45سنتا م��ق��ارن��ة م��ع ال�شهر
ال�سابق.

كما رفعت �سعر البيع الر�سمي
للخام اخلفيف املمتاز الكويتي
�إل��ى  2.60دوالر للربميل فوق
متو�سط الأ�سعار املعرو�ضة خلامي
عمان دبي بزيادة � 80سنتا.
وترتفع الزيادة ال�سعرية خلام
مزيج الت�صدير البالغة � 5سنتات
ع��ن ال��زي��ادة اخل��ا���ص��ة باخلام
ال��ع��رب��ي املتو�سط ال�سعودي
لل�شهر ذاته.

�أكد �صندوق النقد ال��دويل� ،أنه تو�صل �إلى اتفاقية على م�ستوى
الفنيني مع باك�ستان حول حزمة �إنقاذ بقيمة  6مليارات دوالر،
مدعومة ب�سل�سلة من الإ�صالحات ،تهدف �إلى تقلي�ص العجز املت�ضخم
وحت�سني النمو .وقال ال�صندوق يف بيان �إن الربنامج يهدف �إلى
خف�ض دين باك�ستان من خالل �إج��راءات �رضيبية لتح�سني ح�صيلة
الإي��رادات� ،إ�ضافة �إلى �إ�صالح قطاع الطاقة املتهالك ،مع «�سعر
�رصف حتدده قوى ال�سوق» ،مل�ساعدة قطاع التمويل على القيام
بوظيفته.
من جانبه ،قال وزير املالية الباك�ستاين عبداحلفيظ �شيخ� ،إن فرق ًا
فنية من باك�ستان و�صندوق النقد الدويل تو�صلت �إلى اتفاقية حول
حزمة �إنقاذ جديدة للبالد لأجل ثالث �سنوات ،بقيمة �ستة مليارات
دوالر .وقال �شيخ� ،إن االتفاقية التي �أبرمت على م�ستوى الفنيني
�ستظهر �أنه يجري تنفيذ �إ�صالحات فعالة يف باك�ستان .ويتعني
موافقة جمل�س املديرين ب�صندوق النقد يف وا�شنطن على االتفاقية.

بعد هجوم في الشرق األوسط
االقت�صادي العاملي يف ظل تعرث
حمادثات التجارة بني الواليات
املتحدة وال�صني.
وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س
العاملي برنت  71دوالرا للربميل،
مرتفعة � 38سنتا �أو  %0.5مقارنة

الكويت ترفع سعر بيع النفط
آلسيا في يونيو

باكستان تتوصل التفاق مع صندوق
النقد للحصول على  6مليارات دوالر

أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف بشأن اإلمدادات
مع �سعر الإغالق ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب
تك�سا�س الو�سيط االمريكي 61.73
دوالر ًا للربميل مرتفعة � 7سنتات
�أو  %0.1مقارنة مع �سعر الت�سوية
ال�سابقة.

اقتصاد

«بويري» :الزيادة الجديدة للرسوم الجمركية
من الواليات المتحدة ...محبطة
قال �أن��درو موري�س مدير �رشكة
«بويري» الدولية لال�ست�شارات،
�إن امل��ف��او���ض��ات التجارية
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ت�����ش��ه��د ت��ع�ثرات
وان��ف��راج��ات متتالية ،ولكن
التعرث احل��ايل يجب �أال ي�شيع
الت�شا�ؤم يف ال�سوق ،وه��و ما
�أك��د عليه اجلانب ال�صيني ب�أن
التفا�ؤل ما زال حميطا مب�ستقبل
املفاو�ضات التجارية ،وبالتايل
ف���إن امل��خ��اوف م��ن انعكا�سات
�رسيعة النمو مبالغ فيها.
وذك����ر م��وري�����س �أن ال���زي���ادة
اجلديدة للر�سوم اجلمركية من
قبل الواليات املتحدة قد تكون
حمبطة؛ ب�سبب توقعات �سابقة
بقرب التو�صل �إلى اتفاق جتاري.
الفتا �إلى �أن اجلانب ال�صيني �سريد
بدوره على هذه الر�سوم بح�سب
ت�أكيدات م�س�ؤولني �صينيني،
ولكن مفاو�ضات التجارة املقبلة
قادرة على احتواء ت�صاعد وترية
احلرب التجارية مرة �أخرى.
ومن ناحيته� ،أو�ضح ديفيد لدي�سما
املحلل يف �رشكة «�ساوث كورت»
ال��دول��ي��ة للطاقة� ،أن تقلبات
الأ�سعار �ست�ستمر على الأرجح يف
نطاق �ضيق ،معدا �أن العوامل
الداعمة لنمو الأ�سعار هي الأكرث
والأقوى ت�أثريا ،خا�صة مع مت�سك
حتالف املنتجني بخطة خف�ض
الإن��ت��اج ،على الرغم من �إنهاء
اال�ستثناءات االمريكية لثماين
دول م�شرتية للنفط الإيراين.
ونوه لدي�سما �إلى �أن الأ�سواق ما
زال��ت م��زودة ب�شكل جيد بح�سب
ب��ي��ان��ات «�أوب������ك» ومتابعات
وكالة الطاقة الدولية ،ولكن
املعرو�ض النفطي يواجه ،دون
�شك ،على املدى الق�صري عديدا
من التحديات �أبرزها ا�ضطرابات
الإنتاج وتفاقم الأزمة االقت�صادية
وامل��خ��اط��ر اجليو�سيا�سية يف

عدد غري قليل من الدول املنتجة
�أبرزها �إي��ران وفنزويال وليبيا
و�أجنوال ونيجرييا وغريها.
وب��دوره ،يقول �أندريه يانييف
امل��ح��ل��ل ال��ب��ل��غ��اري وخمت�ص
���ش���ؤون الطاقة� ،إن العقوبات
على �إي���ران ق��د تكون ذات �صلة
مبفاو�ضات التجارة بني ال�صني
والواليات املتحدة ،حيث ميكن
�أن ت�ستخدمها ال�صني كورقة �ضغط

يف املفاو�ضات.
و�أ���ش��ار يانييف �إل��ى �أن اخلام
الإي��راين ال يلعب دورا م�ؤثرا يف
�أم��ن الطاقة يف ال�صني ،ولكن
االلتزام ال�صيني بوقف �صفقات
��ش�راء ال��ن��ف��ط الإي�����راين كافة،
�سيدعم اخلطة االمريكية للهبوط
مب�ستوى ال�صادرات الإيرانية �إلى
م�ستوى ال�صفر ،كما يدعم الأجواء
املحيطة مبفاو�ضات التجارة.

إنتاج روسيا النفطي ينخفض

في أوائل مايو إلى  11.16مليون برميل

• االنتهاء من حفر بئرين نفطيني في حقل البزركان

تباطؤ النمو االقتصادي في النرويج بأكثر من التوقعات
تباط�أ النمو االقت�صادي يف الرنويج خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل ب���أك�ثر من
توقعات املحللني ،وذل��ك و�سط انخفا�ض
اال�ستثمارات.و�أظهرت البيانات ال�صادرة عن
هيئة الإح�صاءات الوطنية �أن الناجت الإجمايل
املحلي للرنويج الذي ي�ستثني النفط وال�شحن
يف الفرتة من يناير وحتى مار�س املا�ضي زاد

بن�سبة  ،%0.3مقابل م�ستوى  %1.1يف الربع
الأخري من �.2018أما توقعات املحللني فكانت
قد �أ�شارت �إلى �أن اقت�صاد الرنويج �سيتو�سع
بنحو  %0.4يف �أول � 3أ�شهر من .2019وفيما
يتعلق ب�إجمايل ال��ن��اجت املحلي للرنويج
الذي يت�ضمن النفط والغاز وال�شحن فرتاجع
بن�سبة  %0.1يف ال��ف�ترة م��ن يناير وحتى

مار�س املا�ضي.و�أو�ضحت البيانات �أن تراجع
اال�ستثمارات بنحو  %1.2يف الأ�شهر الثالثة
املنتهية يف مار�س املا�ضي كان �أحد الأ�سباب
الرئي�سية وراء تباط�ؤ النمو.ويف الربع الأول
من العام احلايل زادت ال��واردات يف الدولة
الأوروبية بنحو  %2.4وهي وترية �أعلى من
ال�صادرات عند .%2.2

قال م�صدران مطلعان بقطاع النفط �أم�س �إن �إنتاج
رو�سيا النفطي انخف�ض �إلى  11.16مليون برميل
يوميا يف الفرتة من �أول مايو �إلى  12من ال�شهر
ذاته من متو�سط قدره  11.23مليون برميل يوميا
يف �أبريل.
وقال امل�صدران �إن النفط الذي ت�ضخه تران�سنفت

التي حتتكر خطوط نقل �أنابيب اخلام يف رو�سيا
انخف�ض بنحو  %6يف الفرتة من �أول مايو وحتى
 12من ال�شهر ذاته �إلى  8.8ماليني برميل يوميا من
متو�سط الكميات امل�سجلة يف �أبريل.
ومل يذكر امل�صدران �سبب انخفا�ض الإنتاج �أو النفط
الذي ت�ضخه تران�سفنت.

