
  
 
  
 
 
 
  
  

 17.01.2019الخميس   – الديار 
  أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع إنتاج الخام األميركي  
 "الطاقة األميركية": مخزونات النفط الخام تتراجع بأكثر من المتوقع  

 
 التفاصيل:

  
  أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع إنتاج الخام األميركي

 12تراجعت أسعار النفط، الخميس، مع اقتراب إنتاج الخام األميركي من معدل غير مسبوق هو 
  .مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت به مخاوف من ضعف الطلب في الظهور

بتوقيت غرينتش، بلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط  07:52وبحلول الساعة 
  .بالمئة عن اإلغالق السابق 0.8سنتا أو 39ميل بانخفاض دوالر للبر 51.92األميركي 

دوالر  60.95بالمئة إلى  0.6سنتا أو  37وانخفضت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 
  .للبرميل

وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية األربعاء إن إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة ارتفع في 
مليون برميل يوميا، مقارنة  11.9من يناير إلى مستوى قياسي بلغ  11ذي انتهى فياألسبوع ال

مليون برميل يوميا في األسبوع السابق، الذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول  11.7مع 
   .العالم

وجود  ، مما عزز المخاوف من2018مليون برميل يوميا منذ يناير  2.4وارتفع اإلنتاج األميركي بمقدار 
  .تخمة في اإلمدادات

   .وأظهرت بيانات اإلدارة أن مخزونات البنزين األميركية ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالواليات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى 

  .مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي 3.2قياسيا عند 
يأتي ارتفاع اإلمدادات األميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب، بسبب تباطؤ في االقتصاد 

  .العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود
ولكبح تخمة النفط، تقود منظمة أوبك وروسيا جهودا لخفض اإلمدادات مما حال دون تراجع أسعار 

  ع اإلنتاج األميركي.الخام بشكل حاد رغم ضعف الطلب وارتفا
  
  
  
  
  
  الطاقة األميركية": مخزونات النفط الخام تتراجع بأكثر من المتوقع"

ذكرت إدارة معلومات الطاقة األميركية، األربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الواليات المتحدة 
هبطت بأكثر من المتوقع األسبوع الماضي، بينما إرتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من 



المنتهي في  مليون برميل في األسبوع 2.7التقديرات، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 
  .مليون برميل 1.3كانون الثاني، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره  11

وبحسب إدارة معلومات الطاقة فإن مخزونات الخام في مستودع تسليم العقود اآلجلة في 
ألف برميل، كما أظهرت بيانات اإلدارة أن استهالك مصافي  743"كاشينج بأوكالهوما" إنخفضت 

نقطة  1.5ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدالت تشغيل المصافي  343هبط  التكرير من الخام
  .مئوية

مليون برميل يومياً األسبوع  1.22كما إنخفض صافي واردات الواليات المتحدة من النفط الخام 
  الماضي.

 
  
  
  
  

 17.01.2019الخميس   – النهار 
  مليون برميل يومياً  12النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام األميركي من  

 
  التفاصيل:

 
  مليون برميل يومياً  12النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام األميركي من 

مليون  12تراجعت أسعار #النفط مع اقتراب إنتاج الخام األمريكي من معدل غير مسبوق وهو 
  .برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور

ود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط بتوقيت غرينتش، بلغت العق 07:52وبحلول الساعة 
في المئة عن اإلغالق السابق.  0.8سنتا أو  39دوالراً للبرميل بانخفاض  51.92األميركي 

دوالراً  60.95في المئة إلى  0.6سنتا أو  37وانخفضت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 
  .للبرميل

اج النفط الخام في الواليات المتحدة ارتفع في األسبوع وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية إن إنت
مليون برميل يوميا، مقارنة مع  11.9كانون الثاني إلى مستوى قياسي بلغ  11الذي انتهى في 

مليون برميل يوميا في األسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول  11.7
  .العالم

مما عزز المخاوف من  2018مليون برميل يوميا منذ كانون األول  2.4ار وارتفع اإلنتاج األميركي بمقد
وجود تخمة في اإلمدادات. وأظهرت بيانات اإلدارة أن مخزونات البزين األميركية ارتفعت أيضا بأكثر 

  .من المتوقع
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالواليات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى 

  .مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي 3.2قياسيا عند 
بب تباطؤ في االقتصاد يأتي ارتفاع اإلمدادات األميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بس

  .العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود
ولكبح تخمة النفط، تقود منظمة أوبك وروسيا جهودا لخفض اإلمدادات مما حال دون تراجع أسعار 

  الخام بشكل حاد رغم ضعف الطلب وارتفاع اإلنتاج األميركي.
  
  
  
  
 



  17.01.2019الخميس   –جريدة الجريدة 
  :ي أفضل حاالته خالل العام سيكون ف» النفط الكويتي«المحلل النفطي بهبهاني

  الحالي
  دوالر 59.64دوالر ليبلغ  1.45النفط الكويتي يرتفع  

 
 التفاصيل:

  
ي أفضل حاالته خالل العام سيكون ف» النفط الكويتي«المحلل النفطي بهبهاني: 

  الحالي
رأى المحلل النفطي الكويتي الدكتور عبدالسميع بهبهاني أن النفط الكويتي سيكون في أفضل 

  .حاالته خالل العام الحالي والسيما أن لدى البالد تنوعا في النفوط
اليوم الخميس إن أنواع النفوط الموجودة » كونا«ية وقال بهبهاني في لقاء مع وكالة األنباء الكويت

لدى الكويت تتضمن النفط الثقيل ومزيج المتوسط والخفيف وهو ما سيتيح لمؤسسة البترول 
  .الكويتية مساحة أكبر لتسويقها في األسواق اآلسيوية

جة التقلبات وتوقع أن يكون مزيج النفط المتوسط األكبر لناحية المبيعات خالل العام الحالي نتي
السعرية العالمية ألسعار النفط مبينا أن أسعار النفط خالل العام الماضي تأثرت بعوامل مباشرة 

  .وأخرى غير مباشرة وقد يستمر تأثيرها حتى نهاية هذا العام
وأضاف أن أهم هذه العوامل كانت الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية مما أثار 

من تباطؤ النمو التجاري للصين إضافة إلى قرار الواليات المتحدة بشأن فرض عقوبات على  التخوف
  .طهران وقطع اإلمدادات اإليرانية للنفط ألسواق آسيا وأوروبا

ضخت المزيد من النفط في األسواق احترازيا كي » أوبك«وأوضح أن منظمة البلدان المصدرة للنفط 
تثناء الواليات المتحدة ثماني دول باالستمرار في شراء النفط ال يحدث نقص في السوق "لكن اس

  ."اإليراني تسبب في زيادة المخزون العالمي للنفط بعد أن كان العرض والطلب بلغا مرحلة التوازن
في المئة إضافة  38وذكر بهبهاني أن هذا االستثناء كان سببا في تراجع سعر خام برنت بنسبة 

ألف برميل يوميا إلى أن بلغ إنتاج  800إنتاج النفط الصخري األمريكي بنحو  إلى الزيادة الكبيرة في
مليون برميل يوميا مما تسبب في زيادة الفارق بين خام برنت وخام  11.7الواليات المتحدة 
  .دوالرات 10تكساس ليتجاوز 

في  20ولفت إلى أن العوامل المذكورة تسببت في أخذ أسعار النفط منحى انخفاض وصل إلى 
في المئة  38المئة خالل العام الماضي كان أكبرها في أكتوبر الماضي إذ إنخفض سعر خام برنت 

  .دوالرا 60دوالرا للبرميل إلى أقل من  86من 
وأوضح أن توقعات المؤسسات االقتصادية العالمية تشير إلى أن الزيادة في الطلب العالمي على 

مليون برميل يوميا بعد أن كان متوقعا أن تكون  1.1نحو النفط خالل العام الجاري ستنخفض إلى 
  .مليون برميل يوميا 1.4نحو 

وأشار بهبهاني إلى أن هناك عوامل أخرى أثرت على أسعار النفط ومنها الزيادة في االنتاج من 
  .مليون برميل يوميا 2.4والتي بلغت نحو » أوبك«خارج 

وقال "في تصوري أن العام الحالي سيشهد تقلبات عنيفة في أسعار النفط نتيجة عدم استقرار 
العوامل الجيوسياسية المتداخلة وبعض العوامل األخرى ومنها عامل المضاربة في فائض مخزونات 

  ."النفط غير المسجلة في العقود العاجلة واآلجلة
على أسعار النفط بشكل كبير خالل الفترة المقبلة  ولفت إلى أن هناك عوامل من الممكن أن تؤثر

أهمها نتائج المفاوضات التجارية القائمة بين الصين والواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى مدى 
مليون برميل يوميا كنجاحها في القرار األول عام  1.2في خفض االنتاج » أوبك«فعالية االلتزام بقرار 

2016.  



ل النفط خالل الفترة المقبلة توقع أن يبلغ سعر برميل نفط خام برنت مستوى وعن معدل سعر برمي
  دوالرا خالل العام الحالي. 72
  
  
  
  
  

  دوالر 59.64دوالر ليبلغ  1.45النفط الكويتي يرتفع 
دوالر  59.64 دوالر في تداوالت يوم أمس األربعاء ليبلغ 1.45ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 

دوالر للبرميل في تداوالت يوم أمس األول الثالثاء وفقا للسعر المعلن من  58.19أمريكي مقابل 
  .مؤسسة البترول الكويتية

وفي األسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من صعود سوق األسهم األمريكية واتفاق 
(أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على الرغم  خفض اإلمدادات بين منظمة الدول المصدرة للبترول

  .من صدور بيانات تظهر زيادة مخزونات المواد المكررة في الواليات المتحدة وإنتاجا قياسيا للخام
سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى  68وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 

سنتا ليصل  20فط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي دوالر في حين ارتفع سعر برميل ن 60.32
  دوالر. 52.31إلى 

  
  

 

 
 

  17.01.2019الخميس   –صحيفة االقتصادية  
   مليون برميل يوميا 12النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام األمريكي من  
 "ميريل لينش": تراجع فائض اإلمدادات يبشر بقرب عودة التوازن إلى السوق النفطية  

 
 التفاصيل:

 
  مليون برميل يوميا 12النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام األمريكي من 

وهو  تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع اقتراب إنتاج الخام األمريكي من معدل غير مسبوق
  .مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور 12

بتوقيت جرينتش، بلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي  0752وبحلول الساعة 
  .بالمئة عن اإلغالق السابق 0.8سنتا أو  39دوالر للبرميل بانخفاض  51.92

دوالر  60.95بالمئة إلى  0.6سنتا أو  37خام القياس العالمي برنت وانخفضت العقود اآلجلة ل
  .للبرميل

وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أمس األربعاء إن إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة 
مليون برميل يوميا،  11.9يناير إلى مستوى قياسي بلغ  11ارتفع في األسبوع الذي انتهى في 

مليون برميل يوميا في األسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين  11.7مقارنة مع 
  .دول العالم

مما عزز المخاوف من وجود  2018مليون برميل يوميا منذ يناير  2.4وارتفع اإلنتاج األمريكي بمقدار 
  .تخمة في اإلمدادات



  .عت أيضا بأكثر من المتوقعوأظهرت بيانات اإلدارة أن مخزونات البزين األمريكية ارتف
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالواليات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى 

  .مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي 3.2قياسيا عند 
يأتي ارتفاع اإلمدادات األمريكية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في االقتصاد 

  لعالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.ا
  
  
  
  
  ميريل لينش": تراجع فائض اإلمدادات يبشر بقرب عودة التوازن إلى السوق النفطية"

أكد بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" الدولي أن فائض إمدادات النفط الخام في األسواق العالمية بدأ 
  .في التراجع على نحو ملحوظ بما يبشر بقرب استعادة التوازن الكامل في السوق هذا العام

 ، ليس فقط2018وأشار تقرير حديث للبنك االستثماري إلى أن أسعار النفط تراجعت أواخر عام 
بسبب مشكلة زيادة العرض، لكن أيضا بسبب العوامل غير األساسية األخرى، بما في ذلك 
عمليات بيع من جانب صناديق التحوط ومديري األسواق، فضال عن الخوف وعدم اليقين في 

األسواق المالية بشكل واسع، ما تسبب في تعرض سوق النفط إلى حالة من الوفرة الكبيرة في 
   .العام الماضيالربع الرابع من 

من جانبه، لفت تقرير "ريج زون" الدولي إلى أن السعودية خفضت العرض أكثر مما وعدت به هذا 
الشهر، مشيرا إلى أنه في المقابل تتمسك روسيا بخطة التنفيذ التدريجي، ونتيجة لذلك فإن 

 500ي بلغت في المائة فقط من التخفيضات السعودية الت 10خفض إنتاج روسيا هذا الشهر يمثل 
  .ألف برميل يوميا

ولفت التقرير، إلى تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأن 
روسيا أوفت بالتزاماتها بموجب االتفاقية السابقة، وأنه واثق بأنها ستفعل ذلك مرة أخرى، مشيرا 

  .لمؤتمر الوزاري المقبلإلى أن بعض االختالفات المتبقية ستتم مناقشتها في ا
أنه من خالل تخفيضات اإلنتاج  -المعني بأنشطة الحفر والمخزونات  -وأوضح التقرير الدولي 

قام التحالف المعروف باسم "أوبك +" بالعمل  2018وأوائل  2017الجماعية التي طبقت في عام 
، الفتا إلى أن تحالف بجد على استعادة األسعار التي أنهت أسوأ تراجع في تاريخ صناعة النفط

المنتجين يخوض حاليا جولة جديدة من التخفيضات مع تعثر األسعار مرة أخرى وسط ارتفاع 
  .اإلمدادات األمريكية ووجود عالمات على ضعف الطلب

ويرى التقرير أن االتفاق الجديد لم يتمكن حتى اآلن من إنعاش أسعار الخام على نحو واسع، حيث 
في المائة عن أعلى مستوى له  30دوالرا للبرميل تقريبا، متراجعة بنسبة  60ال تزال عند مستوى 

في أربع سنوات الذي وصل إليه في تشرين األول (أكتوبر) الماضي، وتعد أقل من المستويات التي 
   ."تتطلبها معظم دول "أوبك

وافق على وشدد على أن استقرار السوق يتطلب من السعودية وروسيا وبقية المنتجين سرعة الت
  .موعد انعقاد االجتماع المقبل للمنتجين

وأشار التقرير إلى سعي "أوبك" لتوسيع نطاق تحالف المنتجين ليضم مزيدا من المنتجين 
المؤثرين، الفتا إلى أن وجود روسيا وكازاخستان على وجه الخصوص أعطى قوة كبيرة لتحالف 

  .ه من دول الشرق األوسطالمنتجين على مدى العامين الماضيين، الذي كان أغلب
وذكر التقرير أن صنع القرار في الماضي كان يقتصر على أعضاء "أوبك"، أما اآلن فإن هذه 

 في تحالف المنتجين "أوبك 24المشاورات يمكن أن تمتد إلى فترة أطول لتشمل جميع الدول الـ 
+".   

ين الماضيين، متغلبتين على عقود وأفاد التقرير أن تعاون السعودية وروسيا كان متناغما خالل العام
من التنافس التجاري، حيث تربطهما حاليا عالقات دبلوماسية قوية، ما جعل موسكو قوة حاسمة 

  ."+في تحالف "أوبك



الذين يضخون أكثر من  -واعتبر التقرير اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها 
ة محورية ألسواق النفط خاصة ما يتعلق بالعقود اآلجلة يعد نقط –نصف النفط الخام في العالم 

  .وشركات التكرير والصناديق التحوطية، داعيا إلى سرعة إعالن خريطة مواعيد االجتماعات المقبلة
وفي هذا اإلطار، يقول لـ "االقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إنه 

في المائة واستعادت  20وفقا التفاق "أوبك+" كسبت األسعار نحو بمجرد بدء تخفيضات اإلنتاج 
دوالرا للبرميل، ومن المتوقع أن تصعد أكثر فى الربع األول وربما تتجاوز مستوى  60مستوى حول 

  ."دوالرا للبرميل 70
مليون برميل يوميا من المعروض العالمي يعجل بعالج وفرة اإلمدادات  1.2وأشار إلى أن تقليص 

هل استعادة االستقرار والتوازن في السوق، الفتا إلى أن المخاوف األكبر تنحصر في معدالت ويس
  .النمو االقتصادي، خاصة بعدما سجلت الصين مستوى ضعيفا من الواردات والصادرات

من جانبه، يقول لـ "االقتصادية"، أرتوراس فيفراس مدير االستثمار في "فكتوريا بنك" في دولة 
ن تنويع استثمارات الطاقة مطلوب بشدة في هذه المرحلة خاصة في ضوء توقعات نمو مولدوفا، "إ

الطلب على نحو واسع خاصة في األسواق اآلسيوية"، مشيرا إلى أن روسيا لن تكتفي بخطوط 
أنابيب تصدير الغاز إلى أوروبا بل من المتوقع أن تركز أيضا على صادرات الغاز المسال إلى آسيا من 

  .ة استثمارات عمالقة في هذا المجال لالستفادة من طفرة الطلب اآلسيويخالل إقام
وذكر فيفراس أن التعاون بين "أوبك" بقيادة السعودية والمستقلين بقيادة روسيا سيدعم صناعة 

النفط الخام على نحو واسع في العام الجاري، مشيرا إلى التزام روسيا بخفض اإلنتاج على الرغم 
ومشكالت التخزين في البالد، لكن تحالف المنتجين أقرب إلى تكرار النجاح  من صعوبات المناخ

  .2017الذي تحقق في عام 
من ناحيتها، ترى جينج أكسو المحللة الصينية ومختص شؤون الطاقة، أن المفاوضات حول النزاعات 

ز فرص النمو التجارية ما زالت الفرصة أمامها كبيرة الحتواء األمر، مشيرة إلى أن التوافق سيعز
  .االقتصادي ويقوي مستويات الثقة باالقتصاد العالمي

وتضيف لـ "االقتصادية"، أن "أساسيات السوق جيدة، وهبوط األسعار ليس مفرطا، كما أن توقعات 
تعافي األسعار هذا العام قوية في ضوء االنخفاضات الحادة المحتملة في إنتاج فنزويال وإيران، 

  ."مدادات األمريكية بنهاية العام الجاريعالوة توقعات تباطؤ اإل
في المائة في الجلسة  3من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما ارتفعت بنحو 

السابقة، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء مخاوف متعلقة باالقتصاد 
  .العالمي وتوقعات بارتفاع إنتاج النفط األمريكي

دوالر للبرميل، منخفضة  60.37ترز"، بلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت وبحسب "روي
  .في المائة 0.45سنتا أو  27

في المائة إلى  0.83سنتا أو  43وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
  .دوالر للبرميل 51.68

ومرتس بنك" لمنتدي رويترز العالمي وقال كارستن فريتش كبير محللي السلع األولية لدى "ك
  ."للنفط، "إن إنتاج النفط األمريكي سيواصل النمو بقوة في العامين الجاري والمقبل

وأضاف فريتش "ذلك يعني أن "أوبك" لن يكون لديها أي خيار سوى تمديد تخفيضات اإلنتاج بعد 
ات متزايدة على التباطؤ منتصف العام. بل إن تعميق التخفيضات قد يكون ضروريا"، وثمة مؤشر

 االقتصادي في أنحاء العالم، قد تكبح أسعار النفط أيضا.
  
  
  
  

  
 



  17.01.2019الخميس   –دار الخليج االقتصادي  
 مخاوف التباطؤ وتخمة المعروض تخفضان النفط  
  2019أمريكا ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في  

 
 التفاصيل:

  
  مخاوف التباطؤ وتخمة المعروض تخفضان النفط

% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي 3انخفضت أسعار النفط أمس األربعاء بعدما ارتفعت بنحو 
تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء مخاوف متعلقة باالقتصاد العالمي وتوقعات بارتفاع إنتاج 

  .النفط األمريكي
سنتا أو  27منخفضة دوالر للبرميل،  60.37وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 

0.45%.  
دوالر  51.68% إلى 0.83سنتا أو  43وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

  .للبرميل
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية الثالثاء إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام األمريكي إلى 

يون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن الواليات مل 12مستوى قياسي جديد عند ما يزيد على 
  .2020المتحدة ستصبح مصدرا صافيا للنفط في أواخر 

وقد تقوض التوقعات أسواق النفط التي تتلقى الدعم من تخفيضات اإلمدادات التي تنفذها منظمة 
  .البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا

ولية لدى كومرتس بنك لمنتدي رويترز العالمي للنفط وقال كارستن فريتش كبير محللي السلع األ
ذلك «، وأضاف فريتش »إنتاج النفط األمريكي سيواصل النمو بقوة في العامين الجاري والقادم«

يعني أن أوبك لن يكون لديها أي خيار سوى تمديد تخفيضات اإلنتاج بعد منتصف العام. بل إن 
  .«تعميق التخفيضات قد يكون ضروريا

مؤشرات متزايدة على التباطؤ االقتصادي في أنحاء العالم قد تكبح أسعار النفط أيضا، وأظهرت  وثمة
تقديرات للبيت األبيض الثالثاء أن االقتصاد األمريكي تأثر سلبا أكثر مما ُيعتقد بسبب اإلغالق 

  .الجزئي للحكومة
باألغلبية أمس الثالثاء اتفاق  وزادت آفاق االقتصاد العالمي قتامة حين رفض المشرعون البريطانيون

  .رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من االتحاد األوروبي
وأنهت أسعار التعاقدات اآلجلة للنفط تعامالت الثالثاء، في السوق األمريكية بارتفاع كبير على 

تصاد بعد تراجع معدل خلفية التقارير عن اعتزام الحكومة الصينية ضخ المزيد من إجراءات تحفيز االق
  .نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشدة خالل العام الماضي

وكانت أسعار النفط قد تراجعت االثنين بسبب المخاوف من تباطؤ االقتصاد الصيني بعد أن أشارت 
  .البيانات إلى انكماش الصادرات الصينية

ق تخفيضات أكبر للضرائب والرسوم وكانت وزارة المالية الصينية قد ذكرت الثالثاء أنها ستطب
للمساعدة في تقليص األعباء على الشركات الصغيرة والشركات الصناعية، كما أعلن البنك 

المركزي الصيني بشكل منفصل عن اعتزامه التمسك بسياسته النقدية المتعقلة بدعم نمو 
  .االقتصاد

  
  
  
  
  
  



  2019أمريكا ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 
رفعت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أول أمس الثالثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 

  .ألف برميل يومياً، عن تقديراتها السابقة 20بنحو  2019في 
 103.07وفي تقرير توقعاتها الشهرية، قالت اإلدارة إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 

  .2019مليون برميل يومياً على  1.53، بزيادة 2020مليون برميل يومياً في 
  


