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در اين شماره خواهيد خواند:
نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم امریکا در بازبینی نهایی از  3به  3/1درصد افزایش یافت.

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

قیمتهای نفتخام تحتتاثیر ادامه کاهش تولید نفت اوپک ،کشورهای داوطلب غیراوپک و کاهش سطح

هفته منتهی به

تغییرات

متوسط از

29سپتامبر

نسبت به هفته

ابتداي سال

2017

گذشته

2017

سبد اوپك

55/78

1/56

50/13

دبليو تي آي

51/83

1/77

49/33

پاالیشی گردید.

برنت

58/59

1/92

51/81

احتمال کاهش صادرات نفتخام کردستان عراق با توجه به تنشهای سیاسی در این منطقه ،افزایش یافت.

دوبي

55/54

1/21

51/02

پیشبینی میشود تقاضای گاز چین تا سال  2020ساالنه با  11الی  14درصد رشد به  320الی  360میلیارد

عمان

56/20

1/34

51/33

سبك ايران

57/00

2/02

49/66

سنگين

54/53

1/49

49/60

شاخصهاي

ذخیرهسازی نفتخام امریکا ،افزایش یافت.

نفتخام

تقاضای جهانی نفت در سال  2017به  96/77میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
افزایش بهرهبرداری از پاالیشگاهها در خلیج مکزیک سبب افزایش تولید فرآوردههای نفتی وکاهش سودهای

متر مکعب افزایش یابد.
هفت کشور مهم جهان تصمیم خود برای حذف خودروهای با موتور احتراقی را اعالم کردند.
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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

-6/76



-0/15

3/05



0/71

-3/71



0/56

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

حداكثر

حداقل

2016

53/46

22/48

2017

56/43

42/58

قیمت گاز در مناطق مختلف
دالر به ازاي

25

هفته

25

هر میلیون

سپتامبر2017

گذشته

سپتامبر2016

بی تی یو
شمال شرق آسيا

7/85

7/40

6/00

جنوب غرب اروپا

6/70

6/25

4/80

محموله

6/31

6/56

4/41

2/96

3/09

3/05

)(LNG
)(LNG
تك
NBP
هنري هاب

شاخصهاي بورس در پایان  2اكتبر 2017

هفته منتهی به  29سپتامبر 2017

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر
تغييرات هفتگی

22557/60

DJIA

2529/12

S&P500

7438/88

FTSE100

12902/65

DAX

20614/07

NIKKEI

28141/57

HANGSENG

فرانک سوئیس )(CHE

یورو )(EEU

پوند انگلیس )(GBR

ین ژاپن )(JPN

0/9725

0/8478

0/7447

112/4060

0/77

1/38

0/70

0/43
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم آمریکا در بازبینی نهایی از

اقتصاد جهانی

 3به  3/1درصد مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت .این

نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم آمریکا در بازبینی نهایی از  3به

سریعترین نرخ رشد سه ماهه در مقیاس ساالنه در دو سال

 3/1درصد مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت .بر اساس آمار
مقدماتی منتشره ،تورم منطقه یورو در ماه سپتامبر سال جاری

اخیر است .در بازبینی نهایی آنچه سبب بهبود رشد

کمتر از پیش بینی بازار 1/5 ،درصد رشد کرد .شاخص رسمی

اقتصادی شد ،تجدیدنظر در نرخ رشد سرمایهگذاری

مدیران خرید تولیدات کارخانهای چین از  51/7واحد در ماه اوت

خصوصی از  3/6به  3/9درصد ،هزینههای دولت از  -0/3به

به  52/4واحد در ماه سپتامبر ،بیش از پیشبینی بازار افزایش

 -0/2درصد و وادرات از  1/6به  1/5درصد بود .همچنین

یافت.

در این بازبینی نرخ رشد صادرات از  3/7به  3/5درصد مورد
تجدیدنظر قرار گرفت .پیشبینی میشود با بروز چند

آمریكا

طوفان خسارتآفرین در ماه اوت و سپتامبر در آمریکا ،نرخ

در هفته گذشته سخنان خانم یلن به نحوی بود که بیشتر

رشد اقتصادی سه ماهه سوم در مقایسه با ارقام سه ماهه

بر افزایش نرخ بهره تأکید داشت تا ادامه سیاستهای

دوم کاهش یابد .اما با توجه به افزایش هزینه های بازسازی

کنونی .او گفت :ممکن است برداشت فدرال رزرو از روند رو

در سه ماهه چهارم ،انتظار می رود در سه ماهه پایانی 2017

به رشد اشتغال و تورم درست نبوده که در این صورت انتظار

رشدی بهتر در مقایسه با سه ماهه سوم تجربه شود .بر این

میرود این بانک سیاستهای انبساطی را به جای

اساس پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا در سال 2017

سیاستهای انقباضی در پیش گیرد .هنوز ما تصور

حدود  3درصد رشد داشته باشد.

مینماییم تورم در بلندمدت به سمت نرخ تورم هدف 2
درصدی حرکت خواهد نموده و اقتصاد روند رو به بهبود را

منﻄﻘه یورو

طی خواهد کرد .هر چند ممکن است مفروضات

بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تورم منطقه یورو در ماه

سیاستگذاران و پیشبینی آنها صحیح نبوده باشد.

سپتامبر سال جاری کمتر از پیش بینی بازار 1/5 ،درصد

سیاستگذاران با تغییرات تدریجی سیاستهای پولی

رشد کرد در حالی که بازار انتظار داشت تورم در ماه مذکور

میتوانند بر این نااطمینانی ها فائق آمده اما تغییر سریع

به  1/6درصد برسد .با وجود آنکه بهای مواد غذایی در ماه

سیاستها ممکن است سبب اجرای سیاستهای نابهجا در

سپتامبر افزایش یافته ،رشد بهای انرژی و هزینه فعالیتهای

سطح کالن اقتصاد شود .از این رو به نظر میرسد به افزایش

بخش خدماتی اندک بود .الزم به ذکر است ،تورم نسبت به

تدریجی نرخ بهره با وجود نااطمینانی در خصوص سرعت

ماه قبل تغییری نشان نداده و ثابت بود .تورم پایه (تورم به

افزایش تورم نیاز باشد .پایین ماندن بیش از حد نرخ بهره،

استثنا نوسانات بهای انرژی و مواد غذایی) در ماه سپتامبر

قدرت فدرال رزرو در مهار تکانههای احتمالی آتی به اقتصاد

سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز کمتر از

را کاهش خواهد داد .هر چند رئیس فدرال رزرو و اکثریت

پیشبینی بازار 1/1 ،درصد رشد نمود .پیشبینیها حکایت

اعضای کمیته بازار آزاد که در هفته گذشته سخن گفتند،

از رشد  1/2درصدی تورم پایه داشت.

از افزایش نرخ بهره دفاع نمودند ،اما رئیس فدرال رزرو

رشد کمتر از انتظار تورم در ماه سپتامبر به احتمال زیاد

مینیاپلیس و شیکاگو در خصوص افزایش نرخ بهره در سال

کاهش تدریجی برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه توسط بانک

 2017اظهار نارضایتی کردند .از این رو ،هنوز احتمال

مرکزی را به تعویق خواهد انداخت .تورم پایه که معیار

افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامبر سال جاری باالتر

تصمیمات سیاستی این بانک است نسبت به ماه قبل 0/1

از عدم افزایش آن است.
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مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

واحد درصد کاهش نشان داده و از پیش بینی بازار نیز کمتر

به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک با  1/56دالر در هر بشکه

بود .این رقم هنوز با نرخ مورد هدف بانک مرکزی ( 2درصد)

افزایش به  55/78دالر در هر بشکه رسید .در هفته گذشته قیمت

فاصله دارد .باقی ماندن تورم در سطوح پایین موجب

نفتخام شاخص وستتگزاساینترمدیت و برنت نیز به ترتیب با

اختالف نظر مقامات بانک مرکزی شده و نااطمینانیها در

 1/77و  1/92دالر در هر بشکه افزایش به  51/83و  58/59دالر

خصوص دورنمای آن را افزایش داده است .با این حال انتظار

در هر بشکه بالغ گردید.

می رود رشد بهتر از انتظار منطقه یورو ،وضعیت بازار کار،

عوامل تقويت کننده:

نرخ دستمزدها و تورم را بهبود بخشیده و سیاستهای فوق

تحلیلگران بر این عقیدهاند که برنامه کاهش تولید نفت

انبساطی فعلی را تعدیل کند .ماریو دراگی روز جمعه اعالم

اوپک و کشورهای داوطلب غیراوپک ادامه خواهد داشت .در

نمود وی معتقد است رشد دستمزدها در نهایت به افزایش

همین رابطه ،آلکساند نواک ،وزیر نفت روسیه ،اعالم کرد که

نرخ تورم کمک نموده و انتظارات بانک مرکزی را برآورده

از ادامه کاهش تولید تا تابستان آینده حمایت خواهد کرد.

خواهد ساخت.

در این میان ،عوامل ژئوپلیتیک باعث تشدید احتمال کاهش
تولید بیشتر نیز وجود دارد .با مطرح شدن بحث اعالم خود

چین

مختاری کردستان عراق پس از مشخص شدن نتایج

شاخص رسمی مدیران خرید تولیدات کارخانهای از 51/7

انتخابات ،ترکیه اعالم نموده است مسیرهای صادراتی را

واحد در ماه اوت به  52/4واحد در ماه سپتامبر سال جاری

برای صادرات نفتخام از شمال عراق خواهد بست که به

بیش از پیشبینی بازار افزایش یافت .این رقم سریعترین

این وسیله بالقوه ،احتمال بسترشدن صادرات نفت ،به میزان

رشد از آوریل  2012بوده و افزایش سفارشات جدید و رشد

 600هزار بشکه در روز وجود خواهد داشت.

قیمت ها عامل اصلی آن ذکر شده است .الزم به ذکر است

براساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،سطح

این شاخص در واکنش به کاهش نگرانیها پیرامون کندی

ذخیرهسازی نفتخام این کشور در هفته منتهی به 22

رشد اقتصادی چین برای چهاردهمین ماه متوالی رشد

سپتامبر با  1/8میلیون بشکه کاهش به حدود  471میلیون

نموده و نشان میدهد میزان تقاضای داخلی همچنان در

بشکه تنزل یافت .که این امر ،بیشتر در راستای افزایش

سطح مطلوبی قرار دارد .در مقابل ،شاخص مدیران خرید

صادرات نفتخام و باالرفتن بهرهبرداری از پاالیشگاهها

تولیدات کارخانهای بخش خصوصی که بر وضعیت اقتصادی

صورت گرفته است.

شرکتهای کوچک و متوسط داللت دارد ،از  51/6واحد در
ماه اوت به  51واحد در ماه سپتامبر افت نمود .بازار انتظار

عوامل تضعيف کننده:

داشت رشد شاخص مذکور  51/5واحد باشد .کاهش تولید

صادرات نفتخام آمریکا در هفته منتهی به  22سپتامبر از

و سفارشات جدید همزمان با افزایش فشارهای قیمتی عامل

 560هزار بشکه در روز در هفتههای گذشته به  1/5میلیون

عمده افت این شاخص بود.

بشکه در روز بالغ گردید .در این میان ،پاالیشگران بزرگ
هندی  HPCLو BPCLبرای اولین بار در سالهای اخیر،

بازار نفتخام

اقدام به خرید نفتخام «مارس» آمریکا کردند .این نفتخام

قیمتهای نفت در هفته گذشته ،تحتتاثیر ادامه کاهش تولید

در رقابت شدید با نفتخامهای ترش خاورمیانه از جمله

نفت از سوی اوپک و کشورهای داوطلب غیر اوپک و کاهش

نفتخام عمان میباشد .کاهش تولید نفتخام از سوی

سطح ذخیرهسازی نفتخام آمریکا با افزایش روبرو شدند.
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فارس ،باعث افزایش قیمت نفتخامهای منطقه خلیج

سال  2018با رشدی معادل  1/35میلیون بشکه در روز به

فارس و کاهش اختالف آنها با نفتخام شاخص برنت شده

 98/12میلیون بشکه در روز خواهد رسید .از دیگر نکات

و این امر پاالیشگران فعال در آسیا را تشویق به واردات

مهم در این گزارش کاهش رشد تقاضای نفت هند در سال

بیشتر نفتخام از دریای شمال کرده است.

 2017است .رشد تقاضای نفت هند که در سال  2016برابر
 340هزار بشکه در روز برآور شده بود در سال  2017با
 240هزار بشکه در روز کاهش نسبت به سال قبل به 100

تﻘاضاي جهانی نفت

هزار بشکه در روز خواهد رسید .قابل ذکر است که روند

مطابق گزارش دبیرخانه اوپک در ماه سپتامبر ،2017رشد تقاضای

نزولی رشد تقاضای نفت در آسیا پاسفیک کماکان ادامه

جهانی نفت در سال  2017با  50هزار بشکه در روز تجدیدنظر

دارد و از  40هزار بشکه در روز در سال  2016به ()-10

صعودی در مقایسه با گزارش ماه اوت به  1/42میلیون بشکه در

هزار بشکه در روز در سال  2017و ( )-10هزار بشکه در

روز رسید و درنتیجه تقاضای جهانی نفت معادل  96/77میلیون

روز در سال  2018خواهد رسید .انتظار میرود میزان تقاضا

بشکه در روز برآورد گردید .تقاضای جهانی نفت در سال  2018با

در این منطقه در سال  2017از سال  2016کمتر خواهد

رشدی معادل  1/35میلیون بشکه در روز و تجدیدنظر صعودی

بود و به  8/11میلیون بشکه در روز خواهد رسید .جدول

 70هزار بشکه در روز نسبت به ماه اوت به  98/12میلیون بشکه

ذیل آخرین پیشبینی دبیرخانه اوپک (ماه اوت )2017

در روز خواهد رسید .تقاضای نفت عربستانسعودی در ماه ژوئیه

برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان را نشان

 2017پس از دو ماه کاهش متوالی ،در مقایسه با ماه ژوئن 2017

میدهد.

با افزایش 140هزار بشکه در روز به  2/8میلیون بشکه در روز
رسید .تقاضای نفتخام تایلند در ماه ژوئن  2017در مقایسه با

جدول ( :)1پيشبينی رشد تقاضای جهانی نفت در کشورها و مناطق مختلف
(هزار بشکه در روز)

مدت مشابه سال  2016معادل  4درصد افزایش یافت.

2017

2018

كشور  /منﻄﻘه

قاره آمریکا

230

190

امریکا

220

180

مطابق گزارش دبیرخانه اوپک در ماه سپتامبر  ، 2017رشد

اروپا

150

70

تقاضای جهانی نفت در سال  2017با  50هزار بشکه در

آسیا پاسیفیک

-10

-10

جمع کل OECD

370

250

رسید و درنتیجه تقاضای جهانی نفت معادل  96/77میلیون

سایر کشورهای آسیایی

300

330

هند

100

160

بشکه در روز برآورد گردید .از مهمترین دالیلی که اثر منفی

امریکای التین

50

90

بر رشد تقاضای نفت در سال  2017داشتهاند میتوان به

خاورمیانه

110

100

کاهش تقاضا در هند و آسیا پاسفیک اشاره کرد .رشد

افریقا

110

120

جمع کل کشورهای درحالتوسعه

560

630

تقاضای نفت کشورهای قاره آمریکا عضو  OECDدر سال

شوروی سابق

70

100

 2017برابر با  230هزار بشکه در روز تخمین زده میشود

سایر کشورهای اروپائی

20

30

که  10هزار بشکه در روز از رشد تقاضای نفت آمریکا بیشتر

چین

390

350

جمع سایر

490

480

میباشد و این بدان معنی است که مجموع رشد تقاضای

تقاضای جهانی

1420

1350

تﻘاضاي نفت

روز تجدیدنظر صعودی به  1/420میلیون بشکه در روز

منبعOPEC :

نفت سایر کشورها در این منطقه در سال  2017برابر با
10هزار بشکه در روز خواهد بود .تقاضای جهانی نفت در
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خاورمیانه

بازار فرآوردههاي نفتی

بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک در ماه سپتامبر ،2017

سودهای پاالیشی بنزین وگازوئیل در آمریکا تحت فشار میباشند.

روند رشد تقاضای نفت در کشورهای خاورمیانه در سالهای

سطح ذخیرهسازی ذخایر مستقل در آمستردام-رتردام-آنتورپ

 2017و  2018روندی مثبت خواهد بود و انتظار میرود

به باالترین سطح در  3هفته گذشته رسید .بازار آسیا با مازاد عرضه

تقاضای نفت در سال  2017رشدی معادل  110هزار بشکه

بنزین روبرو میباشد.

در روز را تجربه نماید و این در حالی است که رشد تقاضای

آمریكا

نفت کشورهای خاورمیانه در سال  2016برابر با صفر بود.

بهرهبرداری از پاالیشگاهها در خلیج مکزیک که در هفته
گذشته  60درصد بود به  85درصد افزایش یافت که این
امر باعث افزایش تولید فرآوردههای نفتی ،بویژه بنزین و
گازوئیل و کاهش سودهای پاالیشی این دو فرآورده گردیده
است .با این حال ،تقاضا برای فرآوردههای میان تقطیر در
 4هفته منتهی به  22سپتامبر به  4میلیون بشکه در روز
رسید که  500هزار بشکه در روز باالتر از مدت مشابه سال
گذشته است.

تقاضای نفت عربستان سعودی در ماه ژوئیه  2017پس از
دو ماه کاهش متوالی در مقایسه با ماه ژوئن  2017افزایش
 140هزار بشکه در روز به  2/8میلیون بشکه در روز رسید.
تقاضا برای نفتکوره ،بنزین ،سوخت جت و سوزاندن
مستقیم نفت افزایش یافت .این در حالی است که تقاضا
برای سوخت دیزل در این کشور کاهش یافت .دلیل اصلی
افزایش تقاضا برای نفتکوره و سوزاندن مستقیم نفت
مربوط به گرمای هوای و تقاضای فصلی برای این دو فرآورده

جدول( :)3قيمت انواع فرآوردههای نفتی در خليج مكزيك

است .همچنین به علت وجود تعطیالت و افزایش سفرهای

(دالر در هربشکه(

هوایی و زمینی ،تقاضا برای بنزین و سوخت جت نیز به
ترتیب  9و  13درصد افزایش یافت.

بنزین
گازوئیل
نفتکوره

تایلند

هفته منتهی به 29

اختالف نسبت به هفته

سپتامبر

منتهی به  22سپتامبر

70/58
67/53
49/05

-1/0
1/17
0/34

منبع :اوپک

بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک در ماه سپتامبر ،2017
تقاضای نفت تایلند در ماه ژوئن  2017در مقایسه با مدت

اروپا

مشابه سال  2016معادل  4درصد افزایش یافت .در این

افزایش سطح ذخیرهسازی بنزین در آمریکا ،مانع از صادرات

راستا تقاضا برای گاز مایع 20درصد افزایش نشان داد که

این فرآورده نفتی از اروپا به آمریکا شده است .این درحالی

این امر بدلیل بهبود فعالیتهای بخش پتروشیمی در این

است که شرایط برای صادرات بنزین به خلیج فارس نیز

کشور بود .همچنین به علت افزایش سفرهای زمینی در این

فراهم نمیباشد.

کشور تقاضا برای بنزین نیز در ماه ژوئن  2017در مقایسه

باالرفتن حجم واردات گازوئیل از خلیج فارس و آمریکا به

با ماه ژوئن  2016حدود  9درصد افزایش یافت.

بازار اروپا ،باعث افت اختالف قیمت این فرآورده نفتی با
نفتخام برنت به  15/44دالر در هر بشکه شده است ،لذا
سطح قیمت گازوئیل در بازار تکمحموله باالتر از قیمت این
فرآورده نفتی در بازار آتی گردیده است.
علیرغم کاهش صادرات نفتکوره از منطقه بالتیک به
شمال غرب اروپا که بیشتر به دلیل انجام تعمیرات دورهای
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در پاالیشگاههای فعال در روسیه میباشد افت صادرات این

تجارت نفت

فرآورده نفتی به بازار آسیا و کاهش سودهای پاالیشی این

صادرات نفتخام ایران در ماه اوت  2017در مقایسه با ماه ژوئیه

فرآورده نفتی را به دنبال داشته است.

با  59هزار بشکه در روز افزایش به  2/424میلیون بشکه در روز

جدول( :)4قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار رتردام
(دالر در هربشکه)
هفته منتهی به 29

اختالف نسبت به هفته

سپتامبر

منتهی به  22سپتامبر

77/28
73/62
47/53

-1/42
1/84
0/2

بنزین
گازوئیل
نفتکوره
منبع :اوپک

رسید .احتمال کاهش صادرات نفتخام کردستان عراق با توجه به
تنشهای سیاسی در این منطقه ،افزایش یافته است .پیشبینی
میشود صادرت نفتخام آمریکا تا سال  2022به  4میلیون بشکه
در روز برسد.
ایران

بر اساس گزارش نشریه "پالتس" صادرات نفتخام ایران

آسیا

در ماه اوت  2017در مقایسه با ماه ژوئیه با  59هزار بشکه

افزایش عرضه بنزین در بازار آسیا که بیشتر به دلیل

در روز افزایش به  2/424میلیون بشکه در روز رسید .این

باالرفتن حجم واردات این فرآورده نفتی از سوی چین

در حالی است که صادرات نفتخام ایران در ماه ژوئیه با

میباشد باعث افت اختالف قیمت بنزین در بازار آسیا با

کاهش  120هزار بشکه در روز به  2/365میلیون بشکه در

نفتخام برنت شده است .فراهم شدن فرصت صادرات

روز رسید .صادرات نفتخام ایران به چین در ماه اوت 2017

گازوئیل از آسیا به اروپا ،تقویت سودهای پاالیشی این

در مقایسه ماه ژوئیه روندی صعودی داشت بطوری که با

فرآورده نفتی را به دنبال داشته است .پیشبینی افزایش

 55هزار بشکه افزایش به  693هزار بشکه در روز رسید.

واردات نفتکوره به بازار آسیا ،بویژه از سوی آمریکا باعث

قابل ذکر است که صادرات نفتخام ایران در ماه ژوئیه

افت بیشتر قیمت این فرآورده نفتی در مقابل نفتخام

معادل  638هزار بشکه در روز بود .صادرات نفتخام ایران

شاخص دبی شده است.

به ژاپن در ماه اوت  2017با کاهش  43هزار بشکه در روز

براساس گزارشات در دسترس حدود  290هزار بشکه در

به  103هزار بشکه در روز رسید .اما صادرات نفتخام ایران

روز نفتکوره از آمریکا در ماه اکتبر وارد بازار آسیا خواهد

به این کشور در ماه ژوئیه  2017در مقایسه با ژوئن 2017

شد در خالی که این رقم در ماه سپتامبر معادل  260هزار

با  22هزار بشکه در روز افزایش به  146هزار بشکه در روز

بشکه در روز بود.

رسید .صادرات نفتخام ایران به ایتالیا و فرانسه در ماه اوت

جدول ( :)5قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار سنگاپور
(دالر در هربشکه)

 2017در مقایسه با ژوئیه به ترتیب با افزایش  60و 40

هفته منتهی به

اختالف نسبت به هفته

هزار بشکه در روز به  160و  133هزار بشکه در روز بالغ

 29سپتامبر

منتهی به  22سپتامبر

بنزین

72/70

0/37

گردید .در مقابل صادرات نفتخام ایران به هند در اوت

گازوئیل

69/87

1/38

نفتکوره

51/90

0/73

 2017در مقایسه با ماه ژوئیه  167هزار بشکه در روز کاهش
یافت و به  265هزار بشکه در روز رسید .از طرف دیگر

منبع :اوپک

صادرات نفتخام ایران به کره جنوبی طی مدت مذکور با
افزایش  5هزار بشکه در روز به  285هزار بشکه در روز
رسید .همچنین صادرات نفتخام ایران به ترکیه در اوت
 2017در مقایسه با ژوئیه با  11هزار بشکه در روز کاهش
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به  256هزار بشکه در روز رسید .در واقع میتوان گفت

 2017بودند که سهم این کشورها از صادرات نفتخام ایران

چین ،کرهجنوبی ،هند ،ترکیه ،ایتالیا ،فرانسه و ژاپن به

در نمودار( )1مالحظه میشود

ترتیب مهمترین مقاصد صادرات نفتخام ایران در ماه اوت
نمودار( :)1مهمترين صادرکنندگان نفتخام به ايران در ماه اوت (2017درصد)

منبعPIW :

كردستان عراق

از سال 2020و به خصوص تا سال  2022میزان تاثیر

یکی از مهمترین رویداهای سیاسی که می تواند بر قیمت

صادرات نفتخام آمریکا بر بازار جهانی نفت افزایش یابد.

نفت تاثیرگذار باشد انتخابات کردستان عراق است .به نقل

بازارهاي مالی نفت

از خبرگزاری "بلومبرگ" با توجه به باال رفتن ریسک

در  27سپتامبر ، 2017قیمت نفتخامهای وستتگزاساینترمدیت

صادرات نفتخام از کردستان عراق این اتفاق میتوان

و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای نایمکس و آیس

قیمتهای نفت را افزایش دهد .این بدان معنی است که با

به ترتیب با افزایش  1/48و  1/04دالر در هر بشکه در مقایسه

توجه به تنشهای سیاسی در این منطقه احتمال کاهش

با  22سپتامبر  2017به ترتیب در سطح  52/14و  57/9دالر در

صادرات نفتخام از این منطقه وجود دارد.

هر بشکه قرار گرفت.

صادرات نفتخام آمریكا

بازار بورس نیویورک (نایمكس)

بر اساس گزارش خبرگزاری"رویترز" با توجه به قوانین

در27سپتامبر،2017قیمت نفتخام وستتگزاساینترمدیت

وضع شده  IMO1و افزایش تولید و صادرات نفتخام

در قراردادهای آتی یکماهه بازار نایمکس با افزایش 1/48

آمریکا ،پیشبینی میشود تا سال  2022صادرات نفتخام

دالر در هر بشکه و در مقایسه با  22سپتامبر  2017در

آمریکا به حدود  4میلیون بشکه در روز افزایش یابد .با توجه

سطح  52/14دالر در هر بشکه قرار گرفت .برخی از

به ویژگیهای نفتخام آمریکا و الزام کشتیرانیها جهت

مهمترین دالیل تاثیرگذار بر افزایش قیمت در بازار آتی نفت

استفاده از سوختهای با سولفور پایین ،احتمال میرود بعد

عبارتند از احتمال کاهش عرضه از منطقه کردستان عراق
International maritime organization
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به دنبال تنشهای سیاسی در این منطقه ،افزایش تقاضا و

بازار بورس لندن (آیس)

بازگشت برخی پاالیشگاهها از تعمیر و نگهداری و پایبندی

در  27سپتامبر  ،2017قیمت نفتخام برنت در قراردادهای

اعضای اوپک و روسیه به توافق بر سر کاهش تولید نفت.
در

همچنین

این

قیمت

بازار

آتی یکماهه بازار بورس لندن با افزایش  1/04دالر در هر

نفتخام

بشکه در مقایسه با  22سپتامبر  2017در سطح  57/9دالر

وستتگزاساینترمدیت در قراردادهای آتی دو ماهه و

در هر بشکه قرار گرفت .دالیل افزایش قیمت در این بازار

سهماهه در تاریخ فوق به ترتیب در سطح  52/43و 52/63

نیز شبیه به بازار نایمکس است .همچنین در این بازار قیمت

دالر در هر بشکه قرار گرفت .بر اساس قیمتهای 22

نفتخام برنت در قراردادهای آتی دوماهه و سهماهه در این

سپتامبر  2017منحنی فوروارد در این بازار ،در شرایط

تاریخ به ترتیب در سطح  57/57و  57/35دالر در هر بشکه

پیشبهین قرار دارد اما دارای نوساناتی نیز است .این شرایط

قرار داشت که در واقع در چند ماه اول با قیمتهای نزولی

را میتوان در نمودار( )2مشاهده کرد .حجم قراردادهای

مواجه شد .بر اساس قیمتهای  27سپتامبر  2017موقعیت

فعال آتیها در این بازار در  27سپتامبر  2017معادل 547

این بازار نیز مشابه بازار نایمکس بر اساس منحنی فوروارد

هزار قرارداد بود که در مقایسه با  22سپتامبر  2017حدود

در حالت پیشبهین قرار دارد .حجم قراردادهای فعال آتیها

 38هزار قرارداد کاهش را نشان میدهد.

در این بازار در  27سپتامبر  2017معادل  132هزار قرارداد
بود که در مقایسه با  22سپتامبر  ،2017کاهش104هزار
قراردادی را نشان میدهد.

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

59
57
55
53
51
49
47

 2023اوت

 2023مه

 2023فوریه

 2022نوامبر

 2022اوت

 2022مه

 2022فوریه

 2021نوامبر

 2021اوت

 2021مه

 2021فوریه

 2020نوامبر

 2020اوت

 2020مه

 2020فوریه

 2019نوامبر

 2019اوت

 2019مه

 2019فوریه

 2018نوامبر

 2018اوت

 2018مه

 2018فوریه

 2017نوامبر

Nymex

45

ICE

منبع :گروه انرژی CME
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بازار گاز
قیمت تک محمولههای الانجی در بازار گاز شمال شرق آسیا و

سال  2017کاهش یافت .واردات الانجی پاکستان تا سال 2020

جنوبغرب افزایش یافت .چین در فصل زمستان با کمبود گاز

از واردات الانجی کرهجنوبی پیشی خواهد گرفت .واردات

مواجه خواهد شد .تقاضای گاز آمریکا در سه ماه فصل تابستان

الانجی مصر تا سال  ،2022متوقف خواهد شد.

نمودار ( :)3قيمت گاز در چهار بازار اصلی (دالر به ازای هر ميليون بیتیيو)

منبع :نشریه جهانی گاز

قیمت گاز

هفته گذشته بود .سیاستهای جدید دولت چین برای

در بازار گاز شمالشرق آسیا قیمت تکمحمولههای

جایگزینی گاز با زغالسنگ و عدم امکان استفاده از زغال

الانجی با وجود عرضه محمولههای جدید از سوی

سنگ در  28شهر آلوده چین باعث افزایش درخواستهای

مجتمعهای الانجی گینهنو و "پاسفیک الانجی" استرالیا

خریداران برای تأمین تقاضای فصل زمستان شده است.

با  45سنت افزایش نسبت به هفته گذشته به  7/85دالر در

شرکت دولتی "کوگاز" کره جنوبی نیز به منظور تأمین

هر میلیون بیتی یو رسید .در منطقه شمال شرق آسیا،

تقاضای فصل زمستان در تالش برای خرید محمولههای

تعمیرات دورهای در مجتمعهای الانجی "کوئیزلند

الانجی و تحویل در ماه اکتبر است .در حال حاضر توجه

کورتیس" با ظرفیت تولید  16/5میلیون تن و مجتمع

خریداران به مناقصههای خرید شرکت الانجی پاکستان

شمال غرب استرالیا به ظرفیت تولید  8/5میلیون تن باعث

برای خرید چهار محموله و تحویل از ابتدای ماه ژانویه و
شرکت دولتی "جیاسپیسی" هند برای خرید  14محموله

کاهش عرضه تکمحمولهها در بازار خواهد شد.
درخواستهای جدید خرید کره جنوبی و چین از عوامل

و تحویل در بین ماههای اکتبر تا دسامبر  2019به عنوان

افزایش قیمت تکمحمولهها در بازار شمال شرق آسیا در

راهنمای قیمت است.
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در بازار گاز جنوب غرب اروپا قیمت تکمحمولههای

افزایش خواهد یافت .در گزارش جدید ،افزایش تقاضای گاز

الانجی با  45سنت افزایش نسبت به گزارش هفته گذشته

چین نسبت به گزارش سال  2014این شورا مورد بازنگری

به  6/7دالر در هر میلیون بیتییو رسید .افزایش تقاضای

نزولی قرار گرفته است .در صورت تحقق حداقل رشد

اسپانیا و افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی اروپا عامل

پیشبینی شده برای تقاضای گاز چین ،انتظار می رود این

افزایش قیمت محمولههای الانجی در منطقه جنوب غرب

امر باعث جذب یک سوم از ظرفیتهای جدید مایع سازی

اروپا است .همچنین با افزایش تفاوت فاصله قیمتهای بین

جهان که در این دوره زمانی به بهرهبرداری میرسد ،خواهد

منطقه پاسیفیک و آتالنتیک پیشبینی میشود فعالیتهای

شد .ظرفیت مایع سازی جهان تا سال  2019نسبت به سال

بارگیری مجدد در منطقه اروپا افزایش یابد .در  25سپتامبر،

 2017به میزان  115میلیون تن افزایش خواهد یافت.

قیمت محمولههای الانجی ماه آتی در بازار گاز "انبیپی"

در سال  ،2016تقاضای گاز چین با  6/6درصد رشد نسبت

 6/22دالر در هر میلیون بیتییو بوده است .با در نظر

به سال  2015به  205/8میلیارد مترمکعب در سال افزایش

گرفتن هزینه حمل  1/2الی  1/5دالر در هر میلیون

یافت .در عین حال در شش ماه اول سال  2017تقاضای

بیتییو ،قیمت محمولهها برای خریداران آسیا در محدوده

گاز چین نسبت به زمان مشابه سال  2016با  16/2درصد

 7/4الی  7/7دالر در هر میلیون بیتییو خواهد بود.

افزایش به  132/3میلیارد متر مکعب رسید .با توجه به نرخ

تﻘاضا

 6/6درصدی تقاضای گاز در سال  ،2016پیشبینی افزایش

چين :طبق پیشبینی شورای ملی توسعه و اصالحات چین،

تقاضای گاز چین در شرایطی محقق خواهد شد که تقاضا

تقاضای گاز این کشور تا سال  2020ساالنه با  11الی 14

گازی چین در بین سالهای  2017تا  2020حدود 14

درصد رشد به  320الی  360میلیارد مترمکعب در سال

درصد افزایش یابد.

جدول ( :)6قيمت ،و تقاضای گاز در بخش های مختلف امريكا در فصل تابستان سال های  2013تا 2017
تقاضا(میلیون متر مکعب در روز)

قیمت گاز (دالر در
میلیون بیتییو)

نیروگاهی

صنعت

خانگی-تجاری

سایر

کل

فصل تابستان 2013

3/55

758

530

330

0

1618

فصل تابستان 2014

3/94

771

547

337

0

1655

فصل تابستان 2015

2/75

899

537

323

0

1759

فصل تابستان 2016

2/84

970

552

312

20/5

1855

فصل تابستان2017

2/93

907

559

315

55/72

1837

جایگزینی گاز با نفت در بخش نیروگاهی دو عامل مهم

تجارت الانجی

افزایش واردات الانجی پاکستان است .پاکستان در حال

پاکستان :تا سال  ،2022واردات الانجی پاکستان در سطح

حاضر با کمبود  84میلیون مترمکعب در روز گاز مواجه

باالتری از واردات الانجی کرهجنوبی قرارخواهد گرفت.

است .با توجه به اینکه ظرفیت هر یک از واحدهای شناور

پاکستان تاکنون دو قراداد بلند مدت واردت الانجی را با

ذخیرهسازی و تبدیل مجدد به گاز پاکستان  700میلیون

شرکتهای "انی" ایتالیا و بنگاه تجاری "گانور" منعقد

مترمکعب در روز است ،استفاده از این دو واحد شناور

نموده است .همچنین پاکستان در حال مذاکره با چند دولت

کاهش تولید داخلی گاز پاکستان را جبران خواهد کرد.

دیگر برای عقد سومین قرارداد بلند مدت واردات الانجی
تا پایان سال  2017است .کاهش تولید داخلی گاز و
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جدول ( : )7قراردادهای منعقد شده جهت واردات الانجی به پاکستان(ميليون تن در سال)
شیوه قیمت گذاری(بدون اعمال هزینه ثابت)
مدت قرارداد (سال)
حجم قرارداد
مجتمع شناور ذخیره سازی و تبدیل مجدد به گاز شماره یک(بهره بردار :انگرو الانجی)
 13/37درصد قیمت نفت خام برنت
15
3/75
قطرگاز
 13/37درصد قیمت نفت خام برنت
5
0/72
گانور
کل
5
4/47
مجتمع شناور ذخیره سازی و تبدیل مجدد به گاز شماره دو(بهره بردار :بندرگاز پاکستان)
 12درصد قیمت نفت خام برنت
15
0/72
انی
 11/6247درصد نفت خام برنت
5
0/72
گانور
کل
5
1/44
منبع :اطالعات شرکتهای عرضه کننده

به منظور افزایش تامین امنیت عرضه ،پاکستان از دو شیوه

عظیم گازی "ظهر" به حجم ذخایر  850میلیارد متر مکعب

خرید الانجی از طریق اعالم مناقصههای بینالمللی ،و

و میدان دلتای نیل غربی ،مصر ضمن تامین تقاضای داخلی،

مذاکره بین دولتی برای عقد قراردادهای های بلند مدت

مجددا قادر به صادرات الانجی خواهد شد.

واردات ،استفاده نموده است .مقامات این کشور معتقدند

طبق اطالعات منتشر شده وزارت نفت مصر ،تولید گاز از

مذاکرات دوجانبه بیندولتی عالوه بر افزایش امنیت عرضه،

مرحله اول توسعه میدان "ظهر" به میزان  67/2میلیون

امکان بهتری برای انجام مذاکرات فراهم مینماید.

مترمکعب در روز از ماه دسامبر  2017شروع خواهد شد.

در حال حاضر ،سهم گاز در سبد انرژی پاکستان  50درصد

همچنین با بهرهبرداری از مرحله دوم توسعه این میدان،

است .با توجه به شبکه گسترده خط لوله توزیع گاز و

تولید گاز به میزان  75/6میلیون مترمکعب در روز افزایش

سیاستهای انرژی این کشور برای افزایش مصرف گاز،

خواهد یافت .از ابتدای سال  2017میدان دلتای غرب نیل

افزایش واردات الانجی پاکستان در بلند مدت رشد خواهد

با حجم ذخایر  150میلیارد متر مکعب با سرمایهگذاری

نمود .طبق پیش بینی ها ،تا سال  ،2022واردات الانجی

شرکت "بیپی" به میزان  12میلیارد دالر به بهرهبرداری

پاکستان به  30میلیون تن در سال خواهد رسید .در عین

رسید است .همچنین شرکت "انی" نیز تولید گاز از میدان

حال در صورت موفقیت آمیز بودن سیاستهای این کشور

"نوروز" را از ابتدای سال  2017و به میزان  28میلیون

برای جایگزینی گاز با نفت در بخش نیروگاهی ،میزان

مترمکعب در روز آغاز نموده است و انتظار میرود تولید از

واردات به  40الی  45میلیون تن درسال افزایش خواهد

میدان گازی "اتول" از سال  2018آغاز گردد .طبق

یافت.

پیشبینی موسسه "وود مکنزی" تولید گاز مصر از 41

مصر :واردات الانجی مصر تا سال  ،2022با شروع

میلیارد مترمکعب در سال  2016به  76میلیارد مترمکعب

بهرهبرداری از میادین جدید کشف شده گاز متوقف خواهد

در سال  2020افزایش خواهد یافت.

شد .مصر از ابتدای سال  2015بدلیل کاهش تولید داخلی

افزایش تولید داخلی گاز باعث کاهش واردات الانجی مصر

گاز و افزایش مصرف گاز بویژه در بخش نیروگاهی اقدام به

شده است .طبق برنامه اعالم شده ،واردات ال اناجی مصر

واردات الانجی نمود و در سال  2016واردات الانجی به

برای دوره یک ساله از ابتدای ماه ژوئیه در مقایسه با سال

 7/5میلیون تن رسید .این عوامل همچنین باعث توقف

 2016از  118محموله به  80محموله تنزل مییابد و انتظار

صادرات الانجی مصر و بال استفاده ماندن مجتمعهایی

میرود تا سال  2022واردات الانجی مصر متوقف شود .با

تولید الانجی "ایدکو" و "دمیتا" شد .با کشف میدان

افزایش تولید داخلی گاز ،مصر همچنین در حال بررسی
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احداث مخازن ذخیرهسازی الانجی در "عین سوخنا" در

است و نشانهای از تحول عظیم در صنعت خودروسازی

خلیج سوئز و صادرات مجدد الانجی است.

جهان ،طی کمتر از پانزده سال آینده است.
در فوریه  ،2017دولت نروژ نیز تصمیم گرفت در زمینهی

تغییر اقلیم

ممنوعیت خودروهای با موتور درونسوز از آلمان پیروی

تاكنون هفت كشور تصمیم خود براي حذف

کند و حتی از آن عبور نماید .این کشور اسکاندیناوی ،طی

خودروهاي با موتور احتراقی را اعالم كردهاند.

قانونی نه تنها خودروهای با سوخت فسیلی را ممنوع کرد،

در دو سال گذشته ،انقالب انرژی پاک بهطور پیوسته در

بلکه هدف خود را پنج سال زودتر از آلمان قرار داد .بر اساس

حال گسترش است .به طوریکه عالوه بر انتقال نظام انرژی

این قانون ،در سال  ،2025تنها خودروهای کامالً برقی در

جهان به سمت استفاده هر چه بیشتر از منابع انرژی پاک

نروژ اجازه خرید و فروش دارند و خودروهای بنزینی و

و تجدیدپذیر ،تعدادی از کشورها ،تصمیم خود را برای

دیزلی کنار گذاشته میشود .شانس دستیابی به اهداف این

ممنوعیت استفاده از خودروهای با موتور احتراقی اعالم

طرح جاهطلبانه ولی قابل حصول ،از طریق اجرای نظام

کردهاند .از آنجا که بخش حمل و نقل حدود  15درصد

مالیات سبز در نروژ تقویت شده است .طبق دستورالعمل

انتشار کربن ناشی از فعالیتهای انسان در جهان را به خود

اداره راههای عمومی نروژ ،تا سال  ،2030میزان انتشار

اختصاص میدهد ،این تصمیم یک گام قابل توجه در مقابله

گازهای گلخانهای تمام کامیونتها و وانتبارها 75 ،درصد

با پدیدهی تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانهای

از اتوبوسهای مسافربری بین شهری جدید و  50درصد

محسوب میشود .در عین حال ،باید اشاره شود با توجه به

کامیونهای جدید باید صفر باشد.

سهم  45درصدی بخش حمل و نقل جادهای در تقاضای

هند نیز سیاست مشابهی با نروژ در حوزه حمل و نقل

جهانی نفت ،حرکت جهانی به سمت استفاده از خودروهای

جادهای اتخاذ کرده است ،به طوری در سال  2030تنها

برقی تهدیدی جدی برای قیمت نفت در بازار جهانی نفت

فروش خودروهای الکتریکی در این کشور مجاز خواهد بود.

در میانمدت و بلندمدت است.

وزیر راه آهن و زغالسنگ هند در این رابطه گفت «ما قصد

کشورهای آلمان ،نروژ ،هند ،فرانسه و انگلیس از جمله پنج

داریم خودروهای الکتریکی را بهطور گسترده در کشور مورد

کشوری هستند که بهطور رسمی حذف خودروهای با

استفاده قرار دهیم و در تولید خودروهای برقی نظیر طرح
تولید المپهای  LEDیا کممصرف ) )UJALAخودکفا

موتورهای درونسوز را از ناوگان جادهای خود در دستورکار
قرار دادهاند و از این منظر ،جزو کشورهای پیشگام در

شویم» .وی تأکید کرد «هدف این است که تا سال ،2030

انقالب انرژی پاک در سطح خودروها شناخته میشوند.

حتی یک خودرو بنزینی یا دیزلی نباید در داخل کشور

آلمان ،اولین کشوری در جهان است که ممنوعیت تولید و

فروخته شود».

فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را در افق  2030قانونی

فرانسه به عنوان زادگاه موافقتنامه تاریخی تغییر اقلیمی

کرده است .در اکتبر  ،2016شورای فدرال آلمان قانونی را

پاریس قصد دارد تغییرات عمدهای را در بخش حمل و نقل

پیشنهاد و تصویب کرد که در آن ،خواستار ممنوعیت کامل

خود برای دستیابی به اهداف این توافقنامه اجرا کند.

تولید موتورهای احتراق داخلی تا سال  2030در این کشور

بخشی از این تغییرات ،ناظر به ممنوعیت فروش تمام

شد .اتخاذ این تصمیم توسط آلمان که چهارمین کشور

خودروهای بنزینی و دیزلی در سال  2040است .البته این

بزرگ سازنده خودرو در جهان است ،بسیار مهم و راهبردی

ممنوعیت ،یک فرایند گام به گام خواهد بود .طبق اعالم
وزارت محیطزیست ،توسعه پایدار و انرژی فرانسه ،این
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فرایند از جمله شامل «داشتن ناوگان  2/4میلیون خودروی

خودروها ابراز تمایل کردهاند .دولت هلند طرح ممنوعیت

الکتریکی قابل شارژ و هیبریدی و همچنین  3درصد از

فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از آوریل  2016را در

خودروهای سنگین گازسوز ) (NGVتا سال  »2023است.

دستورکار قرار داده است .چین نیز در ماه جاری اعالم کرد

انگلستان نیز همانند فرانسه ،ممنوعیت خودروهای جدید

طرح مشابهی را در دست بررسی دارد.

بنزینی و دیزلی را تا سال  2040بهعنوان بخشی از ابتکار

با وجود تالشهای اخیر کشورهای اروپایی و همچنین چین

عمل  4/06میلیارد دالری ( 3میلیارد پوند) که به شوراهای

و هند در راستای تغییرات اساسی در الگوی غالب سوخت

محلی برای بهبود کیفیت هوا در این کشور کمک میکند،

خودروها و همچنین کاهش اساسی در تقاضای سوختهای

معرفی کرده است .در این رابطه ،سخنگوی دولت انگلیس

فسیلی در بخش حمل و نقل ،باید گفت با توجه به مواضع

گفت« :کیفیت پایین هوا ،بزرگترین خطر زیستمحیطی

ضد تغییر اقلیمی دولت ترامپ ،حداقل تا پایان دوره وی

برای سالمت عمومی در انگلیس است و این دولت مصمم

نمیتوان انتظار داشت آمریکا در فهرست کشورهای

است تا اقدامات موثری را در کوتاهترین زمان ممکن انجام

محدودکنندهی خودروهای با سوختهای فسیلی قرار گیرد.

دهد».
باید اشاره شود که دو کشور هلند و چین نیز برای انجام
اقداماتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از

همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام و فرآورده  :علياكبر ديزجخليلي ،تحوالت اقتصادي :محمدامين نادريان ،تحوالت تقاضا ،تجارت و بازارهاي بورس مالي نفت :حسام
مردان تبار  ،تحوالت بازار گاز :علي عليآبادي و عبدالرضا نيسي ،تغيير اقليم :احسان تقوينژاد ،آمار :اداره اطالعات و خدمات رايانهاي مديريت كل اوپك و
روابط با مجامع انرژي
ويرايش كلي مطالب :علياكبر ديزجخليلي؛
بازخواني و تائيد :محمدصادق نوروزي؛
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :بهروز بيكعليزاده  ،مدير كل اوپك و روابط با مجامع انرژي.
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