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در اين شماره خواهيد خواند:
رشد اقتصادي منطقه يورو در سال جاري بهترين عملكرد را بعد از بحران مالي به خود اختصاص داده است.

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

عملیات انتقال نفتخام از خط لوله  Keystoneآمريكا با ظرفیت 590هزار بشكه در روز متوقف شد.

هفته منتهی به

تغییرات

متوسط از

 24نوامبر

نسبت به هفته

ابتداي سال

2017

گذشته

2017

سبد اوپك

60/94

0/65

51/45

دبليو تي آي

57/33

1/43

50/09

شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال در آمريكا با  8دستگاه افزايش به  923دستگاه بالغ گرديد.

برنت

62/45

0/82

53/15

واردات نفتخام كرهجنوبي در ماه سپتامبر  2017معادل  3/07میلیون بشكه در روز بود.

دوبي

60/96

0/36

52/21

عمان

61/03

0/45

52/47

سبك ايران

62/08

0/82

51/27

سنگين

59/44

0/49

50/78

شاخصهاي

تولید نفتخام آمريكا در سال آينده به رقم بيسابقه  9/95میلیون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

نفتخام

تقاضاي جهاني نفت در سال  2017برابر  98/21میلیون بشكه در روز خواهد بود.
سودهاي پااليشي بنزين و گازوئیل در بازار آسیا چشمگیر شده است.

صادرات گاز شركت گازپروم به اروپا در سال  2017به باالترين میزان مشاهده شده تاكنون خواهد رسید.

-0 / 4903 / 63

اختالف قیمت نفتخام هاي شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته
نسبت به هفته

تفاوت قيمت
دبليوتيآي
و برنت

-5/12



0/61

1/49



0/46

-3/63



1/07

برنت و دبي
دبليوتيآي
و دبي

قبل

حداكثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتداي سال 2016و 2017

حداكثر

حداقل

2016

53/46

22/48

2017

62/07

42/58

قیمت گاز در مناطق مختلف
دالر به ازاي

 20نوامبر

هفته

 20نوامبر

هر میلیون

2017

گذشته

2016

شمال شرق آسيا

9/70

9/70

7/25

جنوب غرب اروپا

8/30

8/00

5/70

محموله

6/97

7/08

5/60

3/07

3/12

2/79

بی تی یو
)(LNG
)(LNG
تك
NBP
هنري هاب

شاخصهاي بورس در پایان  27نوامبر 2017
23580/78

DJIA

2601/42

S&P500

7383/90

FTSE100

13000/20

DAX

22486/24

NIKKEI

29553/52

HANGSENG

فرانک سوئیس )(CHE

یورو )(EEU

پوند انگلیس )(GBR

ین ژاپن )(JPN

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر

0/9912

0/8511

0/7552

112/3100

تغييرات هفتگی

-0/11

0/10

-0/68

-0/92

هفته منتهی به  24نوامبر 2017
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

ماه دسامبر هموارتر شده باشد .همچنین افزايش تورم

اقتصاد جهانی

تولیدكننده از  2/4درصد در ماه سپتامبر به  2/8درصد در

شاخص بهاي مصرفكننده در آمريكا بعد از دو ماه افزايش بيش
از  0/4درصدي ،در ماه اكتبر در مقايسه با ماه سپتامبر  0/1درصد

ماه اكتبر ،ممكن است به افزايش تورم در ماه نوامبر كمك

افزايش يافت .بر اساس آمار مقدماتي منتشره ،توليد ناخالص

نمايد كه در اين صورت نشاندهنده افزايش شیب منحني

داخلي منطقه يورو در سه ماهه سوم سال جاري نسبت به مدت

فیلیپس خواهد بود.

مشابه سال گذشته  2/5درصد رشد نموده كه  0/2واحد درصد از

منطقه یورو

رشد ساالنه سه ماهه دوم بيشتر بود .تخمينهاي اوليه نشان

بر اساس آمار مقدماتي منتشره ،تولید ناخالص داخلي در

ميدهد توليد ناخالص داخلي ژاپن در سه ماهه سوم سال جاري
نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل  1/4درصد افزايش يافته كه

سه ماهه سوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته

اندكي بيش از رشد  1/3درصدي مورد انتظار است.

 2/5درصد رشد نموده كه  0/2واحد درصد از رشد ساالنه
سه ماهه دوم بیشتر بود .رشد اقتصادي منطقه يورو در سال

آمریكا

جاري بهترين عملكرد را از زمان وقوع بحران مالي به خود

شاخص بهاي مصرفكننده بعد از دو ماه افزايش بیش از

اختصاص داده است .اين امر تا حد زيادي مرهون عملكرد

 0/4درصدي ،در ماه اكتبر در مقايسه با ماه سپتامبر 0/1

اقتصادي مطلوب آلمان (بزرگترين اقتصاد منطقه يورو) و

درصد (مطابق با انتظار) افزايش يافت .مهمترين عامل

حتي برخي از كشورها نظیر ايتالیا كه در گذشته رشد

كاهش رشد اين شاخص در ماه اكتبر نسبت به ماه قبل از

اقتصادي ضعیفي داشتند بوده است .بهبود قابلمالحظه

آن ،افت  2/4درصدي بهاي سوخت بوده است .تورم نیز از

بازار كار ،رشد بازارهاي صادراتي ،اتخاذ سیاستهاي

 2/2درصد در ماه سپتامبر به  2درصد در ماه اكتبر كاهش

فوقانبساطي بانك مركزي اروپا و بهتر شدن شرايط

يافت .مهمترين عامل كاهش تورم در ماه اكتبر ،افت قیمت

وامدهي ،همگي بر رشد اقتصادي منطقه يورو داللت دارد.

سوخت و وسايل نقلیه موتوري بوده است .بعد از افزايش

شاخص پیشنگر اعتماد اقتصادي منطقه يورو موسوم به

بهاي سوخت در اواخر ماه سپتامبر و اوايل ماه اكتبر در پي

 ZEWكه دورنماي اقتصادي  6ماه آتي را نشان ميدهد ،از

بروز طوفان در آمريكا ،بهاي سوخت در ادامه ماه اكتبر

 26/7واحد ماه اكتبر به  30/9واحد در ماه نوامبر سال

كاهش يافت .تورم پايه نیز از  1/7درصد در ماه سپتامبر به

جاري (بیش از پیشبیني بازار) افزايش يافت .پیشبینيها

 1/8درصد در ماه اكتبر رشد نمود .در ماه اكتبر بر خالف

از افزايش شاخص مذكور به  29/3واحد حكايت داشت36 .

ماههاي قبل از آن ،شاخص بهاي خدمات رشد  0/3درصدي

درصد از تحلیلگران انتظار دارند فعالیتهاي اقتصادي در

داشته است .افزايش بهاي اجاره مسكن ،خدمات پزشكي،

 6ماه آينده بهبود يابد 58/9 ،درصد انتظار دارند رشد

حمل و نقل و مخابرات از جمله عوامل رشد قیمتها در

فعالیتها ثابت باشد و فقط  5/1درصد از آنان انتظار وخیم

بخش خدمات بوده است.

شدن وضعیت اقتصادي را دارند .پس از انتشار آمار مذكور

افزايش تورم پايه در ماه اكتبر نشان داده عوامل موقتي كه

در هفته گذشته ،نرخ يورو در برابر دالر تقويت شد.

سبب كاهش تورم در ماههاي قبل شده بود ،كمرنگ شده و

در هفته گذشته ،آمار نهايي تورم ماه اكتبر منتشر شد .تورم

يا از میان رفته است .از آنجايي كه فدرال رزرو در

از  1/5درصد ماه سپتامبر به  1/4درصد در ماه اكتبر سال

تصمیمگیري براي افزايش نرخبهره ،شاخص قیمت مصرف

جاري كاهش يافت .اين رقم پايینترين سطح تورم طي سه

شخصي ( )PCEو تورم پايه را بیشتر از شاخص تورم كل

ماه اخیر بوده و با وجود آن كه كاهش بهاي پوشاك و

مدنظر قرار ميدهد ،به نظر ميرسد مسیر افزايش تورم در

خدمات ارتباطي در ماه اكتبر بیشترين فشار نزولي را بر آن
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

وارد نمود؛ افزايش بهاي سوخت تأثیر مثبتي در روند آن بر

بازار نفتخام

جاي گذاشته است .الزم به ذكر است ،تورم پايه كه نوسانات

توقف عمليات انتقال نفتخام از خط لوله  Keystoneآمريكا،

بهاي مواد غذايي و انرژي را در آن محاسبه نميگردد و

با ظرفيت 590هزار بشكه در روز ،باعث كاهش انتقال نفتخام از

معیار اصلي تصمیمات سیاسي بانك مركزي اروپا ميباشد

كانادا به كوشينگ آمريكا شده است .در اين ميان ،سطح

نیز در ماه اكتبر نسبت به ماه قبل با  0/2واحد درصد كاهش

ذخيرهسازي تجاري نفتخام آمريكا با  1/85ميليون بشكه كاهش

به  0/9درصد رسید .در میان كشورهاي منطقه يورو قبرس

به  457/14ميليون بشكه تنزل يافت .پااليشگران فعال در آسيا

با  0/4درصد كمترين و آلمان و اسپانیا يا  1/5و  1/7درصد

تشويق به خريد نفتخام بيشتر از بازار اروپا به جاي خليجفارس

بیشترين تورم را به خود اختصاص دادهاند .انتشار آمار

شدهاند.

مذكور سبب شد يورو در برابر دالر تضعیف شود و

قیمتهاي نفت در هفته گذشته با افزايش روبرو شدند .به

سیاستگذاران ريسك نزولي پیشبینيهاي تورمي در سال

طوري كه قیمت سبد نفتي اوپك با  0/65دالر در هر بشكه

آتي را افزايش دهند.

افزايش به  60/94دالر در هر بشكه رسید .در هفته مذكور،

ژاپن

قیمت نفتخامهاي شاخص برنت و وستتگزاساينترمديت

رشد تولید ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال جاري

نیز به ترتیب با  0/82و  1/43دالر در هر بشكه افزايش به

براي هفتمین فصل پیاپي ادامه يافت .تخمینهاي اولیه

 62/45و  57/33دالر در هر بشكه بالغ گرديد.

نشان ميدهد تولید ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال

توقف عملیات انتقال نفتخام از خط لوله  Keystoneبا

جاري نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل  1/4درصد

ظرفیت 590هزار بشكه در روز  ،باعث كاهش انتقال

افزايش يافته كه اندكي بیش از رشد  1/3درصدي مورد

نفتخام كانادا به كوشینگ آمريكا شده است .بر اساس

انتظار است .تولید ناخالص داخلي در سه ماهه سوم در

گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا( ،)EIAتحت تاثیر اين

مقايسه با سه ماهه دوم مطابق با پیشبینيها  0/3درصد

كاهش ،سطح ذخیرهسازي تجاري نفتخام آمريكا با 1/85

افزايش يافت .بخش عمده اين رشد اقتصادي ناشي از

میلیون بشكه كاهش به  457/14میلیون بشكه تنزل يافت.

افزايش  0/5درصدي تقاضاي خارجي (خالص صادرات)

كاهش اختالف قیمت نفتخام برنت با دبي كه بیشتر به

است كه  0/1واحد درصد بیشتر از میزان مورد انتظار بود.

دلیل افت تولید نفتخام در خلیجفارس ميباشد،

در اين سه ماهه ،مصارف سرمايهگذاري  0/2درصد افزايش

پااليشگران فعال در آسیا را تشويق به خريد نفتخام بیشتر

و مصرف خصوصي  0/5درصد كاهش يافتند كه هر دو 0/1

از بازار اروپا كرده است .در اروپا ،به ويژه شمالغرب اين

واحد درصد بیشتر از میزان مورد انتظار بود .كاهش مصرف

منطقه ،سودهاي پااليشي ضعیف براي فرآوردههاي

خصوصي با توجه به رشد قابل توجه  0/7درصدي آن در

میانتقطیر ،تقاضا براي نفتخامهاي غني از اين

سه ماهه گذشته ،شرايط مطلوب بازار كار و باال بودن

فرآوردههاي نفتي ،عليالخصوص نفتخامهاي وارداتي از

شاخص اعتماد مصرفكننده ،چندان نگرانكننده نیست.

آسیاي میانه را كاهش داده است .اين در حالي است كه افت

رشد تولید ناخالص داخلي سه ماهه دوم نیز از  2/5درصد

سودهاي پااليشي فرآوردههاي میانتقطیر در اروپا ،بیشتر

به  2/6درصد مورد بازبیني افزايشي قرار گرفت.

مربوط به كاهش تقاضا براي اين فرآوردههاي نفتي و فراهم
نبودن شرايط صادرات آنها به آمريكا ميباشد.
مطابق پیشبیني  ،EIAتولید نفتخام آمريكا در سال آينده
به رقم بيسابقه  9/95میلیون بشكه در روز خواهد رسید.

شماره331

2

http://opec.mop.ir

نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

كارشناسان بر اين عقیدهاند كه اين پیشبیني نه تنها خیلي

رشد تقاضا در كشورهاي  OECDدر سال جاري به 310

خوشبینانه است ،بلكه باعث ضرر به تولیدكنندگان نفتخام

هزار بشكه در روز خواهد رسید .همچنین مطابق اين

در آمريكا نیز خواهد شد .زيرا اين امر ،باعث فشار بر قیمت

گزارش ،تقاضاي نفت ژاپن با كاهش روبرو خواهد شد .به

نفتخام وستتگزاس اينترمديت خواهد شد و بازار نفت

طوري كه تقاضاي نفت اين كشور در سال جاري  110هزار

آمريكا را نامساعد خواهد كرد.

بشكه در روز نسبت به سال  2016كاهش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش ،رشد تقاضاي جهاني نفت در سال

تقاضاي جهانی نفت

 2018با تجديد نظر صعودي  80هزار بشكه در روز نسبت

بر اساس گزارش ماه نوامبر اداره اطالعات انرژي آمريكا(، )EIA

به گزارش ماه اكتبر  1/66میلیون بشكه در روز خواهد بود

رشد تقاضاي جهاني نفت در سال  2017با  40هزار بشكه در روز

و میزان تقاضاي جهاني به  99/87میلیون بشكه در روز بالغ

تجديد نظر نزولي معادل  1/31ميليون بشكه در روز برآورد شده

خواهد گرديد .بر اساس اين گزارش رشد تقاضا در سال

است .رشد تقاضاي جهاني نفت در سال  2018نيز با  80هزار

 2018از رشد تقاضا در سال جاري باالتر خواهد بود.

بشكه در روز تجديدنظر صعودي در مقايسه با گزارش ماه اكتبر

جدول( )1پیشبیني ماه نوامبر 2017اداره اطالعات انرژي

به  1/66ميليون بشكه در روز خواهد بود .رشد تقاضاي نفت چين،

آمريكا( )EIAبراي رشد تقاضاي نفت در مناطق مختلف

هند و آمريكا مهمترين عامل تاثيرگذار بر رشد تقاضاي جهاني

جهان را نشان ميدهد.

نفت در سال  2017خواهد بود.

جدول ( :)1پيشبينی رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان

تقاضاي نفت آمريكا در هفته منتهي به  17نوامبر سال 2017

(هزار بشكه در روز)

معادل  19/28ميليون بشكه در روز برآورد شده است كه اين رقم

2017

2018

نام كشور /منطقه

در مقايسه با هفته منتهي به دهم نوامبر سال  2017به ميزان

آمريكاي شمالي

130

430

 466هزار بشكه در روز كاهش نشان ميدهد .باالترين تقاضاي

كانادا

20

20

مكزيك

-50

0

آمريكا

160

410

60

50

اروپا

210

30

روسیه

50

50

خاورمیانه

70

210

رشد تقاضاي جهاني نفت در سال  2017با  40هزار بشكه

چین

400

350

ژاپن

-110

-110

در روز تجديدنظر نزولي به  1/31میلیون بشكه در روز

هند

100

270

خواهد رسید .بدين ترتیب ،تقاضاي جهاني نفت در سال

آفريقا

130

140

 2017برابر  98/21میلیون بشكه در روز خواهد بود.

كشورهايOECD

320

400

كشورهايNon OECD

990

1,260

همچنین رشد تقاضاي نفت چین و هند و آمريكا در سال

تقاضاي جهاني

1,310

1,660

نفت هند در سال جاري در سهماهه چهارم رخ خواهد داد كه اين
رقم در حدود  4/78ميليون بشكه در روز خواهد بود.

برزيل

تقاضاي نفت

مطابق گزارش ماه نوامبر  2017اداره اطالعات انرژي آمريكا،

منبعOPEC :

 2017به ترتیب برابر  100 ، 400و  160هزار بشكه در روز
خواهد بود كه اين كشورها مهمترين عوامل مؤثر بر رشد

آمریكا

تقاضاي جهاني نفت در سال جاري هستند .تقاضاي نفت

مطابق گزارش  ، EIAتقاضاي نفت آمريكا در هفته منتهي

اين كشورها در سال  ،2017به ترتیب به  4/56 ، 12/85و

به  17نوامبر سال  2017معادل  19/28میلیون بشكه در

 19/85میلیون بشكه در روز خواهد رسید.
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دهم نوامبر سال  2017به میزان  466هزار بشكه در روز

بازار فرآوردههاي نفتی

كاهش نشان ميدهد .در اين راستا تقاضاي بنزين اين كشور

حجم صادرات بنزين در بازار داخلي آمريكا افزايش يافته است.

با افزايش  423هزار بشكه در روز ،طي دوره مذكور به 9/59

بازار اروپا با مازاد عرضه بنزين روبرو گرديده است .سودهاي

میلیون بشكه در روز رسید .تقاضاي سوختجت/نفتسفید

پااليشي بنزين و گازوئيل در بازار آسيا چشمگير شده است.

در مدت زمان مذكور به دنبال كاهش سفرهاي هوايي در
اين كشور ،با كاهش  164هزار بشكه در روز به 1/63

آمریكا

میلیون بشكه در روز رسید .همچنین تقاضاي

انجام تعمیرات دورهاي در برخي واحدهاي تولید بنزين و

پروپان/پروپیلن در هفته منتهي به  17نوامبر سال 2017

گازوئیل در پااليشگاههاي فعال در آمريكا ،به ويژه پااليشگاه

در مقايسه با هفته  21نوامبر سال  2017با كاهش 403

 240هزار بشكه در روز "اكسون موبیل" باعث كاهش عرضه

هزار بشكه در روز به  1/119میلیون بشكه در روز رسید

اين فرآوردههاي نفتي در اين منطقه شده است .اين درحالي

كه در راستا كاهش فعالیت صنايع پتروشیمي در اين كشور

است كه كمبود عرضه بنزين و گازوئیل در سواحل شرقي

بود.

آمريكا ،حجم صادرات اين فرآورده نفتي را از خلیجمكزيك
به آن منطقه افزايش داده است.

هند

توقف ناگهاني عملیات پااليشي در چندين واحد كاتالیستي

مطابق گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،سال جاري،

در پااليشگاههاي فعال در خلیجمكزيك ،همراه با انجام

باالترين تقاضاي نفت هند در سهماهه چهارم سال 2017

تعمیرات دورهاي در چندين پااليشگاه ديگر در آن منطقه،

رخ خواهد داد كه اين رقم در حدود  4/78میلیون بشكه در

كاهش تقاضا براي نفتكوره را به دنبال داشته است.

روز خواهد بود .در مجموع ،تقاضاي نفت هند در سال 2017

جدول( :)2قيمت انواع فرآوردههای نفتی در خليج مكزيك

با  100هزار بشكه در روز افزايش روبرو خواهد شد .افزايش

(دالر در هربشكه(

فروش موتورهاي سواري و مصرف بخش خانگي در اين
كشور ،مهمترين عوامل موثر بر رشد تقاضاي نفت اين كشور
بنزين
گازوئیل
نفتكوره

در سال  2017خواهند بود .بر اساس اين گزارش ،روند
فزاينده تقاضاي نفت هند در سال  2018نیز ادامه خواهد

هفته منتهی به 24

اختالف نسبت به هفته

نوامبر

منتهی به  17نوامبر

72/85
72/41
54/26

-1/44
0/55
-0/48

منبع :اوپك

داشت و با رشدي معادل  270هزار بشكه در روز به 4/56
میلیون بشكه در روز خواهد رسید .در سال  ، 2018باالترين

اروپا

میزان تقاضاي نفت هند در سهماهه دوم سال رخ خواهد

انجام تعمیرات دورهاي در برخي واحدهاي تولید بنزين و

داد كه اين رقم معادل  4/95میلیون بشكه در روز است.

گازوئیل در پااليشگاههاي فعال در آمريكا ،به ويژه پااليشگاه
 240هزار بشكه در روز "اكسون موبیل" باعث كاهش عرضه
اين فرآوردههاي نفتي در اين منطقه شده است .اين درحالي
است كه كمبود عرضه بنزين و گازوئیل در سواحل شرقي
آمريكا ،حجم صادرات اين فرآورده نفتي را از خلیجمكزيك
به آن منطقه افزايش داده است.
توقف ناگهاني عملیات پااليشي در چندين واحد كاتالیستي
در پااليشگاههاي فعال در خلیجمكزيك ،همراه با انجام
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تعمیرات دورهاي در چندين پااليشگاه ديگر در آن منطقه،

سال  2027به صادركنندۀ خالص نفت خام تبديل خواهد شد .در

كاهش تقاضا براي نفتكوره را به دنبال داشته است.

هفته گذشته شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال در آمريكا
نسبت به هفته قبل از آن با  8دستگاه افزايش به  923دستگاه

جدول( :)3قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار رتردام
(دالر در هربشكه)

بنزين
گازوئیل
نفتكوره

هفته منتهی به 24

اختالف نسبت به هفته

نوامبر

منتهی به  17نوامبر

81/23
75/64
54/42

0/7
1/1
-0/21

رسيد كه  330دستگاه بيشتر از سال قبل است.
ونزوئال

بنابر گزارش بلومبرگ ،شركت نفت دولتي ونزوئال
) (PDVSAقصد دارد دفتري در سوئیس بازگشائي كند.

منبع :اوپك

اين اقدام شركت نفت ونزوئال ،در پي تشديد تحريمهاي
آمريكا علیه اين كشور صورت ميپذيرد .اين شركت در

آسیا

زوريخ-سوئیس و با سرمايه  100هزار فرانك سوئیس به

كاهش عرضه نفتا در بازار آسیا كه به عنوان خوراك

ثبت رسیده است و نقل و انتقاالت مالي براي

واحدهاي بنزينسازي از آن استفاده ميشود ،باعث تقويت

سرمايهگذاريهاي الزم و خريد تجهیزات مورد نیاز صنعت

قیمت بنزين شده است .عالوه براين ،تقاضا براي اين

نفت ونزوئال را انجام خواهد داد.

فرآورده نفتي از سوي كارخانجات پتروشیمي نیز افزايش
يافته است .افزايش چشمگیر تقاضاي گازوئیل در بازار

الجزایر

سنگاپور ،سودهاي پااليشي اين فرآورده میانتقطیر را به

شركت نفت الجزاير ) (Sonatrachو شركت بیكرهیوز در

شدت افزايش داده است.

تولید تجهیزات موردنیاز صنعت نفت در داخل الجزاير

مازاد عرضه نفتكوره در بازار آسیا كه بیشتر به دلیل

مشاركت ميكنند .اين دو شركت واحد تولید تجهیزات

افزايش صادرات اين فرآورده سنگین پااليشگاهي از سوي

صنعت نفت در الجزاير را با سرمايهگذاري  45میلیون دالر

كرهجنوبي ميباشد ،باعث تضعیف قیمت نفتكوره گرديده

آغاز ميكنند كه  51درصد سهام آن در اختیار سوناتراك و

است.

 49درصد آن متعلق به بیكر هیوز خواهد بود.
جدول ( :)4قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار سنگاپور
(دالر در هر بشكه)

ایاالت متحدۀ آمریكا

هفته منتهی به

اختالف نسبت به هفته

 24نوامبر

منتهی به  17نوامبر

بنزين

77/13

0/46

اياالت متحدۀ آمريكا ظرف ده سال آينده و از سال 2027

گازوئیل

75/03

1/29

نفتكوره

56/55

-0/02

به صادركنندۀ خالص نفتخام تبديل خواهد شد .گزارش

آژانس بینالمللي انرژي ) (IEAپیشبیني نموده است كه

اين آژانس ميافزايد رشد تولید نفت آمريكا در فاصلۀ

منبع :اوپك

سالهاي  2010تا  2025بیشترين مقدار خواهد بود كه اين

عرضه نفت

مقدار رشد توسط هیچ كشور تولیدكنندۀ ديگري تجربه

بنابر گزارش بلومبرگ ،شركت نفت دولتي ونزوئال قصد دارد

نشده است.

دفتري در سوئيس بازگشائي كند .شركت نفت الجزاير و شركت

تعداد دكلهاي حفاري فعال

بيكرهيوز در توليد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در داخل

در هفته گذشته شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال

الجزاير مشاركت ميكنند .آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني

در آمريكا نسبت به هفته قبل از آن با  8دستگاه افزايش به

نموده است كه اياالت متحدۀ آمريكا ظرف ده سال آينده و از
شماره331
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 923دستگاه رسید كه  330دستگاه بیشتر از سال قبل

در روز نسبت به مدت مشابه سال  2016به  3/07میلیون

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

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

با  9دستگاه افزايش به  747دستگاه رسید .اين رقم نسبت

عربستان سعودي به كرهجنوبي در ماه سپتامبر  2017در

به مدت مشابه سال قبل 273 ،دستگاه افزايش نشان

مقايسه با مدت مشابه سال  2016با افزايش  22هزار بشكه

ميدهد .شمار دكلهاي حفاري فعال در كانادا نیز نسبت به

در روز به  936هزار بشكه در روز رسید .اين كشور با داشتن

هفته قبل با  7دستگاه افزايش به  215دستگاه رسید .در

سهم  30/5درصدي از واردات نفتخام كرهجنوبي در

ماه اكتبر شمار دكلهاي حفاري فعال در ساير نقاط جهان

جايگاه نخستین صادركننده نفتخام به اين كشور قرار دارد.

(به غیر از آمريكا و كانادا) نیز با  20دستگاه افزايش به 951

صادرات نفتخام ايران به كرهجنوبي در ماه سپتامبر 2017

دستگاه رسید.

در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  98هزار بشكه در

جدول( :)5تعداد دكلهای حفاری فعال در آمريكا ،كانادا و ساير نقاط جهان(دستگاه)
منطقه/كشور

تاريخ
شمارش

اياالت متحده

 22نوامبر

آمريكا

2017

تعداد

تغييرات نسبت
به آخرين
شمارش

روز افزايش يافت و به  504هزار بشكه در روز رسید .اين

تغييرات
نسبت به سال
قبل

كشور با سهم  17/4درصدي از واردات نفتخام كرهجنوبي
در جايگاه دومین صادركننده نفتخام به اين كشور قرار

دكل های نفتی

كانادا

 22نوامبر

747
107

+9
-2

+273

گرفت.
در ماه سپتامبر  2017واردات نفتخام كرهجنوبي از كويت

+13

2017

با كاهش  100هزار بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال

جمع دكل های نفتی و گازی
اياالت متحده

 22نوامبر

آمريكا

2017

كانادا

 22نوامبر

923
215

+8
+7

+330

گذشته به  391هزار بشكه در روز رسید .كويت با داشتن

+41

سهم  15درصدي از واردات اين كشور ،سومین صادركننده

2017
ساير نقاط
جهان

اكتبر

951

+20

نفتخام به كرهجنوبي است .سهم عراق از واردات نفتخام

+31

كرهجنوبي  8/7درصد است و اين كشور با صادرات 268

2017

منبع :شركت بیكر هیوز

هزار بشكه در روز نفتخام به كرهجنوبي در ماه سپتامبر
 2017در جايگاه چهارمین صادركننده نفتخام به اين

تجارت نفت

كشور قرار دارد .صادرات نفتخام امارات متحده عربي به

واردات نفتخام كرهجنوبي در ماه سپتامبر  2017با كاهش 69

كرهجنوبي در ماه سپتامبر  2017به میزان  33هزار بشكه

هزار بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال  2016به 3/07

در روز كاهش يافت و به  219هزار بشكه در روز رسید و

ميليون بشكه در روز رسيد .در ماه سپتامبر ايران با سهم 17/4

اين كشور با سهم  7/1درصدي از واردات اين كشور در

درصدي از واردات نفتخام كرهجنوبي در جايگاه دومين

جايگاه پنجمین صادركننده به كرهجنوبي قرار گرفت .در

صادركننده نفتخام به اين كشور قرار گرفت .واردات نفتخام

ماه سپتامبر  2017صادرات نفتخام قطر به كرهجنوبي در

چين در ماه سپتامبر  2017نسبت به ماه اوت  1ميليون بشكه در

مقايسه با مدت مشابه سال  2016معادل  52هزار بشكه در

روز افزايش يافت و به  9ميليون بشكه در روز رسيد.

روز كاهش يافت و به  164هزار بشكه در روز رسید .سهم
قطر از واردات نفتخام كرهجنوبي  5/3درصد ميباشد و اين

كرهجنوبی

كشور در جايگاه ششمین صادركننده نفت به كرهجنوبي

بر اساس گزارش نشريه هفتگي ،PIWواردات نفتخام

قرار دارد.

كرهجنوبي در ماه سپتامبر  2017با كاهش  69هزار بشكه
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نمودار( :)1مهمترين صادركنندگان نفتخام به كره جنوبی در ماه سپتامبر (2017درصد)

ساير13/3 ,
قطر5/3 ,

عربستان سعودي,
30/5

امارات متحده عربي7/1 ,
عراق8/7 ,
ايران17/4 ,
كويت15/0 ,

ساير

قطر

امارات متحده عربي

كويت

عراق

ايران

عربستان سعودي

منبع :اوپك

نوامبر  2017به ترتيب در سطح  58/11و  63/84دالر در هر

هند

بشكه قرار گرفت.

بر اساس گزارش ماه نوامبر دبیرخانه اوپك واردات نفتخام
چین در ماه سپتامبر  2017نسبت به ماه اوت  1میلیون

بازار بورس نیویورک (نایمكس)

بشكه در روز افزايش يافت و به  9میلیون بشكه در روز

در 27نوامبر  ،2017قیمت نفتخام وستتگزاساينترمديت

رسید و در حال حاضر چین بزرگترين واردكننده نفتخام

در قراردادهاي آتي يكماهه بازار بورس نیويورك با افزايش

در دنیا محسوب ميشود و از آمريكا پیشي گرفته است.

 1/35دالر در هر بشكه در مقايسه با  13نوامبر  2017در

روسیه ،آنگوال و عربستانسعودي مهمترين صادركنندگان

سطح  58/11دالر در هر بشكه قرار گرفت .همچنین در اين

نفتخام به چین ميباشند و سهم اين كشورها در واردات

بازار قیمت نفتخام وستتگزاساينترمديت در قراردادهاي

چین به ترتیب  13 ،17و  12درصد است .همچنین واردات

آتي دوماهه و سهماهه در تاريخ فوق به ترتیب در سطح

نفتخام چین از روسیه ،آنگوال و عربستانسعودي به ترتیب

 58/16و  58/08دالر در هر بشكه قرار گرفت .بر اساس

 155 ،504و  179هزار بشكه در روز افزايش يافت.

قیمتهاي  27نوامبر  2017منحني فوروارد در اين بازار،
در حالت بكوارديشن قرار دارد اما در دو ماه اول كونتاگو

بازارهاي مالی نفت

است و سپس به حالت بكوارديشن تبديل ميشود .به عقیده

در  27نوامبر  ،2017قيمت نفتخامهاي وستتگزاساينترمديت

كارشناسان ،مهمترين دلیل در بازار آتي براي تغییر به

و برنت در قراردادهاي آتي يک ماهه بازارهاي بورس نيويورک

حالت بكوارديشن بازار ،افزايش تقاضا در بازار تكمحموله

(نايمكس) و بورس لندن(آيس) به ترتيب با افزايش  1/35دالر

ميباشد .همچنین با توجه به تغییر حالت بازار به

در هر بشكه و افزايش  68سنت در هر بشكه در مقايسه با 13

بكوارديشن احتمال كاهش ذخیرهسازي در ماههاي آينده
بیشتر شده است .اين شرايط را ميتوان در نمودار()2
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مشاهده كرد .حجم قراردادهاي فعال آتيها در اين بازار در

نفتخام برنت در قراردادهاي آتي دوماهه و سهماهه در اين

 27نوامبر  2017معادل  576هزار قرارداد بود كه در مقايسه

تاريخ به ترتیب در سطح  63/38و  63/09دالر در هر بشكه

با  13نوامبر  2017حدود  211هزار قرارداد افزايش يافت.

قرار داشت .بر اساس قیمتهاي  27نوامبر  2017موقعیت
اين بازار نیز مشابه بازار نايمكس است و بازار در حالت

بازار بورس لندن (آیس)

بكوارديشن قرار گرفته است كه اين شرايط احتمال كاهش

در  27نوامبر  ،2017قیمت نفتخام برنت در قراردادهاي

سطح ذخیرهسازي در بازار را افزايش ميدهد .حجم

آتي يكماهه بازار بورس لندن با افزايش  68سنت در هر

قراردادهاي فعال آتيها در اين بازار در  27نوامبر 2017

بشكه در مقايسه با  13نوامبر  2017در سطح  63/84دالر

معادل  218هزار قرارداد بود كه در مقايسه با  13نوامبر

در هر بشكه قرار گرفت .همچنین در اين بازار قیمت

 ، 2017كاهش  297هزار قراردادي را نشان ميدهد.

نمودار( : )2قيمت ماههای آينده نفتخام برنت در معامالت آتی بازار بورس لندن و نفتخام وستتگزاساينترمديت در معامالت آتی نايمكس در
تاريخ 27نوامبر ( 2017-دالر در هر بشكه)

۶۵
۶۳
۶۱
۵۹
۵۷
۵۵
۵۳
۵۱
۴۹
۴۷
۴۵

 2023اكتبر

 2023ژوئیه

 2023آوريل

 2023ژانويه

 2022اكتبر

 2022ژوئیه

 2022آوريل

 2022ژانويه

 2021اكتبر

 2021ژوئیه

 2021آوريل

 2021ژانويه

 2020اكتبر

 2020ژوئیه

 2020آوريل

 2020ژانويه

 2019اكتبر

 2019ژوئیه

 2019آوريل

 2019ژانويه

 2018اكتبر

 2018ژوئیه

 2018آوريل

Nymex

 2018ژانويه

ICE

منبع :گروه انرژي CME

بازار گاز
قیمت تكمحمولههاي الانجي در بازار گاز جنوبغرب

اروپا و تركیه افزايش يافت .قیمت گاز در قراردادهاي

اروپا افزايش يافت .براساس سیاست هاي انرژي چین ،سهم

بلندمدت صادرات گاز شركت گازپروم روسیه به اروپا تا

گاز در سبد انرژي اين كشور بايستي از  5/9درصد در سال

پايان سال  2017به  5/25دالر در میلیون بيتييو خواهد

 2015به  15درصد تا سال  2030افزايش يابد .در ماه

رسید

نوامبر صادرات محمولههاي الانجي آمريكا به جنوبغرب
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نمودار ( :)3قيمت گاز در چهار بازار اصلی (دالر به ازای هر ميليون بیتیيو)

منبع :نشريه جهاني گاز

قیمت گاز

دالر در میلیون بيتييو افزايش يافت .افزايش تقاضاي

در بازار گاز شمال شرق آسیا ،قیمت تكمحمولههاي

اسپانیا و افزايش مصرف گاز در بخش نیروگاهي اين كشور

النجي براي تحويل  4و  8هفتهاي به دلیل كاهش

عامل اصلي افزايش قیمت تكمحمولهها در بازار گاز اروپا

درخواستهاي خريد و افزايش عرضه تكمحمولهها به بازار،

نسبت به هفته گذشته است .در عین حال درخواستهاي

بدون تغییر نسبت به گزارش هفته گذشته در سطح 9/70

خريد تركیه و يونان براي خريد تكمحمولهها عامل ديگر

دالر در هر میلیون بيتييو باقي ماند .در اين منطقه،

افزايش قیمت تكمحمولهها در بازار گاز اروپا است .در

درخواستهاي خريداران براي خريد تكمحمولهها در بازار

منطقه جنوب غرب اروپا ،واردات تكمحمولههاي به دلیل

پس از خريد  9محموله الانجي از سوي شركت "كوگاز"

افزايش قیمت گاز در اسپانیا و بازار شمال شرق آسیا براي

كرهجنوبي و تحويل در ماههاي دسامبر و ژانويه و تأمین

دومین هفته متوالي كاهش يافت .انتظار ميرود كاهش

تقاضاي فصل زمستان به صورت قابل مالحظهاي كاهش

دماي هوا فصل زمستان و افزايش تقاضا مجدداً باعث

يافت .درخواستهاي خريد كشورهاي منطقه جنوب آسیا و

افزايش واردات تكمحمولههاي الانجي به بازار گاز

هند نیز نسبت به گزارش هفته گذشته كاهش يافت .طبق

جنوبغرب اروپا شود.

اطالعات موجود بازار ،قیمت تكمحمولهها در بازار آسیا

عرضه

براي تحويل در ماه دسامبر در محدوده  9/50-9/70دالر

چين :تولید گاز سه شركت بزرگ دولتي چین در  9ماهه

در میلیون بيتييو ارزيابي شده است.

اول سال  ،2017به دلیل سیاستهاي دولت براي كاهش

در بازار گاز جنوبغرب اروپا قیمت تكمحمولههاي الان-

آلودگي وافزايش سهم گاز در سبد انرژي اين كشور با 8/5

جي نسبت به هفته گذشته با  30سنت افزايش به 8/30

درصد افزايش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 89/8
میلیارد مترمكعب رسید .طبق سیاستهاي انرژي چین،
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سهم گاز در سبد انرژي اين كشور بايستي از  5/9درصد

گاز داخلي چین تولید  86/4درصد بود .كل تولید گاز

در سال  2015به  8-10درصد تا سال  2020و  15درصد

داخلي چین در  9ماه ابتداي سال  ،2017با  9/1درصد

تا سال  2030افزايش يابد .در عین حال شركتهاي دولتي

افزايش( 9میلیارد مترمكعب) نسبت به زمان مشابه سال

نقش تعیینكننده در افزايش تولید داخلي گاز و واردات

گذشته به  109میلیارد مترمكعب رسید .در عین حال ،رشد

الانجي و تأمین امنیت تقاضاي گاز خواهند داشت .كاهش

تولید گاز از پیشبیني اداره ملي انرژي چین مبني بر رشد

تولید نفت عامل ديگر افزايش اهمیت نقش گاز در سبد

تولید گاز به میزان  24درصد در سال  ،2017نسبت به سال

انرژي چین است .تولید گاز چین در سال  2015به حداكثر

 2016و تولید  170میلیارد مترمكعب گاز ،در سطح

رسید و عدم افزايش قیمتهاي نفت در جهان تاكنون مانع

پائینتري قرار دارد .در صورت حفظ تولید كنوني گاز ،كل

از سرمايهگذاري شركتهاي دولتي براي افزايش تولید نفت

تولید گاز چین تا پايان سال  2017به  145میلیارد

شده است.

مترمكعب خواهد رسید.

در  9ماه ابتداي سال  ،2017سهم سه شركت دولتي
"سینوپك" ،سيانپيسي" و "سياناواوسي" از كل تولید
جدول ( : )6توليد گاز شركتهای دولتی چين در  9ماه ابتدای سال ( 2017میلیون مترمكعب)

 9ماه ابتدای سال

 9ماه ابتدای سال

درصد تغيير نسبت به

2017

2016

سال 2016

پتروچاينا(میلیون مترمكعب)

65/5

62/41

4/94

سینوپك(میلیون مترمكعب)

18/88

15/61

21

سياناواوسي(میلیون مترمكعب)

5/49

4/83

13/75

كل تولید سه شركت بزرگ دولتي (میلیارد مترمكعب)

89/86

82/84

8/48

كل تولید گاز شركتهاي دولتي (میلیارد مترمكعب)

90/89

83/79

8/48

كل تولید گاز چین

108/72

99/65

9/10

منبع :آمار شركتهاي تولید كننده ،اداره ملي آمار چین

بر اساس برنامه سیزدهم اقتصادي چین ،تولید گاز اين

از افزايش تولید گاز چین در سال  ،2017ناشي از افزايش

كشور بايستي از  135میلیارد مترمكعب در سال  2015به

تولید از منابع گاز غیرمتعارف بوده است .در اين شرايط

 207میلیارد مترمكعب در سال  2020افزايش يابد .در

كاهش قیمت تكمحمولههاي الانجي و قیمت پائین

صورت عدم افزايش رشد تولید گاز از سطوح فعلي ،تولید

زغالسنگ باعث عدم تمايل خريدران براي مصرف گاز شده

گاز چین تا سال  2020به  190میلیارد مترمكعب در سال

است .عالوه بر اين به منظور افزايش مصرف گاز و كاهش

خواهد رسید.

آلودگي ،قیمت گاز شهري نسبت به سال  2015به میزان

در حال حاضر كاهش قیمتهاي الانجي ،قیمتگذاري

 30درصد تنزل يافته و باعث شده تا سرمايهگذاري براي

دولتي گاز و فاصله طوالني بین مناطق تولید او بازارهاي

افزايش تولید گاز تنزل يابد.

مصرف به دلیل عدم وجود شبكه انتقال گاز از مناطق

تجارت گاز

جنوبي به شمال اين كشور ،مهمترين موانع شركتهاي

صادرات محمولههاي الانجي آمريكا به جنوبغرب اروپا و

دولتي براي افزايش تولید گاز است .بخش قابل مالحظهاي

تركیه به دلیل افزايش قیمتهاي گاز در اين منطقه افزايش
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يافت .حذف بند محدوديت مقصد و قیمتگذاري فوب

دلیل عدم اتصال به شبكه گسترده توزيع گاز اروپا و تركیه

محمولههاي الانجي آمريكا به برداشتكنندگان

(به دلیل افزايش تقاضاي گاز در زمستان) تا كنون مقصد

محمولههاي الانجي از مجتمعهاي الانجي آمريكا امكان

اصلي محمولههاي الانجي آمريكا بوده است .در حالیكه در

عرضه اين محمولهها در بازارهاي با قیمت باالتر را داده

ماه اكتبر هیچ محموله الانجي از آمريكا به اروپا صادر

است .تا كنون قیمتهاي پائین واردات گاز در قراردادهاي

نگرديد ،افزايش قیمت گاز در بازارهاي اصلي منطقه جنوب

بلندمدت واردات گاز از طريق خطلوله از روسیه و نروژ مانع

اروپا مجدداً باعث افزايش صادرات محمولههاي الانجي

از فروش قابل مالحظه محمولههاي الانجي آمريكا در

مجتمع "سابینپس" آمريكا به اين منطقه شده است.

منطقه شمال اروپا شده است .كشورهاي جنوب اروپا نیز به
جدول ( :)7واردات الانجی منطقه اروپا از امريكا از ابتدای سال (2017محموله)

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

مه

ايتالیا

ژوئن

ژوئیه

1

1

لیتواني
مالت

1

1

1

هلند

1

لهستان

1

پرتغال

2

اسپانیا

2

2

تركیه

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

انگیس
كل

اوت

سپتامبر اكتبر

نوامبر

1
4

6

1

4

1

3

5

4

منبع :پالتس

قیمت گاز در بازارهاي اصلي جنوب اروپا به دلیل تنزل

موجب اقتصادي شدن صادرات محمولههاي الانجي

تولید برق از منابع برق-آبي ،رشد مصرف گاز در بخش

آمريكا به جنوب اروپا شده است .در حاليكه در سال ،2016

نیروگاهي و كاهش تولید برق هستهاي فرانسه افزايش يافت.

بیشتر محمولههاي الانجي آمريكا به آمريكا جنوبي و

در بازار گاز "پيويبي" اسپانیا و "تيآراس" فرانسه قیمت

خاورمیانه صادر شد ،افزايش اخیر قیمت تكمحمولهها در

گاز در قراردادهاي ماه دسامبر به  8/8میلیون دالر در

بازار شمالشرق آسیا و جنوب اروپا باعث تنزل صادرات

میلیون بيتييو رسید .در حال حاضر ،هزينه حمل

محمولههاي الانجي آمريكا به اين منطقه و افزايش

محمولههاي الانجي آمريكا به اروپا نسبت به شمالشرق

صادرات به شمالشرق آسیا و جنوب اروپا شده است.

آسیا  1دالر در میلیون بيتييو پائینتر است و اين امر
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نمودار (:)6واردات كنندهگان مهم الانجی امريكا(تعداد محموله)

منبع :پالتس

روسيه :طبق اعالم شركت گازپروم روسیه قیمت گاز در

انتظار ميرود تا پايان سال  ،2017در همین سطح باقي

قرادادهاي بلندمدت صادرات گاز به اروپا تا پايان سال

بماند.

 2017به  5/25دالر در میلیون بيتييو خواهد رسید .عالوه

كاهش قیمت گاز در قراردادهاي بلندمدت صادرات گاز به

بر اين ،شركت گازپروم اقدام به صادرات الانجي به

شمال اروپا تا كنون مانع از واردات الانجي آمريكا به اين

كشورهاي منطقه جنوب اروپا كه در حال حاضر به شبكه

منطقه شده است .در حال حاضر قیمت محمولههاي

خط لوله توزيع گاز اروپا متصل نميباشند ،خواهد نمود.

الان جي آمريكا براي صادرات به بازار اروپا در محدوده

براساس پیشبیني شركت گازپروم ،صادرات گاز اين شركت

 7/8-33/15دالر در میلیون بيتييو است كه به مقدار قابل

از طريق خط لوله به اروپا در سال  2017به باالترين میزان

مالحظهاي بیشتر از قیمت گاز در قراردادهاي صادرات گاز

مشاهده شده تاكنون ( 190میلیارد مترمكعب در سال)

شركت گازپروم به اروپا است .در عین حال بخشي از واردات

افزايش خواهد يافت .در نه ماهه ابتداي سال ،2017

الانجي توسط برخي كشورهاي منطقه اروپا مانند لیتواني

متوسط قیمت گاز در قراردادهاي بلندمدت صادرات گاز

و لهستان ،كاهش وابستگي به واردات گاز از روسیه است.

شركت گازپروم 5/25 ،دالر در میلیون بيتييو بوده است و

همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام و فرآورده  :علياكبر ديزجخليلي ،تحوالت اقتصادي :محمدامين نادريان ،تحوالت عرضه جهاني نفت :امين شكري ،تحوالت تقاضا،
تجارت و بازارهاي بورس و مالي نفت :حسام مردان تبار  ،تحوالت بازار گاز :علي عليآبادي و عبدالرضا نيسي ،آمار :اداره اطالعات و خدمات رايانهاي مديريت
كل اوپك و روابط با مجامع انرژي
ويرايش كلي مطالب :علياكبر ديزجخليلي؛
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :محمد صادق نوروزي
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