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استهداف ناقالت النفط يثير مخاوف األسواق

محللون :األسعار قد تصل إلى  90دوالراً بسبب عدم االستقرار في الشرق األوسط
ا�ستهلت �أ���س��ع��ار النفط اخل��ام
تعامالت الأ�سبوع على ارتفاع
ملحوظ ب�سبب توتر الأو�ضاع
ال�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط،
وما ترتب عليها من خماوف على
الإمدادات ،بينما يحد من املكا�سب
القلق من نتائج مفاو�ضات التجارة
بني الواليات املتحدة وال�صني،
يف �ضوء تعرث املفاو�ضات �أخريا
و�سط انعكا�سات متوقعة على
النمو االقت�صادي العاملي.
وقال خمت�صون وحمللون نفطيون،
«�إن امل��خ��اوف م��ن مواجهات
ع�����س��ك��ري��ة ���ش��ام��ل��ة يف ال�رشق
الأو�سط �أدت �إلى رفع درجة حرارة
التوتر يف املنطقة خا�صة مع
وق��وع هجمات على ناقلتي نفط
عادين هذه العوامل
�سعوديتني»ّ ،
كفيلة برفع الأ�سعار �إلى م�ستويات
ق��ي��ا���س��ي��ة م��ا مل حت���دث جهود
م�ضاعفة من املنتجني لبث الثقة
بال�سوق واحتواء ت�أثري العوامل
اجليو�سيا�سية.
و�أ�شار املخت�صون �إلى �أن الأ�سواق
على املدى الق�صري مزودة ب�شكل
ج��ي��د ،ل��ك��ن امل���خ���اوف تت�سع
ت��دري��ج��ي��ا م��ع ارت���ف���اع ح���رارة
التوترات ال�سيا�سية ورغبة الإدارة
الأم�يرك��ي��ة يف ت�صفري م�ستوى
ال�صادرات النفطية الإيرانية ،رغم
ا�ستعانة �إيران بال�صني وببع�ض
ال�رشكات الأوروب��ي��ة ،لكن من

• �سوق النفط اخلام ال يواجه �أزمة امدادات حالي ًا

امل�ؤكد �أن هناك حالة من احلذر
ال�شديد يف الوقوف �إل��ى جانب
�إيران من قبل ال�صني و�أوروبا.
وذكر املخت�صون �أن عدم اال�ستقرار
يف ال����شرق الأو���س��ط ه��و م�صدر
هاج�س وا�سع للم�ستهلكني ،كما �أن
هذا التوتر قد يرفع الأ�سعار �إلى
 80دوالرا للربميل وميكن �أن ت�صل
�إلى  90دوالرا للربميل يف حالة
حدوث مواجهات ع�سكرية وا�سعة

بني الواليات املتحدة و�إيران �أو
�أحد وكالئها يف املنطقة.
وقال جوران جريا�س م�ساعد مدير
بنك «زد �إيه �أف» يف كرواتيا�« ،إن
�سوق النفط اخلام ال تواجه �أزمة
�إم���دادات حاليا ،و�إن حماوالت
تعطيل �إم���دادات النفط �ستف�شل
دون �شك ،يف �ضوء قدرات «�أوبك»
الت�صديرية الوا�سعة ومتكنها من
زي��ادة الإنتاج وت�صديره بطرق

سعر برميل النفط الكويتي ارتفع
ليبلغ  71.76دوالراً

• �صعود �سعر برميل النفط الكويتي

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي � 83سنتا يف
ت��داوالت �أول �أم�س ليبلغ  71.76دوالر ًا �أمريكي ًا
مقارنة بـ  70.93دوالر ًا للربميل يف تداوالت اجلمعة
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية .ويف الأ�سواق العاملية انخف�ضت �أ�سعار
النفط مع تراجع الأ�سهم الأمريكية ب�سبب املحادثات
التجارية ال�سلبية بني الواليات املتحدة وال�صني
وذلك بعد �أن �شهدت ارتفاعا يف بداية التعامالت

«جيه.اكس.تي.جي»:
تعويض نفط إيران
من السعودية
ق���ال رئ��ي�����س ج��ي��ه.اك�����س.
ت��ي.ج��ي هولدجنز عمالق
النفط واملعادن يف اليابان
�إنها دبرت �إمدادات نفط من
دول �أخ��رى مثل ال�سعودية
لتحل حمل �شحنات النفط
الإي�����راين ال��ت��ي ت�ضاءلت
ب�سبب عقوبات �أمريكية.
ول��دى �س�ؤاله خالل م�ؤمتر
���ص��ح��ايف لإع��ل�ان الأرب����اح
عما �إذا كان هناك �أي ت�أثري
للتطبيق الأك��ث�ر �رصامة
ل��ل��ع��ق��وب��ات الأم�ي�رك���ي���ة
على النفط الإي���راين ،قال
ت�����س��وت��وم��و �سوجيموري
رئي�س جيه.اك�س.تي.جي
هولدجنز «ال ن�ستورد نفطا
�إيرانيا اعتبارا من مايو لكن
لي�س هناك ت�أثري كبري».
وقال «دبرنا بالفعل �إمدادات
حتل حمل النفط الإيراين من
دول مثل ال�سعودية».وقال
�إن �رشكات تكرير يابانية
�ستعمل مع احلكومة لإيجاد
طريقة ال�سترياد النفط من
�إي��ران جمددا� ،إذ �أن تنويع
امل�صادر �أمر مهم بالن�سبة
لبلد �شحيح املوارد لكنه مل
يذكر تفا�صيل ب�ش�أن الكيفية
التي �سيتم بها هذا الأمر.
وقال �إن النفط الإيراين كان
ي�شكل نحو � %4إل���ى %5
من �إجمايل �إم��دادات النفط
لليابان قبل بدء العقوبات
الأمريكية.
وحت�صل م�صاف يابانية على
املزيد من النفط من موردين
�آخ��ري��ن بال�رشق الأو�سط
ب��ع��د �أن �أن��ه��ت ال��والي��ات
املتحدة جميع الإعفاءات من
العقوبات على �إي��ران بدءا
من ال�شهر احلايل.

بفعل خم��اوف من تعطل الإم���دادات �إث��ر الهجمات
التخريبية على ناقالت نفط قرب ميناء الفجرية
بدولة االمارات العربية املتحدة.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي
مزيج برنت � 39سنتا لي�صل عند الت�سوية �إلى
م�ستوى  70.23دوالر ًا وانخف�ض �سعر برميل نفط
خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 62سنتا لي�صل
عند الت�سوية �إلى  61.04دوالر ًا.

خمتلفة ،لن تتمكن �أي دولة من
تعطيلها».
و�أ�شار �إلى �أن الإنتاج الأمريكي
�أي�ضا م��ا زال مرتفعا وه��و ما
يعني �أن الإم���دادات النفطية يف
م�ستويات جيدة وغري مقلقة ،كما
�أن املخزونات النفطية ما زالت
عند م�ستويات مرتفعة ن�سبيا،
عادا املنتجني �سيبذلون ق�صارى
ّ
جهدهم لتجنب حدوث �أزمات فى

ال�سوق مهما ت�صاعدت التوترات
ال�سيا�سية ،م��ع ت��وق��ع هبوط
ال�صادرات الإيرانية �إلى م�ستوى
ال�صفر وا�ستمرار التهاوي احلاد
فى الإنتاج الفنزويلي.
من جانبه� ،أكد �أندريه جرو�س مدير
�رشكة «�إم �إم �إيه �سي» الأملانية
للطاقة� ،أن اجتماع وزراء «�أوبك»
وخارجها يف «يونيو» املقبل ي�أتي
يف ظل متغريات عديدة وحتديات
متالحقة تطر�أ على ال�سوق� ،أهمها
العقوبات على �إيران بعد �إلغاء
التنازالت وال�ضغط من �أجل ت�صفري
م�ستوى ال�����ص��ادرات الإيرانية،
وارتفاع املخاطر اجليو�سيا�سية
بعد ح��دوث توترات يف ال�رشق
الأو�سط.
و�أو�ضح �أن ما يخفف من املخاوف
تعهد ال�����س��ع��ودي��ة والإم�����ارات
بدعم ا�ستقرار ال�سوق من خالل
م���ا ت��ت��م��ت��ع��ان ب���ه م���ن ط��اق��ات
احتياطية فائ�ضة وق���درة على
تعوي�ض ال�سوق ع��ن �أي نق�ص
يف املعرو�ض ،مع التحفظ يف
�إج��راء الزيادات بحيث ت�أتي يف
التوقيت املنا�سب ،وكا�ستجابة
لنمو ملحوظ من جانب الطلب
العاملي على النفط اخلام ،مبينا
�أن م�ؤ�رشات الطلب احلالية متقلبة
يف �ضوء تعرث مفاو�ضات التجارة
وتوتر العالقات االقت�صادية بني
الواليات املتحدة وال�صني.

أسعار النفط متباينة مع آمال بشأن محادثات
التجارة األميركية الصينية
تباينت �أ�سعار النفط �أم�س يف
الوقت الذي بدا فيه �أن التوترات
يف اخلليج مل تتحول �إلى مواجهة
ع�سكرية ويف الوقت الذي �أبدت
فيه الواليات املتحدة الأمريكية
وال�صني مالحظات ت�صاحلية
يف امل��ح��ادث��ات التجارية مبا
ي�شري �إلى �أنه رمبا يجري جتنب
انهيارها.
وبلغت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
القيا�س العاملي برنت 70.40
دوالر ًا للربميل مرتفعة 38
�سنتا �أو  ،%0.24و�أغلق برنت
يف اجلل�سة ال�سابقة منخف�ضا
.%0.6
وبلغت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 60.92دوالر ًا للربميل منخف�ضة
� 12سنتا �أو  ،%0.2و�أغلق خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
منخف�ضا � %1أول �أم�س ،وبدا
�أن املفاو�ضات بني الواليات
املتحدة وال�صني تتجه �صوب
النجاح الأ�سبوع املا�ضي لكنها
ت����ضررت �إل���ى ح��د كبري بفعل
ات��ه��ام��ات �أم�يرك��ي��ة ب����أن بكني
�سعت لإجراء تغيريات كبرية يف
الدقيقة الأخرية.
وجت��اه��ل��ت ال�صني �أول �أم�س
حتذيرا من الرئي�س الأمريكي

• �أ�سعار النفط تباينت ب�سبب التوترات يف اخلليج

دونالد ترامب وحتركت لفر�ض
ر�سوم �أعلى على جمموعة من
ال�سلع الأم�يرك��ي��ة مب��ا يف ذلك
اخل����ضروات امل��ج��م��دة والغاز
الطبيعي امل�سال.
ل��ك��ن وان���غ ي��ي �أك�ب�ر م�س�ؤول
دبلوما�سي �صيني وع�ضو جمل�س
الدولة �أ�شار �أول �أم�س �إل��ى �أن

مصافي آسيا تتأهب لصعود أسعار
النفط الفورية بفعل شح المعروض
يت�أهب م�شرتو النفط الآ�سيويون
ل�صعود الأ�سعار يف �سوق اخلام
الفورية يف ظل �شح الإم��دادات
العاملية بعد فر�ض عقوبات
�أمريكية م�شددة على منتجني
وتعطيالت يف تدفقات النفط
الرو�سي �إل��ى �أوروب��ا و�أعمال
�صيانة يف حقول نفط بحو�ض
الأطل�سي و�آ�سيا.
ودفع امل�شرتون بالفعل عالوة
�ستة دوالرات للربميل فوق
�أ�سعار دب��ي القيا�سية مقابل
خام �سوكول الرو�سي حتميل
يوليو ،وهي �أعلى ع�لاوة من
نوعها منذ  ،2014بينما بلغت
ع�ل�اوة ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
عمان فوق دبي  3.46دوالرات
للربميل يف حتميالت يوليو،
وه��و �أع��ل��ى م�ستوياتها لهذا
الوقت من العام خ�لال �أربع
�سنوات.ي�أتي االرتفاع الكبري يف
العالوات نتيجة لت�ضافر عوامل
قل�صت الإم����دادات العاملية.
و�أ�صبح امل�شرتون الآ�سيويون
يتناف�سون بالفعل مع �رشكات
التكرير الأمريكية على وعاء
امل���وارد ذات��ه بعدما فر�ضت
الواليات املتحدة عقوبات على
الإم���دادات من فنزويال ،وهو
ما دفع م�شرتين �إل��ى التحول
�صوب ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
و�أم�يرك��ا الالتينية بحثا عن
�شحنات بديلة.وتقفز �أ�سعار
خام عمان مع توقف وا�شنطن
عن منح �إعفاءات من العقوبات
املفرو�ضة على �إيران وهو الأمر
الذي قل�ص �صادرات اخلامات
الثقيلة التي تنتجها.
وتعزز الطلب الآ�سيوي على
خامات رو�سيا وال�رشق الأو�سط
اخلفيفة ،مثل �سوكول ومربان،
ب��ع��دم��ا ت��راج��ع��ت الإم�����دادات
املدفوعة بفروق الأ�سعار من

بكني ت�أمل يف التو�صل �إلى حل
و�سط قائال« :فريق التفاو�ض لدى
كل دولة لديه القدرة واحلكمة
على ح��ل امل��ط��ال��ب املعقولة
للطرف الآخر».
وقال ترامب �أول �أم�س �إنه يتوقع
التحدث �إل��ى الرئي�س ال�صيني
���ش��ي ج�ين بينغ يف جمموعة

قمة الع�رشين يف �أواخ��ر يونيو
و�أن يعقد «اجتماعا مثمرا على
الأرج��ح» .وزاد النفط �أك�ثر من
دوالر للربميل �أول �أم�س لكنه
انخف�ض يف الوقت الذي ثار فيه
قلق امل�ستثمرين ب�سبب التحول
ال�سلبي للمحادثات الأمريكية
ال�صينية.

قطر ترفع صادرات خام الشاهين
في يوليو
قالت  4م�صادر �أم�س �إن قطر قد
تُ �صدر ما ي�صل �إلى � 17شحنة من
خام ال�شاهني يف يوليو ،مبا
يزيد بنحو �شحنتني مقارنة مع
ال�شهر ال�سابق.
و�ست�ساعد الإمدادات الإ�ضافية يف
تلبية الطلب القوي يف �آ�سيا يف
الوقت الذي ي�سعى فيه امل�شرتون
�إلى بدائل للنفط الإيراين بعد �أن

�أوقفت الواليات املتحدة العمل
ب�إعفاءات من العقوبات على
ال�صادرات الإيرانية.
وط��رح��ت قطر للبرتول عطاء
لبيع خم�س �شحنات بنحو 500
�أل��ف برميل من خ��ام ال�شاهني
للتحميل يف �شهر يوليو يف
ال��ف�ترات من  ،2-1و،13-12
.30-29 ،24-23 ،19-18

نوبل :انخفاض حاد ومتالحق
في مستوى إمدادات فنزويال

• امل�شرتون الآ�سيويون يتناف�سون مع �رشكات التكرير الأمريكية

ح��و���ض الأطل�سي وال��والي��ات
املتحدة.ودفع ارتفاع الطلب
املحلي من �رشكات التكرير
عالوات اخلام الأمريكي لل�صعود
مما كبح ال�صادرات.ودفع تلوث
�إم��دادات خام الأورال الرو�سي
املتجهة عرب خطوط الأنابيب
�إل��ى �أوروب��ا و�إغ�لاق �أط��ول من
املتوقع حلقل �أو�سربج يف بحر
ال�شمال عالوة خام برنت فوق
دبي لل�صعود متجاوزة الثالثة
دوالرات للربميل ،وه��و ما
يجعل نفط حو�ض الأطل�سي �أعلى
تكلفة للم�شرتين الآ�سيويني.
وتُ باع خامات �أجنوال بعالوات
ه��ي الأع��ل��ى على الإط�ل�اق مع
انخفا�ض ال�صادرات نظرا لأعمال
�صيانة يف احلقول بينما يخ�ضع
بع�ض �إنتاج نيجرييا حلالة
القوة القاهرة.و�أظهرت بيانات

رفينيتيف عالوة �شحنات خام
مربان ال�رشق �أو�سطي عند نحو
� 75سنتا للربميل يف حتميالت
يوليو ،وهي الأعلى منذ ،2015
بينما قال م�صدران جتاريان �إن
العالوات رمبا تتجاوز الدوالر
للربميل ه��ذا الأ�سبوع.ومن
املتوقع �أن تعو�ض �رشكات
التكرير نق�ص الإم����دادات عن
طريق ال�سعودية ،و�إن كان من
املرجح �أن تُ بقي اململكة على
�صادراتها دون ال�سبعة ماليني
برميل يوميا لتفادي انهيار
الأ���س��ع��ار على غ��رار م��ا حدث
نهاية .2018
و�أدى ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار �إل��ى
زي��ادة التكلفة على امل�شرتين
الآ���س��ي��وي�ين ،ورمب���ا ي�ضغط
على هوام�ش �أرب���اح التكرير
يف املنطقة ،التي هبطت �إلى

�أدن���ى م�ستوياتها يف خم�س
�سنوات لهذا الوقت من العام.
و�أوق���ف م�شرتون �أوروب��ي��ون
وادرات النفط من رو�سيا عرب
خ��ط الأن��اب��ي��ب دروج��ب��ا بعد
اك��ت�����ش��اف م��ل��وث��ات ق��د ت�رض
مبعدات امل�صايف.ويف �آ�سيا،
�ست�شهد �صادرات خام كيماني�س
امل��ال��ي��زي هبوطا ح���ادا هي
الأخ�����رى يف ي��ول��ي��و ب�سبب
�صيانة احلقول.وقال م�صدران
مب�صفاتني يف �شمال �آ�سيا �إن
�رشكات التكرير الآ�سيوية تعيد
حاليا ت�شغيل برامج الكمبيوتر
التي حتدد اجلدوى االقت�صادية
للخامات التي ميكن �رشا�ؤها مع
�أخذ الأ�سعار الفورية املرتفعة
يف احل�سبان ،بينما تدر�س �أي�ضا
ما �إذا كانت �ستقل�ص ا�ستهالكها
من اخلام.

ق��ال روب�ين نوبل مدير �رشكة
«�أوك�سريا» الدولية لال�ست�شارات،
«�إن تعديل حتالف املنتجني
مل�ستويات الإم���دادات النفطية
لي�س باملهمة ال�سهلة يف �ضوء
ت�����ش��اب��ك ع��دي��د م��ن العوامل
امل�ؤثرة يف ال�سوق وعدم ات�ضاح
حجم ت�أثرياتها ب�شكل كامل حتى
الآن» ،الفتا �إلى وجود انخفا�ض
ح���اد وم��ت�لاح��ق يف م�ستوى
�إم����دادات فنزويال ع�لاوة على
ارتفاع خماطر االنقطاعات يف
ليبيا ب�سبب ت�صاعد حدة القتال
يف البالد .وذكر �أن رو�سيا تبدي
حتى الآن التزاما بتنفيذ اتفاقها
مع «�أوب���ك» وه��ى حري�صة على
حماية تلك ال�رشاكة وتطويرها
على الرغم من �ضغوط ال�رشكات
الرو�سية لوقف خف�ض الإنتاج
والعودة �إل��ى زي��ادة الإم��دادات
خا�صة يف �ضوء الظروف الراهنة
لل�سوق مع تقل�ص �إنتاج عديد
م��ن ال���دول ع�ل�اوة على القلق
الرو�سي امل�ستمر من التغول
الأمريكي على احل�ص�ص ال�سوقية
لكبار املنتجني نتيجة ا�ستمرار
الزيادات املتالحقة يف الإنتاج

من النفط ال�صخري الأمريكي.
ب��دوره� ،أكد مفيد ماندرا نائب
رئي�س �رشكة «�إل �إم �إف» الن�ساوية
للطاقة� ،أن �شبح املواجهات
الع�سكرية يف ال�رشق الأو�سط
�سي�شعل الأ�سعار وقد تقفز �إلى 90
دوالرا للربميل بح�سب توقعات
كثري من املحللني خا�صة �إذا مت
�إغ�لاق م�ضيق هرمز ،ويف حال
ا�ستمرار االع��ت��داءات املمنهجة
على ناقالت النفط اخلام.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن رو���س��ي��ا �سبق
�أن حتدثت عن �أن م�ستوى 50
دوالرا للربميل منا�سب لها،
لكنها ا�ستفادت دون �شك من
ارتفاع الأ�سعار مبا يفوق ذلك
مع االلتزام الن�سبي والتدريجي
بخف�ض الإنتاج ،مبينا �أن رو�سيا
قد تكون بحاجة يف هذه املرحلة
�إل��ى مزيد م��ن الإن��ت��اج نتيجة
احل��ق��ول وامل�شاريع اجلديدة
ورغبتها يف تعوي�ض ن�ضوب
احل��ق��ول القائمة يف الأورال
وغرب �سيبرييا ولذلك قد تدفع
نحو تخفيف خف�ض الإنتاج يف
االجتماع املقبل للمنتجني يف
«يونيو» املقبل.

