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 ما هو سبب االنتعاش األخير في أسعار النفط؟

في بداية العام الحالي شهدت أسعار النفط تقلبات قوية 

دوالر للبرميل  52% إلى مستوى 52حيث تراجعت بنسبة 

ين يومًا األولى من عام  ، ثم شهدت 5102خالل العشر

 94بمستوى  اآلن% للسنة حتى 33 بلغ حالياً انتعاشًا قويًا 

دوالر للبرميل. ويشير تحليلنا إلى أن عوامل الطلب اكنت 

االنتعاش الذي شهدته أسعار النفط،  عنؤولة بالاكمل مس

يادات اإلنتاج.  وغّطت على ز

 6102أسعار النفط الخام في 

يكي للبرميل(  )دوالر أمر
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يقة أبسط إن  للتمييز بين عوامل الطلب والعرض هي طر

)نستخدم النظر إلى تأثيرهما على أسعار النفط واألسهم 

، باستثناء قطاع الطاقة(. S&P 500 مؤشر أسعار برنت ومؤشر

، بسبب شأنهذا الأو التوقعات ب إن ارتفاع الطلب العالمي

ز أسعار النفط. رفع ؤدي إلى تسالنمو علي سبيل المثال،  تعز

باح الشراكت، مما يؤدي إلى ارتفاع  يز أر كما من شأن ذلك تعز

وضأسعار  ى، فإن ارتفاع المعر أو ) األسهم. من جهة أخر

وض(ن أشالتوقعات ب يادة المعر من النفط سيؤدي إلى  ز

، لكن من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى تقليص  انخفاض األسعار

بحية الشراكت ، وبالتالي ارتفاع غير النفطية تلكفة الطاقة ورفع ر

ج قطاع الطاقة أسعار األسهم لك . لذللشراكت التي تنشط خار

فإن التحراكت المشتركة ألسعار النفط واألسهم توفر قاعدة 

لتحديد عوامل الطلب والعرض. فإذا تحركت أسعار النفط 

، فإننا نعتبر ذلك بسبب عوامل في نفس االتجاهواألسهم 

الطلب، أما إذا اكنت األسعار تتحرك باتجاهات مختلفة، فإننا 

وض من النفط. لك يوم  نعتبر ذلك راجعًا إلى عوامل المعر

و التغيير في أسعار النفط إما إلى التغيرات في التوقعات  نعز

بشأن الطلب العالمي )إذا اكنت أسعار النفط وأسعار األسهم 

في نفس االتجاه(، أو إلى تغيرات في التوقعات تتحرك 

وض من النفط  )إذا اكنت أسعار النفط وأسعار  بشأن المعر

األسهم تتحرك في اتجاهين مختلفين(. نقوم بعد ذلك 

بإضافة التغير في سعر النفط العائد إلى الطلب العالمي إلى 

وض من النفط خالل مدة زمنية  التغير العائد إلى المعر

أسعار النفط في رتفاع االمنهجيتنا إلى أن   تشيرومعينة. 

مايو يرجع بالاكمل إلى قوة  02يناير حتى  50من  خالل الفترة

وض يمثل عامل خفض لألسعار حيث الطلب،  اكن المعر

 خالل هذه الفترة.

 60التغير التراكمي في أسعار النفط بين 

 6102مايو  02يناير و 

 )%، نسبة المساهمة بين قوسين(
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سيئة لهذا البداية الالطلب بعد  بشأن توقعاتال تتحسنوقد 

، ال ذمنفالعام.   العديد من تقلصتنصف الثاني من شهر يناير

 منالمخاوف  اكنتاألسواق المالية. و التي تؤثر علىالمخاطر 
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أدت قد  الصينية العملة قيمة تخفيضتباطؤ النمو العالمي و

اكنت وفي أسواق األسهم العالمية،  %00 تراجع نسبتهإلى 

يناير،  50ذ من لكننهيار في أسعار النفط. االعن  مسؤولة جزئياً 

على السياسة النقدية  على خلفية تخفيف األسواق هدأت

ز الو العالممستوى  لك من وخفف قتصادية. االبيانات تعز

وبي و السياسة  ياليابانالمركزي بنك الالبنك المركزي األور

ي فيدرالاالحتياطي ال بنكاتخذ الخاصة بهما، كما  النقدية

يكي ض توقعاته ألسعار وخفأكثر تساهاًل  اً موقف األمر

فقد ، البيانات االقتصادية أما فيما يتعلق بتحسنالفائدة. 

في الواليات المتحدة والصين االقتصادي انتعش النشاط 

هذه العوامل د أدت وق. ةالصيني عملةواستقرت قيمة ال

ز الطلب  مجتمعة إلى تحسين آفاق النمو العالمي مما عز

يادةعلى المتوقع   .األسعار النفط وز

اكن في االنتعاش في أسعار النفط أن تنا إلى شير تحليالتو

وض الواقع يادة التي فاقت التوقعات في المعر . مكبوحًا بالز

يادة اإلنتاج ويعود ذلك في االساس حيث إيران،  في إلى ز

منذ رفع  في اليومبرميل  مليون 1.2 إنتاج النفط بمعدل زاد

الفشل في التوصل إلى شلك إلى ذلك، العقوبات. وباإلضافة 

عبئًا في الدوحة  نمنتجيالاتفاق لتجميد إنتاج النفط بين كبار 

واكن ذلك اكفيًا للتعويض عن  العرض.إضافيًا في جانب 

عدد  المتحدة )بسبب تخفيضالواليات  في نتاجاإل انخفاض

ي( إلنتاج االضطرابات األخيرة في او حقول النفط الصخر

يا )هجمو النفط( لامفي الكويت )إضراب ع ات نيجير

كندا )حرائق الغابات( و المتشددين على خطوط األنابيب(

بائي وعدم االستقرار السياسي ويال )انقطاع التيار الكهر  (. وفنز

نتعاش األخير في أسعار اال يمكن القول بأنفي الختام، و

ع النفط  المخاطر في األسواق  بانحساربشلك رئيسي مدفو

يناير شهر منذ أواخر  تحسن شهية المخاطرفقد أدى المالية. 

يز   دعموالنفط توقعات النمو العالمي والطلب على إلى تعز

وهذا يعني أن توقعنا بشأن ارتفاع نمو . بقوة أسعار النفط

دعم أسعار ي ذلك أن من شأنو، ل قائماً الطلب هذا العام يظ

الطلب وتواصل نمو من شأن ارتفاع فإن وعليه،  النفط.

 في  اانخفاض اإلنتاج في الواليات المتحدة أن يستمر

وض في أسواق النفط العالمية فائضتقليص   المعر
دوالر  41ر النفط سعأن يبلغ متوسط نتوقع  والزلنا. مستقبالً 

في دوالر للبرميل  51 رتفع إلىأن ي، و5102في عام للبرميل 

    .5102عام 
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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