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�جل مستو�ات قياسية جديدة؛ حيث واصل المستثمرون خلنفط خالل جلسة �عامالت اليوم ا�قفزت أسعار ا
ُ
ميس لت

 ا�حرب المستمرة �� أوكرانيا.الضغط ع�� األسعار وسط مخاوف من �عطل اإلمدادات جراء 

وقال �عيم أسلم، كب�� محل�� السوق �� أفاتر�د، إن أحد العوامل ال�ي يمكن أن تخفف من سعر النفط ا�حا�� هو النفط 

 دوالًرا ع�� األقل. 150اإليرا�ي؛ مؤكًدا أنھ �� حال فرض عقو�ات ع�� النفط الرو�ىي، فستقفز أسعار ال��ميل إ�� 

ن االقتصادي العال�ي أن السبب الرئي�ىي �� ارتفاع أسعار النفط �ش�ل حاد أركت وو�ش" المعنية بالشوأو�حت مؤسسة "ما

هو التدافع ع�� ا�خام األمر��ي وخام برنت �� الوقت الذي يتجنب فيھ المش��ون العالميون النفط الرو�ىي، ح�ى بأسعار 

 تبحر من روسيا يصعب تأمي��ا.مخفضة للغاية؛ و�رجع ذلك جزئًيا إ�� حقيقة أن ال�حنات ال�ي 

مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة للدول األعضاء لم  60وقال محللون إن قرار و�الة الطاقة الدولية باإلفراج عن 

ل عيكن �افًيا أيًضا لموازنة الطلب ا�حا��، كما أن قرار أو�ك+ بمواصلة خط��ا لز�ادة اإلنتاج �ش�ل تدر��� أمس األر�عاء لم يف

 الكث�� ل��دئة أعصاب المستثمر�ن.

دوالر لل��ميل،  116.93، لتصل إ�� %5دوالر، بنسبة  5.42وارتفعت العقود اآلجلة �خام غرب تكساس لشهر أبر�ل بمقدار 

�جل بذلك أع�� مستوى منذ 
ُ
دوالر وهو أع��  112.51، �عد أن أ��ت أمس األر�عاء جلس��ا ع�� تداول عند مستوى 2008لت

 ، وفًقا لبيانات "داو جونز".2011للعقد اآلجل منذ مايو إغالق 

�جل  118.04، لتصل إ�� %4.5دوالر، بنسبة  5.13وصعدت العقود اآلجلة �خام برنت لشهر مايو بمقدار 
ُ
دوالر لل��ميل، لت

دوالر  112.93وى عند مست %7.6، �عد أن أ��ت أمس األر�عاء جلس��ا ع�� ارتفاع بنسبة 2013بذلك أع�� مستوى منذ ف��اير 

 .2014لل��ميل وهو أع�� �سو�ة للعقد اآلجل منذ يونيو 

دوالر ل�ل مليون وحدة حرار�ة بر�طانية،  4.928لتصل إ��  %3.5وارتفعت العقود اآلجلة للغاز الطبي�� �سليم أبر�ل بنسبة 

ل�جالون، وارتفعت العقود اآلجلة لز�ت دوالر  3.518لتصل إ��  %6فيما صعدت العقود اآلجلة للبن�ين �سليم أبر�ل بنسبة 

 دوالر ل�جالون. 3.52لتصل إ��  %6.4التدفئة �سليم أبر�ل بنسبة 


