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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  2022محفوظة 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
عرف هذه الورقة البحثية بالمؤشر العالمي لتخزين النفط الخام الذي تم تصميمه ليكون مقياسا لتداول النفط الخام،
ُت ِّ
والتحوط ،واستثمارات المشاركين في عمليات السوق ،كما يمكنها تقديم إشارات متقدمة لسياسات الطاقة التي
يمكن استخدامها الحقا إلعادة التوازن بين أسواق النفط العالمية واإلقليمية وعمليات التحول في مجال الطاقة،
ويوضح هذا المؤشر السمات التالية:
المنهجية المبتكرة :تستند إلى مدخالت األسعار والحجم ،التي تحدد الكميات النسبية المخزنة للخام القياسي
في المراكز الرئيسة المتمثلة في الفجيرة (خام دبي) ،وميناء لويزيانا للنفط البحري (خام غرب تكساس الوسيط)،
وروتردام (خام برنت) ،المدرجة جميعها في مؤشر تخزين النفط الخام .يتم تحديد عنصر السعر في المؤشر باتباع
نهج قائم على خيار الفارق السعري المكاني.
القدرة على توقع التغيرات في السوق :يوضح نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة أن بإمكان المؤشر،
وخصوصا متغيرة الثابت ،التنبؤ بأسعار النفط الخام ليومين أو ثالثة أيام مقدما.
قابلية التطبيق كأداة للتداول :يشير االختبار الرجعي وعمليات محاكاة األداء المستقبلي إلى تفوق استخدام
خوارزمية االتجاه القائمة على المؤشر على إستراتيجية الشراء واالحتفاظ.
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الملخص
تعمل سوق النفط العالمية على تضييق نطاق أسواق
السلع األخرى .ويؤكد حجمها ودورها في سالسل القيمة
لقطاعي الطاقة والصناعة على عظم آثارها االقتصادية
والجيوسياسية .وبالتالي ،فإن عواقب تقلبات أسعار
النفط تمتد إلى ما يتجاوز صناعة النفطـ ،ويمكن
اعتبارها مقياسا لالتجاهات في االقتصاد العالمي .أما
في الوقت الراهن ،فتتنافس العديد من مقاييس أسعار
النفط في السوق العالمية ،ولعل أشهرها خام برنت،
أو خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإمدادات كافية
من الخام األساسي .إذ تستوفي هذه المقاييس معايير
الفعال ،والتحوطـ ،والمضاربة ،بما فيها وجود
التداول ّ
سيولة كافية ،وأسواق متطورة للعقود اآلجلة ،وتكاليف
منخفضة للصفقات ،ودعم مؤسسي قوي.
كما تم تطوير مجموعة كبيرة من النماذج والتقنيات
لتحليل حركة أسعار النفط والتنبؤ بها .وتشمل المتغيرات
المستخدمة والهادفة إلى شرح التقلبات في أسعار النفط
أساسيات سوق النفطـ ،ومؤشرات االقتصاد الكلي،
وأنماط التحليل الفني ،وغيرها .ولكن ال يزال الوصول
إلى نموذج نهائي ألسعار النفط بعيد المنال ،وتزيد
امتدادات أفق التوقع بدرجة كبيرة من حالة عدم اليقين
في النماذج القائمة .ويتميز الوضع الحالي لنمذجة أسعار
النفط بإمكانية إجراء مزيد من التنقيح ،فضال عن قدرتها
على المساعدة على اختبار العوامل األخرى باعتبارها
متغيرات محتملة.
تطرح هذه الدراسة مؤشرا مبتكرا ألسعار النفط يعرف
بـ”المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام “يستخدم
معلومات األسعار واألحجام لتحديد الكميات النسبية
ألنواع النفط الخام القياسية المدرجة في المؤشر.
ويمثل عنصر الحجم في المؤشر التقديرات اليومية لحجم
النفط الخام المخزن في مواقع التخزين األولية لثالثة
معايير رئيسة للتسعير متمثلة في :الفجيرة (خام دبي)،
وروتردام (خام برنت) ،وميناء لويزيانا للنفط البحري (خام
غرب تكساس الوسيط في مدينة كوشينغ األمريكية).
ويتم تحديد عنصر السعر أو القيمة باستخدام نهج خيار
الفارق السعري المكاني لتقدير عائد المالءمة الضمني
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أو السعر االعتباري “سعر الظل” للتخزين في موقع
معين .ويعكس سعر التخزين هذا المبلغ الذي يتعين
على الطرف المشارك في السوق دفعه لتأمين الحق
في شراء النفط الخام من المورد المرجعي الرئيس
للخام القياسي عند أقرب مركز تخزين دولي في ميناء
رئيس .ويدمج نهج خيار الفارق السعري المكاني جميع
المعلومات الموجودة في منحنيات العقود اآلجلة بالنسبة
لجميع أنواع الخام الكبرى المتنافسة .ويمكنه نتيجة
لذلك تفسير التقلب الضمني في األسعار في تدفقات
النفط الخام النسبية.
وتم تصميم هذا المؤشر ليعكس سعر وقيمة تخزين
النفط الخام العالمي من خالل استيفاء المعايير التالية:
التنويع :من خالل تمثيل ثالثة معايير رئيسة ألسعار
النفط وتقييد عنصر الحجم في كل منها عند % 70
كحد أقصى.
عنصري السعر
األهمية االقتصادية :من خالل تحديد
ّ
والحجم لتخزين النفط الخام (أحد العوامل الرئيسة
التي تحدد حالة سوق النفط العالمية).
االستمرارية :بتطبيق منهجية المؤشر المتسلسل.
السيولة :من خالل قصر عناصر المؤشر على أنواع
النفط الخام األكثر تداوال في البورصات الكبرى.
ولتقييم أداء المؤشر ،نقارن أداء مختلف الصيغ مثل
طرق السبير ،وباش ،وفيشر لالختالفات ذات القاعدة
الثابتة والمتغيرة .وذلك من خالل إجراء سلسلة من
االختبارات المبنية لتحديد عدد الخصائص المفضلة أو
المرغوبة .فيما يتم في المرحلة التالية اختبار التطبيقات
المحتملة للمؤشر باستخدام النماذج التالية:
نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
وذلك لتقييم قدرته على التنبؤ بأسعار النفط
الخام المستقبلية.
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الملخص
خوارزمية تداول تقنية لالختبار الرجعي وعمليات
محاكاة األداء المستقبلي.
تشير نتائج االنحدارات التنبؤية لنموذج االنحدار الذاتي
لفترات اإلبطاء الموزعة إلى أن طريقة باش تعد أفضل
نوعا مقارنة بمؤشر السبير من حيث التنبؤ بمعايير أنواع
النفط الخام القياسية .ويتمتع مؤشر فترة األساس
الثابتة بالنسبة لجميع المؤشرات الثالثة بقدرة أفضل
على التنبؤ .وتظهر عمليات االنحدار باستخدام مؤشرات
فترة األساس الثابتة قدرة مؤشر تخزين النفط الخام
على التنبؤ بأسعار النفط الخام لفترتين إلى ثالث
فترات مقدما.
أما في المحاكاة الثانية ،استخدمت جميع أنواع النفط
الخام القياسي الثالثة لتقييم أداء إستراتيجية بسيطة
لتتبع االتجاه خالل فترات زمنية متفرقة لتحديد سعر
الشراء أو البيع عند التنفيذ 5 -و 10و 15و 20يوم-
وباستخدام فترة احتفاظ تصل مدتها إلى  20يوما
لكل صفقة.
تشير النتائج التي خضعت لالختبار المرجعي (استنادا
إلى البيانات من  22ديسمبر  2015إلى  20أغسطس
 )2018إلى تفوق المتداول الذي يستخدم خوارزمية اتجاه
بسيطة قائمة على مؤشر تخزين النفط الخام ،مقارنة
بمن يستخدم إستراتيجية الشراء واالحتفاظ البسيطة
الخالية من التحوط .كما يظهر مؤشر باش المتسلسل
ارتفاعات صاعدة كبيرة قبل أيام قليلة من حدوث تغير
كبير في اتجاه أسعار النفط الخام ،مما يدل على أن
لمؤشر تخزين النفط الخام تطبيقات محتملة بالنسبة
للمشاركين في عمليات السوق ،ولصناع السياسات
باعتباره مؤشرا رئيسا التجاهات السوق.
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كما تبين نتائج القسم التنبؤي من التحليل ،الذي أجري
على مجموعة من البيانات الخاضعة لالختبار في الفترة
ما بين  21أغسطس  2018إلى  21مايو  ،2020أن
المتداول الذي يستخدم خوارزمية تداول بسيطة قائمة
على مؤشر تخزين النفط الخام يتفوق أداؤه على من
يستخدم إستراتيجية الشراء واالحتفاظ البسيطة الخالية
من التحوط طوال مرحلة صدمة الطلب األولية الناتجة عن
تفشي جائحة كوفيد.19-
كذلك توضح هذه النتائج إمكانية تطبيق مؤشر تخزين
النفط الخام باعتباره أداة لتحليل وتداول أسعار النفط
الخام القياسية ،أو التحوط من تحركات األسعار .كما
توضح هذه النتائج إمكانية استخدامه من قبل منتجي
أو مصدري النفط لمراقبة وضبط التوازن في األسواق
اإلقليمية والعالمية .ويمكن أن تتضمن الخطوات
المستقبلية المحتملة في هذا المسار البحثي اختبار
مؤشر تخزين النفط الخام بالنسبة لمعايير ومؤشرات
النفط األخرى (صناديق المؤشرات والسندات المتداولة
فضال عن العديد من إستراتيجيات
في البورصة وغيرها)
ً
التحوط والتداول وتقلبات أسعار النفط .كما يمكن أن
تتطرق البحوث المستقبلية إلى معايير تجميع المؤشرات
البديلة بناء على الواردات النفطية ،وأحجام التخزين،
والمواقع الجغرافية ،واالختصاصات المشتركة ،وسيادة
معيار نفطي معين في إقليم أو منطقة فرعية معينة.
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مراجعة المنشورات
تعمل سوق النفط العالمية على تقزيم حجم سوق
المعادن الرئيسة مجتمعة ،إذ يثبت الحجم الهائل للسوق
ودورها الرئيس في سالسل القيمة المضافة والصناعية
لقطاعي الطاقة والصناعة قدرتها على إحداث تأثيرات
اقتصادية وجيوسياسية ملحوظة .ويمكن اعتبار سعر
النفط مقياسا لالتجاهات في االقتصاد العالمي .وقد
تتجاوز العواقب المترتبة على تقلبات أسعار النفط حدود
صناعة النفط .ومع ذلك ،لم تنجح إال بضع محاوالت
للمشاركين في الصناعة ،وصانعي السياسات،
واألكاديميين لفهم اآلثار المترتبة على صدمات أسعار
النفطـ ،وتحديدها ،وإضفاء الطابع الرسمي عليها.
توجد العديد من معايير أسعار النفط التي تعد بمثابة
أسعار مرجعية للعقود ،وتعكس مختلف مواصفات النفط
الخام ،واإلنتاج ،ومواقع التسليم في كافة أنحاء العالم،
مما يزيد من تعقيد األمور .وتتمثل األنواع الثالثة الرئيسة

في خام برنت ،وخام غرب تكساس الوسيط ،وخام
دبي/عمان .ويشير خام برنت إلى الخام الحلو الخفيف
الذي يتم إنتاجه في بحر الشمال الذي يمكن شحنه
بسهولة إلى أوروبا والمناطق األخرى .فيما يعد خام غرب
تكساس الوسيط المعيار الرئيس للنفط في الواليات
المتحدة األمريكية ويشير إلى الخام الحلو الخفيف جدا
الذي يتم إنتاجه في الواليات المتحدة األمريكية الذي يتم
إرساله إلى كوشينغ ،أوكالهوما .بينما يعتبر خام دبي/
عمان خاما ثقيال يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت
ويتم إنتاجه في اإلمارات العربية المتحدة وعمان ،ومن ثم
إضافة إلى اإلشارة
يتم إرساله إلى األسواق اآلسيوية.
ً
إلى الخصائص النوعية المميزة واإلمدادات الكافية للخام
األساسي ،تلبي هذه األنواع القياسية معايير التداول
الفعال ،والتحوط ،والمضاربة بما فيها إظهار السيولة
ّ
الكافية ،واألسواق المتطورة للعقود اآلجلة ،وتكاليف
الصفقات المنخفضة ،والدعم المؤسسي القوي.

األنواع المختلفة للنفط الخام :يعتبر خام غرب تكساس الوسيط النوع األعلى جودة بسبب خفته (أو انخفاض
كثافته) واحتوائه على نسبة منخفضة من الكبريت ،ويشار إليه غالبا بالخام الحلو الخفيف .ويعد هذا النوع من
النفط الخام مرغوب للغاية حيث من السهل أن تقوم المصافي بإنتاج البنزين والديزل من درجات خامه الحلو
والخفيف .على العكس من ذلك ،يعد مزيج خام برنت البريطاني أثقل من خام غرب تكساس الوسيط ولكن جودته
ال تزال عالية بما يكفي إلنتاج بنزين السيارات ( .)Amadeo and Brock 2021بينما يعد خام دبي /عمان نوعا ما
أقل جودة أو درجة من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت ،ويحتوي على نسبة عالية من الكبريت ،ما يجعله ضمن
أنواع النفط الخام التي تعرف بـ”الحامضة” .ويشار إلى أن وجود الكبريت في تدفقات النفط الخام يجعل عملية
التكرير صعبة ومكلفة.

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون :المنظور المنهجي واإلطار المفاهيمي
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مراجعة المنشورات
تخوض أنواع النفط الخام القياسية منافسة شرسة
لتكون األفضل على مستوى العالم ،وقد طرحت الصين
مؤخرا -أكبر مستورد للنفط في العالم -عقدا بعملة
“الرنمينبي” الصينية في بورصة شنغهاي الدولية
للطاقة .كما أتاحت شركة بترول أبو ظبي الوطنية مؤخرا
خام “مربان” للتداول من خالل طرح عقود آجلة له في
بورصة أبو ظبي إنتركونتيننتال الجديدة للعقود اآلجلة.
وتأمل أبو ظبي في أن يكون خام مربان خاما قياسيا
رئيسا في الشرق األوسط ( .)Di Paola 2021وفي حين
خامي “مربان وشنغهاي” بعض الزخم ،تبقى
يكتسب
ّ
أنواع النفط الخام :برنت ودبي وغرب تكساس الوسيط
المعايير المهيمنة لألسعار العالمية .ويوضح الجدول ()1
الخصائص الرئيسة ألربعة أنواع من النفط الخام الموجودة
في األسواق.
ال تعد المؤشرات الرئيسة ألسعار النفط وعقودها
اآلجلة الوحيدة التي تعكس تحركات أسعار النفط ،.إذ
يمكن للمتداولين ،والمتحوطين ،والمضاربين استخدام
مجموعة متنوعة من األدوات للمراهنة على اتجاه أسعار
النفط ،التي قد تشمل األسهم ،والسندات الخاصة
بالشركات المنتجة للنفط وشركات النفط المتكاملة،
وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصات التي تركز

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

على النفط ،والسندات المتداولة ،والمشتقات مثل عقود
الخيارات ،والمبادالت ،وعمالت الدول الكبرى المصدرة
للنفط مقابل الدوالر األمريكي ،الذي تحسب وفقه أنواع
الخام القياسية الرئيسة.
كذلك تؤثر مجموعة كبيرة ومتنوعة من العوامل على
حركة أسعار النفط ،ونتيجة لذلك ،تم استخدام العديد
من العوامل في صياغة النماذج الكمية للدراسات
المرجعية أو التنبؤية .وتشمل هذه العوامل أساسيات
سوق النفط التي تصف حالة الصناعة ،كما تتضمن
حركتي العرض
القائمة غير الشاملة لمثل هذه المؤشرات
ّ
والطلب على النفط ،والنفقات الرأسمالية ،ومستويات
التخزين ،وعوائد المالءمة ،واستخدام المصافي،
وأعداد حفارات النفط ،والعوامل الجيوسياسية ،وأنماط
الطقس الموسمية .وعادة ما يتم استكمال هذه العوامل
بمجموعة من مؤشرات االقتصاد الكلي .فيما تشمل
النماذج األساسية ألسعار النفط في العادة الناتج
المحلي اإلجمالي ،ومؤشر الدوالر ،والموسمية ،إضافة
للعديد من مقاييس التضخم ،وسعر الفائدة الخالي من
المخاطر ،ومؤشر ( ،)S&P 500ومؤشر تقلب أسواق
األسهم ،ومؤشر بلومبيرغ للسلع (،)Bloomberg 2018
ومؤشرات السلع األخرى باعتبارها متغيرات مستقلة.
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مراجعة المنشورات

الجدول  .1مقارنة المعايير الرئيسة ألسعار النفط الخام.
المعيار
الموقع /نقطة
التسليم

خام برنت

خام غرب تكساس
الوسيط
كوشينغ ،أوكالهوما بحر الشمال :برنت،
وفورتيز وأوسبيرغ
وإكوفيسك

مقياس الكثافة
النوعية حسب معهد
البترول األمريكي
0.24%
محتوى الكبريت
بورصة نيويورك
البورصات الكبرى
التجارية
39.6

العملة
حجم العقود (أ)
( 08فبراير)
العقود المفتوحة/
القائمة ( 08فبراير)

دوالر أمريكي

خام مربان

العقود اآلجلة لخام
خام دبي /عمان
شنغهاي
منشآت تخزين
ميناء التحميل،
الفجيرة ،اإلمارات
العربية المتحدة
يتوافق مع العمليات كميات التسليم
التي صممتها بورصة
الحالية للمحطة
شنغهاي الدولية
للطاقة

38.0

31.0

32.0

39.9

0.37%

2.0%

1.5%

0.78%

منصة شنغهاي
منصة انتركونتيننتال منصة
انتركونتيننتال ،دبي الدولية للطاقة
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رنمينبي

منصة
انتركونتيننتال،
أبو ظبي
دوالر أمريكي

954,494

924,128

18,037

294,665

ب

6,625

2,444,704

2,641,311

247,705

319,087

ب41,000

(أ) حجم العقد يساوي  1000برميل
(ب) المتوسط اليومي خالل أول شهر عمل
المصادر.CME Group (2021), ICE (2021c) and INE (2021( :

ومع ذلك ،يمكننا القول أن هذا العدد الهائل من محركات
أسعار النفط المحتملة يعتبر غير كافٍ لشرح التقلبات
في أسعار النفط .فعلى سبيل المثال ،ال يمكن شرح
حجم وسرعة انخفاض العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط خالل أزمة عام  ،2008أو انزالقها إلى المنطقة
السلبية في عام  2020شرحا كامال من خالل عوامل
الصناعة ،وعوامل االقتصاد الكلي وحدها.
تجدر اإلشارة إلى أن سوق النفط العالمية حصلت
على تمويل كبير في السنوات األخيرة ،ويجري سوق
األوراق المالية صفقات للعقود اآلجلة بمعدل يفوق
حجم االستهالك اليومي للنفط بمقدار  28ضعفا
المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

( .)ICE 2021bوبالتالي ،ال بد من األخذ باالعتبار تأثير
المتحوطين والمضاربين وذلك من خالل تعقب صافي
العقود الحالية لهذه المجموعات إلى جانب المعامالت
األكثر تعقيدا ،مثل ضغوط التحوط ونسبة الرافعة المالية
(راجع .)KAPSARC 2021
يوفر التحليل الفني لصانعي السياسات نهجا بديال
لتحليل العوامل األساسية والمالية التي تؤثر على أسعار
النفط .إذ يعتمد على الرسوم البيانية والمؤشرات
(المتوسطات المتحركة ،تقارب أو تباعد المتوسطات
المتحركة ،مؤشر القوة النسبية ،إلخ) لتحديد االتجاهات
واألنماط التي قد ترشد إلى اتجاه األسعار.
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مراجعة المنشورات
يجمع عدد من نماذج أسعار النفط المعقدة والمتعددة
العوامل متغيراتٍ مستقلة من مختلف المجاالت المذكورة
أعاله .تم تعزيز مثل هذه الجهود في السنوات األخيرة
من خالل اللجوء إلى تقنيات متطورة وحديثة مثل التعلّ م
اآللي وخوارزميات الذكاء االصطناعي .ومع ذلك ،فإن
الوصول إلى نموذج نهائي ألسعار النفط ال يزال أمر ًا
بعيد المنال ،بالتزامن مع تزايد امتدادات أفق التنبؤات
من حالة عدم اليقين في النماذج الحالية .لذا فإن الوضع
الحالي لنمذجة أسعار النفط يساعد على إجراء المزيد
من التنقيح ،كما يساعد كذلك على اختبار عوامل أخرى
بوصفها متغيرات محتملة.

يقدم هذا البحث مؤشرا جديدا ألسعار النفط يعرف
ب”المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام “ المشتق
من قيمة خيارات الفارق السعري لتخزين النفط الخام
في موقع جغرافي معين .وقد أظهر بحث سابق( (�Con
 )sidine et al. 2020أن قيمة خيارات الفارق السعري
تعد أكثر فعالية مقارنة بعائد المالءمة التقليدي ،ونهج
تكلفة االحتفاظ بالعقود في تحديد هيكل سوق النفط،
الموضح باعتباره أساس الدرجة المقابلة من حالة تأجيل
التسليم (الكونتانغو) /الميل إلى التراجع .ونبين في
األقسام التالية كيف يمكنه أن يكون كذلك أداة فعالة
لوضع إستراتيجيات تداول النفط.

تشير تكلفة االحتفاظ بالعقود إلى إجمالي التكاليف المتكبدة نتيجة االحتفاظ بسلعة ما في المخزن ،أو صافي
عائد االحتفاظ بأصل أساسي .ويمكن تقديرها بحسب األساس أو االختالف ما بين السعر الفوري ،والسعر اآلجل
وأي تأمين ضروري ،ومصروفات الفوائد
للنفط الخام ،ويشمل ذلك مصروفات تخزين سلعة معينة في وقت معينّ ،
ذات الصلة (مثل السندات أو حسابات الهامش أو القروض) وتكلفة الفرص البديلة المرتبطة بالحصول على العقد.
يمثل عائد المالءمة الفائدة أو العالوة المرتبطة باالحتفاظ ببرميل حقيقي من النفط الخام بدال من االحتفاظ
بمنحنى المشتقات ،أو العقود اآلجلة ذات الصلة .فعلى سبيل المثال ،التفكير في شراء برميل من النفط الخام
بدال من إبرام عقد آجل .وفي حال كانت هناك صدمة نفط مفاجئة ارتفع على إثرها سعر النفط ،سيمثل عائد
المالءمة االختالف بين تكلفة النفط الخام والسعر بعد الصدمة.

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة
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الطريقة والبيانات
بناء مؤشر تخزين النفط الخام
تم تصميم مؤشر تخزين النفط الخام ليكون مقياسا
شامال ومتنوعا يعكس سعر أو قيمة تخزين النفط الخام
العالمية ،ويدمج هذا المؤشر أربعة مبادئ رئيسة في
تصميمه على النحو التالي:
•التنويع
•األهمية االقتصادية
•االستمرارية
•السيولة

( )1األهمية االقتصادية
يجب أن يمثل مؤشر التخزين العالمي األهمية اإلجمالية
لمجموعة متنوعة من إمدادات النفط الخام المخزنة في
منشآت حول العالم بالنسبة لصناعة النفط العالمية،
ولتمثيل األنواع المختلفة للنفط الخام تمثيال
عادال ،يستخدم مؤشر تخزين النفط الخام معلومات
األسعار واألحجام في تحديد الكميات النسبية للخام
القياسي الذي سيتم تضمينه .إذ يضمن تضمين
أسعار السوق وبيانات األحجام وجود تمثيل عادل لقيمة
التخزين التي يحددها المشاركون في األسواق المالية
واألسواق الحاضرة.
كما يستخدم مؤشر تخزين النفط الخام التقديرات اليومية
ألحجام النفط الخام المخزنة في مواقع التخزين األساسية
لثالثة معايير تسعير رئيسة متمثلة في الفجيرة (دبي)،
وروتردام (برنت) ،وميناء لويزيانا للنفط البحري (خام غرب
تكساس الوسيط في كوشينغ) لتحديد الكميات النسبية
ألسعار التخزين التي سيتم تضمينها في المؤشر.
كما يتم تحديد عنصر السعر أو القيمة لمؤشر تخزين
النفط الخام باستخدام نهج خيار الفارق السعري المكاني
لتقدير عائد المالءمة الضمني ،أو سعر التخزين االعتباري

(سعر الظل) في موقع ما .وبحسب الوصف المفصل في
الوارد في دراسة ( ،)Considine et al. (2020فإن هذا
السعر االعتباري للتخزين يعكس المبلغ الذي تدفعه الجهة
الفاعلة في السوق لضمان حقها في شراء النفط الخام
من مورد رئيس للخام القياسي الموجود في أقرب مركز
تخزين دولي رئيس “ميناء”( (�Carmona and Durrle
 .)man 2003ويعتمد هذا بدوره على أسعار إمدادات
النفط الخام من المنافسين العالميين اآلخرين ،ويمكن
تقديره باعتباره خيار فارق سعري أوروبي بسيط .كما
يتضمن خيار الفارق السعري المكاني كل المعلومات
الموجودة في منحنيات العقود اآلجلة لجميع أنواع النفط
الخام الرئيسة المتنافسة .ونتيجة لذلك ،فإن هذا المؤشر
قادر على حساب التقلب الضمني لألسعار في كل
التدفقات النسبية للنفط الخام.
جرى وصف الصيغة المستخدمة في منهجية تقدير قيمة
التخزين بشكل مفصل في الملحق (أ) وكذلك في دراسة
(.Considine et al. (2020

( )2التنويع
يجب أن يقدم المؤشر العالمي للتخزين تمثيال واضحا
لظروف التخزين الموجودة في كافة المناطق المنتجة
والمستهلكة للنفط حول العالم .وينبغي أن يراعي مؤشر
تخزين النفط الخام بقدر اإلمكان كل األنواع المختلفة
إلمدادات النفط الخام في كافة مراكز التخزين الرئيسة.
وفي حين يوجد أكثر من  160نوع ًا مختلف ًا من أنواع
النفط الخام يتم تداولها في كافة أنحاء العالم ،فإن
األسعار يرتبط معظمها بطريقة ما بهذه المؤشرات
الثالثة الرئيسة :خام غرب تكساس الوسيط ،ومزيج
برنت ،وخام دبي ( ،)Pankratyeva 2019وتم بناء مؤشر
تخزين النفط الخام ليعكس األهمية النسبية للمؤشرات
الثالثة الرئيسة للنفط الخام بالنسبة لألسواق المالية،
وبالتالي توفير تمثيل واضح لهذه المناطق.

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون :المنظور المنهجي واإلطار المفاهيمي
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الطريقة والبيانات

الشكل  .1المعايير الثالثة الرئيسة والمناطق وأنواع النفط الخام التي تمثلها.

المصدر.Source: ICE (2021a( :

وفي الوقت نفسه ،تم إنشاء مؤشر تخزين النفط الخام
بطريقة تضمن عدم حمل أي مجموعة قياس مرجعية لوزن
غير متناسب ،مما يضمن عدم هيمنة أي منطقة من
المناطق التي تمثلها المعايير الثالثة الرئيسة ،ويمنح
االضطرابات المحلية القدرة على زيادة التقلبات وإلغاء
مفهوم مؤشر التخزين العالمي .فيما ال يمثل أي حجم
تخزين معياري أو قياسي في حسابات مؤشر تخزين
النفط الخام أكثر من  %70من الحجم اإلجمالي.

للكميات في الفجيرة ،وروتردام ،وميناء لويزيانا للنفط
البحري مقسومة على مجموع الحد األقصى للكميات في
كل المواقع الثالثة .التي تمثل حصة السوق من المراكز
المعيارية أو القياسية ،حيث يمثل خام برنت تقريبا ثلثي
عقود النفط الخام حول العالم .ومع ذلك ،لن يستطيع أي
مركز تخزين الهيمنة على مؤشر تخزين النفط الخام ،مما
يؤدي إلى إنشاء مؤشر يمتاز بالتنوع.

يوضح الشكل ( )2الحد األقصى لألوزان التي استقبلتها
مراكز التخزين المعيارية أو القياسية خالل الفترة من األول
من شهر يناير  2014إلى  28من شهر يوليو  ،2020ويتم
حساب األوزان بوصفها نسبة مئوية من الحد األقصى

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة
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الطريقة والبيانات
الشكل  .2مؤشر تخزين النفط الخام العالمي -الحد األقصى لألوزان.
6.00

38.00

56.00

LOOP
)(Cushing
البحري (كوشينغ)
للنفط
ميناء لويزيانا

Rotterdamروتردام

Fujairah
الفجيرة

المصدرKAPSARC (2021( :

( )3االستمرارية
تم تصميم مؤشر تخزين النفط الخام ليعكس الظروف
المتغيرة ألسواق النفط العالمية بطريقة تحافظ على
طابع المؤشر واستمراريته من عام إلى آخر ،ويتمثل
القصد من ذلك في توفير مؤشر دقيق ومتسق لسعر
التخزين االعتباري بمرور الوقت ،مما يوفر للمستخدمين
مؤشرا ثابتا يعتمد على هيكل يمتاز بالمرونة الكافية
الستيعاب االضطرابات القوية في األسواق ،وأن يبقى
متسقا طوال مدة استخدام المؤشر.
تم اعتماد عدد من مزايا المؤشر لضمان استمراريته،
تشمل استخدام ثالثة معايير أساسية ،وقواعد التنويع
المحددة أعاله ،باإلضافة إلى استخدام منهجية المؤشر
المتسلسل -مقابل المؤشر القائم على فترة أساس
ثابتة .فبينما يعطي المؤشر التقليدي قيمة يتم التعبير
عنها لفترة األساس الثابتة ،فإن المؤشر المتسلسل
يعطي القيمة المتعلقة بالفترة الزمنية التي تسبقها
مباشرة .ونتيجة لذلك ،نجد أن مؤشر تخزين النفط
الخام قادر على عكس التغييرات في الكميات التي
يرغب فيها مستهلكو إمدادات النفط الخام ،باإلضافة
المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

إلى التغيرات في األسعار ،وبالتالي توضيح التأثيرات
المترتبة على اضطرابات األسواق اإلقليمية ،وتقديم
وصف أكثر دقة لألسعار االعتبارية للتخزين العالمي
(.)Ng and Wessel 2017
نجد ً
مثل أنه ال بد من مراعاة تأثير االضطرابات الكبير
في األسواق على إمدادات النفط الخام في منطقة
شمال شرق الواليات المتحدة األمريكية .تجدر اإلشارة
هنا ،إلى أن عمليات السحب الكبيرة من المخزونات
في ميناء لويزيانا للنفط البحري يصاحبها ارتفاع في
أسعار خام غرب تكساس الوسيط في وقت حدوث هذه
االضطرابات .ويفترض مؤشر التخزين ثبات الكمية
وعدم اختالف حجم التخزين عن فترة األساس ،وبالتالي
سيكون مؤشر التخزين العالمي مرتفعا للغاية .وعلى
العكس من ذلك ،نجد أن المؤشر المتسلسل يراعي
كميات التخزين المخفضة ،ما ينتج عنه مؤشر تخزين
عالمي منخفض ،أو أكثر توازنا على الصعيد العالمي.
عموما ،يعمل المؤشر المتسلسل على تضخيم التغيرات
في ظروف السوق األساسية على المدى القصير ،بينما
يوضح المؤشر الثابت تحوالت السوق على المدى البعيد
(راجع الشكل .)3
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الطريقة والبيانات
الشكل  .3الفرق بين المؤشر المتسلسل والثابت من حيث تمثيل اتجاهات السوق.
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المصادرSources: Bloomberg (2020) and internal KAPSARC calculations (2021( :

( )4السيولة
يتمثل الهدف األخير لمؤشر تخزين النفط الخام في
توفير مؤشر سوق قائم على أسعار وأدوات مالية عالية
السيولة .فحالة السيولة تقلل من تكاليف الصفقات
المرتبطة “بتداول” مؤشر تخزين النفط الخام (ألغراض
التحوط) ،وتضمن موثوقية بيانات أداء األسعار على
مر التاريخ .علما بأنه سيتم تقليص أي تشوهات في
ّ
األسواق ،أو عدم الكفاءة مع إمكانية خلق التشوهات
في مؤشر تخزين النفط الخام من خالل ترجيح التوزيعات
التي تعكس المرونة الفعلية في أسواق النفط العالمية.
يقتصر مؤشر تخزين النفط الخام على أنواع الوقود
السائل (المتداولة) في البورصات الكبرى وفق معيارين
رئيسين هما خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط،
اللذان يشكالن معظم مدخالت مؤشر تخزين النفط
المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

الخام .فيما تتمتع أنواع النفط الخام األقل سيولة بوزن
أقل مقارنة بأنواع النفط الخام الرئيسة ( تم تضمين ذلك
في خيار الفارق السعري المكاني ).

حساب مؤشر تخزين النفط الخام
يعتبر مؤشر تخزين النفط الخام مؤشرا اقتصاديا لصناعة
فعاال لقيمة التخزين الكلية
النفط العالمية ،ومقياس ًا
ً
في االقتصاد العالمي .إذ يمكن لهذا المؤشر أن يحذر
الحكومات ،والشركات التجارية ،وتجار السلع من التغيرات
المستقبلية في استقرار أسواق النفط العالمية ،كما
يمكنه أن يكون بمثابة مؤشر رئيس للتحركات الوشيكة
في أسعار النفط العالمية.
وكما أسلفنا ،فإن السلة التمثيلية أو سلة السوق
المستخدمة لحساب مؤشر تخزين النفط الخام تتمثل
13

الطريقة والبيانات
في المتوسط المرجح للسعر االعتباري للتخزين في ثالثة
مراكز تخزين رئيسة :روتردام ،والفجيرة ،وميناء لويزيانا
للنفط البحري ،وقد جرى اختيارها بعناية لتمثل األسواق
الكبرى في العالم ،وبالتالي فإنها تعكس القيمة العامة
لتخزين النفط الخام.

األرض يعتبر أكثر تكلفة من تخزينه في كهوف ملحية
بنحو خمسة أضعاف ( 15-18دوالر مقابل  3.5دوالر
لكل برميل من حيث التكاليف الرأسمالية) .ويستخدم
تمر
المشاركون في عمليات السوق خالل األوقات التي ّ
فيها السوق بظروف قاسية عند ملء صهاريج التخزين
خياراتٍ غير تقليدية لتخزين النفط ،بما فيها الناقالت
ذات وحدات التخزين العائمة ،وعربات السكك الحديدية،
وخطوط األنابيب ( .)Agresta 2020ورغم أن هذه
الخيارات تعتبر أكثر تكلفة مقارنة بالخزانات األرضية،
إال أنه يصعب تعيين سعة تخزين النفط العائم لموقع
معين .وبالتالي فإن وحدة التخزين في الخزانات تمثل
آخر ما يتم ملؤه ،وأول ما يتم تفريغه ،مما يعكس
البرميل الهامشي ،أي ندرة وفائض النفط الخام في
مركز تخزين معين.

نظرا ألن الحجم الحقيقي للتخزين حول العالم غير معروف
على وجه الدقة ،وربما ال يوجد سبيل لمعرفته ،إال أنه
يمكن تقدير مستوى التخزين في الخزانات ببرميل تخزين
هامشي .ويتم بالتالي استخدامه كبديل لمستوى
التخزين الحقيقي في المراكز التمثيلية .كما تعتبر تكلفة
تخزين الخزانات العائمة واحدة من أعلى التكاليف لكل
منشآت التخزين التقليدية المتوفرة .وبحسب وزارة الطاقة
األمريكية ( ،)2021فإن تخزين النفط في خزانات فوق

الشكل  .4التخزين العائم والبري للنفط العالمي (مليون برميل).
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الفجيرة -اإلمارات العربية المتحدة
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تخزين النفط الخام العالمي (الجانب األيمن)

المصادرOrbital Insight (2020), Vortexa (2021) and S&P Global Platts (2021( :
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جرى توضيح العالقة بين التخزين العائم والتخزين في
خزانات واقعة في ميناء لويزيانا للنفط البحري ،وروتردام،
والفجيرة في الشكل ( ،)4كما تم تقديم بيانات حجم
التخزين في مراكز أنواع النفط الخام الرئيسة بصورة بيانات
مخزونات يومية للفترة من األول من شهر يناير  2014إلى
يوم  28من شهر يوليو  ،2020التي تم الحصول عليها من
( .)Orbital Insight (2020فضال عن ذلك ،تم تصغير
العينة لتمتد اعتبارا من يوم  21ديسمبر  2015إلى يوم
 28من شهر يوليو  2020حتى يتم استيعاب االضطرابات
التي تعرضت لها مجموعة البيانات نتيجة إلضافة (Orbital
 )Insightألقمار صناعية جديدة وتوسعتها لنطاق التغطية.
كذلك تم إنتاج سلسلة بيانات قيمة خيار الفارق السعري
للعينة الزمنية نفسها باستخدام منهجية واردة في دراسة
كل من ( ،)Considine et al. (2020وتشمل مدخالت
البيانات األساسية لحساب قيمة خيار الفارق السعري
ما يلي:
•القيم اليومية ألنواع النفط الخام الرئيسة في
مراكز التخزين (خام غرب تكساس الوسيط
وبرنت ودبي) ،التي تم الحصول عليها من دراسة
.Bloomberg 2020
•القيم اليومية ألنواع النفط الخام المتنافسة ،بما
فيها خام كندا الخفيف والحلو ،وخام بوني الخفيف
( ،)AER 2020والخام العربي الخفيف الذي يتم
شحنه للواليات المتحدة األمريكية ،والخام العربي
الخفيف الذي يتم شحنه لالتحاد األوروبي ،والخام
العربي المتوسط الذي يتم شحنه آلسيا ،وخام
األورال المتوسطية ،وخام لويزيانا الثقيل والحلو،
وخام لويزيانا الخفيف والحلو ،وخام إسبو من ميناء
كوزمينو (.)ESPO; Bloomberg 2020
•تكلفة رأس المال :أسعار الفائدة الحقيقية التي تصدر
يوميا عن البنك المركزي لإلمارات العربية المتحدة
( ،)CEIC Data 2020والواليات المتحدة األمريكية
( ،)Trading Economics 2020باإلضافة إلى سعر

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

الفائدة لشهر واحد على إيداعات البنوك الكبرى داخل
منطقة اليورو (.)Triami Media 2020
•تكاليف نقل خام كندا الخفيف والحلو إلى الموانئ:
التعريفات الحقيقية للنقل عبر خطوط األنابيب
والسكك الحديدية في يوم معين( (�Canada Ener
gy Regulator 2020; Bloomberg 2020; ICE
2020; Argus 2020; Personal interviews with
.)Diamond A Venture
•تكاليف الشحن :أسعار الشحن الفورية األسبوعية
مأخوذة من دراسة (Clarksons Research (2020
لناقالت النفط الخام.
•تكاليف التخزين اليومية في ميناء لويزيانا للنفط
البحري (.)Bloomberg 2020
أيض ًا تم سرد مدخالت البيانات والمصادر بالتفصيل
للمواقع الثالثة في الملحق (هـ).
أي قيمة كلية
تتكون الزيادة في تخزين النفط الخام ،أو ّ
اسمية أخرى مثل الناتج المحلي اإلجمالي ،أو مؤشر
أسعار المستهلك ،من عنصرين هما :تأثير السعر
نتيجة التضخم ،وتأثير الحجم الذي يمثل التغييرات في
كمية المجموع ونوعه وتركيبته .ويشار إلى تأثير الحجم
عموما بالسلسلة “الحقيقية” ،مثل الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي ،ويمكن استخدامه لإلشارة إلى
الظروف المتغيرة في اقتصاد أو سوق ما مثل صناعة
النفط العالمية.
فيما تمثل القيمة االسمية للتخزين العالمي مجموع
كميات التخزين في مراكز التخزين الرئيسة والمقدرة
بالدوالر األمريكي ،باألسعار أو القيم االعتبارية لذلك
التخزين في فترة زمنية معينة .ويمكن توضيح هذا
المجموع وفقا للمعادلة التالية:
)(1

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = & 𝒑𝒑 ∗ 𝒒𝒒 ,
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أو مجموع كميات النفط المخزنة في ثالثة مراكز تخزين
رئيسة مضروبا في األسعار االعتبارية لكل منها ،ويمكن
أي
توضيح التغير في تخزين النفط الخام االسمي بين ّ
فترتين زمنيتين ،على سبيل المثال الفترة ( )0والفترة ()t
من خالل الصيغة التالية:
)(2

,

𝐢𝐢 𝐭𝐭𝐪𝐪 𝐢𝐢 𝐭𝐭𝐩𝐩 𝟏𝟏&𝐢𝐢𝟑𝟑∑

𝐢𝐢𝟎𝟎𝐪𝐪 𝐢𝐢𝟎𝟎𝐩𝐩 𝟏𝟏&𝐢𝐢𝟑𝟑∑

= 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 = ∆𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐭𝐭#
𝟎𝟎

حيث إن:
𝑝𝑝!! ≡ COSI
مؤشر تخزين النفط الخام العالمي

𝑝𝑝!! ≡ pti
السعر االعتباري “سعر الظل” للتخزين في مركز
تخزين رئيس ( )iفي الوقت ()t
𝑝𝑝!! ≡ p0i
السعر االعتباري “ سعر الظل” للتخزين في مركز
تخزين رئيس ( )iفي الوقت ()0
𝑝𝑝!! ≡ qti
الكمية في مركز التخزين الرئيس ( )iفي الوقت ()t

𝑝𝑝!! ≡ q
الكمية في مركز التخزين الرئيس ( )iفي الوقت ()0
0i

يمكن تقسيم التغيير في تخزين النفط الخام والموضح
في الصيغة ( )2إلى تأثيرين منفصلين ،هما )1( :تأثير
السعر الناتج عن التغير في األسعار ،و( )2تأثير الحجم
الناتج عن التغير في الكميات .ونظرا لتعذر إضافة كميات
النفط الخام في مراكز التخزين الرئيسة الثالثة بسبب
االختالف في نوعية النفط الخام وجاذبيته ،وجب تقييمها
باستخدام عملة صرف مشتركة متمثلة في الدوالر
األمريكي .فبمجرد أن يتم ضربها بأسعارها ،يمكن تجميع
كميات األنواع المختلفة من النفط الخام عن طريق إضافة
بسيطة بغض النظر عن وجود اختالفات في الجودة.
كما توجد مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن
استخدامها لتجميع عناصر الكمية االسمية ،التي تضم
عددا من العناصر المتنوعة مثل الناتج المحلي اإلجمالي،
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أو تخزين النفط الخام العالمي .ونجد أن أكثر ثالث صيغ
أساسية مستخدمة لحساب مؤشري السعر والحجم
متمثلة في طرق السبير ،وباش ،وفيشر.

مؤشر السبير للتخزين ثابت األساس
قام عالم اإلحصاء األلماني ايتين السبير في أوائل القرن
العشرين بتصميم مؤشر السبير في محاولة منه لتحليل
التغيرات في أسعار /كميات مجموعة من المنتجات أو
السلع لسنة أساس ثابتة .حيث يتم حساب المؤشر
العالمي لتخزين النفط الخام ليعطي كل منتج أو كمية
في مجموعة -مثل الناتج المحلي اإلجمالي -حجمه ،مما
يعكس مساهمته الفردية ،أو أهميته في المجال العالمي
لتلك المجموعة المعينة من السلع .يمكن قياس تأثير
السعر عن طريق ضرب الكميات في فترة زمنية معينة أو
يوم معين ( )0بأسعار النفط الخام في فترتين زمنيتين
مختلفتين ،الفترة ( )0والفترة ( .)tوفي هذا المثال،
نجد األحجام ثابتة زمنيا ويسمح فقط بتغيير األسعار،
وبالتالي تتم إزالة تأثير الحجم بفاعلية من المعادلة.
وقد جرى توضيح هذا الحساب في المعادلة ( ،)3مؤشر
السبير للتخزين ثابت األساس:
)(3

𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒕𝒕𝒑𝒑 ∑
,
𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒑𝒑 ∑

= 𝟎𝟎𝑳𝑳_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕/

𝑝𝑝!! ≡ L_COS
مؤشر السبير لتخزين النفط الخام
t/0
العالمي في الوقت ( )tلفترة األساس ()0
𝑝𝑝!! ≡ p
السعر االعتباري للتخزين في مركز التخزين الرئيس
ti
( )iفي الوقت ()t
𝑝𝑝!! ≡ p0i
السعر االعتباري للتخزين في مركز التخزين
الرئيس ( )iفي الوقت ()0

الكمية في مركز التخزين الرئيس ( )iفي الوقت ()0
𝑝𝑝!! ≡ q0i
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يعتمد هذا الحساب اعتمادا واضحا على مستوى أحجام
التخزين في الوقت األساسي ( .)0ونتيجة لذلك ،يمكن
أن يكون متحيزا إذا كان هناك تغير في الحجم في
أي مركز من مراكز التخزين الرئيسة ،وقد تكون مثل
هذه التغييرات ناجمة عن صدمات العرض اإلقليمية أو
االضطرابات الهيكلية طويلة األجل ،مثل التغير التقني،
واالكتشافات الحديثة ،وإضافة منشآت تخزين جديدة
للنفط ،وصيانة المنشآت الموجودة .وتوجد طريقة سهلة
لحل هذه المسألة وتقليل التحيز الحالي أو المستقبلي
تتمثل في إعادة تحديد األساس للمؤشر العالمي
لتخزين النفط الخام بصفة دورية ليعكس التغييرات
في نظام التخزين ( .)Wilson 2003وفي الواقع،
توجد إستراتيجيتان أساسيتان لبناء سلسلة مؤشر ما
تتمثالن في األساس والسلسلة ،ويمكن تطبيق كلتا
أي صيغة للرقم القياسي بحيث
اإلستراتيجيتين على ّ
تمثل الصيغة وإستراتيجية البناء مرحلتين مستقلتين في
بناء السلسلة (.)Vartia 2010
وكما أسلفنا ،فإن منهجية الربط بمؤشر متسلسل
تتطلب تكرار تحديد أساس لمؤشر تخزين النفط الخام،
مما ينتج عنه مؤشر تخزين أكثر توازنا على الصعيد
العالمي .ويمكن بإيجاز  ،إعادة تحديد األساس لمؤشر
تخزين النفط الخام في كل فترة زمنية ليعكس الزيادة
في قيمة التخزين بحسب الكميات المقدمة في الفترة
السابقة .تم توضيح مؤشر السبير المتسلسل للتخزين
العالمي في المعادلة (:)4
)(4

𝒊𝒊)𝟏𝟏"𝒕𝒕(𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒕𝒕𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊)𝟏𝟏"𝒕𝒕(𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊)𝟏𝟏"𝒕𝒕(𝒑𝒑 ∑

=

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪_𝑳𝑳

𝒕𝒕
𝟏𝟏"𝒕𝒕

الحظ أنه يمكن تعديل المؤشر المتسلسل بسهولة
ليغطي عدة فترات زمنية ( )A = 1,2,3,…nمن خالل
ضرب نتائج كل فترة زمنية متتالية ببعضها البعض ،كما
هو موضح في المعادلة (.)5

𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟏𝟏𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊𝟏𝟏𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟐𝟐𝒑𝒑 ∑
=
𝒙𝒙
𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊𝟏𝟏𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟏𝟏𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊)𝟏𝟏*𝒏𝒏(𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒏𝒏𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊)𝟏𝟏*𝒏𝒏(𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊)𝟏𝟏*𝒏𝒏(𝒑𝒑 ∑

)(5

𝑨𝑨 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳

𝒙𝒙 𝒙𝒙 … . .

مؤشر باش للتخزين العالمي

صمم العالم االقتصادي والسياسي األلماني “هيرمان
باش” في أوائل القرن العشرين مؤشر “باش” بوصفه
جزءا من جهوده المبذولة لتطوير مؤشر إحصائي
وطني لتحليل صناعة السكر األلمانية (Paasche
 ،)1905ويتشابه هذا المؤشر بدرجة كبيرة مع مؤشر
ب واحد ،فمؤشر
“السبير” ،إال أنه يختلف عنه في جان ٍ
“باش” يستخدم ترجيح الفترة الحالية لمقارنة التكلفة
اإلجمالية لمجموعة معينة من المنتجات بقيمة تلك
المنتجات نفسها وفق ًا ألسعار فترة األساس .ومن
الناحية الرياضية ،فإن مؤشر “باش” يعد مقلوب مؤشر
“السبير” ويمكن ربطه بنظام السلسلة بالطريقة
نفسها .جرى توضيح الصيغة األساسية لمؤشر “باش”
للتخزين العالمي في المعادلة ( )6أدناه:
𝒊𝒊𝒕𝒕𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒕𝒕𝒑𝒑 ∑
)						(6
= 𝟎𝟎𝑷𝑷_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕/
,
𝒊𝒊𝒕𝒕𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒑𝒑 ∑

حيث إن:

≡ 𝑝𝑝!! ≡ 𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!/#
مؤشر “باش” لتخزين النفط الخام العالمي
في الوقت ( )tلفترة األساس ()0
≡ !!𝑝𝑝 ≡ !!𝑝𝑝
السعر االعتباري للتخزين في مركز تخزين رئيس

( )iفي الفترة الزمنية ()t

≡ !!𝑝𝑝 ≡ !!𝑝𝑝
السعر االعتباري للتخزين في مركز تخزين رئيس ()i
في الفترة الزمنية ()0

≡ !!𝑞𝑞 = الكمية في مركز تخزين رئيس ( )iفي الفترة
الزمنية ()t
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يعمل هذا المؤشر على تقليل الزيادات في األسعار ألن
التأثيرات الكمية لتغيرات األسعار ستنعكس بالفعل
على الكميات الحالية ،مما يؤدي إلى ازدواجية الحساب
وتكراره في مؤشر تخزين النفط الخام .ويشار إلى أن هذه
االختالفات الصغيرة تتراكم بمرور الوقت .ويوضح الشكل
( )5مؤشري “السبير وباش” للتخزين العالمي اللذين يتم
حسابهما يوميا خالل الفترة الممتدة من شهر ديسمبر
عام  2015إلى شهر يونيو من عام  .2021كما يوضح

المجموع التراكمي للفروقات ،مؤشر “السبير” مخصوما
منه مؤشر “باش” ،على المحور الرأسي األيمن .وعلى
الرغم من أن الفروقات اليومية بسيطة وغير ملحوظة،
إال أن المجموع التراكمي لها يزيد بمرور الوقت ليصل
إلى  19.41دوالر أمريكي بحلول يوم  22من شهر مايو
 .2021الجدير بالذكر أنه يمكن لمثل هذا االختالف طويل
األمد أن يساعد على تمييز نهج الربط بمؤشر أكثر صلة
لتحديد اتجاهات األسواق ومراقبتها.

الشكل  .5المجموع التراكمي للفروقات بين مؤشري “السبير وباش”.
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Paasche

Cumulative Sum of Differences Laspeyres minus Paasche
مؤشر باش
المجموع التراكمي للفروقات بين مؤشر السبير مخصوما منه

Laspeyres

باش

السبير

Fisher

فيشر

المصادرBloomberg (2020) and internal KAPSARC calculations (2021( :

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

18

الطريقة والبيانات

مؤشر “فيشر” للتخزين العالمي
صمم عالم االقتصاد واإلحصاء األمريكي “إيرفينغ
فيشر” مؤشره المسمى “مؤشر فيشر” في محاولة منه
لتصحيح التحيز اإليجابي في مؤشر “السبير” والتحيز
السلبي في مؤشر “باش” .وكما أوضحنا سابقا ،يشير
مقارنة بمؤشر “باش” الذي
مؤشر “السبير” للكميات
ً
يشير إلى وجود تأثير سعر أكبر بمرور الوقت .ويرجع ذلك
إلى ارتباط السعر والكمية ارتباطا سلبيا .فعندما يصبح
النفط الخام أكثر تكلفة ،يتم استبداله بإمدادات من
النفط الخام لها نفس الدرجة ،أو بوقود أقل تكلفة .ومن
خالل مقارنة أسعار السنة الحالية بأسعار سنة األساس
باستخدام كميات سنة األساس الثابتة ،يتجاهل مؤشر
“السبير” التأثير الثانوي النخفاض الطلب على المنتج،
ويبالغ في تقديره لتأثير السعر ،ويضع حدا أعلى لمؤشر
السعر “المثالي” من الناحية النظرية .بينما نجد على
العكس من ذلك ،أن مؤشر “باش” يقلل من تأثير السعر،
ويضع حدا أدنى فعال لمؤشر السعر “المثالي” ،كما يتخذ
المؤشر غير المتحيز نظريا مكانا بين هذين المؤشرين.
ويعتبر مؤشر “فيشر” متوسطا هندسيا بسيطا
للمؤشرين على النحو المبين في المعادلة ( ،)7وجعله
مدى نجاحه في تصحيح هذه التحيزات ينال لقب مؤشر
السعر “المثالي” (.)Jazairi 1972

)(7

والمعامل ( .)Jazairi 1972حيث يتطلب االختبار
قابال للعكس بمرور
المعاكس للوقت مؤشر ًا مثالي ًا ً
الوقت ،بحيث يكون المؤشر العالمي لتخزين النفط
الخام بين الفترة ( )tوالفترة ( )0مساويا لـ( )1مقسوما
على المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام بين الفترة ()0
والفترة ( ،)tكما هو موضح في المعادلة (.)8
)(8

𝟏𝟏
𝒕𝒕𝑭𝑭_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝟎𝟎/

= 𝟎𝟎𝑭𝑭_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕/

مؤشري
ينص االختبار المعاكس للمعامل على أن ناتج
ّ
السعر والكميات يساوي مؤشر نسبة القيمة أو مؤشر
تخزين النفط الخام العالمي للتغير في القيم الحالية بين
الفترة ( )kوفترة األساس (:)j

𝒊𝒊𝒌𝒌𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒑𝒑 ∑ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒑𝒑 ∑
𝑭𝑭𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒌𝒌 ∗ 𝑭𝑭𝑸𝑸𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒌𝒌 = %
∗
		
𝒋𝒋'
𝒊𝒊𝒋𝒋𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊𝒌𝒌𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒑𝒑 ∑
𝒋𝒋
						
)(9
𝒊𝒊𝒌𝒌𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒑𝒑 ∑ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒑𝒑 ∑
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒑𝒑 ∑
∗%
∗
=
=
,
𝒊𝒊𝒋𝒋𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊𝒋𝒋𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌𝒑𝒑 ∑
𝒊𝒊𝒋𝒋𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒋𝒋𝒑𝒑 ∑
𝒋𝒋𝒋𝒋𝒄𝒄

حيث إن:

≡ 𝑝𝑝!! ≡ 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!/#
مؤشر “فيشر” لتخزين النفط الخام
العالمي (مؤشر السعر) في الفترة ( )jلفترة األساس k
≡ 𝑝𝑝!! ≡ 𝐹𝐹_𝑄𝑄_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!#
مؤشر “فيشر” لتخزين النفط الخام
"
العالمي (مؤشر الكمية) في الفترة  jلفترة األساس k

𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷 ∗ 𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑳𝑳𝑭𝑭𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒕𝒕 = #
𝟎𝟎
𝟎𝟎
𝟎𝟎
						
𝒊𝒊𝒕𝒕𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒕𝒕𝒑𝒑 ∑ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝒕𝒕𝒑𝒑 ∑
=
∗
,
(
≡
𝒊𝒊𝒕𝒕𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒑𝒑 ∑ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒒𝒒 ∗ 𝒊𝒊𝟎𝟎𝒑𝒑 ∑

!!𝑝𝑝 ≡ !!𝑝𝑝
السعر االعتباري للتخزين في مركز تخزين رئيس i
لفترة األساس j

حيث إن:
≡ !!𝑝𝑝 ≡ !!𝑝𝑝
السعر االعتباري للتخزين في مركز تخزين رئيس i
مؤشر “فيشر” العالمي لتخزين النفط الخام للفترة k
≡ 𝑝𝑝!! ≡ 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶!/#
في الفترة الزمنية ( )tلفترة األساس ()0
≡ !!𝑞𝑞 ≡ !!𝑝𝑝
الكمية في مركز تخزين رئيس  iلفترة األساس j
كذلك يتمتع مؤشر “فيشر” بعددٍ من الخصائص
المطلوبة التي تتمحور حول حقيقة اختياره بنا ًء على
اختبارين رسميين ،هما :االختبار المعاكس للوقت

≡

!!𝑞𝑞 ≡ !!𝑝𝑝
الكمية في مركز تخزين رئيس  iفي الفترة k

!!𝑐𝑐
≡
""𝑐𝑐
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مؤشر نسبة القيمة في الفترة  kلفترة األساس j
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في حال ثبات انعكاس المعامل والوقت فعندها:
)(10

𝟏𝟏 = 𝒌𝒌𝑭𝑭_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒌𝒌/𝒋𝒋 ∙ 𝑭𝑭_𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒋𝒋/

غالبا ما يعتبر مؤشر تخزين النفط الخام العالمي مثالي ًا
ألنه يمكن التحقق منه بسهولة تامة ،فإذا تم ضرب
مؤشري الكمية والسعر لتخزين النفط العالمي فسنحصل
ّ
!!!
.
مؤشري
على مؤشر نسبة القيمة . !"" ،بينما ال يتمتع
ّ
بأي من هذه الخصائص.
“السبير وباش” ّ
اختبار اإلضافة أو التجميع :ينص اختبار اإلضافة على أن المؤشر مطلوبا إذا استوفى الشرط التالي :يضيف
مؤشري “السبير
التغيرات في المجاميع الفرعية لمؤشر الكمية إلى التغييرات في المجاميع .ويستخدم كل من
ّ
وباش” للكمية سعر ًا محدد ًا مشترك ًا لتقييم الكميات في كلتا الفترتين ،ويجب أن يجتازا اختبار التجميع أو
اإلضافة ،وهو ما ال يجتازه مؤشر “فيشر” ،المتوسط الهندسي لمؤشري “السبير وباش” ( .)ILO 2004يمكن
أن تكون اإلضافة مفيدة للغاية عند النظر في مساهمات العناصر الفردية لمؤشر تخزين النفط الخام العالمي.

يتطلب استخدام نهج بديهي لدراسة متانة مؤشري
األسعار والكميات اختبار عددٍ من الخصائص المطلوبة
للمؤشرين ،التي تم سردها بالتفصيل في الملحق (ب).
بنحو واضح
وللوهلة األولى ،يتفوق مؤشر “فيشر”
ٍ
باجتياز  21اختبارا من بين  22اختبارا بما فيها  ،كما هو
موضح سابقا ،االختبار المعاكس للمعامل .تجدر اإلشارة
إلى أن المعيار الوحيد الذي يخفق فيه مؤشر “فيشر”
يتمثل في اختبار اإلضافة (Dorin, Perrotti, and
 .)Goldszier 2018وال تعتبر المجاميع الفرعية للسالسل
الزمنية لمؤشر “فيشر” المتسلسل مجاميعا مضافة،
وتزداد التناقضات بمرور الوقت من فترة األساس وهذا
يجعل قياس مساهمة أي مجموع فرعي في المؤشر
اإلجمالي أمرا صعبا للغاية .إال أنه يمكن التخفيف من حدة
هذه المسألة إلى حد ما عن طريق توضيح كل عنص ٍر من
عناصر مؤشر تخزين النفط الخام بقيمة الدوالر األمريكي
الحالية .ويمكن أن ينجح ذلك حال لم تظهر المجاميع
الفرعية تغيرات كبيرة وغير متجانسة في األسعار
( ،)Chevalier 2003وغني عن القول أن هذا الشرط ال
ينطبق بصفة عامة على أسعار النفط الخام اإلقليمية.
المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

بينما اجتازت مؤشرات “السبير وباش وفيشر” معظم
االختبارات التي حددها النهج البديهي ،إال أنه كانت هناك
بعض االستثناءات الكبيرة .فمؤشرا “السبير وباش”
اجتازا  17اختبارا من مجموع أول  20اختبارا حول فترة
اإلخفاق ،والكمية ،وعكس السعر .وعلى الرغم من
اجتياز مؤشري “السبير وباش” الختبار اإلضافة ،إال أنهما
أخفقا في االختبار القوي المعاكس للمعامل .مما يعني
اجتياز المؤشرين معا لالختبار المعاكس للمعامل بحيث
ينتج مؤشر القيمة عن طريق ضرب مؤشر “السبير”
لألسعار بمؤشر “باش” للكميات  .وبالمثل ،ينتج مؤشر
القيمة عن طريق ضرب مؤشر “باش” لألسعار بمؤشر
“السبير” للكميات ()ILO 2004
يمكننا القول بإيجاز  ،إنه وفقا لنظرية الرقم القياسي،
يمكن استخدام العديد من الطرق لتجميع عناصر الكمية
االسمية التي تضم عددا من العناصر المتنوعة ،مثل
الناتج المحلي اإلجمالي ،أو تخزين النفط الخام العالمي
( .)Chevalier 2003كما يبين كل من مؤشري “باش
والسبير” عدد ًا من الخصائص المطلوبة مثل االتساق
20

الطريقة والبيانات
في عملية التجميع ( .)Diewert 1978وفي حين
تعرف المؤشرات المتسلسلة بتفوقها على تلك غير
المتسلسلة ،إال أنه ال يزال هنالك جدل كبير حول هذا
الموضوع ( .)Mishel 2013ويبين هيلينجر ()2002
أن الجهد الدولي المبذول لتحويل حسابات ناتج الدخل
القومي إلى سلسلة من المؤشرات لضمان خلودها،
أدى إلى ظهور مشكالت مرتبطة بعدم االتساق .وتجدر

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

اإلشارة إلى أن العناصر الفردية ال تزيد من المجاميع.
وفي حالة معينة لمؤشر “فيشر” المتسلسل المستخدم
في الحسابات القومية األمريكية ،كان هناك بعض
التناقضات اإلضافية .ولم يؤد ناتج مؤشري األسعار
والكميات إلى حدوث تغير أصلي اسمي في اإلنفاق
()Ehemann et al. 2000
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النتائج والمناقشة
القدرة على التنبؤ

اختبارات منفصلة لجذر الوحدة متمثلة في اختبار ديكي
 واختبار، واختبار إليوت وروثنبيرغ وستوك،وفولر الموسع
 واختبار كوايتكوفسكي وفيليبس،فيليبس وبيرون
Said and Dickey 1984; Elliott,( وشميدت وشين
Rothenberg, and Stock 1996; Phillips and Perron
 وقد جرى توضيح.)1988; Kwiatkowski et al. 1992
) إال أن بعض الغموض2( نتائج هذه االختبارات في الجدول
 وهي تؤكد االقتراح الذي يشير إلى أن ألسعار،يكتنفها
أي من المتغيرات
ّ  وال يبين،النفط الخام جذور وحدة
.المستقلة عالمات على عدم الثبات واالستقرار

قد يكون أحد مقاييس صحة المؤشر العالمي للتخزين
متمثال في قدرته على التنبؤ بأسعار النفط الخام
ً
 إال أنه يتم اختبار هذه النظرية لكل المؤشرات.المستقبلية
 المتسلسلة وغير المتسلسلة باستخدام هيكل،الثالثة
االنحدار الذاتي البسيط لفترات اإلبطاء الموزعة بحيث يتم
دراسة ما إذا كانت المؤشرات وعوامل االنحدار في عمليات
االنحدار تظهر درجة عالية من التأثير المستمر في صورة
 يتم إجراء أربعة.ارتباط تلقائي متسلسل واختالف التباين

. نتائج اختبار الوحدة للمتغيرات.2 الجدول
D F t-stat

ADF

PP

KPSS

WTI

-2.072636

-0.452779

-2.143125

0.936504***

Brent

-1.653886

-0.938464

-1.777578

1.351946***

PWSIC

-35.55826***

-32.34712***

-35.53392***

0.299177

PWSIF

-4.918828***

-3.82479***

-5.07991***

0.539987

LWSIC

-35.53615***

-32.35469***

-35.51285***

0.300171

LWSIF

-4.893514***

-3.936095***

-4.952659***

0.275821

FWSIC

-35.54724***

-32.35087***

-35.54724***

0.299512

FWSIF

-4.906536***

-3.87788***

-4.90479***

0.307685

Note: This table shows the results of the unit root tests for all of the variables. WTI and Brent are opening values of daily crude
oil prices spot prices from Bloomberg, PWSIC is the Paasche world storage index chained, PWSIF is the Paasche world storage
index fixed base period 12/21/2015, LWSIC is the Laspeyres world storage index chained, LWSIF is the Laspeyres world storage
index fixed base period 12/21/2015, FWSIC is the Fisher world storage index chained, FWSIF is the Fisher world storage index
fixed base period 12/21/2015. All of the variables start on 12/21/2015 and end on 5/22/2020.
D F t_stat indicates the augmeted Dickey-Fuller t-statistc for the null hypothesis that the variable has a unit root based on
Akaike Information Criteria (AIC) automatic selection of lag length with the probability of a unit root based on MacKinnon (1996)
one-sided p-values. ADF represents the Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS t statistic for the null hypothesis that the variable has
a unit root. PP refers to the statistic from the Phillips–Perron test by Phillips and Perron (1988) for the null that the variable has
a unit root. KPSS refers to the statistic from Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin’s (1992) unit root test for the null that the
variable is stationary.
*, **, and ***, respectively, indicate rejection of the null at 10%, 5%, and 1%

.)2021(  الحسابات الداخلية لكابسارك:المصدر
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النتائج والمناقشة
يستخدم نموذج االنحدار التنبؤي الخطي البسيط االنحدار
الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة وذلك بهدف اختبار قدرة
التنبؤ لمؤشر التخزين العالمي.
)(11

𝑻𝑻

𝑷𝑷𝒕𝒕 = 𝜶𝜶 + 𝜷𝜷𝑷𝑷𝒕𝒕"𝟏𝟏 + & 𝜸𝜸𝒊𝒊 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕"𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒕𝒕 ,
𝟏𝟏&𝒊𝒊

حيث إن:
≡ 𝒕𝒕𝑷𝑷 ≡ !!𝑝𝑝
سعر النفط الخام في الفترة t

مؤشر تخزين النفط العالمي في الفترة i
≡ 𝒊𝒊𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ≡ !!𝑝𝑝
≡ 𝒊𝒊𝜸𝜸 𝑝𝑝!! ≡ 𝜶𝜶, 𝜷𝜷,
المعايير المقدرة

جرى توضيح نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لمؤشر
«باش» للتخزين العالمي المتسلسلة وغير المتسلسلة
مقابل أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في
مؤشري «فيشر
الجدولين ( 3و .)4كما تم توضيح نتائج
ّ
والسبير» في الملحق (ج) .يشير وجود عوامل انحدار
ثابتة إلى أن اختبارات ( )tالتقليدية يجب أن تكون كافية
لتنتج عنها تقديرات غير متحيزة للمعامل (Cai and Wang
 .)2014; Yang et al. 2020يمكن رفض اختبار االحتمال

للفرضية الصفرية الذي يشير إلى أن جميع المعامالت
المقدرة تساوي صفرا عند مستوى الثقة
 % 1لكل عمليات االنحدار .فضال عن ذلك ،يمكن رفض
اختبار اإلحصاء ( )tللفرضية «الفردية» الذي يشير إلى
أن المعامالت المقدرة تساوي صفرا عند مستوى الثقة
 % 1لكل المعامالت .أخيرا ،تشير اختبارات والد (Wald
 )testsإلى أن المعامالت المقدرة تختلف إحصائيا عن
الصفر عند مستويات الثقة  % 1و % 5و .% 10ونظرا
لرفض الفرضية الصفرية في كل االختبارات الثالثة ،نجد
أن هناك دليل احصائي واضح على وجود عالقة تكامل
مشترك طويلة األجل (Pesaran, Shin, and Smith
 .)2001وقد تم استخدام معيار “أكايكي” للمعلومات
للحصول على أفضل ترتيب لتأخر جميع عمليات االنحدار
المقدرة .عالوة على ذلك ،تم استخدام اختبار المجموع
التراكمي الستقرار المعايير الختبار االنكسارات الهيكلية
في كل عمليات االنحدار .وبين االختبار أنه في جميع
الحاالت ال توجد انكسارات هيكلية عند مستوى الثقة
 .% 5وأشارت عمليات االنحدار إلى وجود اختالف تباين
عند مستوى  % 5وبالتالي تم استخدام أخطاء “نيوي
وويست” المعيارية التي تم ذكرها في الملحق (ج).

الجدول  .3نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة :برنت مقابل مؤشر “باش” المتسلسل
ومؤشرات األساس.
Probability

Std. Error

t-Statistic

!𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑃𝑃

Coefficient

0.0000

283.8889

0.0035

0.9953

0.0257

-2.2329

0.0722

-0.1613

0.0419

2.0365

0.2183

0.4447

Dependent Variable
Variable

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

57.3409

Mean dependent var

0.9912

R-squared

12.8604

S.D. dependent var

0.9912

Adjusted R-squared

3.2162

Akaike info criterion

1.2066

S.E. of regression

3.2293

Schwarz criterion

1677.2930

Sum squared resid

3.2211

Hannan-Quinn criterion

-1854.3280

Log likelihood

1.9275

Durbin-Watson stat

64967.4900

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity at the 1 and 5 % level
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النتائج والمناقشة
اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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المجموع التراكمي
CUSUM

!𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑃𝑃

Std. Error

Dependent Variable
Variable

Coefficient

0.0000

316.6405

0.0031

0.9925

0.0116

-2.5272

0.2343

-0.5922

0.0731

1.7937

0.2349

0.4214

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

N/A

N/A

N/A

N/A

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

0.0114

2.5346

0.2086

0.5288

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

𝐶𝐶

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

57.3409

Mean dependent var

0.9912

R-squared

12.8604

S.D. dependent var

0.9911

Adjusted R-squared

3.2235

Akaike info criterion

1.2105

S.E. of regression

3.2410

Schwarz criterion

1686.6870

Sum squared resid

3.2301

Hannan-Quinn criterion

-1857.5540

Log likelihood

1.9196

Durbin-Watson stat

43030.9100

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity
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مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة الممتدة من يوم  21من شهر ديسمبر  2015إلى يوم  22من شهر مايو لعام
 .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار النموذج :معيار (أكايكي) للمعلومات ،تتوفر
نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
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النتائج والمناقشة

𝐶𝐶 = ثابت االنحدار
 = 𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر باش للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة t-1
 = 𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#سعر خام غرب تكساس الوسيط في الفترة t-1

 = 𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر باش المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة t-1
المصادر ) Bloomberg (2020 :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021

يشير معيارا “أكايكي وشوارتز” للمعلومات (اللذان
يعرفان أيضا بمعيار “بايزي” للمعلومات) إلى أن مؤشر
“باش” يعد أفضل نوعا ما من مؤشر “السبير” من
حيث التنبؤ بأنواع النفط الخام المختلفة .أما في معيار
“حنان -كوين” للمعلومات ،فيتفوق مؤشر “باش”
في كافة عمليات االنحدار ،ما عدا في حالة برنت مقابل
القيمة الثابتة للمؤشر .وتشير معايير “أكايكي وبايزي”
و”حنان -كوين” إلى أن مؤشر “باش” يعتبر أفضل نوعا ما
من مؤشر “فيشر” الذي يعتبر أفضل بعض الشيء من
مؤشر “السبير” من حيث التنبؤ بسعر النفط العالمي.

كما تشير نتائج المؤشرات الثالثة إلى أن لمؤشر فترة
األساس الثابتة قدرة أفضل نوعا ما على التنبؤ .وتوضح
عمليات االنحدار باستخدام مؤشرات فترة األساس الثابتة
تحديدا القدرة على التنبؤ بأسعار النفط الخام لفترتين
أو ثالث فترات (أيام) مقدما .وتظهر عمليات االنحدار
باستخدام المؤشرات المتسلسلة انخفاضا طفيفا في
معايير “أكايكي وبانزي” و”حنان-كوين” للمعلومات
وليس في القدرة على التنبؤ.

الجدول  .4نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لالنحدار الذاتي لفترات االبطاء الموزعة :خام غرب تكساس الوسيط مقابل مؤشر باش
المتسلسل ومؤشرات األساس.
Probability

Std. Error

t-Statistic

!𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊_𝑃𝑃

Dependent Variable

Coefficient

0.0000

283.8889

0.0035

0.9953

0.0257

-2.2329

0.0722

-0.1613

0.0419

2.0365

0.2183

0.4447

Variable

𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

52.4519

Mean dependent var

0.9812

R-squared

11.4623

S.D. dependent var

0.9812

Adjusted R-squared

3.7457

Akaike info criterion

1.5724

S.E. of regression

3.7588

Schwarz criterion

2848.3390

Sum squared resid

3.7507

Hannan-Quinn criterion

-2160.1460

Log likelihood

2.0540

Durbin-Watson stat

30084.3900

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity
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النتائج والمناقشة
اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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Dependent Variable

!𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊_𝑃𝑃

Coefficient

Std. Error

Variable

0.0000

205.8485

0.0048

0.9868

0.0000

4.4914

0.3254

1.4615

0.0000

-6.5449

0.4402

-2.8810

0.0001

3.9501

0.3261

1.2881

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

0.0081

2.6534

0.2895

0.7681

𝐶𝐶

𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#
𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

52.4519

Mean dependent var

0.9786

R-squared

11.4623

S.D. dependent var

0.9785

Adjusted R-squared

3.8785

Akaike info criterion

1.6789

S.E. of regression

3.7588

Schwarz criterion

3241.6280

Sum squared resid

3.8868

Hannan-Quinn criterion

-2234.8400

Log likelihood

2.3472

Durbin-Watson stat

13159.3800

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity
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مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة الممتدة من يوم  21من شهر ديسمبر عام  2015إلى يوم  22من شهر مايو لعام
 .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار النموذج :معيار “أكايكي” للمعلومات.
تتوفر نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
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𝐶𝐶 = ثابت االنحدار
 = 𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر باش للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة t-1
 = 𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#سعر خام برنت في الفترة t-1
 = 𝑃𝑃_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر باش المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة t-1
المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021

نتائج التداول
قد يكون أحد التطبيقات العملية لمؤشر التخزين العالمي
متمثلة في “قابليته للتداول” ،أو قدرته على توليد إيرادات
من تداول النفط الخام .أما في حال كان بناء المؤشر
العالمي لتخزين النفط الخام جيدا بحيث يمكن استخدامه
للتنبؤ بأسعار النفط الخام قبل يومين أو ثالثة أيام ،فقد
يتوقع المرء أن يتحسن أداءه بمرور الوقت في خوارزمية
التداول الفنية .وقد تم تصميم نموذج “كابسارك” لتداول
النفط الخام واالختبار الرجعي بهدف استخدام السالسل
الزمنية التاريخية لتطوير واختبار إستراتيجيات التحوط
والتداول الخوارزمية .يمكن للنموذج المبرمج في
“ ”MATLABاختبار عدد من إستراتيجيات التداول،
وقياس أداء اإلستراتيجية باستخدام اإلحصاءات ذات
الصلة مثل معدل النمو السنوي المركب ،ونسبة
“شارب” ونسبة “سورتينو” والحد األقصى للتراجع خالل
الفترة .كما يتم استخدام تدابير إدارة المخاطر ،مثل
القيمة المعرضة للمخاطر ،لتقييم أداء اإلستراتيجية
المقترحة لتداول المؤشر.
وفي حين يوجد عدد من إستراتيجيات التداول المتوفرة
لمتداولي السلع األساسية ،إال أنه يمكن حصرها في
فئتين رئيسيتين :التقديرية والمتتبعة لالتجاهات .ونجد
أن إستراتيجيات تتبع االتجاهات تهيمن بوضوح على
المجتمع االستثماري .حيث أعتمد عليها في أوائل عام
 2010أكثر من  % 70من صناديق العقود اآلجلة المدارة
لتوليد األرباح ( .)Till and Eagleeye 2017وتتمثل
الفكرة الرئيسة في أن جميع األسواق تتبع اتجاها معينا
من وقت إلى آخر .ولالستفادة من هذه الفكرة ،يتعين
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على المتداول أن يجد ببساطة طريقة ما الكتشاف
االتجاه ،وبمجرد تحديده لهذا االتجاه ،فإن بإمكانه أن يبرم
صفقاته بكل بساطة :سواء كانت صفقة شراء ،أو شراء
سلعة في اتجاه صاعد ،أو إبرام صفقة بيع ،أو بيع سلعة
في سوق تمر بحالة هبوط في األسعار.
كما نجد في إستراتيجية التداول البسيطة المعنية بتتبع
االتجاه المستخدمة في هذا المثال ،أن المتداول يشتري
برميل نفط خام عند افتتاح الفترة التالية إذا كان مؤشر
التخزين أعلى من أعلى مستوى تم تسجيله خالل فترة
مراجعة معينة ،ويحتفظ بعقد الشراء لفترة احتفاظ
معينة .وفي حال مرور السوق بمرحلة هبوط في األسعار،
فإن المتداول يقوم ببيع البرميل عند افتتاح الفترة
التالية إذا كان مؤشر التخزين أقل من أدنى مستوى تم
تسجيله في فترة مراجعة معينة ،ويحتفظ بعقد البيع لمدة
 20يوما.
كما يتم باستخدام البيانات اليومية للفترة الممتدة من
يوم  22من شهر ديسمبر لعام  2015إلى يوم  21من
مايو عام  2020اختبار إستراتيجية االتجاه القائمة على
المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام لمجموعة متنوعة
من فترات المراجعة 5 -و 10و 15و 20يوما -باستخدام
فترة احتفاظ مدتها عشرين يوما ( 20يوما) لكل صفقة.
في حين يعتبر االختبار المرجعي طريقة ممتازة الختبار
مدى صالحية خوارزمية ما إال أنه قد يكون مضلال ،أو قد
يخفق في توضيح كافة خواص السوق .وغالبا ما يتم
دعم النتائج عن طريق اختبار األداء خارج العينة ،واختبار
أداء العقود اآلجلة .وللتحقق أكثر من النتائج ،تم تقسيم
البيانات التاريخية إلى جزأين على النحو المبين أدناه:
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النتائج والمناقشة
1 .مجموعة تدريب تستخدم لالختبار المرجعي للخوارزمية
باستخدام البيانات التاريخية للفترة الممتدة من يوم
 22ديسمبر  2015إلى يوم  20أغسطس .2018
2 .مجموعة اختبار تستخدم محاكاة األداء المستقبلي
لجزء “جديد” من مجموعة البيانات لم يخضع لالختبار
خالل الفترة الممتدة من يوم  21أغسطس 2018
إلى يوم  21مايو .2020
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تم اختيار مؤشر “باش” المتسلسل للمؤشر العالمي
للتخزين نظرا ألدائه المتفوق نوعا ما في قسم القدرة
على التنبؤ الوارد في هذه الدراسة .كما استخدمت
األنواع الثالثة الرئيسة للنفط الخام :خام برنت ،وغرب
تكساس الوسيط ،وخام دبي لتقييم أداء إستراتيجية
تتبع االتجاه البسيطة .يشار إلى أن متوسط قيم
مجموعة التدريب التي خضعت لالختبار الرجعي ورد ذكرها
في الشكل ( ،)6باستخدام القيمة المبدئية للمؤشر
( )100وبناء على نتائج جميع السيناريوهات باستخدام
جميع فترات المراجعة.
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الشكل  .6مجموعة التدريب :األداء النسبي إلستراتيجية تتبع االتجاه البسيطة مقابل البيع واالحتفاظ
خام غرب تكساس الوسيط
السلع
سلة الشراء واالحتفاظ
اإلستراتيجية

خام برنت
السلع
سلة الشراء واالحتفاظ
اإلستراتيجية

خام دبي
السلع
سلة الشراء واالحتفاظ
اإلستراتيجية

مالحظة = CLFM :خام غرب تكساس الوسيط
 = BRNFMخام برنت
 = DUBFMخام دبي
 :B&H Basketإستراتيجية بسيطة للشراء واالحتفاظ
 :Strategyإستراتيجية بسيطة لمؤشر تتبع االتجاه
المصادرBloomberg (2020) and KAPSARC (2021( :
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النتائج والمناقشة
تشير نتائج كل السلع الثالثة التي خضعت الختبار رجعي
إلى تفوق المتداول الذي يستخدم خوارزمية تتبع اتجاه
بسيطة قائمة على المؤشر العالمي لتخزين النفط

الخام تفوقا كبيرا على من يستخدم إستراتيجية الشراء
واالحتفاظ البسيطة الخالية من التحوط.

مؤشرات األداء :تعتبر نسبة “شارب” بمثابة مقياس صناعي قياسي لعوائد االستثمارات المعدلة حسب
المخاطر .يقيس أداء االستثمار في سلعة ما مقارنة باالستثمار الخالي من المخاطر عن طريق حساب القيمة
المتوقعة للعوائد على العوائد الخالية من المخاطر ،مقسومة على االنحراف المعياري لعائدات األصول الزائدة
( .)Sharpe 1994كذلك يتم حساب نسبة “سورتينو” بنفس طريقة حساب نسبة “شارب” ولكنها تستخدم
التقلبات السلبية لتقييم أداء سعر األصل ،أو إستراتيجية التداول ،أو المحفظة .وقد تبين أن نسبة “سورتينو”
أكثر دقة وأقل تحيزا عندما يكون توزيع العوائد منحرفا أو مائال ( .)Chaudhry and Johnson 2008بينما معدل
النمو السنوي المركب هو ببساطة متوسط معدل نمو االستثمار خالل فترة زمنية محددة (سنة) .ويقيس الحد
األقصى لتراجع االستثمار االختالف بين القيمة األدنى واألعلى لالستثمار خالل فترة زمنية محددة .يتم تحديد
مقياس التداوالت المربحة من خالل طرح نسبة “سورتينو” من نسبة “شارب”.

تم توضيح نسبتا “سورتينو وشارب” والحد األقصى
لتراجع االستثمار ومؤشرات أداء معدل النمو السنوي
المركب لمجموعة بيانات االختبار في الشكل  .7تتفوق
إستراتيجية تتبع االتجاه القائمة على مؤشر تخزين النفط
العالمي بوضوح في جميع الفئات إال أنها تشير إلى كون
الحد األقصى لتراجع اإلستراتيجية -حجم أكبر خسارة-
يعتبر عاليا إلى حد ما بالنسبة ألنواع النفط الخام الثالثة
الرئيسة خالل مجموعة التدريب .ويرجع ذلك في المقام
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األول إلى امتداد مجموعة التدريب من  22ديسمبر 2015
إلى  20أغسطس  ،2018وهي فترة شهدت ارتفاعا
متواصال ألسعار النفط الخام ،مع بضع مراحل شهدت
فيها األسعار اتجاهات هابطة قصيرة األجل .الجدير بالذكر
أن إحصاء الحد األقصى للتراجع يوضح فقط التراجع األكبر
ال الصفقات الخاسرة المتكررة .تتفوق إستراتيجية تتبع
اتجاه المؤشر بمرور الوقت على الرغم من التراجع الكبير
الوحيد الحاصل (راجع الشكل .)7
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الشكل  .7مؤشرات األداء لمجموعة االختبار.
خام غرب تكساس الوسيط
إستراتيجية الشراء واالحتفاظ
إستراتيجية تتبع االتجاه

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

خام برنت
إستراتيجية الشراء واالحتفاظ
إستراتيجية تتبع االتجاه

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

خام دبي
إستراتيجية الشراء واالحتفاظ
إستراتيجية تتبع االتجاه

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

المصادر.Bloomberg (2020) and KAPSARC (2021( :
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يوضح الشكل ( )8مؤشر “باش” للتخزين للعالمي،
المتسلسل وغير المتسلسل ،مقابل سعر خام برنت
اليومي عند اإلغالق خالل فترة التدريب .ومن الواضح
أنها فترة شهدت ارتفاعا مطردا في أسعار النفط الخام.
تجدر اإلشارة إلى أن مؤشر “باش” المتسلسل يظهر

ارتفاعات كبيرة صاعدة قبل أيام قليلة من حدوث تغير
كبير في تجاه أسعار النفط الخام .وهذا يدل على أنه قد
يكون مفيدا لصانعي السياسات باعتباره مؤشرا رئيسا
التجاهات السوق .يتجاوز هذا األمر نطاق هذا التحليل،
بيد أنه يشجع على إجراء مزيد من البحث والدراسة بشأنه.

الشكل  .8أسعار النفط الخام مقابل مؤشرات “باش” لتخزين النفط العالمي خالل فترة التدريب.
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مالحظة :تقع أسعار النفط الخام على المحور األيسر ومقدرة بالدوالر األمريكي لكل برميل وتقع مؤشرات التخزين العالمي على المقياس الصحيح.
المصادر.Bloomberg (2020) and KAPSARC (2021( :
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يتم إجراء التحليل التنبؤي لبيانات مجموعة االختبار خالل
الفترة الممتدة من يوم  21أغسطس  2018إلى يوم
 21مايو  ،2020واختيار مجموعة االختبار عمد ًا لمالحظة
كيفية أداء خوارزمية تحديد االتجاه البسيطة خالل بداية
ظهور جائحة كوفيد 19 -واالنخفاض التاريخي في أسعار
النفط الخام ،األمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار خام
غرب تكساس الوسيط بنسبة  % 300تقريبا ،وتداوله
بالسالب عند  37.00دوالر أمريكي للبرميل في يوم 20
من شهر أبريل لعام .)Walker 2020( 2020
يشار إلى أن متوسط القيمة لمجموعة االختبار التي
خضعت للتحليل التنبؤي تم ذكرها في الشكل (،)9
باستخدام القيمة المبدئية للمؤشر ( )100وبناء على
نتائج كافة السيناريوهات باستخدام جميع فترات
المراجعة .فيما تشير نتائج التحليل التنبؤي لجميع السلع
الثالثة إلى أن المتداول الذي يستخدم خوارزمية اتجاه
بسيطة قائمة على مؤشر تخزين النفط الخام العالمي،
يتفوق تفوقا كبيرا على من يستخدم إستراتيجية الشراء
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واالحتفاظ البسيطة الخالية من التحوط خالل األشهر
القليلة األولى من صدمة الطلب الناتجة عن تفشي جائحة
كوفيد.19 -
تم توضيح نسبتي “سورتينو وشارب” والحد األقصى
للتراجع ومؤشرات أداء معدل النمو السنوي المركب
لمجموعة بيانات االختبار في الملحق (د) .تتفوق
إستراتيجية تتبع االتجاه القائمة على مؤشر تخزين النفط
الخام العالمي لخامي برنت ودبي تفوقا واضحا في
جميع الفئات ،بما فيها الحد األقصى للتراجع طوال فترة
التدريب ،بالتزامن مع تقليص الخسائر الناتجة عن تفشي
جائحة كوفيد 19 -لكل أنواع النفط الخام الثالثة الرئيسة.
وتعتبر نتائج خام غرب تكساس الوسيط أسوأ نوعا ما
من حيث معدل النمو السنوي المركب ومؤشرات التجارة
المربحة ،مما يشير إلى أن هذه النتائج قد تأثرت بأقصى
قيمة سلبية سجلها خام غرب تكساس الوسيط في يوم
 20من شهر أبريل.
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الشكل  .9مجموعة االختبار :األداء النسبي إلستراتيجية االتجاه البسيطة مقابل إستراتيجية الشراء واالحتفاظ.

المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021
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يوضح الشكل ( )10مؤشر “باش” للتخزين العالمي،
المتسلسل وغير المتسلسل ،مقابل سعر خام برنت
اليومي عند اإلغالق خالل فترة االختبار التي شهدت
هبوطا سريعا في أسعار النفط الخام .ونالحظ مجددا

أن مؤشر “باش” المتسلسل يبين االرتفاعات الكبيرة
الصاعدة قبل أيام قليلة من حدوث تغير في اتجاه أسعار
النفط الخام ،مما يشير إلى أنه قد يكون مفيدا لصانعي
السياسات باعتباره مؤشرا رئيسا التجاهات السوق.

الشكل  .10أسعار النفط الخام مقابل مؤشرات باش لتخزين النفط الخام العالمي خالل فترة االختبار.
$100

30

$90

25

$80
$70

20

$60
$50

15

$40

10

$30
$20

5

$0

8/21/2018
9/06/2018
9/24/2018
10/10/2018
10/26/2018
11/13/2018
11/29/2018
12/17/2018
1/02/2019
1/18/2019
2/05/2019
2/21/2019
3/11/2019
3/27/2019
4/12/2019
4/30/2019
5/16/2019
6/03/2019
6/19/2019
7/05/2019
7/23/2019
8/08/2019
8/26/2019
9/11/2019
9/27/2019
10/15/2019
10/31/2019
11/18/2019
12/04/2019
12/20/2019
1/07/2020
1/23/2020
2/10/2020
2/26/2020
3/13/2020
3/31/2020
4/16/2020
5/04/2020
5/20/2020

0

$10

Brent
Closing
Price
Fixedباش ثابت )(lhs
األيمن)
(المحور
األساس
Base Paasche Indexمؤشر
)(rhsاأليسر)
Chainedاإلغالق (المحور
Paascheبرنت عند
)Index (rhsسعر خام

مؤشر باش المتسلسل (المحور األيمن)

المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021

المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام :مقياس جديد لسياسات الطاقة

35

النتائج والمناقشة
من المهم اإلشارة إلى أن نتائج التداول المذكورة هنا ال
تدل بالضرورة على النتائج المستقبلية ،وتشمل بعض
المخاطر المرتبطة باستخدام مؤشر تخزين النفط الخام
العالمي في إستراتيجية التداول ما يلي:
1 .يمكن أن تتغير أسعار النفط الخام بصورة غير
متوقعة ،مما يؤثر على قيمة المؤشر العالمي لتخزين
بطرق غير متوقعة.
النفط الخام
ٍ

3 .يتعرض المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام لتغيرات
وأحداث غير متوقعة متعلقة بالحصول على البيانات،
بما فيها وجود أخطاء وحذف في مدخالت البيانات،
ومخاطر مرتبطة بعمليتي الحساب والنشر.
4 .ال يعكس األداء االفتراضي إعادة استثمار األرباح
وتوزيعاتها وال تكاليف التداول والعموالت ورسوم
الفائدة أو مكاسب رأس المال وضرائب االستقطاع.

2 .يمكن أن يؤثر تعليق التداول في األسواق وأسواق
العقود اآلجلة ذات الصلة على المؤشر العالمي لتخزين
بطرق سلبية.
النفط الخام
ٍ
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اإلستنتاجات والخطوات المقبلة
أظهرت هذه الدراسة قابلية تطبيق المنهج المقترح على
مؤشر التخزين العالمي باعتباره أداة لتحليل التحركات في
أسعار أنواع النفط الخام القياسية .كما يمكن للسالسل
الزمنية للمؤشر العالمي لتخزين النفط الخام أن تشكل
سواء لمواقع محددة ورئيسة لتخزين النفط أو مشتقة
على أساس مجمع ،مؤشرا مناسبا لتقييم السياسات
وإستراتيجيات التداول .كما يمكن أن يستخدم المنتجون
أو المصدرون المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام
باعتباره أداة لمراقبة توازن األسواق اإلقليمية والعالمية
وتصحيحه.
قد تشمل الخطوات التالية المحتملة لهذا النوع من
البحوث ما يلي:
اختبار المؤشر العالمي للتخزين مقابل أنواع النفط
الخام األخرى الرئيسة ومؤشرات أسعار النفط
(صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة،
والسندات المتداولة في البورصة ،وخالفها)

مؤشر االقتصاد الدائري للكربون :المنظور المنهجي واإلطار المفاهيمي

تقييم أداء المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام عند
تطبيقه على إستراتيجيات تداول مختلفة.
تطبيق المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام
كمؤشر رائد ورئيس لتحليل التغيرات في اتجاهات
السوق وتقلبات أسعار النفط.
استكشاف قدرة منهجية المؤشر العالمي لتخزين
النفط الخام على توضيح االختالفات اإلقليمية في
أسواق النفط الخام والتخزين من خالل المؤشرات
الفرعية .وقد تشمل معايير التجميع المحتملة لمثل
هذه المؤشرات الفرعية استيراد النفط ،وكميات
التخزين ،والمواقع الجغرافية ،والسلطة القضائية
المشتركة ،أو سيادة نوع معين من أنواع النفط الخام
الرئيسة في إقليم أو منطقة فرعية معينة.
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الملحق أ .صياغة قيمة خيار الفارق السعري

تم توثيق النهج القائم على الخيارات لنماذج تقييم التخزين توثيقا جيدا وقد أثبت تفوقها على الطرق التقليدية لتكلفة
االحتفاظ بالعقود ،أو عائد المالءمة ،وكذلك على النماذج األساسية (أو تأجيل التسليم “الكونتانجو”) (Omura and
 .)West 2015في حين تركز هذه الدراسات على خيارات الفارق السعري الزمني ،توضح دراسة الباحث (Considine et
 )al. (2020أن استخدام نهج خيار الفارق السعري المكاني يعطي تقديرات أكثر دقة للسعر االعتباري أو سعر الظل
للتخزين .وذلك ألن صيغة خيار الفارق السعري تستخدم كافة المعلومات الموجودة في منحنيات العقود اآلجلة لجميع
أنواع الخام المتنافسة .يتبع حساب قيمة خيار الفارق السعري المنهجية الموضحة في بحث كابسارك “تحديد قيمة
المبيعات الفورية في منشآت التخزين المشترك للنفط” (.)Considine et al. 2020
يتم تعريف السعر  pعلى أنه القيمة السوقية العادلة لخيار الفارق السعري األوروبي ،الموضح في المعادلة التالية حيث
يتكامل التفاضل عند ( s1و:)s2
p = e−rT ∬(s2 − s1 − K)+fT(s1s2)ds ds,

حيث إن:

 = Kمستوى سعر التنفيذ المساوي للصفر
 = Tتاريخ االنتهاء :من المتوقع أن ينتهي الخيار بعد شهرين من القيمة أو تاريخ التسوية.
 =s1سعر أنواع النفط الخام القياسية الرئيسة المتاحة للتسليم على ظهر السفينة في موقع أقرب مركز تخزين رئيس
باإلضافة إلى تكاليف النقل.
 =s2سعر جميع أنواع النفط الخام المتنافسة لصناعة البترول األمريكية القابلة للمقارنة والمتاحة للتسليم على ظهر
السفينة في منشأة التخزين في الفترة ( ،)tباإلضافة إلى تكاليف النقل( .مقياس الكثافة النوعية حسب معهد البترول
األمريكي هو المقياس التقليدي لمعرفة مدى خفة أو ثقل السائل النفطي عند مقارنته بالماء).
 = rسعر الفائدة الخالية من المخاطر على المدى القصير
بنحو عام وليس
مالحظة :يستمد خيار الفارق السعري قيمته من الفرق في أسعار أصلين أو أكثر .إذ يتم تداولهما
ٍ
في البورصة .غال ًبا ما تعتمد خيارات الفارق السعري في أسواق السلع على الفرق في أسعار األصول في موقعين
أو أكثر ،أو نقاط في التقويم ،أو الدرجات ،أو الجودة والمدخالت ،مقابل المخرجات في عملية اإلنتاج ،مثل الفرق بين
سعر الكهرباء المنتجة الذي يحصل عليه المولد ،وتكلفة الغاز الطبيعي الالزمة إلنتاج تلك الكهرباء (هامش الشرارة)
وهامش التكسير ( .)Carmona and Durrleman 2003يعتمد هذا المثال بالتحديد على الفارق السعري المكاني،
وبالتالي فإن قيمة خيار شراء الفارق السعري تعكس القيمة السوقية العادلة للحق في ،وليس االلتزام المقابل لشراء
المبيعات الفورية على ظهر السفينة في مركز تخزين رئيس بتاريخ آجل .وتم تحديد سعر التنفيذ ليساوي صفرا حيث
جرى تضمين تكلفة نقل النفط الخام إلى مراكز التخزين الدولية الرئيسة في تاريخ آجل ( )tفي ( S1(0و (.S2(0
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الملحق ب :النهج البديهي لمؤشرات األسعار
الثنائية
يحاول النهج البديهي لمؤشرات األسعار الثنائية تحديد “أفضل” مؤشر أو متوسط مرجح لألسعار النسبية بالنظر إلى
اإلنفاق على سلة السلع في فترتين زمنيتين ،هما ( tو .)0يتم ذلك من خالل سلسلة من االختبارات التي تم إنشاؤها
بعناية لتحديد عدد الخصائص المفضلة أو المرغوبة ،وتتسم الثالثة األولى منها بكونها مباشرة وغير معقدة نسبيا
(.)ILO 2004
1 .اإليجابية :يعتبر مؤشر تخزين النفط الخام إيجابيا
2 .االستمرارية :مؤشر تخزين النفط الخام دالة متصلة
3 .التطابق أو األسعار الثابتة :إذا كان سعر كل سلعة متطابقا في الفترتين ( tو )0عندها يكون مؤشر تخزين النفط
الخام مساويا للواحد ( ،)1وقد تختلف متجهات الكمية أو القيمة في الفترتين الزمنيتين ( tو.)0
تم سرد المعايير أو االختبارات الـ 22التي حددتها منظمة العمل الدولية في الجدول (ب ،)1.وقد اجتاز مؤشر
“فيشر” أول  20اختبار ًا كما هو موضح أعاله ،واجتاز اختبار انعكاس المعامل ،ولكنه أخفق في اختبار اإلضافة
مؤشري “السبير وباش” اجتازا  17اختبارا من العشرين
( .)Dorin, Perrotti, and Goldszier 2018يشار إلى أن
ّ
األولى ،وأخفقا في اختبارات انعكاس الوقت ،والكمية ،واألسعار .في حين أن المؤشرين اجتازا اختبار اإلضافة ،إال أنهما
أخفقا في اختبار االنعكاس القوي للمعامل .مما يعني أنهما نجحا في اجتياز اختبار انعكاس المعامل ،ولكن بصورة
ضعيفة وبالتالي فإن ضرب مؤشر “السبير” لألسعار بمؤشر “باش” للكميات ينتج عنه مؤشر القيمة .وبالمثل ،فإن
ضرب مؤشر “باش” لألسعار بمؤشر “السبير” للكميات ينتج عنه مؤشر القيمة (.)ILO 2004
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الملحق ب :النهج البديهي لمؤشرات األسعار الثنائية

الجدول ب  .1المعايير البديهية “ألفضل” مؤشرات أسعار ثنائية.
المعيار البديهي
االختبارات المباشرة
اإليجابية
االستمرارية
التطابق أو األسعار الثابتة
السلة الثابتة أو الكميات الثابتة
اختبارات التجانس
التناسب في أسعار الفترة الحالية
التناسب العكسي في أسعار فترة األساس
الثبات أمام التغيرات المتناسبة في الكميات الحالية
الثبات أمام التغيرات المتناسبة في الكميات األساسية
اختبارات الثبات والتماثل
اختبار انعكاس السلع (أو الثبات أمام التغييرات في ترتيب السلع)
قابلية القياس (أو الثبات أمام التغييرات في وحدات القياس)
اختبار انعكاس الوقت
اختبار انعكاس الكمية
اختبار انعكاس السعر
اختبار القيمة المتوسطة
اختبار القيمة المتوسطة لألسعار
اختبار القيمة المتوسطة للكميات
حدود يمكن مالحظتها
لمؤشري “باش والسبير”
اختبار الحدود
ّ
اختبار الرتابة
الرتابة في األسعار الحالية
الرتابة في األسعار األساسية
الرتابة في الكميات الحالية
الرتابة في الكميات األساسية
معايير إضافية
اختبار انعكاس المعامل
اختبار اإلضافة
المصادرDorin, Perrotti, and Goldszier (2018) and ILO (2004( :
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 نتائج االنحدار الذاتي لفترات.الملحق ج
اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية
”لمؤشري “السبير وفيشر
ّ
 خام غرب تكساس الوسيط مقابل: نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في عمليات االنحدار التنبؤية.1 الجدول ج
.مؤشرات “السبير” المتسلسلة واألساسية
𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!

Dependent Variable
Variable

𝐿𝐿_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Probability

0.9954

0.0081

123.0551

0.0000

0.7549

0.2694

2.8019

0.0052

-0.5866

0.6901

-0.8501

0.3955

R-squared

0.9812

Mean dependent var

52.4519

Adjusted R-squared

0.9812

S.D. dependent var

11.4623

S.E. of regression

1.5736

Akaike info criterion

3.7472

Sum squared resid

2852.5400

Schwarz criterion

3.7603

Log likelihood

-2160.9970

Hannan-Quinn criterion

3.7521

F-statistic

30039.2300

Durbin-Watson stat

2.0577

Prob(F-statistic)

0.0000

Whites test indicates heteroskedasticity

Dorin, Perrotti, and Goldszier (2018) and ILO (2004( :المصادر

اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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 مقياس جديد لسياسات الطاقة:المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام

لمؤشري
الملحق ج .نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية
ّ
“السبير وفيشر”

Probability

t-Statistic

Dependent Variable

!𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊_𝑃𝑃

Coefficient

Std. Error

Variable

0.0000

207.3617

0.0048

0.9869

0.0000

4.1516

0.3166

1.3142

0.0000

-6.3173

0.4315

-2.7257

0.0001

4.0512

0.3172

1.2852

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

0.0076

2.6758

0.2858

0.7649

𝐶𝐶

𝐿𝐿_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#
𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

52.4519

Mean dependent var

0.9786

R-squared

11.4623

S.D. dependent var

0.9785

Adjusted R-squared

3.8810

Akaike info criterion

1.6810

S.E. of regression

3.9029

Schwarz criterion

3249.7250

Sum squared resid

3.8893

Hannan-Quinn criterion

-2236.2800

Log likelihood

2.3510

Durbin-Watson stat

13125.8700

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity

اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
100
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0
-25
-50
-75
II

I

2020
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II

I

IV
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III

II

I

2018

%5%
األهمية 5
مستوى
Significance

IV

III

II

I

IV

III

2017

II

I

-100

2016

CUSUMالمجموع التراكمي

مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة الممتدة من يوم  21من شهر ديسمبر  2015إلى
يوم  22مايو  .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار
النموذج :معيار “أكايكي” للمعلومات .تتوفر نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
𝐶𝐶 = ثابت االنحدار

 = 𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر “السبير” للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة t-1
 = 𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#سعر خام غرب تكساس الوسيط في الفترة t-1

 = 𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر “السبير” المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة t-1

المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021
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 نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية.الملحق ج
”لمؤشري “السبير وفيشر
ّ
” خام برنت مقابل مؤشرات “السبير: نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في عمليات االنحدار التنبؤية.2 الجدول ج
.المتسلسلة واألساسية
𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!

Dependent Variable
Variable

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Probability

0.9953

0.0035

283.6141

0.0000

-0.1585

0.0731

-2.1671

0.0304

0.4408

0.2187

2.0158

0.0441

R-squared

0.9912

Mean dependent var

57.3409

Adjusted R-squared

0.9912

S.D. dependent var

12.8604

S.E. of regression

1.2068

Akaike info criterion

3.2164

Sum squared resid

1677.7190

Schwarz criterion

3.2295

Log likelihood

-1854.4750

Hannan-Quinn criterion

3.2214

F-statistic

64950.8300

Durbin-Watson stat

1.9273

Prob(F-statistic)

0.0000

Whites test indicates heteroskedasticity at the 1 and 5 % level

اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!

Dependent Variable
Variable

Coefficient

I

II

III

IV

I

II

2018

III

IV

2019

I

II

2020

%
مستوى األهمية
5%5Significance

Std. Error

t-Statistic

Probability

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

0.9927

0.0031

320.8791

0.0000

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

-0.6398

0.2276

-2.8106

0.0050

0.4803

0.2282

2.1046

0.0355

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

N/A

N/A

N/A

N/A

𝐶𝐶

0.5119

0.2046

2.5018

0.0125

𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

R-squared

0.9912

Mean dependent var

57.3409

Adjusted R-squared

0.9912

S.D. dependent var

12.8604

S.E. of regression

1.2098

Akaike info criterion

3.2223

Sum squared resid

1684.7500

Schwarz criterion

3.2398

Log likelihood

-1856.8900

Hannan-Quinn criterion

3.2289

F-statistic

43080.8300

Durbin-Watson stat

1.9223

Prob(F-statistic)

0.0000
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لمؤشري
الملحق ج .نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية
ّ
“السبير وفيشر”
اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
100
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0
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IV
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%55%
األهمية
مستوى
Significance

II

I
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IV
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II
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-100
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 CUSUMالمجموع التراكمي

مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة والممتدة من يوم  21ديسمبر  2015إلى يوم  22مايو
 .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار النموذج :معيار
“أكايكي” للمعلومات .تتوفر نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
𝐶𝐶 = ثابت االنحدار

 = 𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر “السبير” للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة t-1

 = 𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#سعر خام برنت في الفترة t-1

 = 𝐿𝐿_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر السبير المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة t-1

المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021

الجدول ج  .3نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في عمليات االنحدار التنبؤية :خام غرب تكساس الوسيط مقابل
مؤشرات فيشر المتسلسلة واألساسية.
Probability

t-Statistic

!𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊_𝑃𝑃

Std. Error

Dependent Variable

Coefficient

0.0000

122.7347

0.0081

0.9955

0.0048

2.8259

0.2689

0.7598

0.3897

-0.8605

0.6911

-0.5947

Variable

𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

52.4519

Mean dependent var

0.9812

R-squared

11.4623

S.D. dependent var

0.9812

Adjusted R-squared

3.7464

Akaike info criterion

1.5730

S.E. of regression

3.7595

Schwarz criterion

2850.3790

Sum squared resid

3.7514

Hannan-Quinn criterion

-2160.5590

Log likelihood

2.0558

Durbin-Watson stat

30062.4400

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity
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 نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية.الملحق ج
”لمؤشري “السبير وفيشر
ّ
اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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CUSUM

Dependent Variable
Variable

𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!

Coefficient

III

IV

I

II

2018

III

IV

I

2019

II

2020

%
مستوى األهمية
5%5Significance

Std. Error

t-Statistic

Probability

𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#

0.9868

0.0048

206.5565

0.0000

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

1.3939

0.3215

4.3350

0.0000

-2.8146

0.4366

-6.4467

0.0000

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

1.2914

0.3222

4.0077

0.0001

𝐶𝐶

0.7670

0.2878

2.6652

0.0078

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#
R-squared

0.9786

Mean dependent var

52.4519

Adjusted R-squared

0.9785

S.D. dependent var

11.4623

S.E. of regression

1.6799

Akaike info criterion

3.8796

Sum squared resid

3245.2090

Schwarz criterion

3.9015

Log likelihood

-2235.4770

Hannan-Quinn criterion

3.8879

F-statistic

13144.5400

Durbin-Watson stat

2.3488

Prob(F-statistic)

0.0000

Whites test indicates heteroskedasticity

اختبار المجموع التراكمي للنواتج المتكررة
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 مقياس جديد لسياسات الطاقة:المؤشر العالمي لتخزين النفط الخام

لمؤشري
الملحق ج .نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية
ّ
“السبير وفيشر”
مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة والممتدة في الفترة من يوم  21ديسمبر  2015إلى
يوم  22مايو  .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار
النموذج :معيار “أكايكي” للمعلومات .تتوفر نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
𝐶𝐶 = ثابت االنحدار

 = 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر فيشر للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة t-1
 = 𝑃𝑃_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊!"#سعر خام غرب تكساس الوسيط في الفترة t-1

 = 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر فيشر المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة t-1

المصادر ) Bloomberg (2020 :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021

الجدول ج  .4نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في عمليات االنحدار التنبؤية :خام برنت مقابل مؤشرات “فيشر”
المتسلسلة واألساسية.

t-Statistic

Probability

!𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑃𝑃

Coefficient

Std. Error

0.0000

360.1929

0.0028

0.9953

0.0001

-3.9859

0.0401

-0.1599

0.0090

2.6157

0.1693

0.4427

Dependent Variable
Variable

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#

𝐶𝐶

57.3409

Mean dependent var

0.9912

R-squared

12.8604

S.D. dependent var

0.9912

Adjusted R-squared

3.2163

Akaike info criterion

1.2067

S.E. of regression

3.2294

Schwarz criterion

1677.5020

Sum squared resid

3.2212

Hannan-Quinn criterion

-1854.4000

Log likelihood

1.9274

Durbin-Watson stat

64959.3100

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity at the 1 and 5 % level
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الملحق ج .نتائج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة في االنحدارات التنبؤية
لمؤشري “السبير وفيشر”
ّ

t-Statistic

Probability

!𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑃𝑃

Std. Error

Dependent Variable
Variable

Coefficient

0.0000

318.6510

0.0031

0.9926

0.0078

-2.6673

0.2314

-0.6172

0.0518

1.9469

0.2320

0.4517

𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

N/A

N/A

N/A

N/A

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

0.0119

2.5204

0.2067

0.5210

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

𝐶𝐶

𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#

57.3409

Mean dependent var

0.9912

R-squared

12.8604

S.D. dependent var

0.9911

Adjusted R-squared

3.2229

Akaike info criterion

1.2102

S.E. of regression

3.2404

Schwarz criterion

1685.7500

Sum squared resid

3.2295

Hannan-Quinn criterion

-1857.2330

Log likelihood

1.9209

Durbin-Watson stat

43055.0500

F-statistic

0.0000

)Prob(F-statistic

Whites test indicates heteroskedasticity
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مالحظة :يوثق الجدول نتائج عمليات االنحدار التنبؤية لكامل الفترة الزمنية للعينة والممتدة من يوم  21ديسمبر  2015إلى يوم  22مايو
 .2020بلغ عدد المالحظات المدرجة 1155 :مالحظة .الحد األقصى للتأخيرات التابعة( 1 :االختيار التلقائي) .طريقة اختيار النموذج :معيار
“أكايكي” للمعلومات .تتوفر نتائج اختبار “وايتس” الختالف التباين عند الطلب.
𝐶𝐶 = ثابت االنحدار

 = 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐶𝐶ℎ!"#مؤشر فيشر للتخزين العالمي لسنة األساس في الفترة ()t-1
 = 𝑃𝑃_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#سعر خام برنت في الفترة ()t-1

 = 𝐹𝐹_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵!"#مؤشر فيشر المتسلسل للتخزين العالمي في الفترة ()t-1

المصادر Bloomberg (2020( :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021
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الملحق د .مؤشرات األداء لبيانات االختبار
الشكل د  .1مؤشرات أداء نسبتي “سورتينو وشارب” والحد األقصى للتراجع ومعدل النمو السنوي المركب في بيانات
االختبار.

خام غرب تكساس الوسيط
استراتيجية الشراء واالحتفاظ
استراتيجية تتبع االتجاه

4
3
2
1

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الصفقات المربحة

معدل النمو
السنوي المركب

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

خام برنت
استراتيجية الشراء واالحتفاظ
استراتيجية تتبع االتجاه

0

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

خام دبي

-0.4

0.6

استراتيجية الشراء واالحتفاظ
استراتيجية تتبع االتجاه

0.4
0.2
0

الحد األقصى للتراجع
مؤشر األداء

نسبة شارب

نسبة سورتينو

-0.2

مالحظة =,CLFM :خام غرب تكساس الوسيط =,BRNFM ،خام برنت =DUBFM ،خام دبي
المصادر )Bloomberg (2020 :وحسابات كابسارك الداخلية (.)2021
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الملحق هـ :البيانات والمصادر
الملحق هـ  .1مدخالت مواقع التخزين المحددة وبياناتها ومصادرها.
المدخالت

الموقع

وصف البيانات

المصادر

الفجيرة

تسليم النفط الخام القياسي ،دوالر
أمريكي للبرميل

مؤشر دبي عمان :PGCRDUBA
تكلفة الشحن إلى الموقع

Bloomberg (2020) Clarksons
Research (2020) KAPSARC
)(2021

الفجيرة

تسليم أنواع بديلة من النفط الخام،
دوالر أمريكي /البرميل

مؤشر :URALS Med FURAM1
شحن الخام العربي المتوسط إلى
آسيا :مؤشر  ،USCRHLSEتكلفة
الشحن إلى الموقع

Bloomberg (2020) Clarksons
Research (2020) KAPSARC
)(2021

الفجيرة

تكلفة رأس المال% ،

سعر الفائدة الرئيس لمصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي

)CEIC Data (2020

الفجيرة

مخزونات النفط الخام ،مليون برميل

مجموعة بيانات تخزين النفط الخام

)Orbital Insight (2020

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

تسليم النفط الخام القياسي ،دوالر
أمريكي /برميل

مؤشر USCRHLSE

)Bloomberg (2020

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

تسليم أنواع بديلة من النفط الخام،
دوالر أمريكي /البرميل

مؤشر :URALS Med FURAM1
مؤشر برنت  :EUCRBRDTمؤشر
كوزمينو  :EUCRESPOشحن الخام
العربي الخفيف إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،تكلفة الشحن إلى الموقع

Bloomberg (2020) Clarksons
Research (2020) KAPSARC
)(2021

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

تكلفة رأس المال% ،

سعر الفائدة الرئيس لالحتياطي
الفيدرالي

)Trading Economics (2020

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

تكلفة التخزين ،دوالر أمريكي/
البرمي

مؤشر تكلفة التخزين LPS1 LOOP

)Bloomberg (2020

ميناء لويزيانا
للنفط البحري

مخزونات النفط الخام ،مليون برميل

مجموعة بيانات تخزين النفط الخام

)Orbital Insight (2020

روتردام

تسليم النفط الخام القياسي ،دوالر
أمريكي /البرميل

مؤشر برنت  ،EUCRBRDTتكلفة
الشحن إلى الموقع

Bloomberg (2020) Clarksons
Research (2020) KAPSARC
)(2021

روتردام

تسليم أنواع بديلة من النفط الخام،
دوالر أمريكي /البرميل

مؤشر :URALS Med FURAM1
شحن الخام العربي الخفيف
إلى االتحاد األوروبي :مؤشر
 :USCRLLSSتكلفة الشحن إلى
الموقع

Bloomberg (2020) Clarksons
Research (2020) KAPSARC
)(2021

روتردام

تكلفة رأس المال% ،

سعر الفائدة لشهر واحد على إيداعات
البنوك الكبرى داخل منطقة اليورو

)Triami Media (2020

روتردام

مخزونات النفط الخام ،مليون برميل

مجموعة بيانات تخزين النفط الخام

)Orbital Insight (2020

المصدرKAPSARC (2021( :
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نبذة عن الباحثين
جينيفر كونسيدين
باحث زائر في كابسارك ،وزميل أبحاث أول في مركز دراسات سياسات وقوانين الطاقة
والبترول والثروة المعدنية ( )CEPMLPفي مدينة دندي األسكتلندية .أشرفت على 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 ،وإستراتيجيات التداول لمجموعة متنوعة من
السلع تشمل الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط الخام .كذلك عملت كونسيدين في عددٍ
من شركات الطاقة الدولية بما فيها شركة إيكوبترول ،وترانس كندا لخطوط األنابيب،
وويست كوست للطاقة ،وشركة كوستال ودوك للطاقة ،وشركة  ANRلخطوط األنابيب.
وتعمل حالي ًا رئيس تحرير لمجلة (سياسات الطاقة) -المجلة المتخصصة في مجال الطاقة
تركز على اإلستراتيجيات التجارية والتخطيط اإلستراتيجي في صناعة الطاقة
التي
ُ
العالمية .كما كانت عضو ًا في مجلس إدارة شركة كندا بوست ،وعضو ًا مؤسس ًا لعدد من
المبادرات لتعزيز العالقات األسكتلندية الكندية بما فيها أصدقاء أسكتلندا الكنديين.

عبد الله الدايل
باحث مشارك في برنامج األسواق والتنمية الصناعية ،يركز في أبحاثه على أسواق النفط
وسياسات الطاقة ،حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن.

فيليب جالكين
باحث زائر في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،يعمل على
الجوانب االقتصادية والسياساتية إلمدادات الطاقة وتجارتها .تتنوع مجاالت بحوثه في
المركز لتشمل تقييم تأثير اتفاقيات التجارة التفضيلية على تدفقات الطاقة ،وتحليل
سياسات الطاقة ألوبك ،واستخالص الرؤى المتعلقة بسياسة الطاقة الصينية وتأثيرها
على األسواق العالمية من خالل نمذجة قطاعات إمدادات الطاقة.
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نبذة تعريفية عن المشروع
أي وقت محدد،
يتمثل الغرض من هذا المشروع في تقديم لمحة سريعة عن مخزونات النفط العالمية في ّ
إن من شأن ذلك
وتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار األسواق العالمية أو اإلقليمية متوازنة أم ال؟ حيث ّ
المساعدة في تحديد الفوائض اإلقليمية ،أو العالمية ،أو العجز في إمدادات ومخزونات النفط الخام التي
يمكنها أن تؤدي إلى حدوث ردود فعل الحقة لألسعار وإعادة توازن في أسواق النفط العالمية .وستعتمد
العواقب المحتملة لالضطرابات السياسية أو االقتصادية في مثل هذه البيئة على ظروف السوق
الموجودة في وقت التنبؤ وطبيعة صدمات العرض أو الطلب.
تتمثل الفرضية األساسية في أن مستوى “توازن سوق” مخزونات النفط العالمية تغير بصورة كبيرة منذ
منتصف العقد الماضي ،ومن المرجح أن يكون مستوى توازن مخزونات النفط الخام والمنتجات أعلى
بكثير مما كان عليه في العقد الماضين بالنظر إلى عدد من العوامل ومنها ما يلي:
(أ) ثورة النفط الصخري في عام  2004وما نجم عنها من التعديل السريع لمنتجي النفط الصخري
لإلمدادات النفطية بسبب التغييرات في أسعار النفط العالمية.
(ب) التوسع في مراكز تكرير واستهالك النفط في العالم.
(ت) تعزيز االحتياطيات النفطية اإلستراتيجية في الدول التي ال تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي .
يكمن الهدف من هذا المشروع في تحديد أفضل مستوى للمخزونات إلعادة التوازن إلى أسواق النفط
العالمية.
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