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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) 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
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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تتمتع كندا بفضل الموارد الطبيعية الواسعة والوصول االستراتيجي إلى كل من حوضي المحيط األطلسي والهادي بالقدرة
على أن تصبح مركز ًا عالمي ًا للطاقة -بشرط أن تنجح في التخفيف من االختناقات في بنيتها التحتية .تمتلك كندا بحسب إدارة
معلومات الطاقة األمريكية ثالث أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم ( .)EIA 2020ومثلت  %9من إجمالي حجم صادرات
النفط الخام في عام  )JODI 2020( 2019متأخرة عن ثالث دول فقط وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق .ومع
ذلك ،فقد أصيبت صادرات النفط الكندية بالشلل بسبب نقص خطوط األنابيب المتوفرة وسعة النقل بالسكك الحديدية .ولقد
ظلت حصة الواليات المتحدة األمريكية من صادرات النفط الخام الكندي عند مستويات عالية خالل السنوات القليلة الماضية،
وانخفضت انخفاض ًا طفيف ًا من  %99في الربع الثالث من عام  2015إلى  %97.1من حجم الصادرات في الربع األول من عام
( )ITC 2020( 2020يرجى االطالع على الشكل .)1
الشكل  .1صادرات النفط الخام الكندي.
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المصادر ITC (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية.

إن لديناميكيات احتكار األسواق تأثيرات كبيرة على منتجي النفط الكندي ،تتجلى في التناقضات الحادة بين معايير
أسعار النفط ذات الصلة وتقلب األسعار المرتفعة على الجانب الكندي .زاد متوسط الفارق بين أسعار خام القياس
الكندي وخام غرب تكساس الوسيط من  11.6دوالر في عام ( 2019خصم بنسبة  %20على متوسط سعر خام غرب
تكساس الوسيط) إلى  13.9دوالر في الشهور الثمانية األولى من عام  -2020أي خصم بنسبة  %37على خام غرب
تكساس الوسيط (.)Government of Alberta 2020
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بلغ أحد قياسات تقلب األسعار ،االنحراف المعياري لسعر خام القياس الكندي 9.41 ،دوالر أمريكي للبرميل من 25
فبراير  2020إلى  30نوفمبر  ،2020بينما بلغ  7.54دوالر أمريكي للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط.
تتمتع صادرات الخام الكندي عند مستويات األسعار هذه بالقدرة على المنافسة في سوق النفط العالمي ،بينما
تساهم في الوقت نفسه في الكفاءة االقتصادية لواردات النفط العالمية وأنماط الشحن .وعلى العكس من ذلك،
تشير تقديرات شركة  IHSإلى أن اختناقات النقل أدت إلى انخفاض القيمة االقتصادية إلنتاج النفط الخام لغرب كندا:
 12مليار دوالر أمريكي في شهر نوفمبر من عام  2018وحده (.)Brady et al. 2020
إن العائق الرئيس الذي يقف أمام الحد من تشوهات السوق هو التطوير غير الكافي للبنية التحتية لنقل وتصدير
النفط الكندي .وتعمل معظم خطوط أنابيب النقل الرئيسة ذات األقطار الكبيرة على ربط األسواق المحلية أو تسهيل
تصدير النفط إلى الواليات المتحدة األمريكية (يرجى االطالع على الشكل .)2
الشكل  .2البنية التحتية لنقل النفط في كندا.

المصدر.Government of Canada (2020( :

تعرضت مشاريع البنية التحتية وخطوط األنابيب واسعة النطاق على مدار العقد الماضي ،مثل خط أنابيب كيستون
 XLالكندي ،لمزيد من التدقيق التنظيمي والتحديات القانونية .وترجع االنتكاسات في المقام األول إلى الرؤى
المتضاربة التي تبدو غير متوافقة مع مستقبل الطاقة .ولقد أدى تغير المناخ وتسييس العملية التنظيمية إلى تزايد
عدد الطعون القضائية "حيث يرى بعض الناشطين في المجال البيئي أن أي تطور في الوقود األحفوري يتعارض
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مع رؤيتهم المستقبلية" ( .)Brady 2020وفي حين لم تنجح العديد من الطعون القضائية لمشاريع خطوط األنابيب
والبنية التحتية واسعة النطاق ،إال أنها تمكنت من تأخير إتمام األمور في أوقاتها المحددة وخلقت قدر ًا كافي ًا من
الضبابية لثني المستثمرين عن االستثمار.
أدت الضبابية التي أحاطت بالتوسعات والتأخيرات في خطوط األنابيب إلى انخفاض االستثمار في صناعة التنقيب
واإلنتاج الكندية وفي الرمال النفطية .وتم إلغاء خط أنابيب تي سي إنرجي الشرقي وخط أنابيب إنبريدج الشمالي ،في
حين يواجه خط أنابيب كيستون وخط أنابيب إنبريدج الثالث معارضة بيئية وتحديات للحصول على تصاريح في كل من
الواليات المتحدة األمريكية وكندا ( .)Brady et al. 2020وفي الواقع هناك مشروع واحد فقط قيد اإلنشاء ،مشروع
مد خط أنابيب ترانس ماونتن إلى بورنبي ،مقاطعة كولومبيا البريطانية ،الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل
في ديسمبر .)Trans Mountain 2020( 22
يعتبر خط أنابيب ترانس ماونتن الخط الوحيد الذي يربط في الوقت الراهن مناطق اإلنتاج الرئيسة في ألبرتا بموانئ
فضال عن ذلك،
تصدير .وتبلغ طاقته االستيعابية الحالية حوالي  0.3مليون برميل يومي ًا (.)Trans Mountain 2020
ً
ال يوجد أي خط أنابيب متصل بموانئ المحيط األطلسي .وتقتصر وسائل النقل على الشحن بالشاحنات والسكك
الحديدية التي تعتبر أكثر تكلفة وأقل أمان ًا ( .)Green and Jackson 2015وبالرغم من ذلك ،بلغت شحنات النفط
الخام المنقولة عبر السكك الحديدية  412مليون برميل يومي ًا في فبراير .)Government of Canada 2020( 2020
تقوض االختناقات التنظيمية في كندا إمكانية تصدير النفط الخام ،وتستورد الدولة بالفعل ما يصل إلى 0.8
مليون برميل يومي ًا -حوالي  %17من إنتاجها -من المصدرين البعيدين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا
وأذربيجان ( .)Government of Canada 2020; ITC 2020وفي حال تمت معالجة التشوهات في األسواق
واالختناقات في البنية التحتية ،فإن التحوالت في أنماط تدفق النفط الخام الكندي سيكون لها تأثيرات كبيرة
وملحوظة على أسواق النفط العالمية.
ويمكن تقدير مدى هذه االضطرابات في األسواق اإلقليمية عن طريق منهجية بسيطة لتقييم خيار الفارق السعري
طورها كابسارك ( .)Considine et al. 2020يحدد الشكل  3متوسط القيم المقدرة لقيم خيار الفارق السعري للفترة
من  1يناير  2014إلى  22مايو .2020
ولتقييم مدى التشوهات في تدفقات صادرات النفط الكندية ،قمنا بحساب قيم خيار الهامش السعري الفعلية
لميناءين رئيسين من موانئ كندا :بورنبي على ساحل المحيط الهادئ وسان جون على ساحل المحيط األطلسي.
واستخدمنا القيم السوقية لخام كندا الخفيف والحلو وخام القياس الكندي كمعايير لصادرات كندا من الخام الخفيف
والثقيل على التوالي .يجسد الخام الكندي الخفيف والحلو ،المعروف سابق ًا بإيدمونتن بار ،سلة من درجات النفط
الخام الخفيف والحلو التي ال يمكن تحمل تكاليفها في إيدمونتن .ويمثل خام القياس الكندي البيتومين المخفف
المنتج من الرمال النفطية في هارديستي ألبرتا (.)Oil Sands Magazine 2020; Argus Media 2020; ICE 2020
تمثل تكاليف النقل من مصدر اإلنتاج (المحدد لخدمة أغراض هذا البحث بإيدمونتن) إلى الموانئ من خالل
تعريفات خط أنابيب ترانس ماونتن الفعلية لبورنبي وتكاليف النقل بالسكك الحديدية المقدرة ب  11.20دوالر
أمريكي ( 14.75دوالر كندي) لسان جون ( .)CER 2020ويمكن االطالع على وصف مفصل للمنهجية والنموذج
في (.Considine et al. (2020
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الشكل  .3متوسط قيم خيار الفارق السعري في الموانئ الرئيسة الستيراد النفط.

المصدر.KAPSARC (2020( :
مالحظــة :تــم الحصــول علــى متوســط قيــم خيار الفارق الســعري عند مينــاء نفط لويزيانا البحري من الفتــرة الممتدة من  1فبراير  2014إلى  22مايو
.2020

يوضح الشكل  4القيم الفعلية لخيار الفارق السعري للنفط الخفيف والثقيل في سان جون وبورنبي ،مقاطعة كولومبيا
البريطانية .وتجدر اإلشارة إلى أن القيم عالية االرتفاع لخيار الهامش السعري كانت في بورنبي منذ عام  .2014وتعتبر
هذه القيم مدفوعة في المقام األول باالختناقات في النقل ،مما أدى إلى حدوث تقلب حاد في األسعار وعمليات خصم
كبيرة لمعايير أسعار النفط الخام الكندي مقارنة بنظيراتها العالمية والمعايير العالمية المنافسة .وتشير مستويات
قيم خيار الهامش السعري إلى فرص المراجحة وتطوير البنية التحتية لنقل وتخزين النفط.
ومن ناحية أخرى ،يسجل سان جون ،في المتوسط ،قيم ًا أقل نسبي ًا لخيار الفارق السعري تساوي غالب ًا صفر .وهذا ال
يشير فقط إلى أن استحواذ تعريفات النقل على جزء كبير من اإليجار االقتصادي ،وإنما أيض ًا إلى انخفاض تقلب أنواع
الخام المنافسة في هذا المكان .يمكن تفسير انخفاض التقلب من خالل كون النفط الخام األكثر تنافسية الذي يتم
تصديره من الساحل األطلسي لكندا هو نفسه الخام الكندي الخفيف والحلو الذي يتم استالمه من بورنبي :ويتنافس
التياران لنفس الخام ضد بعضهما البعض بسبب االختناقات في النقل.
يمكن أن تفسر هذه التشوهات التدفقات غير المعتادة للنفط والتي شهدناها مؤخر ًا في أسواق أمريكا الشمالية.
وبالنظر إلى التكلفة الحالية للنقل من المصدر إلى سان جون بالسكك الحديدية ،فإنه من األرخص أن يتم إرسال النفط
إلى بورنبي عبر خط األنابيب ومن ثم شحنه إلى سان جون عبر قناة بنما .غادرت الشحنة األولى من خام ألبرتا بورنبي
بتاريخ  18يونيو في رحلة قطعت  12,000كيلو متر ًا لتصل إلى سان جون .وقال ديفيد ياغر ،محلل يعمل في شركة
ياغر مانجمنت المحدودة "أن فكرة إرسال ناقلة من الساحل الغربي تمر عبر قناة بنما ومن ثم بالساحل الشرقي لتصل
إلى إحدى مصافينا هي حل أخرق" (.)Fortnum et al. 2020
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وبحسب تقديرات كابسارك ،كان شحن النفط الخام من بورنبي إلى سان جون عبر قناة بنما أكثر ربحية
من نقله بالسكك الحديدية منذ عام  2015بنسبة  %96للنفط الثقيل و  %100للنفط الخفيف .ويعتمد
التحليل على التقديرات اليومية لقيم خيار الفارق السعري المحسوب باستخدام أسعار السوق ومعدالت
الفائدة وتكاليف النقل لعدد من الطرق التجارية الرئيسة وأحجام السفن .تزيد الشحنات من بورنبي
التنافس األجنبي في سان جون ،بما في ذلك المعايير المرجعية للخام العربي الخفيف الذي كان تنافسي ًا
مقارنة بالنفط المنقول بالسكك الحديدية إلى سان جون بنسبة  %68منذ فبراير  ،2015وخام بوني
الخفيف الذي كان تنافسي ًا مقارنة بالوقود المنقول بالسكك الحديدية إلى سان جون بنسبة  ،%65وخام
األورال الروسي ( )%56والخام العربي الثقيل ( )%29وخام فسكونيا سبوت (.)%5
الشكل  .4قيم خيار الفارق السعري في موانئ كندا الرئيسة ،بالدوالر األمريكي للبرميل.
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ﺳﺎن ﺟﻮن )ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻨﺪي(

ﺳﺎن ﺟﻮن )اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺤﻠﻮ اﻟﺨﻔﻴﻒ(

ﺑﻮرﻧﺒﻲ )ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻨﺪي(

ﺑﻮرﻧﺒﻲ )اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺤﻠﻮ اﻟﺨﻔﻴﻒ(

المصــادرInterviews with Michael Arthurs, Diamond A Ventures Inc., Calgary, Alberta, August 2020; KAPSASRC calculations, :
.August 2020

يواجه النفط المنقول عبر خط األنابيب في بورنبي منافسة ضئيلة من الخام العربي الخفيف ،األرخص بنسبة %5
فقط .وفي جميع الحاالت األخرى ،يعتبر النفط المحلي أرخص من أي واردات للنفط الخفيف والثقيل .وفي حين من
المتوقع أن يؤدي االنتهاء من مشروع مد خط أنابيب ترانس ماونتن إلى التخفيف من هذا الوضع إلى حد ما في عام
 ،2020إال أنه من المتوقع أيض ًا أن تستمر القيود المفروضة على الطاقة االستيعابية في إزالة الفروقات عن المعايير
المرجعية الرئيسة.
كال من إمكانية تطوير الموانئ الكندية الواقعة على المحيط الهادئ (على الرغم من أنها مقيدة
توضح هذه النتائج ً
بشكل كبير حالي ًا بالطاقة االستيعابية لخط األنابيب) ونقص الخيارات القابلة للتطبيق لنقل النفط الخام من الرمال
النفطية إلى ساحل المحيط األطلسي .وبالنظر إلى عمليات الخصم الحالية على الخام الكندي الحلو الخفيف وخام
القياس الكندي مقارنة بالمعايير المرجعية اإلقليمية والعالمية المتنافسة ،فإنه من السهل تخيل وضع يمكن أن
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تصبح فيه واردات النفط الكندي قادرة على المنافسة في السوق العالمي .وفي الواقع ،هناك عدد من المقترحات قيد
التنفيذ في الوقت الراهن يمكنها زيادة الطاقة االستيعابية للبنية التحتية لصادرات النفط الخام في كندا بنحو  4ماليين
برميل يومي ًا (  .)Selemankhel 2020وتشمل:
•مشروع  A2Aللنقل بالسكك الحديدية عبر الحدود -شبكة للسكك الحديدية تمتد لـ  2,570كيلومتر من ألبرتا إلى أالسكا
بقدرة نقل تصل إلى مليوني برميل يومياً.
•توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن بقدرة نقل تصل إلى  0.59مليون برميل يومي ًا
•توسعة الخط األساسي إلنبريدج بقدرة نقل تصل إلى  0.37مليون برميل يومي ًا
•مشروع خط أنابيب بروسبيرتي ( )Prosperityالكندي -خط أنابيب إنرجي ايست ( )Energy Eastالجديد بقدرة نقل تصل إلى
 1.1مليون برميل يومي ًا
ولتحديد القدرة التنافسية المحتملة لصادرات النفط الكندي إلى أحواض المحيط الهادئ واألطلسي ،يتم حساب قيم خيار
الفارق السعري للخام الكندي الحلو الخفيف مقابل المعايير المرجعية التنافسية للنفط المرسل إلى عدد من موانئ النفط
العالمية ومنشآت التخزين .ويوضح الجدول  1القيم التقديرية لخام الرمال النفطية الذي تم تسليمه عبر ميناء بورنبي في الفترة
من مارس  2015إلى مايو .2020

الجدول  .1القدرة التنافسية لصادرات الخام الكندي الحلو الخفيف من بورنبي.
ميناء نفط لويزيانا
البحري

أولسان

كاغوشيما

جامناجار

نينغبو

المعيار

خام لويزيانا الحلو

الخام العربي الخفيف
(آسيا)

الخام العربي الخفيف
(آسيا)

الخام العربي الخفيف
(آسيا)

الخام العربي الخفيف
(آسيا)

الخام القياسي

%52

%67

%66

%42

%72

نسبة األيام التي كانت
فيها صادرات الخام
الكندي الحلو الخفيف
من بورنبي أقل من
المعيار المرجعي

1.45

1.39

1.53

1.72

1.2

متوسط قيم خيار الفارق
السعري

المصــدرInternal KAPSARC calculations; Bloomberg (2020); ICE (2020); Argus Media (2020); Interviews with Michael :
Arthurs, Diamond A Ventures Inc., Calgary, Alberta, August 2020
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تشير البيانات إلى أن الصادرات من بورنبي كانت أكثر تنافسية في حوض المحيط الهادئ وموانئ الخليج في الواليات
المتحدة األمريكية .إن الخصم الكبير لألسعار يجعل الخام الكندي الخفيف الحلو من الواردات القابلة للتطبيق بالنسبة
للعمالء في أماكن بعيدة مثل جامناجار في الهند .وإذا تمكنت مرافق الموانئ في بورنبي من التعامل مع السفن ذات
الطاقة االستيعابية األكبر من أفرامكس /بانامكس ،فسوف تمنحها ميزة تنافسية إضافية في هذه األسواق .ومع
ذلك ،هناك إمكانية واضحة لزيادة صادراتها النفطية حتى مع القدرات الحالية للموانئ.
وعلى الرغم من تكاليف النقل الحالية التي تبدو باهظة إلى الموانئ ،فإن لصادرات الخام الكندي الحلو الخفيف من
سان جون القدرة على المنافسة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وحتى في أماكن بعيدة مثل جنوب إفريقيا.
ومع ذلك ،يجب تخفيف تكاليف النقل من الرمال النفطية إلى سان جون بصورة ملحوظة للوصول إلى قدرة تنافسية
مماثلة لصادرات بورنبي إلى المحيط الهادئ .ويمكن استخدام منهجية كابسارك لقيم خيار الفارق السعري لتقديم
تقديرات عن مستوى تعريفات النقل ،بما في ذلك النقل عبر السكك الحديدية وخطوط األنابيب ،تستطيع تسهيل
زيادة القدرة التنافسية العالمية للنفط الكندي في أسواق العالم.
ويوضح الجدول  2أداء الخام الكندي الحلو الخفيف الذي يتم تصديره من سان جون مقارنة بالمعايير المرجعية اإلقليمية
وفق ًا لفرضيات تكاليف النقل المختلفة في الفترة من مارس  2015إلى مايو .2020
سيؤدي خفض تكاليف النقل بنسبة  %25إلى  8.30دوالر أمريكي ( 11.06دوالر كندي) إلى زيادة القدرة التنافسية
لصادرات النفط الخام الغربي الكندي إلى روتردام وخليج سالدانها وتريستي ونيويورك ،مما يؤدي إلى زيادة العرض
وانخفاض األسعار الفورية في موانئ االستيراد والتخزين .ومن المثير لالهتمام مالحظة أن تعريفات خطوط األنابيب
التي اقترحها مشروع خطوط أنابيب إنرجي ايست (المعروف حالي ًا بـ )CP3كانت حوالي  10.00دوالر كندي في عام
 2017لاللتزام طويل األجل أو حوالي  10.50دوالر كندي عند تحويلها إلى دوالر أمريكي في عام  ،2020األقل من
 11.06دوالر كندي المطلوب لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الخام الغربي الكندي عبر سان جون (.)Leach 2019
يمنح انخفاض تكاليف النقل إلى ميناء سان جون بنسبة  %50إلى  5.59دوالر أمريكي ( 7.37دوالر كندي) الخام
الكندي الحلو الخفيف ميزة كبيرة في أوروبا والواليات المتحدة ،كما أنه سيمكن الخام الكندي الحلو الخفيف من
الحصول على حصة سوقية معينة في جنوب إفريقيا .وفي ظل هذا السيناريو وبافتراض عدم وجود اختناقات إضافية
في النقل ،ستزداد صادرات النفط الكندية بصورة ملحوظة في هذه األسواق.
بالنظر إلى بيئة السوق الحالية وإمكانية زيادة الصادرات إلى األسواق المستهدفة في كل من حوضي المحيط الهادئ
واألطلسي ،هناك حافز كبير إلزالة (أو على األقل تخفيف) االختناقات الحالية في البنية التحتية للنقل في السوق
المحلي .ويتم التخطيط للعديد من البرامج أو تطويرها ،بما في ذلك توسعة خطوط األنابيب ترانس ماونتن وإنبريدج و
 A2Aوكيستون.
توجد احتياطيات كبيرة في شاطئ المحيط األطلسي ،بما في ذلك ما يقدر ب  52مليار برميل في حقول وايت روز
وهيبرون وهايبرنيا وتيرا نوفا على شاطئ برونسويك والبرادور ( .)Bundale 2020ويمكن تطوير هذه الموارد على
الفور وال تتحمل رسوم السكك الحديدية وخطوط األنابيب التي تتطلبها تدفقات النفط الخام من غرب كندا .إن
التطوير المسؤول لهذه الموارد ،بما في ذلك خطط تطوير (تحويل) األصول البحرية إلنتاج احتياطيات النفط والغاز،
وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ،بما في ذلك مزارع الرياح المنتجة للهيدروجين والرياح واحتجاز الكربون سيضمن أن
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الريع االقتصادي المتراكم من االختناقات سيتم توجيهه نحو االستخدامات الفعالة ،بحيث تهدأ االضطرابات الشديدة
في السوق في آخر المطاف.
الجدول  .2القدرة التنافسية لصادرات الخام الكندي الحلو الخفيف من سان جون وفق ًا لفرضيات تكاليف النقل المختلفة.
تكاليف
النقل إلى
الموانئ

%100

%75

%50

المعيار

روتردام

خليج سالدانها

تريستي

نيويورك

الخام القياسي

برنت

الخام العربي
الخفيف

خام األورال
(المتوسط)

خام لويزيانا الحلو

نسبة األيام التي تصبح فيها صادرات الخام
الكندي الحلو الخفيف من سان جون أرخص
من المعيار المرجعي

%31

%11

%19

%23

متوسط قيم خيار الفارق السعري

1.85

2.82

1.00

1.43

نسبة األيام التي تصبح فيها صادرات الخام
الكندي الحلو الخفيف من سان جون أرخص
من المعيار المرجعي

%49

%25

%37

%41

متوسط قيم خيار الفارق السعري

1.76

2.56

0.86

1.21

نسبة األيام التي تصبح فيها صادرات الخام
الكندي الحلو الخفيف من سان جون أرخص
من المعيار المرجعي

%66

%39

%50

%57

متوسط قيم خيار الفارق السعري

1.60

2.23

0.69

0.96

المصــدرInternal KAPSARC calculations; Bloomberg (2020); ICE (2020); Argus Media (2020); Interviews with Michael :
Arthurs, Diamond A Ventures Inc., Calgary, Alberta, August 2020

أيضا آثار ًا
وتجدر اإلشارة إلى أن إزالة العوائق أمام صادرات النفط الكندية باستثناء المرسلة إلى الواليات المتحدة سيكون لها ً
كبيرة على أسواق النفط اإلقليمية والعالمية .وقد تشهد الدول المصدرة للنفط وأنواع الخام المسيطرة حال ًيا انخفاض ًا في
أيضا أن تؤدي
حصصها السوقية و  /أو تواجه ضغوط أسعار متزايدة في بعض مواقع االستيراد والتخزين الرئيسة .ومن المرجح ً
زيادة الصادرات الكندية إلى إبعاد المصدرين الهامشيين ذوي التكلفة المرتفعة من دخول األسواق اإلقليمية البعيدة ،مما يسهل
تحسين تدفقات تجارة النفط العالمية .وقد يؤدي االنخفاض المحتمل لقيم خيار الفارق السعري في مواقع استيراد أو تخزين
النفط الرئيسية عن الواردات الكندية المتزايدة (كما هو موضح في الجدول  )2إلى تقليل فرص التجار لالستفادة من التشوهات
في سوق النفط العالمية ،وال سيما مواقع االستيراد والتخزين .ومع ذلك ،فإن الحل الناجح لمشروع مثل  ،CP3أو تطوير
أيضا تأثير معاكس  -زيادة قيم خيار الفارق السعري بسبب
االحتياطيات البحرية الكندية في المحيط األطلسي قد يكون له ً
االرتباط المنخفض بين معايير أسعار أنواع الخام المتنافسة  -كما هو موضح في حالة سان جون .كما أن تطوير البنية التحتية
للتخزين والنقل سيسهل عمليات التجارة والتحوط ،مما يؤدي إلى سيولة أقوى وتوازن أفضل للسوق.
تدفقات النفط الخام الكندي والتشوهات الحادة في السوق
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