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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو
فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة
التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسية
بإمكاننا وفق ًا للنظرية التقليدية للتخزين تفسير الفرق بين األسعار اآلجلة وأسعار التسليم الفوري (المعروفة باسم
حيث ُتعرف هذه “التكلفة” بأنها
“األساس”) وذلك من خالل التكلفة اإلجمالية لتخزين سلعة معينة لفترة زمنية محددةُ ،
تكلفة التنفيذ (إجمالي التكاليف المتكبدة نتيجة لالحتفاظ بسلعة ما في حالة التخزين) التي تتضمن مصاريف التخزين
والفائدة المرتجعة على رأس المال وعائد المالءمة الحدية الذي يقيس فوائد امتالك األصول العينية ،كما تتنبأ هذه
النظرية كذلك بوجود عالقة إيجابية بين مستويات المخزون واألساس ،وعالقة سلب ّية بين المخزونات وعائد المالءمة
الحدية.
الكمي بين مستويات المخزون وهيكل
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت هنالك عالقة محددة وقابلة للقياس
ّ
السوق –تم تحديدها ألغراض هذا البحث باعتبارها األساس أو الدرجة المقابلة من التسليم المؤجل /الميل إلى
التراجع -وطبيعة هذه العالقة بالضبط.
يب ّين التحليل أن التنبؤات األساسية لنظرية المخزون السلعي صالحة للتكرارات اليومية واألسبوعية ولكنها تصبح
أقل موثوقية لبيانات التكرار المنخفض.
سعري العرض والطلب) تضيف ُبعد ًا
بديال في هذا السياق :تركيبة قائمة على خيار الهامش (الفرق بين
أننا نقترح
ً
ّ
مكاني ًا للنظرية وتستند إلى أسعار النفط الخام في موقعين مختلفين ،مع مراعاة تكاليف التخزين والنقل والوقت
الالزم لنقل النفط بين هذين الموقعين.
قابال للتطبيق للنهج التقليدي لتكلفة التنفيذ ،كما يمكنها أيض ًا تقدير عوائد المالءمة
بديال
تقدم هذه المنهجية
ً
ً
الضمنية والسعر االعتباري للمخزونات مما يساعد في استراتيجيات تداول السلع.
قدر –قيمة تكلفة التنفيذ وعائد المالءمة وخيار الهامش -لثمانية
ونجد ّ
أن العوامل الرئيسية الثالثة لقوائم المخزونات ُت ّ
مراكز تخزين دولية رئيسية تقع في الموانئ البحرية الرئيسية باستخدام البيانات اليومية اعتبار ًا من يوم  21ديسمبر
عام 2015م إلى يوم  25يناير لعام 2019م.
لمحة موجزة عن الدوافع الرئيسية للمخزونات في يوم  25يناير لعام 2019م
أولسان

ميناء روتردام

ميناء نينغبو

ميناء كاغوشيما

ميناء الفجيرة

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

ميناء جامناجر
ميناء سنغافورة

ميناء خليج سالدانها

المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك.
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غرامة التأجيل

مالحظة:
عائد المالءمة=
تكلفة التنفيذ=
قيمة خيارات الهامش=
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الملخص
يعتبر فهم العالقة القائمة بين أسعار النفط الخام
ومستويات المخزون أمر ًا بالغ األهمية بالنسبة لمقرري
السياسات والجهات االقتصادية الفاعلة ،حيث يعكس
حجم “األساس” أو الفارق بين أسعار التسليم الفوري
والعقود اآلجلة مستوى المخزونات ،ويمكنه أن يؤدي أيض ًا
الصرف) .كما
(موازنة ِسعر َّ
إلى تجارة أو تداول المراجحة ُ
يعكس األساس كذلك أحوال السوق األساسية األوسع
نطاق ًا وأن يكون مفيد ًا لمقرري السياسات مثل الوكالة
الدولية للطاقة ومنظمة أوبك التي تحاول مراقبة أسواق
النفط العالمية وتحقيق االستقرار فيها.
تمت معالجة اقتصاديات التخزين األساسية والعالقة
بين األساس والمخزون من خالل نظريتين شائعتين،
األولى منها نظرية أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين
التي تشرح الفرق بين األسعار اآلنية والعقود اآلجلة من
حيث قيمتين :قسط تحمل المخاطر وتوقعات األسعار
اآلنية المستقبلية .وتتضمن القيمة األولى كافة عوامل
“المخاطر” المنهجية التي تؤثر على أسعار العقود اآلجلة،
مثل عدم االستقرار السياسي والكوارث الطبيعية،
وتعكس األخيرة هذه توقعات األسعار اآلجلة وأسعار
التسليم الفوري.
بينما تقترح النظرية الثانية وهي نظرية التخزين التقليدية
أنه يمكن تفسير األساس ببساطة عن طريق زيادة
التكاليف اإلجمالية لالحتفاظ بسلعة عينية لفترة زمنية
معينة ،ويشمل ذلك الفائدة المرتجعة من رأس المال
والتكلفة الحدية للتخزين وعائد المالءمة الحدية ،ويعكس
هذا األخير مدى مالءمة امتالك السلعة العينية للوفاء
بااللتزامات التعاقدية أو تخفيف اآلثار الضارة المترتبة على
صدمات العرض التي ال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة.
تعتبر نظرية أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين موضوع
جدل كبير ،وال يوجد توافق في اآلراء بشأن قدرة أسعار
ٍ
العقود اآلجلة على التنبؤ باألسعار اآلجلة وأسعار التسليم
الفوري ،أو ما إذا كانت أقساط التأمين ضد مخاطر
فإن
بأي طريقة مجدية .ومن ناحية أخرىّ ،
التخزين موجودة ّ
مبادئ نظرية التخزين التقليدية تعد مقبولة على نطاق
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واسع .كما يتنبأ النموذج بشكل موثوق بوجود عالقة
إيجابية بين المخزونات واألساس ،وعالقة سلبية بين
المخزونات وعائد المالءمة الحدية كما يظهر في أسواق
السلع في كثير من األحيان.
تتناول هذه الدراسة بالبحث إمكانية وجود عالقة محددة
الكمي بين مستويات المخزونات وهيكل
وقابلة للقياس
ّ
السوق -التي تم تعريفها ألغراض هذا البحث باعتبارها
األساس الدرجة المقابلة من التسليم المؤجل /الميل إلى
التراجع -وماهي طبيعة هذه العالقة بالضبط.
يقدم هذا البحث مساهمتين لتكونا إضافة للمنشورات
الموجودة ،المساهمة األولي هي تحليل البيانات اليومية
عن مستويات مخزونات األولى الخام التي تم جمعها من
صور األقمار الصناعية المباشرة ،مما يسهل إجراء دراسة
مفصلة عن أسواق النفط العالمية .أما المساهمة الثانية
فهي تطبيق نهج قائم على خيار الهامش (فروق األسعار)
لنمذجة سلوك استجابات أسعار السلع األساسية
للتغيرات في مستوى المخزونات.
ولقد أظهرت النتائج أن النظريات األساسية للمخزونات
أقل
تتسع للتكرارات اليومية واألسبوعية ولكنها أصبحت ّ
موثوقية لبيانات التكرار المنخفض.
أن النهج القائم على خيار االنتشار المكاني
ولقد بينا ّ
قابال للتطبيق للمنهجية السائدة ،كما يمكن
بديال
يوفر
ً
ً
أيض ًا استخدامه لتقدير عوائد المالءمة الضمنية واألسعار
ألن النهج القائم على
االعتبارية للتخزين ،ويعود ذلك ّ
خيار الهامش (فروق األسعار) يتضمن كافة المعلومات
الموجودة في منحنيات العقود اآلجلة لجميع أنواع النفط
الخام المتنافسة الرئيسية ،مما يفسر التقلب الضمني
في األسعار عبر نطاق منحنيات العقود اآلجلة ذات
الصلة.
أخير ًا ،قمنا بحساب ثالثة متغيرات متمثلة في :الدوافع
الرئيسية لمخزونات النفط الخام العالمية -تكلفة التنفيذ
وقيمة عائد المالءمة وقيمة خيارات الهامش -لمواقع
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الملخص

التخزين الرئيسية ،مع توفير لمحة موجزة عن مخزونات
أي وقت اعتبار ًا من يوم  21ديسمبر
النفط العالمية في ّ
عام 2015م حتى يوم  25يناير لعام 2019م .كما
أننا قمنا على وجه التحديد بتقدير المتغيرات الثالثة
لثمانية مراكز تخزين دولية رئيسية تقع في الموانئ
البحرية الرئيسية ،وهي :ميناء الفجيرة (اإلمارات العربية
المتحدة) ،ميناء جامناجار (الهند) ،ميناء كاجوشيما
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(اليابان) ،ميناء لويزيانا (الواليات المتحدة) ،ميناء نينغبو
(الصين) ،ميناء روتردام (هولندا) ،ميناء خليج سالدانها
(جنوب أفريقيا) ،ميناء سنغافورة وميناء أولسان
(كوريا الجنوبية) .وستكون النتائج متاحة على الموقع
اإللكتروني لكابسارك ،إضافة لتوفير مجموعة البيانات
األساسية عند الطلب.
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المقدمة
أن فهم العالقات المعقدة بين أســعار النفط
ال شــك ّ
الخام وهيكل الســوق –التــي تم تعريفها ألغراض هذا
البحث باعتبارها األســاس أو الدرجة المقابلة من التســليم
المؤجــل /الميل إلى التراجــع -والمخزونات ُيعد أمر بالغ
األهمية لفهم أســواق الطاقــة العالمية .وقد تكون
أي ســوق إقليمية معينة متوازنة
الســوق العالمية أو ّ
نســبي ًا أو تعانــي من فائــض أو نقص .كما تؤدي التحركات
الواســعة النطاق إلمدادات النفط الخام ومســتويات
المخزونات إلى إطالق ردود أفعال على األســعار التي
تحرك أســواق النفط نحو التوازن مجدد ًا .وفي الوقت
فإن العواقب المحتملة للصدمات السياســية أو
نفســهّ ،
االقتصاديــة أو غيرهــا تعتمد على ظروف الســوق بما فيها
مســتويات المخزونات ودرجة التســليم المؤجل أو الميل
إلــى التراجع في وقت التنبؤ.
بينمــا يصف مصطلح التســليم المؤجل أو الميل
إلى التراجع “ ”Contangoظروف الســوق العادية أو
المســتقرة عندما يتم تداول العقود اآلجلة فوق ســعر
التســليم الفوري .ويكون ســوق النفط الخام في هذه
الحالــة بصفة عامة بســبب التكاليــف اإليجابية للتخزين بما
فيهــا تخزيــن البضائع والفائــدة المرتجعة وعائد المالءمة
( .)Fama and French 1987فيما يشــير مصطلح “
التســليم المؤجل” إلى الســيناريو العكســي ،عندما يتم
تداول العقود اآلجلة أقل من ســعر التســليم الفوري ،مما
يشــجع الشــركات على االحتفاظ بأقل حجم من المخزونات
(أو “فــي التوقيت المناســب تمامـ ًا”) وزيادة اإلنتاج لتلبية
الطلب.
كذلــك تقوم هذه الدراســة بإجراء تحليــل تجريبي للعالقة
بين هيكل ســوق العقــود اآلجلة والمخزونات ،وتجيب
علــى أســئلة مثل :هل توجد عالقــة واضحة المعالم بين
مصطلــح هيكل أســعار النفط الخام والمخزونات؟ إلى أي
حد ينبغي أن يكون تأجيل التســليم في أســواق النفط
الخــام لتخزين “األموال” وبالتالي لضمان ارتفاع مســتوى
المخزونات؟
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كمــا يقدم هذا البحث أيض ًا مســاهمتين تضافان
للمنشــورات الموجودة في هذا الصدد ،تتمثل المســاهمة
األولــى منهمــا في تحليل البيانات الحبيبية لمســتويات
مخــزون النفــط الخام التي تــم جمعها من صور األقمار
الصناعية المباشــرة ،مما يســهل إجراء دراســة مفصلة عن
أســواق النفــط العالمية .ولقــد أظهرت نتائج هذا البحث
أن النموذجين الســائدين -نظريــة التخزين التقليدية
ونظرية أقســاط التأمين ضــد مخاطر التخزين -يميالن
إلــى االحتفاظ بالتكرارات اليومية واألســبوعية ولكنهما
يصبحان أقل موثوقية في السالســل الزمنية الشــهرية
والفصليــة ،على الرغم من االختــاف الكبير للعالقة
بين هيكل الســوق والمخزونــات عبر هذه األطر الزمنية.
كذلــك يبيــن هذا البحث أنه برغم أن بإمكان الســوق أن
يكون ســريع االســتجابة على المدى القصير ،إال أن ردود
الفعل قد يتم إخفاؤها عند حســاب متوســط األسعار
علــى مدار فترات زمنية أطول.
بينمــا تتمثل المســاهمة الثانية فــي تطبيق النهج القائم
على خيار االنتشــار المكاني لنمذجة ســلوك أســعار السلع
اســتجابة للتغيرات في مســتوى المخزونات ،حيث تظهر
النتائــج التــي توصلنا إليها أن من شــأن هذا توفير بديل
قابــل للتطبيــق لنظرية التخزين التقليدية (على ســبيل
المثــال :نهج تكلفة التنفيذ) ،إضافة الســتطاعة هذا
النهــج تقديــر عائدات المالءمة الضمنية مما يســاعد على
إعالم المشــاركين في الســوق مثل مقرري السياسات
وبيوت االتجار بالســلع األساسية.
أن الجزء الرئيســي لهذا البحث تم
والجديــر بالذكر ّ
تنظيمــه علــى النحو التالي :يتناول القســم األول (نظريتا
التخزين الســائدتين) ودراسة نموذجين شــائعين للتخزين،
همــا :نظرية أقســاط التأمين ضــد مخاطر التخزين ونظرية
التخزيــن التقليديــة ،كذلك يناقش هذا القســم عدد ًا من
النهــج البديلــة ويورد لمحة عامة عــن التفكير المعاصر
بشــأن العالقات بين هيكل الســوق وأسعار النفط
والمخزونات.
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المقدمة

بينما يصف القســم الثانــي من البحث (البيانات
والمتغيرات الرئيســية) البيانات المســتخدمة في التحليل
وتكويــن المتغيرات الرئيســية لعائد المالءمة وتكلفة
التنفيــذ وقيمة خيارات الهامش.

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

أمــا القســم الثالث (النتائــج التجريبية) فيعرض نتائج
التحليــل اإلحصائي واختبــارات المتانة ،وأخير ًا يقدم
(النتائــج) ملخصـ ًا للنتائج التي توصــل إليها البحث ويحدد
المجــاالت التــي يمكن أن تتناولها البحوث المســتقبلية.
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نظرية أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين
تتناول هاتان النظريتان العالقة بين األساس ومستويات
المخزونات ،حيث تشرح النظرية األولى المعروفة باسم
“نظرية أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين” الفرق بين
األسعار اآلجلة وأسعار التسليم الفوري من حيث قيمتين:
“قسط تأمين المخاطر” وتوقعات األسعار اآلجلة وأسعار
التسليم الفوري (Cootner 1960؛ Dusak 1973؛
Hazuka 1984؛  ،)Bailey and Chan 1993حيث تعد
القيمة األولى منهما باألساس تعويض ًا عن حاالت عدم
اليقين المرتبطة بحيازة األصول المحفوفة بالمخاطر.
ينبغي أن تولي الجهات الفاعلة في السوق اهتمام ًا وثيق ًا
باألسعار اآلجلة وأسعار التسليم الفوري ،أما إذا كان
الفرق بين سعر معين للعقود اآلجلة والسعر الفوري
األساسي فرق ًا كبيراً ،فعندئذٍ سيكون ربح المراجحة
أمر ًا ممكن ًا -بمعنى آخر -سيتم الدفع لشراء األصول في
السوق الفورية وبيعها باألجل أو العكس .تمثل وجود فرص
للمراجحة يد ًا أو جهة خفية مما تقوم برفع وزيادة أسعار
األصول المقومة بأعلى من قيمتها وخفض أسعار األصول
المغالى في تقييمها بأقل من قيمتها حتى يصبح السوق
في حالة من التوازن.
أن ( F(t,Tتمثل سعر العقود اآلجلة في الوقت
فلنفترض ّ
( )tلتسليم النفط الخام الحق ًا ( ،)Tوأن ( S(tتمثل سعر
التسليم الفوري في الوقت ( .)tووفق ًا لنظرية أقساط
فإن العائد من شراء السلعة
التأمين ضد مخاطر التخزينّ ،
في الوقت ( )tوبيعها باألجل للتسليم في الوقت ()T
“أي :األساس” والمشار إليه هنا بـ (- F(t,Tفإن ( S(tسعر
التسليم الفوري سيساوي السعر اآلجل المتوقع -يقاس
بالفرق بين سعر التسليم الفوري عند االستحقاق وسعر
التسليم الفوري الحالي ( Et(S(Tو(( -S(tباإلضافة إلى

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

قسط تأمين المخاطر ((.Et(π(t,T

أما عندما يكون ( S(tسعر التسليم الفوري عند
المشغل المتوقع هو
االستحقاق (ّ ،)T
فإن ( )Eيكون ُ
( π(t,Tالقيمة المتوقعة في الوقت ( )tمن قسط تأمين
المخاطر الذي سيتم تحقيقه في وقت االستحقاق (.)T
عرف الباحثان )Fama and French (1987
ولقد ّ
قسط المتوقعة بأنه عبارة عن تحيز لسعر العقود اآلجلة
كتوقع ألسعار البيع الفوري واألسعار اآلجلة ،ويمكنه
إما أن يكون إيجابي ًا أو سلبي ًا وفق ًا لقناعات أو أوقاف أو
تفضيالت الجهات الفاعلة االقتصادية (Bailey and Chan
.)1993

كذلك يعكس قسط تأمين ضد المخاطر ،المخاطر
أي سوق من
المنهجية األساسية التي تؤثر على ّ
األسواق مثل الصدمات الناشئة عن الطلب والمخاطر
السياسية ( )Hicks 1939إضافة للمخاطر الفريدة لسلعة
بعينها ،مثل االنسكاب النفطي على سبيل المثال.
ولقد تم في الواقع تطوير عدد من نماذج التوازن التي
يمكنها أن تتضمن أقساط التأمين ضد المخاطر بالنسبة
لكال المخاطر المنهجية والسلع المحددة في الوقت
نفسه .فكلما زاد افتقار األسواق إلى الكفاءة في توزيع
تبعة المخاطر ،زاد احتمال حدوث ذلك بسبب المشاركة
المحدودة لألسواق ووجود مخاطر غير قابلة للتسويق.
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الشكل  .1نظرية أقساط التأمين ضد المخاطر
Contango Stocks are greater than
their equilibrium levels

أسهم التسليم المؤجل أكبر من
مستويات توازنها

Contango
)F(t,T)-S(t

E(F(t,T)-S(t))=0

التراجع أقل من
Backwardation
إلىStocks
ميلare
األسهمless
than
مستويات توازنهاtheir equilibrium levels
Months
to delivery
للتسليم
المزمعة
األشهر

المصدر :كابسارك عام 2019م

يوضح الشكل رقم ( )1أعاله أقساط التأمين ضد
مخاطر التخزين ،فعندما يكون الفرق بين سعر العقود
اآلجلة وسعر التسليم الفوري أعلى من أفضل التنبؤات
المتعلقة بالصناعة بالنسبة لسعر العقود اآلجلة باإلضافة
إلى قسط تأمين المخاطر ،عليه فإنه سيدفع لشراء
النفط الخام (سواء في األسواق العينية أو المستقبلية)
وبيعه باألجل .وبالتالي ستكون المخزونات في هذه الحالة
أعلى من مستوى توازنها المب ّين في الشكل رقم ()1
أعاله كخط باللون األزرق الفاتح .كما سيؤدي شراء نفط
التسليم الفوري وبيع العقود اآلجلة إلى خفض مستوى
تأجيل التسليم والمخزونات حتى يعود السوق إلى التوازن
مجدداً.
تشرح نظرية قسط المخاطر تأجيل موعد الشراء وفق ًا
للحقيقة التي مفادها أن مشترى العقود اآلجلة سيكسب
قسط مخاطرة إيجابية عندما يتم تداول أسعار العقود
اآلجلة بأقل من سعر التسليم الفوري ،كذلك يمكن
للجهات الفاعلة في السوق تقليل التعرض لتكاليف
التخزين من خالل شراء صفقات طويلة األجل (اتخاذ
مراكز حيازية /اتخاذ مواقف طويلة األجل) في العقود
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

اآلجلة ،والتحوط ضد تكاليف التخزين بصورة فعالة ،وذلك
بدال من بيع المخزونات على المكشوف (Hirshleifer
ً
أن هذا ال يعني بالضرورة وجود تخزين من
 .)1989إال ّ
دون تكلفة ،كما كان ُينسب بشكل خاطئ إلى مينارد
كينز (.)Keynes 1978
فقد قال حسبما جاء في عباراته:
“البد أن تتسبب المخزونات الفائضة في حدوث ارتفاع
في أسعار التسليم اآلجل متجاوزة أسعار التسليم
الفوري ،والبد أن يكون تأجيل التسليم هذا مساوي ًا
لتكلفة المستودع ونفقات اإلهالك ورسوم الفوائد
أن وجود تأجيل للتسليم
الناجمة عن حيازة المخزونات .غير ّ
ال يعني بالضرورة أن المنتجين قادرون على التحوط
دونما دفع التأمين المعتاد ضد تغيرات األسعار .وعلى
فإن عنصر عدم اليقين اإلضافي
العكس من ذلكّ ،
لتحمل
الناتج عن وجود المخزونات واإلمداد اإلضافي ّ
المخاطر الذي تتطلبه ،مما يعني أنه يتعين عليها أن
تدفع أكثر من المعتاد .أو بمعنى آخر ،ينبغي أن تنخفض
أسعار التسليم اآلجل المحددة على الرغم من أنها أعلى
9
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أقل من أسعار
من أسعار التسليم الفوري الحالية ،إلى ّ
التسليم الفوري اآلجلة المتوقعة بمقدار تأجيل التسليم
العادي على األقل وأسعار التسليم الفوري الحالية ،وذلك
أقل من أسعار التسليم اآلجل المحددة ،وينبغي
نظر ًا ألنها ّ
أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري اآلجلة
أن تكون ّ
المتوقعة (.”)Keynes 1978b, 129

يعكس عائد المالءمة الحدية ( C(t,Tقيمة االحتفاظ
بدال من العقود االشتقاقية (المتفرعة).
بسلعة عينية ً
وقد تنبع مزايا امتالك األصول العينية من االحتياجات
التحوط من
الصناعية أو االلتزامات التعاقدية أو
ّ
االضطرابات الناجمة عن صدمات العرض أو بسبب
مجموعة متنوعة من األغراض األخرى (.)Fattouh 2009

أن نظرية أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين ال
ال شك ّ
تخلو من خالفات مثيرة للجدل على الرغم من القبول الذي
حظيت به على نطاق واسع ،كما ال يوجد توافق في اآلراء
حول ما إذا كانت أسعار العقود اآلجلة تحتوي على أقساط
تأمين ضد المخاطر أو أن لديها القدرة على التنبؤ بأسعار
مثاال واحد ًا فقط للتدليل
التسليم الفوري .ولنذكر هنا
ً
حيث يقترح ( )Jin (2017نموذج ًا للمكونات غير
على ذلكُ ،
المراقبة القائمة على العقود اآلجلة للتنبؤ بأسعار النفط
الخام وأسعار السلع األساسية ،الذي وجد أنه يتفوق على
توقعات أسعار العقود اآلجلة بأبعادها المتعددة.

كذلك توجد العديد من االختالفات الطفيفة في نظرية
التخزين التقليدية بما فيها تكلفة نموذج التنفيذ ،حيث
تشير تكلفة التنفيذ إلى مجموع التكاليف المتكبدة
نتيجة لالحتفاظ بالنفط الخام في مستودعات التخزين،
أو ما يعادل العائد الصافي لالحتفاظ باألصول األساسية.
حيث يمكن تقدير ذلك وفق ًا لألساس أو بالنسب المئوية
مثل ( ))F(t,T) – S(T)) /S(Tوتضمين مصاريف تخزين
أي نوع من التأمين الضروري أو تكاليف الفائدة
السلعة أو ّ
(مثل :السندات ذات الصلة أو حسابات االحتياطي أو
القروض المستخدمة لتأمين السلعة) وتكاليف الفرصة
البديلة األخرى المرتبطة بتبني الموقف المعني ،التي
تعتبر جميعها باألساس نموذج ًا للمراجحة يربط بين
األسواق الفورية واآلجلة لألصول التي يمكن تخزينها
في المخازن .فعلى سبيل المثال ،بإمكان المرء شراء
برميل من النفط الخام اآلن من سوق التسليم الفوري
واالحتفاظ به في أحد المخازن أو شراء عقد تسليم آجل.
وستضمن المراجحة االقتصادية أن يكون السعر الحالي
لألصول مطروح ًا منه العقد اآلجل ،مساوي ًا لتكلفة
االحتفاظ باألصول ،بحيث تظل هذه العالقة ثابتة عندما
تكون األسواق في حالة توازن ( Bruzda 2009؛ Chen
 2018؛ .)Vineet 2015

نظرية التخزين التقليدية:
بينما تشرح النظرية الثانية الشائعة للتخزين المعروفة
باسم نظرية التخزين التقليدية ،الفرق بين أسعار
التسليم الفورية وأسعار العقود اآلجلة كتكلفة إجمالية
لتخزين سلعة ما لفترة زمنية معينة .حيث سيكون العائد
من شراء األصول في الوقت ( )tوبيعها باألجل في الوقت
(“ )Tأي :األســاس” ،التي يعــرب عنهـا مجــدد ًا بـ ()F(t,T
 ،- S(tمساوي ًا للفائدة المرتجعة ( S(t)*R(t,Tباإلضافة
إلى التكاليف الحدية للتخزين ( W(t,Tمطروح ًا منها عائد
المالءمة الحدية C(t,T)، (Fama and French 1987،
1989؛ .)Pindyck 2001

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

تتوقع نظرية التخزين التقليدية كما هو موضح في
الشكل رقم ( )2وجود عالقة إيجابية بين مستويات
المخزونات وتكلفة التنفيذ أو ما يعادلها من عالقة سلبية
بين المخزونات وعائد المالءمة الحدية.
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الشكل  .2نظرية التخزين التقليدية
Contango
التسليم
تأجيل

)F(t,T)-S(t

)S(t)* R(t,T

)C(t,T

)W(t,T

المخزونات
Stocks

المصدر :كابسارك عام 2019م

فعلى سبيل المثال ،نجد في حالة عمليات تكرير النفط
التي يحتاج فيها للنفط الخام إلنتاج البنزين ،وجود عالقة
سلبية بين مستوى المخزونات وعائد المالءمة الحدية
ألن
المتمثل في االحتفاظ ببرميل
عيني من النفط ّ
ّ
إمدادات النفط الخام ستكون متوفرة بسهولة لعملية
اإلنتاج مما يعكس صعوبة االحتفاظ بالبراميل العينية
عندما تقترب صهاريج التخزين من بلوغ سعتها الكاملة.
ينبغي أن يتساوى مستوى تأجيل التسليم مع تكلفة
حيازة السلعة المحددة من جانب السوق الفاصلة بين
هذين التاريخين ،كما أن القدرة التنافسية والمراجحة
في سوق النفط ستضمن أن العائد من شراء السلعة
الممثلة بـ ( F(t,T) – S(tستكون مساوية للفائدة
المرتجعة ( S(t)*R(t,Tباإلضافة إلى تكاليف التخزين
الحدية ( W(t,Tمطروح ًا منها عائد المالءمة الحدية الناتج
عن االحتفاظ بوحدة التخزين ( .C(t,Tأما في حالة قلة
اإلمدادات النفطية واالنخفاض الشديد للمخزونات،
فإن سعر التخزين في السوق وبالتالي مستوى تأجيل
ّ
التسليم سيكون أقل من التكاليف الفعلية للتخزين،

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

وربما سيكون سالب ًا بسبب زيادة عائد المالءمة( (�Bren
.)nan 1958

العالقة بين هيكل السوق والمخزونات:
من الصعوبة بمكان تحديد العالقة التي تربط بين
مخزونات النفط الخام وهيكل أسواق النفط على وجه
الدقة كما هو محدد في شكل منحنى العقود اآلجلة.
أن البيانات التي يعول عليها عن المتغيرات
حيث نالحظ ّ
غير المؤكدة لعائد المالءمة وتكلفة التخزين الحدية
واألسعار االعتبارية للمخزونات تكاد تكون معدومة
من الناحية العملية .وال يمكن ببساطة مالحظة عائد
المالءمة والسعر االعتباري للمخزونات وإنما ينبغي
تقديرهما فحسب .ومن ناحية أخرى ،وعلى الرغم من
وجود بيانات التكلفة الحدية للتخزين ،إال أنه يتم إجراء
الصفقات الصناعية بصفة عامة وفق ًا لالتفاقيات والعقود
الثنائية التي يصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول
أن االستثناء الوحيد الماثل يتمثل في
على بنودها .غير ّ
أنه يتم التسليم الفعلي ألول عقد آجل لتخزين النفط
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الخام لميناء لويزيانا للنفط البحري ( )LOOPالذي بدأ
التداول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)NYMEX /
اعتبار ًا من يوم  30من شهر مارس لعام 2015م.

نمطية مجردة للصناعة ال تزال مثيرة للجدل إلى يومنا
هذا (Carter and Revoredo Giha 2007; Working
.)1933

بينما تشير نظرية التخزين التقليدية إلى أن عائد المالءمة
(أي :معدل التغ ّير في منحنى العائد) ينخفض
الحدية ّ
بمعدل متناقص مع ارتفاع مستويات المخزون (Fama and
 )French 1987فيما يشير تحليل البيانات إلى وجود قصة
قليال .ويوضح الباحث ( )Pyndyck (1994أنه على
مختلفة
ً
الرغم من أن العالقة تعتبر أكثر تعقيد ًا بالنسبة لبعض
السلع األساسية ،إال أنه ال يزال باإلمكان تقدير القيمة
الحدية للتخزين كدالة محدبة لمستويات المخزون .فعندما
فإن عائد المالءمة
يظل مستوى المخزونات منخفض ًا ّ
يتجاوز تكلفة التنفيذ ويكون األساس سالباً .وينخفض
العائد المالءم مع ارتفاع مستوى المخزونات ويصبح
األساس موجب ًا ويرتفع صوب تكلفة التنفيذ (راجع الشكل
رقم “.)”2

بينما تستخدم إحدى الصيغ البديلة لنظرية التخزين
التقليدية إطار ًا منطقي ًا للتوقعات التنافسية وقيود
مخزونات غير سلبية ،ألغراض اشتقاق العالقة بين
مستويات المخزون واألساس (Deaton and Laroque
 .)1990ويعتبر عائد المالءمة في هذا النموذج خيار
مضمن ،أل ّنه يتوفر للشخص الحائز على السلعة
توقيت
ّ
أي وقت خيار بيع أو استهالك األصول.
العينية في ّ
العيني
فعلى سبيل المثال ،يمكن لمالك النفط الخام
ّ
بيعه في السوق اآلنية أو نشره لألغراض الصناعية.
حيث سيعكس السعر اآلجل في مثل هذه الحاالت
عائد المالءمة ،أو يمكن للشخص الحائز على السلعة
االستمرار في تخزينها ،وسيعكس السعر اآلجل في هذه
الحالة التكلفة اإلجمالية للتخزين .وسيتم في ظل هذه
الظروف قطع االرتباط التقليدي بين أسعار التسليم
الفوري وتكاليف التخزين واألسعار اآلجلة (Routledge,
.)Seppi, and Spatt 2000

بينما يقدم الباحث ( ))Larson (1991صياغة بديلة مماثلة
غير خطية ويقترح أن يكون السعر االعتباري لمخزونات
“تماما كما يحتوي سعر حق الخيار
نقى محدباً،
الم ّ
ً
النحاس ُ
في الشراء على قسط بنا ًء على تغير األسعار وتقلباتها،
فإن السعر االعتباري للمخزونات يحتوي على قسط
ّ
تش ّتت أسعار مرتبط بمكون المخزونات غير المخطط
فإن
لها .وعندما تكون مستويات المخزونات منخفضةّ ،
قيمة القسط تزداد إلى الحد الذي سيتم فيه االحتفاظ
بالمخزونات حتى في مواجهة الهبوط المتوقع في األسعار
(.”)Larson 1991
تعرضت نظرية التخزين التقليدية النتقادات لكونها في
بدال
المقام األول تعمل على نظرية االقتصاد القياسي ً
من نماذج االقتصاد والنماذج التنافسية األمثل (Pindyck
فإن “منحنى العمل” األصلي يعتبر
 ،)1992وفي الواقع ّ
أول منحنى يتعلق بأساس المخزونات ،وقد نشأ من
منحنى مرسوم باليد قام برسمه ()Holbrook Working
في عام 1933م ولم يكن مستمد ًا من نموذج تنافسي
أمثل .وغالب ًا ما يشار إلى هذا النموذج باعتباره حقائق
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

يشير مصطلح “التوقعات المنطقية” بصفة عامة إلى
المواقف التي تعتمد فيها النتيجة إلى حد كبير على
ما تعتقد األطراف الفاعلة في االقتصاد بحدوثه في
المستقبل بنا ًء على المعلومات التي أتيحت لهم حالياً.
فعلى سبيل المثال ،تتأثر أسعار العقود اآلجلة للنفط
الخام بشدة بتوقعات المشاركين في السوق (Lucas
 .)and Sargent 1988فإذا توقع المشترون والبائعون
المحتملون حدوث ارتفاع في األسعار فإنهم سيقومون
بشراء الخام اآلن ،مما سيؤدي إلى ارتفاع األسعار
اآلنية .وهكذا ،إذا كان لدى غالبية الجهات االقتصادية
الفاعلة نفس المعتقدات أو ما يشابهها ،فيمكنهم إنشاء
نبوءة ذاتية التحقيق ،وعلى حد قول ينسب إلى أبراهام
لنكولن“ :يمكن للمرء أن يخدع بعض الرجال ،أو يخدع
جميع الرجال في بعض األماكن واألزمنة ،ولكن ال يمكنه
خداع جميع الرجال في جميع األماكن واألزمنة (Abbadie
.”)and ThéoTeX 2017
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ومن ناحية أخرى ،يقدم ())Emmons and Yeager (2002
التابع لبنك سانت لويس الفيدرالي االحتياطي ملخص ًا
ممتاز ًا لنظرية التخزين السائدة ،فوفق ًا لوجهة نظرهما،
فإن قدرة أسعار العقود اآلجلة على التنبؤ الدقيق بأسعار
ّ
تعد ضعيفة بالنسبة لبعض السلع
التسليم الفوري ُ
األساسية بما فيها النفط الخام في ظل ظروف مع ّينة.
ويحتجان بأ ّنه يمكن لبعض السلع القابلة للتخزين مثل
النفط الخام أن تتصرف في بعض األحيان كما لو كانت
سلع ًا غير قابلة للتخزين ،ويشمل ذلك الحاالت التي تكون
فيها مستويات المخزون منخفضة بالنسبة لمتطلبات
االستهالك وأسواق العقود المستقبلية تتسم
فإن هذه السلع في أحيان
بالسيولة العالية .ورغم ذلكّ ،
أخرى تعمل كأصول قابلة للتخزين مثلما يحدث في ظل
ظروف السوق التي ال تتسم بالسيولة تزامن ًا مع تراكم
المخزونات بأحجام كبيرة.
فإن
ميال للتراجعّ ،
أما عندما تشهد أسواق النفط الخام ً
المتوقع ازدياد العرض في المستقبل ،بينما يمكن للتجار
التربح عن طريق بيع النفط في األسواق اآلنية ،وقد
ال يتمكنون من القيام بذلك بسبب نقص المخزونات.
ويميل النفط الخام في ظل هذه الظروف إلى التداول
كسلعة غير قابلة للتخزين ،في حين توفر أسعار العقود
اآلجلة تنبؤ ًا دقيق نسبي ًا عن األسعار اآلجلة وأسعار
التسليم الفوري المقابلة (Emmons and Yeager
.)2002
في حين نجد في فترات تأجيل التسليم أن سعر العقود
المحدد لن يتجاوز السعر الفوري الحالي مضاف ًا إليه
اآلجلة ُ
تكاليف التخزين .أما إذا توفرت مرافق التخزين فسيكون
المتداولون قادرين على شراء النفط من السوق اآلنية
بأموال مقترضة وتخزين النفط ألغراض التسليم اآلجل.
كما وستميل هذه اإلجراءات إلى رفع سعر التسليم
الفوري وخفض سعر العقود اآلجلة وإعادة الثقة لألسواق
بهدف تحقيق التوازن .ويتم في هذه الحالة تطبيق
نظرية التخزين التقليدية ،بحيث يعكس الفرق بين أسعار
التسليم الفوري وأسعار العقود اآلجلة الفائدة المرتجعة
وتكاليف التخزين وعائد المالءمة (((�Emmons and Yea
.)ger 2002
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

هناك تباين آخر في نظرية التخزين الراسخة يعتبر عائد
المالءمة بمثابة حق لخيار الشراء المالي ،مما يعني أن
هذه القيمة تزداد بالتزامن مع تقلبات السوق .بينما نجد
أن العديد من الدراسات قد بينت أن عوائد المالءمة ترتبط
ّ
سلب ًا بمستويات المخزونات ويمكن تقييمها بالتغ ّيرات
التي تحدث في نموذج تسعير خيا ِر سكولز األسود
“Black-Scholes” (Heinkel, Howe, and Hughes
 .)1990; Milonas and Thomadakis 1997فيما تشير
شركة ( )Considine and Larson (2001إلى نموذج
آخر تعتمد فيه مستويات المخزونات على عائد المالءمة
وقيمة الخيارات المتعلقة بتقلب األسعار .حيث يبين هذا
النهج عند اختباره على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي
إلى أن أقساط تأمين المخاطر وعوائد المالءمة ترتبط
بتحديد مستويات توازن المخزونات“ :ترتفع أقساط تأمين
المخاطر بحدة مع ازدياد سرعة تقلّ ب األسعار ،وتساعد
على توضيح سبب تجاوز أسعار البيع الفوري في كثير من
األحيان أسعار التسليم اآلجل (Considine and Larson
.”)2001
كذلك أوضحت العديد من الدراسات األخرى تفوق النهج
القائم على الخيارات لنماذج تقييم التخزين على الطرق
التقليدية التي تعتمد على إجراء حسابات بسيطة أو
تقديرات لتكاليف التنفيذ واألساس وعائد المالءمة
أن من األهمية بمكان
( .)Omura and West 2015غير ّ
أن نالحظ أن هذه الدراسات قد ركزت بصورة حصرية
على خيارات الهامش األفقي ،وهي عبارة عن مواقف
الحق في الشراء
حق (مثلّ :
يتم إنشاؤها عن طريق بيع ّ
في المستقبل) بشأن حجم محدد لألصول بسع ٍر معين،
حق بنفس المبلغ في المستقبل وبذات األسعار.
وشراء ّ
مالحظة :تنشأ قيمة خيار الهامش األفقي من الحقيقة
أن األسعار تنزع إلى االنخفاض خارج خيارات
التي مفادها ّ
المال عند انقضاء أجلها .ويستطيع المتداول بصفة عامة
إعادة شراء الحقوق القصيرة األجل على افتراض أنها خارج
أن الوضع
الدائرة المالية قبل انتهاء تاريخ صالحيتها .إال ّ
األمثل يتمثل في استطاعة بيع المتداولين لخيار الحقوق
الطويلة األجل بسعر أعلى إلغالق مركزهم بشكل مربح
(.)Chen 2019
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يستخدم هذا البحث باالعتماد على نموذج خيارات الهامش
الموصوف أعاله ،النهج القائم على خيار االنتشار المكاني
الذي لديه القدرة على تحسين دقة وإحكام الطرق التي
تعتمد على عوائد المالءمة وتأجيل التسليم وتكلفة
التنفيذ المتعلقة بالمخزونات المخزنة .وينجم هذا عن
الحقيقة التي مفادها أن هذا النموذج يستخدم كافة
المعلومات الموجودة في المنحنيات اآلجلة لجميع أنواع
النفط الرئيسية المتنافسة ،بما فيها وقت التسليم
وأسعار الفائدة وتكاليف النقل .وبالتالي فإنه يتضمن
البيانات األكثر إفادة حول توقعات السوق وحسابات

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

التقلب الضمني في أسعار السلع عبر مجموعة كاملة من
المنحنيات اآلجلة ذات الصلة.
وبإيجاز ،هنالك نظريتان شائعتان لفهم العالقة بين
مستويات المخزونات وهيكل السوق ،هما :نظرية
أقساط التأمين ضد مخاطر التخزين ونظرية التخزين
التقليدية .وإن كان لكل من هاتين النظريتين عناصر
فإن من المسلّ م به عموم ًا وجود عالقة
مثيرة للجدلّ ،
كمية واضحة المعالم بين هيكل السوق ومخزونات النفط
التي تتغير وفق ًا لظروف السوق ومستويات المخزونات.
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البيانات والمتغيرات الرئيسية
نتناول في هذا القسم وصف البيانات المستخدمة في
التحليل وبناء المتغيرات الرئيسية بما فيها مقياس بسيط
لتأجيل التسليم وعائد المالءمة وتكلفة التنفيذ وقيمة
الخيارات الحقيقية .كما أننا نقوم بتقدير هذه المتغيرات
والمحركات الرئيسية لمستويات مخزونات النفط الخام
لثمانية مراكز تخزين دولية رئيسية تقع في الموانئ
البحرية الرئيسية ،وتشمل موانئ :الفجيرة (اإلمارات
العربية المتحدة) وجامناجار (الهند) وكاجوشيما (اليابان)
وميناء لويزيانا للنفط البحري (الواليات المتحدة) وميناء
نينغبو (الصين) وميناء روتردام (هولندا) وميناء سالدانها
باي (جنوب أفريقيا) وميناء سنغافورة وميناء أولسان
(كوريا الجنوبية) ،ونورد الصيغ المستخدمة في الملحق
األول (أ).
استخدمنا قيم العقود المستقبلية اليومية (العقود اآلجلة
لمدة شهرين وتسعة “ ”9أشهر) لغرض احتساب عائد
المالءمة لمعايير النفط الخام الرئيسية األقرب جغرافي ًا
ُ
إلى المواقع المحددة :غرب تكساس الوسيط للويزيانا
( )WTIوخام برنت لروتردام وخام دبي للمواقع الستة
المتبقية .كما تم استخدام القيم المستقبلية لشهرين
وتسعة ( )9أشهر في المستقبل بالنسبة لمعايير خام
غرب تكساس الوسيط وخام برنت كمدخالت لمتغير
تأجيل التسليم ،ولقد تم الحصول على البيانات من
بلومبرغ (.)2019
وكيال لتكلفة رأس المال -أسعار الفائدة
طبقنا -بصفتنا
ً
للبنك المركزي الوطني ذات الصلة السارية في كل يوم
من أيام فترة التقدير اعتبار ًا من يوم  21ديسمبر عام
2015م إلى يوم  25يناير من عام 2019م .ولقد أخذت
هذه المعدالت من المواقع اإللكترونية للبنوك المركزية
المعنية ومن شركة تريامي ميديا الهولندية (.)2019
كما استخدمنا في حالة هولندا سندات كوبون ذات
معدل الفائدة الصفرية لمدة عام واحد والمستمدة من
منحنى القطاع ،بينما استخدمنا بالنسبة لليابان سعر
الفائدة ما بين بنوك لندن للين الياباني ،ولقد أخذنا كلتا
المجموعتين من بيانات بلومبرغ (.)2019
قمنا من أجل تحديد تكلفة التنفيذ بتعديل أسعار التسليم
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

استنادا إلى
الفوري اليومية للنفط الخام لكل موقع
ً
تكاليف الشحن بين كل زوج من الموانئ ،كما تم
احتساب تكاليف الشحن باستخدام معدالت الشحن
الفوري األسبوعي المأخوذة من (Clarksons Research
 ))(2019بالنسبة لناقالت النفط الخام على مسارات
مماثلة .وتم استكمال تكاليف الشحن األسبوعية الناتجة
بالدوالر األمريكي للبرميل ( )b/$للحصول على القيم
اليومية باستخدام إجراء تكرير المفتاح المكعب المستقاة
من شركة ( )Eviewsلإلحصاءات .أما بالنسبة لتكلفة
التنفيذ ،فقد استخدمنا مجدد ًا أسعار البنك المركزي
باعتبارها مقاييس لتكلفة رأس المال.
كذلك تم بصفةٍ يومية احتساب قيمة خيار الهامش لجميع
المواقع المختارة ،واخترنا لكل موقع منها أقرب األنواع
المرجعية من النفط الخام جغرافي ًا وقمنا بمقارنة تكلفة
تسليمها (مساوية ألسعار التسليم الفوري باإلضافة
إلى تكاليف الشحن) بأسعار عدد من أنواع النفط الخام
المتنافسة البديلة التي لها متوسط خطورة مماثل .ففي
حالة ميناء لويزيانا للنفط البحري ( )LOOPالذي تتوفر
فيه معدالت التخزين اليومية ،قمنا بإضافة معدل التخزين
الشهري في يوم معين إلى تكاليف التسليم .ولقد
أخذنا بيانات األسعار الفورية ألنواع النفط الخام إضافة
لتكاليف التخزين في ميناء لويزيانا من (Bloomberg
 ،))(2019بينما قمنا باستقاء بيانات تكاليف الشحن
من ( .))Clarksons Research (2019فيما تمثل أسعار
أن
البنك المركزي مجدد ًا تكلفة رأس المال ،إضافة إلى ّ
تاريخ انتهاء الصالحية الذي تم اختياره لقيمة خيار الهامش
كان شهر ًا واحد ًا اعتبار ًا من تاريخ التقييم.
أما بالنسبة للمتغير التابع -كميات النفط الخام المخزنة-
فقد قمنا باختيار كميات تخزين الصهاريج العائمة ذات
الفوهة العلوية في موانئ روتردام ولويزيانا والفجيرة.
وتم توفير هذه البيانات من جانب (Orbital Insight
.))(2019
يرجى الرجوع إلى الملحق األول (أ) للحصول على وصف
تفصيلي للمصادر التي تم استقاء البيانات والمعادالت
المستخدمة في التقديرات المحددة لهذا البحث.
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التجريبي
الدليل
ّ
تشير نظرية التخزين إلى أن العالقة بين هيكل السوق
أي درجة تأجيل موعد الشراء وتأجيل موعد البيع-ّ
الكمي،
بنحو جيد والقابلة للقياس
والمخزونات المحددة
ٍ
ّ
وأن الطبيعة الدقيقة لتلك العالقة تتغير وفق ًا لتغير
ّ
ظروف السوق .كما يصعب الحصول على البيانات
المطلوبة للتحقق من مدى صحة هذه النظريات :إذ ال
يمكن مالحظة عائد المالءمة وقسط تأمين المخاطر
بصورة مباشرة وتعتبر البيانات المتعلقة بتكاليف التخزين
الحدية مخيفة .إال أنه وعلى الرغم من ذلك ،ينبغي أن
تظهر هذه القيم في تغيرات األسعار الفورية والعقود
اآلجلة للنفط الخام.
كما يجب على المشاركين في السوق الذين يرغبون في
شراء النفط الخام ألغراض االستخدام الالحق أو لمجرد

المضاربة على السلعة ،أن يولوا المزيد من االهتمام
بالعالقة بين أسعار التسليم الفوري والعقود اآلجلة.
أن الكميات مثل عائد المالءمة وقسط
ونتيجة لذلك ،نجد ّ
تأمين المخاطر ترتبط ضمني ًا باألسعار ،حيث ستبين
العالقة بين مستوى المخزونات وهيكل السوق الروابط
الضمنية السابقة مع عائد المالءمة وتكلفة التنفيذ
وقيمة الخيارات.
يبين الشكل رقم ( )3مخطط نقطي لمقياس بسيط
للتسليم المؤجل لخام غرب تكساس الوسيط مقابل
التقديرات الشهرية للمخزونات األمريكية ،وتظهر البيانات
قليال
بوضوح وكما هو متوقع وجود عالقة إيجابية محدبة
ً
بين درجة التسليم المؤجل والمخزونات.

الشكل  .3التسليم المؤجل لخام غرب تكساس الوسيط مقابل المخزونات األمريكية
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المقدر :التسليم المؤجل =  ،yالمخزونات =  ،xعدد المشاهدات =  .R² = 0.7929 ،329تقع فترة
خط االتجاه ُ
العينة بين 03/06/2014م إلى 06/26/2015م.
المصادر :المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات وبلومبرغ والحسابات الداخلية لكابسارك
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التجريبي
الدليل
ّ
الفرضية األولى ( :)1توجد عالقة كمية محددة بصورة
جيدة بين هيكل السوق (تأجيل موعد البيع /تأجيل موعد
التسليم) والمخزونات.
الفرضية الثانية ( :)2تؤدي صيغة خيار االنتشار إلى
نتائج قابلة للمقارنة وقد تكون متفوقة في بعض الحاالت
على النماذج القائمة على نظرية التخزين التقليدية التي
تركز على تكلفة التنفيذ وعائد المالءمة وتأجيل موعد
البيع وتأجيل موعد التسليم.
قمنا بإجراء اختبار االقتصاد القياسي البسيط للعالقة
بين هيكل السوق ومستويات المخزونات المقترحة من
نظرية التخزين وذلك باستخدام القيم الخاصة بعائد
المالءمة والتسليم المؤجل وتكلفة النقل وخيارات
مقدر من البيانات والسالسل الزمنية
الهامش ،كما هو ّ
المذكورة أعاله والصيغ الواردة في الملحق األول (أ) ،وقد
فحص االختبار على وجه التحديد العالقات بين:
(أ) المخزونات وعائد المالءمة.

(ب) المخزونات وتكلفة التنفيذ.
(ج) المخزونات واألساس.
(د) المخزونات وقيمة خيارات الهامش.
تم إيراد نتائج هذا التحليل في الجدول رقم ( ،)1بينما تم
إيراد اإلحصائيات الموجزة للمتغيرات األساسية وهيكل
معادلة االنحدار والنتائج التفصيلية في المالحق ( )Bو()C
و(.)D
أن نتائج السلسلة الزمنية اليومية
ومن غير المستغرب ّ
واألسبوعية للتكرار تدعم نظرية التخزين التقليدية ،بينما
تحمل المعامالت كافة العالمات الصحيحة وتشير إلى
وجود عالقة إيجابية بين األساس والمخزونات .وتعتبر
المعامالت المقدرة لمتغير المخزونات لخيار الهامش
وعائد المالءمة سلبية ،في حين نجد أن معامالت
التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ إيجابية.
كما يبدو أن صيغة خيار الهامش توفر أفضل مالءمة

الشكل  .4مخطط نقطي لعائد المالءمة وتكلفة الترحيل مقابل المخزونات
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التجريبي
الدليل
ّ
أن للمعامل المقدر
لجميع حاالت تواتر البيانات ،ونجد ّ
للمخزونات أهمية إحصائية عبر التكرارات اليومية
بنموذج واحد
واألسبوعية والفصلية للبيانات الخاصة
ٍ
فقط ،فيما تحتوي صيغة خيار الهامش على اعلى جذر
تربيعي (.)R2
توضح األشكال في الشكل رقم ( )4مخطط نقطي
المقدرة لعائد المالءمة وتكلفة التنفيذ مقابل
للقيم
ّ
التقديرات اليومية للمخزونات في ميناء لويزيانا .بينما
يوفر الفحص البصري للسلسلة الزمنية المقدرة مجدد ًا

تحقق ًا واضح ًا من نظرية التخزين التقليدية ،وتوجد عالقة
سلبية بين متغير المخزونات بالنسبة لعائد المالءمة،
بينما نجد عالقة إيجابية بين المخزونات وتكلفة التنفيذ.
مالحظة :لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية بالنسبة
لعينة البيانات وقيمة التخزين وذلك بسبب الطبيعة
االمتالكية للقيم اليومية للتخزين في ميناء لويزيانا التي
وفرتها شركة اوربتال انسايتز (.)Orbital Insights
يمكن التعويل على النتائج التي تم التوصل إليها عبر
فترات زمنية مختلفة بالنسبة للبيانات المنخفضة

الجدول  .1نتائج انحدار هيكل السوق مقابل المخزونات
اليومية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

**-0.0929

0.0018

0.0041

***2.7512

الخطأ المعياري

)(0.0406

)(0.0011

)(0.0093

)(0.24519

المخزونات

0.0538

-0.0015

0.0014

**-0.4408

)(0.0436

)(0.0010

)(0.0224

)(0.2276

األسبوعية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

***-0.6027

**0.0099

0.0017

***2.6742

الخطأ المعياري

)(0.1459

)(0.0048

)(0.0056

)(0.2596

المخزونات

*0.0803

*-0.0022

0.0027

**-0.1458

")"(0.0434

)(0.0011

0.0016

)(0.0701

الشهرية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

0.6562

-0.0355

0.0376

1.4629

الخطأ المعياري

)(0.5376

)(0.0302

)(0.0419

)(0.8266

المخزونات

*-0.1500

0.0019

-0.0019

-0.0198

)(0.0869

)(0.0032

)(0.0079

-0.1412

الفصلية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

-0.2067

-0.0442

0.1344

***4.1034

الخطأ المعياري

)(1.1832

)(0.0557

)(0.1336

)(0.4991

المخزونات

-0.2591

0.0039

0.0079

*-0.1233

)(0.1674

)(0.0072

)(0.0100

)(0.0583

مالحظة :تشير الرموز (**و*) و(***) إلى أن المعامالت المقدرة المكتوبة بالخط الغامق ذات داللة إحصائية عند مستويات  1٪و5٪
و 10٪على التوالي .بينما تكتب األخطاء القياسية بين قوسين ،ويتم احتساب عائد المالءمة وتأخير التسليم بوصفهما التباين
األول ،وال تظهر المعامالت الموسمية االفتراضية.
المصدر :تقديرات كابسارك 2019م وبلومبرج واوربتال انسايتز ()Orbital Insights
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التجريبي
الدليل
ّ
الخيارات .حيث نجد في حالة البيانات اليومية ،أنه تم
أن السببية تعمل في كال االتجاهين ،بحيث
التوصل إلى ّ
يمكن استخدام قيمة خيار الهامش للتنبؤ بالمخزونات
والعكس.

فإن االنحدارات الشهرية والفصلية
التكرار .ورغم ذلكّ ،
ال تؤيد بوضوح النظرية التقليدية للتخزين .حيث نجد
أن نموذج خيار الهامش هو
في حالة البيانات الشهرية ّ
النموذج الوحيد الذي لديه عالمة سلبية صحيحة لمعامل
المخزونات .بينما في حالة البيانات الفصلية ،تكون
لنمذجة تكلفة التنفيذ وخيارات الهامش عالمة صحيحة
على معامل المخزونات ،ولكن يمكن اعتبار معامل خيار
الهامش وحده ذا داللة إحصائية .ال يمكننا -باستثناء
صيغة خيار الهامش باستخدام البيانات الفصلية -أن نكون
أن عينة البيانات المستخدمة في هذا التحليل
واثقين من ّ
بإمكانها التسبب في تغييرات على المخزونات لتفسير
االختالفات في هيكل السوق بتكرارات شهرية وفصلية.

فيما نجد في حالة البيانات األسبوعية والشهرية
أن السببية لم تعمل إال في اتجاه واحد :يمكن
والفصليةّ ،
استخدام التغييرات في المخزونات للتنبؤ بالتغيرات في
قيمة خيارات التخزين.
فإن السلسلة الزمنية للتكرارات
ولكي نلخصّ ،
األسبوعية تقدم أفضل دليل على أنه يمكن استخدام
النظريات التقليدية للتخزين لشرح االختالفات في هيكل
السوق.

تم إجراء اختبار جرانجر للعالقة السببية في محاولة
لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام التغييرات التي تطرأ
على المخزونات للتنبؤ بالتباينات التي تحدث في هيكل
السوق من عدمه ،كما تم قياسها وفق ًا لقيمة خيار
الهامش .لذا يحدد هذا االختبار ما إذا كانت التحوالت في
المخزونات تتقدم وتسبق غيرها وبالتالي ونتيجة لذلك
يتسبب اختبار جرانجر في حدوث تغييرات في قيمة

بينما يبدو نموذج خيار الهامش عبر البيانات اليومية
واألسبوعية والفصلية أنه النهج األكثر قوة وثرا ًء
بالمعلومات ،ويكون لمعامل خيار الهامش للمخزونات
أهمية إحصائية بالنسبة لكل من هذه التكرارات ،ويوفر
نهج خيار الهامش أفضل قيمة للجذر التربيعي ( )R2ويعد

الشكل  .5لمحة سريعة عن قيم تخزين النفط الخام العالمي ،بتاريخ  25يناير من عام 2019م

أولسان

ميناء روتردام

ميناء نينغبو

ميناء كاغوشيما

ميناء الفجيرة

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

ميناء جامناجر
ميناء سنغافورة

ميناء خليج سالدانها

غرامة التأجيل

مالحظة:
عائد المالءمة=
تكلفة التنفيذ=
قيمة خيارات الهامش=
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التجريبي
الدليل
ّ
النموذج األكثر موثوقية والمالئم لكل هيكل من هياكل
السوق حسبما تم قياسه بإحصاء ‘’ف.”F /
فيما نجد أن الشكل رقم ( )5يب ّين لمحة موجزة عن
القيم المحسوبة لعائد المالءمة وتكلفة التنفيذ وقيمة
خيار الهامش في اليوم األخير من فترة دراسة العينة
وهو يوم  25من شهر يناير لعام 2019م .حيث بدأ
السوق العالمي للنفط في ذلك اليوم متوازن ًا بشكل
جيد ومعقول ،مع ارتفاع تداول المخزونات بشكل طفيف
متجاوز ًا متوسطها المتحرك لمدة خمس ( )5سنوات في
الواليات المتحدة (ميناء لويزيانا) ،وتقل بقدر طفيف
عن المتوسط في أوروبا (ميناء روتردام) .ولقد انعكس
ذلك على هيكل السوق ،حيث أظهر خام غرب تكساس
طفيفا عند  1.34دوالر للبرميل ،فيما
تأجيال
الوسيط
ً
ً
شهد خام برنت ثبات ًا عند  0.06دوالر للبرميل ،وتراجع خام
الشرق األوسط ودبي إلى  1.04دوالر للبرميل.
أن قيمة الخيارات تعتبر األعلى في
ومن غير المفاجئ ّ
روتردام وهو ما يشير إلى القيمة التي ينبغي الحصول
أن من
عليها عن طريق تحويل اإلمدادات إلى أوروباُ ،
حيث ّ

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

شأن هذا دفع المخزونات مجدد ًا نحو متوسطها المتحرك
لمدة خمس ( )5سنوات .أما عائد المالءمة فيبلغ أعلى
المعدالت في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا ،مما
يعني أن المخزونات في تلك المناطق كانت أقل بكثير
من متوسطها المتحرك لمدة خمس ( )5سنوات .وفي
واقع األمر ،تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة ()IEA
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( )OECDوالمبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر
البيانات ( )JODIإلى أنها كانت بالفعل لمحة موجزة دقيقة
عن المخزونات النفطية العالمية في ذلك الوقت ،حيث
تم قياس مخزونات النفط الخام التجارية بمستويات
أعلى من متوسطها المتحرك لمدة خمس ( )5سنوات
بفارق
في الواليات المتحدة األمريكية ،وأدنى منها
ٍ
طفيف في مناطق منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي بالنسبة لبقية العالم ،حيث بلغت المخزونات
معدل  88٪فقط من المتوسط المتحرك لخمس سنوات
.))IEA 2019; JODI 2019
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الملخص
إننا نسعى بجد لتحديد وجود أو عدم وجود عالقة كم ّية
واضحة المعالم بين هيكل السوق ألسعار النفط الخام
ومستويات المخزونات ،أو يمكننا القول إننا نسعى بطابع
عملي أكثر إلى معرفة درجة االنحدار التي ينبغي أن يصلها
ّ
تأجيل التسليم في أسواق النفط الخام بالنسبة للتخزين
“بحيث يتساوى سعر التنفيذ مع السعر الجاري” ،وبالتالي
ضمان ارتفاع مستويات التخزين.
كذلك يقدم هذا البحث مساهمتين لتكونا إضافة
فاعلة للمنشورات الموجودة ،أولهما تحليل البيانات
اليومية للمخزونات التي تم جمعها من صور األقمار
الصناعية المباشرة ،مما يسهل إجراء دراسة تفصيلية
عن السلوكيات اليومية ألسواق النفط العالمية .أما
المساهمة الثانية فتتمثل في تطبيق النهج القائم على
خيار الهامش لنمذجة سلوك استجابات أسعار السلع
األساسية للتغيرات في مستويات المخزونات.
تؤكد النظريات السائدة بشأن التخزين وجود عالقة
الكمي بين هيكل السوق
واضحة المعالم وقابلة للقياس
ّ
(أي :تأجيل التسليم والتسليم المؤجل) ومستويات
ّ
المخزونات ،وهذا مجرد افتراض ثبت بالدليل صعوبة
التحقق من صحته .إذ يصعب ،إن لم يكن من المستحيل
تقدير حجم الحقائق المجردة ،مثل وجود العالقة السلبية
بين عائد المالءمة ومستويات المخزونات والتي القت
قبوال من جانب الصناعة بصفةٍ عامة .ومعلوم بالضرورة
ً
أن معظم معامالت التخزين تتم من خالل إبرام اتفاقيات
ّ
وعقود ثنائية ،مما يعني أن البيانات تكون غير متاحة
أن المتغيرات األساسية مثل عائد
لعامة الجمهور .كما ّ
المالءمة وتكلفة التنفيذ و أقساط تأمين المخاطر ،تكون
غير قابلة للرصد بكل بساطة.
كما توضح النتائج التي تم التوصل إليها أن النظريات
األساسية للمخزونات تصدق بالنسبة للتكرارات اليومية
واألسبوعية -بنا ًء على نماذج تكلفة التنفيذ وأقساط
تأمين المخاطر -ولكن تتناقص موثوقيتها في األطر
الزمنية األطول.
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أن النموذج القائم على خيار االنتشار المكاني
لقد بي ّنا ّ
قابال للتطبيق بالنسبة للمنهجيات التي تغلب
بديال
يوفر
ً
ً
عليها السمة التقليدية ،كما يمكن استخدامه لتقدير
عوائد المالءمة الضمنية وسعر التخزين االعتباري.
حيث يستخدم هذا النهج كل المعلومات الموجودة
في منحنيات العقود اآلجلة لجميع األنواع المتنافسة
من النفط الخام ،وبالتالي يدمج كافة المعلومات ذات
الصلة حول توقعات السوق باإلضافة إلى حساب التقلب
الضمني ألسعار السلع عبر النطاق الكامل لمنحنيات
العقود اآلجلة.
ويتم في آخر األمر احتساب متغيرات التخزين الثالثة غير
المؤكدة التي تدفع مستويات المخزونات العالمية من
النفط الخام -تكلفة التنفيذ وعائد المالءمة وقيمة خيارات
الهامش -لمواقع التخزين الرئيسية ،مما يوفر لمحة موجزة
أي وقت اعتبار ًا من
عن مخزونات النفط العالمية في ّ
يوم  21ديسمبر عام 2015م حتى يوم  25يناير لعام
2019م .ولقد قمنا بتقدير هذه المتغيرات لثمانية مراكز
تخزين دولية رئيسية تقع في الموانئ البحرية الرئيسية،
وهي :ميناء الفجيرة (اإلمارات) وميناء جامناجار (الهند)
وميناء كاجوشيما (اليابان) وميناء لويزيانا (الواليات
المتحدة األمريكية) وميناء نينغبو (الصين) وميناء
روتردام (هولندا) وميناء خليج سالدانها (جنوب إفريقيا)
وميناء سنغافورة وميناء أولسان (كوريا الجنوبية) .كما
ستكون هذه اللمحة الموجزة عن المخزونات العالمية
متاحة على الموقع اإللكتروني لكابسارك ،إضافة لتوفر
مجموعة البيانات األساسية عند الطلب.

إلى أين سنتجه اآلن؟
تقدم “اللمحة الموجزة” للمخزونات العالمية المقدمة
في هذه الدراسة لمحة فريدة عن حالة أسواق النفط
العالمية .وقد يكون هنالك سوق نفط “متوازن” في
أي وقت معين ،أو فائض أو نقص إقليمي أو عالمي في
ّ
النفط الخام .وربما تؤدي التغييرات في الطلب والعرض
إلى حدوث تفاعالت على أسعار االفتتاح وتعيد السوق
أن العواقب
إلى حالة التوازن السابقة .ونجد رغم ذلكّ ،
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أي اضطراب سياسي أو اقتصادي
المحتملة لحدوث ّ
ُمعين غير واضحة المعالم ويبدو أنها تعتمد على الظروف
الراهنة للسوق.
من الواضح أن العالقة الكمية بين هيكل السوق
والمخزونات كما يتضح من التقديرات اليومية للمحركات
األساسية الثالثة لمستويات المخزونات -عائد المالءمة
وقيمة خيارات الهامش وتكلفة التنفيذ -تختلف بصورة
مستمرة مع ظروف السوق باختالف المناطق واألزمنة.
كما نوصي بإجراء المزيد من الدراسات في البحوث
المستقبلية بشأن الطبيعة المتغيرة لهذه العالقات واآلثار
مقرري السياسات ،وسيكون من المثير
المقابلة لها على
ّ

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

لالهتمام على وجه التحديد –في ظل وجود مجموعة من
الخصائص األساسية لألسواق -دراسة األسئلة التالية:
( )1ما مدى ارتفاع المخزونات قبل أن يقال إن تخفيضات
أوبك لإلنتاج النفطي قد أعادت بنجاح التوازن إلى أسواق
النفط العالمية؟ ( )2ماهي درجة االنحدار التي ينبغي أن
يصلها تأجيل التسليم في أسواق النفط الخام بالنسبة
للتخزين “بحيث يتساوى سعر التنفيذ مع السعر الجاري”،
مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التخزين؟ ( )3ما هي
أي
الخصائص الرئيسية التي تحدد أوضاع األسواق في ّ
وقت معين ،وهل يوجد مسار مستقر بين دول السوق
المختلفة؟
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تقديرات االستالم المؤجل وعائد المالءمة وتكلفة التنفيذ وخيارات الهامش:
تكون الصيغ المستخدمة في االستالم المؤجل وعائد المالءمة وتكلفة التنفيذ وخيار الهامش على النحو التالي

االستالم المؤجل:
وأن  )P(tسعر
لنفترض أن ( F(t,Tسعر العقود اآلجلة في الوقت ( )tلتسليم النفط الخام في وقتٍ الحق (ّ ،)T
التسليم الفوري للنفط الخام في الوقت (.)t
يتم احتساب التسليم المؤجل على أنه العائد البسيط من شراء السلعة في الوقت ( )tوبيعها للتسليم في الوقت
أن سعر العقود
إن ( P(tألغراض هذا التحليل تساوي سعر النفط الخام في الوقت ( ،)t = 2كما ّ
( )Tأو (ّ .F(t,T) – P(t
اآلجلة لمدة شهرين باألساس ،وتساوي ( )Tسعر العقود اآلجلة بعد سبعة ( )7أشهر ،أو سعر العقود اآلجلة لمدة تسعة
بدال من ( )t = 1لتضمين التباينات اإلحصائية الناشئة خالل األيام القليلة
( )9أشهر .ملحوظة :بدأنا في الشهر (ً )t = 2
الماضية من أسبوع تقديم العطاءات ،وهو األسبوع الماضي قبل إغالق التداول على مختلف العقود المستقبلية
للنفط الخام .ونستشهد بمثال واحد :يتم إغالق عقود خام غرب تكساس الوسيط في يوم العمل الثالث قبل اليوم
الخامس والعشرين ( )25من الشهر الذي يسبق شهر التسليم (.)CME Group 2019
مالحظة :عادة ما يحدث في األسواق اآلجلة أكبر حجم تداول خالل األيام القليلة األخيرة من أسبوع تقديم العطاءات،
حيث يتعين خالله إغالق كافة المراكز المالية.

عائد المالءمة:
إن عائد المالءمة الحدية ( C(t,Tكما ذكرنا آنف ًا هو عبارة عن عائد (أو تكلفة) تعود إلى مالك األصول العينية مثل برميل
ّ
النفط الخام .فإذا كانت أسعار العقود اآلجلة وأسعار التسليم الفوري وتكاليف االقتراض ووقت االستحقاق معروفة،
فيمكن احتساب عائد المالءمة الحدية على أنه الفرق البسيط بين سعر الفائدة (معدل االقتراض) وأزمنة ( )T/1السجل
الطبيعي ألسعار العقود اآلجلة مقسوم ًا على سعر التسليم الفوري (.)Smith 2019

فإن:
لذلك ّ

تكلفة التنفيذ:
تشير تكلفة التنفيذ إلى إجمالي التكاليف المتكبدة نتيجة لالحتفاظ بسلعة ما في حالة التخزين ،أو ما يعادل العائد
محل العقد .ويمكن تقديرها حسب األساس أو بالنسب المئوية على أنها (F(t,T)-
الصافي من تحمل األصل األساسي ّ
وأي تأمينات ضرورية ونفقات الفائدة ذات الصلة
 )S(T))/S(Tوتتضمن النفقات المادية لتخزين السلعة في وقت معين ّ
(مثل السندات وحسابات الهامش أو القروض) وتكلفة الفرص البديلة المرتبطة بالموقف المعني (.)Chen 2018
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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فإن:
لذلك ّ

حيث تمثل ( CC(t,Tتكلفة التنفيذ.

قيمة خيار الهامش:
يتبع احتساب قيمة خيار الهامش المنهجية الموضحة في ورقة كابسارك البحثية بعنوان “وضع قيمة على مبيعات
حيث
التسليم الفوري من جانب مرفق تخزين النفط المشترك” (ُ .)Considine, Wu, Al-Fawzan, and Six 2019
تعكس هذه القيمة المبلغ الذي سيدفعه الجهات الفاعِ لة في السوق لضمان الحق في شراء النفط الخام من المورد
المرجعي الرئيسي في أقرب مركز تخزين “ميناء” دولي رئيسي ( .)Carmona 2003وسيعتمد هذا بدوره على سعر
إمدادات النفط الخام من المنافسين العالميين اآلخرين ويمكن تقديره كعقد خيار أوروبي بسيط.
يتم تعريف السعر ( )pبأنه القيمة السوقية المجزية للخيار األوروبي ،ويتم تقديمه وفق ًا للمعادلة التالية:

حيث:
 = Kمستوى سعر التنفيذ :يوضع مساوي ًا للصفر.
 = Tتاريخ انتهاء الصالحية :من المتوقع أن ينتهي الخيار بعد شهرين من تاريخ القيمة أو التسوية.
= s1السعر المرجعي للنفط الخام على ظهر السفينة ( )FOBفي موقع أقرب مركز تخزين رئيسي باإلضافة إلى
تكاليف النقل.
= s2سعر كل أنواع النفط المتنافسة من صناعة النفط األمريكية تسليم على ظهر السفينة والقابلة للمقارنة في
منشأة التخزين في الوقت ( ،)tباإلضافة إلى تكاليف النقل (تعد خطورة صناعة النفط األمريكية [ ]APIهي
المقياس القياسي لمدى خفة وثقل السائل البترولي بالمقارنة مع الماء).
 = rسعر الفائدة على المدى القصير خالي ًا من المخاطر.
مالحظة :يستمد خيار الهامش قيمته من الفرق في األسعار بين اثنين أو أكثر من األصول ،ويتم تداولها في الغالب
فإن خيارات الهامش غالب ًا ما تعتمد على الفرق
خارج البورصة عوض ًا عن طرحها للتداول المعتاد .أما في أسواق السلعّ ،
في أسعار األصول في موقعين أو أكثر ،ونقاط مدرجة في التقويم أو المستوى أو الجودة والمدخالت مقابل المخرجات

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

24

الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

في عملية اإلنتاج ،مثل فروق األسعار وهوامش فروق األسعار ( .)Durrleman) 2003يعتمد هذا المثال المحدد على
الهامش المكاني ،بحيث تعكس قيمة خيار هامش الشراء القيمة السوقية المجدية لقيمة الحقوق ،وليس االلتزام
المقابل بشراء مبيعات التسليم الفوري على ظهر السفينة في إحدى مراكز التخزين الرئيسية في موعد آجل .وقد تم
تحديد سعر التنفيذ هنا مساوي ًا للصفر ،حيث يتم تضمين تكلفة نقل النفط الخام إلى مركز التخزين الدولي الرئيسي
في موعد آجل في ( S1)0و(.S2(0
الجدول أ .1عائد المالءمة وتكلفة التنفيذ وتقديرات قيمة الخيارات الحقيقية
ميناء الفجيرة

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء جامناجار

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء كوشيجما

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)
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ميناء لويزيانا للنفط البحري

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء نينغبو

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء روتردام

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)
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ميناء خليج سالدانها

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء سنغافورة

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

ميناء أولسان

قيمة خيار الهامش بالدوالر (المحور األيمن)

تكلفة التنفيذ ( %المحور األيسر)

عائد المالءمة ( %المحور األيسر)

Table A1. Convenience yield
Sources

Data Description

Inputs

Location

9-month crude oil future price,
$/b

Fujairah

وأسعاره
لهيكل سوق النفط ومخزوناته
التجريبي:
التحليل
ّ
DKI9 Dubai crude oil index
Bloomberg
)(2019
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الجدول أ .1عائد المالءمة
الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اإلماراتي

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء جامناجار (الهند)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء جامناجار (الهند)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء جامناجار (الهند)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الهندي

تريامي ميديا ()2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :JY0001Mمؤشر الاليبور (سعر اإلقراض
ما بين البنوك في لندن) بالين الياباني – معدل
شهر واحد

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة مؤشر النفط الخام  CL9لخام غرب تكساس
الوسيط
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر النفط الخام  CL9لخام غرب تكساس
الوسيط

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

المعدل الرئيسي لنظام االحتياط الفدرالي

تريامي ميديا ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني

تريامي ميديا ()2019

ميناء روتردام(هولندا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر نفط خام برنت ()CO9

بلومبرج ()2019

ميناء روتردام(هولندا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر النفط الخام لخام برنت ()CO2

بلومبرج ()2019

ميناء روتردام(هولندا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :EUR BS175 BVAL Crv ZRمعدل السند
الصفري لعام واحد

بلومبرج ()2019

ميناء خليج سالدانها(جنوب
أفريقيا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء خليج سالدانها(جنوب
أفريقيا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء خليج سالدانها (جنوب
أفريقيا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للمصرف االحتياطي
لجنوب أفريقيا

تريامي ميديا ()2019

ميناء سنغافورة

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

28

الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء سنغافورة

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

ميناء سنغافورة

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

متوسط مرجح لمعدل سعر الفائدة على القروض
ليوم واحد في سنغافورة

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء أولسان (جمهورية
كوريا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء أولسان (جمهورية
كوريا)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

أولسان (جمهورية كوريا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك كوريا

تريامي ميديا ()2019

المصدر :كابسارك

الجدول أ .2تكاليف التنفيذ (إجمالي التكاليف المتكبدة نتيجة لالحتفاظ بسلعة ما في حالة التخزين)
الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

سعر التسليم الفوري للنفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون (،)2019

ميناء جامناجار (الهند)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الهندي

أبحاث كابسارك

ميناء جامناجار (الهند)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

تريامي ميديا ()2019

ميناء جامناجار (الهند)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :JY0001Mمؤشر الاليبور (سعر اإلقراض
ما بين البنوك في لندن) بالين الياباني – معدل
شهر واحد

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون (،)2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر خام غرب تكساس الوسيط :مؤشر تكلفة
التخزين LPS1 LOOP

أبحاث كابسارك

ميناء كاغوشيما (اليابان)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

المعدل الرئيسي لنظام االحتياط الفدرالي

بلومبرج ()2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحرى
(LOOPأمريكا)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

سعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني

تريامي ميديا ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر النفط الخام  CL9لخام غرب تكساس
الوسيط

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

المعدل الرئيسي لنظام االحتياط الفدرالي

تريامي ميديا ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة تسعة
( )9أشهر (دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI9

بلومبرج ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام لمدة
شهرين (( )2دوالر /للبرميل)

مؤشر دبي للنفط الخام ()DKI2

بلومبرج ()2019

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء نينغبو(الصين)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني

تريامي ميديا ()2019

ميناء روتردام(هولندا)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر برنت  :EUCRBRDTتكلفة الشحن إلى
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء روتردام(هولندا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :EUR BS175 BVAL Crv ZRمعدل السند
الصفري لعام واحد

بلومبرج ()2019

ميناء خليج سالدانها(جنوب
أفريقيا)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء خليج سالدانها (جنوب
أفريقيا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للمصرف االحتياطي
لجنوب أفريقيا

تريامي ميديا ()2019

ميناء سنغافورة

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء سنغافورة

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

متوسط مرجح لمعدل سعر الفائدة على القروض
ليوم واحد لسنغافورة

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء أولسان (جمهورية
كوريا)

السعر اآلني لتسليم النفط الخام (دوالر/
للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء أولسان (جمهورية
كوريا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك كوريا)

تريامي ميديا ()2019

المصدر :كابسارك

الجدول أ .3الخيار الهامشي
الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 :BFVDمؤشر  USCRHLSEالعربي المتوسط
إلى آسيا ،تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء الفجيرة (اإلمارات)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء جامناجار (الهند)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

العربي الخفيف إلى آسيا ،تكلفة الشحن إلي
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء جامناجار (الهند)

تسليم الخام البديل

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 :BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء جامناجار (الهند)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الهندي

تريامي ميديا ()2019

ميناء كاغوشيما (اليابان)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

العربي الخفيف إلى آسيا ،تكلفة الشحن إلى
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

30

الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء كاغوشيما (اليابان)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء كاغوشيما (اليابان)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :JY0001Mمؤشر الاليبور (سعر اإلقراض
ما بين البنوك في لندن) بالين الياباني – معدل
شهر واحد

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

مؤشر  ،USCRHLSEمؤشر تكلفة التخزين LPS1
LOOP

بلومبرج ()2019

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء لويزيانا للنفط البحري
(LOOPأمريكا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

المعدل الرئيسي لنظام االحتياط الفدرالي

تريامي ميديا ()2019

ميناء نينغبو(الصين)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

العربي الخفيف إلى آسيا ،تكلفة الشحن إلى
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء نينغبو(الصين)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء نينغبو(الصين)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك الشعب الصيني

تريامي ميديا ()2019

ميناء روتردام(هولندا)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

مؤشر برنت  ،EUCRBRDTتكلفة الشحن إلي
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء روتردام(هولندا)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDالعربي الخفيف إلى أوروبا ،مؤشر
 ،USCRLLSSتكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء روتردام(هولندا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

مؤشر  :EUR BS175 BVAL Crv ZRمعدل السند
الصفري لعام واحد

بلومبرج ()2019

ميناء خليج سالدانها(جنوب
أفريقيا)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

العربي الخفيف إلى أوروبا ،تكلفة الشحن إلى
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء خليج سالدانها(جنوب
أفريقيا)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء خليج سالدانها (جنوب
أفريقيا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي للمصرف االحتياطي
لجنوب أفريقيا

تريامي ميديا ()2019

ميناء سنغافورة

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

مؤشر سوق دبي المالي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء سنغافورة

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

متوسط مرجح لمعدل سعر الفائدة على القروض
ليوم واحد لسنغافورة

اقتصاديات التجارة ()2019

ميناء سنغافورة

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

متوسط مرجح لمعدل سعر الفائدة على القروض
ليوم واحد لسنغافورة

اقتصاديات التجارة ()2019

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

31

الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

الموقع

المدخالت

وصف البيانات

المصادر

ميناء أولسان
(جمهورية كوريا)

المعيار القياسي لتسليم النفط الخام
(دوالر /للبرميل)

العربي الخفيف إلى آسيا :تكلفة الشحن إلى
الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

ميناء أولسان
(جمهورية كوريا)

تسليم الخام البديل (دوالر /للبرميل)

مؤشر URALS Med CIF URAMM K18
 ،BFVDمؤشر برنت  ،EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  ،EUCRESPOمؤشر ،USCRLLSS
تكلفة الشحن إلى الموقع

بلومبرج ( ،)2019أبحاث
كالركسون ( ،)2019أبحاث
كابسارك

أولسان
(جمهورية كوريا)

النسبة المئوية ( )٪لتكلفة رأس المال

سعر الفائدة الرئيسي لبنك كوريا

تريامي ميديا ()2019

المصدر :كابسارك

بيانات المخزوناتSavitzky-Golay Smoothing Filters :
تم الحصول على بيانات المخزونات اليومية من شركة  Orbital Insightsاألمريكية للتحليالت ،فيما تم استخدام
مرشح  Savitzky-Golayللتخفيف من الشوشرة الناتجة عن إجراءات جمع بيانات األقمار الصناعية وتقوية اإلشارة إلى
أقصى حد ممكن لتغطي معدل الشوشرة (.)Press 1996
المعادلة العامة لفلتر ( )Savitzky and Golayعلى النحو التالي:

حيث:
 = Filtxtالقيمة المرشحة (المفلترة) من xt
 = hالقيمة المعطاة في الجدول رقم ()A.4
 = aiمعامالت متعددة الحدود.
 = npعدد نقاط البيانات المستخدمة للتجانس.
 = xtالسالسل الزمنية غير المرشحة.

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق األول (أ) :البيانات والمتغيرات الرئيسية

الجدول أ .4تمهيد سلسلة متعددة الحدود (السالسل المكعبة المتعددة الحدود)
NP

h

a0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

5

35

17

12

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

21

7

6

3

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

231

59

54

39

14

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

11

429

89

84

69

44

9

-36

0

0

0

0

0

0

0

13

143

25

24

21

16

9

0

-11

0

0

0

0

0

0

15

1105

167

162

147

122

87

42

-13

-78

0

0

0

0

0

17

323

43

42

39

34

28

18

7

-6

-21

0

0

0

0

19

2261

269

264

249

224

189

144

89

24

-51

-136

0

0

0

21

3059

329

324

309

284

249

204

149

84

9

-76

-171

0

0

23

805

79

78

75

70

63

54

43

30

15

-2

-21

-42

0

25

5175

467

462

447

422

387

343

287

222

147

62

-33

-138

-253

مالحظة :المعامالت المتعددة المحدودة متماثلة بحيث يتم سرد المعامالت اإليجابيةai = a-i ،
المصدر :كابسارك

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الثاني (ب) :ملخص اإلحصاءات
يوضح الجدول ( )B1بعض اإلحصاءات األساسية لمستويات التسليم المؤجل ومخزونات النفط الخام وعائد المالءمة
وقيمة خيار الهامش للتكرارات اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية.
إن متوسطات التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ وعائد المالءمة وخيار الهامش بالنسبة إلى السالسل الزمنية
كما ّ
اليومية واألسبوعية ،تعتبر كلها إيجابية وبها انحرافات معيارية عالية جد ًا .بينما تعد درجة انحراف التسليم المؤجل
وتكلفة التنفيذ وخيار الهامش كلها إيجابية مما يشير إلى وجود ذيل كثيف متجه يمين ،في حين يكون االنحراف في
المخزونات وعائد المالءمة سلبي ًا ،مما يشير إلى وجود ذيل كثيف متجه يسار.
فيما يعد التقرن مرتفع ًا للغاية بالنسبة إلى كل السالسل الزمنية ،مما يشير إلى احتماالت األحداث النادرة ذات
العواقب الهائلة بالنسبة لكافة المتغيرات ،ويرفض اختبار خاركي-بيرا ( )Jarque-Beraالفرضية الباطلة المتمثلة في
أي من السالسل الزمنية بشكل طبيعي.
توزيع ّ
الجدول ب .1إحصاءات موجزة للسالسل الزمنية اليومية
المخزونات

التسليم المؤجل

تكلفة التنفيذ

عائد المالءمة

خيار الهامش

المتوسط

166.2728

5.5800

0.1948

-0.0452

3.4173

الوسط

164.5142

4.6600

0.1278

-0.0488

2.9731

الحد األقصى

184.0706

15.9400

2.1094

0.1542

12.5639

الحد األدنى

144.7955

0.3300

-0.0752

-0.3864

-0.4186

االنحراف المعياري

9.0729

2.8435

0.2815

0.1045

2.8498

االنحراف

-0.2211

0.8217

2.2817

-0.3223

1.1700

التفرطح

2.3207

3.3953

10.3230

2.5195

4.0851

اختبار خاركي-بيرا

31.8869

138.6857

3604.6450

31.3192

322.9623

الترجيح (االحتماالت)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

المجموع

193707.8000

6500.6430

226.3955

-52.5538

3981.2050

مجموع مربعات االنحراف

95817.5700

9411.7530

92.0266

12.6795

9453.5640

المالحظات (المشاهدات اإلحصائية)

1165

1165

1162

1162

1162

ملحوظة :تم تسوية وترشيح خيار الهامش وقيم المخزونات من التشويش باستخدام مرشح  Savitzky-Golayالموضح في الملحق
األول (أ)
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الثاني (ب) :ملخص اإلحصاءات
الجدول ب .2إحصاءات موجزة للسالسل الزمنية األسبوعية
المخزونات

التسليم المؤجل

تكلفة التنفيذ

عائد المالءمة

خيار الهامش

المتوسط

166.2711

5.6066

0.1950

0.0456-

3.4106

الوسط

164.4110

4.6440

0.1304

0497؟0

3.0339

الحد األقصى

183.7490

14.8420

1.7162

0.1389

12.1209

الحد األدنى

144.9884

0.8740

0.0676

0.3660

0.1247

االنحراف المعياري

9.0945

2.8333

0.2806

0.1048

2.8284

االنحراف

0.2180-

0.8090

2.1899

0.3255-

1.1650

التفرطح

2.3061

3.3235

9.3333

2.5238

4.0735

اختبار خاركي-بيرا

6.8001

27.5656

600.3492

6.5868

66.6354

الترجيح (االحتماالت)

0.0334

0.0000

0.0000

0.0371

0.0000

المجموع

40403.8700

1362.4040

47.3954

11.0765-

828.7806

مجموع مربعات االنحراف

20015.6700

1942.6100

19.0501

2.6557

1935.9440

المالحظات (المشاهدات اإاحصائية)

243

243

243

243

243

ملحوظة :تم تسوية وترشيح خيار الهامش وقيم المخزونات من التشويش باستخدام مرشح  Savitzky-Golayالموضح في الملحق
األول (أ)
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

شهدت كل االنحرافات المعيارية انخفاض ًا طفيف ًا كما هو متوقع بالنسبة إلى السلسلة الزمنية الشهرية ،بينما تحتوي
أن اختبار خاركي-بيرا ال يمكنه رفض الفرضية الصفرية
السلسلة الزمنية على ذيول مربحة في جميع األوقات ،غير ّ
المتمثلة في أن مستوى المخزونات وعوائد المالءمة يتم توزيعها بشكل طبيعي.

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

35

الملحق الثاني (ب) :ملخص اإلحصاءات
الجدول ب .3إحصاءات موجزة للسالسل الزمنية الشهرية
المخزونات

التسليم المؤجل

تكلفة التنفيذ

عائد المالءمة

خيار الهامش

المتوسط

166.1618

5.5909

0.1942

0.0451-

3.4272

الوسط

164.1658

4.6514

0.1346

0.0434-

3.1719

الحد األقصى

182.6546

13.3625

1.1803

0.1125

10.4239

الحد األدنى

146.1536

0.9461

0.0635

0.3660-

0.3022

االنحراف المعياري

9.0857

2.7785

0.2723

0.1049

2.5272

االنحراف

0.2130-

0.8309

2.8858

0.2930-

0.8497

التفرطح

2.3018

3.3032

6.9736

2.3398

3.2877

اختبار خاركي-بيرا

1.5608

6.6578

70.0332

1.8180

6.9322

الترجيح (االحتماالت)

0.4582

0.0358

0.0000

0.4029

0.0312

المجموع

9305.0630

313.0905

10.8753

2.5284-

191.9246

مجموع مربعات االنحراف

4540.1970

424.5887

4.0783

0.6049

351.2706

المالحظات (المشاهدات اإلحصائية)

56

56

56

56

56

ملحوظة :تم تسوية وترشيح خيار الهامش وقيم المخزونات من التشويش باستخدام مرشح  Savitzky-Golayالموضح في الملحق
األول (أ)
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

أما فيما يتعلق بالسلسلة الزمنية الفصلية ،فتشير إحصائيات اختبار خاركي-بيرا إلى أنه يتم عادة توزيع كل السالسل
الزمنية ،كما أن متوسط التسليم المؤجل مجدد ًا وتكلفة التنفيذ وعائد المالءمة وخيار الهامش تعتبر كلها إيجابية ولها
انحرافات معيارية عالية للغاية .بينما تعد درجة انحراف التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ وخيار الهامش كلها إيجابية ،مما
يشير إلى وجود ذيل أثقل متجه يمين ،في حين يكون انحراف المخزونات وعائد المالءمة سلبي ًا ،مما يشير إلى وجود ذيل
أثقل متجه يسار.
فإن التقرن يعد مرتفع ًا للغاية وهو ما يشير إلى عمليات توزيع ( )fat-tailedلجميع
بالنسبة إلى كل السالسل الزمنيةّ ،
المتغيرات.

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ

36

الملحق الثاني (ب) :ملخص اإلحصاءات
الجدول ب .4إحصاءات موجزة للسالسل الزمنية الفصلية
المخزونات

التسليم المؤجل

تكلفة التنفيذ

عائد المالءمة

خيار الهامش

المتوسط

165.8345

5.6374

0.1790

0.0381-

3.3282

الوسط

164.7094

4.7115

0.1183

0.0392-

2.9279

الحد األقصى

180.1008

12.0879

0.8643

0.1108

6.8082

الحد األدنى

148.3084

1.5690

0.0626

0.2327-

0.0668

االنحراف المعياري

9.0892

2.6120

0.2468

0.1035

1.7940

االنحراف

0.2326-

0.7433

1.2949

0.2466-

0.2486

التفرطح

2.2944

2.9288

4.1296

2.0399

2.3119

اختبار خاركي-بيرا

0.5953

1.8460

6.6526

0.9708

0.6006

الترجيح (االحتماالت)

0.7426

0.3973

0.0359

0.6154

0.7406

المجموع

3316.6900

112.7482

3.5807

0.7613-

66.5640

مجموع مربعات االنحراف

1569.6590

129.6284

1.1570

0.2037

61.1525

المالحظات (المشاهدات اإلحصائية)

20

20

20

20

20

ملحوظة :تم تسوية وترشيح خيار الهامش وقيم المخزونات من التشويش باستخدام مرشح  Savitzky-Golayالموضح في الملحق
األول (أ)
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الثالث (ج) :اختبارات جذر الوحدة
تتمثل الخطوة األولى في تحليل االقتصاد القياسي في إجراء اختبارات جذر الوحدة على جميع المتغيرات ،ويوضح
الجدول ( )C.1نتائج هذه االختبارات الخاصة بالتسليم المؤجل ومستويات المخزونات وعائد المالءمة وقيمة خيار
الهامش بالنسبة للتكرارات اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية .فيما يتم تقدير إحصائيات االختبار بالنسبة
الختبار ديكي وفولر الموسعة واختبارات فيليبس-بيرون .كما يتم تحديد طول التأخير في اختبارات ديكي وفولر
الموسعة ( )ADFوفق ًا لمعايير معلومات شوارتز ،وقد بينت النتائج أن معظم المتغيرات لها جذور وحدة بمستويات
داللة تتراوح نسبتها بين  1٪و 5٪و.10٪
بينما تشير نتائج متغيرات خيار الهامش إلى أنه يمكننا رفض الفرضية الصفرية لجذر الوحدة بمستوى  5٪من األهمية
لكل تكرارات البيانات.
فإن نتائج التكرار األسبوعي غامضة ،حيث يشير اختبار ديكي وفولر الموسع إلى أنه
أما بالنسبة إلى تكلفة التنفيذ ّ
يمكننا رفض الفرضية الصفرية عند مستوى  ،5٪بينما تشير قيمة اختبارات فيليبس-بيرون ( )PPإلى أنه ال يمكننا
رفض الفرضية الصفرية حتى عند مستوى .10٪
يمكننا استناد ًا إلى نتائج االختبارات المختلفة لجذر الوحدة ،رفض فرضية جذر الوحدة لخيار الهامش في كل التكرارات
وتكلفة الحمل عند التكرارات اليومية واألسبوعية .وتم أخذ التباين األول وتم إعادة اختبار كل سلسلة زمنية قبل إدراجها
أن التباين األول في السلسلة الزمنية الجديدة ثابت في جميع الحاالت.
في تحليل االنحدار ،ووجد ّ
الجدول ج .1اختبارات جذر الوحدة
الهامش
(الفرق بين
سعر العرض
والطلب)

األنشطة
الحرجة

اختبار
ديكي
وفولر
الموسع

اختبار
فيليبس-
بيرون

تكلفة المالءمة تكلفة المالءمة

اليومي

المخزونات

التسليم
المؤجل

-1.8265

-3.9133

مستوى 1%

-3.435831

-3.435753

ديكي وفولر الموسع

-2.1990

-2.4717

-3.6247

0.0020

مستوى 5%

-2.863848

-2.863814

الترجيح (االحتماالت)

0.2069

0.1227

0.0055

0.3678

مستوى 10%

-2.56805

-2.568031

فيليبس-بيرون

-2.3309

-2.3934

-3.5443

-1.8661

-4.3286

الترجيح (االحتماالت)

0.1624

0.1438

0.0071

0.3486

0.0004

األسبوعي

المخزونات

التسليم
المؤجل

تكلفة المالءمة تكلفة المالءمة

الهامش
(الفرق بين
سعر العرض
والطلب)

األنشطة
الحرجة

اختبار
ديكي
وفولر
الموسع

اختبار
فيليبس-
بيرون

ديكي وفولر الموسع

-2.1779

-2.2217

-2.8998

-2.1350

-3.6336

مستوى 1%

-3.457865

-3.457286

الترجيح (االحتماالت)

0.2150

0.1992

0.0468

0.2312

0.0058

مستوى 5%

-2.873543

-2.873289

فيليبس-بيرون

-2.4005

-2.0255

-2.5607

-2.0304

-3.6982

مستوى 10%

-2.573242

-2.573106

الترجيح (االحتماالت)

0.1427

0.2758

0.1027

0.2737

0.0047

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الثالث (ج) :اختبارات جذر الوحدة

الهامش
(الفرق بين
سعر العرض
والطلب)

األنشطة
الحرجة

اختبار
ديكي
وفولر
الموسع

اختبار
فيليبس-
بيرون

تكلفة المالءمة تكلفة المالءمة

الشهري

المخزونات

التسليم
المؤجل

-1.8403

-4.9536

مستوى 1%

-3.557472

-3.555023

ديكي وفولر الموسع

-2.5362

-1.8288

-2.3232

0.0001

مستوى 5%

-2.916566

-2.915522

الترجيح (االحتماالت)

0.1128

0.3630

0.1685

0.3576

مستوى 10%

-2.596116

-2.595565

فيليبس-بيرون

-2.4616

-1.9394

-2.2945

-1.8823

-3.5722

الترجيح (االحتماالت)

0.1303

0.3123

0.1773

0.3381

0.0095

الفصلي

المخزونات

التسليم
المؤجل

تكلفة المالءمة تكلفة المالءمة

الهامش
(الفرق بين
سعر العرض
والطلب)

األنشطة
الحرجة

اختبار
ديكي
وفولر
الموسع

اختبار
فيليبس-
بيرون

ديكي وفولر الموسع

0.8576-

1.6042-

1.6581-

1.7006-

3.1568-

مستوى 1%

3.66675-

3.632-

الترجيح (االحتماالت)

0.7760

0.3672

0.4352

0.4110

0.331

مستوى 5%

3.05217-

3.03-

فيليبس-بيرون

2.2722-

1.9314-

1.6808-

1.9716-

4.2336-

مستوى 10%

2.66659-

2.655-

الترجيح (االحتماالت)

0.1900

0.3120

0.4244

0.2956

0.0047

إن القيم التي تم إدراجها هي إحصائيات االختبار واحتمالية الفرضية الصفرية لجذر الوحدة.
ملحوظةّ :
ماكينون ( )1996جانب واحد للقيمة االحتمالية
المصدر :حسابات كابسارك الداخلية

التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج
التجريبية
إننا نتناول بالبحث العالقات القائمة بين هيكل السوق والمخزونات وأسعار النفط وذلك من خالل دراسة مجموعة كبيرة
من أسعار التسليم الفوري للنفط الخام وأسعار العقود اآلجلة والفائدة ومستويات المخزونات ،ولقد أوردنا وصف ًا
لمجموعة البيانات أعاله في قسم “البيانات والمتغيرات الرئيسية”.
ألغراض تحديد العالقة بين هيكل السوق والمخزونات ،فإننا قمنا بتقدير المعادالت االنحدارية المنفصلة لهيكل السوق
على المخزونات والمتغيرات االفتراضية الموسمية لعدد من المتغيرات التابعة -بما فيها ذلك عائد المالءمة والتسليم
المؤجل وتكلفة التنفيذ وقيمة خيار الهامش -في التكرارات اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية.
تتبع االنحدارات المعنية العمل الذي أنجزه الباحثون (Kucher and Kurov (2014), Omura and West (2015) and
 ))Fattouh (2009والمتمثل فيما يلي:

حيث:
 ≡ MStهيكل السوق على النحو المحدد في القائمة التالية من المتغيرات التابعة:
أ .عائد المالءمة
ب .تكلفة التنفيذ
ج .التسليم المؤجل
د .خيار الهامش
 ≡ ∆Invtالمخزونات األسبوعية لساحل الخليج
 ≡ Diالمتغيرات االفتراضية الموسمية
المتغيرات االفتراضية الشهرية الموسمية للتكرارت اليومية واألسبوعية والشهرية.
المتغيرات الفصلية االفتراضية الموسمية للتكرارات الفصلية.
 ≡ αo,β1 γiالمعامالت التقديرية
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية

تم تقدير االنحدارات باستخدام تحليل المربعات الصغرى العادية ( )OLSمع اختالف التباين وثبات االرتباط الذاتي
واألخطاء القياسية والتباين ( )Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=6.0وتم إيراد النتائج في الجداول
من (.)D.1-D.4
يب ّين ( )D.1العالقة المقدرة بين المخزونات وهيكل السوق للسالسل الزمنية اليومية ،ويبلغ طول عينة االنحدارات
اليومية  ،412وتتضمن البيانات اليومية في الفترة اعتبار ًا من يوم  3أكتوبر عام 2016م إلى يوم  30أكتوبر
لعام 2018م( .مالحظة :تم تقصير العينة لتضمين االنقطاعات في مجموعة البيانات المنسوبة إلى إضافة أقمار
صناعية جديدة ووفرت التغطية شركة “ .)”Orbital Insight Companyواتساق ًا مع النظرية التقليدية للتخزين،
أن معامالت مستوى
تعتبر المعامالت المقدرة لمتغ ّير المخزونات لخيار الهامش وعائد المالءمة سلبية ،في حين نجد ّ
لنموذج واحد فقط
التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ تعد إيجابية .ويكون للمعامل المقدر في المخزونات أهمية إحصائية
ٍ
(صيغة خيار الهامش) التي لها أعلى جذر تربيعي (.)R2
بينما أظهرت إحصاءات ( )Dubin Watsonفي حالة صيغ عائد المالءمة وخيارات الهامش ،عالمات واضحة على االرتباط
الذاتي .وأعيد تشغيل االنحدارات باستخدام صيغة بديلة وهي النموذج الخطي العام (خطوات نيوتن-رايفسون/
المقدر بدرجة كبيرة بالنسبة لنموذج خيار الهامش .فيما لم تكن نتائج
ماركوارت) مما أدى إلى تحسين أهمية المعامل
ّ
صيغة عائد المالءمة جيدة كما تم خفض قيم ( )pلكل من ثبات وتغير المخزونات .ولم يتم إيراد النتائج في هذا البحث
نظر ًا لعدم وجود تغيير في المعامالت المقدرة.
تشير إحصائيات  ))Fوإحصائيات ( )Wald Fإلى أنه يمكننا رفض الفرضية الصفرية بحجة عدم وجود أي من المعامالت
المقدرة في االنحدارات باستخدام تكلفة التنفيذ وخيار الهامش ألهمية المتغيرات التابعة .بينما تعد قيم ()F
أن بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية عند حد
لنموذج عائد المالءمة غامضة بعض الشيء ،إال أنها مع ذلك تشير إلى ّ
ألي من
الداللة البالغ  .10٪كما تشير نتائج عائد المالءمة إلى أنه ال يمكننا رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في أن ّ
المتغيرات المستقلة تأثير على مستوى مخزونات النفط الخام.
يشير اختبار جرانجر للعالقة السببية باستخدام  15مالحظة متأخرة إلى أن بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية وأن
التغييرات في المخزونات وفق ًا الختبار جرانجر ليست بسبب تغييرات في متغير خيار الهامش عند مستوى ،5٪
ويمكننا كذلك رفض الفرضية التي مفادها أن قيمة خيار الهامش وفق ًا الختبار جرانجر تسبب تغييرات في المخزونات.
ويمكن الختبار جرانجر للعالقة السببية في حالة التكرار الفصلي ،أن يسير في االتجاهين من المخزونات إلى قيمة خيار
الهامش.
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية
الجدول د .1نتائج االنحدار لهيكل السوق مقابل بيانات المخزونات اليومية
اليومية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

**-0.0929

0.0018

0.0041

***2.7512

األخطاء المعيارية

)(0.0406

)(0.0011

)(0.0093

)(0.24519

المخزونات

0.0538

-0.0015

0.0014

**-0.4408

)(0.0436

)(0.0010

)(0.0224

)(0.2276

N

412

408

409

412

الجذر التربيعي

0.0393

0.0205

0.1276

0.2547

الجذر التربيعي المعدل

0.0104

-0.0092

0.1012

0.2323

المعادالت االنحدارية المنفصلة

0.3364

0.0071

0.0889

1.0882

مجموع المربع التربيعي

45.1581

0.0198

3.1262

472.4617

إحصاءات ()F

1.3612

0.6902

4.8274

11.3641

االحتمالية (إحصاءات ())F

0.1819

0.7612

0.0000

0.0000

االحتمالية (إحصاءات ())wald F-statistic

0.0861

0.5775

0.0000

0.0000

متوسط المتغير التابع

0.0136

0.0002

0.0582

2.6356

المتغير التابع القياسي

0.3382

0.0070

0.0937

1.2419

إحصاءات ()Dubin- Watson

1.9828

1.8722

0.0333

0.0865

إحصاءات ()Wald F

1.6101

0.8704

4.7631

5.0457

مالحظة :تشير *و** و*** إلى أن المعامالت المقدرة المكتوبة بالخط الغامق لها داللة إحصائية عند مستويات  10٪و 5٪و 1٪على التوالي.
بينما تكتب األخطاء المعيارية بين قوسين .ويتم احتساب عائد المالءمة والتسليم المؤجل بوصفهما التباين األول ،وال تظهر المعامالت
االفتراضية الموسمية.
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

المقدرة بين مستويات المخزونات وهيكل السوق للسلسلة الزمنية األسبوعية ،حيث يبلغ
يوضح الجدول ( )D.2العالقة
ّ
طول عينة االنحدارات األسبوعية ( )87وتتضمن البيانات األسبوعية في الفترة اعتبار ًا من يوم  3أكتوبر عام 2016م
إلى يوم  30أكتوبر لعام 2018م( .مالحظة :تم تقصير العينة لتضمين االنقطاعات في مجموعة البيانات المنسوبة
إلى إضافة أقمار صناعية جديدة ،ووفرت التغطية شركة “ .)”Orbital Insight Companyكما تم تقدير االنحدارات
باستخدام تحليل المربعات الصغرى العادية مع اختالف التباين وثبات االرتباط الذاتي واألخطاء القياسية والتباين
( .)Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=4.0تتوافق النتائج مجدد ًا مع النظرية التقليدية للتخزين،
أن معامالت مستوى
أن المعامالت المقدرة لمتغير المخزونات لخيار الهامش وعائد المالءمة سلبية ،في حين نجد ّ
ونجد ّ
المقدر في المخزونات أهمية إحصائية بالنسبة للتسليم
التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ إيجابية .كما يكون للمعامل
ّ
2
المؤجل وصيغة خيار الهامش ،ومرة أخرى تحتوي صيغة خيار الهامش على أعلى جذر تربيعي ( .)R
فيما أظهرت إحصائيات ( )Dubin Watsonفي حالة صيغ خيار الهامش إشارات واضحة على االرتباط الذاتي ،وتم مجدد ًا
إعادة تقدير االنحدار باستخدام النموذج الخطي العام (خطوات نيوتن-رايفسون /ماركوارت) مما قلل من أهمية المعامل
المقدر .وتمت زيادة قيمة ( )pلمعامل المخزونات إلى ( )0.08مما يدل على أهمية مستوى  ،10٪ولم يتم إيراد هذه
ّ
ً
النتائج في هذا البحث نظرا لعدم وجود تغيير في المعامالت المقدرة.
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية
أن بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية التي تفيد بأن أ ّي ًا من المتغيرات الموجودة في
كما تشير إحصاءات ( )Fإلى ّ
االنحدارات التي تستخدم التسليم المؤجل بوصفها متغيرات تابعة لها أهميتها عند مستوى  .10٪كذلك تشير
أن أي ًا من المتغيرات في انحدار أي نموذج
أن بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية التي مفادها ّ
إحصائيات ( )Wald Fإلى ّ
تكون مهمة عند مستوى  .10٪بينما يتم رفض القيمة الصفرية عند مستوى  1٪لصيغ التسليم المؤجل وخيار
الهامش .وتعتبر قيم إحصاءات ( )Wald Fالخاصة بنماذج عائد المالءمة وتكلفة التنفيذ غامضة ،ولكنها تشير إلى
أن بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية بمستوى  10٪من األهمية .كذلك تشير نتائج اختبار ( )Fلنماذج عائد المالءمة
ّ
أن ألي من المتغيرات المستقلة تأثير على
وتكلفة التنفيذ إلى عدم إمكاننا رفض الفرضية الصفرية التي مفادها ّ
مستوى مخزونات النفط الخام.
أن بإمكاننا رفض
ومن ناحية أخرى ،يشير اختبار جرانجر للعالقة السببية الذي يستخدم خمس مشاهدات متباطئة إلى ّ
أن التغييرات في المخزونات ال تؤدي إلى حدوث تغييرات في متغير خيار الهامش عند
الفرضية الصفرية التي مفادها ّ
بأن قيمة خيار الهامش -وفق ًا الختبار جرانجر -ال تسبب تغييرات في
مستوى  ،5٪لكن ال يمكننا رفض الفرضية القائلة ّ
المخزونات .ويمكن الختبار جرانجر للعالقة السببية في حالة التكرار الفصلي ،أن يسير في االتجاهين من المخزونات
إلى قيمة خيار الهامش.
الجدول د .2نتائج االنحدار لهيكل السوق مقابل بيانات المخزونات األسبوعية
األسبوعية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

**0.6027-

0.0099

0.0017

**2.6742

األخطاء المعيارية

)(0.1459

)(0.0048

)(0.0056

)(0.2596

المخزونات

0.0803

0.0022-

0.0027

**0.1458-

)(0.0434

)(0.0011

)(0.0016

)(0.0701

N

87

87

87

87

الجذر التربيعي

0.2336

0.1239

0.1292

0.2731

الجذر التربيعي المعدل

0.1094

0.0182-

0.0120

0.1552

المعادالت االنحدارية المنفصلة

0.6118

0.0138

0.0231

1.1081

مجموع المربع التربيعي

27.7007

0.0140

0.0393

90.8691

إحصاءات ()F

1.8799

0.8719

0.9150

2.3171

االحتمالية (إحصاءات ())F

0.0508

0.5782

0.5365

0.0142

االحتمالية (إحصاءات ())wald F-statistic

0.0000

0.0560

0.0282

0.0006

متوسط المتغير التابع

0.0766

0.0002

0.0025

2.6184

المتغير التابع القياسي

0.6483

0.0136

0.0229

1.2057

إحصاءات ()Dubin- Watson

1.6751

1.6076

1.7145

0.9900

إحصاءات ()Wald F

4.6178

1.8454

2.8454

3.3962

مالحظة :تشير *و** و*** إلى أن المعامالت المقدرة المكتوبة بالخط الغامق لها داللة إحصائية عند مستويات  10٪و 5٪و 1٪على
التوالي .بينما تكتب األخطاء المعيارية بين قوسين .ويتم احتساب عائد المالءمة والتسليم المؤجل بوصفهما التباين األول ،وال تظهر
المعامالت االفتراضية الموسمية.
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

العينة (المعدلة)10.2018–04.2014 :
التجريبي :لهيكل سوق النفط ومخزوناته وأسعاره
التحليل
ّ
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية
المقدرة بين المخزونات وهيكل السوق للسلسلة الزمنية الشهرية ،حيث يبلغ طول
كذلك يوضح الجدول ( )D.3العالقة
ّ
عينة االنحدارات الشهرية ( )55وتتضمن البيانات الشهرية في الفترة اعتبار ًا من شهر أبريل عام 2014م إلى شهر
صوري لتضمين االنقطاعات في مجموعة البيانات المنسوبة
نوفمبر من عام 2018م( .مالحظة :تمت إضافة متغير
ّ
إلى إضافة أقمار صناعية جديدة ،ووفرت التغطية شركة “ ،”Orbital Insight Companyإال أنه لم يتم التوصل إلى
أنها ذات داللة إحصائية على المستوى الشهري) .كذلك تم تقدير االنحدارات باستخدام تحليل المربعات الصغرى
العادية مع اختالف التباين وثبات االرتباط الذاتي واألخطاء القياسية والتباين (Bartlett kernel, Newey-West fixed
أن النتائج التي تم التوصل إليها ليست ذات داللة إحصائية بشكل عام ،وال تقدم أدلة
 .)bandwidth=4.0ونجد مجدد ًا ّ
المقدرة على متغير المخزونات بالنسبة لعائد المالءمة ومستوى
إحصائية على نظرية التخزين التقليدية .أما المعامالت
ّ
أن المعامل المقدر للمخزونات بالنسبة لخيار الهامش
التسليم المؤجل وتكلفة التنفيذ فهي إشارات خاطئة .بينما نجد ّ
عالمة صحيحة ،سوى أنه ليس ذو أهمية من الناحية اإلحصائية عند مستوى  ،10٪ومرة أخرى تحتوي صيغة خيار
الهامش على أعلى جذر تربيعي (.)R2
بينما أظهرت إحصاءات ( )Dubin Watsonفي حالة صيغ خيار الهامش إشارات واضحة على االرتباط الذاتي ،وتم مجدد ًا
إعادة تقدير االنحدار باستخدام النموذج الخطي العام (خطوات نيوتن-رايفسون /ماركوارت) مما قلل من أهمية المعامل
قليال لنموذج خيار الهامش .كما تم خفض قيمة ( )pلمعامل المخزونات إلى ( )0.12مما يدل على أهمية
المقدر
ً
ّ
مستوى  ،12٪ولم يتم إيراد هذه النتائج في هذا البحث نظر ًا لعدم وجود تغيير في المعامالت المقدرة.
أي من
أما إحصاءات ( )Fفتشير إلى ّ
أن ليس بإمكاننا رفض الفرضية الصفرية التي تفيد بأنه ال يمكن استخدام ّ
المتغيرات في االنحدارات لشرح االختالف في المتغ ّير التابع عند مستوى  ،10٪بينما تشير إحصاءات ( )Wald Fإلى
أي من النماذج تكون مهمة عند
عدم إمكاننا رفض الفرضية الصفرية التي مفادها أن أي ًا من المتغيرات في انحدار ّ
مستوى  ،٪ 10مع وجود استثناء محتمل لمواصفات عائد المالءمة التي تكون صالحة عند مستوى .5٪
أن بإمكاننا رفض الفرضية
كذلك يشير اختبار جرانجر للعالقة السببية الذي يستخدم مشاهدتين متباطئتين إلى ّ
أن التغييرات في المخزونات -وفق ًا لهذا االختبار -ال تؤدي إلى حدوث تغييرات في متغير خيار
الصفرية اليي مفادها ّ
بأن قيمة خيار الهامش -وفق ًا الختبار جرانجر -ال
الهامش عند مستوى  ،10٪بيد أنه ال يمكننا رفض الفرضية القائلة ّ
تسبب تغييرات في المخزونات .ويمكن الختبار جرانجر للعالقة السببية في حالة التكرار الفصلي ،أن يسير في
االتجاهين من المخزونات إلى قيمة خيار الهامش.
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية
الجدول د .3نتائج االنحدار لهيكل السوق مقابل بيانات المخزونات الشهرية
الشهرية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

0.6562

0.0355-

0.0376

1.4629

األخطاء المعيارية

)(0.5376

)(0.0302

)(0.0419

)(0.8266

المخزونات

**0.1500-

0.0019

0.0019-

0.0198-

)(0.0869

)(0.0032

)(0.0079

)(0.1412

N

55

55

55

55

الجذر التربيعي

0.2479

0.2744

0.1686

0.3080

الجذر التربيعي المعدل

0.0330

0.0671

0.0689-

0.1103

المعادالت االنحدارية المنفصلة

1.4063

0.0420

0.1683

2.4055

مجموع المربع التربيعي

83.0666

0.0739

1.1902

243.0267

إحصاءات ()F

1.1538

1.3237

0.7098

1.5578

االحتمالية (إحصاءات ())F

0.3461

0.2418

0.7332

0.1422

االحتمالية (إحصاءات ())wald F-statistic

0.2678

0.0405

0.7083

0.4330

متوسط المتغير التابع

0.0609

0.0017

0.0013

3.4322

المتغير التابع القياسي

1.4301

0.0434

0.1628

2.5502

إحصاءات ()Dubin- Watson

1.8531

1.5851

2.6305

1.0331

إحصاءات ()Wald F

1.2766

2.0768

0.7365

1.0392

مالحظة :تشير *و** و*** إلى أن المعامالت المقدرة المكتوبة بالخط الغامق لها داللة إحصائية عند مستويات  10٪و 5٪و 1٪على
التوالي .بينما تكتب األخطاء المعيارية بين قوسين .ويتم احتساب عائد المالءمة والتسليم المؤجل بوصفهما التباين األول ،وال
تظهر المعامالت االفتراضية الموسمية.
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك

المقدرة بين مستويات المخزونات وهيكل السوق للسلسلة الزمنية الفصلية ،حيث
يوضح الجدول ( )D.4أعاله العالقة
ّ
يبلغ طول عينة االنحدارات الفصلية ( )19وتتضمن البيانات الفصلية في الفترة من الربع الثاني لعام 2014م إلى الربع
صوري لتضمين االنقطاعات في مجموعة البيانات المنسوبة
األخير من عام 2018م( .مالحظة :تمت إضافة متغير
ّ
إلى إضافة أقمار صناعية جديدة ووفرت التغطية شركة “ ،”Orbital Insight Companyإال أنه لم يتم التوصل إلى
أنها ذات داللة إحصائية على المستوى الفصلي) .كما تم تقدير االنحدارات باستخدام تحليل المربعات الصغرى العادية
مع اختالف التباين وثبات االرتباط الذاتي واألخطاء القياسية والتباين( (�Bartlett kernel, Newey-West fixed band
فإن النتائج التي تم التوصل إليها ال تكون عموم ًا ذات داللة إحصائية ،كما
 .)width=3.0أما بالنسبة للتكرار الفصليّ ،
أن متغيرات التسليم المؤجل وعائد المالءمة فإنها ال تتوافق مع نظريات التخزين التقليدية وأقساط تأمين المخاطر.
أن المعامالت المقدرة على متغير المخزون لكل من عائد المالءمة ومستوى التسليم المؤجل فهي تحمل عالمات
ونجد ّ
المقدرة للمخزونات بالنسبة لخيار الهامش والتسليم المؤجل تحمل عالمات صحيحة.
أن المعامالت
خاطئة ،بينما نجد ّ
ّ
أما معامل خيار الهامش بالنسبة للمخزونات فهو ذا أهمية إحصائية عند مستوى  .5٪وتحتوي صيغة خيار الهامش على
أعلى جذر تربيعي (.)R2
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الملحق الرابع (د) :المنهجية والنتائج التجريبية
أي عالمات واضحة على االرتباط الذاتي ،بينما
بينما لم تبين إحصاءات ( )Dubin Watsonفي حالة صيغ خيار الهامش ّ
تشير إحصاءات ( Fو )Wald-Fلعائد المالءمة وتكلفة تنفيذ هياكل السوق إلى أنه ال يمكننا رفض الفرضية الصفرية
المتغير التابع عند مستوى
أي من المتغيرات في االنحدارات لشرح االختالف في ُ
التي مفادها أنه ال يمكن استخدام ّ
 .10٪فيما كان متغير التسليم المؤجل غامض َا وغير واضح ،وقد أشارت إحصاءات ( )Wald Fإلى أنه يمكن رفض
الفرضية الصفرية عند مستوى  ،10٪فيما تشير إحصاءات ( )Wald Fوإحصاءات ( )Fبالنسبة لصياغة خيار الهامش إلى
أنه يمكن رفض الفرضية الصفرية عند مستوى .10٪
كذلك يشير اختبار جرانجر للعالقة السببية باستخدام المشاهدات المتباطئة إلى أنه يمكننا رفض الفرضية الصفرية
أن التغييرات في المخزونات ال تسبب تغييرات في متغير خيار الهامش عند مستوى
التي مفادها -وفق ًا لهذا االختبارّ -
بأن قيمة خيار الهامش -وفق ًا الختبار جرانجر -ال تسبب تغييرات في
 ،10٪غير أنه ال يمكننا رفض الفرضية القائلة ّ
المخزونات .ويمكن الختبار جرانجر للعالقة السببية في حالة التكرار الفصلي ،أن يسير في االتجاهين من المخزونات
إلى قيمة خيار الهامش.
الجدول د .4نتائج االنحدار لهيكل السوق مقابل بيانات المخزونات الفصلية
الفصلية

التسليم المؤجل

عائد المالءمة

تكلفة التنفيذ

خيار الهامش

الثابتة

0.2067-

0.0442-

0.1344

**4.1034

األخطاء المعيارية

)(1.1832

)(0.0557

)(0.1336

)(0.4991

المخزونات

0.2591-

0.0039

0.0079

**0.1233-

)(0.0869

)(0.0032

)(0.0079

)(0.1412

N

19

19

19

19

الجذر التربيعي

0.3523

0.3053

0.3265

0.4229

الجذر التربيعي المعدل

0.1672

0.1068

0.1341-

0.2580

المعادالت االنحدارية المنفصلة

2.0411

0.0740

0.1650

1.5873

مجموع المربع التربيعي

85.3278

0.0766

0.3811

35.2741

إحصاءات ()F

1.9037

1.5381

1.6970

2.5645

االحتمالية (إحصاءات ())F

0.1658

0.2450

0.2065

0.0845

االحتمالية (إحصاءات ())wald F-statistic

0.0725

0.2431

0.2805

0.0925

متوسط المتغير التابع

0.1762

0.0049

0.0037

3.3374

المتغير التابع القياسي

2.2367

0.0783

0.1773

1.8427

إحصاءات ()Dubin- Watson

2.0960

1.9406

1.8822

1.4116

إحصاءات ()Wald F

2.7202

1.5451

1.4135

2.4726

مالحظة :تشير *و** و*** إلى أن المعامالت المقدرة المكتوبة بالخط الغامق لها داللة إحصائية عند مستويات  10٪و 5٪و 1٪على
التوالي .بينما تكتب األخطاء المعيارية بين قوسين .ويتم احتساب عائد المالءمة والتسليم المؤجل بوصفهما التباين األول ،وال
تظهر المعامالت االفتراضية الموسمية.
المصدر :العمليات الحسابية الداخلية لكابسارك
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نبذة عن المؤلفين
جينيفر كونسيدين
باحث زائر في كابسارك وزميل أبحاث أول في مركز دراسات سياسات وقوانين الطاقة
والبترول والثروة المعدنية ( )CEPMLPباسكتلندا .وقد تولت فيما سبق قيادة العديد من
المشاريع البحثية التي تتضمن تسعير الخيارات وتقييم الخيارات الحقيقية لألصول المادية
بما فيها مرافق توليد الكهرباء وشركات التخزين وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وعقودها
وإدارة المخاطر وأساليب التحوط واستراتيجيات التداول لمجموعة متنوعة من السلع تشمل
الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط الخام .وعملت كونسيدين بعددٍ من شركات الطاقة
الدولية بما فيها شركة إيكوبترول وترانس كندا لخطوط األنابيب ،وويست كوست للطاقة
وشركة كوستال ودوك للطاقة  ،33وشركة  ANRلخطوط األنابيب .وتعمل حالي ًا رئيسة
تركز على
تحرير لمجلة (سياسات الطاقة) -المجلة المتخصصة في مجال الطاقة التي
ُ
االستراتيجيات التجارية والتخطيط االستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية .كما كانت
كونسيدين عضو ًا في مجلس إدارة شركة كندا بوست وعضو ًا مؤسس ًا لعدد من المبادرات
لتعزيز العالقات االسكتلندية الكندية بما فيها أصدقاء اسكتلندا الكنديين.

فيليب جالكين
زميل أبحاث زائر متخصص في الجوانب االقتصادية والسياساتية إلمدادات الطاقة وتجارتها،
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العالقات االقتصادية الدولية من جامعة سانت
بطرسبرغ لالقتصاد بروسيا ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا
األمريكية.

عبدالله الدايل
محلل أبحاث في برنامج األسواق والتنمية الصناعية مع التركيز على أسواق النفط
وسياسات الطاقة ،وسبق له أن أكمل تدريب ًا في مركز هاليبرتون للبحث والتطوير في
الظهران بالمملكة العربية السعودية.
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نبذة تعريفية عن المشروع
أي وقت محدد ،وتحديد
يتمثل الغرض من هذا المشروع في تقديم لمحة سريعة عن مخزونات النفط العالمية في ّ
أن من شأن ذلك المساعدة في تحديد
ما إذا كان يمكن اعتبار األسواق العالمية أو اإلقليمية متوازنة أم ال .حيث ّ
الفوائض اإلقليمية أو العالمية المحتملة ،أو العجز في إمدادات ومخزونات النفط الخام التي يمكن أن تؤدي إلى
حدوث رد فعل على األسعار وإعادة التوازن الالحقة في أسواق النفط العالمية.
كان من المحتمل خالل العقود األخيرة ،أن يحدث تغ ّير في مستوى “توازن السوق” بالنسبة لمخزونات النفط
العالمية بدرجة كبيرة تحت تأثير بعض العوامل المختلفة ،مثل( :أ) ثورة النفط والغاز الصخريين واالستجابة السريعة
الناجمة عن إمدادات النفط الصخري للتغيرات في أسعار النفط العالمية( ،ب) التوسع في المراكز العالمية لتكرير
واستهالك النفط( ،ج) تراكم احتياطيات النفط االستراتيجية في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية
فإن من الضروري بمكان تحديد المستوى األمثل للمخزونات الذي
في الميدان االقتصادي ( .)non-OECDلذلكّ ،
أن هذا المشروع يهدف إلى
سيعيد التوازن إلى أسواق النفط العالمية في إطار نموذج السوق الجديد .إضافة إلى ّ
اإلجابة على األسئلة التالية:
 )1ما مدى ارتفاع المخزونات قبل أن تصبح أسواق النفط العالمية مفرطة العرض؟  )2هل تعتبر مستويات المخزون
تعرض السوق لمخاطر صدمة سعرية أخرى؟
الحالية مرتفعة لدرجة أنها ربما ّ
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