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در اين شماره خواهيد خواند:
شاخص مديران خريد كارخانهاي منطقه يورو در ماه دسامبر  2017با  0/5واحد افزايش به  60/6واحد رسید.

متوسط قیمت هفتگی نفتخامهاي شاخص و
تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

سرماي شديد در آمريکا و آسیا ،باعث افزايش تقاضاي نفتخام از سوي پااليشگران شده است.
شاخصهاي

تولید نفتخام فورتیس ،پس از  3هفته توقف ،از سرگرفته شد.

نفتخام

تقاضاي جهانی نفت در سال  2017با  1/54میلیون بشکه در روز افزايش به  97/85میلیون بشکه در روز رسید.

هفته منتهی به

تغییرات

متوسط از

 5ژانویه

نسبت به هفته

ابتداي سال

2018

گذشته

2018

افزايش تقاضاي فصلی گازوئیل در بازار آسیا ،سطح سودهاي پااليشی اين فرآورده نفتی را باالبرده است.

سبد اوپك

65/49

1/50

65/49

شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتی فعال در آمريکا با  5دستگاه كاهش به  924دستگاه رسید.
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سبك ايران

67/57
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سنگين

64/38

1/40
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واردات نفتخام كرهجنوبی در ماه اكتبر  2017به  2/995میلیون بشکه در روز رسید.
قراردادهاي بلندمدت خريد الانجی پاكستان از شركت "قطرگاز" صرفه جويی ارزي براي اين كشور داشته است.
چین به سمت آينده سبزتر حركت میكند.
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اختالف قیمت نفتخام هاي شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته
نسبت به هفته
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قبل

حداكثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتداي سال 2017و 2018
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حداقل
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2018
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قیمت گاز در مناطق مختلف
دالر به ازاي
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محموله

شاخصهاي بورس در پایان  8ژانویه 2018

هفته منتهی به 5ژانویه 2018

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر
تغييرات هفتگی
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

روند افزايش تورم بهبود خواهد يافت .البته برخی از اعضا

اقتصاد جهانی

نیز چندان به تأثیر مثبت كاهش مالیاتها بر مصرف

صورتجلسه آخرين نشست كميته سياست بازار آزاد در سال
 2017نشان داد اعضای كميته مذكور هنوز در خصوص روند كند

خوشبین نبودند .اكثر اعضا بر ادامه افزايش تدريجی نرخ

افزايش قيمتها نگران هستند .با وجود رشد اقتصادی مطلوب

بهره در سال  2018به منظور به حداقل رساندن ريسكهاي

منطقه يورو ،سياستگذاران بانك مركزی اروپا همچنان با مشكل

تهديدكننده اقتصاد امريکا تأكید داشتند .آنان ،پیشبینی

تورم پايين روبهرو ميباشند .شاخص مديران خريد كارخانهای

نمودند در سال  2018اين بانك سه نوبت نرخ بهره كلیدي

بخش خصوصي از  50/8واحد در ماه نوامبر به  51/5واحد در ماه

را افزايش داده و همین روند را براي سال  2019تکرار نمايد.

دسامبر افزايش يافت.

همچنین پیشبینی شده نرخ بیکاري در سال  2018و
 2019حدود  4درصد باشد.

آمریكا

منطقه یورو

در ماه دسامبر ،در بخش غیركشاورزي آمريکا  148هزار نفر
به شاغلین افزوده شد كه اين تعداد 42 ،هزار نفر از میزان

طبق آمار بازنگري شده ،شاخص مديران خريد كارخانهاي

پیشبینی شده كمتر بود .البته رشد اشتغال اين بخش در

از  60/1واحد در ماه نوامبر به  60/6واحد در ماه دسامبر

ماه نوامبر از  228هزار به  252هزار نفر مورد تجديدنظر

 2017افزايش يافت .اين رقم باالترين سطح از سال 1997

صعودي قرار گرفت .در سه ماهه چهارم  2017به طور

تاكنون بوده و رشد قوي تولید ،سفارشات جديد و اشتغال

میانگین در هر ماه  203/7هزار نفر به تعداد شاغلین بخش

از جمله عوامل عمده افزايش شاخص مذكور به شمار

مذكور اضافه شد .اين میزان از رشد اشتغال با  2/5تا 3

میروند .شاخص مديران خريد بخش خدمات نیز از 56/2

درصد رشد اقتصادي در نیمه نخست سال  2018همخوانی

واحد در ماه نوامبر به  56/6واحد در ماه دسامبر (باالترين

دارد .ارقام ضعیف اشتغال در بخش خدمات ،مهمترين دلیل

سطح  6سال گذشته) افزايش يافت كه اندكی از پیشبینی

رشد كمتر از انتظار اشتغال غیركشاورزي در ماه دسامبر

بازار ( 56/5واحد) بیشتر بود .افزايش فعالیتهاي جديد و

بود .در اين ماه اشتغال در بخش خردهفروشی  20هزار نفر

ايجاد فرصتهاي شغلی به باالترين سطح يك دهه اخیر ،در

كاهش يافت و نرخ بیکاري ،مانند ماه نوامبر  1/4درصد

رشد اين شاخص موثر بود.

اعالم شد.

بر اساس آمار مقدماتی منتشر شده و مطابق با پیشبینی

میانگین دستمزد ساعتی نیروي كار در ماه دسامبر در

بازار ،تورم منطقه يورو از  1/5درصد در ماه نوامبر به 1/4

مقايسه با ماه قبل از آن 0/3 ،درصد افزايش يافت .بر اين

درصد در ماه دسامبر افت نمود كه كاهش رشد ساالنه بهاي

اساس در سال  2017در مقايسه با سال  ،2016میانگین

انرژي و مواد غذايی در ماه دسامبر عامل عمده اين افت بود.

دستمزد ساعتی  2/5درصد افزايش يافت كه مطابق با

رشد ساالنه بهاي انرژي و مواد غذايی در ماه دسامبر به

افزايش ثبت شده در سال  2016است .رشد ناچیز سطح

ترتیب  3و  2/1درصد اعالم شد كه از رشد گزارش شده در

قیمتهاي مصرفكننده ،باعث گرديده نرخ رشد دستمزدها

ماه نوامبر كمتر بود .در حالی كه بازار انتظار داشت تورم

در مقايسه با سال  2016تغییري نداشته باشد.

پايه در ماه دسامبر يك درصد رشد نمايد ،اين رقم همانند

صورتجلسه آخرين نشست كمیته سیاست بازار آزاد در

ماه قبل  0/9درصد اعالم گرديد.

سال  2017نشان داد اعضا اين كمیته هنوز در خصوص

با وجود رشد اقتصادي مطلوب منطقه يورو ،سیاستگذاران

روند كند افزايش قیمتها نگران هستند .با اين وجود ،آنان

بانك مركزي اروپا همچنان با مشکل تورم پايین روبهرو

معتقدند با افزايش مالیاتها ،میزان مصرف افزايش يافته و

میباشند .تورم ماه دسامبر حاكی از فاصله گرفتن آن از نرخ
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هدفگذاري شده ( 2درصد) بود و مقامات اين بانك نسبت

بازار نفتخام

به رشد ضعیف تورم پايه كه معیار اصلی تصمیمات سیاستی

سرمای شديد در آمريكا و آسيا ،باعث افزايش تقاضای نفتخام از

آنان میباشد ،نگرانی بیشتري دارند .اين امر به خوبی نشان

سوی پااليشگران اين مناطق برای تامين سوختهای گرمايشي

میدهد ،با وجود بهبود وضعیت اقتصادي ،پايین نگهداشتن

شده است .پس از  3هفته توقف توليد نفتخام فورتيس در دريای

نرخهاي بهره و تزريق میلیاردها يورو به اقتصاد ،رشد

شمال ،توليد و انتقال نفتخام مذكور از سرگرفته شد.

دستمزدها در سراسر منطقه همچنان ضعیف باقی مانده
است .با آنکه بانك مركزي در ماه اكتبر سال  2017تصمیم

قیمتهاي نفت در هفته گذشته با افزايش روبرو شدند .به

گرفت حجم خريد ماهانه اوراق قرضه را از  60به  30میلیارد

طوري كه قیمت سبد نفتی اوپك با 1/5دالر در هر بشکه

يورو كاهش دهد و اعالم نمود اين تصمیم از ماه ژانويه

افزايش به  65/49دالر در هر بشکه رسید .در هفته مذكور،

 2018اجرا میگردد؛ برخی از سرمايهگذاران انتظار داشتند

قیمت نفتخامهاي برنت و وستتگزاساينترمديت به

به دلیل رشد قوي اقتصادي ،اين بانك دوباره تغییراتی در

ترتیب با 2/28و  1/39دالر در هر بشکه افزايش به 67/94

برنامه خريد اوراق قرضه اعمال نمايد .اما رشد ضعیف تورم

و  61/73دالر در هر بشکه رسید.

و دستمزدها از احتمال تداوم سیاستهاي فوق انبساطی

تولید نفتخام لیبی در هفته آخر ماه دسامبر  ،2017به

بانك مركزي حداقل تا سپتامبر سال جاري حکايت دارد.

دلیل انفجار در خط لوله انتقالی و مشکالت تامین برق،
 100هزار بشکه در روز كاهش يافت.

چین

سرماي شديد در آمريکا ،به ويژه شمالشرق اين كشور،

شاخص مديران خريد كارخانهاي بخش خصوصی كه بر

باعث افزايش تقاضاي نفتخام از سوي پااليشگران براي

شركتهاي كوچك و متوسط متمركز است از  50/8واحد

تامین سوختهاي گرمايشی شده است .براساس گزارش

در ماه نوامبر به  51/5واحد در ماه دسامبر ،باالترين سطح

اداره اطالعات انرژي آمريکا ( ،)EIAبهرهبرداري از

مشاهده شده در  4ماه گذشته افزايش يافت كه رشد

پااليشگاههاي اين كشور در هفته منتهی به  29دسامبر به

سفارشات جديد عامل عمده اين افزايش میباشد.

 97درصد ،باالترين سطح مشاهده شده در  12سال گذشته،

تحلیلگران انتظار داشتند با افزايش سختگیري گذشته

رسید .به همین دلیل ،سطح ذخیرهسازي تجاري نفتخام

دولت چین به منظور جلوگیري از تشديد آلودگی هوا،

آمريکا با  7/03میلیون بشکه كاهش به  422/5میلیون

فعالیتهاي كارخانهاي كاهش يابد ،اما اين امر اتفاق نیفتاد،

بشکه ،كمترين سطح از سپتامبر  ،2015رسید.

برخی كارشناسان ،دلیل اصلی آن را استفاده از سوختهاي

در آسیا نیز سرماي بیسابقه باعث افزايش تقاضا براي

كمتر ،به ويژه گاز طبیعی میدانند .شاخص مديران خريد

نفتخام از سوي پااليشگران شده است .اين درحالی است

بخش خدمات به دلیل رشد منسجم كسب و كارهاي جديد،

كه پیشبینی كاهش صادرات سوختهاي گرمايشی از

از  51/9واحد ماه نوامبر به  53/9واحد در ماه دسامبر

سوي چین در سه ماهه اول سال جديد میالدي ،دلیلی

(باالترين سطح از اوت  )2014افزايش يافت .شايان ذكر

مضاعف براي افزايش تقاضاي نفت از سوي ساير پااليشگران

است ،رشد كسب و كارهاي جديد در ماه دسامبر به دلیل

فعال در آسیا با هدف جبران كمبود اين فرآوردههاي نفتی

تقاضاي مشتريان و پروژههاي جديد به باالترين سطح از مه

شده است .افزايش اختالف قیمت نفتخامهاي برنت و دبی،

 2015رسیده است.

تقاضا براي نفتخام برنت را از سوي پااليشگران فعال در
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آسیا كاهش داده و در مقابل ،تقاضا براي نفتخامهاي خلیج

میدهد به  97/85میلیون بشکه در روز رسید  .همچنین

فارس را با افزايش روبرو كرده است.

رشد تقاضاي نفت در سال  2018معادل  1/29میلیون

پااليشگران فعال در آمريکاي التین نیز به همین ترتیب،

بشکه در روز پیشبینی شده كه تجديد نظر نزولی 120

تحتتاثیر باالتر بودن قیمت نفتخام برنت از نفتخام

هزار بشکه در روز را نشان میدهد ،در اين صورت تقاضاي

وستتگزاساينترمديت ،اقدام به افزايش واردات نفتخام از

جهانی نفت در سال  2018به  99/14میلیون بشکه در روز

آمريکا كردهاند.

خواهد رسید .در سال  ،2017تقاضاي نفت ژاپن 100هزار

پس از  3هفته توقف تولید نفتخام فورتیس در درياي

بشکه در روز كاهش يافت كه اين امر به دلیل كاهش رشد

شمال كه به دلیل مشکالت عملیاتی در خط لوله انتقالی

اقتصادي اين كشور و استفاده بیشتر از سوختهاي

رخ داده بود ،تولید و انتقال نفتخام مذكور از سرگرفته شد.

جايگزين مانند سوخت هستهاي و همچنین شرايط نامساعد

با اين حال ،حجم بارگیري نفتخام در درياي شمال هنوز

اقتصادي در اين كشور رخداده است .تقاضاي نفت برزيل در

 3درصد پايینتر از حجم بارگیري شده در ماه فوريه سال

سال  2017به دلیل افزايش فعالیتهاي صنعتی و بهبود

گذشته است.

شرايط اقتصادي اين كشور روند نزولی خود را كه در سال
 2016تجربه كرده بود ،متوقف كرد .بیشترين عامل

تقاضاي جهانی نفت

تاثیرگذار بر رشد تقاضاي نفت در سال  2017رشد تقاضاي

بر اساس گزارش ماه دسامبر  2017آژانس بينالمللي انرژی ،رشد

نفت كشورهاي  Non-OECDبود كه از مهمترين آنها

تقاضای جهاني نفت در سال  2017معادل  1/54ميليون بشكه در

میتوان به رشد  100هزار بشکه در روز تقاضاي نفت هند

روز برآورد شده كه در مقايسه با گزارش ماه نوامبر اين آژانس،

و رشد  530هزار بشکه در روز تقاضاي نفت چین اشاره

تجديدنظر نزولي  50هزار بشكه در روز را نشان ميدهد .بر اساس

نمود .اين پیشبینی بدان معنی است كه حدود  41درصد

گزارش مذكور ،رشد تقاضای جهاني نفت در سال  2018به 1/29

از رشد تقاضاي نفت جهان در سال  2017در اين دو كشور

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه در مقايسه با گزارش ماه

اتفاق افتاد .همچنین مطابق اين گزارش پیشبینی شده

نوامبر  120هزار بشكه در روز تجديدنظر نزولي نشان ميدهد.

است كه تقاضاي نفت چین و هند در سال  2018به ترتیب

بهبود شرايط اقتصادی در آمريكای شمالي و التين و روسيه.

با رشدي معادل  390و  320هزار بشکه در روز به 12/83

باعث تاثير رشد تقاضای جهاني نفت در سال  2017شدند.

و  4/97میلیون بشکه در روز برسد .اين پیشبینی بدان

تقاضای نفت ايتاليا در ماه اكتبر  2017نسبت به مدت مشابه سال

معنی است كه حدود  59درصد از رشد تقاضاي نفت جهان

 2016حدود  2درصد افزايش يافت و به  1/26ميليون بشكه در

در سال  2018مربوط به اين دو كشور خواهد بود .جدول

روز رسيد .تقاضای نفت آمريكا نيز در ماه اكتبر  2017نسبت به

ذيل پیشبینی آژانس بینالمللی انرژي ( )IEAدر ماه

مدت مشابه سال گذشته به ميزان  4/1درصد افزايش يافت و به

دسامبر  2017براي رشد تقاضاي نفت در مناطق مختلف

 20/45ميليون بشكه در روز رسيد.

جهان را نشان میدهد.
تقاضاي نفت

مطابق گزارش آژانس بینالمللی انرژي( )IEAدر ماه دسامبر
 ،2017تقاضاي جهانی نفت در سال  2017با رشدي معادل
 1/54میلیون بشکه در روز كه در مقايسه با گزارش ماه
نوامبر ،تجديدنظر نزولی 50هزار بشکه در روز را نشان
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جدول ( :)1پيشبينی رشد تقاضای نفت در سالهای  2017و  2018در مناطق

رسید .تقاضاي سوخت ديزل نیز در ماه اكتبر  2017نسبت

مختلف جهان (هزار بشکه در روز)

نام کشور

به مدت مشابه سال  2016با افزايش  2/3درصدي مواجه

2017

2018

قاره آمريکا

140

110

اروپا

230

10

آسیا-اقیانوسیه

20

()-150

مجموع كشورهايOECD-

390

()-30

آسیا

1000

950

خاورمیانه

10

130

مشابه سال گذشته با  4/1درصد افزايش به  20/45میلیون

قاره آمريکا Non OECD

0

90

بشکه در روز بالغ گرديد .تقاضاي بنزين اين كشور طی مدت

شوروي سابق

60

70

آفريقا

50

80

مذكور با افزايش  3درصد به  9/36میلیون بشکه در روز

اروپا Non OECD

بود و به 460هزار بشکه در روز رسید.
آمریكا

مطابق گزارش آژانس بینالمللی انرژي در ماه دسامبر
 ،2017تقاضاي نفت آمريکا در ماه اكتبر  2017نسبت مدت

رسید .تقاضاي سوختجت /نفتسفید آمريکا در ماه اكتبر

30

()-10

مجموع كشورهايNon-OECD-

1,150

1,320

 2017نسبت به مدت مشابه سال گذشته  4/6درصد

رشد تقاضاي جهانی

1,540

1,290

افزايش يافت و به  1/7میلیون بشکه در روز رسید .تقاضاي

منبع( IEA :گزارش ماه دسامبر)

سوخت ديزل اين كشور  ،نیز در مدت مذكور به علت رونق

با توجه با جدول فوق ،رشد تقاضاي نفت در كشورهاي عضو

فعالیتهاي صنعتی با افزايش  7/8درصد به 4/11میلیون

 OECDدر سال2017و  2018به ترتیب  390و ( )-30هزار

بشکه در روز رسید.

بشکه در روز و رشد تقاضاي نفت در كشورهاي عضو

بازار فرآوردههاي نفتی

 OECDقاره آمريکا در سالهاي  2017و  2018به ترتیب
برابر 140و  110هزار بشکه در روز خواهد بود .همچنین

سرمای شديد زمستان در مناطق مختلف آمريكا ،افزايش تقاضا

رشد تقاضاي نفت در كشورهاي  Non-OECDدر سالهاي

برای سوختهای گرمايشي را به دنبال داشته است .افزايش قيمت

 2017و  2018به ترتیب برابر با  1/54و  1/29میلیون

نفتخام برنت به باالترين سطح در  3سال گذشته باعث افت

بشکه در روز پیشبینی شده است كه بیشترين رشد در

سودهای پااليشي در اروپا گرديد .تقاضای چشمگير سوخت ديزل،

كشورهاي آسیايی از جمله چین و هند رخ خواهد داد.

سودهای پااليشي اين فرآورده نفتي را افزايش داده است.
آمریكا

ایتالیا

براساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريکا( ،)EIAسطح

مطابق گزارش  IEAدر ماه دسامبر  ،2017تقاضاي نفت

ذخیرهسازي بنزين اين كشور در هفته منتهی به  29دسامبر

ايتالیا در ماه اكتبر  2017نسبت به مدت مشابه سال 2016

 2017با  4/8میلیون بشکه افزايش به  233/187میلیون

حدود  2درصد افزايش يافت و به  1/26میلیون بشکه در

بشکه رسید كه اين امر ،بیشتر به دلیل باالرفتن سطح

روز رسید .تقاضاي بنزين اين كشور در ماه اكتبر 2017

بهرهبرداري از پااليشگاهها به  97درصد وكاهش تقاضا براي

طی مدت مذكور با  0/7درصد كاهش به  170هزار بشکه

اين فرآورده نفتی بود.

در روز تنزل يافت كه اين امر ناشی از كاهش تعداد

سرماي شديد زمستان در مناطق مختلف آمريکا ،به ويژه

خودروهاي فروش رفته بود .تقاضاي سوختجت /نفتسفید

شمال شرق اين كشور ،باعث افزايش تقاضا براي

در مدت زمان مذكور به علت افزايش سفرهاي هوايی در
اين كشور با  8/8درصد افزايش به  100هزار بشکه در روز
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سوختهاي گرمايشی ،علیالخصوص گازوئیل ،براي مصرف

آسیا

در بخش خانگی و نیروگاهها شده است.

پیشبینی افزايش صادرات بنزين از سوي پااليشگران فعال

تعطیالت آغاز سال میالدي جديد و كاهش عملیات

در چین به بازار آسیا ،كاهش چشمگیر قیمت اين فرآورده

بارگیري يا تخلیه نفتخام و فرآوردههاي نفتی ،افت تقاضاي

نفتی در بازار آتی را نسبت به بازار تكمحمولهها به دنبال

نفتكوره از سوي شركتهاي كشتیرانی فعال در آمريکا،

داشته است .پااليشگران چینی قرار است كه سه ماهه اول

به ويژه خلیج مکزيك ،را به دنبال داشته است.

سال میالدي جديد ،روزانه  615هزار بشکه بنزين به بازار

جدول( :)2قیمت انواع فرآوردههاي نفتی در خلیج مكزیک

آسیا صادركنند كه  70درصد نسبت به مدت مشابه سال

(دالر در هربشکه(

بنزين
گازوئیل
نفتكوره

هفته منتهی به 5

اختالف نسبت به هفته

ژانويه 2018

منتهی به  29دسامبر 2017

74/72
78/89
55/40

-0/24
1/12
-0/53

گذشته افزايش خواهد داشت.
افزايش تقاضاي فصلی گازوئیل در بازار آسیا ،سطح
سودهاي پااليشی اين فرآورده نفتی را باالبرده است .با تغییر
میزان گوگرد مجاز در سوخت ديزل از  500جزء در میلیون

منبع :اوپك

به 10جزء در میلیون ،حجم معامالت گازوئیل كمگوگرد

اروپا

افزايش چشمگیري يافته است.

باالرفتن سطح ذخیرهسازي بنزين در آمريکا ،باعث كاهش

باالرفتن حجم عرضه نفتكوره ،باعث افت قابل مالحظه

حجم صادرات اين فرآورده نفتی از اروپا به آمريکا شده است.

قیمت اين فرآورده نفتی در بازار تكمحمولهها نسبت به

به همین دلیل ،اختالف قیمت بنزين با نفتخام سبك برنت

بازار آتیها شده است.

به كمترين سطح در يك سال گذشته رسیده است.

جدول ( :)4قیمت انواع فرآوردههاي نفتی در بازار سنگاپور

(دالر در هر بشکه)

سطح ذخیرهسازي گازوئیل در منطقه آمستردام -رتردام –

هفته منتهی به

اختالف نسبت به هفته

 5ژانويه 2018

منتهی به  29دسامبر 2017

گرديده است .عالوه براين ،باالبودن سطح آب رودخانه

بنزين

77/25

-0/04

«راين» عملیات بارگیري و تخلیه نفتکشها را كُند كرده

گازوئیل

80/14

1/7

نفتكوره

58/45

0/47

آنتورپ با  7درصد افزايش نسبت به هفته گذشته روبرو

است.

منبع :اوپك

كاهش تقاضاي نفتكوره از سوي شركتهاي كشتیرانی

عرضه نفت

فعال در اروپا ،به همراه افزايش واردات اين فرآورده نفتی از
طرف كشورهاي شوروي سابق ،باعث افزايش اختالف قیمت

براساس اعالم معاون وزير نفت اكوادور ،توليد نفت اين كشور در

نفتكوره با نفتخام برنت شده است.

راستای توافق كشورهای اوپك و كشورهای داوطلب غيراوپك
به كاهش توليد با حدود دو درصد كاهش در سال  2018به 520

جدول( :)3قیمت انواع فرآوردههاي نفتی در بازار رتردام

(دالر در هربشکه)

بنزين
گازوئیل
نفتكوره
منبع:اوپك

هفته منتهی به 5

اختالف نسبت به هفته

ژانويه 2018

منتهی به  29دسامبر 2017

82/95
81/04
57/15

0/48
0/85
0/28

هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
توليد نفت از ميدان "كاشاگان" قزاقستان به حدود  200هزار
بشكه در روز رسيد كه با برنامههای قبلي توليد نفت برای سال
 2017فاصله دارد.
بنابر گزارش بلومبرگ ،توليد نفت اوپك در ماه دسامبر 32/47
ميليون بشكه در روز بود.
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در هفته گذشته شمار دكلهای حفاری گازی و نفتي فعال در

 924دستگاه رسید كه  259دستگاه بیشتر از سال قبل

آمريكا نسبت به هفته قبل از آن با  5دستگاه كاهش به 924

است .در اين میان ،تعداد دكلهاي نفتی فعال در اين كشور

دستگاه رسيد كه  259دستگاه بيشتر از سال قبل است.

نسبت به هفتۀ قبل با  5دستگاه كاهش به  742دستگاه

اكوادور

رسیده است .اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل231 ،
دستگاه افزايش نشان میدهد .شمار دكلهاي حفاري فعال

براساس اعالم معاون وزير نفت اكوادور ،تولید نفت اين

در كانادا نیز نسبت به هفته قبل با  38دستگاه افزايش به

كشور در راستاي به توافق اوپك و كشورهاي داوطلب

 174دستگاه رسید .در ماه دسامبر شمار دكلهاي حفاري

غیراوپك به كاهش تولید ،با دو درصد كاهش در سال 2018

فعال در ساير نقاط جهان (به غیر از آمريکا و كانادا) نیز با

به  520هزار بشکه در روز خواهد رسید .طبق آمار منتشر

 12دستگاه افزايش به  954دستگاه رسید.

شده توسط وزارت نفت اكوادور ،اين كشور در سال 2017

جدول( :)5تعداد دکلهای حفاری فعال در آمريکا ،کانادا و ساير نقاط جهان(دستگاه)

تولید نفتخام خود را با  2/8درصد كاهش به  546میلیون

تاريخ

منطقه/کشور

تعداد

شمارش

بشکه در روز رساند .الزم به ذكر است با افزايش نسبی

تغييرات نسبت

تغييرات

به آخرين

نسبت به سال

شمارش

قبل

-5

+231

دکل های نفتی

قیمت نفت در بازارهاي جهانی ،اكوادور توانسته است بخشی
از كسري بودجۀ خود را جبران نمايد.

اياالت متحده

 5ژانويه

آمريکا

2018

کانادا

قزاقستان

 5ژانويه

742
98

+36

+17

2018
جمع دکل های نفتی و گازی

تولید نفت از میدان "كاشاگان" به حدود  200هزار بشکه
در روز رسیده است كه اين مقدار با برنامههاي قبلی تولید

اياالت متحده

 5ژانويه

آمريکا

2018

کانادا

924

-5

+259

 5ژانويه

174

+38

-31

دسامبر

954

+12

+25

2018

از اين میدان نفت براي سال  2017فاصله دارد .قابل ذكر

ساير نقاط

است كه برنامۀ تولید  250هزار بشکه در روز براي پايان

جهان

2017

منبع :شركت بیکر هیوز

سال  2017كه قبالً توسط وزير انرژي قزاقستان اعالم شده
بود ،محقق نگرديد.

تجارت نفت

اوپک

در  9ژانويه ، 2018قيمت نفتخامهای وستتگزاساينترمديت و
برنت در قراردادهای آتي يك ماهه بازارهای بورس

بنابر گزارش بلومبرگ ،تولید نفت اوپك در ماه دسامبر

نيويورک(نايمكس) و بورس لندن(آيس) به ترتيب با افزايش

 32/47میلیون بشکه در روز بود كه نسبت به ماه نوامبر

 2/59و  2/25دالر در هر بشكه در مقايسه با  2ژانويه  2018به

تغییر چندانی نیافت .تولید نفت لیبی در ماه دسامبر به

ترتيب در سطح  62/96و  68/82دالر در هر بشكه قرار گرفت.

دلیل انفجار در يکی از خطوط لولۀ انتقال نفت حدود 30
هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل كاهش يافت .اين در

چین

حالی است كه بخشی از كاهش تولید نفت لیبی با افزايش

بر اساس گزارش نشريه هفتگی ،PIWواردات نفتخام چین

تولید نفت نیجريه جبران شده است.

در ماه اكتبر  2017با افزايش  530هزار بشکه در روز نسبت

تعداد دكلهاي حفاري فعال

به مدت مشابه سال  2016به  7/337میلیون بشکه در روز
رسید .بر اساس اين گزارش ،صادرات نفتخام روسیه به

در هفته گذشته شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتی فعال

چین در ماه اكتبر  2017در مقايسه با مدت مشابه سال

در آمريکا نسبت به هفته قبل از آن با  5دستگاه كاهش به
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 2016با كاهش  21هزار بشکه در روز به  1/099میلیون

با صادرات  688هزار بشکه در روز نفتخام به چین در

بشکه در روز رسید .اين كشور با داشتن سهم  14/9درصدي

جايگاه چهارمین صادركننده نفتخام به اين كشور قرار

از واردات نفتخام چین در جايگاه نخستین صادركننده

گرفت .همچین صادرات نفتخام ايران به چین طی دوره

نفتخام به اين كشور قرار دارد .صادرات نفتخام

مذكور  89هزار بشکه در روز كاهش يافت .صادرات نفتخام

عربستانسعودي به چین در ماه اكتبر  2017در مقايسه با

عراق به چین در ماه اكتبر  2017به میزان  253هزار بشکه

مدت مشابه سال گذشته به میزان  151هزار بشکه در روز

در روز كاهش يافت و به  626هزار بشکه در روز رسید و

افزايش يافت و به  1/091میلیون بشکه در روز رسید .اين

اين كشور با سهم  8/5درصدي از واردات نفتخام اين كشور

كشور با سهم  14/8درصدي از واردات نفتخام چین در

در جايگاه پنجمین صادركننده نفتخام به چین قرار گرفت.

جايگاه دومین صادركننده نفتخام به اين كشور قرار گرفت.

در ماه اكتبر  2017صادرات نفتخام كويت به چین در

در ماه اكتبر 2017واردات نفتخام چین از آنگوال با افزايش

مقايسه با مدت مشابه سال  2016معادل  218هزار بشکه

 580هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته

در روز افزايش يافت و به  441هزار بشکه در روز رسید.

به  843هزار بشکه در روز رسید .آنگوال با داشتن سهم

سهم كويت از واردات نفتخام چین  6درصد میباشد و اين

 11/4درصدي از واردات نفتخام اين كشور ،سومین

كشور در جايگاه ششمین صادركننده نفتخام به چین قرار

صادركننده نفتخام به چین است .سهم ايران از واردات

دارد.

نفتخام چین در ماه اكتبر  2017معادل  9/3درصد بود و
نمودار( :)1صادرکنندگان برتر نفتخام به چين در ماه اکتبر (2017درصد)

روسيه14/98:

ساير34/74 :
عربستان سعودی:
14/87

آنگوال11/49 :

کويت6/01 :
ايران 9/38 :عراق8/53 :

ساير

كويت

عراق

ايران

آنگوال

عربستان سعودي

روسیه

منبع :اوپك

بشکه در روز رسید .بر اساس اين گزارش ،صادرات نفتخام

كرهجنوبی

عربستانسعودي به كرهجنوبی در ماه اكتبر  2017در

بر اساس گزارش نشريه هفتگی ، PIWواردات نفتخام

مقايسه با مدت مشابه سال  2016با كاهش  248هزار بشکه

كرهجنوبی در ماه اكتبر  2017با افزايش  265هزار بشکه

در روز به  639هزار بشکه در روز رسید .اين كشور با داشتن

در روز نسبت به مدت مشابه سال  2016به  2/995میلیون
شماره337
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جايگاه نخستین صادركننده نفتخام به اين كشور قرار دارد.

با صادرات  304هزار بشکه در روز نفتخام به كرهجنوبی

صادرات نفتخام كويت به كرهجنوبی در ماه اكتبر 2017

در ماه اكتبر 2017در جايگاه چهارمین صادركننده نفتخام

در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته معادل  44هزار بشکه

به اين كشور قرار گرفت .همچنین صادرات نفتخام عراق

در روز افزايش يافت و به  472هزار بشکه در روز رسید و

به كرهجنوبی طی دوره مذكور 14هزار بشکه در روز افزايش

اين كشور با سهم  16/8درصدي از واردات نفتخام كره-

يافت .صادرات نفتخام اماراتمتحدهعربی به كرهجنوبی در

جنوبی در جايگاه دومین صادركننده نفتخام به اين كشور

ماه اكتبر  2017با  28هزار بشکه در روز كاهش يافت و به

قرار گرفت.

 262هزار بشکه در روز رسید و اين كشور با سهم 8/7
درصدي از واردات اين كشور در جايگاه پنجمین صادركننده

در ماه اكتبر  2017واردات نفتخام كرهجنوبی از ايران با

به كرهجنوبی قرار گرفت .در ماه اكتبر  2017صادرات

افزايش  199هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال

نفتخام قطر به كرهجنوبی در مقايسه با مدت مشابه سال

گذشته به  427هزار بشکه در روز رسید .در ماه مذكور ايران

 2016معادل 108هزار بشکه در روز كاهش يافت و به 134

با داشتن سهم  15درصدي از واردات نفتخام اين كشور،

هزار بشکه در روز رسید .در ماه مذكور سهم قطر از واردات

سومین صادركننده نفتخام به كرهجنوبی بود .سهم عراق

نفتخام كرهجنوبی  4/5درصد بود و اين كشور در جايگاه

از واردات نفتخام كرهجنوبی  10/2درصد بود و اين كشور

ششمین صادركننده نفت به كرهجنوبی قرار گرفت.

نمودار( :)2صادرکنندگان برتر نفتخام به کرهجنوبی در ماه اکتبر (2017درصد)

ساير23/5 :
عربستان سعودی21/3 :

قطر4/5:
کويت16/8:

امارات متحده
عربی8/7:
عراق10/2 :

ايران15 :

ساير

قطر

امارات متحده عربی

عراق

ايران

كويت

عربستان سعودي

منبعPIW:

بازارهاي مالی نفت
در  9ژانويه  ،2018قيمت نفتخامهای وستتگزاساينترمديت و

دالر در هر بشكه در مقايسه با  2ژانويه  2018به ترتيب در سطح

برنت در قراردادهای آتي يك ماهه بازارهای بورس نيويورک

 62/96و  68/82دالر در هر بشكه قرار گرفت.

(نايمكس) و بورس لندن(آيس) به ترتيب با افزايش  2/59و 2/25
شماره337
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در مقايسه با  2ژانويه  2018حدود  402هزار قرارداد

بازار بورس نیویورک (نایمكس)
در  9ژانويه  ،2018قیمت نفتخام وستتگزاساينترمديت

افزايش يافت.

در قراردادهاي آتی يكماهه بازار بورس نیويورک با افزايش

بازار بورس لندن (آیس)

 2/59دالر در هر بشکه در مقايسه با  2ژانويه  2018در
سطح  62/96دالر در هر بشکه قرار گرفت .همچنین در اين

در  9ژانويه  ،2018قیمت نفتخام برنت در قراردادهاي آتی

بازار قیمت نفتخام وستتگزاساينترمديت در قراردادهاي

يكماهه بازار بورس لندن با افزايش  2/25دالر در هر بشکه

آتی دوماهه و سهماهه در تاريخ فوق به ترتیب در سطح

در مقايسه با  2ژانويه  2018در سطح  68/82دالر در هر

 62/87و  62/7دالر در هر بشکه قرار گرفت .بر اساس

بشکه قرار گرفت .همچنین در اين بازار قیمت نفتخام برنت

قیمتهاي  9ژانويه  2018منحنی فوروارد در اين بازار ،در

در قراردادهاي آتی دوماهه و سهماهه در اين تاريخ به ترتیب

حالت بکوارديشن قرار دارد .به عقیده كارشناسان ،مهمترين

در سطح  68/34و  67/96دالر در هر بشکه قرار داشت .بر

دلیل در بازار آتی براي تغییر به حالت بکوارديشن بازار،

اساس قیمتهاي  9ژانويه  2018موقعیت اين بازار نیز

افزايش تقاضا در بازار تكمحموله و توافق موثر اوپك جهت

مشابه بازار نايمکس است و بازار در حالت بکوارديشن قرار

بازگشت بازار نفت به تعادل میباشد .همچنین با توجه به

گرفته است كه اين شرايط احتمال كاهش سطح

تغییر حالت بازار به بکوارديشن احتمال كاهش ذخیرهسازي

ذخیرهسازي در بازار را افزايش میدهد .حجم قراردادهاي

در ماههاي آينده وجود دارد .اين شرايط را میتوان در

فعال آتیها در اين بازار در  9ژانويه  2017معادل  571هزار

نمودار( )3مشاهده كرد .حجم قراردادهاي فعال آتیها در

قرارداد بود كه در مقايسه با  2ژانويه  ، 2017كاهش 81

اين بازار در  9ژانويه  2018معادل  466هزار قرارداد بود كه

هزار قراردادي را نشان میدهد.

نمودار( : )3قيمت ماههای آينده نفتخام برنت در معامالت آتی بازار بورس لندن و نفتخام وستتگزاساينترمديت در معامالت آتی نايمکس در
تاريخ  9ژانويه ( 2018دالر در هر بشکه)

۷۵
۷۰
۶۵
۶۰
ICE
۵۵

Nymex

۵۰
۴۵

 2018فوريه
 2018مه
 2018اوت
 2018نوامبر
 2019فوريه
 2019مه
 2019اوت
 2019نوامبر
 2020فوريه
 2020مه
 2020اوت
 2020نوامبر
 2021فوريه
 2021مه
 2021اوت
 2021نوامبر
 2022فوريه
 2022مه
 2022اوت
 2022نوامبر
 2023فوريه
 2023مه
 2023اوت
 2023نوامبر
منبع :گروه انرژي CME

شماره337
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بازار گاز
قيمت تكمحمولههای الانجي در بازار گاز شمالشرق آسيا

سوخت در سال  2017رسيد كه  66/2درصد بيشتر از سال قبل

افزايش يافت .مجتمع "سابين پس" آمريكا به دنبال تمديد مجوز

بود .خريد الانجي از شركت "قطرگاز" 76 ،ميليون دالر صرفه

كوتاه مدت صادرات "گاز طبيعي مايع" است .سياستهای انرژی

جويي ارزی برای پاكستان به دنبال داشت .واردات "الانجي"

كشورهای شمالشرق آسيا محرک اصلي افزايش تقاضای گاز

چين افزايش يافت.

است .پايانه واردات سينوپك به ركورد بارگيری  3/58ميليون تن
نمودار ( :)4قيمت گاز در سال  2017در چهار بازار اصلی (دالر به ازای هر ميليون بیتیيو)

منبع :نشريه جهانی گاز

قیمت گاز
قیمت تكمحمولههاي الانجی در بازار گاز شمال شرق

است .در حال حاضر بازار شمال شرقآسیا با افزايش قابل

آسیا براي تحويل  4و  8هفتهاي با  35سنت افزايش نسبت

مالحظه درخواست چین مواجه شده است و قیمت گاز در

به گزارش هفته قبل به  11/25دالر در هر میلیون بیتیيو

مناطق شمالی اين كشور به  20دالر در هر میلیون بیتیيو

رسید .افزايش درخواستهاي خريد براي تامین تقاضاي

رسیده است .در حال حاضر عدم تمايل سه شركت بزرگ

فصل زمستان و ادامه سیاستهاي انرژي چین و ژاپن براي

دولتی وارد كننده الانجی چین جهت در اختیار قراردادان

افزايش سهم گاز با هدف كاهش آلودگی ،عوامل اصلی

بخشی از ظرفیت پايانههاي واردات الانجی خود ،مانع از

افزايش قیمت تكمحمولهها در بازار گاز شمالشرق آسیا

واردات ساير شركتهاي وارد كننده شده است .در عین

است .سطح كنونی قیمت تكمحمولهها در اين بازار به

حال ،سرماي دور از انتظار در ژاپن ،باعث كاهش سطح

باالترين قیمت مشاهده شده از نوامبر سال  2014رسید.

ذخیرهسازي گاز و افزايش درخواست خريد از بازار

عالوه بر موارد مذكور ،كاهش عرضه تكمحمولهها به بازار

تكمحمولهها گرديده است .از طرف ديگر ،تاخیر در از

از سوي مجتمعهاي الانجی"گورگن" و "ويت استون"

سرگیري فعالیت راكتورهاي هستهاي شركتهاي برق

استرالیا نیز بر افزايش قیمت تكمحمولهها تاثیر داشته
شماره337
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"كانساي" و "كیوشو" عامل ديگر كاهش سطوح

ساالنه تا  21/1میلیون تن الانجی به مدت بیست سال

ذخیرهسازي گاز ژاپن است.

عرضه نمايد .همچنین با توجه به اينکه مجوز فروش تا 12/6

در بازار گاز جنوبغرب اروپا ،قیمت تكمحمولههاي

میلیون تن الانجی در قراردادهاي كوتاه مدت كمتر از دو

الانجی به دلیل تعطیالت طوالنی سال نو میالدي و كاهش

سال تا تاريخ  15ژانويه سال جاري به پايان خواهد رسید،

فعالیت معاملهگران در بازار ،با  20سنت كاهش نسبت به

اين مجتمع بايد به اخذ مجدد مجوز از اداره انرژي آمريکا

هفته گذشته به  9/05دالر در هر میلیون بیتیيو تنزل

اقدام نمايد .در حال حاضر ،چهار واحد مايعسازي اين

يافت .انتظار میرود قیمت تكمحمولههاي النجی در اين

مجتمع در مدار تولید بوده و واحد پنجم نیز در سال 2019

بازار به دلیل پیشبینی افزايش دماي هوا در ماه ژانويه و

به بهره برداري خواهد رسید.

افزايش فعالیت نیروگاههاي هستهاي ،كاهش يابد .افزايش

قیمت تكمحمولههاي الانجی در بازار گاز شمال شرق

اختالف قیمت ،بین مناطق جنوبغرب اروپا و شمالشرق

آسیا براي تحويل  4و  8هفتهاي با  35سنت افزايش نسبت

آسیا ،امکان انتقال بخشی از محمولهها را از اين منطقه به

به گزارش هفته قبل به  11/25دالر در هر میلیون بیتیيو

شمالشرق آسیا فراهم نموده است.

رسید .افزايش درخواستهاي خريد براي تامین تقاضاي

كاهش بیسابقه دماي هوا در آمريکا كه در  30سال گذشته

فصل زمستان و ادامه سیاستهاي انرژي چین و ژاپن براي

بی سابقه بوده است ،باعث افزيش قابل مالحظه مصرف گاز

افزايش سهم گاز با هدف كاهش آلودگی ،عوامل اصلی

و رشد قیمت گاز در هنريهاب شد .در هنريهاب قیمت

افزايش قیمت تكمحمولهها در بازار گاز شمالشرق آسیا

گاز نسبت به گزارش هفته قبل با  28سنت افزايش در هر

است .سطح كنونی قیمت تكمحمولهها در اين بازار به

میلیون بیتیيو به  2/98دالر در هر میلیون بیتیيو رسید.

باالترين قیمت مشاهده شده از نوامبر سال  2014رسید.

در روز اول ماه ژانويه مصرف گاز آمريکا به  4/12میلیارد

عالوه بر موارد مذكور ،كاهش عرضه تكمحمولهها به بازار

مترمکعب رسید كه از بیشترين مصرف مشاهده شده در 7

از سوي مجتمعهاي الانجی "گورگن" و "ويت استون"

ژانويه سال  ،2014به میزان  5/17درصد باالتر بود .در اين

استرالیا نیز بر افزايش قیمت تكمحمولهها تاثیر داشته

روز ،مصرف گاز در بخش خانگی به  2میلیارد مترمکعب در

است .در حال حاضر بازار شمال شرقآسیا با افزايش قابل

روز ،باالترين مصرف اين بخش از  7ژانويه  ،2014رسید .در

مالحظه درخواست چین مواجه شده است و قیمت گاز در

 29ماه دسامبر سال  ،2017كاهش قابل مالحظه دما در

مناطق شمالی اين كشور به  20دالر در هر میلیون بیتیيو

برخی از مناطق شمال آمريکا ،باعث افزايش قیمت گاز به

رسیده است .در حال حاضر عدم تمايل سه شركت بزرگ

 60دالر در هر میلیون بیتیيو شد.

دولتی وارد كننده الانجی چین جهت در اختیار قراردادان
بخشی از ظرفیت پايانههاي واردات الانجی خود ،مانع از

عرضه

واردات ساير شركتهاي وارد كننده شده است .در عین

آمريکا :شركت "شینیره انرژي" آمريکا در تالش براي

حال ،سرماي دور از انتظار در ژاپن ،باعث كاهش سطح

تمديد مجوز دوساله صادرات محمولههاي الانجی از پايانه

ذخیرهسازي گاز و افزايش درخواست خريد از بازار

"سابین پس" است .حجم قابل مالحظهاي از تولید الانجی

تكمحمولهها گرديده است .از طرف ديگر ،تاخیر در از

اين مجتمع به صورت قراردادهاي بلند مدت  20ساله و

سرگیري فعالیت راكتورهاي هستهاي شركتهاي برق

تحويل در مبدا عرضه میگردد .طبق مجوز صادر شده از

"كانساي" و "كیوشو" عامل ديگر كاهش سطوح ذخیره-

سوي اداره انرژي آمريکا ،اين مجتمع میتواند در

سازي گاز ژاپن است.

قراردادهاي فروش بیش از دو سال خود  ،به هر خريدار،
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در بازار گاز جنوبغرب اروپا ،قیمت تكمحمولههاي الان-

و رشد قیمت گاز در هنريهاب شد .در هنريهاب قیمت

جی به دلیل تعطیالت طوالنی سال نو میالدي و كاهش

گاز نسبت به گزارش هفته قبل با  28سنت افزايش در هر

فعالیت معاملهگران در بازار ،با  20سنت كاهش نسبت به

میلیون بیتیيو به  2/98دالر در هر میلیون بیتیيو رسید.

هفته گذشته به  9/05دالر در هر میلیون بیتیيو تنزل

در روز اول ماه ژانويه مصرف گاز آمريکا به  4/12میلیارد

يافت .انتظار میرود قیمت تكمحمولههاي النجی در اين

مترمکعب رسید كه از بیشترين مصرف مشاهده شده در 7

بازار به دلیل پیشبینی افزايش دماي هوا در ماه ژانويه و

ژانويه سال  ،2014به میزان  5/17درصد باالتر بود .در اين

افزايش فعالیت نیروگاههاي هستهاي ،كاهش يابد .افزايش

روز ،مصرف گاز در بخش خانگی به  2میلیارد مترمکعب در

اختالف قیمت ،بین مناطق جنوبغرب اروپا و شمالشرق

روز ،باالترين مصرف اين بخش از  7ژانويه  ،2014رسید .در

آسیا ،امکان انتقال بخشی از محمولهها را از اين منطقه به

 29ماه دسامبر سال  ،2017كاهش قابل مالحظه دما در

شمالشرق آسیا فراهم نموده است.

برخی از مناطق شمال آمريکا ،باعث افزايش قیمت گاز به

كاهش بیسابقه دماي هوا در آمريکا كه در  30سال گذشته

 60دالر در هر میلیون بیتیيو شد.

بی سابقه بوده است ،باعث افزيش قابل مالحظه مصرف گاز
نمودار ( :)5قيمت فوب محمولههای گاز طبيعی مايع(الانجی) محموله های مجتمع "سابين پس" آمريکا در حوزه آتالنتيک
(دالر در هر ميليون بیتیيو)

منبع :آرگوس الانجی

سیاستهاي انرژي

يعنی چین ،هند و كرهجنوبی بیانگر تغییر سیاست انرژي

در میانمدت سیاستهاي جايگزينی گاز به جاي

اين كشورها براي كاهش وابستگی به مصرف زغالسنگ و

زغالسنگ ،مهمترين محرک افزايش تقاضاي الانجی

انرژي هستهاي و در مقابل افزايش مصرف گاز در بخش

منطقه آسیا -پاسیفیك خواهد بود .افزايش تقاضاي اين

نیروگاهی است .در سال  ،2016سهم اين سه كشور از كل

منطقه ،عالوه بر جذب محمولههاي مجتمعهاي جديد

واردات الانجی جهان  30درصد بود.

الانجی كه در سال  2018به بهرهبرداري خواهند رسید

طبق برنامه  5ساله سیزدهم چین ،سهم زغالسنگ در سبد

مانع از مازاد عرضه در بازار خواهد شد .بررسی

انرژي اين كشور تا سال  2030نسبت به سال  ،2015معادل

چشماندازهاي انرژي سه كشور بزرگ واردكننده الانجی

 10درصد كاهش خواهد يافت .واردات الانجی چین ،در
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سال  2017به دلیل طرح جايگزينی گاز به جاي زغالسنگ

 2017سهم الانجی در بخش نیروگاهی كرهجنوبی 31/9

در مناطق شمالی اين كشور به میزان قابل مالحظهاي

درصد بود .در برنامه جديد انرژي اين كشور ،در طی ده سال

افزايش يافت .واردات الانجی چین در  10ماه اول سال

آينده ،سهم گاز در بخش نیروگاهی به  18/8درصد خواهد

 2017با  12درصد افزايش نسبت به زمان مشابه سال قبل

رسید و تا سال  ،2030تولید برق از نیروگاههاي گازي به

به  29/2میلیون تن رسید .در صورت ادامه روند افزايش

 47/5گیگاوات افزايش خواهد يافت .در حال حاضر میزان

واردات الانجی اين كشور انتظار میرود در سال 2018

تولید برق از نیروگاههاي گازي  37/4گیگاوات می باشد.

واردات الانجی چین بیشتر از واردات الانجی كره جنوبی

شايان ذكر است بهدلیل وقوع دو زلزله بزرگ از

شود و اين كشور پس از ژاپن ،دومین واردكننده الانجی

سپتامبر 2016و توقف عملیات تولید برخی از نیروگاههاي

جهان گردد .در  10ماه اول سال  ،2017واردات الانجی

هستهاي كه بیشتر به دلیل انجام بازرسیهاي ايمنی بود،

كرهجنوبی با  13درصد افزايش نسبت به زمان مشابه سال

واردات الانجی كرهجنوبی در فاصله ماههاي ژانويه و نوامبر

گذشته به  33/5میلیون تن افزايش يافت .در عین حال،

سال  2017با  13/5درصد رشد در مقايسه با زمان مشابه

رشد ناچیز تولید داخلی گاز نسبت به مصرف اين حامل

سال قبل به  33/5میلیون تن درسال رسید .در حال حاضر

انرژي ،عالوه بر افزايش واردات ،باعث رشد قابل توجه

اين كشور داراي  24رآكتور اتمی بوده كه فعالیت 10

قیمتهاي الانجی در چین شده است .در حال حاضر،

رآكتور به دلیل سیاستهاي انرژي اين كشور ،متوقف شده

اجراي سیاستهاي سختگیرانه براي جايگزينی گاز به

است .در اين راستا ،كرهجنوبی درصدد توقف فعالیت تعداد

جاي زغالسنگ و در دسترس نبودن شبکه توزيع و انتقال

بیشتري از رآكتورهاي قديمی بوده و براساس مقررات

گاز ،باعث كمبود گاز به ويژه در مناطق روستائی اين كشور

جديد ،مجوزي براي احداث رآكتورهاي جديد (بجز موارد

شده است .همزمانی اجراي اين سیاستها با كاهش

در حال ساخت) صادر نخواهد شد .انتظار میرود مصرف

چشمگیر دما  ،احتماالً باعث كمبود گاز در زمستان خواهد

الانجی كرهجنوبی به دلیل كاهش فعالیت نیروگاههاي

شد .در اين شرايط ،دولت چین اقدام به قطع گاز

هستهاي افزايش يابد.

مصرفكنندگان بخش صنعتی و راهاندازي مجدد تعدادي از

طبق سیاستهاي انرژي هند ،سهم گاز در سبد انرژي اين

نیروگاههاي زغال سنگی نموده است .اين تحوالت باعث

كشور از  6درصد در سال  2016به  15درصد در سال

افزايش واردات الانجی چین در سال  2018خواهد شد.

 2020افزايش خواهد يافت و ظرفیت پايانههاي تبديل

افزايش واردات گاز چین باعث شده است كه با وجود افزايش

مجدد به گاز نیز با  200درصد افزايش به  56میلیون تن

عرضه تكمحمولهها به بازار اين منطقه از سوي مجتمعهاي

در سال خواهد رسید .طبق پیشبینی شركت دولتی

الانجی "بنطلوع" مالزي و "سابینپس" آمريکا ،قیمت

"پترونت" هند ،مصرف گاز اين كشور تا سال  2019ساالنه

تكمحمولهها در بازار اين منطقه از  5/41دالر درماه آوريل

 9درصد رشد خواهد كرد.

به  11/3دالر در هر میلیون دالر در هر میلیون بیتیيو در

واردات الانجی هند در سال  ،2016معادل  19میلیون تن

ماه دسامبر سال  2017افزايش يابد.

در سال بود .اين در حالی است كه تا سال  ،2019ده میلیون

سهم گاز در سبد انرژي كرهجنوبی و هند نیز افزايش خواهد

مصرفكننده در بخش خانگی به شبکه توزيع گاز متصل

يافت .طبق چشمانداز بلندمدت انرژي كرهجنوبی ،تا سال

خواهند شد و ظرفیت خطوط انتقال گاز به دو برابر افزايش

 ،2030سهم مصرف الانجی در بخش نیروگاهی اين كشور

خواهد يافت .درعین حال ،برخالف سیاستهاي انرژي چین

به  27/3درصد خواهد رسید .شايان ذكر است در سال

و كرهجنوبی ،سیاستهاي انرژي هند تاثیر سريعی بر
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افزايش تقاضا نخواهد داشت .براي افزايش واردات ،اين

در ماه نوامبر  2017يك ركورد محسوب گرديد .عالوه بر

كشور بايستی اقدام به احداث نیروگاههاي گازي و توسعه

اين ،چین در تالش براي كاهش سهم زغال سنگ در سبد

خطوط لوله انتقال گاز نمايد .عالوه براين ،دولت بايستی به

انرژي خود است .متوسط قیمت محمولههاي الانجی

اجراي اين سیاستها حتی با هزينه باالتر گاز متعهد بماند.

وارداتی چین در ماه نوامبر  2017به میزان  7/73دالر در

تجارت گاز

هر میلیون بیتیيو بودكه نسبت به ماه قبل و زمان مشابه

چين :دريافت الانجی توسط شركت "سینوپك" چین در

سال گذشته به ترتیب  27و  86سنت در هر میلیون بیتیيو

پايانه خود به باالترين سطح مشاهد شده يعنی 3/58

افزايش يافت.

میلیون تن در سال  2017رسید كه  66/2درصد نسبت به

چین در ماه نوامبر سال گذشته از كشورهاي استرالیا،

سال گذشته افزايش يافت .در سال  ،2017حجم واردات

نیجريه ،گینه پاپوآ ،مالزي ،اندونزي ،قطر ،آمريکا ،روسیه،

الانجی 3 ،میلیون تن بیشتر از ظرفیت اين پايانه بود.

عمان ،نروژ و فرانسه گاز طبیعی مايع خريداري نمود .طی

شركت "سینوپك" انتظار دارد ،قیمت و حجم واردات

اين دوره واردات الانجی از قطر ،آمريکا و گینه نو افزايش

الانجی در سال آينده رشد بیشتري داشته باشد .كل

و در مقابل ،از استرالیا و مالزي كاهش يافت .سیاستهاي

واردات الانجی چین در سال  ،2017بیشتر از كره جنوبی

كنونی

موافقتنامههاي

بوده و اين امر باعث شده تا چین پس از ژاپن به دومین

زيستمحیطی براي كاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژي

كشور بزرگ واردكننده الانجی تبديل شود .واردات الان-

اين كشور است.

جی ،چین به دلیل ترغیب مصرف كنندگان به ويژه صاحبان

تحوالت تغییر اقلیم

صنايع ،به جايگزينی گاز به جاي زغالسنگ با هدف كاهش

چین در حال حركت به سمت آینده سبزتر است.

آلودگی هوا در فصل زمستان ،افزايش يافته است.

دولت چین اخیرا اعالم كرد در راستاي تالش براي مقابله با

پاکستان :قراردادهاي بلندمدت خريد الانجی پاكستان از

آلودگی هوا ،تولید و فروش  553مدل خودرو با آلودگی

شركت دولتی "قطرگاز" در طول سه ماهه گذشته در

بیش از حد استاندارد را در كشور ممنوع خواهد كرد .از آنجا

مقايسه با قیمتهاي تك محمولهاي 76 ،میلیون دالر صرفه

كه ممنوعیت جديد شامل محدوديت فروش برخی از انواع

جويی ارزي را براي اين كشور در بر داشته است .طبق

خودروهاي آئودي ،مرسدس و شورولت میشود ،اين

اطالعات در دسترس ،پاكستان در ماههاي دسامبر ،ژانويه و

ممنوعیت ،يك شوک به صنعت خودروسازي جهان خواهد

فوريه سال مالی  2017-2018خود حدود  76میلیارد دالر

بود .زيرا خودروسازان فعال در چین و صادركنندگان خودرو

پسانداز ارزي داشته است .علت اصلی اين امر ،قرارداد 15

به آن كشور قبالً بر محدوديت آلودگی «متوسط ناوگان»

ساله واردات الانجی با "قطرگاز" است .قابل ذكر است

متمركز بودند و فقط درصدي از تولیدات خود را به

قرار داد دولتی خريد الانجی پاكستان از قطر مورد انتقاد

خودروهاي غیرآالينده اختصاص میدادند .اما در حال

صاحبنظران در قطر قرار گرفته است.

حاضر ،همهي تولیدكنندگان بايد محدوديت آاليندگی را

چين :در ماه نوامبر سال گذشته ،چین  4/06میلیون تن

براي هر خودروي فروخته شده در چین رعايت كنند.

الانجی وارد نمود كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال

اين واقعیت كه دولت چین در مورد كاهش آلودگی و

 2016به ترتیب به میزان  13/7و  52/5درصد رشد يافت.

گازهاي گلخانهاي موجود در جو زمین جدي است ،نبايد

با توجه به نیاز فزاينده واردات الانجی براي تامین گرمايش

جاي تعجب داشته باشد .در ژوئن  ،2014در پی انتشار

منازل در فصل زمستان سال جاري ،میزان واردات الانجی
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گزارش علمی «هیئت بینالمللی تغییر آب و هوا» وابسته

برنامه حمايتی زير نظر سازمان ملل متحد است ،از سال

به سازمان ملل متحد كه براي اجالس مهم تغییر اقلیم

 2013تاكنون اقتصادهاي صنعتی جهان متعهد شدهاند

پاريس تهیه شده بود ،سران چین و اياالتمتحدهآمريکا

مبلغ  10/3میلیارد دالر (ده میلیارد و سیصد میلیون دالر)

موافقت كردند كه سطح آلودگی كشورشان را به میزان

براي مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی كمك كنند .در عین

زيادي كاهش دهند و بر اين موضوع تأكید شد كه هیچ

حال ،چین براي ايجاد صندوق همکاري تغییر اقلیم جنوب

كشوري نمیتواند به تنهايی با اين مشکل جهانی مقابله

ـ جنوب و بهمنظور حمايت از كشورهاي درحال توسعه در

كند .چین وعده داد ،تولید برق از منابع با انتشار صفر را تا

مبارزه با تغییرات اقلیم 20 ،میلیارد يوان (سه میلیارد و

 20درصد افزايش دهد و اياالتمتحدهآمريکا نیز متعهد شد

يکصد میلیون دالر) اختصاص داده است.

تا سال  2025انتشار گازهاي گلخانهاي خود را  26تا 28

چین ،بزرگترين انتشاردهنده گازهاي گلخانهاي و يکی از

درصد نسبت به سال  2005كاهش دهد.

كشورهاي آالينده جهان ،در چارچوب توافقنامه پاريس

با توجه به حمايت رهبران اين دو مصرفكننده بزرگ انرژي

اعالم كرد ،شدت انتشارات گازهاي گلخانهاي خود را محدود

جهان ،اجالس بیست و يکم اعضاي كنوانسیون تغییر اقلیم

خواهد كرد و انتظار دارد میزان انتشارات اين كشور در سال

پاريس در  2015با موفقیت جهانی همراه بود و همه

 2030به حداكثر خود رسیده و سپس كاهش يابد .در عین

كشورها ،در اين اجالس با توافقنامه جديد تغییر اقلیمی

حال ،چین در قالب يك برنامه پنجساله قول داد كه میزان

پاريس موافقت كردند و با توجه به تصويب سريع در مراجع

انتشار دياكسیدكربن به ازاي هر واحد رشد تولید ناخالص

قانونی اكثر كشورهاي عضو كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان

داخلی خود را طی دوره  2016الی  2020حدود  18درصد

ملل ،توافقنامه پاريس خیلی زود در نوامبر سال ،2016

كاهش دهد .ضمن اينكه طبق اين برنامه ،كل مصرف انرژي

الزم االجرا شد.

چین محدود به  5میلیون تن معادل زغالسنگ استاندارد

رهبران چین و آمريکا در اجالس گروه بیست ) (G20در

خواهد شد .در حالیكه اين میزان مصرف در سال ،2015

ماه سپتامبر  2016در شهر هانگزهو ) (Hangzhouبار

حدود  4/3میلیون تن زغالسنگ بوده است و طی پنجسال

ديگر تعهد خود را به اجراي توافقنامه پاريس اعالم كردند.

منتهی به سال  2020فقط  700هزار تن به آن افزوده

اما در ماه ژانويه  ،2017به دنبال طرح مخالفتهاي ريیس

خواهد شد.

جمهور جديد آمريکا (ترامپ) با موضوع تغییر اقلیم ،دولت

در راستاي دستیابی به اهداف يادشده ،مقامات چین طی

چین اعالم كرد تمام امضاكنندگان موافقتنامه پاريس براي

سالهاي اخیر تغییرات زيادي در نظام تولید انرژي خود

محدودشدن افزايش دماي جهانی به كمتر از  2درجه

اعمال كردهاند .شايان توجه است كه اين كشور براي تحقق

سانتیگراد و مصون ماندن نسلهاي آتی از خطرات بالقوه

اهداف برنامه توسعه اقتصادي خود مجبور شده است برق

گرمايش زمین بايد نسبت به تعهدات خود در اين توافقنامه

بیشتري براي صنايع ،قطارها و همچنین تأمین مصرف

پايبند باشند .در هر حال ،دونالد ترامپ ،همانطور كه در

طبقه متوسط در حال رشد تولید كند و در كمال تعجب،

مبازرات انتخابی خود وعده داده بود ،در ماه ژوئن 2017

نیروگاههاي جديد احداث شده در چین ،بیشتر نیروگاههاي

بهطور رسمی تمايل آمريکا براي خروج از توافقنامه پاريس

زغالسنگی بوده است .اما همزمان ،اين كشور بسیاري از

را اعالم كرد .رئیس جمهور آمريکا همچنین اعالم كرد كه

واحدهاي قديمی و ناكارآمد تولید برق را كنار گذاشته و

اياالت متحده اعطاي كمكهاي مالی خود را به صندوق

اكنون انرژي بیشتري را با آلودگی و انتشار كمتر گازهاي

اقلیم سبز متوقف میكند .در چارچوب اين صندوق كه يك

گلخانهاي تولید میكند .در واقع ،دولت چین با استفاده از
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فناوريهاي جديد و از طريق اجراي هشت طرح «جذب و

افتاد .به عنوان نمونه اخیراً شركت ولوو ،تولیدكننده بزرگ

ذخیرهسازي كربن» در مقیاس بزرگ تالش كرده است كه

سوئدي خودروهاي سواري و كامیون ،اعالم كرد تا سال

میزان انتشار كربن نیروگاههاي تولید برق را به میزان قابل

 ،2019تولید خودروهاي بنزينی و گازوئیلی را متوقف

توجهی كاهش دهد .به عالوه ،چین توانست سه سال زودتر

میكند .بايد توجه داشت كه شركت ولوو متعلق به شركت

و در اوت  ،2017به هدف تولید انرژي خورشیدي2020

جیلی ) ،(Geelyغول خودروسازي چین است .شركت

خود دست يابد و به بزرگترين تولیدكننده انرژي

جیلی قصد دارد تا سال  ،2020سهم خودروهاي برقی در

خورشیدي جهان تبديل شود .همچنین در ماه ژوئن ،2017

كل فروش خود را به  90درصد برساند .اين شركت انتظار

مسئوالن تولید برق استان چینگهاي ) (Qinghaiدر

دارد كه از اين میزان 65 ،درصد خودروها هیبريدي و 35

شمال غربی چین توانستند به مدت هفت روز مداوم100 ،

درصد آن خودروي برقی خالص باشد .همه اين

درصد برق مورد نیاز اين استان را از محل انرژيهاي

هدفگذاريها براي كاهش انتشارات گازهاي گلخانهاي و

تجديدپذير تأمین كنند .ضمن اينكه در هفته جاري

كاهش آلودگی هواي شهرها و جهان صورت میگیرد.

كمیسیون اصالح و توسعه ملی چین ) (NDRCاعالم كرد

اما فعالیتهاي آتی تنها در مورد تغییر موتورهاي خودروها

 27منطقه از  31منطقه چین به ويژه شهرهاي پکن،

نیست ،بلکه در مورد چگونگی جذب تحوالت و تغییرات

شانگهاي و استانهاي صنعتی شرق چین توانستهاند در

ساختاري در شیوههاي حمل و نقل است« .تیم كوک»

سال  2016به اهداف كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي خود

) ،(Tim Cookمدير اجرايی شركت اپل ،معتقد است

در چارچوب برنامهي مقابله با پديدهي گرمايش جهانی

پروژهي  EV-carآنها ،مادر تمام پروژههاي هوش مصنوعی

دست يابند.

است .اين پروژه تركیبی از سه عامل مختلف شامل

از طرف ديگر بايد اشاره كرد ،در راستاي مبارزه با آلودگی،

خودروهاي خودران ) ،(self-driving carsخودروهاي

بسیاري از شهرهاي جهان تصمیم گرفتهاند استفاده از

برقی و اشتراک رانندگی ) (ride sharingاست .آنها

خودروها با سوخت فسیلی را تا سال  2025-2030ممنوع

میتوانند براي ايمنی بیشتر به يکديگر متصل شده و اجازه

كنند .اين سیاست به طور جدي در چین نیز دنبال خواهد

دهند كامیونهاي برقی نظیر يك قطار كوچك از فواصل

شد .به طوريكه دولت چین طی حکمی خودروسازان

دور هدايت شود .اين تغییرات ،آينده صنعت خودرو جهان

داخلی را ملزم كرده تا سال  ،2020سهم خودروهاي برقی

را به شدت دستخوش تحوالت بنیادي خواهد كرد.

را در مجموع تولید خود به بیش از  12درصد افزايش دهند.
با توجه به اين اقدامات و شواهد موجود ،كارشناسان انتظار
دارند بازار خودروي چین تا سال  2030تماماً برقی باشد.
پیشبینی میشود اين امر ،در سراسر جهان نیز اتفاق خواهد
همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام و فرآورده  :علياكبر ديزجخليلي ،تحوالت اقتصادی :محمدامين نادريان ،تحوالت عرضه جهاني نفت :امين شكری ،تحوالت تقاضا ،تجارت
و بازارهای بورس و مالي نفت :حسام مردان تبار  ،تحوالت بازار گاز :علي عليآبادی و عبدالرضا نيسي ،تغيير اقليم :احسان تقوینژاد ،آمار :اداره اطالعات و
خدمات رايانهای مديريت كل اوپك و روابط با مجامع انرژی
ويرايش كلي مطالب :علياكبر ديزجخليلي؛
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :محمد صادق نوروزی
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