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تحليل اقتصادي
سينار يوهات أسعار النفط لعام 6102

عانت أسواق النفط من ارتفاع الفائض في المعر وض منذ بداية

الطلب العالمي ،حيث أن ارتفاع طلب المستهلكين الصينيين على

عام  .1022وقد أدى تراكم المخز ون إلى انخفاض حاد في

السيارات والنقل يفوق تباطؤ الطلب على الطاقة في القطاع

أسعار النفط من  225دوالر أمر يكي للبرميل في منتصف عام

الصناعي .كما نفترض أن يتم تقليص انتاج النفط الصخر ي

 1022إلى  34دوالر أمر يكي في الوقت الحاضر .ولكن تشير

األمر يكي بمقدار  0.2مليون برميل في اليوم مع اضطرار بعض

أحدث البيانات إلى أن سوق النفط قد بدأ في التكيف ببطء مع

منتجي النفط عالي التلكفة للخر وج من السوق .وتماشياً مع

االختالل بين الطلب والعرض .فانخفاض األسعار يشجع على

توقعات الواكلة الدولية للطاقة ،نتوقع ارتفاعاً تدر يجياً في إنتاج

ز يادة استهالك الطاقة ،كما يدفع بمنتجي النفط عالي التلكفة

النفط اإليراني ليضيف  0.6مليون برميل في اليوم للمعر وض

فضال
تكيف السوق
ً
خار ج السوق .سيعمل المسار الذي يأخذه ّ

العالمي من النفط بحلول يونيو  1026مع رفع العقوبات خالل

عن تأثير الصدمات الجديدة على تحديد أسعار النفط في عام

الر بع الثاني من السنة .وأخيراً  ،نتوقع أن يتم اإلبقاء على إنتاج

 .1026ووفقاً لر ؤيتنا األساسية المبنية على افتراضات استمرار

منظمة أوبك من النفط الخام ،بدون احتساب المعر وض

النمو في الطلب ،وخفض اإلمدادات من الواليات المتحدة،

اإليراني اإلضافي ،عند المستويات الحالية بواقع  72.3مليون

وارتفاع الصادرات اإليرانية ،واستقرار اإلنتاج لدى بقية دول

برميل في اليوم.

األوبك ،فإننا نتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت  22دوالر
أمر يكي للبرميل في .1026

في ظل هذا السينار يو ،من المحتمل أن يتقلص فائض
المعر وض في األسواق إلى  0.0مليون برميل في اليوم .وبناء

يبلغ فائض المعر وض في أسواق النفط في الوقت الحاضر

على العالقة التار يخية بين التغييرات في فائض المعر وض

ويرجح أن تحدد أر بعة أسئلة
حوالي  2.6مليون برميل يومياً ُ .

وأسعار النفط ،نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط  22دوالر

الكيفية التي سيتم بها التخلص من المعر وض الزائد ،وبالتالي

للبرميل في عام  1026بانخفاض عن متوسط  52دوالر للبرميل

أوال ،هل سيستمر النمو
تشكيل أسواق النفط في عام .1026
ً

في .1025

القوي في الطلب (والذي وصل  2.6مليون برميل في اليوم
خالل عام  ،1025األعلى في خمس سنوات) خالل عام 1026؟

سعر خام برنت النفطي
(دوالر أمر يكي /برميل)

ثانياً  ،كيف ستكون ردة فعل منتجي النفط الصخر ي عالي التلكفة
في الواليات المتحدة تجاه انخفاض األسعار الذي قد يلحق
الخسائر ببعض أعمالهم؟ ثالثاً  ،متى سيتم رفع العقوبات عن
إيران ،وكم هو مقدار النفط اإلضافي الذي بإماكن إيران إنتاجه
بعد رفع العقوبات؟ رابعاً  ،هل ستواصل بقية دول األوبك إنتاجها
بالمستويات الحالية أم أن العوامل الجيوسياسية قد تعطل
إنتاجها؟
لتقييم كيفية تأثير هذه األسئلة على أسعار النفط ،سوف ندرس
ثالثة سينار يوهات ،لك سينار يو منها يقدم مجموعة من وجهات
النظر حول األسئلة األر بعة.
 .0السينار يو الرئيسي :في ظل هذا السينار يو ،نتوقع ارتفاع
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الطلب على النفط بواقع  2.1مليون برميل في اليوم في عام

 .6سينار يو انخفاض األسعار :نفترض في هذا السينار يو أن

 ،1026تمشياً مع توقعات الواكلة الدولية للطاقة .وستظل الصين

يتراجع نمو الطلب أكثر ليبلغ حوالي  0.0مليون برميل في اليوم،

والدول اآلسيوية النامية األخر ى هي المحرك الرئيسي لنمو

أي ماكفئ لحجم نمو الطلب في عام  .1022كما نفترض أن
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منتجي النفط الصخر ي األمر يكي لن يقلصوا من إنتاجهم

وفقاً لهذا السينار يو ،سيستعيد السوق توازنه في  1026حيث

وسينجحون في اإلبقاء على مستويات اإلنتاج الحالية .ومن

سيتجاوز نمو الطلب نمو المعر وض بواقع  0.7مليون برميل في

المفترض أن يتم رفع العقوبات عن إيران خالل الر بع األول من

اليوم ،وعندما يبدأ ذلك في تقليص المخز ونات الضخمة التي

 1026في هذا السينار يو .وسيسمح ذلك إليران بز يادة إنتاجها

تكونت خالل السنوات القليلة الماضية ،سيبلغ متوسط أسعار

بمقدار  2.0مليون برميل في اليوم مع نهاية السنة ،وهو أعلى

النفط  50دوالر للبرميل في .1026

مستوى في نطاق تقديرات المحللين .كما نفترض أن تضخ
بلدان أخر ى في أوبك المز يد من النفط في األسواق ،مما
سيضيف متوسط  0.3مليون برميل في اليوم.

الخالصة .تؤكد االضطرابات األخيرة في أسواق النفط أنه من
الصعب التنبؤ بمستقبل هذه األسواق .لكن من الممكن التعامل
مع الشكوك الكبيرة الموجودة في السوق حالياً من خالل النظر

بحسب هذا السينار يو ،ستتفاقم اختالالت السوق وسيز يد فائض

في سينار يوهات مختلفة .إن محاولتنا لقياس تأثير وجهات النظر

المعر وض إلى  1.1مليون برميل في اليوم .ونتيجة لذلكُ ،يتوقع

المختلفة على أسعار النفط تشير إلى أن أسعار النفط ُيتوقع أن

أن يبلغ متوسط أسعار النفط  76دوالر أمر يكي في  ،1026وهو

تبلغ  22دوالر للبرميل في  1026وفقاً للسينار يو األساسي الذي

تراجع بمقدار الثلث تقر يباً مقارنة بمتوسط أسعار عام .1025

وضعناه .ووفقاً للسينار يو اآلخر األكثر تشاؤماً  ،فإن نمو الطلب

 .3سينار يو ارتفاع األسعار .يفترض هذا السينار يو أن النمو
القوي في الطلب الذي حدث في عام  1025والذي بلغ 2.6
مليون برميل في اليوم سيستمر في عام  .1026ومن المزمع أن
يتقلص المعر وض األمر يكي أكثر من المتوقع بواقع  0.6مليون
برميل في اليوم .كما يفترض أن تضيف إيران مقدار  0.7مليون

سيكون مكبوحاً أكثر مما هو عليه في السينار يو األساسي ،ونمو
المعر وض سيكون أكثر قوة ،لذلك فإن أسعار النفط ستبلغ 76
دوالر للبرميل .أما في السينار يو المتفائل ،والذي ُيرجح أن يشهد
فيه المعر وض تراجعاً كبيراً مع نمو قوي في الطلب ،فإن متوسط
أسعار النفط قد يبلغ  50دوالر للبرميل.

برميل في اليوم فقط بنهاية عام  .1026ومن المتوقع أن يتم
قليال ،ر بما بسبب عوامل
خفض انتاج دول أوبك األخر ى
ً
جيوسياسية أو أمنية.
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