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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 .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة ألسواق النفط العالمية وحساسيتها تجاه الصدمات الجيوسياسية واالقتصادية ،فإنه
في أي وقت قد يكون هناك سوق نفط متوازن ،أو فائض ،أو نقص في إمدادات النفط الخام .ويمكن أن يؤدي
اقتراح وجود تغيرات في العرض والطلب والمخزونات النفطية في هذه البيئة الديناميكية إلى حدوث ردة فعل للسعر
وإعادة موازنة الحقة ألسواق النفط العالمية.
تبحث هذه الورقة في العالقة الديناميكية بين فارق أسعار العقود اآلجلة واألسعار الفورية -األساس -والمخزونات.
صمم األساس على أنه عملية ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة ،مما يساعد على تحديد عدد األنظمة التي
تحكم ديناميكيات مخزونات النفط العالمية وهيكل السوق .وتظهر نتائجنا أن هناك ثالث حاالت منفصلة للسوق،
وهي االستالم المؤجل (الكونتانجو) ،والميل إلى التراجع ،والتراجع الحاد (الرسم البياني .)1
يؤكد التحليل على النظرية العامة للتخزين والتي تشير إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى االستالم المؤجل
والمخزونات.
إن للتغيرات في مخزونات النفط الخام تأثير بالغ على هيكل السوق عندما تكون األسعار في حالة تراجع .ويتماشى
هذا مع النظرية التقليدية للتخزين التي تتوقع أنه إذا كانت المخزونات في حالة شح اإلمداد ،سيزيد انخفاض
المخزونات من عائد المالءمة ،مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقود اآلجلة وحدوث تحركات كبيرة في األساس.
الرسم البياني  .1احتمالية التواجد في حالة معينة مقابل مستوى االستالم المؤجل.
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Contango

(P)S)t(= 3

(P)S)t(= 2

(P)S)t(= 1

							Where P(S(t)) is the filtered probability of being in regime t, for t=1,2 and 3.
Note: The filtrations are used to model the information that is available at a given point in time.

المصدر :حسابات كابسارك2019 ،م.
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النقاط الرئيسة
عندما تكون المخزونات عند مستويات منخفضة بما فيه الكفاية ،تكون األسعار متقلبة ،ويمكن أن تكون عالوة
المخاطرة أعلى من عائد المالءمة ،مما يؤدي إلى إيجاد عالقة سلبية بين االستالم المؤجل والمخزونات .وبعبارة
أخرى ،يمكن أن تزيد المخزونات عندما ينخفض مستوى االستالم المؤجل.
عموما
ُيظهر سوق النفط التقلب األكبر خالل فترات التراجع الحاد؛ ويعزى ذلك إلى ارتباط الميل إلى التراجع
ً
حساسا تجاه
بالمخزونات المتوفرة في الوقت المناسب أو انخفاض مستويات التخزين ،ويمكن أن يكون
ً
الصدمات أو التطورات الجديدة في األسواق.
وتشير النتائج إلى أن أوبك تقوم بدور كبير في موازنة أسواق النفط العالمية ،ويمكن أن تؤدي زيادة حصص اإلنتاج
عندما تكون مستويات المخزون منخفضة إلى انخفاض األسعار الفورية ،مما يعيد األسعار إلى حالة االستالم المؤجل
ويمنع الفترات العصيبة لتقلب األسعار والميل إلى التراجع.
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الملخص
تشير النظرية العامة للتخزين إلى أن مستوى المخزونات
يعتبر العامل الرئيس في تحديد هيكل منحنى العقود
اآلجلة للنفط -أو األساس -بمرور الوقت .ويمثل األساس
االختالف ما بين سعر النفط في سوق العقود اآلجلة
مؤشرا
وسعر النفط في السوق الفورية .ويتبع باعتباره
ً
ً
مستقبل ديناميكية مختلفة عندما
لتحركات السعر
تكون المخزونات في حالة شح أو فائض في العرض.
ويعني ذلك أن هناك العديد من حاالت السوق المختلفة
التي تعكس أحوال سوق النفط الخام األساسية
المختلفة.
يتناول هذا البحث الطبيعة المتغيرة لحاالت السوق
وتأثيراتها على ص ّناع السياسة .وسوف نجيب عن
األسئلة التالية:
ما خصائص السوق التي تحدد حالة السوق التي
نعيشها؟ وهل هناك أكثر من حالة سوق تحكم
التغيرات في مستوى مخزونات النفط الخام؟ وهل
هناك مسار مستقر بين حاالت السوق المختلفة؟
ما مدى زيادة أو انخفاض المخزونات حتى يمكننا
القول بأن األسواق مستقرة؟
نستخدم عملية ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة
لنمذجة العالقة المعقدة بين مخزونات النفط الخام
عرف “هيكل السوق” في
العالمية وهياكل السوق .و ُي ّ
هذه الدراسة بأنه األساس والدرجة المقابلة لالستالم
المؤجل أو الميل إلى التراجع في السوق .وتظهر النتائج
أن هناك ثالث حاالت مختلفة ومحددة للسوق تحكم
التغيرات المحتملة في مستوى مخزونات النفط الخام
وهي االستالم المؤجل ،والميل إلى التراجع ،والتراجع
الحاد.
وتتمثل خصائصها الرئيسة فيما يلي:
االستالم المؤجل:

دوالرا أمريك ًيا للبرميل.
المؤجل 3.20
ً
منحرفا بصورة إيجابية بسيطة
•يكون التوزيع
ً
ولكنه عام.
متوسطا.
•يكون تقلب السوق
ً
الميل إلى التراجع:
•يكون األساس سال ًبا ،وتبلغ قيمة وضع الميل إلى
دوالرا أمريك ًيا للبرميل.
التراجع -2.43
ً
منحرفا بصورة سلبية بسيطة ولكنه
•يكون التوزيع
ً
عام.
منخفضا.
•يكون تقلب السوق
ً
التراجع الحاد:
•يكون األساس سال ًبا ،وتبلغ قيمة وضع التراجع
دوالرا أمريك ًيا للبرميل.
الحاد -2.67
ً
منحرفا بصورة إيجابية.
•يكون التوزيع
ً
•يكون تقلب السوق عال ًيا.
يؤكد التحليل النظرية العامة للتخزين
( )Fama and French 1987التي تشير إلى العالقة
السلبية بين قيمة خيارات فارق السعر للتخزين
والمخزونات .وتشير النتائج التجريبية لهذه الدراسة إلى
أن هيكل السوق حساس تجاه مستويات المخزون،
وأن للتغيرات في مخزونات النفط الخام تأثير بالغ على
هيكل السوق عندما تكون المخزونات في حالة ميل إلى
التراجع .ويتوافق ذلك مع النظرية التقليدية للتخزين
التي تتوقع أن يؤدي انخفاض المخزونات إلى زيادة عائد
انخفاضا في أسعار العقود اآلجلة
المالءمة ،مما ينتج
ً
بالنسبة إلى األساس والتحركات الكبيرة فيه.

•يكون األساس موج ًبا ،وتبلغ قيمة وضع االستالم
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الملخص
ويمكن تحديد ما إذا كان هناك مسار مستقر بين
حاالت السوق من خالل البحث المفصل في احتماليات
التحول .فعندما تكون السوق في حالة ميل إلى التراجع،
وتحديدا الزيادة في مستوىفإن انعكاس اتجاه السعر
ً
االستالم المؤجل -يؤدي إلى زيادة احتمالية التحول من
حالة الميل إلى التراجع إلى التراجع الحاد والتقلب العالي.
ويشير ذلك -إلى جانب التقلب الحاد في أسعار النفط
والفترة الزمنية الوجيزة المستغرقة في التراجع الحاد -إلى
أن التحول إلى التراجع الحاد يعتبر شديد التقلب.
وعندما تكون المخزونات عند مستويات منخفضة بما
يكفي وتكون األسعار متقلبة ،يمكن أن تكون عالوة
المخاطرة أكبر من عائد المالءمة ،مما يؤدي إلى إيجاد

عالقة إيجابية ما بين المخزونات وقيمة خيارات فارق
السعر (هيكل السوق) .وتشير نتائج هذا البحث إلى أن
أوبك تقوم بدور كبير في موازنة أسواق النفط العالمية.
ويمكن أن تؤدي زيادة حصص اإلنتاج -عندما تكون
مستويات المخزونات منخفضة -إلى انخفاض األسعار
الفورية ،مما يعيد األسعار إلى حالة االستالم المؤجل
ويمنع الفترات العصيبة لتقلب األسعار والميل إلى
التراجع في أسواق النفط.
عرف مصطلح هيكل السوق بأنه األساس
مالحظةّ :
والدرجة المقابلة لالستالم المؤجل أو الميل إلى التراجع؛
وذلك لتحقيق الغرض من هذه الدراسة.
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المقدمة
بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة ألسواق النفط وحساسيتها
تجاه الصدمات الجيوسياسية واالقتصادية ،فإنها قد تكون
في وقت معين جيدة التوازن ،أو يكون لديها فائض أو
نقص في العرض .ويمكن لمقترح التغيرات في حركتي
العرض والطلب على النفط والمخزونات في هذه البيئة
الديناميكية أن يحدث ردة فعل للسعر ،وإعادة موازنة الحقة
ألسواق النفط العالمية .وتعتبر العواقب المحتملة ألي
اضطراب اقتصادي أو سياسي محدد غير واضحة ،ويبدو
أنها تعتمد على أحوال السوق والطبيعة الفعلية لصدمة
العرض أو الطلب في ذلك الوقت.
ويوضح الرسم البياني ( )1العالقة النوعية بين
هيكل السوق ،واالستالم المؤجل ،ومخزونات

النفط الخام عبر الزمن وفي مختلف حاالت السوق
( .)Considine, Galkin and Aldayel, 2020ويتطرق
هذا البحث إلى الطبيعة المتغيرة لهذه العالقات وتأثيراتها
على صناع السياسة .ونستخدم عدة سيناريوهات
لتغيرات السوق -فرط العرض أو الطلب -لإلجابة عن
األسئلة التالية:
ما الخصائص التي تحدد حالة السوق التي نعيشها؟
وهل هناك أكثر من حالة للسوق تحكم التغيرات
المحتملة في مخزونات النفط الخام؟ وهل هناك
مسار مستقر بين حاالت السوق المختلفة؟
ما مدى زيادة أو انخفاض مخزونات النفط الخام حتى
يمكننا القول بأن األسواق مستقرة؟

الرسم البياني  .1االستالم المؤجل لبرنت مقابل مخزونات روتردام.
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خط االتجاه المتوقع :االستالم المؤجل=  ،yمخزونات  ،S-G= xعدد المالحظات=  .R²=0.386 ،550تمثل هذه العينة بيانات األقمار
الصناعية اليومية للفترة ما بين 2014/03م و2018/10م .y = -5E-12x2 + 1E-05x - 6.7599 ،تم اختيار خط االتجاه (المنحنى) لتقديم
أفضل ما يتناسب مع البيانات.
المصدر :بيانات األقمار الصناعية لشركة أوربيتال إنسايتس ،وبلومبيرغ ،وحسابات كابسارك.
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المقدمة
تشير النظرية العامة للتخزين إلى أن مستوى المخزونات
يعتبر ً
رئيسا لتحديد هيكل السوق -أو األساس-
عامل ً
بمرور الوقت .ومن المتوقع أن يتبع سعر الظل للمخزونات
أو األساس ديناميكية مختلفة عندما يكون هناك شح
في عرض المخزونات ،مما يشير إلى عدد من الحاالت
المختلفة التي تعكس مختلف األحوال األساسية على
أسواق النفط الخام.
يتناول هذا البحث العالقة الديناميكية بين أسعار العقود
اآلجلة ،وفرق السعر الفوري (األساس) ،ومخزونات النفط
الخام .وتتم نمذجة األساس على أنه عملية ماركوف
للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة التي تساعد في تحديد عدد
الحاالت التي تحكم ديناميكيات مخزونات النفط العالمية
وهيكل السوق.

أيضا ما إذا كان لمستوى مخزونات النفط الخام
ونختبر ً
أي تأثيرات على احتمالية دخول أسواق النفط العالمية في
إحدى الحاالت الثالث والبقاء فيها.
تنقسم الدراسة إلى ثالثة أقسام .يقدم األول “ هيكل
موجزا عن
السوق ومخزونات النفط الخام :عالقة معقدة”
ً
نظرية التخزين المعاصرة ،ومراجعة للمؤلفات العلمية.
ويصف الثاني” البيانات والمنهجية” البيانات المستخدمة
في التحليل وبناء المتغيرات الرئيسة ،بما فيها مستوى
المخزونات ،وهيكل السوق ،وقيمة خيارات فارق السعر.
ويعرض الثالث” النتائج التجريبية” نتائج التحليل
اإلحصائي واختبارات المتانة .ومن ثم تلخص الخاتمة
النتائج ،وتحدد المجاالت إلجراء البحوث المستقبلية.

تعرف هذه الدراسة مصطلح ‘هيكل السوق’ بأنه األساس والدرجة المقابلة من االستالم المؤجل أو الميل إلى
التراجع .ويعكس هذا التعريف فرضية كفاءة السوق التي تنص على أن أسعار األسواق الفورية واآلجلة تعكس
بالكامل جميع المعلومات المتوفرة حول سلعة ما ،بما في ذلك جميع العوامل المؤثرة في العرض ،والطلب،
ومستوى المنافسة في السوق.
وسعر الظل عبارة عن مصطلح مستخدم في علم االقتصاد لإلشارة إلى سعر عنصر ما ال يتم تسعيره أو بيعه
بالضرورة في السوق ،أو عندما يكون سعر عنصر ما غير واضح .ويستخدم لتقييم األصول غير الملموسة
أو الكشف عن السعر الحقيقي لسلعة غير معروفة في الوقت الراهن ويصعب حسابها ،مثل التخزين .وتتم
معظم صفقات حفظ المخزونات من خالل عقود أو اتفاقيات ثنائية ال تنشر للعامة.
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هيكل السوق ومخزونات النفط الخام:
عالقة معقدة
جرى توثيق العالقة بين هيكل السوق ومخزونات النفط
الخام بشكل جيد .وبحسب النظرية التقليدية للتخزين
وفي ظل األحوال الطبيعية للسوق -فإنه عندما يكونعموما في
سوق النفط الخام متواز ًنا ،تكون األسعار
ً
حالة االستالم المؤجل .ويمثل السعر الذي تزيد به العقود
اآلجلة عن السعر الفوري تكاليف تخزين سلعة ما ،بما في
ذلك تكاليف المستودعات ،وتكاليف الفائدة المهدرة،
وعائد المالءمة للمخزونات (.)Fama and French 1987
وعندما ال يكون هذا هو الحال ،ويتم تداول أسعار العقود
اآلجلة دون السعر الفوري ،يمكن القول بأن السوق
في حالة ميل إلى التراجع .وتحتفظ الشركات بمخزونات
محدودة أو متوفرة في الوقت المناسب وتميل إلى
زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب
(.)Working 1933; Brennan 1958; Telser 1958
وباختصار ،تتنبأ النظرية التقليدية للتخزين بوجود عالقة
إيجابية بين المخزونات واألساس (أو تكلفة النقل)،
أو وجود عالقة سلبية بين عائدات المالءمة الهامشية
والمخزونات .وتعتبر العالقة ديناميكية وتتغير بحسب
الظروف في أسواق النفط العالمية .وتنخفض عائدات

المالءمة مع انخفاض مستويات المخزون ولكن بمعدل
متناقص .وعندما تكون المخزونات في حالة شح وندرة،
فمن المرجح أن تكون عائدات المالءمة الهامشية أعلى
من عائدات المالءمة ،وسيكون األساس سلب ًيا (ميل إلى
التراجع) .ومع ارتفاع مستوى المخزونات ،تنخفض عائدات
المالءمة لتصل إلى مستويات أقل من تكلفة النقل،
ويصبح األساس إيجاب ًيا (االستالم المؤجل)
(.)Fattouh 2009; Pindyck 2004
فعندما يكون النفط الخام ضرور ًيا إلنتاج البنزين في
المصافي -على سبيل المثال -تصبح هناك عالقة سلبية
بين مستوى المخزونات وعائد المالءمة الهامشي،
لالحتفاظ بالبرميل العيني -المادي -للنفط .وعندما
تكون المخزونات مرتفعة ،ستكون إمدادات النفط الخام
جاهزة ومتوفرة إلنتاج البنزين .ويعكس هذا عدم مالءمة
االحتفاظ بالبراميل العينية -المادية -عندما توشك
صهاريج التخزين على الوصول إلى طاقتها االستيعابية
الكاملة .وتمثل عائدات المالءمة مجمل هذه العالقة
لجميع الشركات في الصناعة.

العائد الميسر :فائدة -أو تكلفة -تعود إلى مالك األصل العيني -المادي -مثل برميل النفط الخام ،ال لعقد آجل.
ً
مدخل إلنتاج سلعة أخرى مثل البنزين ،أو لتلبية الزيادة
ويعكس مالءمة امتالك السلعة المادية ،التي تعتبر
غير المتوقعة في الطلب .ويمكن للعائد أن يعكس قدرة المنتجين على الوفاء بااللتزامات التعاقدية وتقليل
االضطرابات الناتجة عن صدمات العرض ،من بين مزايا أو تكاليف أخرى.
تشير تكلفة النقل إلى إجمالي التكاليف المتكبدة نتيجة االحتفاظ بالنفط الخام في وحدة تخزين أو صافي عائد
نقل األصل األساسي .وتشمل تكلفة النقل المصروفات المادية لتخزين سلعة في فترة زمنية معينة ،إضافة
إلى التكاليف التي تشمل الفوائد على السندات ،وحسابات الوساطة ،والقروض ،وتكاليف الفرص البديلة
المصاحبة للعقد.
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هيكل السوق ومخزونات النفط الخام :عالقة معقدة
وتشير نظرية بديلة إلى أن األساس -الفرق بين سعر
العقود اآلجلة والسعر الفوري -يمكن تفسيره من
حيث عالوة المخاطرة والتنبؤ بأسعار النفط اآلجلة
 .Bailey and Chan 1993وتعكس عالوة المخاطرة 		
( π(t,Tجميع العوامل المنهجية المؤثرة في أسعار العقود
اآلجلة ،بما فيها صدمات العرض والطلب ،والمخاطر
السياسية ،وصافي ضغط التحوط .Hicks 1939
يوضح الرسم البياني ( )2نظرية عالوة مخاطرة التخزين،
فعندما يكون الفرق بين سعر العقود اآلجلة والسعر
الفوري ( F(t,T)-S(tأعلى من أفضل توقعات الصناعة
للسعر اآلجل ( ،E(F(t,T)-S(tباإلضافة إلى مقياس
التعويض عن خطر االحتفاظ ببرميل النفط أو العقد اآلجل
( ،π(t,Tعندها ستدفع لشراء برميل من الخام  -في
السوق المادية أو اآلجلة -وستبيع بعقد آجل ،وستكون
المخزونات أعلى من مستويات توازنها .وسيعمل شراء
النفط الفوري وبيع العقود اآلجلة على خفض مستوى

االستالم المؤجل ( F(t,T) - S(tحتى تعود السوق إلى
توازنها (Bailey and Chan 1993; Fama and French
 .)1987ويمكن توضيح الميل إلى التراجع من خالل
حصول مشتري العقود اآلجلة على عالوة مخاطرة إيجابية
عندما يتم تداول أسعار العقود اآلجلة دون السعر الفوري.
يمكن توسعة النظرية لتشمل تأثيرات التحوط من مخاطر
سعر السلع وتكاليف التخزين .فعندما يكون التخزين
باهظ الثمن ،يمكن للوكالء االقتصاديين خفض مستوى
الخطر بامتالك عقود شراء النفط الخام بغرض التحوط.
والتحوط بشكل فعال من تكاليف التخزينً ،
بدل من بيع
عقود بيع المخزونات .يشجع التحوط من تكاليف إنتاج
النفط الخام على تحيز األسعار إلى األعلى ،أو االستالم
المؤجل في سوق العقود اآلجلة ،بينما يشجع التحوط من
ارتفاع تكاليف التخزين على تحيز األسعار إلى األسفل أو
الميل إلى التراجع (.)Hirshleifer 1989

الرسم البياني  .2نظرية عالوة مخاطرة التخزين.
Contango
)F(t,T)-S(t

االستالم المؤجل :تكون المخزونات
أعلى من مستويات توازنها
)(t,T

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

الميل إلى التراجع :تكون المخزونات
أقل من مستويات توازنها
الشهور إلتمام التسليم
المصدر :كابسارك 2019م.
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هيكل السوق ومخزونات النفط الخام :عالقة معقدة
ويقترح ( Larson (1991صيغة ال خطية مشابهة للنظرية،
بافتراض أن يكون األساس أو سعر الظل للمخزونات
محد ًبا في المخزونات:
“مثلما يتضمن سعر خيار الشراء عالوة بناء على تقلب
األسعار ،يتضمن سعر الظل للمخزونات عالوة تشتت
مصاحبة لعنصر غير مخطط له من المخزونات .وعندما
تكون مستويات المخزون منخفضة ،تزيد قيمة العالوة
لتصل إلى نقطة يتم فيها االحتفاظ بالمخزونات لمواجهة
االنخفاض الكامل المتوقع للسعر”.)Larson 1991( .
وقد أظهرت عدد من الدراسات أن النهج القائم على
الخيارات لنماذج تقييم التخزين يتفوق على التكلفة
التقليدية لنماذج النقل وعائدات المالءمة (Omura and
 .)West 2015وتقوم هذه الدراسات بنمذجة العائد
الميسر على أنه خيار مالي للشراء يمتلك قيمة في
المعرض لصدمات العرض (Milonas and
أوضاع السوق
ّ
.)Thomadakis 1997; Heinkel, Howe, and Hughes 1990
وكالسابق ،تقدم القيمة اإليجابية للخيار التي تزيد مع
تفسيرا للميل إلى تراجع أسعار العقود اآلجلة
التقلب
ً
للنفط الخام (.)Heaney 2002; Sorensen 2002
وفي حين تعتمد معظم هذه الدراسات على خيار
فارق السعر الزمني ،تشير الصيغة البديلة إلى أن نهج
حسن من دقة
خيار فارق السعر القائم على المكان ُي ّ
النماذج التي تحدد العالقة الكمية بين هيكل السوق
والمخزونات .ويرجع ذلك إلى أن هذه المنهجية تستخدم
جميع المعلومات في المنحنيات اآلجلة لكل خام منافس
محتمل ،وبالتالي دمج المزيد من المعلومات حول توقعات
السوق ،ومراعاة التقلب الضمني ألسعار السلعة في
جميع سالسل المنحنيات اآلجلة .يرجى الرجوع إل ى �Con
.sidine and Galkin 2019
وقد تعرضت النظرية التقليدية للتخزين إلى النقد لكونها
ناتجة عن تحليل اقتصادي قياسي بحتً ،
بدل من النظرية
االقتصادية التقليدية ونماذج التحسين التنافسية .ويقوم
نهج التوقعات العقالنية البديل بنمذجة العائد الميسر على

أنه خيار توقيت ضمني .ويمكن للوكيل االقتصادي الذي
يمتلك عقد شراء للنفط الخام أن يقرر تخزين السلعة،
حيث سيتم تسعيرها باعتبارها ً
أصل عاد ًيا ،وسيعكس
السعر اآلجل التكلفة اإلجمالية للتخزين .ويمكن للوكيل
ً
بدل من ذلك أن يقرر استخدامها أو بيعها في السوق
الفورية .ويتم تسعير السلعة في هذه الحالة باعتبارها
سلعة استهالكية ،وسيعكس السعر اآلجل العائد
الميسر (Routledge, Seppi and Spatt 2000; Deaton
.)and Laroque 1990
وتشير هذه الصيغ مرة أخرى إلى أن مستوى المخزونات
يعتبر العامل الرئيس لتحديد هيكل السوق -أو األساس-
بمرور الوقت .ومن المتوقع أن يتبع سعر الظل للمخزونات
أو األساس -ديناميكية مختلفة عندما تكون المخزوناتفي حالة شح العرض ،مما يشير إلى عدد من “أنظمة
األسعار “المختلفة التي تعكس األحوال األساسية
المختلفة على أسواق النفط الخام .وتطرق Fattouh
 2009إلى هذا التأكيد في بحثه “اختالف األساس
ودور المخزونات :أدلة من سوق النفط الخام” وتوصل
إلى حالتين متميزتين للسوق .تتميز األولى بتقلب
أسعار منخفض عندما تكون السوق في حالة االستالم
المؤجل ،وحالة بديلة تتميز بتقلب عال عندما تكون
السوق في حالة الميل إلى التراجع (.)Fattouh 2009
وتعتمد هذه الطريقة على نهج نمذجة ماركوف للتحول،
الذي يمكن توسعته ليشمل الموسمية والقفزات في
عملية تسعير العقود اآلجلة مختلفة االستحقاقات
(.)Leonhardt, Ware and Zagst 2017
وفي دراسة “نمذجة الديناميكيات غير الخطية لسوق
عقود النفط اآلجلة” األحدث ،يستخدم آيبن كوي نموذج
ماركوف لالنحدار الذاتي للتحول بهدف البحث في فترات
الركود والنمو ألسواق العقود اآلجلة للنفط .وتوصلت
نمطا
الدراسة إلى أن أسعار العقود اآلجلة للنفط تتبع ً
ال خط ًيا يمكن تقسيمه بدقة إلى ثالث حاالت متميزة
(:)Koy 2017
 .1الميل الطفيف إلى التراجع ،مع تقلب عال.
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هيكل السوق ومخزونات النفط الخام :عالقة معقدة
 .2االستالم المؤجل الطفيف ،مع تقلب منخفض.
 .3التراجع الحاد ،مع تقلب عال.
وفي حين أن جميع هذه الدراسات تشير  -في الواقع -إلى
جيدا بين مستوى المخزونات
وجود عالقة كمية محددة ً
واألساس ،تعتبر الطبيعة الفعلية لهذه العالقة غير
واضحة ،وقد تتغير في فترات زمنية مختلفة بحسب هيكل
السوق في وقت التنبؤ.

يتناول هذا البحث العالقة الديناميكية بين هيكل السوق
والمخزونات باستخدام نهج خيار فارق السعر المكاني.
ويستخدم نهج خيار فارق السعر مجموعة بيانات أكثر
ً
عددا من منحنيات العقود اآلجلة وتكاليف
اكتمال ،تشمل ً
النقل ألنواع الخام المنافسة ذات الصلة ،ونتيجة لذلك
يمكن عرضه لتحسين دقة نماذج التخزين الكمية
( .)Considine and Galkin 2019وتمت نمذجة هيكل
السوق -على غرار عملية ماركوف للتحول -بنا ًء على الحالة
الراهنة التي تسمح لنا بتحديد عدد الحاالت التي تحكم
ديناميكيات مخزونات النفط العالمية.
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البيانات والمنهجية
وصفا للبيانات المستخدمة في التحليل
يقدم هذا القسم
ً
وبناء المتغيرات الرئيسة ،بما في ذلك القياس البسيط
لالستالم المؤجل ،والمخزونات ،وقيمة خيارات فارق
السعر .ونعمل على تقدير هذه المتغيرات -المحركات
الرئيسة لمخزونات النفط الخام -على أساس يومي
لروتردام وألنواع الخام المنافسة من ثمانية مراكز تخزين
عالمية واقعة في موانئ بحرية رئيسة ،تشمل الفجيرة
في اإلمارات العربية المتحدة ،وجام نجر في الهند،
وكاغوشيما في اليابان ،وميناء لويزيانا النفطي البحري
في الواليات المتحدة األمريكية ،ونينغبو في الصين،
وخليج سالدانها في جنوب أفريقيا ،وميناء سنغافورة في
دولة سنغافورة ،وأولسان في كوريا الجنوبية .وبالنسبة
لميناء لويزيانا النفطي البحري -حيث تتوفر معدالت
التخزين اليومية -نضيف معدل التخزين الشهري في يوم
وصفا
معين إلى تكاليف التسليم .ويتضمن الملحق (أ)
ً
ً
تفصيل للمتغيرات الرئيسة ،واالستالم المؤجل،
أكثر
ومستوى المخزونات ،وقيمة الخيارات الحقيقية .يرجى
الرجوع إلى )Considine and Galkin (2019

على كلتا مجموعتي البيانات من محطة بلومبيرغ
( .)Bloomberg 2019وكان تاريخ االنتهاء الذي وقع
واحدا من تاريخ
عليه االختيار لخيارات فارق السعر
شهرا ً
ً
التقييم.
حسبت تكاليف الشحن باستخدام أسعار الشحن الفورية
األسبوعية المستمدة من بحث كالركسونز ()2019
لناقالت النفط الخام التي تسير بمسارات متشابهة أو
متطابقة .وتم استكمال تكاليف الشحن األسبوعية
الناتجة بالدوالر األمريكي للبرميل الواحد ،للحصول على
القيم اليومية باستخدام عملية ضرب الشريحة التكعيبية
في برنامج  .EViewsوبالنسبة لحسابات تكلفة النقل،
استخدمنا بديل تكلفة رأس المال نفسه لتقدير عائد
المالءمة.
يرجى الرجوع إلى الملحقين (أ) و (د) للحصول على وصف
مفصل لمصادر البيانات والمعادالت المستخدمة في
التقديرات المحددة لهذه الدراسة.

تم استخدام قيم العقود اآلجلة اليومية لشهرين وتسعة
أشهر الخاصة بمعيار برنت لمتغير االستالم المؤجل
( .)Bloomberg 2019وقامت شركة أوربيتال إنسايت
بتوفير بيانات المخزون اليومية (.)2019
وتم الحصول على كل من األسعار الفورية لجميع أنواع
الخام المستخدمة في التحليل من محطة بلومبيرغ
( ،)Bloomberg 2019وتكاليف الشحن من بحث
كالركسونز ( .)2019وقمنا بتطبيق العديد من أسعار
اعتبارا من يوم
فائدة البنوك المركزية الوطنية ،السارية
ً
معين لفترة التقدير -من  21ديسمبر 2015م وحتى 25
يناير 2019م -كبديل لتكلفة رأس المال .وتم الحصول
على هذه األسعار من مواقع البنوك المركزية الوطنية
ذات الصلة ،ومن تريامي ميديا ( .)2019وبالنسبة
لهولندا ،استخدمنا سعر سندات ذات قيمة صغيرة دون
فوائد لسنة واحدة ،أما اليابان ،فقد قمنا باستخدام سعر
الفائدة ما بين بنوك لندن على الين الياباني .وتم الحصول

موازنة أسواق النفط العالمية وفهم حالة االستالم المؤجل (الكونتانجو) والمخزونات :الطبيعة المتغيرة ألسواق النفط العالمية

13

النتائج التجريبية
نفترض لتحديد العالقة بين هيكل السوق والمخزونات
معادلة االنحدار التالية لهيكل السوق حسب قياسها،
باستخدام قيمة خيارات فارق السعر (المتغير التابع)
المفروضة على المخزونات والمتغيرات الصورية
الموسمية .ونستخدم البيانات اليومية للفترة من 10
مارس 2014م حتى  30نوفمبر 2018م .وجرى استخدام
هذا اإلطار الزمني األقصر الستيعاب التأخير في اإلبالغ
عن بيانات المخزون.
1
حيث أن:

𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝛼𝛼" + 𝛽𝛽# ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! + ∑%
!𝜀𝜀 $ ,𝛾𝛾$ ! ∗ 𝐷𝐷$! 0 +

!𝑀𝑀𝑀𝑀 ≡ هيكل السوق المحدد بواسطة قيمة خيارات فارق
السعر.
!𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆ ≡ مخزونات روتردام بحسب بالغات شركة أوربيتال
إنسايت.
!!𝐷𝐷 ≡ متجه المتغيرات الصورية ،ويشمل المتغيرات
الصورية الموسمية الشهرية ،والمتغير الصوري للعامين
2014م و2015م الستيعاب تطور عملية جمع البيانات
من شركة أوربيتال إنسايت.
 ≡ 𝛼𝛼! , 𝛽𝛽" , 𝛾𝛾# $المعايير المقدرة.

قدرت المعادلة باستخدام تحليل ماركوف للتحول بنا ًء
على الحالة الراهنة .و ُتستخدم نماذج ماركوف لوصف
األوضاع التي يتغير فيها سلوك المتغيرات -أو العمليات
العشوائية -من حالة إلى أخرى .ويجسد النموذج سلوك
«متغير الحالة» الذي ال يمكن مراقبته مباشرة (،)s_t
مثل الركود أو الكساد في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
وسوف تكون متغيرات الحالة لصناعة النفط التي ال
حالة لفرط العرض (سوق تتسم بزيادة
يمكن مراقبتها ً
العرض) ،أو لفرط الطلب (سوق تتسم بانخفاض العرض)،
أو لتوازن أسواق النفط العالمية.

تم توضيح نتائج تحليل ماركوف للتحول بناء على الحالة
الراهنة باستخدام المعادلة  1في الجداول ( )1و( )2و()3
وتم ذكرها بالتفصيل في الملحق (د) .وكما هو متوقع،
يتوصل النموذج إلى دليل واضح للحاالت الثالثة المتميزة
وهي :الحالة األولى (االستالم المؤجل) ،والحالة الثانية
(الميل إلى التراجع) ،والحالة الثالثة (التراجع الحاد).
في الحالة األولى ،االستالم المؤجل :يكون متوسط
دوالرا أمريك ًيا ،وهناك
قيمة االستالم المؤجل 2.98
ً
احتمالية بنسبة  %90للقيم المتراوحة ما بين 0.43
و 5.66بالدوالر األمريكي .ويبلغ االنحراف المعياري
دوالرا
للسلسة الزمنية لحالة االستالم المؤجل 1.69
ً
أمريك ًيا.
في الحالة الثانية ،الميل إلى التراجع :تبلغ قيمة الميل
دوالرا أمريك ًيا ،ويصل االنحراف
إلى التراجع -2.43
ً
دوالرا
المعياري المقدر للحالة الثانية إلى 0.41
ً
استقرارا من حيث
أمريك ًيا .وتعتبر هذه الحالة األكثر
ً
التقلب.
في الحالة الثالثة ،التراجع الحاد :تبلغ قيمة التراجع
دوالرا أمريك ًيا ،وهناك احتمالية بنسبة
الحاد -2.67
ً
دوالرا
 %40بأن يكون مستوى التراجع أقل من -2.50
ً
أمريك ًيا للبرميل .ويبلغ االنحراف المعياري 8.70
دوالرا أمريك ًيا ،وهو األعلى في الحاالت الثالثة
ً
للسوق.
وبالمختصر ،يظهر هيكل السوق تقل ًبا أكبر عندما تكون
السوق في الحالة الثالثة وهي التراجع الحاد .ويرجع ذلك
مرتبطا في العادة بالمخزونات المتوفرة
لكون التراجع
ً
في الوقت المناسب ،أو مستويات المخزون المنخفضة.
ويمكن أن يكون حساس ًا تجاه الصدمات أو التطورات
الجديدة في السوق.
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الجدول  .1نتائج عملية ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة.
المتغير
الحالة األولى

≡ !𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆

المعامل

الخطأ المعياري

إحصاء Z

االحتمالية

-0.5444

0.2194

-2.4812

0.0131

-2.0745

0.4857

-4.2715

0.0000

1.9793

0.3849

5.1426

0.0000

الحالة الثانية

≡ !𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆

الحالة الثالثة

المصدر :حسابات كابسارك.

الجدول  .2احتماليات التحول المتغيرة زمن ًيا لماركوف والفترات الزمنية المتوقعة.
احتماليات التحول المتغيرة زمن ًيا

)P(i, k) = P(s(t) = k | s(t-1) = i

الصف=  iوالعمود j
المتوسط

1

2

3

1

0.6681

0.0872

0.2447

2

0.0479

0.2859

0.6662

3

0.6681

0.0636

0.2683

المصدر :حسابات كابسارك.

في تحليل ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة ،تقيس
احتماليات التحول احتمالية االنتقال من حالة إلى الحالة
مثال ،احتمالية االنتقال من حالة االستالم
التي تليهاً ،
المؤجل إلى حالة الميل إلى التراجع .ونشير إلى أن متوسط
قيمة احتماليات التحول موضح في الجدول ( .)2وتتشابه
هذه النتائج مع تلك التي تم الحصول عليها من Fattouh
 1999والتي تظهر أنه من المرجح أن يبقى األساس في
حالة االستالم المؤجل  ،P(1,1)=0.6681أو أن ينتقل
من مرحلة التراجع الحاد إلى مرحلة االستالم المؤجل
ً ،P(3,1)=0.6681
بدل من االنتقال من حالة االستالم
المؤجل إلى مرحلة التراجع الحاد  .P(1,3)=0.2447وكان
نظام السوق غال ًبا في حالة االستالم المؤجل خالل الفترة
محل الدراسة ،وهو أمر ال يدعو للدهشة .وتبلغ الفترة
الزمنية المتوقعة للميل إلى التراجع خمسة أيام ،وللتراجع
الحاد ثالثة أيام طوال فترة المراقبة.

يوضح الرسم البياني ( )3االحتمالية المرشحة للتواجد
في الحاالت ( )1و( )2و( ،)3ومستوى االستالم المؤجل
في أسعار خام برنت .تتراوح احتمالية التواجد في حالة
معينة من ( )0إلى ( )1وهي موضحة في المحور الرأسي
األيسر .ويتراوح مستوى االستالم المؤجل أو الميل
دوالرا .أمريك ًيا ،وهو
إلى التراجع ما بين  -4.5و7.9
ً
موضح في المحور الرأسي األيمن .وتم توضيح احتمالية
األسواق المتواجدة في الحالة األولى (االستالم المؤجل)
باللون األزرق ،واحتماليات األسواق المتواجدة في الحالة
الثانية (الميل إلى التراجع) والحالة الثالثة (التراجع الحاد)
باللونين األحمر والرصاصي .كما تم توضيح مستوى
االستالم المؤجل (التراجع) بخط أصفر.
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وكما هو متوقع ،يتم توضيح تقديرات تحليل ماركوف
للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة لهيكل السوق في
الثالث حاالت ،كما تم قياسها باستخدام قيمة خيارات
فارق السعر ،من خالل المستوى الحقيقي لألساس
أو االستالم المؤجل في السوق .وتتطابق احتمالية
تماما مع القيمة الفعلية
تواجد السوق في الحالة األولى ً
لألساس .ويوضح النموذج الفترات الطويلة لالستالم
المؤجل في السوق ،واالنتقاالت ما بين الميل إلى التراجع
(منخفضة التقلب) والفترات الحادة للميل إلى التراجع
(عالية التقلب) .ولقد جرى توضيح وضع الرجوع إلى حالة
االستالم المؤجل في نهاية فترة العينة (أكتوبر .)2019
وكما هو متوقع ،يختلف مستوى المخزونات بصورة
واضحة بين الحاالت الثالث .ويقدر المتوسط ومستوى
المخزونات بحوالي  61.36مليون برميل في الحالة األولى،
و 58.10مليون برميل في الحالة الثانية ،و 60.10مليون
برميل في الحالة الثالثة.

وتعتبر المعامالت المقدرة لنموذج ماركوف للتحول
بنا ًء على الحالة الراهنة مهمة من الناحية اإلحصائية عند
مستوى الثقة  .%1ومن غير المستغرب أن تختلف
حساسية هيكل السوق -التي تم قياسها من خالل
التغيرات في قيمة الخيارات -للتغيرات في المخزونات
بشكل كبير بين الحاالت .وتبلغ المعامالت المقدرة
للحاالت الثالث:
 0.54 )1لالستالم المؤجل.
 -2.07 )2للميل إلى التراجع.
 1.98 )3للتراجع الحاد.

الرسم البياني  .3احتماليات الحالة المرشحة.
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المصدر :حسابات كابسارك.
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الرسم البياني  .4النظرية العامة للتخزين.
مخصوما
يكون مستوى االستالم المؤجل مساو ًيا للتكلفة الهامشية للنقل
ً
ومضافا إليها عالوة المخاطرة
منها عائد المالءمة الهامشي
ً
مضافا إليها عالوة
تكلفة النقل
ً
ومخصوما منها عائد
المخاطرة
ً
المالءمة

االستالم المؤجل

عائد المالءمة

عالوة المخاطرة

تكلفة النقل

المخزونات

المصادر ،Brennan 1958 :وكابسارك.

إن للتغيرات في مخزونات النفط الخام تأثير بالغ على
هيكل السوق عندما تكون المخزونات في حالة ميل إلى
التراجع .ويتوافق ذلك مع النظرية التقليدية للتخزين التي
تتوقع أنه عندما تصبح المخزونات في حالة شح العرض
سيزيد انخفاض المخزونات من عائد المالءمة ،مما ينتج
انخفاضا في أسعار العقود اآلجلة وحدوث تحركات كبيرة
ً
في األساس.
مالحظة :تنص النظرية العامة للتخزين على أن العائد
الهامشي للتخزين -مستوى االستالم المؤجل أو أساس
مخصوما
العقود اآلجلة -مساو للتكلفة الهامشية للنقل
ً
مضافا إليها عالوة المخاطرة
منها عائد المالءمة الهامشي،
ً
(.)Brennan 1958
يشير نموذج ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة في
الفترات الحادة للميل إلى التراجع والتقلب العالي إلى وجود
عالقة إيجابية بين هيكل السوق والتغيرات في مستوى
المخزونات ،ويدل عادة على وجود تغير في اتجاه حركة
األساس من االنخفاض إلى االرتفاع .ويمكن تفسير ذلك

من خالل االختالف البسيط عن نظرية عالوة المخاطرة
للتخزين التي تقترح أن تكون عالوة المخاطرة في أوقات
انخفاض مستويات التخزين ومستويات االرتفاع الحادة
للتقلب مرتفعة بما يكفي للحث على زيادة مستوى
األساس عندما ترتفع المخزونات (يرجى الرجوع إلى الرسم
البياني  .)4ويدعم هذا النتائج التي تم الحصول عليها من
( ،Wei and Zhu (2008والتي تشير إلى أن “تحديد عائد
المالءمة يتوافق بشكل كبير مع النظريات االقتصادية،
بيد أن األدلة حول تحديد عالوة المخاطرة تعتبر مختلطة”.
تعتبر المخزونات مرتفعة في حالة االستالم المؤجل،
وهناك حافز بسيط لالحتفاظ بالمزيد من المخزونات.
وبذلك يكون عائد المالءمة أقل -أو صفر ًيا -كما هو الحال
مع تقلب أسعار النفط الخام الذي يشير إلى انخفاض
عالوة المخاطرة .وتعكس تكلفة االحتفاظ بالمخزونات
في هذه الحالة تكاليف التخزين والنقل فقط ،التي تعتبر
أقل حساسية تجاه التغيرات في المخزونات مقارنة بعائد
المالءمة.
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الجدول  .3معايير مصفوفة ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة.
معايير مصفوفة التحول
المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إحصاء z

االحتمالية

447.5613

133510.3

0.003352

0.9973

P12-CONTANGO__BRENT

0.490343

0.909485

0.539143

0.5898

P21-CONTANGO__BRENT

-23.42116

57.10263

-0.410159

0.6817

P22-CONTANGO__BRENT

-24.38101

57.10312

-0.426965

0.6694

P31-CONTANGO__BRENT

388.7821

41003.48

0.009482

0.9924

P32-CONTANGO__BRENT

0.720326

0.20128

3.578721

0.0003

P11-CONTANGO__BRENT

المصدر :حسابات كابسارك.

الجدول  .4احتمالية التواجد في إحدى حاالت السوق مقابل مستوى المخزونات.
الحالة األولى :االستالم المؤجل
االحتمالية المتغيرة زمن ًيا للبقاء في الحالة األولى
المعامل
المتغير
-4.0412
الثابت
0.0520
المخزونات

الخطأ المعياري

اإلحصاء t

االحتمالية

1.0890

-3.7108

0.0002

0.0190

2.7410

0.0062

الحالة الثانية :الميل إلى التراجع
االحتمالية المتغيرة زمن ًيا للبقاء في الحالة الثانية
المعامل
المتغير
4.1415
الثابت
-0.2956
المخزونات
الحالة الثالثة :التراجع الحاد
االحتمالية المتغيرة زمن ًيا للبقاء في الحالة الثالثة
المعامل
المتغير
3.0464
الثابت
-0.2796
المخزونات

الخطأ المعياري

اإلحصاء t

االحتمالية

5.2469

0.7893

0.4301

0.0904

-3.2706

0.0011

الخطأ المعياري

اإلحصاء t

االحتمالية

5.0248

0.6063

0.5445

0.0867

-3.2240

0.0013

المصدر :حسابات كابسارك.
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تشير النتائج إلى أن مستوى االستالم المؤجل ليس له
تأثير كبير على احتماليات التحول لمعظم الحاالت .ويعتبر
االستثناء الوحيد من هذه القاعدة العامة هو التحول من
الحالة الثانية (الميل إلى التراجع) إلى الحالة الثالثة (التراجع
الحاد) .وفي هذه الحالة ،يزيد التغير في اتجاه حركة سعر
األساس -زيادة في مستوى االستالم المؤجل -من
احتمالية االنتقال من (حالة الميل إلى التراجع) إلى (التراجع
الحاد والتقلب العالي) .ويعتبر المعامل المقدر البالغ 0.72
مهما عند مستوى  .%1وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية
ً
التخزين من حيث أن الزيادة في تقلب األساس سيزيد ً
كل
من عالوة المخاطرة وقيمة خيارات التخزين.

وأخيرا ،نختبر فرضية أن يؤثر مستوى المخزونات على
ً
احتمالية التواجد في كل حالة من حاالت السوق .ولتحقيق
ذلك نقوم بنمذجة احتماليات البقاء في حالة معينة
كدالة لوجستية لمستوى المخزونات .وتعتبر المعامالت
مهمة من الناحية
المقدرة لمتغير المخزون في كل حالة
ً
اإلحصائية عند مستوى  .%1وكما هو متوقع ،فإن
الزيادة في مستوى المخزونات يزيد من احتمالية البقاء
في الحالة األولى وهي االستالم المؤجل .وبالمثل ،فإن
انخفاض مستوى المخزونات يزيد من احتمالية البقاء
في حالة الميل إلى التراجع .وتتماشى هذه النتائج مع
التوقعات المسبقة وتتفق مع النظرية العامة للتخزين.
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المخزونات يعتبر ً
عامل أساس ًيا في تحديد هيكل السوق
أو األساس -بمرور الوقت .ومن المتوقع أن يتبع سعرالظل للمخزونات -أو األساس -ديناميكية مختلفة عندما
تكون المخزونات في حالة شح العرض ،مما يشير إلى
وجود عدد من “أنظمة األسعار” المختلفة التي تعكس
الظروف األساسية المختلفة على أسواق النفط الخام.

كبيرا في
شهدت السنوات القليلة الماضية تباي ًنا
ً
منحنيات العقود اآلجلة ،واالنتقاالت من حالة الميل إلى
التراجع إلى االستالم المؤجل والعكس .وكان ذلك في
المقام األول بسبب العوامل األساسية التي تواجه أسواق
النفط العالمية ،بما فيها ظهور النفط الصخري في
الواليات المتحدة األمريكية ،والحروب التجارية العالمية،
وإعادة التفاوض بشأن االتفاقيات التجارية الكبرى ،وزيادة
التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط
وتحديدا في مضيق هرمز (الرسم البياني .)5
ً

تظهر نتائجنا أن هناك ثالث حاالت للسوق متميزة
جيدا ،تحكم التغيرات المحتملة في مستوى
وموضحة ً
مخزونات النفط الخام ،وهي :االستالم المؤجل ،والميل
إلى التراجع ،والتراجع الحاد.

تشير النظرية التقليدية للتخزين إلى أن مستوى

الرسم البياني  .5من الميل إلى التراجع إلى االستالم المؤجل والعكس.
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وتتمثل خصائصها الرئيسة فيما يلي:
 .1االستالم المؤجل:
•أساس إيجابي :يبلغ متوسط قيمة االستالم المؤجل
دوالرا
دوالرا أمريك ًيا ،و ُيقدر الوضع بنحو 3.20
2.98
ً
ً
أمريك ًيا.
•توجد احتمالية بنسبة  %90للقيم المتراوحة ما بين
دوالرا أمريك ًيا.
 0.43و5.66
ً
•يوجد انحراف إيجابي طفيف ولكنه موزع بشكل
متساو إلى حد ما .يصل االنحراف إلى 0.2786
ً
متماثل إلى حد ما.
وبالتالي يعتبر التوزيع
•تقلب متوسط :يبلغ االنحراف المعياري للسلسلة
دوالرا أمريك ًيا.
الزمنية لحالة االستالم المؤجل 1.69
ً
 .2الميل إلى التراجع
•أساس سلبي :تبلغ قيمة وضع الميل إلى التراجع
دوالرا أمريك ًيا.
- 2.43
ً
•يوجد انحراف سلبي طفيف ،إال أنه موزع بشكل
متساو إلى حد ما .يبلغ االنحراف  -0.2824وبذلك
يكون للبيانات انحراف سلبي طفيف ولكنه متماثل.
•تقلب منخفض :يصل االنحراف المعياري المقدر
دوالرا أمريك ًيا .وتعتبر هذه
للحالة الثانية إلى 0.41
ً
استقرارا من حيث التقلب.
الحالة األكثر
ً
 .3التراجع الحاد
دوالرا
•أساس سلبي :تبلغ قيمة وضع التراجع -2.67
ً
أمريك ًيا.

•توجد احتمالية بنسبة  %40ألن يصبح مستوى
دوالرا أمريك ًيا للبرميل.
التراجع أقل من -2.50
ً
•انحراف إيجابي :يقدر االنحراف بـ  ،0.8853وبالتالي
يكون للبيانات انحراف إيجابي مختلف.
دوالرا
•تقلب عال :يصل االنحراف المعياري إلى 8.70
ً
أمريك ًيا ،ويعتبر األعلى من بين الحاالت.
وتعتبر اإلجابة عن سؤال عما إذا كان هناك مسار استقرار
بين الحاالت أكثر تعقيداً ،ولكن يمكن الحصول عليها
من خالل البحث المفصل في احتماليات التحول .ونجد
أن مستوى االستالم المؤجل ليس له تأثير كبير على
احتماليات االنتقال لمعظم الحاالت .ومع ذلك عندما
يكون السوق في حالة ميل إلى التراجع -تراجع في اتجاه
السعر أو زيادة في مستوى االستالم المؤجل -تزيد
احتمالية االنتقال من حالة الميل إلى التراجع إلى التراجع
الحاد والتقلب العالي .ويشير هذا -إلى جانب التقلب الحاد
في أسعار النفط ،والفترة الوجيزة المستغرقة في حالة
التراجع الحاد -إلى أن التحول إلى حالة التراجع الحاد يعتبر
عالي التقلب.
ويمكن اإلجابة عن السؤال األخير حول مستوى ارتفاع
أو انخفاض المخزونات قبل أن يقال بأن السوق في
حالة استقرار أو في حالة االستالم المؤجل من خالل
مراقبة متوسط مستوى المخزونات في كل حالة.
وبحسب ما تمت اإلشارة إليه أعاله ،يقدر متوسط
مستوى المخزونات بحوالي  61.36مليون برميل في
الحالة األولى ،و 58.10مليون برميل في الحالة الثانية،
و 60.10مليون برميل في الحالة الثالثة .وباستخدام
بيانات التخزين في الفترة من عام 2016م وحتى اآلن،
توجد احتمالية بنسبة  %69.7للتواجد في حالة االستالم
المؤجل المستقرة إذا كانت المخزونات تزيد عن  60مليون
برميل.
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الخاتمة
وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى المخزونات ال يبدو بفاعلية
مستوى االستالم المؤجل من حيث تفسير استقرار
أسواق النفط العالمية .ففي الحالة األولى ،هناك
احتمالية بنسبة  %40ألن تكون المخزونات أقل من 60
مليون برميل ،ولكن هناك فرصة بنسبة  %5ألن يكون
دوالرا أمريك ًيا،
مستوى االستالم المؤجل أقل من 0.43
ً
وفرصة بنسبة  %15.5ألن يكون التقلب أعلى من ،1.4
وهو متوسط مستوى التقلب المتوقع في حالة التراجع
الحاد غير المستقرة.
ومن غير المستغرب أن يؤكد تحليلنا النظرية العامة
القائلة بأن هناك عالقة سلبية بين قيمة خيارات فارق
سعر التخزين والمخزونات .باإلضافة إلى ذلك ،تشير
النتائج التجريبية إلى أن المستويات الحقيقية للمخزونات
لها تأثيرات كبيرة على حساسية هيكل السوق تجاه
وتحديدا ،تمتلك
التغيرات في مستويات المخزونات.
ً
كبيرا على
تأثيرا
ً
التغيرات في مخزونات النفط الخام ً
هيكل السوق عندما تكون المخزونات في حالة ميل إلى
التراجع .ويتماشى هذا مع النظرية التقليدية للتخزين
التي تتوقع أنه إذا كانت المخزونات في حالة شح العرض،
سيعمل انخفاض المخزونات على زيادة عائد المالءمة ،مما
يؤدي إلى انخفاض أسعار العقود اآلجلة وحدوث تحركات
كبيرة في األساس.
يمكن لعالوة المخاطرة أن تكون أعلى من عائد المالءمة،
مما يؤدي إلى إيجاد عالقة إيجابية بين المخزونات وقيمة
خيارات فارق السعر (هيكل السوق) عندما تكون
المخزونات عند مستويات منخفضة بما يكفي ،وتكون
األسعار متقلبة .وتشير النتائج إلى أن أوبك تقوم بدور
كبير في موازنة أسواق النفط العالمية .ويمكن لزيادة
حصص اإلنتاج عندما تكون المخزونات في مستويات أقل
تحديدا أن تخفض األسعار الفورية ،مما يعيد األسعار إلى
ً
حالة االستالم المؤجل ويحول دون الفترات الحادة لتقلب
األسعار والميل إلى التراجع.

يسوغ وصف السياسة إجراء المزيد من البحوث لتحديد
عالوة المخاطرة والعالقة المعقدة بين مستوى
المخزونات وهيكل السوق.
ويمكن أن تركز البحوث المستقبلية على تحديد الحاالت،
والمحركات الرئيسة وحساسيتها لعدد من العقد الكبرى
واستهالك وتخزين النفط الخام العالمي (إلى جانب
روتردام) وأنواع الخام البديلة (إلى جانب برنت) .وسوف
يساعد هذا على تحديد االختالفات اإلقليمية ،وإيجاد
ً
شمول لسوق النفط العالمي.
صورة أكثر
يوفر النهج الذي تم تطويره في هذه الدراسة أداة
للمشاركين في السوق وصناع السياسة يمكن
استخدامها لتتبع التطورات في سوق النفط العالمي،
وتقييم مجموعة متنوعة من السيناريوهات المستقبلية
تحديدا
المحتملة .ويمكن لكبار المنتجين والمصدرين
ً
تقدير كمية الخام التي يجب تخزينها (تسليمها) لموقع
معين بهدف إحداث تحول في حالة سوق النفط .وبالنسبة
ممتازا للشحنات
تقديرا
للمصدرين ،يمكن لذلك أن يقدم
ً
ً
اإلضافية التي يمكنهم تسليمها ألي موقع محدد دون
التسبب في إحداث ضغط كبير على األسعار .وبالنسبة
ألولئك المهتمين بموازنة سوق النفط  -أوبك ً
مثل-
مقياسا أكثر دقة للعرض اإلضافي
يقدم هذا النهج
ً
المطلوب إلعادة السوق إلى وضع التوازن واالستقرار.
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الملحق أ :البيانات والمتغيرات الرئيسة
بيانات المخزون :مرشحات سافيتسكي غوالي ( )Savitzky-Golayالرقمية لتجانس البيانات
استخدم تحليل (المخزونات) البيانات اليومية للمخزون من  18سبتمبر 2013م وحتى  25يناير 2019م .وتمثل
السلسلة الزمنية المستخدمة كميات التخزين اليومية في سطح الخزان العائم بروتردام التي قدمتها شركة أوربيتال
إنسايت (.)2019
تم استخدام مرشح سافيتسكي غوالي لتصفية الضوضاء التي أحدثتها عملية جمع بيانات األقمار الصناعية وزيادة
نسبة اإلشارة إلى الضوضاء ( .)Press 1996ويظهر الرسم البياني (أ )1 .السلسلة الزمنية الناتجة ،والمخزونات
المتجانسة باستخدام مرشح سافيتسكي غوالي (.)SG_ROV
المعادلة العامة لمرشح سافيتسكي غوالي موضحة كما يلي:
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حيث أن:
 = Filtxtالقيمة المرشحة لـx_t
= hموضح في الجدول أ4 .
 = aiمعامالت كثيرات الحدود
 = npعدد نقاط البيانات المستخدمة للتجانس
 = xtالسالسل الزمنية غير المرشحة
وفقا للمنهجية الموضحة في (،Considine, Galkin and Aldayel (2020
يتم حساب قيمة خيارات فارق السعر ً
واستناد ًا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة أوربيتال إنسايت لروتردام .تم استخدام مرشح سافيتسكي غوالي
ً
فضل عن ذلك ،تم حساب متغير
مرة أخرى لمجانسة البيانات وزيادة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء (.)Press 1996
االستالم المؤجل باستخدام القيم اليومية للعقود اآلجلة لمعيار برنت لفترة شهرين وتسعة أشهر والتي تم الحصول
عليها من محطة بلومبيرغ (.)Bloomberg 2019
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الملحق أ :البيانات والمتغيرات الرئيسة
ووضحت السلسلة الزمنية المستخدمة في هذا التحليل -من  6أبريل 2017م إلى  29نوفمبر 2018م -في الرسم
البياني (أ ،)1.بما فيها مجموعات البيانات األولية والمتجانسة.
الرسم البياني أ 1.المخزونات ،واالستالم المؤجل ،وقيم خيارات فارق السعر.

Raw
vs. smoothed
data
المتجانسة
البيانات
األولية مقابل
البيانات

66

$8.00

64

$6.00

62
$4.00

56

$0.00

/1

/6

18

10

9/

6/

18

18

6/

8/

7/

6/

18

6/

6/

18
6/

18

5/

6/

18

4/

6/

18

3/

2/

6/

6/

18

7

1/

/6

/1

7

12

/6

/1

7

11

/6

/1

17

10

9/

6/

17
6/

8/

7/

6/

17

17
6/

17

6/

5/

6/

6/
4/

54

17

8

58

$2.00

دوالر $/b
أمريكي /البرميل

MMb

60

-$2.00

52
-$4.00

50

-$6.00

48

المخزون

Inv

Contango

االستالم المؤجل

ROV

SG_ROV

قيمة خيارات فارق السعر

مرشح سافيتسكي غوالي

المصادر :شركة أوربيتال إنسايت ،وبلومبيرغ ،وحسابات كابسارك.
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الملحق ب :إحصائيات موجزة
يوضح الجدول (ب  )1بعض اإلحصائيات األساسية لمخزونات النفط الخام ،وقيمة خيارات فارق السعر للسلسلة الزمنية
اليومية الممتدة في الفترة من  10مارس 2014م حتى  30نوفمبر 2018م.
جدا .ويعتبر انحراف خيار فارق السعر
يعتبر متوسط المخزونات وخيار فارق السعر إيجاب ًيا وله انحرافات معيارية عالية ً
إيجاب ًيا ،مما يشير إلى وجود ذيل ثقيل أيمن .بينما يعتبر انحراف المخزونات سلب ًيا ،مما يشير إلى ذيل ثقيل أيسر.
مرتفعا ،مما يشير إلى توزيعات ذات ذيل ثقيل لجميع المتغيرات.
وبالنسبة لجميع السالسل الزمنية يعتبر التفرطح
ً
ويرفض اختبار خاركي -بيرا النظرية الصفرية التي تنص على توزيع أي من السالسل الزمنية بصورة طبيعية.
الجدول ب .ا إحصائيات موجزة للسالسل الزمنية اليومية.

المتوسط
الوسيط
الحد األعلى
الحد األدنى
االنحراف المعياري
االنحراف
التفرطح

المخزونات

خيار فارق السعر

56.1516

2.7735

58.2295

2.5612

65.0878

6.5948

43.4588

-0.0921

6.5167

1.1137

-0.6311

0.5570

2.0291

3.2327

123.2032

62.9153

0.0000

0.0000

المجموع
إجمالي االنحرافات المربعة

65472.7900

3233.9540

49474.2100

1444.9330

المالحظات

1166

1166

خاركي -بيرا
االحتمالية

مالحظة :تمت مجانسة خيار فارق السعر وقيم المخزونات وتصفيتها من الضوضاء باستخدام مرشح سافيتسكي غوالي
الموصوف في الملحق أ.
المصدر :حسابات كابسارك.

مرتفعا ،مما يشير إلى وجود
وفيما يتعلق بالسالسل الزمنية لكل من المخزونات وخيار فارق السعر ،يعتبر التفرطح
ً
توزيعات ذات ذيل ثقيل لجميع المتغيرات.
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الملحق ج :اختبارات جذر الوحدة
تتمثل الخطوة األولى لتحليل االقتصاد القياسي في إجراء اختبارات جذر الوحدة لجميع المتغيرات .ويوضح الجدول (ج)1.
نتائج هذه االختبارات لمستوى مخزونات النفط الخام ،وقيمة خيارات فارق السعر للبيانات اليومية للفترة من  10مارس
وفقا لمعيار معلومات
2014م حتى  30نوفمبر 2018م .وتم اختيار أطوال التباطؤ الختبارات ديكي وفولر الموسعة ً
شوارتز .وتظهر النتائج أن لمتغير المخزون جذور وحدة عند مستويات األهمية  ،%1و ،%5و.%10
ُأخذ االختالف األول لمتغير المخزون وإعادة اختبار السالسل الزمنية قبل إدراجها في تحليل االنحدار .وإضافة إلى ذلك،
تم التوصل إلى أن االختالف األول لمتغير المخزون كان ثاب ًتا عند مستويات األهمية  ،%1و ،%5و.%10
تشير نتائج متغير خيارات فارق السعر إلى أنه يمكننا رفض النظرية الصفرية لجذر الوحدة عند مستوى األهمية .%5

القيم الحاسمة

اختبارات ديكي
وفولر الموسعة

نقطة مئوية

اليومي

المخزونات

خيار فارق
السعر

اختبار ديكي الموسع

-2.0065

-4.0761

1% level

-3.4358

-3.4357

االحتمالية

0.2842

0.0011

5% level

-2.8638

-2.8638

اختبار فيليبس وبيرون

-1.9802

-5.6618

10% level

-2.5680

-2.5680

االحتمالية

0.2958

0.0000

مالحظة :تمثل القيم المسجلة إحصائيات االختبار واحتمالية الفرضية الصفرية لجذر الوحدة.
*قيم االحتمالية في اختبار الجهة الواحدة (الذيل الواحد) لماكينون (.)1996
المصدر :حسابات كابسارك
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الملحق د :المنهجية والنتائج التجريبية
المفصلة
نفترض معادلة االنحدار التالية لهيكل السوق ،كما تم قياسها بواسطة قيمة خيارات فارق السعر (المتغير التابع)
المفروضة على المخزونات والمتغيرات الصورية الموسمية ،وذلك لتحديد العالقة بين هيكل السوق والمخزونات
باستخدام البيانات اليومية في الفترة من  10مارس 2014م حتى  30نوفمبر 2018م.
تتبع معادلة االنحدار ما قام به كل من )Omura and West (2015), Kucher and Kurov (2014), Fattouh (2009
 ،)and Considine, Galkin and Aldayel (2020وهي موضحة كما يلي:
د1.
حيث أن:
!𝑀𝑀𝑀𝑀 ≡

!𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆ ≡

𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝛼𝛼" + 𝛽𝛽# ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! + ∑%
!𝜀𝜀 $ ,𝛾𝛾$ ! ∗ 𝐷𝐷$! 0 +

هيكل السوق كما حددته قيمة خيار فارق السعر.
مخزونات روتردام بحسب شركة أوربيتال إنسايت.

!!𝐷𝐷 ≡ متجه المتغيرات الصورية ،بما في ذلك المتغيرات الصورية الموسمية الشهرية ،والمتغير الصوري للفترة من
عام 2014م حتى عام 2015م الستيعاب تطور عملية جمع البيانات من شركة أوربيتال إنسايت.
 ≡ 𝛼𝛼! , 𝛽𝛽" , 𝛾𝛾# $المعايير المقدرة.

تم تقدير االنحدار لحاالت السوق المختلفة باستخدام نموذج ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة ،حيث يتم
استخدام نماذج ماركوف لوصف الظروف التي يتغير فيها سلوك المتغيرات أو العمليات العشوائية من حالة إلى
أخرى .ويوضح النموذج سلوك “متغير الحالة” الذي ال يمكن مراقبته مباشرة ( ،)stمثل الركود أو الكساد في
نمو الناتج المحلي اإلجمالي .وفيما يتعلق بصناعة النفط ،تعتبر متغيرات الحالة التي ال يمكن مراقبتها حالة من
فرط العرض (سوق تتسم بزيادة العرض) ،أو فرط الطلب (سوق تتسم بانخفاض العرض) ،أو من توازن أسواق
النفط العالمية.
د2.
حيث أن:

𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑀𝑀! |𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! ; 𝐷𝐷! ; 𝜃𝜃" ) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠! = 1
𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑀𝑀! |𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! ; 𝐷𝐷! ; 𝑠𝑠! ) = .𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑀𝑀! |𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! ; 𝐷𝐷! ; 𝜃𝜃# ) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠! = 2
𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑀𝑀! |𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼! ; 𝐷𝐷! ; 𝜃𝜃$ ) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠! = 3

!  ≡ 𝜃𝜃! = 𝛼𝛼"! , 𝛽𝛽#! , 𝛾𝛾$المعايير المقدرة المرتبطة بالحالة  ،mمع ثالث حاالت فريدة ومختلفة (1و2و .)3يتطور متغير
الحالة بحسب عملية سلسلة ماركوف .وهذا يعني أن احتمالية التواجد في حالة معينة -أو حالة سوق النفط -في الفترة t
تعتمد فقط على حالة سوق النفط في الوقت ( ،)t-1وليس في أي وقت آخر ( )t-2أو (.)t-3
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الملحق د :المنهجية والنتائج التجريبية المفصلة

تمتلك عملية سلسلة ماركوف لسوق النفط احتماليات التحول التالية:
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 1⌋|𝑠𝑠!"# = 1) = 𝑝𝑝##

𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 1⌋|𝑠𝑠!"# = 2) = 𝑝𝑝#$
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 1⌋|𝑠𝑠!"# = 3) = 𝑝𝑝#%

د3.

𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 2⌋|𝑠𝑠!"# = 1) = 𝑝𝑝$#

𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 2⌋|𝑠𝑠!"# = 2) = 𝑝𝑝$$
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 2⌋|𝑠𝑠!"# = 3) = 𝑝𝑝$%
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 3⌋|𝑠𝑠!"# = 1) = 𝑝𝑝%#
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 3⌋|𝑠𝑠!"# = 2) = 𝑝𝑝%$
𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 3⌋|𝑠𝑠!"# = 3) = 𝑝𝑝%%

حيث يمثل  piiاحتمالية البقاء في الحالة  ،iبالنظر إلى أن السوق العالمية للنفط كانت في حالة  iفي الفترة األخيرة.
ويمثل  pijاحتمالية تحول األسواق إلى الحالة  ،iبالنظر إلى أن السوق العالمية للنفط كانت في حالة  jفي الفترة األخيرة.
وفي حين تفترض بعض التمثيالت أن تكون احتمالية التحول ثابتة ،يظهر أن هذا افتراض مقيد للغاية بالنسبة ألسواق
الطاقة .وإننا نسمح باختالف احتماليات التحول مع الوقت
(.)Bazzi et al. 2017; Diebold and Inoue 1999; Filardo 1994; Fattouh 2009
وتعتبر احتمالية التحول من حالة إلى أخرى في هذه الصيغة دالة لمستوى االستالم المؤجل في أسواق النفط العالمية.
متجها شرط ًيا يحتوي على معلومات اقتصادية حيوية تؤثر
ويعتبر مستوى االستالم المؤجل ( )ct-1ألسعار خام برنت
ً
على احتماليات التحول.
د4.

𝑃𝑃(⌊𝑠𝑠! = 𝑖𝑖⌋|𝑠𝑠!"# = 𝑗𝑗) = 𝑝𝑝$%('!"# ) for i = 1,2,3, and j = 1,2,3.

يتم تقدير معايير هيكل ماركوف للتحول في المعادلة (د )4.باستخدام انحدار ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة،
بطريقة تحسين ال خطية تستخدم خوارزمية برودن وفليتشر وغولدفارب وشانو ،وخطوات ماركواردت لتقدير جميع
معايير النظام الالخطي المعقد في نفس الوقت.
مالحظة :تنتمي طريقة برودن وفليتشر وغولدفارب وشانو إلى الطرق الشبيهة لطرق نيوتن ،وهي مجموعة من
أساليب التحسين التي تبحث عن نقطة استقرار لدالة ما (يفضل أن تكون دالة قابلة للمفاضلة باتصال لمرتين)
(.)Bergmeir et al. 2012; Bekiros and Paccagnini 2015
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الملحق د :المنهجية والنتائج التجريبية المفصلة

الرسم البياني د .1.توزيع احتمالية االستالم المؤجل في الحاالت الثالث.
Probability

Probability

Probability

المصادر :حسابات كابسارك و.Palisade @Risk

تم توضيح نتائج تحليل ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة بالتفصيل في الجدولين (د )1.و (د .)2.وكما هو
متوقع ،يتوصل النموذج إلى دليل واضح للحاالت الثالث المتميزة :الحالة األولى (االستالم المؤجل) ،والحالة الثانية
(الميل إلى التراجع) ،والحالة الثالثة (التراجع الحاد) .ونشير إلى أنه يتم اختيار توزيعات االحتمالية لألساس ،أو مستوى
وفقا إلحصاء اختبار أندرسون
االستالم المؤجل في الحاالت الثالث من بين عدد من توزيعات االحتمالية الممكنة ً
ودارلينغ ،وجرى توضيحها في الرسم البياني (د.)1
دوالرا أمريك ًيا.
دوالرا أمريك ًيا ،ويقدر الوضع بـ 3.20
يبلغ متوسط قيمة االستالم المؤجل في الحالة األولى 2.98
ً
ً
دوالرا أمريك ًيا .ويرجع التوزيع المقدر إلى
وهناك احتمالية بنسبة  %90للقيم المتراوحة ما بين  0.43و5.66
ً
دوالرا أمريك ًيا .وتبلغ قيمة وضع االستالم المؤجل في الحالة الثانية
كوماراسوامي ،بانحراف معياري يبلغ 1.69
ً
دوالرا أمريك ًيا ،ويعتبر توزيع االحتمالية طبيع ًيا .ويبلغ االنحراف المعياري المقدر للحالة
وهي الميل إلى التراجع -2.43
ً
استقرارا من حيث التقلب .ويعتبر التوزيع المقدر في الحالة الثالثة
دوالرا أمريك ًيا .وتعتبر هذه الحالة األكثر
الثانية0.41
ً
ً
دوالرا أمريك ًيا ،وهناك احتمالية بنسبة  %40بأن يصبح
التراجع الحاد -لوجستية لوغاريتمية ،ويصل الوضع إلى -2.67ً
دوالرا أمريك ًيا،
دوالرا أمريك ًيا للبرميل .ويبلغ االنحراف المعياري 8.70
مستوى االستالم المؤجل أقل من -2.50
ً
ً
ويعتبر األكبر حتى اآلن.
يقدر التباين في شروط الخطأ لنموذج ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة بـ  1.56في الحالة األولى ،و 1.12في
الحالة الثانية ،و 2.30في الحالة الثالثة .وبالمختصر ،يظهر األساس تقل ًبا أكبر عندما تكون السوق في الحالة الثالثة
عموما بالمخزونات المتوفرة في الوقت المناسب أو مستويات
وهي التراجع الحاد .ويرجع ذلك إلى ارتباط التراجع
ً
المخزون المنخفضة.
وتعتبر المعامالت المقدرة لنموذج ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة مهمة من الناحية اإلحصائية عند مستوى
الثقة  .%1ومن غير المستغرب أن تكون هناك حساسية لهيكل السوق -حسب قياسها باستخدام قيمة الخيارات -تجاه
التغيرات في المخزونات بين حاالت السوق .وتبلغ المعامالت المقدرة للحاالت الثالثة -0.54 :لحالة االستالم المؤجل،
و -22.07لحالة الميل إلى التراجع ،و  1.98لحالة التراجع الحاد.
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الملحق د :المنهجية والنتائج التجريبية المفصلة

الجدول د 1 .نتائج عملية ماركوف للتحول بنا ًء على الحالة الراهنة.
المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إحصاء z

االحتمالية

الحالة األولى
≡ !𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆

-0.5444

0.2194

-2.4812

0.0131

الحالة الثانية

≡ !𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆

-2.0745

0.4857

-4.2715

0.0000

الحالة الثالثة

≡ !𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∆

1.9793

0.3849

5.1426

0.0000

الشائع

DUMMY2

3.9217

0.1504

26.0820

0.0000

DUMMY3

3.0460

0.1299

23.4567

0.0000

DUMMY4

3.2648

0.1303

25.0631

0.0000

DUMMY5

2.9996

0.1282

23.4038

0.0000

DUMMY6

2.9896

0.1262

23.6836

0.0000

DUMMY7

2.2934

0.1263

18.1583

0.0000

DUMMY8

2.6081

0.1270

20.5398

0.0000

DUMMY9

2.7311

0.1288

21.2006

0.0000

DUMMY10

2.3364

0.1260

18.5486

0.0000

DUMMY11

2.3764

0.1434

16.5682

0.0000

DUMMYORB

0.2456

0.0733

3.3513

0.0008

)LOG(SIGMA

0.2057

0.0212

9.7076

0.0000

2.7741

المتغير التابع لالنحراف
المعياري

1.1140

1.2501

مجموع المربعات
المتبقية

1797.2360

3.3120

االحتمالية اللوغاريتمية

-1908.2460

متوسط المتغير التابع
الخطأ المعياري لالنحدار
معيار معلومات أكايكي

المصدر :حسابات كابسارك.
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الملحق د :المنهجية والنتائج التجريبية المفصلة

الجدول د 2.احتماليات ماركوف للتحول المتغير زمن ًيا والفترات الزمنية المتوقعة.
احتماليات التحول المتغيرة زمن ًيا
)P(i, k) = P(s(t) = k | s(t-1) = i

= jالعمود = i/الصف
المتوسط

االنحراف المعياري

1

2

3

1

0.6681

0.0872

0.2447

2

0.0479

0.2859

0.6662

3

0.6681

0.0636

0.2683

1

2

3

0.4709

0.1354

0.3516

2

0.0934

0.4093

0.4696

3

0.4709

0.1106

0.3861

1

2

3

NA

5.3316

3.1206

NA

9.2946

3.9702

1

الفترات المتوقعة المتغيرة زمن ًيا
المتوسط
االنحراف المعياري
المصدر :حسابات كابسارك.

الجدول د 3.معايير ماركوف لمصفوفة التحول بنا ًء على الحالة الراهنة.
معايير مصفوفة التحول
إحصاء z

االحتمالية

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

P11-CONTANGO__BRENT

447.5613

133510.3000

0.0034

0.9973

P12-CONTANGO__BRENT

0.4903

0.9095

0.5391

0.5898

P21-CONTANGO__BRENT

-23.4212

57.1026

-0.4102

0.6817

P22-CONTANGO__BRENT

-24.3810

57.1031

-0.4270

0.6694

P31-CONTANGO__BRENT

388.7821

41003.4800

0.0095

0.9924

P32-CONTANGO__BRENT

0.7203

0.2013

3.5787

0.0003

المصدر :حسابات كابسارك.
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مالحظات
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نبذة عن المؤلفين
جينيفر كونسيدين
باحث زائر في كابسارك ،وزميل باحث أول في مركز دراسات سياسات وقوانين الطاقة
عددا من المشاريع التي
والبترول والثروة المعدنية في داندي باسكتلندا .قادت في السابق ً
تتضمن تسعير الخيارات ،وتقييم الخيارات الحقيقية لألصول المادية ،بما في ذلك مرافق
توليد الكهرباء وشركات التخزين وأنابيب الغاز الطبيعي وعقودها ،وإدارة المخاطر وأساليب
التحوط ،واستراتيجيات التداول لمجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك الغاز الطبيعي،
والكهرباء ،والنفط الخام.
عبدالله الدايل
محلل أبحاث في برنامج األسواق والتنمية الصناعية ،يركز في تحليالته على أسواق النفط
وسياسات الطاقة .وقد أكمل تدريبه في مركز هاليبرتون للبحث والتطوير في الظهران
بالمملكة العربية السعودية قبل التحاقه بالمركز.

نبذة تعريفية عن المشروع
إن الهدف من هذا المشروع هو تقديم لمحة عن المخزونات العالمية للنفط في وقت معين ،وتحديد ما إذا كان
باإلمكان اعتبار األسواق العالمية أو اإلقليمية متوازنة .وسوف يساعد هذا على تحديد الفائض أو النقص في
إمدادات النفط الخام والمخزونات المحتملة على المستوى العالمي أو اإلقليمي ،والذي يمكن أن يؤدي إلى إيجاد
ردة فعل للسوق وإعادة التوازن ألسواق النفط العالمية.
كان من الممكن أن يتغير مستوى توازن مخزونات النفط العالمية “موازنة السوق” بشكل كبير في العقود
األخيرة بسبب عوامل مختلفة تشمل( :أ) ثورة النفط الصخري واستجابة إمدادات النفط الصخري السريعة الناتجة
للتغيرات في أسعار النفط العالمية( ،ب) توسع مصافي النفط العالمية ومراكز االستهالك( ،ج)بناء احتياطيات
نفطية استراتيجية في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .لذلك فإن القدرة على تحديد
المستويات المثلى للمخزون التي من شأنها إعادة التوازن ألسواق النفط العالمية في ظل هذا النموذج الجديد
للسوق تعد ضرورية .ويهدف المشروع إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مدى ارتفاع مستويات المخزون قبل أن تصبح أسواق النفط العالمية في مرحلة فرط العرض؟
 .2هل تعتبر مستويات المخزون الحالية مرتفعة لدرجة أنها عرضت السوق لخطر صدمة أسعار أخرى؟
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