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تراجع الرهانات الصعودية لكن التفاؤل حاضر

انخفاض أسعار النفط  ...%25واألمل معقود على االرتفاع

انخف�ضت �أ�سعار النفط  %25منذ
�أن بلغت �أعلى م�ستوياتها يف �أربع
�سنوات� ,أوائل �أكتوبر ب�ضغط من
موجة البيع املكثف التي اندلعت
يف وق��ت الح��ق م��ن ذل��ك ال�شهر،
وال��ت��ي �أدخ��ل��ت عقود اخل��ام �إلى
نطاق ال�سوق الهابط يف نوفمرب
وحم��ت بذلك مكا�سبها خ�لال هذا
العام ،بح�سب تقرير ملوقع «�أويل
ؤخرا تداول اخلامان
براي�س» .وم� ً
املعياران «برنت» و «ناميك�س»
عند �أدن���ى م�ستوياتهما يف عدة
�أ�شهر ،على خلفية ارتفاع خمزونات
النفط العاملية والآثار املحدودة
للعقوبات الأمريكية على �إي��ران
والتي خيبت �آم��ال املتداولني،
حتى �أن الأ�سعار �سجلت �أكرب معدل
انخفا�ض يومي يف ثالث �سنوات.
ورغ��م التعايف الطفيف لأ�سعار
النفط اخلام �أواخر الأ�سبوع املنتهي
يف ال�����س��اد���س ع����شر م��ن نوفمرب
ع��ادت العقود لالنخفا�ض جمد ًدا
خالل الأ�سبوع احلايل ،مع توا�صل
املخاوف ب�ش�أن زيادة املعرو�ض.
ورغم الهبوط احلاد خالل تعامالت
الثالثاء ،يعتقد بع�ض املحللني
�أن الأ�سعار �ست�ستعيد قوتها على
م��دار ال�شهر الأخ�ي�ر م��ن العام،
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��اري��خ االجت��اه��ات
ً
الهبوطية للنفط ،فيما يرى �آخرون
�أن الأ�سعار �ستحتاج �إل��ى حمفز
رئي�سي لالنتعا�ش من امل�ستويات
احلالية.
واحلافز املطلوب قد يكون اجتماع

• التاريخ يبعث ببارقة �أمل

«�أوب��ك» وحلفائها خالل ال�ساد�س
وال�سابع من ال�شهر املقبل ،والذي
رمبا يعلن املنتجون خالله خف�ض ًا
ج��دي � ًدا يف الإن��ت��اج ب��ه��دف و�ضع
ح��د ل�تراج��ع الأ���س��ع��ار ،وحتقيق
اال�ستقرار للأ�سواق وحمو خماوفها
ب�ش�أن الإمدادات املفرطة التي تلوح
يف الأف��ق ،والتي تنذر مبزيد من
ال�تراج��ع يف الأ���س��ع��ار .و�إذا كان
التاريخ يعيد نف�سه ،ف�إن �أ�سعار
النفط وم�ؤ�رش «�إ���س �آند بي »500
�سيتجهان نحو االرتفاع يف ال�شهر
التايل للهبوط ،وف ًقا للم�رصف

اال�ستثماري «جيفريز» ،وال��ذي
�أ�ضاف يف مذكرة بحثية ن�رشتها
«�سي �إن بي �سي»� ،أن االنخفا�ض
احل��اد لأ�سعار اخل��ام خ�لال �شهر
واحد ال ينبئ ب�ضعف ال�سوق و�إمنا
متاما.
العك�س
ً
ونظر حمللو «جيفريز» يف ردود فعل
�أ�سعار النفط وم�ؤ�رش «�إ�س �آند بي»
بعد الهبوط ،على غرار ما حدث
يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية،
وخل�ص امل�رصف �إلى �أنه منذ عام
« 1990با�ستثناء �سلوك ال�سوق
غري الطبيعي خالل الأزمة املالية

العاملية» ارتفع خام «ناميك�س»
 %5.5ع���ادة يف ال�شهر التايل
للهبوط ،وبن�سبة  %7.3خالل
الأ�شهر الثالثة التالية .وبالن�سبة
مل�ؤ�رش «�إ���س �آن��د بي  »500ف�إنه
�سريتفع بن�سبة  %2.3خالل ال�شهر
التايل ،وبن�سبة  %5.4على مدار
الأ�شهر الثالثة التالية للهبوط
بح�سب بنك «جيفريز».
ويف الأ�سبوع املنتهي يف الثالث
ع�رش م��ن نوفمرب خف�ض مديرو
�صناديق التحوط �صايف رهاناتهم
«الفرق بني الرهانات ال�صعودية

والهبوطية» على خام «ناميك�س»
�إل��ى �أدن��ى م�ستوى منذ �أغ�سط�س
 ،2017كما خف�ضوا �صايف رهاناتهم
� ً
أي�ضا على خام «برنت» �إلى �أدنى
م�ستوى يف عام ون�صف العام ،وف ًقا
لبيانات جمعتها «بلومربغ».
وانخف�ضت الرهانات على �صعود
خام «برنت» �إلى �أدنى م�ستوى يف 3
�سنوات تقري ًبا خالل نف�س الأ�سبوع،
فيما ارتفعت هذه الرهانات على
خام «ناميك�س» بن�سبة  ،%1بعد
�ستة �أ�سابيع من الرتاجع ،لكن يف
املقابل ،زادت الرهانات على هبوط
اخلام الأمريكي بن�سبة .%12
ومع ذلك ،ووف ًقا لبع�ض املحللني،
ف ��إن التعايف املحدود يف �أ�سعار
رشا
خام «ناميك�س» ،قد يكون م�ؤ� ً
ع��ل��ى ا���س��ت��ئ��ن��اف ���ش�راء العقود
والرهان على �صعود النفط جمد ًدا
من قبل �صناديق التحوط ،خا�صة
م��ع امل���ؤ��شرات التاريخية التي
ت�شري �إل��ى انتعا�ش الأ�سعار بعد
�شهر من الرتاجع .وبعد �شهر من
�سيعقد اجتماع
ت��راج��ع النفط،
ُ
«�أوب���ك» واملنتجني امل�ستقلني،
حيث من املتوقع مناق�شة خطة
جديدة ل�ضبط �إنتاج النفط ،ومع
تباط�ؤ وترية منو االقت�صاد والطلب
على النفط ،فمن املرجح الإعالن
ع��ن انخفا�ض كبري يف �إم���دادات
البلدان املتعاونة يف �إدارة �سوق
النفط العاملي ،و�إال ف�ستكون خيبة
الأمل �شديدة �إذا ف�شل املجتمعون يف
الوفاء بهذا التوقع.

أسعار البترول وصلت ألدنى مستوياتها منذ أكثر من عام

ال�����س��اب��ق ،حيث �أف����ادت تقارير
املعهد الأم�يرك��ي للنفط يف وقت
مت�أخر من الثالثاء �أن خمزونات
ال��ن��ف��ط ال��ت��ج��اري الأم�ي�رك���ي قد
انخف�ضت انخفا�ض ًا غري متوقع ًا
مبقدار  1.5مليون برميل الأ�سبوع
املا�ضي .و�سجلت واردات الهند

دعما للأ�سعار بتحقيقها ما يقرب
ً
من خم�سة ماليني برميل يوم ًيا من
النفط اخلام .لكن هذا االرتداد مل
ي�ساهم يف تغيري النتائج الكلية
ل�ضعف ال�سوق ،مع ا�ستمرار ترقب
امل�ستثمرين على الهام�ش بعد
�أن حذرت وكالة الطاقة الدولية

نفط ُعمان يتراجع  31سنت ًا للبرميل

�أظهرت بيانات �صادرة عن بور�صة دبي للطاقة
�أم�س تراجع �سعر نفط عمان ت�سليم يناير املقبل,
بواقع � 31سنتًا للربميل .و�أ�شارت البيانات �إلى
�أن �سعر نفط عمان ت�سليم يناير تراجع �إلى
 62.96دوالر ًا للربميل ،مقارنة ب�سعره �أول �أم�س
عند  63.27دوالر ًا.
العماين ت�سليم
وبح�سب البيانات بلغ �سعر النفط ُ
�شهر فرباير  62.68دوالر ًا للربميل برتاجع 28

�سنتًا للربميل عن م�ستوياته ال�سابقة ،البالغة
 62.96دوالر ًا للربميل.
وتراجع �سعر خام ناميك�س الأمريكي بالعقود
الآجلة ت�سليم يناير  %1.41لي�صل �إلى 53.86
رسا � 77سنت ًا للربميل.
دوالر ًا للربميل ،خا� ً
وانخف�ض كذلك �سعر خام برنت ت�سليم يناير
 %1.06لي�صل �إلى م�ستوى  62.81دوالر ًا للربميل،
فاق ًدا � 57سنت ًا عن م�ستوياته ال�سابقة.

من خالل موانئ تسيطر عليها الحكومة السورية

عقوبات أميركية ضد شبكة إيرانية  -روسية
ته ّرب النفط إلى سورية
اتخذت الواليات املتحدة �أم�س
�إج�����راءات �ضد �شبكة �إيرانية
ـــ رو�سية �أر�سلت املاليني من
براميل النفط �إلى �سورية ومئات
املاليني من ال���دوالرات ب�صورة
غري مبا�رشة �إلى حركة «حما�س»
وجماعة حزب الله اللبنانية.
و�صنف مكتب مراقبة الأ�صول
الأجنبية التابع لوزارة اخلزانة
االمريكية �أم�س ت�سعة �أهداف يف
�شبكة دول��ي��ة ي��ورد م��ن خاللها
النظام الإي��راين ،بالتعاون مع
ال����شرك��ات ال��رو���س��ي��ة ،ماليني
الرباميل من النفط �إلى احلكومة
ال�سورية .وحتظر العقوبات
االمريكية الدعم املادي حلكومة
���س��وري��ة ،مب��ا يف ذل��ك �شحنات
النفط �إلى املوانئ التي ت�سيطر
عليها احلكومة ال�سورية ،كما
حتظر الدعم امل��ادي للجماعات
الإرهابية املحددة.
وق���ال �ستيفن منو�شني وزي��ر
اخل���زان���ة االم�ي�رك���ي���ة« :نحن
اليوم نت�رصف �ضد خطة معقدة
ت�ستخدمها �إي��ران ورو�سيا لدعم

النظام ال�سوري وتوليد الأموال
للن�شاط الإيراين».
و�أ�ضاف يف بيان لبعثة الواليات
املتحدة يف ال�سعودية �أن م�س�ؤويل
البنك املركزي الإيراين يوا�صلون
ا�ستغالل النظام املايل الدويل،
بل �إنهم يف هذه احلالة ي�ستخدمون
�رشكة ي�شري ا�سمها �إلى �أنها تقوم
بتجارة يف ال�سلع الإن�سانية،
ك�أداة لت�سهيل التحويالت املالية
التي تدعم هذا املخطط النفطي.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :ن��ح��ن نن�رش
تقريرا ا�ست�شاريا يحدد املخاطر
اجل�سيمة على القطاع البحري
�إذا هو �شارك يف �شحن النفط �إلى
احلكومة ال�سورية� .إن الواليات
املتحدة ملتزمة بفر�ض غرامة
مالية على �إيران ورو�سيا وغريها
ب�سبب ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة �إل��ى
تر�سيخ حكم الأ���س��د ال�شمويل،
وبتعطيل متويل النظام الإيراين
للمنظمات الإرهابية �أي�ضا».
وت�ستهدف العقوبات الأط��رف
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ه��ذا
امل��خ��ط��ط ،وب��ي��ن��ه��م امل��واط��ن

ال�سوري حممد ال�شويكي و�رشكته
الرو�سية ،غلوبال فيجن جروب.
وي��ع��ت�بر ال�����ش��وي��ك��ي و�رشكته
عاملني �أ�سا�سيني يف نقل النفط
من �إي��ران �إلى �سورية ،وحتويل
الأم��وال �إلى فيلق القد�س التابع
للحر�س الثوري الإي��راين الذي
يقوم بالقتل بالوكالة .وت�سلط
هذه العقوبات ال�ضوء على الدور
املهم الذي يلعبه م�س�ؤولو البنك
املركزي الإيراين يف ت�سهيل هذا
املخطط.
وت��ق��وم غ��ل��وب��ال فيجن ج��روب
بهذا من خالل العمل مع �رشكة
بروم�سرييو �إميبورت الرو�سية
اململوكة للدولة ،وه��ي �رشكة
تابعة لوزارة الطاقة الرو�سية،
لت�سهيل �شحن النفط الإيراين من
�رشكة النفط الوطنية الإيرانية
�إل���ى ���س��وري��ة .وكو�سيلة لنقل
النفط م��ن �إي����ران �إل���ى النظام
ال�����س��وري ،ت�ستخدم جمموعة
الر�ؤية العاملية عددا من ال�سفن،
مت ت�أمني العديد منها من قبل
�رشكات �أوروبية.

من عدم اليقني غري امل�سبوق يف
�أ�سواق النفط؛ وذلك ب�سبب البيئة
االقت�صادية ال�صعبة واملخاطر
ال�سيا�سية.
وت��اب��ع� :سيرُ كز م��ت��داول��و النفط
يف الأ�سبوع املقبل على تعليقات
منتجي النفط العامليني لقيا�س

سعر برميل النفط الكويتي
انخفض ليبلغ  61.93دوالراً

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  2.46دوالر يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  61.93دوالر امريكي ًا مقابل  64.39دوالر ًا
للربميل يف تداوالت الثالثاء املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار النفط بنحو دوالر
للربميل �أم�س متعافية من �أدنى م�ستويات يف �أ�شهر بعد �أن
�أظهرت بيانات من احلكومة الأمريكية قوة الطلب على الوقود
لكن املخاوف ب�ش�أن زيادة املعرو�ض العاملي من اخلام
ا�ستمرت .وارتفعت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي
مزيج برنت � 95سنتا لتبلغ يف الت�سوية  63.48دوالر للربميل
بزيادة  % 1.52و�صعدت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي  1.20دوالر لتبلغ يف الت�سوية  54.63دوالر ًا
للربميل بارتفاع . % 2.25

النفط يتراجع مع ارتفاع مخزون
أميركا ...وخفض «أوبك»
المحتمل يقلص الخسائر

• ارتفاع املخزون الأمريكي

في ظل ارتفاع اإلمدادات وشبح الطلب المتعثر الذي يهيمن على المستثمرين
قال تقرير �صادر عن �رشكة الع�رص
�إن �أ�سعار النفط انخف�ضت مرة
�أخ��رى بعد حماولتها اال�ستقرار
يف الأيام القليلة املا�ضية ،حيث
انخف�ضت �أ���س��ع��ار النفط اخل��ام
بن�سبة  %6لت�صل �إلى �أدنى م�ستوى
لها منذ �أك�ثر من ع��ام .ومقارنة
ب�أعلى م�ستوى للأ�سعار يف فرتة 52
أ�سبوعا يف � 3أكتوبر  ،2018خ�رست
�
ً
�أ�سعار النفط العاملية  %30تقريب ًا
من قيمتها .ي�أتي هذا يف ظل ارتفاع
الإم���دادات و�شبح الطلب املتعرث
الذي يهيمن على امل�ستثمرين.
و�أ�ضاف التقرير �أن �أ�سعار النفط
اخل��ام تتحمل ال��ع��بء الأك�ب�ر مع
ارت��ف��اع خم��زون النفط الأمريكي
يف �أكتوبر مقارنة بقيمة متو�سط
ال�سنوات اخلم�س ،بالإ�ضافة �إلى
انخفا�ض �صادرات النفط الإيراين
عن امل�ستوى املتوقع .ويعاين
ال�سوق � ً
أي�ضا من انخفا�ض الطلب
املو�سمي؛ الأمر الذي �ساهم يف هذا
االنخفا�ض احلاد.
و�أو���ض��ح« :ميكن القول �أن حجم
االنخفا�ضات الأخ�ي�رة ال ُيب�رش
ب�صورة �إيجابية للنمو العاملي.
وح�سب التقرير فقد ارتدت �أ�سعار
النفط ب��أك�ثر م��ن  ٪1اول ام�س
م�ستعيدة بع�ض خ�سائر اليوم

اقتصاد

مدى ا�ستعدادهم خلف�ض الإنتاج.
كما �أن الأم��ر الأك�ثر �أهمية ،هو
جهل ال�سوق بالتخفي�ضات العميقة
املتوقعة للإنتاج من طرف منظمة
�أوب���ك؛ حيث �أن ال�سوق تت�ساءل
الآن �إذا ك��ان التخفي�ض املتوقع
متاما لإعادة التوازن
�سيكون كاف ًيا
ً
�إلى الأ�سواق بالنظر �إلى الوفرة
املتوقعة يف الربع الأول واكمل
التقرير� .أما من الناحية الفنية،
ف�إن الأ�سعار قد دخلت منطقة الدعم
التي ت�شكلت من منطقة االخرتاق
عام  ,2017فهناك ت�شبع كبري يف
مظهرا تباع ًدا �إيجابي ًا مما
البيع
ً
يدل على احتمالية االرت��داد .ومن
املرجح على امل��دى الق�صري �أن
جتد الأ�سعار مقاومة عند م�ستويات
دوالرا ،يف حني من
55.80 - 55.20
ً
املحتمل ثبات الدعم عند 53.20
دوالرا .وع��ل��ى املدى
 53.80ً
املتو�سط ،فطاملا بقيت الأ�سعار
دوالرا للربميل ف�إن ال�ضغط
دون 62
ً
الهبوطي ميكن مالحظته وميكن
�أن ميتد انخفا�ض الأ�سعار حتى
دوالرا .بينما يعني
م�ستويات 45
ً
دوالرا
التحرك ف��وق م�ستوى 62
ً
نهاية مرحلة الت�صحيح امل�ستمر؛
وقد ترتفع الأ�سعار نحو امل�ستوى
دوالرا.
املرتفع الأخري البالغ 77
ً

انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س بعدما ارتفعت خمزونات اخلام
الأمريكية �إلى �أعلى م�ستوياتها منذ دي�سمرب  ،2017و�سط
خماوف من ظهور تخمة يف املعرو�ض العاملي ،لكن احتمال
خف�ض «�أوبك» للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط.
وبلغ خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي يف العقود الآجلة
 54.35دوالر ًا للربميل ،منخف�ضا � 28سنتا �أو  % 0.5عن
الت�سوية ال�سابقة .وتراجع خام القيا�س العاملي برنت يف
عقود �شهر �أقرب ا�ستحقاق � 23سنتا �أو � % 0.4إلى 63.25
دوالر ًا للربميل.
وقالت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يف تقرير �أ�سبوعي
�أول �أم�س �إن خمزونات النفط اخلام يف الواليات املتحدة
ارتفعت  4.9ماليني برميل �إلى  446.91مليون برميل الأ�سبوع
املا�ضي .وهذا هو �أعلى م�ستوى للمخزون منذ دي�سمرب العام
املا�ضي.
وظل �إنتاج النفط اخلام الأمريكي عند م�ستوى قيا�سي يبلغ
 11.7مليون برميل يوميا ،بح�سب �إدارة معلومات الطاقة.
وت�شعر منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوب��ك» بالقلق
من ظهور تخمة يف املعرو�ض قد تدفع الأ�سعار ملزيد من
االنخفا�ض.
وملواجهة ذلك ،تدر�س املنظمة تخفي�ضات يف الإمدادات خالل
اجتماعها املقبل يف ال�ساد�س من دي�سمرب و�إن كان من املتوقع
�أن تعار�ض بع�ض الدول الأع�ضاء مثل �إيران �أي تخفي�ضات
طوعية.

«بي.تي.تي» تشتري  500ألف
برميل من خام مربان تحميل يناير
قالت م�صادر جتارية �أم�س �إن
�رشكة بي.تي.تي التايالندية
ا�شرتت � 500ألف برميل من
خام مربان حتميل يناير يف

مناق�صة �شهرية بخ�صم 45
�سنتا عن �سعر البيع الر�سمي
ل��ل��خ��ام وه���ي نف�س ن�سبة
اخل�صم يف �صفقات �سابقة.

احتياطي البترول العراقي يتجاوز  153مليار برميل
�أعلنت وزارة النفط العراقيةّ � ،أن
احتياطي النفط اخلام يف البالد
جتاوز  153مليار برميل ،و�سط
ت�رسيبات ت�ؤكد تقدمي �رشكات
نفط �آ�سيوية ورو�سية عرو�ضا
لال�ستك�شاف واال���س��ت��ث��م��ار يف
املنطقة الغربية بالعراق مبواقع
نفطية وغازية بعد التح�سن الأمني
امللحوظ فيها وت��راج��ع قدرات
تنظيم «داع�ش» ،يف الأنبار.
وق�����ال وك���ي���ل وزارة النفط
العراقية ل�����ش��ؤون اال�ستخراج
فيا�ض النعمة ،يف كلمة له �أول
�أم�س � ّإن «�رشكة اال�ستك�شافات
النفطية العراقية ما�ضية بزيادة
عمليات اال�ستك�شاف ،من خالل
فرقها �أو بالتعاون مع ال�رشكات
الأجنبية».
و�أ�ضاف« :العمل الذي تقوم به
�رشكة اال�ستك�شافات النفطية
اليوم ،متميز ،با�ستخدام �أحدث

,,

نعمة« :أوبك»
ستعمل على
تحقيق االستقرار
باألسواق في
االجتماع المقبل

• فيا�ض نعمة

التقنيات العلمية والتكنولوجية
لإ�ضافة احتياطيات جديدة»،
و� ّأن العراق يفتح الأب��واب لعقد
�رشاكات مع دول اجلوار للح�صول
على نتائج �رسيعة يف عمليات
اال�ستك�شاف يف املناطق احلدودية

امل�شرتكة.
وتابع« :خطتنا للأعوام املقبلة
يف املجال النفطي �سترتكز على
اجلهد اال�ستك�شايف يف املناطق
الواعدة ،للح�صول على النفط
اخل��ام والغاز يف مناطق �رشقي

وغربي العراق ،ل�سد متطلبات
�إنتاج الطاقة الكهربائية».
وا�ست�أنف العراق م�ؤخر ًا �صادراته
من نفط كركوك بعدما توقف قبل
�أك�ثر م��ن ع��ام و�سط خ�لاف بني
بغداد و�إقليم كرد�ستان ،مبتو�سط
ي�تراوح بني � 50ألف ًا و� 60ألف
برميل يومي ًا مقارنة مع م�ستويات
ذروة بلغت � 300ألف برميل يومي ًا
خالل بع�ض �أ�شهر .2017
وق��ال نعمة �إن منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول «�أوبك» �ستعمل
على حتقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق
النفط و�أ�سعار اخلام و�إمداداته
خالل االجتماع املقبل للمنظمة.
و�أبلغ نعمة ال�صحافيني خالل
م�ؤمتر نفطي يف بغداد �أن �أع�ضاء
�أوب�����ك وامل��ن��ت��ج�ين خارجها
�سيعملون معا على �إعادة التوازن
�إل��ى �أ���س��ع��ار النفط و�إم��دادات��ه
ل�ضمان بقاء الأ�سعار م�ستقرة.

«وكالة الطاقة» :هشاشة االقتصاد العالمي تؤثر في أسواق النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية
ف��احت ب�يرول� ،إن �أ���س��واق النفط
تدخل يف فرتة غري م�سبوقة من
ال�ضبابية ب�سبب عدم اال�ستقرار
اجليو�سيا�سي وه�شا�شة االقت�صاد
العاملي .ويف ظل القلق من �أن
ي���ؤدي فائ�ض الإن��ت��اج ال��ذي بد�أ
يظهر �إل��ى انهيار الأ�سعار ،كما
ح���دث يف ع���ام  ،2014ت�ضغط
«�أوب��ك» من �أجل خف�ض الإمدادات
بني مليون و 1.4مليون برميل
يوميا .و�أعادت الواليات املتحدة
فر�ض عقوبات على قطاع النفط
الإيراين يف �أوائل نوفمرب احلايل،
وهو ما دفع �صادرات �إي��ران من
اخلام �إلى الرتاجع مبا يقرب من
مليون برميل يوميا من ذروتها
يف ف�صل ال�صيف .وعلى الرغم
م��ن �أن وا�شنطن تعهدت بوقف
جميع مبيعات �إي���ران الدولية
من النفط يف نهاية املطاف� .إال

• فاحت بريول

�أنها يف الوقت احلا�رض ،قالت
�إن ثمانية م�شرتين وهم ال�صني
والهند وكوريا اجلنوبية واليابان
و�إي��ط��ال��ي��ا وال��ي��ون��ان وتايوان
وتركيا ،ميكنهم موا�صلة اال�سترياد

دون التعر�ض لعقوبات.
وقال بريول يف مقابلة على هام�ش
م�ؤمتر تنظمه �إكينور الرنويجية
للطاقة �أم�����س« :ق���رار الواليات
املتحدة ب�ش�أن الإع��ف��اءات من
العقوبات الإيرانية فاج�أ بع�ض
الالعبني يف ال�سوق ،وكنتيجة،
ن��رى اليوم �أن الأ���س��واق تتلقى
�إمدادات جيدة و�أن ال�سعر انخف�ض
بواقع  20دوالر ًا».
وتابع« :لكن االقت�صاد العاملي
ال ي��زال مي��ر بفرتة �صعبة جدا
وه���و ه�����ش ل��ل��غ��اي��ة ،وب�سبب
زي��ادة الإن��ت��اج ،مل يتبق �سوى
فائ�ض عاملي حمدود للغاية من
الطاقة الإنتاجية ،يف عامل يزداد
خطورة».
وارت��ف��ع خ��ام القيا�س العاملي
مزيج برنت متجاوز ًا  86دوالرا
للربميل يف �أكتوبر ويرجع ذلك
ب�شكل رئي�سي �إلى القلق من �شح

الإم��دادات ب�سبب العقوبات على
�إي����ران .لكن منذ الإع�ل�ا ن عن
�إع��ف��اءات ،هبطت الأ�سعار بفعل
خماوف من فائ�ض يف املعرو�ض،
�إ���ض��اف��ة �إل���ى ت��ب��اط ��ؤ التجارة
العاملية .وق��ال يف امل�ؤمتر:
«ن��دخ��ل ف�ترة غ�ير م�سبوقة من
ال�ضبابية يف �أ�سواق النفط».وكرر
بريول دعوة املنتجني الرئي�سيني
للتحلي «ب��احل�����س ال�سليم» يف
اجتماع «�أوبك» املقرر يف دي�سمرب
املقبل .وردا على �س�ؤال حول ما
�إذا كان �سعر النفط �سيقفز العام
املقبل ،قال بريول �إن الأمر يعتمد
على ثالثة عوامل .وتابع« :رغم
حالة ال�ضعف لالقت�صاد العاملي،
ال يزال الطلب على النفط قويا،
ط��اق��ة الإن��ت��اج ال��زائ��دة هزيلة
للغاية ،وال نعرف �شيئا عن القرار
الذي �سيتخذه منتجون رئي�سيون
يف «�أوبك» يف دي�سمرب».

