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تجريبي

«أوبك» تمدد اتفاق خفض االنتاج حتى نهاية 2018

الجمعة، ١ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

فیینا- رنده تقي الدين 

طوكیو– «الحیاة»، رويترز- اتفقت 24 دولة منتجة للنفط من «منظمة الدول المصدرة
للنفط» (أوبك) ومن خارجھا، على تمديد اتفاق خفض اإلنتاج حتى نھاية العام المقبل،

بعدما كان مقرراً أن ينتھي في آذار (مارس) المقبل، بھدف إزالة فائض المخزون العالمي.
وأكدت منظمة «أوبك» في اجتماعھا في فیینا أمس تمديد االتفاق، وتمت مناقشته مع
الدول المنتجة من خارجھا وفي مقدمھا روسیا. وأدرجت «أوبك» نیجیريا ولیبیا في اتفاق

خفض اإلنتاج، ووافق البلدان على ھذا القرار.
وارتفعت أسعار النفط أمس متجاوزة 64 دوالراً للبرمیل، مع بدء اجتماع وزراء الدول

المصدرة للنفط (أوبك) في فیینا، بعد تعلیقات أولیة من أعضاء المجموعة تعطي إشارة
إلى الموافقة على اتفاق خفوضات إنتاج النفط الراھن حتى نھاية عام 2018.

وجرى تداول العقود اآلجلة لخام القیاس العالمي مزيج «برنت» تسلیم شباط (فبراير)
بارتفاع تخطى واحداً في المئة متجاوزاً 64 دوالراً للبرمیل. وارتفعت العقود اآلجلة للخام

األمیركي الخفیف إلى 57.96 دوالر للبرمیل.
واعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة السعودي خالد الفالح في كلمته خالل
افتتاح أعمال الدورة الـ 173 لمؤتمر وزراء نفط «أوبك»، أن «قرار تمديد العمل بإعالن

التعاون المشترك لخفض اإلنتاج أثبت صحته وفقاً لمعطیات سوق النفط العالمیة». ولفت
إلى أن حجم المخزون في «منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة» خالل أيار (مايو)
الماضي، «بلغ 280 ملیون برمیل فوق المتوسط المتحرك مدة خمس سنوات، لكنه

انخفض منذ ذلك الحین بنسبة 50 في المئة تقريباً إلى 140 ملیون برمیل خالل تشرين
األول (أكتوبر) الماضي. كما تراجع الخام في المخازن العائمة بمقدار 50 ملیون برمیل منذ

حزيران (يونیو) الماضي». وأشار إلى أن «التعاون في خفض اإلمدادات حقق نسبة
امتثال تزيد على 100 في المئة من جانب دول «أوبك» مجتمعة، واستفاد جمیع المنتجین

من ھذا التطور اإليجابي». وأكد رئیس المؤتمر «ضرورة االعتراف بأننا لم ننتقل إلى
منتصف الطريق في تحقیق متوسط خمس سنوات لمستويات المخزون في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمیة، ولكن على المديین المتوسط والطويل تبدو بیئة السوق
المستقبلیة مشجعة، مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي واسع النطاق يتزايد بوتیرة
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متسارعة». وأشار إلى «وجود مزيد من المؤشرات إلى الطلب القوي»، قائالً «خالل
األشھر األخیرة ُنّقحت أرقام الطلب صعوداً على أساس منتظم، إذ بلغ معدل النمو اآلن 1.5

ملیون برمیل يومیاً لكل من العام الحالي وعام 2018».
واعتبر أن ھذه األرقام تمثل «أخباراً جیدة»، موضحاً أن «الوصول إلى الھدف المنشود

يتطلب بعض العمل الشاق جداً (...) ولتحقیق أھدافنا على أساس مستدام، يجب علینا
البقاء على الطريق مع تحمل كل بلد عضو المسؤولیة الكاملة عن مساھمته الخاصة وعدم
االعتماد على اآلخرين». وشدد على أن «من السابق ألوانه الحديث عن إستراتیجیة خروج

من االتفاق».
وفي السیاق، أكد وزير النفط الكويتي عصام مرزوق دعم بلده تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

حتى نھاية العام المقبل، الفتاً إلى أن «أوبك» في وضع جید يتیح لھا عدم إجراء أي
تغییرات خالل اجتماع حزيران المقبل». وأضاف أن «الكويت تصّدر حالیاً نحو ملیوني برمیل
يومیاً»، معلناً أن «من السابق ألوانه الحديث عن إستراتیجیة للخروج من اتفاق خفض

اإلنتاج».
من جھة أخرى، توقع وزير النفط اإليراني بیجن زنكنة، أن «يكون تمديد العمل باتفاق

خفض اإلنتاج لمدة 6 أو 9 أشھر»، الفتاً إلى تفضیله التمديد لمدة تسعة أشھر. وافترض أن
ُيعقد االجتماع المقبل في حزيران المقبل، وربما تجري مراجعة االتفاق وقتھا، إذا شھدت
السوق نمواً محموماً». ورأى أن مستوى 60 دوالراً للبرمیل ھو «سعر جید لـ «برنت».

وتم التوصل إلى االتفاق بعد بضع ساعات من المناقشات. وقال مندوب إن «أوبك» تناقش
في ما إذا كانت ستضع سقفاً إلنتاج النفط اللیبي المستثنى من الخفوضات اإلنتاجیة»،

بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقیا.
وأوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أن «أوبك» ستناقش وضع سقف إلنتاج

نیجیريا عند 1.8 ملیون برمیل يومیاً ولیبیا عند ملیون برمیل يومیاً، بعدما ظل البلدان معفیین
إلى اآلن بسبب االضطرابات وانخفاض اإلنتاج عن المستويات الطبیعیة. وأكد مندوب في

«أوبك» أن نیجیريا ال تعارض تحديد سقف اإلنتاج النفطي.
وال يزال التخوّف الروسي من احتمال أن يؤدي تمديد االتفاق إلى زيادة إنتاج الخام
األمیركي مع ارتفاع األسعار فوق 60 دوالراً للبرمیل. وتضغط روسیا غیر العضو في

المنظمة، والتي قلّصت اإلنتاج بشدة ھذه السنة مع «أوبك» للمرة األولى، من أجل تقديم
رسالة واضحة في شأن كیفیة خروج المنتجین من االتفاق، كي ال تشھد السوق نقصاً في
المعروض في وقت قريب جداً. وشّدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول من أمس،

على «أھمیة إعداد إستراتیجیة نتبعھا من نیسان (إبريل) 2018».
وأعلن للصحافیین أن إيران «وّردت ملیون برمیل من النفط إلى بلدان أخرى في تشرين
الثاني (نوفمبر) الماضي، بموجب اتفاق ثنائي مع روسیا». وأضاف: «تم ھذا بناء على

مذكرة موقعة عام 2014 يطلق علیھا النفط مقابل السلع. وھذه اإلمدادات لیست لروسیا
وإنما لبلدان أخرى وروسیا تولت مھمة إدارتھا». وأشار إلى أن «إيران تخطط لتوريد

خمسة ماليین طن نفط العام المقبل في إطار االتفاق المشترك، نحن مھتمون بذلك ألن
نصف األموال المستلمة ستنفق لشراء سلع روسیة وخدمات روسیة إليران». وفي
السیاق، تراجعت واردات المشترين اآلسیويین من النفط اإليراني في تشرين األول
الماضي، من أعلى مستوى في ستة أشھر الذي سجلته في الشھر السابق، في
انخفاض ھو األول منذ حزيران، إذ كانت كوريا الجنوبیة ھي الوحیدة بین المستوردين

اآلسیويین التي زادت وارداتھا. وأظھرت بیانات حكومیة وأخرى تتبع حركة السفن أن الصین
والھند والیابان وكوريا الجنوبیة، استوردت نحو 1.75 ملیون برمیل يومیاً الشھر الماضي،

بزيادة 11.4 في المئة على أساس سنوي.
وأكد مصدر مطلع على جداول الناقالت اإليرانیة لوكالة «رويترز» في نھاية الشھر

الماضي، أن الشحنات في تشرين الثاني ستشھد مزيداً من االنخفاض، مع تراجع كمیات
تحمیل النفط المتجھة إلى آسیا عن 1.5 ملیون برمیل في تشرين األول.
قطاع التكنولوجیا وترقب اجتماع «أوبك» يحدان من مكاسب األسھم

حققت أسھم منطقة الیورو مكاسب محدودة أمس بینما تراجع المؤشر «فايننشال تايمز
100» البريطاني مجدداً مع ارتفاع الجنیه االسترلیني، في حین تباين أداء شركات النفط

الكبرى مع ترقب المستثمرين اجتماع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).
وشكلت أسھم قطاع التكنولوجیا أكبر ضغط على السوق مع امتداد المخاوف من بلوغ

الذروة إلى أوروبا. وارتفع مؤشرا أسھم منطقة الیورو و «ستوكس 50» لألسھم القیادية
في المنطقة 0.1 في المئة. بینما نزل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4 في
المئة في ثاني يوم من الخسائر مع ارتفاع االسترلیني، ما أثر سلباً في أسھمه المنكشفة

عالمیاً.
ويتجه مؤشرا أسھم منطقة الیورو و «فايننشال تايمز» إلى تكبد أكبر خسائرھما الشھرية

منذ حزيران (يونیو) بنزولھما 1.7 في المئة.
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وتباين أداء أسھم قطاع الطاقة مع ترقب المستثمرين اجتماع «أوبك» في فیینا، المتوقع
أن يمدد فیه منتجو النفط العمل بخفوضات اإلنتاج التي ساھمت في دفع األسعار إلى

االرتفاع ھذه السنة.
وتراجعت أسھم شركات النفط الكبیرة «بي بي» و «شل» و «شتات أويل» بنسب

تراوحت بین 0.2 و0.6 في المئة.
وشكلت أسھم قطاع التكنولوجیا أكبر ضغط على السوق بعدما تسببت المخاوف من بلوغ
الذروة في ھبوط القطاع في األسواق اآلسیوية واألمیركیة. وھبط سھم شركة صناعة
الرقائق «إي أم أس» بنسبة أربعة في المئة، بینما نزل سھم «إي أس أم أل» العاملة

في المجال ذاته بنسبة 0.3 في المئة.
وكانت أكبر الخسائر من نصیب سھم «ديلي میل آند جنرال تراست»، الذي ھوى 24 في
المئة، بعدما نزلت أرباح السنة 13 في المئة، ما دفع قطاع اإلعالم إلى االنخفاض. والقطاع

من بین أسوأ القطاعات أداء ھذه السنة.
يابانیاً، ارتفع المؤشر «نیكاي» القیاسي ألسھم الشركات الیابانیة إلى أعلى مستوى في
ثالثة أسابیع، إذ طغت مكاسب القطاع المالي على تراجع أسھم التكنولوجیا التي اقتفت

أثر نظیرتھا في الواليات المتحدة.
وسجل المؤشر انخفاضاً لبعض الوقت خالل الجلسة، لكنه أغلق مرتفعاً 0.6 في المئة إلى

22724.96 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» األوسع نطاقاً 0.3 في المئة إلى 1792.08
نقطة. وشھدت السوق أحجام تداول كثیفة إذ جرى تداول 2.4 بلیون سھم، وھو أعلى

مستوى في ثالثة أسابیع. كما سجلت قیمة التداوالت أعلى مستوى في ثالثة أسابیع عند
4.5 تريلیون ين (40.12 بلیون دوالر).

وحققت أسھم القطاع المصرفي أرباحاً إذ زاد سھما مجموعتي «میتسوبیشي يو أف
جیه» و «میزوھو» المالیتین 1.6 في المئة لكل منھما.

 
 


