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تاريخ  18:ارديبهشت 1331

در اين شماره خواهيد خواند:

توليد ناخالص داخلي منطقه یورو در سه ماهه اول سال جاری 2/5 ،درصد در مقياس ساالنه افزایش یافت.

متوسط قیمت هفتگی نفتخامهاي شاخص و

توليد نفتخام آمریکا با  33هزار بشکه در روز افزایش به  01/6ميليون بشکه در روز رسيد.

تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

شمار دكلهای حفاری گازی و نفتي فعال در آمریکا با  00دستگاه افزایش به  0132دستگاه رسيد.

تغییرات

تقاضای جهاني نفت در سال  2102به  22/22ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

شاخصهاي

هفته منتهی به

نفتخام

 4مه 8102

متوسط از

نسبت به هفته

افزایش تقاضای بنزین در منطقه جنوب آسيا باعث تقویت سودهای پاالیشي شد.

ابتداي سال

گذشته

8102

مذاكراتي با هدف جلوگيری از یك جنگ تجاری بين دو اقتصاد بزرگ جهان ،آمریکا و چين ،صورت گرفت.

سبد اوپك

47/47

-7/81

56/07

اختالفنظر كشورها در دور جدید مذاكرات جهاني تغيير اقليم جدی است.

دبليو تي آي

51/81

7/65

58/05

برنت

47/68

-7/76

51/65

دوبي

47/77

-7/67

56/65

عمان

47/70

-7/87

56/66

سبك ايران

47/44

-7/68

55/77

سنگين

51/68

-7/66

57/77

/ 63

1

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

تفاوت قيمت
دبليوتيآي
و برنت
برنت و دبي
دبليوتيآي
و دبي

قبل

-6/16



7/51

8/40



-7/81

-6/75



7/67

حداكثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتداي سال 8107و 8102

حداكثر

حداقل

6784

57/17

76/61

6781

48/87

57/66

شاخصهاي بورس در پایان  5مه 8102

هفته منتهی به  4مه 8102

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر
تغييرات هفتگی

67864/86

DJIA

6546/58

S&P500

4654/87

FTSE100

86071/87

DAX

66661/16

NIKKEI

87876/06

HANGSENG

فرانک سوئیس )(CHE

یورو )(EEU

پوند انگلیس )(GBR

ین ژاپن )(JPN

0/5599

0/5239

0/9235

905/9500

9/23

9/99

9/92

0/95
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

افزایش نسبت به سه ماهه چهارم سال  ،2102معادل 2/5

اقتصاد جهانی

درصد در مقياس ساالنه افزایش یافت كه كمترین رشد

اشتغال غيركشاورزي آمريكا در ماه آوريل  8102در مقايسه با ماه

توليد ناخالص داخلي در مقياس فصلي از سه ماهه چهارم

مارس  061هزار نفر افزايش يافت .توليد ناخالص داخلي منطقه
يورو در سه ماهه اول سال  8102با  1/1درصد افزايش نسبت به

 2106به شمار ميرود اما هنوز نميتوان آن را نشانهای از

سه ماهه چهارم  ،8102معادل  8/5درصد در مقياس ساالنه

ضعف اقتصاد اروپا دانست .بر اساس آمار مقدماتي منتشر

افزايش يافت .شاخص رسمي مديران خريد كارخانهاي چين از

شده ،در مقياس ساالنه ،تورم از  0/3درصد در ماه مارس به

 50/5واحد در ماه مارس به  50/1واحد در ماه آوريل سال جاري

 0/2درصد در ماه آوریل كاهش یافت .شایان ذكر است ،در

افت نمود كه اندكي بيش از پيشبيني بازار بود.

ميان اقالم تشکيلدهنده شاخص تورم ماه آوریل ،گروه
انرژی و مواد خوراكي ،نوشيدني و تنباكو هر كدام با 2/5

آمریﻜا

درصد رشد باالترین نرخ رشد را نسبت به ماه مارس به خود

اشتغال غيركشاورزی آمریکا در ماه آوریل  2102در مقایسه

اختصاص دادند .تورم پایه (بدون در نظر گرفتن بهای انرژی،

با ماه مارس  061هزار نفر افزایش یافت .همچنين رشد

مواد غذایي ،نوشيدني و تنباكو) از یك درصد در ماه مارس

اشتغال این بخش در ماه مارس از  013به  035هزار نفر

به  1/2درصد در ماه آوریل (كمترین ميزان از آوریل )2102

تجدیدنظر شد .بر این اساس ،ميانگين رشد اشتغال

كاهش یافت .همچنين ،شاخص قيمت توليدكننده در

غيركشاورزی در سه ماهه منتهي به آوریل به  212هزار نفر

مقياس ساالنه ،مطابق با پيشبيني ،از  0/6درصد در ماه

رسيد كه مطلوب ارزیابي ميشود .این ميزان از اشتغال

فوریه به  2/0درصد در ماه مارس افزایش یافت .قيمت

منطبق با رشد  2/5تا  3درصدی اقتصاد است .هر چند

كاالهای واسطهای و كاالهای مصرفي (بادوام و بيدوام) هر

شاخص  ISMدر ماه آوریل نشاندهنده كاهش رشد بود،

كدام  1/2درصد و كاالهای سرمایهای 1/0درصد افزایش

اما ارقام اشتغال از افزایش  21هزار نفری شاغلين صنعتي

یافتند .با این وجود ،قيمت در گروه انرژی  1/0درصد كاهش

خبر داشت .بخش خصوصي آمریکا نيز در ماه آوریل 211

یافت.

هزار شغل ایجاد نمود .همچنين ،نرخ بيکاری از  1/0درصد
در ماه مارس به  3/2درصد در ماه آوریل كاهش یافت و نرخ

چین

متوسط دستمزدهای ساعتي  2/6درصد در ماه آوریل در

شاخص رسمي مدیران خرید كارخانهای از  50/5واحد در

مقایسه با ماه مشابه سال  2102افزایش یافت .با توجه به

ماه مارس به  50/1واحد در ماه آوریل سال جاری افت نمود

این كه در سالهای اخير نرخ رشد متوسط دستمزدهای

كه اندكي بيش از پيشبيني بازار بود .در حالي كه رشد

ساعتي از تورم ،باالتر بوده است این امر سبب بهبود در

توليد و تقاضای داخلي در ماه آوریل ثابت بود ،سفارشات

وضعيت معيشت نيروی كار گردید .این شرایط ،بهبود

صادراتي برای اولين بار طي  02ماه اخير با كاهش مواجه

مصرف در ادامه سال جاری ميالدی را به همراه خواهد

شده و بيشترین تأثير منفي را در شاخص مذكور به جای

داشته و ارقام ضعيف مصرف در سه ماهه نخست را جبران

گذاشت .این امر ،نگرانيها پيرامون كاهش سرعت رشد

خواهد كرد.

اقتصادی در سال جاری را تا حدودی تشدید نمود .با وجود
افت اندك شاخص مذكور در ماه آوریل ،رقم اعالم شده

منطقه یورو

همچنان بيش از ميانگين سه ماهه نخست سال ( 50واحد)

بر اساس آمار مقدماتي منتشر شده ،توليد ناخالص داخلي

و باالتر از مرز ركود اقتصادی قرار دارد.

منطقه یورو در سه ماهه اول سال  2102با  1/1درصد
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

از سوی دیگر ،شاخص مدیران خرید كارخانهای بخش

افزایش به  136ميليون بشکه رسيد .عالوه براین ،مطابق

خصوصي كه بر عملکرد شركتهای كوچك و متوسط

گزارش این اداره ،توليد نفتخام آمریکا با  33هزار بشکه در

تمركز دارد ،از  50واحد ماه مارس به  50/0واحد در ماه

روز افزایش به  01/6ميليون بشکه در روز نزدیك شده است

آوریل (بيش از پيشبيني بازار) افزایش یافت .با وجود رشد

كه دليل اصلي این امر ،ادامه عمليات حفاری نفت شيل در

بهتر از انتظار شاخص مذكور ،رشد كسب و كارهای جدید

این كشور ميباشد.

در ماه آوریل به دليل ضعف تقاضا در بخش كارخانهای،

عدم ظرفيت كافي در خط لوله ،برای انتقال نفتخامهای

برای دومين ماه متوالي كند گردید .در مجموع ميتوان

توليدی حوزه «پرميان» به خليجمکزیك ،بازار این منطقه

گفت ،در حالي كه حجم فعاليتها در كليه بخشهای

را با مازاد عرضه روبرو كرده است .در كانادا نيز كمبود

توليدی طي ماه آوریل بهبود یافته ،نگرانيها پيرامون

امکانات زیربنایي و عدم ظرفيت مناسب برای صادرات

صادرات نيز به ميزان قابلمالحظهای افزایش یافته و از

نفتخامهای بسيار سنگين این كشور ،قيمت این نوع

طرف دیگر رشد اقتصادی به حجم تقاضا نيز بستگي خواهد

نفتخامها را به كمترین سطح در  33ماه گذشته رسانده

داشت.

است.
توقف ناگهاني عمليات بارگيری در پایانه نفتي «سالوم وو»

بازار نفتخام

باعث تقویت قيمت نفتخام برنت در دریای شمال شده

بازار نفت در هفته گذشته همچنان نگران احتمال تحريم ايران و

است .این امر باعث گردیده بارگيری نفتخام از ميادین

كاهش صادرات نفتخام ،بود .عدم ظرفيت كافي در خط لوله،

نفتي مربوط به نفتخام برنت برای تحویل در ماه مه با

براي انتقال نفتخامهاي توليدي حوزه «پرميان» به

تاخير روبرو شود .به این ترتيب ،پيشبيني ميشود بارگيری

خليجمكزيک ،بازار اين منطقه را با مازاد عرضه روبرو كرده است.

برای تحویل در ماه ژوئن نيز با مشکل روبرو گردد .باالبودن

توقف ناگهاني عمليات بارگيري در پايانه نفتي «سالوم وو» ،باعث

سطح قيمت نفتخام در بازار تكمحمولهها نسبت به

تقويت قيمت نفتخام برنت شده است .افت اختالف قيمت نفت

قيمتهای آتي در دریای شمال و روسيه ،معامالت نفتخام

موعددار درياي شمال نسبت به نفتخام شاخص

در بازار تكمحمولهها را تحت فشار قرارداده است.

وستتگزاساينترمديت ،كاهش صادرات نفتخام آمريكا به اروپا

در هفتههای گذشته ،باالبودن سطح قيمت نفت موعددار

را به دنبال داشته است.

دریای شمال نسبت به نفتخام وستتگزاساینترمدیت،

قيمتهای نفت در هفته گذشته برخي با كاهش و برخي

باعث گردید صادرات نفتخامهای آمریکا به اروپا و آسيا

نيز با افزایش روبرو شدند .به طوری كه قيمت سبد نفتي

افزایش یابد ،اما این اختالف در ماه مه به طور ناگهاني

اوپك با  1/02دالر در هر بشکه كاهش به  21/21دالر در

كاهش یافت و باعث افت صادرات نفتخام آمریکا به اروپا

هر بشکه رسيد .در هفته مذكور ،قيمت نفتخامهای

شد.

شاخص برنت و وستتگزاساینترمدیت به ترتيب با 1/12

مطابق گزارش هفتگي «بيکر هيوز» شمار دكلهای حفاری

دالر در هر بشکه كاهش و  1/26دالر در هر بشکه افزایش

گازی و نفتي فعال در آمریکا در هفته منتهي به  1مه 2102

به  21/23و  62/32دالر در هر بشکه رسيد.

با  00دستگاه افزایش نسبت به هفته قبل به  0132دستگاه

بازار نفت در هفته گذشته همچنان نگران احتمال تحریم

رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  055دستگاه

ایران و افت صادرات نفتخام ،بود .بر اساس گزارش هفتگي

بيشتر است .در این ميان ،تعداد دكلهای نفتي فعال در

اداره اطالعات انرژی آمریکا ،سطح ذخيرهسازی نفتخام این

آمریکا با  2دستگاه افزایش به  231دستگاه رسيد .این رقم

كشور در هفته منتهي به  22آوریل با  6/2ميليون بشکه
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

نسبت به مدت مشابه سال قبل 030 ،دستگاه افزایش نشان

مقايسه با گزارش ماه مارس  01هزار بشكه در روز تجديدنظر

ميدهد.

نزولي نشان ميدهد.

«بيکر هيوز» شمار دكلهای حفاری گازی و نفتي فعال در

تقاضاي نفت آلمان در ماه فوريه  8102نسبت به مدت مشابه

كانادا را در هفته منتهي به  1مه با یك دستگاه افزایش

سال  8102معادل  8/5درصد افزايش يافت و به  8/58ميليون

نسبت به هفته قبل 26 ،دستگاه گزارش كرده است .رقم

بشكه در روز رسيد.
تقاضاي نفت آمريكا در ماه فوريه  8102نسبت مدت مشابه سال

مذكور نسبت به مدت مشابه سال قبل 01 ،دستگاه افزایش

گذشته به ميزان  3/6درصد افزايش يافت و به  08/28ميليون

نشان ميدهد .در این ميان ،تعداد دكلهای نفتي فعال در

بشكه در روز رسيد.

كانادا با  1دستگاه افزایش به  32دستگاه رسيد .این رقم
نسبت به مدت مشابه سال قبل 01 ،دستگاه افزایش دارد.

تقاضاي نفت

بر اساس گزارشات «بيکر هيوز» ،مجموع دكلهای حفاری

مطابق گزارش آژانس بينالمللي انرژی در ماه آوریل ،2102

فعال در سایر نقاط جهان(آفریقا ،آسيا ،اروپا ،آمریکایالتين

تقاضای جهاني نفت در سال  2102با رشدی معادل 0/61

و خاورميانه) ،در ماه آوریل  222دستگاه بود .این رقم،

ميليون بشکه در روز مواجه بود كه در مقایسه با گزارش ماه

نسبت به ماه مارس و مدت مشابه سال  ،2102به ترتيب 6

مارس تغييری نشان نميدهد .به این ترتيب ،تقاضای

و  22دستگاه افزایش نشان ميدهد.

جهاني نفت به  22/22ميليون بشکه در روز رسيد .

جدول ( :)9تعداد دكلهای حفاری فعال
منطقه/كشور

تاريخ

تعداد

شمارش

تغييرات نسبت
به هفته قبل

همچنين رشد تقاضای نفت جهان در سال  2102معادل

تغييرات

 0/12ميليون بشکه در روز پيشبيني شده است كه

نسبت به
سال قبل

تجدیدنظر نزولي  01هزار بشکه در روز را نشان ميدهد .در

دكل های نفتی
اياالت متحده

 9مه

آمريكا

3095

كانادا

 9مه

+5

529

+9

29

+929

این صورت تقاضای جهاني نفت در سال  2102به 22/22
ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

+90

3095

رشد تقاضای نفت برزیل در سال  2102به دليل بهبود

جمع دكل های نفتی و گازی
اياالت متحده

 9مه

آمريكا

3095

كانادا

 9مه

9023
56

+99
+9

فعاليتهای صنعتي و شرایط خوب اقتصادی این كشور روند

+999

صعودی خود در سال  2102را ادامه خواهد داد و به 01

+9

هزار بشکه در روز خواهد رسيد.

3095

ساير نقاط

آوريل

جهان

3099

595

(+6نسبت به

+33

ميزان رشد تقاضای نفت ژاپن در سال  2102برابر ()-51

ماه مارس)

هزار بشکه در روز پيشبيني شده است كه این امر در

منبع :شركت بيکر هيوز

راستای استفاده از سوختهای جایگزین ،مانند سوخت

تقاضاي جهانی نفت

هستهای و شرایط اقتصادی در این كشور رخ خواهد داد.
مهمترین عامل تاثيرگذار بر رشد تقاضا در سال  2102رشد

بر اساس گزارش ماه آوريل  8102آژانس بينالمللي انرژي ،رشد

تقاضای كشورهای غير  OECDاست كه از مهمترین آنها

تقاضاي جهاني نفت در سال  8102به ميزان  0/61ميليون بشكه

رشد  321هزار بشکه در روز تقاضای نفت هند و رشد 111

در روز برآورد شده كه در مقايسه با گزارش ماه مارس ،تغييري
نشان نميدهد .بر اساس اين گزارش ،رشد تقاضاي جهاني نفت

هزار بشکه در روز تقاضای نفت چين است .این پيشبيني

در سال  8102به  0/12ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه در

بدان معني است كه حدود  52درصد از رشد تقاضای نفت
جهان در سال  2102در این دو كشور رخ خواهد داد .این
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در حالي است كه تقاضای نفت چين و هند در سال 2102

كاهش فعاليتهای پتروشيمي در این كشور در هفته منتهي

با رشدی به ترتيب معادل 611و 021هزار بشکه در روز به

به 21آوریل سال  2102در مقایسه با هفته منتهي به 03

 02/15و  1/62ميليون بشکه در روز رسيده بود .این برآورد

آوریل سال  2102با افزایش021هزار بشکه در روز به 221

بدان معني است كه حدود  16درصد رشد تقاضای نفت

هزار بشکه در روز رسيد .همچنين به علت كاهش مصرف

جهان در سال  2102در این دو كشور رخ داد .جدول ذیل

در بخش نيروگاهي ،تقاضای نفت كوره طي دوره مذكور

پيشبيني آژانس بينالمللي انرژی ( )IEAدر ماه آوریل

 612هزار بشکه در روز كاهش یافت.

 2102برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان را

آلمان

نشان ميدهد.
جدول ( :)3برآورد رشد تقاضای نفت در سالهای  3099و پيشبينی

مطابق گزارش آژانس بينالمللي انرژی در ماه آوریل ،2102

 3095در مناطق مختلف جهان (هزار بشکه در روز)

تقاضای نفت آلمان در ماه فوریه  2102نسبت به مدت

3095

3095

نام كشور /منطقه
قاره آمریکا

031

261

اروپا

331

21

مشابه سال 2102معادل 2/5درصد افزایش یافت و به 2/52
ميليون بشکه در روز رسيد .تقاضای بنزین این كشور در ماه
فوریه  2102طي مدت مذكور با  2/1درصد افزایش به 111

آسيا-اقيانوسيه

11

-51

مجموع كشورهایOECD-

511

221

هزار

0،151

221

سوختجت/نفتسفيد در مدت زمان مذكور به علت افزایش

خاورميانه

-01

051

قاره آمریکا Non OECD

01

21

سفرهای هوایي06/6درصد افزایش یافت و به 221هزار

شوروی سابق

11

21

آفریقا

31

61

اروپا Non OECD

31

21

به دنبال بهبود نسبي فعاليتهای صنعتي طي مدت مذكور

مجموع كشورهایNon-OECD-

0,011

0,021

با افزایش  3درصدی مواجه شد و به 261هزار بشکه در روز

رشد تقاضای جهاني

0,611

0,121

آسيا

بشکه

در

روز

رسيد.

همچنين

تقاضای

بشکه در روز رسيد .تقاضای سوخت دیزل آلمان نيز در این
كشور در ماه فوریه  2102نسبت به مدت مشابه سال 2102

رسيد.

منبعIEA :

آمریﻜا

مطابق گزارش  ،EIAتقاضای نفت آمریکا در هفته منتهي
به  21آوریل سال  2102معادل  02ميليون بشکه در روز

مطابق گزارش مذكور ،تقاضای نفت آمریکا در ماه فوریه

برآورد شده است كه این رقم در مقایسه با هفته منتهي به

 2102نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ميزان 3/6

 03آوریل سال  2102به ميزان  2/131ميليون بشکه در

درصد افزایش یافت و به  02/22ميليون بشکه در روز

روز كاهش نشان ميدهد .در این راستا ،تقاضای بنزین این

رسيد .تقاضای بنزین این كشور طي مدت مذكور با افزایش

كشور با كاهش  221هزار بشکه در روز ،طي دوره مذكور

اندك  1/6درصد به  2/15ميليون بشکه در روز رسيد.

به  2/123ميليون بشکه در روز رسيد كه این امر به علت

تقاضای سوخت جت /نفتسفيد در ماه فوریه  2102نسبت

كاهش خودروهای فروش رفته و كاهش سفرهای زميني در

به مدت مشابه سال  2102به علت افزایش سفرهای هوایي

این كشور بود .تقاضای سوختجت/نفتسفيد در مدت زمان

در این كشور  00/0درصد افزایش یافت و به  0/21ميليون

مذكور به دنبال كاهش سفرهای هوایي در این كشور ،با

بشکه در روز رسيد .تقاضای سوخت دیزل نيز در مدت

كاهش  221هزار بشکه در روز به  0/553ميليون بشکه در

مذكور به علت رونق فعاليتهای صنعتي این كشور ،با

روز رسيد .همچنين تقاضای پروپان/پروپيلن در راستای

افزایش  3/3درصدی به  3/26ميليون بشکه در روز رسيد.
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باعث شد تا ميزان كاهش قيمتها محدود باشد .در هفته

بازار فرآوردههاي نفتی

گذشته حداقل دو محموله برای صادرات به برزیل ،سه

قيمت انواع فرآوردههاي نفتي در بازار آمريكا در هفته گذشته به

محموله برای صادرات به شيلي و یك محموله برای صادرات

دليل افزايش واردات كاهش داشت .با اين حال ،قيمتها به دليل

به اروپا سفارش داده شد .در عين حال ،حجم تقاضای

انجام تعميرات دورهاي در برخي پااليشگاهها و توقفهاي ناگهاني

داخلي آمریکا برای فرآوردههای ميانتقطير نيز رشد داشت

عمليات پااليشي در پااليشگاههاي فعال در خليجمكزيک و

كه این امر باعث شد تا سطح ذخيرهسازی این نوع

سواحل غربي و همچنين افزايش تقاضاي بنزين از سوي آمريكاي

فرآوردههای نفتي در آمریکا كاهش یابد.

التين همچنان در سطح بااليي قرار دارد .افزايش تقاضا براي

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

بنزين با هدف مخلوط سازي آن با ساير بنزينهاي توليدي در

(دالر در هربشکه(

بازار اروپا باعث شد تا قيمت اين فرآورده نفتي در بازار اروپا
افزايش يابد .اين در حالي است كه قيمت نفتكوره نيز در اين
بازار به دليل افزايش تقاضاي آسيا و خاورميانه تقويت شد.

بنزین
گازوئيل
سوخت جت
نفتكوره

حالي است كه شرايط براي بازار سوخت جت چندان مناسب

منبع :آرگوس

سودهاي پااليشي براي بنزين و نفتا در بازار آسيا به دليل افزايش
تقاضا ،شرايط مطلوبي را در هفته گذشته تجربه كردند .اين در

هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

مه 3095

منتهی به  39آوريل

22/30
22/20
22/00
52/22

-1/21
-0/01
-0/62
+1/15

ارزيابي نميشود.

بازار اروپا

بازار آمریﻜا

افزایش تقاضا برای بنزین با هدف مخلوط سازی آن با انواع
بنزین توليدی باعث شد تا قيمت این فرآورده نفتي در بازار

قيمت انواع فرآوردههای نفتي در بازار آمریکا در هفته

اروپا افزایش یابد .عالوه بر این ،كاهش عرضه نيز در بازار

گذشته به دليل افزایش واردات كاهش داشت .با این حال،

اروپا باعث شد تا سودهای پاالیشي برای بنزین افزایش یابد.

قيمتها به دليل انجام تعميرات دورهای در برخي

این در حالي است كه قيمت نفتكوره هم در این بازار به

پاالیشگاه ها و توقف ناگهاني عمليات پاالیشي در مراكز

دليل افزایش تقاضای آسيا و خاورميانه تقویت شد .مقدار

پاالیشي خليجمکزیك و سواحل غربي و همچنين افزایش

ذخيرهسازیهای مستقل در منطقه آمستردام-رتردام-

تقاضای بنزین از سوی آمریکای التين همچنان در سطح

آنتورپ به كمترین سطح در سه ماهه گذشته رسيد كه یکي

باالیي قرار دارند .عليرغم كاهش توليد و عرضه بنزین در

از مهمترین دالیل آن صادرات به بازارهای آمریکا بود.

هفته گذشته ،بازار آمریکا شاهد افت قيمت این فرآورده

اختالف قيمت نفتا با نفت خام موعددار دریای شمال 0/5

نفتي بود .تقاضای بنزین در هفته گذشته به سطح 2/0

دالر در هر بشکه كاهش یافت .مهمترین محرك این كاهش،

ميليون بشکه در روز رسيد .شایان ذكر است كه حداقل 0/3

افزایش تقاضا برای مخلوطسازی بنزین و تداوم تمایل

ميليون بشکه در روز از ظرفيت پاالیشي خليجمکزیك ،تحت

مجتمعهای پتروشيمي منطقه آسيا-پاسفيك برای این

تأثير تعميرات دورهای برنامهریزی شده و بعضاً برنامهریزی

فرآورده سبك نفتي است .اختالف قيمت گازوئيل با

نشده در هفته گذشته بود .واردات بنزین از كانادا و

نفتخام موعددار دریای شمال با  0/2دالر در هر بشکه

شمالغرب اروپا به بندر نيویورك برای تأمين تقاضای بنزین

كاهش به  03دالر در هر بشکه رسيد .افزایش عرضه به

كمك شایان توجهي داشته است .قيمت فرآوردههای

دليل پایان دوره تعميرات دورهای پاالیشي مهمترین عامل

ميان تقطير نيز در هفته گذشته روند كاهشي را شاهد بود.

این كاهش قيمت بوده است .اختالف قيمت سوخت جت با

این در حالي است كه افزایش صادرات و تقاضا در آمریکا
شماره293
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نفتخام موعددار دریای شمال به  05دالر در هر بشکه

كاهش یابد .اختالف قيمت نفتكوره با نفتخام دبي به

رسيد كه كمترین سطح طي شش هفته گذشته بود .پایان

دليل تقاضای هند كاهش یافت.

دوره تعميرات اساسي در بازار شمال غرب اروپا و منطقه

جدول( :)9قيمت فوب انواع فرآوردههای نفتی در بازار سنگاپور
(دالر در هر بشکه)

آسيا پاسفيك باعث شده تا عرضه این فرآورده نفتي در اروپا
افزایش یافته و قيمتها كاهش یابد .اختالف قيمت
نفتكوره با نفتخام یورال روسيه  0/25دالر در هر بشکه
تقویت شد .افزایش تقاضا از سوی نيروگاههای فعال در
خاورميانه حجم صادراتي این فرآورده را از اروپا افزایش و
قيمتها را باالتر برده است.

مه 3095

منتهی به  39آوريل

بنزین

22/15

-1/2

گازوئيل

23/25

-1/35

نفتا
سوخت جت
نفتكوره

21/15
26/6

+1/25
-0/05

65/32

+1/32

منبع :آرگوس

جدول( :)9قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار رتردام
(دالر در هر بشکه)

بنزین
گازوئيل
نفتا
سوخت جت
نفتكوره

هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

مه 3095

منتهی به  39آوريل

21/62
25/11
21/2
22/6
60/32

+1/05
-0/25
+1/22
-2/50
1

تجارت نفت
بر اساس گزارش نشريه «ميس» در  1مه  ، 8102جمع واردات
نفتخام و ميعاناتگازي ژاپن در سه ماهه اول سال  8102با
كاهش  022هزار بشكه در روز نسبت به سه ماهه اول سال 8102
به  3/8ميليون بشكه در روز رسيد.
مذاكراتي با هدف جلوگيري از يک جنگ تجاري بين دو اقتصاد

منبع :آرگوس

بزرگ جهان ،آمريكا و چين صورت گرفت كه قبل از شروع
مذاكرات ،ليست بلند پايهاي از كاالهاي مورد نياز وارداتي از چين

بازار آسیا

از سوي آمريكا ارائه گرديد.

سودهای پاالیشي برای بنزین و نفتا به دليل افزایش تقاضا
در هفته گذشته شرایط مطلوبي را تجربه كردند .این در

ژاپن

حالي بود كه شرایط برای سوخت جت چندان مناسب

بر اساس گزارش نشریه «ميس» در  1مه  ،2102جمع

ارزیابي نشد .البته سودهای پاالیشي برای نفتكوره به دليل

واردات نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن در سه ماهه اول سال

افزایش تقاضای هند تقویت شدند .سودهای پاالیشي نفتا

 2102با كاهش  022هزار بشکه در روز نسبت به سه ماهه

به دليل بهبود تقاضا افزایش یافتند .در هفته گذشته

اول سال  2102به  3/2ميليون بشکه در روز رسيد .ميزان

مجتمعهای پتروشيمي فعال در كره جنوبي و تایوان به

واردات نفتخام و ميعاناتگازی این كشور از

دنبال سفارش خرید محمولههای نفتا بودند .افزایش قيمت

عربستانسعودی در دوره مذكور  0/2ميليون بشکه در روز

ميعانات گازی نيز باعث شد تا پاالیشگران به دنبال نفتا برای

بود كه نسبت به سه ماهه اول سال  2102معادل  056هزار

جایگزیني باشند .افزایش تقاضا در منطقه جنوب آسيا باعث

بشکه در روز كاهش یافت ،بنابراین عربستانسعودی با سهم

شد سودهای پاالیشي بنزین در هفته گذشته تقویت شوند.

 32/20درصد در جایگاه نخست صادركننده نفتخام و

مهمترین خریداران بنزین در هفته گذشته هند و سریالنکا

ميعاناتگازی به ژاپن قرار گرفت .در سه ماهه اول سال

بودند .برودت هوا و به دنبال آن ،انجام تعميرات دورهای

 ،2102اماراتمتحدهعربي با سهم  21/11درصد دومين

پاالیشگاهي در آسيا باعث شد تا حجم صادرات فرآوردههای

كشور صادركننده نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن بود.

نفتي ،به ویژه سوخت جت /نفتسفيد از آسيا به طور نسبي

صادرات نفتخام و ميعاناتگازی این كشور به ژاپن در سه
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ماهه اول سال  2102نسبت به مدت مشابه سال  2102با

و این كشور با سهم  2/61درصد چهارمين كشور صادركننده

 11/2هزار بشکه افزایش به  226/2هزار بشکه در روز رسيد.

نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن بود.

حجم واردات نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن از كشور قطر در

در سه ماهه اول سال  ،2102ایران پنجمين كشور صادر

دوره مذكور معادل  222/2هزار بشکه در روز بود .واردات

كننده نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن با سهم  6/12درصد

نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن از این كشور در سه ماهه اول

بود .حجم واردات نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن از این كشور

سال  2102نسبت به مدت مشابه سال  2102معادل22

در مدت مذكور نسبت به سه ماهه اول سال  2102با كاهش

هزار بشکه در روز افزایش یافت .قطر در سه ماهه اول سال

 22/3هزار بشکه در روز به  023/2هزار بشکه در روز رسيد.

 2102با سهم  2/63درصد ،سومين كشور صادر كننده

واردات نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن از روسيه در سه ماهه

نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن بود.

اول سال  2102نسبت به مدت مشابه سال  2102با كاهش

واردات نفتخام و ميعاناتگازی ژاپن از كویت در سه ماهه

 60/5هزار بشکه در روز به  012/6هزار بشکه در روز رسيد.

اول سال  2102نسبت به مدت مشابه سال  2102با 02/1

در دوره مذكور روسيه با سهم  1/62درصد ،ششمين كشور

هزار بشکه در روز كاهش به  215/2هزار بشکه در روز رسيد

برتر صادرات كننده نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن بود.

نمودار( :)9سهم صادركنندگان برتر نفتخام و ميعاناتگازی به ژاپن در سه ماهه اول سال ( 3095درصد)

منبعMEES:

كند و یا منابع دیگری را جایگزین واردات نفتخام از آمریکا

روابط تجاري آمریﻜا و چین

كند .چنانچه چين برای واردات نفتخام از آمریکا تعرفه

ترامپ ،ریيسجمهور آمریکا ،در هفتههای گذشته چين را

اعمال نماید ،این اقدام به بازار نفت شوك وارد خواهد كرد.

تهدید به اعمال تعرفه بر 051ميلياد دالر كاالهای این كشور

این شوك در حالي وارد خواهد شد كه به واسطه افزایش

كرده بود .البته وی پيش از این نيز چين را تهدید كرده بود

صادرات نفتخام آمریکا ،ذخایر تجاری نفتخام این كشور

كه اقدام به قطع  211ميليارد دالری تجارت كاالهای این

با كاهش همراه شده و این امر ،تاثير مثبت بر رشد قيمتها

كشور خواهد كرد.

داشته است.

كارشناسان بر این عقيدهاند ،چين بهعنوان بزرگترین

مذاكراتي با هدف جلوگيری از یك جنگ تجاری بين دو

مشتری آسيایي نفت آمریکا ،در صورت افزایش تنشها

اقتصاد بزرگ جهان صورت گرفت كه قبل از شروع

ممکن است واردات نفت از آمریکا را به اعمال تعرفه مشروط
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مذاكرات ،ليست بلند پایهای از كاالهای مورد نياز وارداتي

بازار بورس نیویورک (نایمﻜس)

از چين از سوی آمریکا ارائه گردید .در مذاكرات بين

در  2مه  ،2102قيمت نفتخام وستتگزاساینترمدیت در

نمایندگان آمریکا و مقامات چيني كه با هدف برقراری

قراردادهای آتي یكماهه بازار بورس نيویورك با افزایش

مجدد روابط تجاری این دو كشور صورت گرفت ،مهمترین

 2/63دالر در هر بشکه در مقایسه با  22آوریل  2102در

موضوع ،اقدام چين در جهت حفظ دانش فني بود كه مطابق

سطح  21/23دالر در هر بشکه قرار گرفت .همچنين در این

با اظهارات نماینده آمریکا ،در حال حاضر ناعادالنه و به

بازار قيمت نفتخام وستتگزاساینترمدیت در قراردادهای

صورت كپيبرداری اعمال ميشود.

آتي دوماهه و سهماهه در تاریخ فوق به ترتيب در سطح

كارشناسان ،دیدگاه خوشبينانهای نسبت به تجارت بين

 21/62و  21/26دالر در هر بشکه قرار گرفت .بر اساس

آمریکا و چين دارند .زیرا مطابق با گزارش روزنامه انگليسي

قيمتهای  2مه  2102منحني فوروارد در این بازار ،در

زبان چين ،پيشرفت مثبتي در توافق برای تأسيس یك

حالت بکواردیشن (باالتر بودن سطح قيمتها در آینده

مکانيسم جهت حل اختالفات تجاری ميان آمریکا و چين

نزدیك نسبت به آینده دور) قرار دارد .به عقيده كارشناسان،

به وجود آمده است كه بزرگترین دستاورد در این مکانيزم،

مهمترین دليل در بازار آتي برای تغيير به حالت بکواردیشن،

ایجاد توافق سازنده بين چين و آمریکا در تجارت بين این

افزایش تقاضا در بازار تكمحمولهها و توافق موثر اوپك و

دو كشور و جلوگيری از اعمال تعرفه بر كاالها خواهد شد.

كشورهای داوطلب غير اوپك جهت بازگشت بازار نفت به

در مقابل این دیدگاه خوشبينانه ،برخي بر این عقيدهاند كه

تعادل ميباشد .همچنين مانند هفتههای گذشته ،با توجه

آمریکا مغرورانه وارد مذاكرات شده است و رسيدن به توافق

به تغيير حالت بازار به بکواردیشن ،احتمال كاهش

دور از انتظار خواهد بود مگر اینکه دولت ترامپ

ذخيرهسازی در ماههای آینده بيشتر شده است .این شرایط

درخواستهای معقوالنهتری ارائه دهد .در غير این صورت،

را ميتوان در نمودار( )2مشاهده كرد.

همچنان تنش تجاری بين دو كشور ادامه خواهد داشت .با

حجم قراردادهای فعال آتيها در این بازار در  2مه 2102

این وجود ،نمایندگان دو كشور تمایل به همکاری و ایجاد

معادل  512هزار قرارداد بود كه در مقایسه با  22آوریل

روابط اقتصادی دوستانه دارند و در این جهت تالش

 2102حدود  11هزار قرارداد كاهش یافت.

ميكنند.

بازار بورس لندن (آیس)
در  2مه  ،2102قيمت نفتخام برنت در قراردادهای آتي

بازارهاي مالی نفت

یكماهه بازار بورس لندن با افزایش  0/53دالر در هر بشکه

در  2مه  ،8102قيمت نفتخام وستتگزاساينترمديت در

در مقایسه با  22آوریل  2102در سطح  26/02دالر در هر

قراردادهاي آتي يک ماهه بازار بورس نيويورک(نايمكس) با

بشکه قرار گرفت .همچنين در این بازار قيمت نفتخام برنت

افزايش  8/63دالر در هر بشكه در مقايسه با  82آوريل  8102در

در قراردادهای آتي دوماهه و سهماهه در این تاریخ به ترتيب

سطح  21/23دالر در بشكه قرار گرفت .همچنين قيمت نفتخام

در سطح  25/23و  25/33دالر در هر بشکه قرار داشت .بر

برنت در قراردادهاي آتي يک ماهه بازار بورس لندن(آيس) در

اساس قيمتهای  2مه  2102موقعيت این بازار نيز مشابه

مقايسه با  82آوريل  8102با افزايش  0/53دالر در هر بشكه در

بازار نایمکس است و بازار در حالت بکواردیشن قرار گرفته

سطح  26/02دالر در هر بشكه قرار گرفت.

است كه این شرایط احتمال كاهش سطح ذخيرهسازیها
در بازار را افزایش ميدهد .حجم قراردادهای فعال آتيها در
این بازار در  2مه  2102معادل  522هزار قرارداد بود كه
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در مقایسه با  22آوریل  ،2102افزایش 122هزار قراردادی
را نشان ميدهد.
نمودار ( :)3قيمت ماههای آينده نفتخام برنت در معامالت آتی بازار بورس لندن و نفتخام وستتگزاساينترمديت در معامالت آتی
نايمكس در تاريخ  9مه ( 3095-دالر در هر بشکه)
۸۰
۷۵
۷۰
۶۵
۶۰

ICE

۵۵

Nymex

۵۰
۴۵

 2102ژوئن
 2102سپتامبر
 2102دسامبر
 2102مارس
 2102ژوئن
 2102سپتامبر
دسامبر 2102
 2121مارس
 2121ژوئن
 2121سپتامبر
 2121دسامبر
 2120مارس
 2120ژوئن
 2120سپتامبر
 2120دسامبر
 2122مارس
 2122ژوئن
 2122سپتامبر
 2122دسامبر
 2123مارس
 2123ژوئن
 2123سپتامبر
 2123دسامبر
 2121مارس
 2121ژوئن
منبع :گروه انرژی CME

وجود داشت ،همچنان بر مذاكرات تنظيم رویههای اجرایي

تحوالت تغییر اقلیم

این توافقنامه سنگيني ميكند .به طوریكه تعارضها و

اختالفنظر كشورها در دور جدید مذاكرات جهانی

اختالف نظرها در رابطه با تفسير متن و محتوای موافقتنامه

تغییر اقلیم جدي است.

پاریس ،روند تصميمگيری در خصوص قواعد اجرایي

نشست چهل و هشتم ركن فرعي اجرایي ) (SBI 48و

بندهای متعددی از آن را با موانع جدی مواجه كرده است.

ركن علمي و فني ) (SBSTA 48كنوانسيون تغيير اقليم

در این ميان ،مهمترین اختالف نظرها به مسایل مالي،

سازمان ملل به همراه پنجمين دور گفتگوهای اولين نشست

صندوق سازگاری ( ،)Adaptation Fundگفتگوهای

كارگروه ویژه توافقنامه پاریس از روز دوشنبه هفته گذشته

تاالنوآ ) (Talanoa Dialogueكه بهدنبال ارتقای اهداف

( 01اردیبهشت  )22به مدت دو هفته در شهر بن آلمان

كاهش انتشار گازهای گلخانهای مندرج در سند مشاركت

آغاز شد .محور اصلي این جلسات بر توسعه و تکميل تکاليف

معين ملي ) (NDCsكشورها است و نيز به ابعاد و حيطهی

مربوط به چگونگي اجرای توافقنامه پاریس تحت عنوان

سند مشاركت معين ملي اعضا مربوط ميشود ،توجه دارد.

«برنامه كاری توافقنامه پاریس» ) (PAWPمتمركز است.

در كنفرانس بيست و سوم اعضای كنوانسيون )(COP 23

از مجموعهی مباحث و مذاكرات این اركان ،تصميماتي

كه در آبان ماه  26در بن برگزار شد ،یکي از اختالفات

معطوف به دستوركار اجالس بيست و چهارم اعضای

اساسي ميان دو گروه كشورهای درحال توسعه و كشورهای

كنوانسيون تغيير اقليم ) (COP24در دسامبر  2102در

توسعهیافته ،در مورد درج چگونگي تأمين منابع مالي تحت

لهستان اتخاذ خواهد شد.
مذاكرات

چالشي

بين

مذاكرهكنندگان

پاراگراف  5از ماده  2موافقتنامه پاریس در برنامه كاری

كشورهای

این توافقنامه بود .در نشست جاری بن نيز ،این مسئله

توسعهیافته و درحال توسعه در اجالس اخير بن نشان داد

همچنان مهمترین محل اختالف نظر ميان دو قطب اصلي

اختالفات اساسي كه در زمان تصویب توافقنامه پاریس
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مذاكراتي یادشده است .در ابتدای این نشست ،آفریقای

بررسي و اعالم نظر راجع به اولين سند مشاركت معين ملي

جنوبي به نيابت از «گروه آفریقا» ضرورت تدوین شرایط و

( )NDCsكشورها مطرح كردند .از جمله نمایندهی گروه

چگونگي تبادل اطالعات مورد نياز جهت عملياتي كردن

آفریقا در این رابطه اظهار داشت« :با وجود فرآیندهای

پاراگراف  5از ماده  2موافقتنامه پاریس را مطرح كرد .این

رسمي تحت كنوانسيون ،پروتکل كيوتو و موافقتنامه

موضوع با مخالفت شدید مذاكرهكنندگان برخي از

پاریس ،مقوالتي نظير گفتگوی تاالنوآ امری بيفایده و

كشورهای توسعهیافته از جمله ژاپن قرار گرفت.

غيرضرور است ».برخي دیگر نيز معتقدند كه هرگونه فشار

یکي دیگر از موارد اختالف كشورهای توسعهیافته و

بر كشورهای درحال توسعه برای پيشبرد اسناد مشاركت

كشورهای درحال توسعه در مورد ماهيت و آینده «صندوق

معين ملي آنان بدون وجود حمایتهای مالي فاقد وجاهت

سازگاری» تحت موافقتنامه پاریس است .در حال حاضر،

و غيرمنصفانه است.

صندوق سازگاری تحت ضوابط پروتکل كيوتو فعاليت

حيطهی ( )scopeسند مشاركت معين ملي نيز عرصه

ميكند .اما قرار است این صندوق در چارچوب موافقتنامه

اختالف نظرهای گستردهای در مذاكرات تغيير اقليم از

پاریس به كار خود ادامه دهد .كشورهای در حال توسعه

جمله نشست جاری در بن است .در این رابطه ،مسئله اصلي

عضو گروه  22و چين درنظر دارند صندوق سازگاری با حفظ

در بطن پاسخ به این سوال نهفته است كه آیا هدایت برنامه

ماهيت كنوني خود در رابطه با سياستها و روشهای

مشاركت معين ملي كشورها باید بر امر كاهش انتشار

عملياتي دسترسي كشورهای درحال توسعه به منابع

گازهای گلخانهای متمركز باشد و یا برنامه جامعي در

صندوق ،تحت توافقنامه پاریس قرار گيرد .در مقابل،

برگيرنده كاهش انتشار ،سازگاری و سایر ابزار اجرای مندرج

كشورهای توسعهیافته بهدنبال تغيير ماهيت صندوق

در اسناد باالدستي از جمله كنوانسيون تغيير اقليم ملل

سازگاری از وضعيت كنوني بوده و پيشنهاداتي در مورد

متحد و پروتکل كيوتو باید راهنمای این گونه اهداف و

شيوههای اداره ،اعطای كمكهای مالي و نيز محدود كردن

برنامهها باشد؟ هر بخش از گروههای حاضر در عرصه

كشورهای برخوردار از منابع صندوق مطرح كردهاند.

مذاكرات تغيير اقليم با استناد به مفاد اسناد مزبور و با كمك

در زمينه گفتگوهای تسهيلگر  2102كه تحت عنوان

تفاسير متفاوت ،پاسخهای مختلفي را در این رابطه ارایه

فيجيایي «گفتگوی تاالنوآ» در دستور مذاكرات سال جاری

ميكنند .برخي از مذاكرهكنندگان از كشورهای توسعهیافته

قرار دارد ،نظرات و دیدگاههای متفاوتي ميان

معتقدند محور این اسناد باید صرفاً بر كاهش انتشار گازهای

مذاكرهكنندگان وجود دارد .در نشست بن ،برخي از

گلخانهای متمركز باشد .اما مذاكرهكنندگان كشورهای

هيئتهای مذاكراتي كشورهای درحال توسعه مالحظاتي را

درحال توسعه بر رویکرد برنامهی جامع در تنظيم و ارایه

مبني بر عدم وجود ظرفيت حقوقي در گفتگوی تاالنوآ برای

این اسناد اصرار دارند.

همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام  :علياكبر ديزجخليلي ،تحوالت اقتصادي و بازار فرآوردههاي نفتي :محمدامين نادريان ،تجارت :مهديه حقپناهان ،تحوالت تقاضاي نفت و
بازارهاي بورس و مالي نفت :حسام مردانتبار  -تغيير اقليم :محمد خدام ،آمار :اداره اطالعات و خدمات رايانهاي مديريت كل اوپك و روابط با مجامع انرژي
ويرايش كلي مطالب :علي اكبر ديزج خليلي
تائيدكننده :محمد صادق نوروزي
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :دكتر محمد تائب
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