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در اين شماره خواهيد خواند:
نگرانيهاي سياسي ،خوشبينيها پيرامون دورنماي بزرگترين اقتصاد منطقه يورو(آلمان) را كاهش داده است.

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

كشورهاي عضو اوپک و روسيه به تداوم و پايبندي به اجر اي كاهش توليد توافق شده تاكيد كردند.

هفته منتهی به

توليد نفت رستي آمريکا در سال جديد ميالدي افزايش خواهد يافت.

متوسط از

تغییرات

شاخصهاي

تقاضاي نفت آلمان ،فرانسه ،ايتاليا و انگليس به  7/178ميليون بشکه در روز افزايش يافت.

 29دسامبر

ابتداي سال

نسبت به هفته

نفتخام

سطح ذخيرهسازي بنزين در سنگاپور با كاهش مواجه گرديده است.

2017

گذشته

2017

شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال در آمريکا با  2دستگاه كاهش به  929دستگاه رسيد.

سبد اوپك

63/99

1/82

52/43

واردات نفتخام چين با  1/7ميليون بشکه در روز كاهش به  7/3ميليون بشکه در روز تنزل يافت.

دبليو تي آي

59/97

2/10

50/82

برنت

65/66

1/62

54/17

دوبي

63/78

1/94

53/08

عمان

63/49

1/59

53/22

سبك ايران

65/77

2/41

52/36

سنگين

62/98

1/97

51/71

تقاضاي گاز كرهجنوبي در سال  2018كاهش خواهد يافت.
آلمان به هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي خود در سال  2020دست نخواهد يافت.
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اختالف قیمت نفتخام هاي شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته
نسبت به هفته

تفاوت قيمت
دبليوتيآي
و برنت

-5/69



0/48

1/88



-0/32

-3/81



0/16

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

64/47

42/58

شاخصهاي بورس در پایان  2ژانویه 2018

هفته منتهی به  29دسامبر 2017

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

شخصي موسوم به  PCEدر ماه نوامبر در مقايسه با اكتبر

اقتصاد جهانی

 0/2درصد و در مقايسه با ماه نوامبر سال گذشته  1/8درصد

درآمدهاي شخصي آمریکا در ماه نوامبر  0/3درصد در مقياس

افزايش يافت .شاخص قيمت مخارج مصرف شخصي پايه

ماهانه افزایش و به روند رشد مطلوب خود ادامه داد .شاخص
فضاي كسب و كار آلمان( )IFOاز  117/5واحد در ماه نوامبر به

نيز در ماه نوامبر در مقايسه با نوامبر سال گذشته  1/5درصد

 117/2واحد در ماه دسامبر سال جاري افت نمود .شاخص بهاي

افزايش يافت و  0/1واحد درصد بيش از ميزان آن در ماه

مسکن نوساز در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 5/1

اكتبر بود.

درصد رشد نمود.

منطقه یورو

آمریكا

شاخص فضاي كسب و كار آلمان( )IFOاز  117/5واحد ماه

در پي افزايش  0/4درصدي درآمدهاي شخصي در ماه

نوامبر به  117/2واحد در ماه دسامبر سال جاري افت نمود.

اكتبر ،در ماه نوامبر نيز شاهد افزايش  0/3درصد در مقياس

بازار انتظار داشت شاخص مذكور در ماه دسامبر به 117/6

ماهانه بوديم .در ماه نوامبر بيشترين رشد درآمدهاي

واحد افزايش يابد .نگرانيهاي سياسي عامل اصلي افت

شخصي مربوط به افزايش  0/4درثدي حقوق و دستمزدها

وضعيت آتي كسب و كار بوده و خوشبينيها پيرامون

بوده كه حدود  47درصد درآمدهاي شخصي را تشکيل

دورنماي بزرگترين اقتصاد منطقه يورو را نيز كاهش داده

ميدهد .به نظر ميرسد برخالف روند چند سال گذشته،

است .همچنين ،شاخص انتظارات كسب و كار از  111واحد

نسبت حقوق و دستمزدها در مقايسه با ساير اقالم مربوط

ماه نوامبر به  109/5واحد در ماه دسامبر كاهش يافت .الزم

به درآمدها ،همراه با كاهش نرخ بيکاري ،در حال افزايش

به ذكر است كه طي ماه دسامبر شاخص انتظارات پيرامون

است .بعد از حقوق و دستمزدها ،بيشترين رشد درآمدهاي

بهبود وضعيت كسبوكار در ميان توليدكنندگان و

شخصي از محل رشد  0/7درصدي درآمدهاي حاصل از

عمدهفروشان افت نموده ،اما در ميان سازندگان و

داراييها و  0/6درصدي درآمد اجاره ايجاد شده است.

خردهفروشان رشد يافته است.

در ماه نوامبر مخارج مصرف شخصي در مقايسه با ماه اكتبر

چین

 0/6درصد افزايش يافت كه بيش از ارقام پيشبيني شده و

شاخص بهاي مسکن نوساز در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه

رشد  0/2درصدي ماه اكتبر بود .با رشد بهتر از انتظار

سال گذشته  5/1درصد رشد نمود .شاخص مذكور در اين

مخارج مصرف شخصي در ماه اكتبر ،پيشبيني ميشود در

ماه براي بيست و ششمين ماه متوالي از سير صعودي

ماه نوامبر خردهفروشي رشد خوبي داشته باشد .مخارج

برخوردار بود اما ضعيفترين رشد از ماه مارس  2016را به

انجام شده براي دريافت خدمات در ماه نوامبر  0/4درصد

خود اختصاص داد .الزم به ذكر است كه رشد شاخص

(بيش از انتظار) افزايش داشت .اين بخش  69درصد مخارج

مذكور براي ماه اكتبر  5/4درصد گزارش شده بود . .بهاي

مصرف شخصي را تشکيل ميدهد .همچنين در ماه نوامبر

مسکن در شهرهاي پکن و شانگهاي طي ماه نوامبر هر

نرخ پسانداز نسبت به ماه اكتبر كاهش يافت .با توجه به

كدام  0/2درصد كاهش نشان دادند .در مقياس ماهانه ،بهاي

ارقام اخير ،پيشبيني ميشود در سه ماهه چهارم 2017

مسکن در ماه نوامبر همانند ماه قبل  0/3درصد افزايش

مصرف حداقل  2/8درصد رشد داشته باشد

يافت.

در ماه هاي اخير درآمدها و مخارج مصرفي روند رشد
مناسبي داشته كه به نظر ميرشد در حال تأثيرگذاري بر
شاخصهاي قيمتي است .شاخص قيمت مخارج مصرف
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خاورميانه ،نميتوان پيشبيني دقيقي از بازار وجود داشته

بازار نفتخام

باشد؛ زيرا اين عوامل بيانگر افزايش يا كاهش قيمتها در

كشورهاي عضو اوپک و روسيه ،تاكيد بر تداوم و پایبندي به

بازار نميباشند .بنابراين ممکن است سرمايهگذاريها در

اجراي كاهش توليد توافق شده بين اوپک و كشورهاي داوطلب

بخش نفت تا حدودي كاهش يابد.

غيراوپک تأكيد دارند .سطح ذخيرهسازي تجاري نفتخام آمریکا
به پایينترین سطح از اكتبر سال  2015رسيد .كارشناسان براین

تقاضاي جهانی نفت

عقيدهاند كه در سال جدید ميالدي توليد نفت رستي در آمریکا

تقاضاي نفت كشورهاي آلمان ،فرانسه ،ایتاليا و انگليس در ماه

افزایش خواهد یافت.

اكتبر سال  2017در مقایسه با اكتبر  2016معادل  8هزار بشکه
در روز افزایش یافت و به  7/178ميليون بشکه در روز رسيد.

قيمتهاي نفت در هفته گذشته با افزايش روبرو شدند .به

تقاضاي نفت چين در ماه اكتبر  2017در مقایسه با مدت مشابه

طوري كه قيمت سبد نفتي اوپک با  1/82دالر در هر بشکه

سال  ، 2016افزایشي معادل  700هزار بشکه در روز را نشان

افزايش به  63/99دالر در هر بشکه رسيد .در هفته مذكور،

داد .تقاضاي نفت آمریکا در ماه سپتامبر  2017در مقایسه با مدت

قيمت نفتخامهاي برنت و وستتگزاساينترمديت به

مشابه سال  2016معادل  161هزار بشکه در روز كاهش یافت و

ترتيب با  1/62و  2/10دالر در هر بشکه افزايش به 65/66

به  19/872ميليون بشکه در روز رسيد.

و  59/97دالر در هر بشکه بالغ گرديد.

تقاضاي نفت كشورهاي اروپایی عضو OECD

هفته گذشته ،آخرين هفته سال  ،2017قيمت نفتخامهاي
شاخص وستتگزاساينترمديت و برنت به ترتيب در

بر اساس گزارش دبيرخانه اوپک در ماه دسامبر ،2017

بازارهاي آتي نايمکس و آيس در باالترين سطح از اواسط

تقاضاي نفت در كشورهاي آلمان ،فرانسه ،ايتاليا و انگليس

سال  2015معامله شدند .تحليلگران بر اين عقيدهاند ،اين

در ماه اكتبر سال  2017در مقايسه با اكتبر  2016معادل

افزايش قيمت ،بيشتر به دليل تأكيد كشورهاي عضو اوپک

 8هزار بشکه در روز افزايش يافت و به  7/178ميليون بشکه

و روسيه براي تداوم و پايبندي به اجراي كاهش توليد توافق

در روز رسيد .تقاضاي سوخت ديزل  75هزار بشکه در روز،

شده بين اوپک و كشورهاي داوطلب غيراوپک بود.

معادل  2/2درصد ،افزايش يافت و همچنين تقاضاي نفت-

براساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريکا ،سطح

كوره و بنزين نيز به ترتيب  1/1و  2/8درصد افزايش نشان

ذخيرهسازي تجاري نفتخام اين كشور در هفته منتهي به

داد .اما در مقابل ،تقاضاي نفتا  1/5درصد كاهش يافت.

 22دسامبر  2017با  4/9ميليون بشکه كاهش به 431/8
ميليون بشکه رسيد .شايان ذكر است ،رقم مذكور،

تقاضاي نفت چین

پايينترين سطح ذخيرهسازي تجاري نفتخام آمريکا از

بر اساس گزارش دبيرخانه اوپک در ماه دسامبر ،2017

اكتبر سال  2015ميباشد.

تقاضاي نفت چين در ماه اكتبر  2017در مقايسه با مدت

كارشناسان براين عقيدهاند كه در سال جديد ميالدي توليد

مشابه سال  ، 2016افزايشي معادل  700هزار بشکه در روز

نفت رستي در آمريکا افزايش خواهد يافت و اين امر باعث

را نشان داد .تقاضاي بنزين اين كشور به علت افزايش تعداد

عدم تراز عرضه وتقاضا در بازار نفت خواهد شد .به همين

خودروهاي فروش رفته و رونق بخش حملونقل افزايش

دليل پيشبيني ميشود قيمتها در بازار آتيها پايينتر از

يافت .تقاضاي گاز مايع و نفتا نيز در مدت مذكور به علت

قيمتها در بازار تکمحمولهها شود .با اين حال ،برخي

افزايش فعاليتهاي پتروشيمي روندي صعودي نشان دادند.

تحليلگران بر اين باورند كه با توجه به عوامل ژئوپليتيک در

به علت توسعه نيروگاههايي كه از گاز مايع براي گرمايشي
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استفاده ميكنند ،تقاضا براي گاز مايع در چين در ماههاي

آمریكا

اخير روندي فزاينده داشته و طي مدت مذكور افزايشي

انجام تعميرات دورهاي در برخي واحدهاي توليد بنزين در

معادل  120هزار بشکه در روز را نشان داده است .تقاضاي

پااليشگاه هاي فعال در آمريکا كه بازار منطقه را با كاهش

سوخت ديزل نيز به علت افزايش فعاليتهاي صنعتي و

عرضه روبرو كرده است ،قيمت اين فرآورده سبک نفتي را

استفاده بيشتر از خودروهاي سنگين در اين كشور در

افزايش داده است .فراهم شدن شرايط صادرات بنزين از

سپتامبر  2017در مقايسه با سپتامبر  2016افزايشي معادل

آمريکا ،بويژه از خليجمکزيک ،به آمريکاي التين عاملي

 280هزار بشکه در روز داشته است.

مضاعف براي افزايش قيمت اين فرآورده نفتي در بازار
آمريکا شده است .عالوه بر اين ،انتظار ميرود مطابق معمول

تقاضاي نفت كشورهاي قاره آمریكا عضو OECD

هر ساله در تعطيالت آغاز سال ميالدي جديد ،تقاضا براي

تقاضاي نفت آمريکا در ماه سپتامبر  2017در مقايسه با

بنزين با افزايش چشمگيري نسبت به هفتههاي قبل روبرو

مدت مشابه سال  2016معادل  161هزار بشکه در روز

شود و همين امر عامل موثر ديگري بر افزايش قيمت بنزين

كاهش يافت و به  19/872ميليون بشکه در روز رسيد .در

در آمريکا محسوب ميگردد .كاهش دما در اكثر نقاط

اين راستا تقاضاي بنزين بهطور ميانگين در مدت زمان

آمريکا ،تقاضا براي سوختهاي گرمايشي را افزايش داده

مذكور با  166هزار بشکه در روز كاهش به  9/329ميليون

است.

بشکه در روز رسيد .دليل اصلي كندي رشد آرام تقاضاي

جدول( :)1قیمت انواع فرآوردههاي نفتی در خلیج مكزیک

بنزين رشد نه چندان محسوس خودروهاي فروش رفته بود.

(دالر در هربشکه(

همچنين تقاضاي نفتا در مدت زمان ذكر شده حدود 12/6
درصد كاهش داشت كه اين امر بيشتر به دليل كاهش

بنزين
گازوئيل
نفتكوره

فعاليتهاي صنايع پتروشيمي در آمريکا بود .همچنين
تقاضاي سوخت ديزل به علت بهبود اندك فعاليتهاي

هفته منتهی به29
دسامبر

اختالف نسبت به هفته
منتهی به  22دسامبر

74/96
77/77
55/93

2/52
2/24
1/49

منبع :اوپک

صنعتي ،در مقايسه با مدت مشابه سال  2016فقط 0/3

اروپا

درصد ،معادل  10هزار بشکه در روز  ،افزايش يافت.

افزايش تقاضا براي بنزين در آمريکا شرايط را براي صادرات
اين فرآوردههاي نفتي از اروپا به آمريکا فراهم كرده است.

بازار فرآوردههاي نفتی

عالوه بر اين ،حجم صادرات بنزين از اروپا به آفريقا نيز

پيش از فرارسيدن تعطيالت طوالني آغاز سال ميالدي ،افزایش

نسبت به هفتههاي گذشته با افزايش چشمگيري روبرو شده

تقاضا براي سوخت خوروها در آمریکا ،باعث باال رفتن قيمت

است .افزايش تقاضا براي سوختهاي گرمايشي در اروپا و

بنزین و گازوئيل در این منطقه شده است .عالوه بر این در اروپا

فراهم شدن شرايط صادرات اين فرآورده نفتي به بازار

نيز ،با فراهم شدن فرصت صادرات بنزین از این ناحيه به بازار

آمريکا باعث افت سطح ذخيرهسازي اين فرآوردههاي نفتي

آمریکا ،سودهاي پاالیشي افزایش یافتهاند .در این ميان ،كاهش

در ذخاير مستقل آمستردام-رتردام-آنتورپ شده است.باال

سطح ذخيرهسازي بنزین در سنگاپور ،باعث تقویت سودهاي

رفتن حجم صادرات نفتكوره از اروپا به ساير بازارها ،بويژه

پاالیشي این فرآورده نفتي در آسيا شده است.

بازار آسيا ،سودهاي پااليشي براي اين فرآورده سنگين
پااليشگاهي را با افزايش روبرو كرده است.
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 2015و  2016به ترتيب  392و  380هزار بشکه در روز

جدول( :)2قیمت انواع فرآوردههاي نفتی در بازار رتردام

بنزين
گازوئيل
نفتكوره
منبع:اوپک

هفته منتهی به29
دسامبر

(دالر در هربشکه)
اختالف نسبت به هفته
منتهی به  22دسامبر

82/47
80/19
56/87

1/8
3/22
1/78

بوده است .اين افزايش توليد به دليل ايجاد شرايط پايدار
در پايانههاي صادراتي اين كشور در درياي مديترانه و
همچنين از سرگيري عمليات توليد در ميدان "الشراره" به
بوده است.

آسیا

عربستان سعودي

اختالف قيمت بنزين با نفتخام سبک برنت به دليل كاهش

شركت نفت عربستان سعودي ("آرامکو") قصد دارد ميزان

سطح ذخيرهسازي اين فرآورده نفتي در سنگاپور ،با افزايش

سرمايهگذاري خود در ده سال آيندۀ را با  25درصد افزايش

چشمگيري مواجه شده است .در مقابل ،سودهاي پااليشي

به  414ميليارد دالر برساند .الزم به ذكر است طبق

گازوئيل به دليل فراهم نبودن شرايط صادرات اين فرآورده

برنامههاي قبلي اين رقم حدود  300ميليارد دالر بوده است.

نفتي به آمريکا ،كاهش يافته است .افزايش تقاضا براي

سرمايهگذاريهاي قبلي اين شركت تنها در بخش نفت و

نفتكوره از سوي شركتهاي كشتيراني باعث كم شدن

گاز بود ولي باتوجه به گسترش دامنۀ فعاليت اين شركت

اختالف قيمت اين فرآورده سنگين پااليشگاهي در مقابل

در ساير بخشها ،برنامههاي سرمايهگذاري شركت آرامکو

نفتخام شاخص دبي گرديده است.

تغيير يافته است.

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

مكزیک

(دالر در هر بشکه)
هفته منتهی به29
دسامبر

اختالف نسبت به هفته
منتهی به  22دسامبر

دولت مکزيک برگزاري مناقصه براي توسعۀ يکي از

بنزين

77/29

1/33

بلوكهاي نفتي خود واقع در آبهاي عميق را لغو كرد.

گازوئيل

78/44

2/41

دليل اين امر عدم استقبال شركتهاي بينالمللي از اين

نفتكوره

57/98

1/38

مناقصه بوده است ،به طوري كه هيچ شركت بينالمللي در

منبع :اوپک

اين مناقصه شركت نکرد .طي اين مناقصه قرار بود 60

عرضه نفت

درصد از سهام توسعۀ يک بلوك نفتي مکزيک با ذخائر 627

ميانگين توليد نفت ليبي در سال  2017به  820هزار بشکه در

ميليون بشکه واگذار شود.

روز رسيد .شركت نفت عربستان سعودي "آرامکو" قصد دارد

تعداد دكلهاي حفاري فعال

ميزان سرمایهگذاري خود در ده سال آیندۀ را با  25درصد افزایش

در هفته گذشته شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال

به  414ميليارد دالر برساند .دولت مکزیک برگزاري مناقصه براي
توسعۀ یکي از بلوکهاي نفتي خود واقع در آبهاي عميق را لغو

در آمريکا با  2دستگاه كاهش نسبت به هفته قبل به 929

نمود .در هفته گذشته شمار دكلهاي حفاري گازي و نفتي فعال

دستگاه رسيد كه  271دستگاه بيشتر از سال قبل است .در

در آمریکا با  2دستگاه كاهش نسبت به هفته قبل به  929دستگاه

اين ميان ،تعداد دكلهاي نفتي فعال در اين كشور بدون

رسيد كه  271دستگاه بيشتر از سال قبل است.

تغيير نسبت به هفتۀ قبل در سطح  747دستگاه باقي مانده
است .اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 222 ،دستگاه

لیبی

افزايش نشان ميدهد .شمار دكلهاي حفاري فعال در كانادا

ميانگين توليد نفت ليبي در سال  2017به  820هزار بشکه

نيز نسبت به هفته قبل با  74دستگاه كاهش به 136

در روز رسيده است .توليد نفت اين كشور در سالهاي
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دستگاه رسيد .در ماه نوامبر شمار دكلهاي حفاري فعال

ژاپن

در ساير نقاط جهان (به غير از آمريکا و كانادا) نيز با 9

بر اساس گزارش دبيرخانه اوپک در دسامبر  ،2017واردات

دستگاه كاهش به  942دستگاه رسيد.
جدول(:)4

نفتخام ژاپن در ماه اكتبر  2017با كاهشي معادل 243

تعداد دكلهای حفاری فعال در آمريکا ،كانادا و ساير نقاط جهان(دستگاه)

منطقه/كشور

تاريخ شمارش

تعداد

تغييرات نسبت

تغييرات

به آخرين

نسبت به

شمارش

سال قبل

هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل به  2/9ميليون بشکه
در روز رسيد .عربستانسعودي با سهم  40درصدي از

دكل های نفتی
اياالت متحده

 29دسامبر

آمريکا

2017

كانادا

 29دسامبر
2017

واردات نفتخام ژاپن ،مهمترين صادركننده نفتخام به اين

747

0

+222

كشور ميباشد .اين در حالي است كه واردات نفتخام اين

62

-58

+10

كشور از عربستانسعودي ،در ماه اكتبر در مقايسه با ماه
سپتامبر 17 ،هزار بشکه در روز كاهش يافت.

جمع دكل های نفتی و گازی
اياالت متحده

 29دسامبر

آمريکا

2017

كانادا

 29دسامبر
2017

ساير نقاط
جهان

نوامبر 2017

929
136
942

-2
-74
-9

+271

اماراتمتحدهعربي با سهم  27درصدي دومين صادركننده

-21

نفتخام به ژاپن ميباشد .همچنين قطر با سهم  8در صدي
از واردات نفتخام ژاپن در جايگاه سومين صادركننده

+17

نفتخام به اين كشور قرار دارد.

منبع :شركت بيکر هيوز

تجارت نفت

بازارهاي مالی نفت

واردات نفتخام چين در ماه اكتبر  2017نسبت به ماه سپتامبر،

در  2ژانویه  ،2018قيمت نفتخامهاي وستتگزاساینترمدیت و

 1/7ميليون بشکه در روز كاهش یافت و به  7/3ميليون بشکه در

برنت در قراردادهاي آتي یک ماهه بازارهاي بورس نيویورک

روز رسيد .واردات نفتخام ژاپن در ماه اكتبر  2017با كاهشي

(نایمکس) و بورس لندن (آیس) به ترتيب با افزایش  40و كاهش

معادل  243هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل به  2/9ميليون

 45سنت در هر بشکه در مقایسه با  26دسامبر  2017به ترتيب

بشکه در روز رسيد.

در سطح  60/37و  66/57دالر در هر بشکه قرار گرفت.

چین

بازار بورس نیویورک (نایمكس)

بر اساس گزارش دبيرخانه اوپک در دسامبر  ،2017واردات

در  2ژانويه  ،2018قيمت نفتخام وستتگزاساينترمديت

نفتخام چين در ماه اكتبر  2017نسبت به ماه سپتامبر،

در قراردادهاي آتي يکماهه بازار بورس نيويورك با افزايش

 1/7ميليون بشکه در روز كاهش يافت و به  7/3ميليون

 40سنت در هر بشکه در مقايسه با  26دسامبر  2017در

بشکه در روز رسيد .روسيه ،عربستانسعودي و آنگوال

سطح  60/37دالر در هر بشکه قرار گرفت .همچنين در اين

مهمترين صادركنندگان نفتخام به چين ميباشند و سهم

بازار قيمت نفتخام وستتگزاساينترمديت در قراردادهاي

اين كشورها در واردات نفتخام چين به ترتيب  13 ،17و

آتي دوماهه و سهماهه در تاريخ فوق به ترتيب در سطح

 12درصد است .در اين راستا صادرات نفتخام روسيه و

 60/38و  60/33دالر در هر بشکه قرار گرفت .بر اساس

آنگوال به چين ،به ترتيب  29و  26درصد كاهش يافت و

قيمتهاي  2ژانويه  2018منحني فوروارد در اين بازار ،در

همچنين صادرات نفتخام عربستانسعودي به چين4

حالت بکوارديشن قرار دارد ،اما با اين حال داراي نوساناتي

درصد افزايش يافت.

نيز است به اين صورت كه در دو ماه اول كونتاگو بوده و
سپس به حالت بکوارديشن تبديل ميشود .به عقيده
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كارشناسان ،مهمترين دليل در بازار آتي براي تغيير به

در مقايسه با  26دسامبر  2017در سطح  66/57دالر در

حالت بکوارديشن ،كماكان افزايش تقاضا در بازار

هر بشکه قرار گرفت .همچنين در اين بازار ،قيمت نفتخام

تکمحموله و بازگشت بازار نفت به تعادل ميباشد.

برنت در قراردادهاي آتي دوماهه و سهماهه در اين تاريخ به

همچنين با توجه به تغيير حالت بازار به بکوارديشن احتمال

ترتيب در سطح  66/3و  65/79دالر در هر بشکه قرار

كاهش ذخيرهسازي در ماههاي آينده بيشتر شده است .اين

داشت .بر اساس قيمتهاي  2ژانويه  2018موقعيت اين

شرايط را ميتوان در نمودار( )1مشاهده كرد .حجم

بازار نيز مشابه بازار نايمکس در حالت بکوارديشن قرار

قراردادهاي فعال آتيها در اين بازار در  2ژانويه 2017

گرفته است كه اين شرايط احتمال كاهش سطح

معادل  466هزار قرارداد بود كه در مقايسه با  26دسامبر

ذخيرهسازي در بازار را افزايش ميدهد .حجم قراردادهاي

 2017حدود  17هزار قرارداد افزايش يافت.

فعال آتيها در اين بازار در  2ژانويه  2018معادل  652هزار
قرارداد بود كه در مقايسه با  26دسامبر  ، 2017افزايش

بازار بورس لندن (آیس)

 521هزار قراردادي را نشان ميدهد.

در  2ژانويه  ،2018قيمت نفتخام برنت در قراردادهاي آتي
يکماهه بازار بورس لندن با كاهش  45سنت در هر بشکه
نمودار( : )1قيمت ماههای آينده نفتخام برنت در معامالت آتی بازار بورس لندن و نفتخام وستتگزاساينترمديت در معامالت آتی نايمکس در
تاريخ  2ژانويه ( 2018-دالر در هر بشکه)

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

بازار گاز
نرخ توليد گاز در منطقه "آپاالچيا" كه از مهمترین حو ضه هاي

وامي به ميزان  250ميليون دالر در طرح جایگزیني گاز به جاي

توليد گاز رستي آمریکا است ،كاهش یافته است .ظرفيت واردات

زغال سنگ چين موافقت كرد .شركت " سياناواو سي" چين

الانجي بنگالدش تا سااال  2025به  37/8ميليون تن در سااال

قراردادهاي الانجي سااال  2018را براي دریافت پيشاانهادات

خواهد رساايد .تقاضاااي گاز كرهجنوبي در سااال  2018كاهش

خریداران در  29دسااامبر بازگشااایي نمود .دومين مهموله ال ان

خواهد یافت .بانک سرمایه گذاري زیرساختهاي آسيا ،با اهداي

جي یامال روسيه به مقصد هلند بارگيري شد.
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عرضه و تقاضا

متر مکعب در روز در سال  2016و  666ميليون مترمکعب

آمريکا :افزايش قابل مالحظه توليد گاز از منابع رستي

در روز در سال  2017افزايش يافته است .افزايش قابل

حوضه "آپاالچيا" از سال  2012تاكنون ،عامل اصلي

مالحظه توليد گاز اين حوضه ،نقش مهمي در كاهش قيمت

افزايش توليد گاز امريکا ميباشد .طبق گزارش اداره

گاز و افزايش فعاليت صنعت پتروشيمي آمريکا داشته است.

اطالعات انرژي آمريکا ،توليد گاز رستي اين منطقه كه

افزايش توليد و كاهش قيمت گاز نه تنها باعث افت مصرف

شامل حوضههاي "اوتيکا" و "مارسلوس" ميباشد ،از 218

زغالسنگ شده است ،بلکه رشد قابل مالحظه مصرف گاز

ميليون متر مکعب در روز در سال  2012به  618ميليون

در بخش نيروگاهي آمريکا را نيز به دنبال داشته است.

جدول ( :)5مقايسه توليد گاز امريکا با كشورهای مهم توليد كننده گاز جهان در سال (2016ميليارد مترمکعب در سال)
كشور/منطقه
آمريکا
روسيه
كل قاره آفريقا
جمهوري اسالمي ايران
قطر

توليد
738/9
571/3
205/4
199/3
178/85

كشور/منطقه
آمريکاي التين و مركزي
كانادا
چين
نروژ
عربستان سعودي

توليد
174/76
150/23
137/0
115/50
108/33

منبع :سالنامه آماري سال  2017شركت بيپي

همانطور كه در جدول شماره( )5مشاهده ميشود ،توليد

كشورهاي عضو مجمع كشورهاي هاي صادر كننده

گاز آمريکا در سال  ،2016معادل  738/9ميليارد مترمکعب

گاز(جيئيسياف) باالتر بوده است .در عين حال ،گزارش

در سال بود ،اين رقم باالتر از توليد گاز روسيه ،جمهوري

اداره اطالعات انرژي آمريکا نشان ميدهد كه از سال 2016

اسالمي ايران و قطر ميباشد .عربستان سعودي ،بزرگترين

توليد گاز از چاههاي جديد حفر شده در منطقه "آپاالچيا"

توليد كننده نفت جهان در سال  ،2016حدود  108ميليارد

كاهش يافته است .تاكنون پيشرفتهاي فني و كاهش زمان

مترمکعب گاز توليد كرده است.

حفر چاههاي جديد مانع از تنزل توليد گاز اين حوضه شده

طبق اطالعات سالنامه آماري " 2017بيپي" ،در سال

است .اما ،كاهش توليد ،نشاندهنده پايان عمر مناطق غني

 ،2016توليد گاز رستي حوضه "آپاالچيا" در آمريکا به غير

گاز رستي و انتقال عمليات حفاري به مناطق با نرخ توليد

از روسيه از ساير كشورهاي عمده توليدكننده گاز و

كمتر در حوضه "آپاالچيا" است.
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نمودار ( :)2متوسط ماهانه توليد گاز از چاههای حفر شده در حوضههای مختلف توليد گاز امريکا از سال  2012تا سال 2017
(ميليون مترمکعب در روز)

منبع :گزارش اداره اطالعات انرژي آمريکا

همانطور كه در نمودار( )2مشاهده ميشود توليد گاز از

"پتروبنگاال" قرار خواهد گرفت .اين پايانه ،ه شتمين پايانه

حوضههاي مختلف آمريکا از سال  2012تا اواسط سال

شررناور بنگالدش اسررت و  2پايانه ديگر نيز تا پايان سررال

 2016با روند فزايندهاي روبرو شده و سپس اين روند

 2018به بهرهبرداري خواهد رسيد .افزايش تقاضاي داخلي

كاهشي شده است .به طوري كه در ماه اوت سال 2016

و كاهش توليد گاز بنگالدش باعث شرررده اسرررت كه اين

توليد گاز از حوضه "آپاالچيا" به  440ميليون مترمکعب در

كشرررور به منظور تامين مصررررف داخلي ،اقدام به واردات

روز افزايش يافت ،اما از اين ماه به بعد ،با روند كاهشي روبرو

الانجي نمايد .در صررورت احداث مجتمعهاي شررناور و

گرديد.

زميني بنگالدش ،ظرفيت واردات اين كشور تا سال 2025

بنگالدش :شرررركت "پترو بنگاال" بنگالدش در نظر دارد

به  37/8ميليون تن در سال خواهد رسيد.

اقدام به احداث يک واحد شناور جديد با هدف ذخيرهسازي

در سرررال  ،2017تول يد گاز داخلي بنگالدش م عادل 28

و تبديل مجدد به گاز در جنوب شرق اين كشور به ظرفيت

ميليارد مترمکعب در سال و مصرف گاز نيز  34/74ميليارد

 5/5ميليون تن در سرررال ن ما يد .طبق بر نا مهريزي هاي

متر مکعب در سال بود .از طرف ديگر ،بخش نيروگاهي اين

صررورت گرفته احداث اين واحد شررناور از ماه ژوئيه سررال

كشرررور نيز با  15ميليون متر مک عب در روز كمبود گاز

 2018شروع و در ژوئن سال  2020به بهرهبرداري خواهد

موا جه بود .عالوه بر اين ،در اين دوره ،متوسرررط قي مت

رسيد .سرمايه مورد نياز براي تامين مالي احداث اين طرح

فروش گاز براي مصرف كنندگان  2/84دالر در هر ميليون

از روش "سررررا خت-تم لک_بهرهبرداري_انت قال" تامين

بيتييو بود .طبق پيشبيني شركت "پترو بنگاال" ،تا سال

خوا هد شرررد و پس از  15سرررال در اخت يار شرررر كت

 ،2022توليررد گرراز داخلي بنگالدش برره  38/8ميليررارد
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مترمکعب در سال و تقا ضاي گاز اين ك شور به  49ميليارد

جدول شماره( )6م شاهده مي شود ،مطابق برنامهريزيهاي

مترمکعب در سررال افزايش خواهد يافت .در حال حاضررر ،

صرررورت گرفته ،ظرفيت مجتمعهاي الانجي بنگالدش از

افزايش قيمت گاز در بنگالدش با هدف تسرررهيل واردات

سال  2018تا ماه مارس سال  2020معادل 28/3ميليون

الانجي ،دولت اين ك شور را با چالش بزرگي مواجه نموده

تن در سرال افزايش خواهد يافت و بعد از سرال  2020نيز

است .در ماه سپتامبر سال  ،2017شركت "پترو بنگاال" با

حدود  15ميليون تن به ظرفيت مجتمعهاي الانجي اين

شرررر كت "راس گاز" قطر براي واردات  2/5ميليون تن

كشررور اضررافه خواهد شررد .عمده اين افزايشها مربوط به

الانجي به مدت  15سال به توافق رسيد .همانطور كه در

مجتمعهاي شناور خواهد بود.

جدول ( :)6مجتمعهای الانجی در حال ساخت بنگالدش(ميليون تن در سال)

اكسلريت انرژي
ساميت پاور
پتروناس ،شرررانگهاي پاور و
گلوبال الانجي
ريالينس
ترافيگورا
گانور
ويتول
پترونت
چاينا هانکيو ،سياناوديسي

ظرفيت تاريخ بهرهبرداري

نوع مجتمع

5/5

آوريل 2018

شناور

5/5

ابتداي 2019

شناور

5/5

مارس 2020

شناور

5/5

2019

شناور

2/1

2018

شناور

2/1

2018

شناور

2/1

2018

شناور

7/5

بعد از سال 2020

زميني

7/5

بعدا از سال 2020

زميني

منبع :نشريه جهاني گاز

مصرف

زغالسنگ

و

وضع

مقررات

سیاستهاي انرژي و سرمایه گذاري در صنعت گاز

هزينههاي

كرهجنوبی :تقاضاي گاز كرهجنوبي در سال  2018كاهش

سختگيرانهتري براي مصرف اين حامل انرژي نمايد كه در

خواهد يافت .طبق برنامه اوليه چشمانداز كرهجنوبي ،سهم

صورت موفقيت باعث توقف فعاليت تعداد قابل توجهي از

مصرف گاز اين كشور در بخش نيروگاهي از  16/9درصد در

نيروگاههاي زغالسنگي خواهد شد .در پيشنويس

سال  2016تا سال  2030به  20درصد افزايش مييافت.

چشمانداز جديد ،احداث  6نيروگاه هستهاي جديد لغو و

اما مخالفت صنايع اين كشور با افزايش تعرفههاي مصرف

فعاليت  10نيروگاه هستهاي قديمي تا سال  2031متوقف

زغالسنگ در بخش نيروگاهي باعث شده است در

خواهد شد .بخشي از سياستهاي جديد كرهجنوبي به

چشمانداز جديد ،سهم گاز در بخش نيروگاهي با بازنگري

منظور توسعه انرژيهاي تجديدپذير و افزايش سهم اين

نزولي به  18/8درصد تا سال  2030كاهش يابد .از ابتداي

منابع در سبد انرژي اين كشور است.

ماه آوريل سال  ،2017دولت كرهجنوبي به منظور تشويق

در چند سال اخير ،تقاضاي الانجي كرهجنوبي روندي

مصرف گاز به جاي زغالسنگ در بخش نيروگاهي اقدام به

نزولي داشته است .طبق پيشبينيهاي صورت گرفته ،در

افزايش ماليات بر مصرف زغال سنگ از  2/5سنت به 3

سال  ،2018واردات الانجي كرهجنوبي نسبت به سال

سنت در هر كيلو نموده است .دولت كشور در نظر دارد ،به

گذشته يک درصد كاهش خواهد يافت.

منظور كاهش مخالفتها اقدام به افزايش تدريجي
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چين :بانک سرمايه گذاري زير ساختهاي آ سيا ،در اولين

چين و آسياي جنوب شرقي كه تقاضاي بيشتر و قيمتهاي

سرررمايهگذاري اين بانک در چين ،با پرداخت وام به ميزان

باالتري را در مقايسه با شمال غربي اروپا پيشنهاد مي كند،

 250ميليون دالر در طرح جررايگزيني گرراز برره جرراي

منتقل شود.

زغالسرررنگ اين كشرررور موافقت كرد .با اجراي اين طرح،

تحوالت تغییر اقلیم

 220هزار مصررررف كننده در مناطق روسرررتائي تا سرررال

آلمان ،به هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي خود دست

 ،2020به شبکه توزيع گاز مت صل خواهند شد .اين طرح

نخواهد یافت.

باعث كاهش مصرررف  650هزار تن زغال سررنگ و انتشررار

همزمان با برگزاري اجالس بيست و سوم اعضاي كنوانسيون

 3700تن گاز كربنيک در سررال خواهد شررد .هدف بانک

تغيير اقليم سازمان ملل ) (COP23در آبانماه سال جاري

مذكور از اهداي اين وام ،كمک به چين براي انجام تعهدات

در شهر بن آلمان ،وزارت محيطزيست اين كشور طي

كاهش انتشرررارات اين كشرررور در توافق پاريس و كاهش

گزارشي اعالم كرد آلمان به هدف كاهش انتشار گازهاي

وابستگي به مصرف زغالسنگ است.

گلخانهاي خود در سال  2020دست نخواهد يافت.

تجارت گاز

در اين رابطه وزير محيطزيست آلمان اعالم كرد ،به دليل

چين :شركت "سياناواوسي" چين اعالم كرد ،قراردادهاي

انتشارات گازهاي گلخانهاي كه ناشي از فعاليت نيروگاههاي

الانجي سال  2018خود را براي خريداران از طريق بورس

زغالسنگي بخش حمل و نقل ميباشد ،آلمان قادر نخواهد

نفت و گاز شانگهاي درتاريخ  29دسامبر بازگشايي خواهد

بود به هدف پيشبيني شده كاهش انتشار گازهاي

نمود .در عين حال ،اين شركت جزئيات مربوط به حجم

گلخانهاي خود در سال  2020دست يابد .در واقع ،سرعت

قراردادها و زمان تثبيت قيمتها را براي سال 2018

تغيير سبد مصرفي انرژي اين كشور و توسعه انرژيهاي

همچنان مسکوت گذاشته است .عالوه بر اين شركت

تجديدپذير به اندازهاي نيست كه بتوان انتظار داشت آلمان

"سياناواوسي" اعالم كرد قيمتهاي جديد براي مناطق

در سال  2020به هدف كاهش  40درصدي انتشارات

"ژي جيانگ"" ،جيانگ سو"" ،آن هويل" و "شانگهاي"

گازهاي گلخانهاي خود نسبت به سال  1990دست يابد.

اعمال خواهد شد.

طبق گزارش «توليد برق پاك» )(Energy Clean Wire

روسيه :دومين محموله پايانه جديد "يامال" روسيه به

كه در ماه نوامبر  2017توسط وزارت محيطزيست آلمان

سمت ترمينال "الانجي گيت" هلند به ظرفيت 8/7

منتشر شد ،در صورت ادامه روند فعلي مصرف انرژي و عدم

ميليون تن درسال بارگيري شد .كشتي حمل الانجي

انجام اقدامات جديتر براي استفاده بيشتر از انرژيهاي

"بوريس ويلتسکي" به ظرفيت  169هزار متر مکعب در

تجديدپذير در توليد برق ،انتظار ميرود كه ميزان انتشار

تاريخ  29دسامبر به پايانه "گيت" در هلند خواهد رسيد،

گازهاي گلخانهاي آلمان در سال  ،2020بين  31/7تا 32/5

اين درحالي است كه در تاريخ  22دسامبر اولين محموله از

درصد كمتر از سطح انتشار اين كشور در سال  1990باشد.

واحد اول توليد مجتمع "يامال" به ظرفيت توليد 5/5

اين رقم ،براي كشوري كه اكنون با اعالم تمايل خروج

ميليون تن در سال بارگيري شد .بنابر اعالم شركت

آمريکا از توافقنامه پاريس ،دعوي رهبري جهاني مقابله با

"نواتک" ،كه توسعه دهنده مجتمع الانجي "يامال" است

پديده تغيير اقليم را دارد ،فاجعهآميز است .ضرررمن

اولين محموله به شركت "سيانپيسي" چين كه از

ايررنكه بايررررد اشرراره كرد مرررروسسه مشاور آگورا

سهامداران پروژه "يامال" ميباشد ،ارسال شده است.

) (Agora Energiewendeدر حوزه سياستهاي انرژي

احتمال ميرود اين محموله از طريق عمليات كشتيراني به

آلمان ،در اوايل سپتامبر  2017طي گزارشي هشدار داد
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آلمان ميتواند تا سال  ،2020فقط به سطح  30درصد

درصد كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي نسبت به سال

كاهش كمتر نسبت به انتشار سال  1990دست يابد.

 1990دست خواهد يافت .اما ارقام جديد نشان داد كه حتي

دولت آلمان به رياست خانم مركل كه حزب وي (ائتالف

اين پيشبيني نيز قابل دسترس نخواهد بود.

احزاب دموكرات مسيحي) در انتخابات پارلماني سپتامبر

در مقدمه گزارش مذكور ،رشد اقتصادي غيرقابل انتظار،

( 2017آّبان  )96حائز بيشترين درصد آرا شد ،حفاظت از

پايين بودن قيمتهاي انرژي ،تداوم افزايش صادرات برق و

اقليم را يکي از اولويتهاي سياستهاي انرژي خود از طريق

رشد جمعيت آلمان بهعنوان داليل اصلي عدم امکان

تبديل نيروگاههاي با سوختهاي فسيلي و نيز انرژي

دستيابي به هدف كاهش انتشار ،عنوان شده است .در واقع،

هستهاي به سيستم انرژي مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير

رشد اقتصادي و افزايش صادرات برق ،نياز به توليد برق در

قرار داده است .در ماه ژوييه گذشته ،برلين تالش زيادي

نيروگاههاي زغالسنگي را افزايش ميدهد و در اثر كاهش

كرد كه رهبران گروه بيست ) (G20متشکل از اقتصادهاي

قيمت نفت ،مصرف انرژي در بخش گرمايش و حمل و نقل

پيشرو صنعتي و نوظهور را درخصوص اجرا و رعايت

افزايش مييابد .در نتيجه ،نميتوان انتظار داشت هدف

توافقنامه پاريس متقاعد كند .اما در اين ميان ،اياالت

كاهش  40درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي تا سال 2020

متحده آمريکا به رهبري ترامپ ،اين درخواست را نپذيرفت.

نسبت به سال  1990كه از سال  2007تاكنون همواره

لذا در بيانيه پاياني اجالس گروه بيست در هامبورگ آلمان،

توسط دولتهاي مختلف اين كشور مورد تأكيد قرار گرفته،

نام آمريکا از حمايتكنندگان تسريع در اجراي توافقنامه

محقق شود .به ويژه كه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي

پاريس خارج شد.

آلمان ،در پايان سال  ،2016تنها  28درصد كمتر از انتشار

خانم مركل كه به دليل فعاليتهاي بينالمللي در حوزه

سال  1990بوده است.

مقابله با پديده آب و هوا به وي لقب «هوادار تغيير اقليم»

كارشناسان محيطزيست آلمان معتقدند ،دولت بايستي

دادهاند ،در آستانه انتخابات ماه سپتامبر  2017اعالم كرد

ضمن هدفگذاري دقيقتر براي ميزان كاهش انتشار ،به

در دور جديد دولت خود اهداف بلندپروازانهاي را در زمينهي

سرعت اكثر نيروگاههاي زغالسنگي توليد برق را از مدار

كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي دنبال خواهد كرد .اكثر

خارج كند .اما با توجه به شرايط كنوني قيمت نفت و انرژي

كارشناسان معتقدند تنها راه آلمان براي دستيابي به اهداف

و روند توسعه نيروگاههاي تجديدپذير ،بعيد است دولت

تغيير اقليمي خود ،بستن نيروگاههاي زغالسنگي توليد برق

خانم مركل در دور جديد دولت خود و يا حداقل طي دو

است .البته اين خواسته اصلي حزب سبز آلمان براي ائتالف

سال آينده بتواند در نظام تأمين انرژي و حذف زغالسنگ از

با حزب حاكم در تشکيل دولت جديد نيز بوده است.

چرخه توليد برق و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي آلمان

طبق گزارش ديگري كه در ماه مه  2017منتشر شد ،دولت

اقدام قابل توجهي انجام دهد.

آلمان پيشبيني كرده بود كه در سال  2020به سطح 35
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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