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انتعاش األسعار سيستمر بسبب بعض البيانات االقتصادية اإليجابية

نفطيون :المخاطر الجيوسياسية وتصاعد الحرب التجارية يكبحان المكاسب السعرية للنفط
ت��وق��ع حم��ل��ل��ون نفطيون
ارتفاع �أ�سعار النفط خالل
الأ�سبوع احل��ايل ،بعد �أن
اختتمت الأ�سبوع املا�ضي
على مكا�سب ،وبعد �أن �أنهى
اخلامان القيا�سيان الأ�سبوع
على مكا�سب �صغرية عقب
�أ���س��ب��وع�ين متتاليني من
اخل�سائر.
وي���رج���ح امل��ح��ل��ل��ون �أن
انتعا�ش الأ�سعار �سي�ستمر
ب�سبب بع�ض البيانات
االق��ت�����ص��ادي��ة الإيجابية
يف ال���والي���ات املتحدة،
وح���دوث انح�سار ن�سبي
يف امل��خ��اوف م��ن احل��رب
ال��ت��ج��اري��ة وم���ن تراجع
الطلب �إلى جانب ا�ستمرار
حت���ال���ف امل��ن��ت��ج�ين يف
«�أوبك» وخارجها يف تقييد
املعرو�ض النفطي� ،إ�ضافة
�إل��ى ح��دوث تباط�ؤ ن�سبي
يف الإم��دادات االمريكية من
النفط ال�صخري.
وع��� َّد املحللون ا�ستمرار
املخاطر اجليو�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط
�أبرز العوامل التي تهدد ا�ستقرار ال�سوق،
بالتوازي مع الت�صاعد امل�ستمر يف النزاعات
التجارية بني �أك�بر اقت�صادين يف العامل
واملخاوف الوا�سعة من االنزالق �إلى ركود
اقت�صادي كبري.
يف هذا الإطار ،يقول الع�ضو املنتدب ل�رشكة
«كيو �إت�ش �آي» رو�س كيندي خلدمات الطاقة،
«�إن��ه من املرجح �أن توا�صل �أ�سعار اخلام
امل�سرية نحو حتقيق مزيد من االنتعا�شة
واملكا�سب ،يف �ضوء بيانات جيدة لأكرب
اقت�صاد يف العامل وهو الواليات املتحدة،
حيث �أظهرت البيانات �أن مبيعات التجزئة
االمريكية ال تزال قوية».

بقاء األسعار ما بين  60و 70دوالراً

يرضي المنتج والمستهلك

و�أ�ضاف كيندي «الركود االقت�صادي ما زال
الهاج�س الأكرب لالقت�صاد العاملي ،حيث �إن
املخاوف يف هذا ال�صدد ما زالت قوية و�إن
كانت انح�رست ن�سبيا يف وقت �سابق» ،الفتا
�إلى �أن االقت�صاد العاملي ب�شكل عام حتيط
به توقعات قامتة ،لكنه يتلقى كثريا من
الدعم من الأداء االقت�صادي اجليد يف عدد من
االقت�صادات الرئي�سة ،حيث ال تزال البيانات
االمريكية متثل نقطة �إيجابية خا�صة ارتفاع
الإنفاق اال�ستهالكي ،لكن بيانات �ضعيفة يف
ال�صني و�أملانيا �أثرت �سلبا يف ال�سوق.
من جانبه� ،أو���ض��ح مدير �رشكة «يف جي
�إند�سرتي» الأملانية �سيفني �شيميل� ،أنه �آن
الأوان لتد�شني تعاون بني «�أوبك» ومنتجي
الواليات املتحدة من �أجل دعم اال�ستقرار

يف ال�سوق ووق��ف حالة التقلبات احلادة
املهيمنة على ال�سوق ب�سبب ال�ضبابية
و�صعوبة قراءة �آفاق وتطورات و�ضع ال�سوق
يف املرحلة املقبلة وعمل كل طرف يف اجتاه
عك�س الآخر.
و�أ�شار �شيميل �إلى �أن ال�سوق النفطي مقبل
على وف��رة وا�سعة يف املعرو�ض يف العام
املقبل خا�صة �إذا حدث انكما�ش م�ؤثر يف
م�ستويات الطلب ،وهو ما يحتاج �إلى تن�سيق
خا�ص بني منتجي «�أوبك» والنفط ال�صخري
االمريكي للعمل معا من �أجل موازنة ال�سوق
خا�صة يف ظل توقعات ب�أداء �أ�ضعف لالقت�صاد
العاملي نتيجة تقديرات ملنظمة التجارة
العاملية ب�أن التجارة الدولية �ستنخف�ض يف
الربع الثالث من العام احلايل.

بنسبة تجاوزت %1.1

ارتفاع أسعار النفط لتبلغ  59.28دوالراً
للبرميل

املتمثل يف �أننا لن ن�شهد �سيناريو
ارتفعت �أ�سعار النفط اخلام �أم�س
احلرب التجارية الرهيبة وبعدما
بعد الهجوم الذي �شنه انف�صاليون
مينيون على من�ش�أة نفط �سعودية
ن��ب��ه ه��ج��وم ب��ط��ائ��رة م�سرية
على من�ش�آت للنفط وال��غ��از يف
يف مطلع الأ�سبوع بينما يبحث
ال�سعودية الأ�سواق ب�أن التوترات
املتعاملون عن �أي م�ؤ�رشات على
اجليو�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط
تراجع التوترات التجارية بني
ال�صني والواليات املتحدة .لكن
لن تنتهي قريبا».
من ناحية �أخرى ،قال امل�ست�شار
تقريرا مت�شائما ملنظمة البلدان
االق��ت�����ص��ادي للبيت الأب��ي�����ض د
امل�صدرة للبرتول «�أوب���ك» �أثار
�إن ممثلي ال�����ش ��ؤون التجارية
خم��اوف ب�ش�أن من��و الطلب على
يف ال��والي��ات املتحدة وال�صني
النفط.
�سيجرون حم��ادث��ات يف غ�ضون
و ارتفع خ��ام القيا�س العاملي
ع�رشة �أيام و�إنه «�إذا جنحت هذه
مزيج برنت � 64سنتا �أو نحو
االج��ت��م��اع��ات ...نعتزم دع��وة
� %1.1إلى  59.28دوالر للربميل،
«ممثلي» ال�صني للح�ضور �إلى
وارت��ف��ع خ��ام القيا�س االمريكي
• الري كودلو
ال��والي��ات املتحدة لدعم �إح��راز
غرب تك�سا�س الو�سيط � 55سنتا �أو
تقدم يف املفاو�ضات من �أجل �إنهاء احلرب التجارية
واحدا� %إلى  55.42دوالر ًا للربميل.
وق��ال كبري حمللي الأ���س��واق يف �أوان��دا بنيويورك التي باتت ت�شكل خطرا حمتمال على النمو االقت�صادي
�إدوارد مويا «ي�ستفيد النفط من التفا�ؤل العام العاملي.

• �أ�سعار النفط تتحول لالرتفاع

انقالب منحنى العائد على السندات األميركية
في ألمانيا
بالنظر �إل��ى الأ�سواق العاملية،
ف�إنها تبدو كتداوالت جتري يف بحر
عا�صف ،حيث الت�سارع للتخل�ص
من �أ�صول املخاطرة والبحث عن
مالذ �آمن و�سط مزيج من امل�شاعر
املت�ضاربة واحل�سابات ،وت�ساءلت
«الإيكونومي�ست» يف تقرير :هل
ت�ستعد الأ�سواق لركود و�شيك؟،
كانت الأ���س��واق تتجنب الرتكيز
على املخاطر حتى وقت قريب،
ولكن زاد القلق و�أ�صبح من ال�صعب
جتاهل الإ���ش��ارات ال��ب��ارزة على
ال�سطح ما دفع امل�ستثمرين نحو
ال�سندات احلكومية ك�أ�صول �آمنة
�أقل تذبذبا .يف �أملانيا� ،أظهرت
البيانات انكما�ش االقت�صاد الأكرب
يف �أوروبا ،وانقلب منحنى العائد
على ال�سندات يف ام�يرك��ا ،وهي
�إ�شارة لطاملا اعتربها امل�ستثمرون
نذير ركود ،ويف �سوي�رسا ،انخف�ض
العائد على ال�سندات �أجل خم�سني
عام ًا �إلى نطاقات �سالبة ،وحتى
يف �إيطاليا املثقلة بالديون ،بلغ
العائد على �سنداتها الع�رشية
 %1.5فقط ،وارتفع ال��دوالر �أمام
�أغ��ل��ب ال��ع��م�لات الرئي�سية كما
انتع�ش الذهب وهبط النفط �أدنى
 60دوالرا ويخ�شى الكثريون من �أن
تكون كل هذه الإ�شارات خاطئة و�أن
االقت�صاد العاملي لي�س على �شفا
الركود ،ولكن ال�صني هي الأخرى
�أعلنت �أن �إنتاجها ال�صناعي �سجل
منوا ب�أقل وترية �سنوية منذ عام
 .2002يف غ�ضون ذلك ،تعد فرتة
منو االقت�صاد االمريكي احلالية هي
الأطول يف تاريخها ،ويرى حمللون
�أن هذه الفرتة بد�أت تبلغ ذروتها،
واخل��ط��ر ه��ذه امل��رة �أن معدالت
الفائدة يف الواليات املتحدة قرب
�أدنى م�ستوياتها بالفعل ،وبالتايل
لو حدث الركود ،رمبا ال ت�صبح
�أداة خف�ض الفائدة بنف�س فاعليتها
يف املا�ضي ويقول م�ستثمرون �إنهم

• انكما�ش االقت�صاد الأكرب يف �أوروبا

ال يزالون يخافون الركود لكنه
مل ي�صبح واقع ًا بعد ،فاالقت�صاد
العاملي ال ي��زال ينمو و�إن كان
بوترية �أبط�أ عام  ،2018وتبدو
الأمور بخري يف امريكا و�سط وفرة
يف الوظائف و�سهولة يف االئتمان
وزيادة يف الأجور.
وجمال�س الإدارات يف ال�رشكات
املدرجة بالبور�صة الأمريكية فيما
يبدو مل ت�شعر بعد باخلطر الو�شيك
م��ع ا�ستمرار انتعا�ش �أعمالها
و�إقبال امل�ستثمرين عليهم نتيجة
توليد �سيولة جيدة دون احلاجة
للأ�صول الثابتة� .إذا كانت كل هذه
الإ�شارات �ضعيفة وال يزال االقت�صاد
العاملي يف حالة انتعا�ش ،فلم كل
هذا الهلع ال�سائد بالأ�سواق؟ تكمن
الإجابة الأف�ضل عن هذا ال�س�ؤال يف
«عدم اليقني» الذي ميزق الأ�سواق
وال�رشكات ،وهذا – ال التعريفات
اجلمركية – هو ال�سبب وراء القلق
من احل��رب التجارية بني �أمريكا
وال�صني.

وت�صاعدت احلرب التجارية بني
�أكرب اقت�صادين يف العامل ومل تعد
تقت�رص على جمرد فر�ض ر�سوم على
�سلع �أو معادن �صناعية ،بل تطرق
الأم��ر �إل��ى القطاع التكنولوجي
و�سال�سل التوريد وحرب العمالت.
بالتزامن مع ذلك ،ظهرت جبهات
�أخ��رى مثلما ح��دث بني اليابان
وكوريا اجلنوبية ،وذك��ر حمللو
بنوك كربى �أن هناك تراجعا يف
الإنفاق الر�أ�سمايل عاملي ًا كما �أن
ا�ستطالعات ر�أي وم�سوح تظهر
تباط�ؤ ثقة الأع��م��ال وتباط�ؤ يف
ن�شاط القطاعات ال�صناعية.
والبنوك املركزية لي�ست مبعزل عن
كل ذلك ،وبد�أت تخفف �سيا�ساتها
النقدية بخف�ض ال��ف��ائ��دة ،ففي
يوليو ،خف�ض الفيدرايل االمريكي
معدل الفائدة للمرة الأول��ى منذ
ع��ام  ،2008وب��امل��ث��ل ،هرعت
بنوك مركزية يف نيوزيلندا والهند
والربازيل وبريو والفلبني وتايلند
نحو خف�ض الفائدة ورمبا ي�ستعد

املركزي الأوروبي لإطالق برنامج
تي�سري كمي جديد .وبالطبع ال يجب
جتاهل كل هذه الإ�شارات والتي من
بينها الإقبال على ال��دوالر كمالذ
�آم��ن و�أي�ض ًا �سعى البيت الأبي�ض
نحو تهدئة املخاوف التجارية
مع ال�صني من خالل ت�أجيل فر�ض
ر�سوم جمركية على بع�ض ال�سلع
ال�صينية حتى منت�صف دي�سمرب،
وذلك متهيدا النتخابات الرئا�سة
التي ي�سعى «دونالد ترامب» للفوز
بها جمددا عام .2020
و هناك �أمر �آخر يجب عدم جتاهله
�أي�ضا وهو عوائد �سندات اخلزانة
االمريكية التي تعد م�لاذا �آمنا
بالن�سبة للم�ستثمرين و�شهدت طلبا
قويا يف الآون���ة الأخ�ي�رة ما دفع
العوائد عليها نحو الرتاجع ،ال
ميكن جتنب متابعة بيانات �أخرى
ك�سوق العمل الأمريكي والأج��ور
وثقة اال�ستثمارات والأعمال ،وهي
�أمور ركز الفيدرايل على متابعتها
يف بياناته.

للتحميل في أكتوبر المقبل

الدوحة تبيع  4شحنات

مع تعافي أسواق األسهم
تراجعت �أ�سعار الذهب خالل تعامالت
�أم�س ،ليفقد املعدن نحو  5دوالرات
من قيمته مع قوة الدوالر االمريكي
وتعايف �أ�سواق الأ�سهم.
وت���أث��ر ال��ذه��ب �سلب ًا م��ن اجت��اه
امل�ستثمرين نحو حيازة الأ�صول
اخلطرة على خلفية اجتاه اقت�صادات
كربى مثل �أملانيا وال�صني التخاذ
�إجراءات حتفيزية �إ�ضافية وهو الأمر
الذي قل�ص من خماوف حدوث اجتاه
هبوطي حاد يف النمو االقت�صادي.
وكان البنك املركزي ال�صيني ك�شف
يوم ال�سبت املا�ضي عن �إ�صالح رئي�سي
يف معدل الفائدة للم�ساعدة يف خف�ض

املا�ضي لتعوي�ض �أوجه اخللل
يف ال�����س��وق خ��ا���ص��ة بعدما
ت�سببت العقوبات االمريكية
يف تهاوي م�ستوى ال�صادرات
الإيرانية.
ب��دوره��ا ،املحللة ال�صينية
واملخت�صة يف �ش�ؤون الطاقة
ترى �إك�سوي �ساهي� ،أن «�أوبك»
يف حالة ت�أهب للتعامل مع
متغريات ال�سوق واللجوء �إلى
الآليات الفاعلة لدعم التوازن
واال�ستقرار ،م�شرية �إلى توقع
بع�ض ال���دوائ���ر التحليلية
والبحثية حاجة «�أوب��ك» �إلى
�إ�ضافة مليون برميل يوميا
جديد مل�ستوى خف�ض الإنتاج

من �أجل احلفاظ على م�ستوى
الأ�سعار يف م�ستويات مالئمة
وم�ستقرة.
وا�ضافت«هناك �أزم��ة حقيقية
راهنة يف �إنتاج النفط الثقيل
ب��ع��د �أن �أدت ال��ع��ق��وب��ات
االمريكية على �إيران وفنزويال
�إل��ى تهاوي �إنتاج البلدين،
وجاء ذلك بالتزامن مع تركيز
«�أوبك» على خف�ض �إنتاجها من
النفط الثقيل ب�صفة خا�صة»،
م�شرية �إلى �أن ال�سوق مل يجد
بديال ملواجهة ن��درة النفط
الثقيل �سوى الإنتاج الرو�سي
الذي حقق مبيعات ومكا�سب
وا�سعة خالل الفرتة املا�ضية.

إشارة إنذار للمستثمرين بالركود

الذهب يتراجع  5دوالرات

تكاليف االقرتا�ض بالن�سبة لل�رشكات
ودعم االقت�صاد املتباطئ كما �أملحت
�أملانيا لقدرتها على تخفيف � ّأي �أزمة
اقت�صادية يف امل�ستقبل.
وتعر�ض املعدن النفي�س ل�ضغوط
من قوة الدوالر والذي جعل الذهب
املقوم بالعملة االمريكية �أكرث كلفة
بالن�سبة للم�ستثمرين الذي يتعاملون
بعمالت �أخرى.
و�ألقى تعايف �أ�سواق الأ�سهم بظالله
ال�سلبية على �سوق الذهب ،حيث
اجته امل�ستثمرون حليازة الأ�صول
اخلطرة لرتتفع الأ�سهم اليابانية
وك��ذل��ك البور�صات الأوروب��ي��ة،و

ق����ال امل��ح��ل��ل ال��ب��ل��غ��اري
واملخت�ص يف �ش�ؤون الطاقة
�أندريه يانييف ،ان «�أ�سعار
النفط تلقت دعم ًا من م�ؤ�رشات
على �أن «�أوب��ك» قد تلج�أ �إلى
تعميق التخفي�ضات الإنتاجية
ال�ستيعاب وف��رة متوقعة يف
املعرو�ض ي�صاحبها انكما�ش
م�ؤثر يف الطلب» ،الفتا �إلى
�أن املنتجني وامل�ستهلكني
را���ض��ون ع��ن ب��ق��اء الأ�سعار
يف م�ستويات متو�سطة ما
ب�ين  60و 70دوالرا ،لكن
الأم��ر يتطلب �رسعة احتواء
تداعيات العوامل التي قد
تقود �إلى �إفراط يف االرتفاع �أو
االنخفا�ض يف الأ�سعار خا�صة
احل��رب التجارية واملخاطر
اجليو�سيا�سية.
وا����ش���ار ي��ان��ي��ي��ف ال����ى ان
ال�سعودية تقوم بدور حموري
يف قيادة «�أوب��ك» ويف توطيد
دعائم حتالف املنتجني يف
«�أوب��ك» وخارجها ،الفتا �إلى
�أن ال�سعودية احتفظت مب�ستوى
�صادرات �أقل من �سبعة ماليني
برميل يوميا لتجنب تخمة
الأ���س��واق ،لكنها يف الوقت
نف�سه �ضاعفت �صادرات اخلام
�إل����ى ال�����ص�ين خ�ل�ال ال��ع��ام

انخف�ض �سعر العقود الآجلة ملعدن
الذهب ت�سليم �شهر دي�سمرب ب�أكرث من
� %0.3أو ما يوازي  5دوالرات ليهبط
�إلى  1518.60دوالر ًا للأوقية.
كما تراجع �سعر الت�سليم الفوري
للمعدن النفي�س بن�سبة تزيد عن
� %0.3أو ما يعادل  4.93دوالرات،
ليرتاجع �إل��ى  1508.59دوالرات
للأوقية.وخالل نف�س الفرتة ،ا�ستقر
امل��ؤ��شر الرئي�سي ل��ل��دوالر والذي
يتبع �أداء الورقة الأمريكية مقابل 6
عمالت رئي�سية عند  ،98.152لكنه
يحوم ق��رب �أعلى م�ستوى يف نحو
�أ�سبوعني.

من خام الشاهين

قال تاجران �أم�س� ،إن قطر للبرتول باعت �أربع �شحنات
من خام ال�شاهني ،للتحميل يف �أكتوبر مبتو�سط عالوة
 1.71دوالر ف��وق الأ���س��ع��ار املعرو�ضة خل��ام دبي،
انخفا�ضا من  1.82دوالر قبل �شهر.
و�أ���ض��اف امل�����ص��دران �أن قطر للبرتول ح��ددت �سعر
ال�شحنات يف العقود حمددة الأجل للتحميل يف �أكتوبر
عند عالوة  1.81دوالر للربميل �إلى الأ�سعار املعرو�ضة
خلام دبي انخفا�ضا من  1.84دوالر قبل �شهر.وال�شحنات
الأربع للتحميل يف الفرتة بني الأول والثاين من �أكتوبر
و 17-16و 29-28و 30-29من ال�شهر ذاته.وقال
التاجران �إن �شل ا�شرتت �شحنتني بينما ا�شرتت �شيفرون
�شحنة واحدة .وما زال م�شرتي ال�شحنة الأخرية غري
معروف.

