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«الوطني»: ١٩ مليار دوالر إصدارات الدين اخلليجية بالنصف األول
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي، أن قيمة 
إصــدارات أدوات الديــن في 
دول اخلليج تراجعت إلى ٨

مليــارات دوالر خالل الربع 
الثاني من ٢٠٢٢، مقابل نحو ١١

مليار دوالر في الربع السابق، 
وذلك بإجمالي إصدارات لدول 
التعاون بلغت ١٩ مليار دوالر 
خالل النصف األول من العام 
احلالي، والتــي معظمها من 
السندات والصكوك السيادية 
الســعودية واإلماراتية بعد 
تسجيلها مستويات قياسية 
فــي عــام ٢٠٢١ (١٠٥ مليــار 

دوالر).
وأوضح التقرير أن األداء 
املتواضع إلصــدارات أدوات 
الدين اخلليجية الذي شهدناه 
في النصف األول قد يستمر 
خالل الفترة املتبقية من العام 
مــع انخفــاض االحتياجات 
التمويليــة (بفضــل ارتفاع 
النفــط) وارتفــاع  أســعار 

تكاليف االقتراض.
العاملي،  وعلى الصعيــد 
فقــد أدى جتــدد املخــاوف 
املتعلقة بسياسات التشديد 
النقدي التي اتبعهتا البنوك 
املركزية لكبح جماح التضخم 
إلى ارتفاع عائدات السندات 
العاملية مرة أخرى مبنتصف 
التراجع  أغسطس، لتعكس 
الذي شــهدته بصفــة عامة 
في يوليو ومطلع أغسطس 
نتيجــة تأثرها باملؤشــرات 
الدالة على انخفاض معدالت 
التضخم في الواليات املتحدة، 
وضعف البيانات االقتصادية، 
والتي دفعت خلفض توقعات 

رفع أسعار الفائدة. 
واتبعت عائدات السندات 
اخلليجية اجتاها مماثال، إذ 
ارتفعت مرة أخرى مبنتصف 
أغسطس بعد أن تراجعت في 
وقت سابق بدعم من أسعار 
النفط التــي مازالت حتافظ 
على ارتفاعها وحتسن آفاق 

منو االقتصاد العاملي. 
وقــد تواصــل عائــدات 
السندات مسارها الصعودي 

في االعتبــار الركود لربعني 
متتاليني والضعف املستمر 
لبعض البيانات االقتصادية. 
وســاهمت تلــك العوامل 
الطلــب علــى  فــي تعزيــز 
أدوات الدخل الثابت ودفعت 
بعائدات السندات للهبوط من 
مستويات الذروة املسجلة في 
يونيو (نحو ٣٫٥٪ للسندات 
األميركية آلجل ١٠ سنوات). 
إال انه مبنتصف أغســطس، 
العائــدات جزئيــا  عكســت 
تلك التراجعــات احلادة في 
يوليو/ مطلع أغسطس نتيجة 
التي  للتصريحات املتشددة 
اصدرها االحتياطي الفيدرالي.

وكان التأثير الصافي لتلك 
التقلبات بعــض التغييرات 
املتواضعــة التــي شــهدتها 
عائدات السندات على أساس 
ربع سنوي. واقتصر تراجع 
السندات األملانية واليابانية 
في الربع الثالث من العام على 
٧٫٤ نقاط أساس و٠٫٦ نقطة 
أســاس على التوالــي، على 
الرغم من أن التغييرات التي 
شهدتها خالل تلك الفترة كانت 

مــن االرتفاع فــي حالة رفع 
أسعار الفائدة وزيادة معدالت 
التضخم وحتســن البيانات 

االقتصادية. 
من جهة أخرى، قد تشهد 
عائدات السندات منوا محدودا 
فــي حالــة اســتمرار تباطؤ 
معدالت التضخــم وبالتالي 
تبنــي االحتياطي الفيدرالي 
لسياســات أقل تشددا. ومن 
املقــرر أن يســاهم ارتفــاع 
عائدات السندات وانخفاض 
عائدات األصول ذات املخاطر 
العالية في تعزيز الطلب على 
الســندات، مما قد يؤدي إلى 
احلد من تســجيل العائدات 
لنمــو كبيــر، حتى لــو بقي 
التضخم مرتفعا للغاية. وقد 
النمو  يؤدي احتمال ضعف 
االقتصادي إلى تعزيز الطلب 

على السندات كمالذ آمن.
تراجع عائدات السندات اخلليجية 

تراجعت عائدات السندات 
السيادية اخلليجية متوسطة 
األجــل منــذ شــهر يونيــو 
بالتزامن مــع التراجع الذي 

شــهدته أســواق الســندات 
العامليــة واعتــدال توقعات 
رفــع أســعار الفائــدة فــي 
املنطقــة، والتــي عــادة مــا 
تتبــع سياســة االحتياطي 
الفيدرالــي. وكان هناك عدد 
من العوامــل اإلضافية التي 
ساهمت في ذلك، من ضمنها 
ارتفاع أسعار النفط، وحتسن 
اآلفاق االقتصادية، وما يتبعها 
من انخفاض املخاطر. وكان 
تراجع عائدات السندات من 
بدايــة بالربــع الثالث حتى 
اآلن بصدارة كال من البحرين 
وعمان (التي ما تزال عائداتها 
أعلى نســبيا)، بتسجيلهما 
لتراجــع مبقدار تخطى أكثر 
من ٥٠ نقطة أساس لكل منهما 
بعد الزيــادة احلادة التي مت 
تسجيلها في الربع الثاني من 
العــام. وقامت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني مؤخرا 
BB برفع تصنيف عمان إلى

 .-BB (مع نظرة مستقرة) من
وأوضحت فيتش أن رفع 
التصنيف يعكس حتسينات 
كبرى في املؤشــرات املالية 
العمانية، كما يعكس تخفيف 
ضغــوط التمويل اخلارجي 
واجلهود املســتمرة إلصالح 
املالية العامة. من جهة أخرى، 
تراجعــت عائــدات ســندات 
أبوظبي وقطر والســعودية 
بوتيــرة معتدلــة تراوحت 
ما بني ١٥ و٣٠ نقطة أســاس 
على أساس ربع سنوي، في 
حني شهدت عائدات السندات 
القطرية، التي تعتبر من ادنى 
العائدات على مستوى دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، 
أقل معدل تراجع (-٧٫١ نقاط 
أســاس) نظرا لعــدم اصدار 
ســندات جديــدة وبفضــل 
انخفاض املخاطر السيادية. 
وفــي ذات الوقت، انخفضت 
معــدالت مبادلــة مخاطــر 
االئتمان للسندات اخلليجية 
خالل األسابيع األخيرة فيما 
انخفــاض املخاطر  يعكــس 
املرتبطــة بتحســن البيئــة 

التشغيلية.

أكبر بكثيــر، وذلك مبقارنة 
مستويات الذروة والقاع. كما 
حافظت اليابان على التزامها 
بسياســة العائــد الصفري، 
وحافظت على ســنداتها من 
التراجــع مما عزز معنويات 
املســتثمرين والطلــب على 
ســندات احلكومة اليابانية. 
فــي املقابل، ارتفعت عائدات 
ســندات اخلزانة األميركية 
ألجل ١٠ ســنوات مبقدار ٦٫١

نقاط أساس إلى ٣٫٠٤٪، بعد 
تراجعهــا إلى أقــل من ٢٫٦٪ 
في مطلع أغسطس. في حني 
شهدت سندات اململكة املتحدة 
أعلى معدل منو في ظل ارتفاع 
التضخــم (١٠٫١٪) في شــهر 
يوليو، والنتائج املترتبة على 

ارتفاع أسعار الفائدة.
وستســتمر آفــاق النمو 
وسياســات  االقتصــادي 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
وتوقعات التضخم في حتديد 
ديناميكيات سوق السندات. 
ومن املمكن أن يشــهد عائد 
ســندات اخلزانة األميركية 
مزيــد  ســنوات   ١٠ ألجــل 

توزعت بني ١١ مليار دوالر بالربع األول و٨ مليارات بالربع الثاني.. وغالبيتها سندات وصكوك سيادية للسعودية واإلمارات

إذا بقــي التضخــم مرتفعــا 
وواصل االحتياطي الفيدرالي 

نهجه املتشدد. 
من جهة أخرى، قد يكون 
لعائــدات  املتوقــع  النمــو 
الســندات محدودا إذا شــهد 
التضخم تراجعا جوهريا أو 
إذا تراجع النمو االقتصادي 
بوتيرة أكبر من املتوقع، مما 
قد يبــرر تبنــي االحتياطي 
الفيدرالي ملوقف أقل تشددا.

تشديد الفيدرالي لسياسته 

قد يعزى تذبذب أســواق 
السندات الذي شهدناه حتى 
اآلن فــي الربــع الثالــث من 
عام ٢٠٢٢ إلى حتول مســار 
التضخم والنمو االقتصادي 
وتوقعات رفع أسعار الفائدة. 
وساهمت املؤشرات الدالة على 
أن التضخم قد بلغ ذروته، مع 
تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر 
أسعار املستهلكني األميركي 
خالل شهر يوليو في تعزيز 
إمكانيــة حتــول االحتياطي 
الفيدرالي نحو تبني سياسات 
أقل تشــددا، خاصــة باألخذ 

«إنيرجي إنتليجنس»: الطاقة اإلنتاجية للنفط باخلليج.. تقارب حدها األقصى
Energy» أكد كبير احملللني لدى شــركة انيرجي انتليجنس
Intelligence» الرائدة في أبحاث ومعلومات الطاقة منذ ١٩٥١

في الواليات املتحدة كولبــي كونيلي أن الطاقة اإلنتاجية ملنطقة 
اخلليج مبجال النفط اقتربت من معدالتها القصوى.

وقال كونيلي في مقابلة خاصة مع مركز ريكونســنس للبحوث 
والدراسات أن عدم قدرة الكويت على إجناز أهدافها النفطية يحرمها 

من االستفادة من الوضع الراهن في أسواق النفط العاملية.
وحول توقعاته ملستوى األسعار في الفترة املقبلة، قال إن األسعار 
ستكون في نطاق منتصف الـ ٩٠ دوالرا خالل الفصل الرابع من العام 
احلالي، مع زيادات محتملة خالل شهور ذروة الشتاء قبل االنخفاض 

مجددا في النهاية.
يذكر أن كونيلي متخصص في االقتصاد الكلي اإلقليمي واالجتاهات 
السياسية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى أبحاث 
الذكاء التنافسي من خالل دراسة استراتيجيات الشركات والتطورات 

في املنطقة.. وفيما يلي التفاصيل:

ما مستقبل أسعار النفط على املديني القريب والطويل؟
٭ األسعار ستكون في نطاق منتصف الـ ٩٠ دوالرا خالل الربع 
األخير من العام احلالي، مع زيادات محتملة خالل شهور ذروة 
الشــتاء قبل االنخفاض مجددا في النهاية. والزالت هناك حالة 
من الغموض تكتنــف األمور املتعلقة بالعرض، والطلب حتى 

نهاية العام احلالي والعام املقبل.
الطاقة اإلنتاجية ملنطقة اخلليج اقتربت من معدالتها القصوى، 
فعلى سبيل املثال الكويت بلغت تقريبا حدود طاقتها اإلنتاجية 
والتــي انخفضت بأكثــر من ٥٠٠ ألف برميــل يوميا على مدار 
األعوام اخلمس أو الســت املاضيــة، فهي تبلغ اآلن حوالي ٢٫٦

مليــون برميل يوميا. فقد فقدت شــركات النفــط الوطنية في 
الكويــت أهدافها الرامية إلى زيادة قدرتها اإلنتاجية، وســوف 
يفضــي تركيزها املتنامي على مزيد مــن املوارد املعقدة وغير 
التقليديــة بغية رفع طاقتهــا اإلنتاجية إلى زيــادة كبيرة في 
التكاليف، ناهيك عن كثافة الكربون في النفط اخلام الكويتي، 
مما قد يؤثر على القدرة التنافسية لقطاع النفط الكويتي مقارنة 

بالدول اخلليجية األخرى.
هــذا ال يعني أن القطاع النفطي الكويتــي غير قابل لإلصالح، 
بيد أن عدم القدرة على إجناز األهداف الســابقة مينع الكويت 

حقا من جني فوائد أكثر من الوضع الراهن.
من ناحية أخرى، نقدر بأن الســعودية واإلمارات لديهما طاقة 
إنتاجية احتياطية مجتمعة تبلغ حوالي ٢٫٦ مليون برميل يوميا. 
ونقدر بأن إيران لديها طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ ١٫٢ مليون 
برميل يوميا من املمكن أن تســتغل في حال مت رفع العقوبات 
عنها. وأوضح مســؤولون تابعــون لدول حتالف أوپيك بالس 
أنهم مترددون في رفع مستوى إنتاجهم بكامل طاقته، معللني 
ذلك بأن االستخدام الكامل لباقي الطاقة االحتياطية سيتسبب 
في ارتفاع أكبر في األسعار في حالة حدوث انقطاع كبير وغير 
متوقع في اإلمدادات. وبالنظر إلى احلالة املتقلبة في عاملنا اآلن، 
فإن هذه النظرة املستقبلية غير مستبعدة. وتعتبر ليبيا منوذجا 
مثاليا لهذا التصور نظرا الســتمرار تأثير تقلباتها السياسية 

واألمنية على مستوى انتاجها النفطي بصورة اعتيادية.
وعلى الرغم من أن الســعودية واإلمارات تعمالن على توسيع 
طاقتهمــا اإلنتاجية مبقدار مليون برميــل يوميا لكل منهما إال 
أن اململكة لن تتمكن من استكمال هذا التوسع حتى عام ٢٠٢٧، 
بينما تســعى اإلمــارات إلجناز هذا الهدف بحلــول عام ٢٠٣٠، 
وبالنظر الى مستوى كفاءة تنفيذ املشاريع لديهم، فمن املمكن 
أن يحقق البلدان هدفهما هذا قبل الوقت احملدد. لذلك ال يوجد 
«عالج سريع» لهذه املشكلة املتمثلة في احلاجة الى توفير مزيد 

من االمدادات بدون قيام االمارات والسعودية أكبر األعضاء في 
األوپيك برفع طاقتهما االحتياطية القصوى بصورة كاملة.

وهنــاك درجة كبيرة من عدم اليقني تســتمر حتى عام ٢٠٢٣. 
وبينما نتوقع متاما زيادة الطلب خالل شهور الشتاء نظرا لتبديل 
الوقود في أوروبا والتداعيات احملتملة إلمدادات الغاز الطبيعي، 
فإن هناك عوامل أخرى تشــير إلى جانب سلبي محتمل أيضا. 
وهناك حالة قوية من التقلبات السياســية في كثير من الدول 
النامية، كما أن دخول األسواق الناشئة في حالة ركود يعد جانبا 
سلبيا محتمال، ناهيك عن العامل الرئيسي املتعلق باإلغالقات 
الصينية نتيجة لتفشــي كوفيد-١٩. وعادة ما تنتشر األوبئة 
في فصل الشتاء وهذا قد يؤثر على الصني من نهاية عام ٢٠٢٢

وحتى بداية عام ٢٠٢٣. وفي ظل وجود هذه التقلبات احملتملة 
حــول الطلب فإنه من البديهــي أن نرى أن هناك طريقا طويال 
أمام عودة ما يصل إلى مليون برميل يوميا من النفط اإليراني 

لتهدئة املخاوف بشأن تقلبات األسعار خالل فصل الشتاء.

كم سيستغرق األمر حتى يتكيف السوق الدولي مع التحول في 
اسواق الطاقة مابني اإلمدادات الروسية واالمدادات اخلليجية؟

* شــهدت الشهور القليلة املاضية ارتفاعا طفيفا في كميات 
النفــط اخلــام املتجهة من اخلليج إلى أوروبــا، معظمها من 
العراق، كما القــت املنتجات املكررة من اخلليج مثل الديزل 
ووقود الطائرات إقباال أكبر بكثير في أوروبا عما كان عليه 
الوضــع فــي املاضي. وعلى الرغم من ذلــك فإنني أتوقع أن 
يكــون أي حتول كبيــر من االعتماد على اخلــام واملنتجات 
املكررة الروسية مبنزلة عملية معقدة وتستغرق وقتا طويال. 
وبالنسبة للدول األوروبية القادرة على استيراد النفط اخلام 
واملنتجات املكررة عبر البحر فإن هذا التحول يعد أمرا يسيرا. 
أما بالنسبة لدول وســط أوروبا التي تعتمد على التدفقات 
من خط أنابيب دروجبا فســتواجه أوقاتا صعبة في سبيل 
إيجاد بديل لإلمدادات الروسية، بيد أن احلظر األوروبي الذي 
سيدخل حيز التنفيذ في وقت الحق من هذا العام وفي أوائل 
عام ٢٠٢٣ ســيتيح اســتثناءات لبعض من هذه الدول. ومع 
ذلك فإن قدرتها على تصدير املنتجات الروسية حينذاك رمبا 

تسهم في سوق أوروبية اكثر إحكاما.
وعلى املدى األطول فإن هناك أيضا تساؤالت بشأن مدى قدرة 
روسيا على احلفاظ على معدالت إنتاجها احلالية، وهذا قد يؤثر 
علــى قدرة منتجي النفط الروس من احلفاظ على مســتويات 
إنتاجها في املســتقبل. وبينما ستكون معظم الدول األوروبية 
قد أوقفت أو خفضت الواردات الروسية حينئذ فإن مستهلكني 

مثــل الهند والصني، اللتني تشــتريان كميات كبيرة من النفط 
الروسي بخصم كبير، رمبا يضطرون لتغيير وجهتهم بحثا عن 
بديل ورمبا يساهم هذا األمر في تشديد اإلحكام على السوق.

هل مبقدور دول مجلس التعاون اخلليجي اســتيعاب حاجات 
األسواق اآلسيوية واألوروبية؟

* علــى الرغــم من وجود فــرص جديدة في اوروبــا اآلن نظرا 
الحتمالية تبني الدول األوروبية سياسات طويلة األجل تهدف 
إلى خفض طلبها على النفط الروسي، فإن املنتجني اخلليجيني 
سيتلكأون في إعادة تخطيط هيكل تدفقاتهم النفطية إلى األسواق 
األوروبية. وإذا كنت جالســا في منطقة اخلليج ووظيفتي هي 
وضع استراتيجيات طويلة األجل لتسويق صادرات النفط، فمن 
الوارد أال أرى أوروبا كمكون رئيسي في تخطيطي املستقبلي. 
فاخلليجيون ينظرون إلى آسيا، وحتديدا الصني والهند، على 
أنها أسواق آمنة وموثوق بها وميكن االعتماد عليها لدعم منو 

طويل االجل للحاجة للنفط.

ما السر في نظرك الهتمام إدارة الرئيس األميركي بايدن بإحياء 
االتفاق النووي اإليراني.. هل النفط هو األساس؟

٭ ال جــدال فــي أن هناك اســتفادة كبيرة تتمثل فــي إمكانية 
حصول املستهلكني األوروبيني على براميل النفط اإليراني في 
حال التوصــل إلى اتفاق نووي جديد ورفع العقوبات. فبينما 
الصني والهند حريصتان على شراء النفط الروسي بخصم كبير، 
فإن لدى ايران قدرة على املنافسة في السوق األوروبي بشكل 
أكبر وتعويض النقص املطلوب، خصوصا أن املستهلكني هناك 
ينصرفون عن النفط الروسي ويبحثون عن مصادر إمداد بديلة.
وفــي حال التوصل إلى اتفاق على املــدى القريب فإننا نتوقع 
جنــاح إيران في تعزيــز إنتاجها النفطي ســريعا، كما أنه من 
األهمية مبكان أن نتذكر أن إيران لديها مخزون بحري من النفط 
اخلام ومكثفاته يبلغ ٩٠ مليون برميل، والذي ميكن طرحه على 

السوق فور التوصل إلى اتفاق.
مما سيفضي إلى خفض األسعار، كما أنه مما ال شك فيه سيفيد 

إدارة بايدن وأوروبا وبالطبع اإليرانيون أنفسهم.
وعلــى الرغم من ذلــك فإنني ال اعتقد أن أســواق النفط متثل 
أولوية رئيســية إلدارة بايدن في إطار محاولتها التوصل إلى 
اتفاق جديد مع طهران. أرى بكل بساطة أن إدارة بايدن تسعى 
إلحياء االتفاق النووي كأكثر طريق فعال في احلد من النشاط 

النووي اإليراني ومراقبته.
ومن منظور شــرق أوسطي وخليجي فإنه من غير احملتمل أن 
يؤتي أي اتفاق جديد ألي ثمار سياسية، فنحن نعلم أن االتفاق 

النووي احلالي لم يلق قبوال لدى كثير من شــركاء واشــنطن 
في منطقة اخلليج، والذين ظلوا لســنوات ينتقدون أي اتفاق 

نووي مع إيران.
ال أظن أن بايدن قادر على حتقيق تقدم من خالل زيارته ملدينة 

جدة الشهر املاضي في حال توقيع اتفاق نووي جديد قريبا.
أما في واشــنطن فإن العالقة األميركية الوثيقة مع إســرائيل 
حتظى بدعم من كال احلزبني السياسيني، ناهيك عن أن الناخبني 
الدميوقراطيني في الواليات املتحدة يهتمون بالسياسة الداخلية 
أكثر من اهتمامهم بالسياسة اخلارجية، ومن املستبعد أن يفضي 

هذا إلى حتسني صورة الرئيس أمام مناصريه.

إذا مت التوصل التفاق، كيف ستتصرف ايران باملبالغ املتحصلة 
من رفع العقوبات وما تأثير ذلك على املنطقة برأيك؟

٭ ال اظن بأن البيت األبيض غير مدرك لنية طهران في كيفية 
اســتخدام التدفق النقدي احملتمل، ولــذا فإنني أتوقع أن إدارة 
بايدن وأي إدارة مستقبلية - بغض النظرعن حزبها السياسي 
- ســتركز على املزايا األمنية احملتملة للتطبيع مع إســرائيل 
كســبيل لتشــجيع مزيد من الدول على االنضمــام إلى االتفاق 
اإلبراهيمــي، والتعاطــي معها في اطــار القضايا ذات املصلحة 
واالهتمام املشترك، والتي ستكون على سبيل املثال ال احلصر، 

التهديد اإليراني للمنطقة.
وعلــى الرغــم من ذلك ال اظــن بأن هذا ميثل الهدف الرئيســي 
لواشنطن، فدولة اإلمارات أقامت عالقات مع إسرائيل، بيد أنها 
أعربــت عن مخاوفها األمنية للواليــات املتحدة عقب الهجمات 
احلوثية على أبوظبي في بداية هذا العام. وخالصة القول فإنه 
إذا شعرت دول املنطقة، بأن االتفاق النووي يتم استغالله من 
ادارة بايدن لتقريبهم مرغمني من إسرائيل فإنني ال أتوقع بأن 
هذه الدول ستكافئ إدارة بايدن باالنضمام إلى االتفاق اإلبراهيمي، 

بل على العكس متاما.

هل ترى أن هناك حتوال في السياسات األميركية إزاء دعم دول 
مجلس التعاون اخلليجي؟

٭ لســت مــن الداعمني لفكرة ان الواليــات املتحدة في طريقها 
لالنســحاب من املنطقة، هناك فصل بني ما ترغب واشنطن في 
اجنــازه وما هو في مقدورها أن تنجــزه على أرض الواقع في 
خضم املشهد السياسي األميركي املتقلب. فالرؤساء األميركيون 
يواجهون رفضا شعبيا متزايدا بخصوص االرتباط العسكري 
املباشر في الشرق األوسط، ومن املرجح أن يظل الوضع هكذا 

ما لم تتعرض الواليات املتحدة لهجوم مباشر. 

خالل مقابلة خاصة لكبير احملللني في الشركة مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات

كولبي كونيلي

 خبرة ألكثر من ٧٠ عامًا

«انيرجــي انتليجنس»، هي شــركة معلومات 
الطاقــة الرائدة في العالم ألكثر من ٧٠ عاما، منذ 
التأســيس في العــام ١٩٥١، ولديهــا خبرة كبيرة 
في مجــاالت نقل الطاقة، أســواق النفــط، الغاز 
الطبيعي املســال، املخــــــــاطر اجليوسياســية 

والذكاء التنافسي.

العياف: خفض كبار مستوردي 
النفط مثل الصني وأوروبا 

وارداتهم يدفع األسعار لالنخفاض
أكدت اخلبيرة االقتصادية 
إميان العياف أن اســتمرار 
العوامل املؤثرة ســلبا على 
االقتصــاد العاملــي يجعــل 
املســتثمرين بحاجــة إلــى 
التعرف علــى تلك العوامل 
بشــكل متكامــل، خصوصا 
مــا يتعلــق منها بأســواق 
النفط، موضحة أن أسواق 
النفط شهدت عوامل مختلفة 
ومتضاربة منذ بداية العام 
وميكن أن تستمر في رؤية 
تأثيرها خالل األشهر املقبلة، 

في حني هيمنت مشــاكل العــرض ونتائج احلرب في أوكرانيا 
على النصف األول من العام، فإننا نشهد بشكل متزايد مخاوف 
بشأن مستويات الطلب التي متت مراجعتها إلى األسفل بسبب 

تباطؤ النمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم.
في هذا الصدد، أثر تشــديد السياسة النقدية بقيادة البنك 
املركزي األميركي على النشــاط االقتصــادي في جميع أنحاء 
العالم، كمــا تتبع البنوك املركزية األخرى نظيرتها األميركية 
في هذا الســياق ما أثر علــى النمو في االحتاد األوروبي، وهو 
كتلة اقتصادية مهمة أخرى، في الوقت نفسه، أثرت السياسة 
الصحية الصينية املتشددة على االقتصاد احمللي بشكل خطير.
وبالنسبة لتأثير الظروف االقتصادية العاملية على أسواق 
الطاقة، أشــارت العياف إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل 
كبير منذ بداية يونيو بينما أدى تدهور األوضاع االقتصادية 
إلى تقييد مستويات الطلب بشدة، وميكن لكبار املستوردين مثل 
الصني وأوروبا خفض وارداتهم ما قد يدفع األسعار لالنخفاض، 
وقد شــهدت الصني انخفاضا في مستويات النشاط الصناعي 

وتراجع الطلب على الطاقة نتيجة لذلك.

إميان العياف

توقعات خفض «أوپيك» إلنتاجها.. 
تعزز مكاسب النفط

وكاالت: ارتفعت أسعار النفط بنسبة ١٪ خالل تعامالت 
األمس، حيث ساعدت توقعات بأن أوپيك ستخفض اإلنتاج 
إذا لزم األمر لدعم األســعار، والصراع في ليبيا، وزيادة 
الطلب وســط ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي في أوروبا 
على موازنة التوقعات القامتة للنمو في الواليات املتحدة.

وخالل جلسة األمس، ارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األميركي ١٫٠٩ دوالر أو ١٫٢٪ إلى ٩٤٫١٦
دوالرا للبرميل، لتواصل املكاسب التي حققتها األسبوع 
املاضي وبلغــت ٢٫٥٪، كما ارتفعت العقود اآلجلة خلام 
برنت ٨٩ سنتا، أو ٩٫٠٪ إلى ١٠١٫٨٨ دوالر للبرميل، لتواصل 

املكاسب التي حققتها األسبوع املاضي وبلغت ٤٫٤٪.


