شماره536

تاريخ  22:خرداد 7531

در اين شماره خواهيد خواند:

تورم منطقه يورو از  1/2درصد در ماه آوريل به  1/9درصد در ماه مه افزايش يافت.

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

تولید نفتخام آمريکا به سطح بیسابقه  11/8میلیون بشکه در روز رسید.
شاخصهاي

قیمتهای رسمی فروش نفتخامهای عربستانسعودی برای تحويل در ماه ژوئیه افزايش يافت.

نفتخام

تقاضای جهانی نفت در سال  2118به  98/88میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نگرانی از کمبود عرضه نفتکوره در بازار آسیا اختالف قیمت آن را با نفتخام دبی کاهش داده است.
شمار دکلهای حفاری گازی و نفتی فعال در آمريکا با  2دستگاه افزايش به  1102دستگاه رسید.
واردات نفتخام هند در سه ماهه اول سال  2118معادل  4/0میلیون بشکه در روز بود.
شرکت دولتی «رزنفت» روسیه توافقنامه ای با شرکت ملی نفت غنا به منظور فروش الانجی امضا نمود.

هفته منتهی به

تغییرات

متوسط از

 8ژوئن

نسبت به هفته

ابتداي سال

8108

گذشته

8108

سبد اوپك

37/54

-0/57

73/18

دبليو تي آي

74/75

-8/10

74/00

برنت

35/07

-8/78

30/81

دوبي

35/00

-0/83

73/73

عمان

35/03

-0/78

73/77

سبك ايران

31/14

-8/81

73/00

سنگين

38/01

77/11

-0/18

-1 / 4916 / 06

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

تفاوت قيمت
دبليوتيآي
و برنت

-1/70



-0/80

0/07



-8/55

-1/77



-8/77

برنت و دبي
دبليوتيآي
و دبي

قبل

حداكثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتداي سال 8107و 8108

حداكثر

حداقل

1083

75/15

51/41

1081

33/80

70/41

قیمت گاز در مناطق مختلف
دالر به ازاي

 4ژوئن

هفته

 4ژوئن

هر میلیون

8108

گذشته

8107

شمال شرق آسيا

0/14

0/44

4/54

جنوب غرب اروپا

1/00

3/30

4/80

محموله

3/18

3/35

5/07

1/00

1/10

1/08

بی تی یو
)(LNG
)(LNG
تك
NBP
هنري هاب

شاخصهاي بورس در پایان  08ژوئن 8108

هفته منتهی به  8ژوئن 8108

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر
تغييرات هفتگی

14711/78

DJIA

1311/00

S&P500

3373/57

FTSE100

81151/08

DAX

11050/11

NIKKEI

78841

HANGSENG

فرانک سوئیس )(CHE

یورو )(EEU

پوند انگلیس )(GBR

ین ژاپن )(JPN

0/7489

0/4004

0/9847

907/4480

-0/00

-0/48

-0/40
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

از  02/8درصد در ماه آوريل به  02/7درصد در ماه مه

اقتصاد جهانی

کاهش يافته که نشان میدهد بخشی از کاهش نرخ بیکاری

نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول آمريكا ،در بازبيني اوليه از 2/3

به واسطه کاهش در جمعیت افراد جويای کار است.

به  2/2درصد مورد تجديدنظر قرار گرفت .بر اساس آمار مقدماتي
منتشره ،در مقياس ساالنه ،تورم منطقه يورو از  1/2درصد در ماه

منﻄﻘه یورو

آوريل به  1/9درصد در ماه مه افزايش يافت .نرخ بيكاري ژاپن

بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،در مقیاس ساالنه ،تورم از

در ماه آوريل همانند ماه قبل ،در سطح  2/5درصد بدون تغيير

 1/2درصد در ماه آوريل به  1/9درصد در ماه مه افزايش

باقي ماند كه بر وضعيت مطلوب بازار كار اين كشور داللت دارد.

يافت .شايان ذکر است ،در میان اقالم تشکیلدهنده شاخص

آمریكا

تورم ماه آوريل ،گروه انرژی با  0/1درصد ،مواد خوراکی،

نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول آمريکا ،در بازبینی اولیه از

نوشیدنی و تنباکو با  2/0درصد و خدمات با  1/0درصد

 2/6به  2/2درصد مورد تجديدنظر قرار گرفت .در اين

باالترين نرخ رشد را نسبت به ماه آوريل به خود اختصاص

بازبینی ،رشد مصرف خصوصی (از  1/1به  1درصد)،

دادند .تورم پايه از  1/7درصد در ماه آوريل به  1/1درصد

سرمايهگذاری خصوصی (از  7/6به  7/2درصد) و مخارج

در ماه مه افزايش يافت که بیشترين میزان از اکتبر 2117

دولتی (از  1/2به  1/1درصد) تجديدنظر شد .به طور

است.

معمول ،به علت سردی هوا در فصلهای نخست سال

نرخ بیکاری در ماه آوريل ،مطابق با پیشبینیها 8/8 ،درصد

میالدی ،نرخ رشد اقتصادی آمريکا در مقايسه با ساير

اعالم شد و نرخ بیکاری در جوانان به  17/2درصد کاهش

فصلها ،دچار افت میگردد .برخی از صاحبنظران معتقد

يافت .شايان ذکر است ،در آوريل  2117نرخ بیکاری 9/2

هستند با توجه به برنامه کاهش مالیاتها که از ابتدای سال

درصد بوده است .در ماه آوريل ،در مقايسه با مدت مشابه

جاری میالدی توسط ترامپ به اجرا درآمده ،از سه ماهه

سال گذشته ،نرخ بیکاری در همه کشورهای عضو به غیر از

دوم ،مصرف و در نتیجه رشد اقتصادی ،روند بهتری را تجربه

استونی و ايتالیا کاهش يافته است .کمترين نرخ بیکاری در

خواهند نمود .همچنین شاخص قیمت مصرف شخصی

کشورهای مالت و آلمان و باالترين نرخ بیکاری در

( )PCEدر سه ماهه نخست از  2/7درصد به  2/0درصد

کشورهای يونان و اسپانیا به ثبت رسیده است .الزم به ذکر

مورد تجديدنظر قرار گرفت .شاخص مذکور که يکی از

است ،نرخ بیکاری ماه مارس از  8/8درصد به  8/0درصد

مهمترين شاخصهای قیمتی مدنظر فدرال رزرو میباشد،

مورد تجديدنظر صعودی قرار گرفت.

در سه ماهه چهارم  2117به  2/7درصد رسیده بود .اشتغال

ژاپن

غیرکشاورزی در ماه مه در مقايسه با ماه آوريل 226 ،هزار

در هفته گذشته ،آمار اشتغال ژاپن منتشر شد .بر اين اساس،

نفر افزايش يافت .هر چند ارقام رشد ماه آوريل مورد

نسبت فرصتهای شغلی به درخواست کار در ماه آوريل

تجديدنظر نزولی  8هزار نفری قرار گرفت .اما بخش

سال جاری همانند ماه قبل  1/89واحد اعالم شد .اما اين

خصوصی آمريکا نیز در ماه مه 178 ،هزار نفر استخدام نمود.

میزان  1/1واحد از پیشبینی بازار کمتر بود .اين نسبت

با توجه افزايش استخدام نیروی کار جديد ،نرخ بیکاری از

نشان میدهد به ازای هر درخواست کار 1/89 ،فرصت

 6/9به  6/8درصد کاهش يافت .همچنین ،در ماه مه تعداد

شغلی وجود دارد .از سوی ديگر ،نرخ بیکاری در ماه آوريل

افرادی که تمايل به تغییر شغل از پاره وقت به تمام وقت

همانند ماه قبل ،در سطح  2/8درصد بدون تغییر باقی ماند

دارند ،به  7/0درصد کاسته شد .میزان مشارکت نیروی کار
شماره404

که بر وضعیت مطلوب بازار کار اين کشور داللت دارد.
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

در حالی که بازار انتظار داشت خردهفروشی در ماه آوريل

محدود خط لوله برای انتقال نفتخامهای سنگین از

نسبت به ماه مشابه سال گذشته  1/9درصد رشد نمايد ،اين

کوشینگ اوکالهاما به هیوستون باعث افزايش مضاعف
نفتخام

WCS

نسبت

به

نفتخام

میزان 1/0 ،درصد اعالم گرديد .افزايش  11/2درصدی

قیمت

فروش سوخت در ماه آوريل به تبع بهبود وضعیت جوی،

وستتگزاساينترمديت شده است.

بیشترين تأثیر را در رشد مذکور داشت .خردهفروشی در ماه

افزايش خريد نفتخام از آمريکا ،توسط پااليشگران فعال در

آوريل نسبت به ماه قبل از آن  1/4درصد رشد نمود.

آسیا ،قیمت نفتخامهای خلیجفارس به ويژه نفتخامهای
عربستانسعودی را تحت فشار قرار داده است .تحلیلگران

بازار نفتخام

دلیل اصلی اين امر را باالرفتن قیمتهای رسمی فروش

توليد نفتخام آمريكا به سطح بيسابقه  11/8ميليون بشكه در

نفتخامهای عربستانسعودی برای تحويل در ماه ژوئیه

روز رسيد .افزايش تقاضا براي نفتخامهاي ترش آمريكا از سوي

توسط آرامکو میدانند .به طوری که شرکت «يونی پک»

معاملهگران فعال در آسيا ،باعث باالرفتن قيمت نفتخام WCS

چین برای سومین ماه متوالی اقدام به کاهش خريد نفتخام

كانادا نسبت به نفتخام شاخص وستتگزاساينترمديت گرديد.

از عربستانسعودی کرده است.

باال رفتن حجم خريد نفتخام از آمريكا ،توسط پااليشگران فعال

تﻘاضاي جهانی نفت

در آسيا ،قيمت نفتخامهاي خليجفارس به ويژه نفتخامهاي
عربستانسعودي را تحت فشار قرار داده است.

مطابق گزارش دبيرخانه اوپك در ماه ژوئن  ، 2118رشد تقاضاي

براساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمريکا ،سطح

جهاني نفت در سال  2112بدون تجديدنظر در مقايسه با گزارش

ذخیرهسازی تجاری نفتخام اين کشور در هفته منتهی به

ماه آوريل به  1/051ميليون بشكه در روز رسيد و به اين ترتيب
تقاضاي جهاني نفت در سال  2112معادل  92/21ميليون بشكه

اول ماه ژوئن  2118با  2میلیون بشکه افزايش به 460/0

در روز برآورد گرديد .تقاضاي جهاني نفت در سال  2118نيز با

میلیون بشکه رسید .کارشناسان دلیل اصلی اين افزايش را

رشدي معادل  1/051ميليون بشكه در روز بدون تجديدنظر به

باالرفتن تولید نفتخام آمريکا به سطح بیسابقه 11/8

 98/85ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .تقاضاي نفت هند در

میلیون بشکه در روز میدانند.

ماه آوريل  2118در مقايسه با مدت مشابه سال  2112افزايش

افزايش مداوم اختالف قیمت نفتخامهای شاخص برنت

 211هزار بشكهاي در روز معادل  4/4درصد را تجربه كرد و

وستتگزاساينترمديت که در هفته جاری به  8/09دالر در

تقاضاي نفت اين كشور به  4/942ميليون بشكه در روز رسيد.

هر بشکه رسید ،افزايش تقاضا برای نفتخامهای آمريکا را

تقاضاي نفت عربستان سعودي در ماه آوريل  2118با  12درصد

نسبت به نفتخامهای دريای شمال در بازارهای اروپا و آسیا

كاهش در مقايسه با مدت مشابه سال  2112مواجه بود.

به دنبال داشته است .اين درحالی است که کاهش تقاضا

تﻘاضاي نفت

برای نفتخامهای شاخص برنت« ،اوسبرگ» و «اکوفیسک»
باعث افت قیمت اين نفتخامها نسبت به نفتخام مدتدار

مطابق گزارش دبیرخانه اوپک در ماه ژوئن  ، 2118رشد

دريای شمال شده است.

تقاضای جهانی نفت در سال  2117بدون تجديدنظر در

افزايش تقاضا برای نفتخامهای ترش آمريکا از سوی

مقايسه با گزارش ماه آوريل به  1/081میلیون بشکه در روز

معاملهگران فعال در آسیا ،باعث باالرفتن قیمت نفتخام

رسید و به اين ترتیب تقاضای جهانی نفت معادل 97/21

شاخص

میلیون بشکه در روز برآورد گرديد .از مهمترين داليل که

وستتگزاساينترمديت گرديده است .عالوه براين ،حجم

اثر منفی بر رشد تقاضای نفت در سال  2117داشتند

WCS

کانادا

شماره404

نسبت

به

نفتخام
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

میتوان به کاهش تقاضا در هند و آسیا پاسفیک اشاره کرد.

جدول ( :)9برآورد رشد تقاضای نفت در سالهای  7099و پيشبينی

رشد تقاضای نفت کشورهای قاره آمريکا عضو  OECDدر

 7094در مناطق مختلف جهان (هزار بشکه در روز)

8107

8108

كشور  /منﻄﻘه

که  81هزار بشکه در روز از تقاضای نفت آمريکا کمتر است.

قاره آمريکا

141

271

اين بدان معنی است که مجموع رشد تقاضای نفت ساير

امريکا

191

281

اروپا

661

111

آسیا پاسیفیک

41

11

جمع کل OECD

811

681

ساير کشورهای آسیايی

611

411

هند

81

211

هند در سال  2117است .رشد تقاضای نفت اين کشور در

امريکای التین

41

111

خاورمیانه

81

81

سال  2110برابر  641هزار بشکه در روز بود که در سال

افريقا

111

161

 2117با  201هزار بشکه در روز کاهش به  81هزار بشکه

جمع کل کشورهای درحالتوسعه

861

721

در روز رسید .اين امر بر رشد تقاضای نفت در سال 2117

شوری سابق

71

121

تأثیر منفی گذاشت اما در مقابل رشد تقاضای نفت هند در

ساير کشورهای اروپائی

21

61

سال  2118به  211هزار بشکه در روز خواهد رسید که به

چین

821

421

اعتقاد بیشتر کارشناسان داليل اصلی اين روند صعودی به

جمع ساير

021

801

1,081

1,081

سال  2117برابر با  141هزار بشکه در روز تخمین زده شد

کشورها در اين منطقه در سال  2117برابر ( )-81بوده
است .تقاضای جهانی نفت در سال  2118با رشدی معادل
 1/081میلیون بشکه در روز و بدون تجديد نظر به 98/88
میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
از مهمترين نکات اين گزارش کاهش رشد تقاضای نفت

تقاضای جهانی

افزايش مخارج دولت در زيرساختهای اين کشور و بهبود

منبعOPEC :

شاخصهای اقتصاد کالن در هند مرتبط است .همچنین

همچنین از مهمترين نکات جدول فوق رشد  821هزار

روند نزولی رشد تقاضای نفت در آسیا پاسفیک کماکان

بشکه در روز تقاضای نفت چین در سال  2117است که

ادامه داشته و از  41هزار بشکه در روز در سال  2117به

باالترين میزان رشد تقاضای نفت در يک کشور را به خود

 11هزار بشکه در روز در سال  2118خواهد رسید .جدول

اختصاص داده است .اما رشد تقاضای نفت اين کشور در

ذيل آخرين پیشبینی دبیرخانه اوپک (ماه ژوئن )2118

سال  2118معادل  421هزار بشکه در روز خواهد بود که

برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان را نشان

دلیل اصلی آن به عقیده برخی کارشناسان به وضع تعرفه

میدهد.

در بازار انرژی چین بر میگردد .از طرف ديگر کاهش رشد
تقاضای نفت کشورهای  OECDاز  811هزار بشکه در روز
در سال  2117به  411هزار بشکه در روز در سال  2118از
مهمترين نکات تقاضای نفت در سال جاری است.
هند
بر اساس اين گزارش ،تقاضای نفت هند در ماه آوريل
 2118در مقايسه با مدت مشابه سال  2117افزايش 211
هزار بشکهای در روز معادل  4/4درصد را تجربه کرد و
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تقاضای نفت اين کشور به  4/947میلیون بشکه در روز

بازار فرآوردههاي نفتی

رسید .در اين راستا تقاضای فرآوردههای سوخت ديزل و

سودهاي پااليشي بنزين در آمريكا تحت تأثير افت تقاضا و كم

بنزين در آوريل  2118در مقايسه با مدت مشابه سال

شدن حجم صادرات با كاهش روبرو شده است .اختالف قيمت

گذشته به ترتیب  2/9و  9/6درصد افزايش يافت .تقاضای

سوخت ديزل با نفت خام مدتدار درياي شمال كاهش يافت.

بنزين در اين کشور با افزايش  9/6درصد به  048هزار بشکه

نگراني از كاهش عرضه نفتكوره ،كاهش اختالف قيمت اين

در روز رسید که داليل اصلی آن افزايش تقاضای بخش

فرآورده نفتي را در مقابل نفت خام «يورال» به دنبال داشت.

حمل و نقل افزايش فروش خودرو و موتورسیکلت در مدت
زمان مذکور بود  .در اين راستا فروش خودرو در ماه آوريل

بازار آمریكا

 2118نسبت به ماه قبلی  7/8درصد افزايش يافت و فورش

سودهای پااليشی بنزين در خلیج مکزيک به دلیل کاهش

موتورسیکلت در ماه آوريل  2118نسبت به مدت مشابه

تقاضا در بازار داخلی و افت صادرات اين فرآورده نفتی ،تحت

سال قبل  17درصد افزايش را نشان داد .همچنین سوخت

فشار قرار گرفتهاند .اين امر افزايش سطح ذخیرهسازی

ديزل نیز به دلیل بهبود فعالیتهای تولیدی در اين کشور

بنزين به میزان  6میلیون بشکه را به دنبال داشته است .بر

طی مدت زمان مذکور  2/9درصد افزايش يافت.

اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمريکا ،حجم صادرات
فرآوردههای میانتقطیر اين کشور در هفته منتهی به اول

خاورمیانه

ژوئن با  1/00میلیون بشکه در روز افزايش روبرو گرديد.

بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک در ماه ژوئن  ،2118روند

کارشناسان دلیل اصلی اين افزايش را باال رفتن درصد

رشد تقاضای نفت در کشورهای خاورمیانه در سال گذشته

بهرهبرداری از پااليشگاههای خلیجمکزيک به  94درصد،

و جاری روندی مثبت را نشان میدهد و تقاضای نفت اين

باالترين درصد بهرهبرداری در سال جاری ،میدانند .مطابق

منطقه در سال  2117و  2118رشدی معادل  81و 01

گزارش اداره مذکور ،سطح ذخیرهسازی نفتکوره در آمريکا

هزار بشکه در روز است .اين در حالی است که رشد تقاضای

در هفته منتهی به اول ماه ژوئن با  270هزار بشکه کاهش

نفت کشورهای خاورمیانه در سال  2110برابر با صفر بود.

به  62/26میلیون بشکه رسید که اين امر بیشتر به دلیل

تقاضای نفت عربستان سعودی در ماه آوريل سال  2118با

افزايش تقاضا برای اين فرآورده نفتی از سوی شرکتهای

 17درصد کاهش در مقايسه با مدت مشابه سال 2117

کشتیرانی فعال در خلیجمکزيک میباشد.

مواجه بود .البته بر اساس شرايط آب و هوايی اين کشور و

جدول( :)7قيمت فوب انواع فرآوردههای نفتی در خليج مكزيك

کاهش سوبسید در قیمتهای فرآوردههای نفتی اين کاهش

(دالر در هربشکه(

دور از انتظار نبود .اما نکته مهم اين است که برای ماههای
آينده که عربستان وارد فصل گرمتر میشود و به لحاظ

بنزين
سوخت ديزل
نفتکوره

سنتی تقاضای برای برق باال میرود ،اثر کاهش سوبسید به
طور جدیتری خود را نشان خواهد داد .تقاضای سوخت

هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

ژوئن 7094

منتهی به  49مه

87/92
91/61
06/78

-19/70
-8/17
+1/69

منبع :آرگوس

ديزل در آوريل  2118در مقايسه با مدت مشابه سال

بازار اروپا

گذشته  76هزار بشکه در روز کاهش نشان داد که به دلیل

باال رفتن سطح ذخیرهسازی بنزين در آمريکا ،باعث کاهش

کاهش فعالیتهای عمرانی در اين کشور میباشد.

صادرات اين فرآورده نفتی از اروپا به آن منطقه و افت
شماره404
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اختالف قیمت بنزين با نفت خام مدتدار دريای شمال

عرضه نفت

گرديده است .عالوه بر اين کاهش تقاضای اين فرآورده نفتی

طی روزهای گذشته ،قیمت پیش فروش نفت در بازار آسیا

سبک در غرب آمريکا و افزايش عرضه آن در آسیا باعث

نوسان زيادی نداشت .پايداری نسبی قیمت ها از اين حیث

کاهش بیشتر صادرات بنزين از اروپا به ساير مناطق شده

حائز اهمیت میباشد که اعضای سازمان کشورهای صادر

است .عرضه فراوان سوخت ديزل از سوی پااليشگران فعال

کننده نفت نظرات متفاوتی در زمینه افزايش تولید دارند.

در روسیه در بندر بالتیک ،افت قیمت اين فرآورده نفتی را

روزهای آينده شاهد برگزاری جلسه اوپک در سطح وزرا

به دنبال داشته است .افزايش تقاضای نفت کوره در اروپا

خواهیم بود و کشورها مجال ارايه نظرهای خود را خواهند

همراه با فراهم شدن شرايط صادرات اين فرآورده نفتی به

يافت.

ساير بازارها به ويژه آسیا ،کاهش اختالف قیمت نفتکوره

در حالی که گمانهزنیهای اولیه در اين مورد از احتمال

را با نفت خام يورال روسیه به دنبال داشته است.

تصمیم جلسه  22ژوئن اوپک مینی بر افزايش تولید اين

جدول( :)4قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار رتردام
(دالر در هر بشکه)

بنزين
گازوئیل
نفتکوره

سازمان از نیمه دوم سال  2118حکايت دارد ولی وزير نفت

هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

ژوئن 7094

منتهی به  49مه

عراق نظر ديگری دارد .به عقیده وی در شرايط فعلی نبايد

80/04
88/06
07/99

-2/10
-2/22
-1/01

در تخمین تقاضای جهانی نفت بزرگنمايی گردد تا به تبع
آن تولید را افزايش داد زيرا اين کار باعث آشفتگی بازار
جهانی خواهد گرديد .همچنین ممکن است موجب سوء

منبع :آرگوس

برداشت از جانب مصرف کننده گرديده و باعث کاهش

بازار آسیا

قیمت نفت گردد .به گفته وی تصمیمگیری يکجانبه بدون

افزايش عرضه بنزين در آسیا به ويژه از سوی پااليشگران

توجه به آرای ساير اعضا مورد پذيرش نیست چرا که ممکن

فعا ل در ويتنام باعث کاهش سودهای پااليشی اين فرآورده

است خالف تصمیمات و توافقات کشورهای اوپک و حتی

نفتی شده است .اين در حالی است که تحت تأثیر افزايش

غیر اوپک بوده و آينده آنها را تهديد کند.

عرضه سوخت ديزل توسط پااليشگران فعال در تايلند

پیشتر ،عربستان سعودی به همراه روسیه ،اعالم کرده بودند

سودهای پااليشی اين فرآورده نفتی تحت فشار قرار گرفته

که در صورت کاهش تولید کشورهای ونزوئال و ايران حاضر

است .نگرانی از کمبود عرضه نفتکوره در بازار آسیا که

هستند کاهش تولید آنها را جبران نمايند .اين در حالی

بیشتر ب ه دلیل کاهش صادرات اين فرآورده نفتی از سوی

است که ونزوئال و ايران از اوپک درخواست کردهاند که

برخی کشورها میباشد ،اختالف قیمت نفتکوره را با نفت

يکپارچگی خود را حفظ نمايد .افزايش تولید برخی از

خام دبی کاهش داده است.

کشوها به قیمت از دست دادن سهم تولید کشورهای ديگر،
خالف فلسفه وجودی اوپک که همانا حفظ منافع تکتک

جدول( :)8قيمت فوب انواع فرآوردههای نفتی در بازار سنگاپور
(دالر در هر بشکه)
هفته منتهی به 9

اختالف نسبت به هفته

ژوئن 7094

منتهی به  49مه

84/88

-6/61

گازوئیل

84/88

-2/08

نفتکوره

71/17

بنزين

کشورهای عضو میباشد ،است.
تعداد دكلهاي فعال

مطابق گزارش هفتگی بیکرهیوز شمار دکلهای حفاری

-1/08

گازی و نفتی فعال در آمريکا در هفته منتهی به هشتم ژوئن

منبع :آرگوس

شماره404
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دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 168

تجارت نفت

دستگاه بیشتر است .در اين میان ،تعداد دکلهای نفتی فعال

بر اساس گزارش نشريه  Meesدر  8ژوئن  ،2118واردات

در آمريکا با يک دستگاه افزايش نسبت به هفته گذشته،

نفتخام هند در سه ماهه اول سال  2118با افزايش  184هزار

 802دستگاه بود .اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل،

بشكه در روز نسبت به سه ماهه چهارم سال  2112به  4/0ميليون

 121دستگاه افزايش نشان میدهد.

بشكه در روز رسيد.

اين شرکت همچنین ،شمار دکلهای حفاری گازی و نفتی

حجم واردات نفتخام آمريكا از ماه نوامبر سال  2112تا ماه ژانويه

فعال در کانادا در هفته منتهی به هشتم ژوئن را با

سال  2118يك روند افزايشي را طي كرد و به  8ميليون بشكه

16دستگاه افزايش نسبت به هفته قبل 112 ،دستگاه

در روز رسيد.

گزارش کرده است .رقم مذکور  21دستگاه کمتر از تعداد

هند

دکلها در مدت مشابه سال قبل میباشد .در اين میان تعداد
دکلهای نفتی فعال در کانادا با  16دستگاه افزايش به 09

بر اساس گزارش نشريه  Meesدر  8ژوئن  ،2118واردات

دستگاه رسید .اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8

نفتخام هند در سه ماهه اول سال  2118با افزايش 184

دستگاه کاهش نشان میدهد.

هزار بشکه در روز نسبت به سه ماهه چهارم سال  2117به

بر اساس گزارشهای بیکرهیوز ،مجموع دکلهای حفاری

 4/0میلیون بشکه در روز رسید .مطابق گزارش مذکور،

فعال در ساير نقاط جهان (آفريقا ،آسیا ،اروپا ،آمريکای

واردات نفتخام هند از عراق در سه ماهه اول سال 2118

التین و خاورمیانه) ،در ماه آوريل  907دستگاه بود.اين رقم،

در مقايسه با سه ماهه چهارم سال  2117با افزايش 242

نسبت به ماه آوريل و مدت مشابه سال  ،2117به ترتیب

هزار بشکه در روز به  1/18میلیون بشکه در روز رسید .اين

 11دستکاه کاهش و  11دستگاه افزايش نشان میدهد.

کشور با سهم  26/48درصد از واردات نفتخام هند در
جايگاه برترين صادرکننده نفتخام به اين کشور قرار گرفت.

جدول ( :)0تعداد دكلهای حفاری فعال
منطقه/كشور

تاريخ
شمارش

تعداد

تغييرات نسبت
به هفته قبل

تغييرات

واردات نفتخام هند از عربستانسعودی در دوره مذکور در

نسبت به

مقايسه با سه ماهه چهارم سال  2117معادل  127هزار

سال قبل

دكل های نفتی
اياالت متحده

 4ژوئن

آمريكا

7094

كانادا

 4ژوئن
7094

447

+9

+979

47

+94

-0

بشکه در روز افزايش يافت و به  818هزار بشکه در روز
رسید .اين کشور با سهم  17/07درصد از کل واردات
نفتخام هند در جايگاه دومین صادرکننده نفتخام به اين
کشور قرار گرفت.

جمع دكل های نفتی و گازی
اياالت متحده

 4ژوئن

آمريكا

7094

كانادا

ساير نقاط
جهان

 4ژوئن
7094

9047

+7

+940

997

+94

-70

( -99نسبت
مه 7094

749

به ماه
آوريل)

در سه ماهه اول سال  2118واردات نفتخام هند از ايران
با افزايش  20هزار بشکه در روز نسبت به سه ماهه چهارم
سال  ،2117به  484هزار بشکه در روز رسید .ايران با

+90

داشتن سهم  11/49درصد از کل واردات نفتخام اين

(مه)7099

کشور ،سومین صادرکننده نفتخام به هند بود .سهم

منبع :شرکت بیکر هیوز

نیجريه از واردات نفتخام هند در دوره مذکور برابر 9/28
درصد بود .واردات نفتخام هند از نیجريه در سه ماهه اول
سال  2118برابر با  428هزار بشکه در روز بود ،بنابراين
نیجريه در جايگاه چهارمین صادرکننده نفتخام به اين
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جدول شماره( – )4واردات نفتخام آمريكا (میلیون بشکه در روز)

کشور قرار گرفت .واردات نفتخام هند از نیجريه در سه
ماهه اول سال  2118نسبت به سه ماهه قبل ،معادل 04

نوامبر

دسامبر

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

هزار بشکه در روز افزايش يافت .واردات نفتخام هند از

7099

7099

7094

7094

7094

7094

7/0

7/8

8

7/8

7/7

8/4

کويت در سه ماهه اول سال  2118با  11هزار بشکه در روز
افزايش نسبت به سه ماهه چهارم سال  2117به  618هزار

نمودار( :)7واردات نفتخام آمريكا

بشکه در روز رسید ،بهطوریکه کويت با سهم  0/89درصد
از واردات نفتخام اين کشور در جايگاه پنجمین صادرکننده
نفتخام به هند قرار گرفت .در مدت مذکور واردات نفتخام
هند از ونزوئال در مقايسه با سه ماهه چهارم سال  2117با
 18هزار بشکه در روز افزايش به  614هزار بشکه در روز
رسید .در مدت مذکور ،سهم ونزوئال از کل واردات نفتخام
هند 0/81 ،درصد بود که در نتیجه اين کشور در جايگاه

حجم صادرات نفتخام آمريکا از ماه نوامبر سال  2117تا

ششمین صادرکننده برتر نفتخام به هند قرار گرفت.

ماه دسامبر سال  2117نسبتا ثابت بود و از ماه دسامبر

نمودار( :)9سهم صادركنندگان برتر نفتخام به هند در سه

سال  2117تا ماه ژانويه سال  2118رو به کاهش گذاشت

ماهه اول سال ( 7094درصد)

اما از ماه ژانويه سال  2118تا ماه آوريل يک روند افزايشی

عراق74.8:

را طی کرد و حجم صادرات نفتخام آمريکا در ماه آوريل

ساير70.4:

4

سال  2118به  1/9میلیون بشکه در روز رسید.

4

عربستان

جدول شماره( – )9صادرات نفتخام آمريكا (میلیون بشکه در روز)

ونزوئال4.49:

سعودی99.:
كويت4.47:
نيجريه7.7:

49
ايران90.87:

نوامبر

دسامبر

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

7099

7099

7094

7094

7094

7094

1/8

1/8

1/6

1/0

1/7

1/9

4

نمودار شماره( – )4صادرات نفتخام آمريكا

منبعPIW:

آمریكا
واردات و صادرات نفتخام آمريكاحجم واردات نفتخام آمريکا از ماه نوامبر سال  2117تا ماه
ژانويه سال  2118يک روند افزايشی را طی کرد و به 8
میلیون بشکه در روز رسید اما در ماه فوريه سال  2118به
دلیل مصادف شدن با تعمیر و نگهداری پااليشگاهها ،واردات
نفتخام آمريکا به  7/8میلیون بشکه در روز کاهش يافت و
از ماه مارس تا آوريل سال  2118مجدداً روند افزايشی را
طی و به  8/4میلیون بشکه در روز رسید.
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نمودار شماره( – )8واردات فرآوردههای نفتی آمريكا

 واردات و صادرات فرآوردههای نفتی آمريكاواردات فرآوردههای نفتی آمريکا از ماه نوامبر سال 2117
تا ماه آوريل سال  2118يک روند متغیری را طی کرد به
گونهای که حجم واردات فرآوردههای نفتی آمريکا در ماه
نوامبر معادل  2میلیون بشکه در روز بود و در ماه دسامبر
اين میزان افزايش يافت و به  2/2میلیون بشکه در روز رسید
ولی در ماههای ژانويه و فوريه اين مجدداً کاهش يافت و به
 2میلیون بشکه در روز رسید اما در ماه مارس با افزايش رو

صادرات فرآوردههای نفتی آمريکا از ماه نوامبر سال 2117

به رو شد و به  2/2میلیون بشکه در روز رسید .قابل ذکر

تا ماه فوريه سال  2118يک روند کاهشی را طی کرد و از

است که در ماه آوريل حجم واردات فرآوردههای نفتی

ماه فوريه تا ماه آوريل اين روند افزايشی بود .حجم صادرات

آمريکا مجدداً تنزل يافت و به  2میلیون بشکه در روز رسید.

فرآوردههای نفتی آمريکا در ماه نوامبر سال  2117معادل

جدول شماره( – )4واردات فرآوردههای نفتی آمريكا

 8/6میلیون بشکه در روز بود که در ماه فوريه سال 2118

(ميليون بشكه در روز)
نوامبر

دسامبر

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

به  4/7میلیون بشکه در روز و در ماه آوريل سال  2118به

7099

7099

7094

7094

7094

7094

 8/6میلیون بشکه در روز رسید

2

2/2

2/1

2

2/2

2

جدول شماره( – )7صادرات فرآوردههای نفتی آمريكا
(میلیون بشکه در روز)
نوامبر

دسامبر

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

7099

7099

7094

7094

7094

7094

8/6

8/1

8

4/7

8

8/6

نمودار شماره( – )0صادرات فرآوردههای نفتی آمريكا
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بازار گاز
واردات الانجي چين در فصل اول سال  2118به ميزان 01

گاز هند "گيل" برنامه واردات الانجي را تدوين نمود .شركت

درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

روسي "رزنفت" به غنا الانجي صادر مي كند .شركت

بخش اول خط لوله گاز كريدور جنوبي افتتاح شد .شركت دولتي

"اوزاكاگاز" ژاپن بدنبال انعقاد قراردادهاي جديد الانجي است.

نمودار ( :)9قيمت گاز در چهار بازار اصلی(دالر به ازای هر ميليونبیتیيو)

منبع :نشريه جهانی گاز

قیمت گاز

جنوبغرب اروپا ،کاهش عرضه تکمحمولهها از مجتمع

در بازار شمال شرق آسیا قیمت تکمحمولههای الانجی

سابینپس آمريکا به دلیل بروز مشکالت فنی در تاسیسات

برای تحويل  4و  8هفتهای تحت تاثیر کاهش عرضه

ورود گاز به اين مجتمع از ابتدای ماه ژوئیه ،با  61سنت

تکمحمولهها به بازار و افزايش تقاضا با  61سنت افزايش

افزايش نسبت به گزارش هفته قبل به  8دالر در هر میلیون

نسبت به هفته قبل به  9/88دالر در هر میلیون بیتیيو

بیتیيو افزايش يافت.

افزايش يافت .متوسط قیمت تکمحمولهها در بازار آسیا در

عرضه و تﻘاضا

اين ماه نسبت به ماه گذشته  21درصد افزايش يافته است

آذربايجان :بخش اول خط لوله گاز کريدور جنوبی هفته

و قیمت تکمحمولهها در اين بازار برای تحويل در اواسط

گذشته افتتاح شد .اين خط لوله به طول  6811کیلومتر با

ماه ژوئیه  9/91دالر در هر میلیون بیتیيو ارزيابی شده

هزينه  41میلیارد دالر به منظور انتقال گاز از میدان شاه

است .بروز مشکالت در مجتمع بن طلوع مالزی به ظرفیت

دنیز آذربايجان به ترکیه ،يونان و ايتالیا احداث شده است.

تولید  61میلیون تن الانجی در سال و افزايش قابل

اولین گاز از طريق اين خط لوله تا  12ماه ژوئن سال جاری

مالحظه چین و کره جنوبی از عوامل مهم افزايش قیمتها

به ترکیه خواهد رسید و تا سال  ،2121صادرات گاز به يونان

در اين بازار است .طبق اطالعات اولیه واردات الانجی چین

نیز شروع خواهد شد .خط لوله کريدور جنوبی شامل سه

در فصل اول سال  2118به میزان  01درصد نسبت به زمان

بخش قفقاز جنوبی از طريق گرجستان به ترکیه« ،تاناپ»

مشابه سال گذشته افزايش يافته است .در منطقه
شماره404
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حاضر دو بخش اول و دوم اين خط لوله به اتمام رسیده

تجارت گاز

است و بخش سوم نیز تا  76درصد پیشرفت نموده است.

کمیسیون انرژی اتحاديه اروپا از شرکت «گازپروم» روسیه

در عین حال انتظار میرود هزينه اجرای اين طرح به دلیل

و شرکت «نفتگاز» اوکراين جهت شرکت در مذاکرات 6

عدم اتمام بخش سوم اين خط لوله تا سال  2121به دلیل

جانبه ای که مورد حمايت آلمان و فرانسه نیز می باشد،

مخالفتهای مردم ايتالیا و دولت جديد اين کشور افزايش

دعوت نموده است .اروپا در تالش برای تضمین صادرات گاز

يابد.

روسیه از طريق اوکراين که قرارداد آن در انتهای سال

از  10میلیارد مترمکعب در سال ظرفیت گاز خط لوله

 2119به اتمام میرسد ،می باشد .اما به نظر میرسد توافق

کريدور جنوبی 0 ،میلیارد مترمکعب در سال آن طبق

بر سر حجم و شیوه انتقال گاز به دلیل عدم اطمینان های

قرارداد بلند مدت  18ساله به ترکیه و مابقی آن طبق

پیش آمده در خصوص خط لوله نورداستريم 2-با دشواری

قرارداد بلند مدت  28ساله از طريق  9شرکت اروپائی به

مواجه شود .در ماه آوريل آلمان اعالم نمود که ساخت خط

اين منطقه صادر خواهد شد .واردات گاز از آذربايجان به

لوله نورد استريم  2-در صورتیکه باعث قطع صادرات گاز از

سود ترکیه بوده و باعث کاهش وابستگی به واردات گاز از

مسیر اوکراين به اروپا شود ،محقق نخواهد شد .در همین

روسیه و واردات الانجی خواهد شد .صادرات گاز

راستا روسیه اعالم نمود که با انتقال گاز از مسیر خط لوله

آذربايجان به منطقه اروپا در مقايسه با تقاضای گاز اين

اوکراين پس از سال  2119مشروط بر رقابتی بودن هزينهها

منطقه در سال  2117به میزان  491میلیارد مترمکعب

موافق است .بسیاری از صاحب نظران در اينکه اين موافقت

درسال قابل مالحظه نمیباشد .اما در عین حال برای

که اوکراين نیز بر آن اصرار دارد با تضمین سیاسی نیز همراه

کشورهای يونان و بلغارستان به میزان قابل مالحظهای به

خواهد شد ،ترديد دارند.

واردات گاز از روسیه وابسته می باشند ،از اهمیت زيادی

در عین حال دانمارک ،به دلیل قوانین حاکمیتی و ملی

برخوردار است .طبق برنامه ريزیهای انجام گرفته ،از طريق

تاکنون مجوز ساخت خط لوله نورد استريم 2را که از آبهای

خط لوله «تاپ» به هر يک از اين دو کشور يک میلیارد

دانمارک میگذرد ،صادر نکرده است .در حال حاضر دولت

مترمکعب در سال گاز صادر خواهد شد .افزايش ظرفیت اين

دانمارک به دنبال تغییرات جديد در قوانین دانمارک

خط لوله به  61میلیارد مترمکعب در سال ،باعث پر اهمیت

میتواند با احداث اين خط لوله مخالفت نمايد .از سوی

تر شدن اين خط لوله برای صادرات گاز به اروپا خواهد شد.

ديگر با توجه به فشار آمريکا برای جلوگیری از ساخت اين

اما با بهرهبرداری خط «تاپ» ،تولید گاز آذربايجان در 8

خط لوله ،دولت دانمارک میتواند منتظر نتايج مذاکرات سه

سال آينده به میزان  8تا  11میلیارد مترمکعب در سال

جانبه شود .عالوه بر اين روسیه در صورت مخالفت دانمارک

افزايش خواهد يافت که باقیمانده گاز مورد نیاز برای

با ساخت اين خط لوله ،میتواند از مسیر جايگزين ديگری

صادرات بايستی از محل ديگری تامین شود .در حالیکه تا

استفاده نمايد که باعث تاخیر يکساله در احداث اين خط

روسیه برای تامین گاز مورد نیاز ابراز تمايل نموده است ،اما

لوله خواهد شد.

سرمايهگذاران اين طرح اعتقاد دارند اين امر باعث خواهد

بسیاری از کارشناسان معتقدند روسیه در ازای موافقت

شد تا اين طرح از هدف اصلی خود که افزايش تنوع منابع

اتحاديه اروپا با احداث خط لوله نورد استريم  2-حاضر به

عرضه گاز است دور خواهد شد.

اعطای امتیازاتی به اوکراين برای انتقال گاز بعد از سال
 2119خواهد بود .اما با توجه به احتمال تحريم اين خط
لوله توسط آمريکا ،در حال حاضر اروپا قادر به اعطای چنین
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تضمینی نمیباشد .تحريم اين خط لوله توسط آمريکا ،عالوه

انرژی اين کشور را تامین می کند .شايان ذکر است شرکت

بر افزايش تیرگی روابط آلمان و آمريکا باعث به نتیجه

«گازپروم» روسیه نیز در ماه سپتامبر سال گذشته ،قرارداد

نرسیدن مذاکرات سه جانبه خواهد شد.

مشابهی با شرکت ملی نفت غنا جهت صادرات الانجی از

هند :شرکت دولتی توزيع گازهند «گیل» درنظر دارد تا

سال  2119منعقد نمود.

تعداد 08محموله الانجی را در خالل سال مالی 2118-19

ژاپن :شرکت ژاپنی «اوزاکاگاز» در راستای اجرای

که از ماه آوريل شروع میشود را عمدتا از کشور آمريکا و

استراتژی افزايش واردات الانجی تا سال  ،2161بدنبال

کمی از روسیه وارد نمايد .اين شرکت ساالنه  8/8میلیون

انعقاد قراردادهای بلندمدت خريد الانجی می باشد .اين

تن الانجی که تقريبا معادل  91محموله الانجی است را

شرکت بمنظور تحقق بخشیدن به برنامه مدون خود تا سال

از آمريکا خريداری می کند .شرکت گیل بموجب قرارداد

 ،2161در تالش برای افزايش واردات الانجی تا 17میلیون

بیست ساله با آمريکا میزان 6/8میلیون تن الانجی از

تن در سال است تا بتواند زمینه توسعه فعالیتهای عمده

کارخانه «سابین پس» و 2/6میلیون تن الانجی از کارخانه

فروشی و خرده فروشی گاز در بازار داخلی را فراهم ساخته

«کوو پوينت» وارد می نمايد.

و گاز خوراک بیشتری بمنظور استفاده در نیروگاههای برق

روسيه :شرکت دولتی «رزنفت» روسیه توافقنامه ای با

دراختیار داشته باشد .الزم به ذکر است اين شرکت در

شرکت ملی نفت غنا به منظور فروش الانجی امضا نموده

سالهای گذشته ساالنه  8الی  9میلیون تن الانجی

است ،که بموجب آن قرار است شرکت «رزنفت» ساالنه

خريداری نموده که اين امر ضمن ايجاد فرصت مناسب برای

1/7میلیون تن الانجی بمدت  12سال به غنا تحويل دهد.

تامین کنندگان الانجی به بازار ژاپن ،باعث می گردد بازار

خريد اين حجم محموله توسط غنا28 ،درصد از تقاضای

ژاپن همچنان به عنوان يکی از اولويتهای اول صادرکنندگان
اين محصول مد نظر قرار گیرد.

همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام و بازار فرآوردههای نفتي  :علياكبر ديزجخليلي ،تحوالت اقتصادی :محمدامين نادريان ،عرضه نفت :هادی خليلي ديزجي ،تجارت :مهديه
حقپناهان ،تحوالت تقاضای نفت :حسام مردانتبار  -تحوالت بازار گاز :قيمت :علي عليآبادی ،عرضه و تقاضا :مهرداد فيضي و تجارت :عبدالرضا نيسي آمار:
اداره اطالعات و خدمات رايانهای مديريت كل اوپك و روابط با مجامع انرژی
ويرايش كلي مطالب :علي اكبر ديزج خليلي
تائيدكننده :محمد صادق نوروزی
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :دكتر محمد تائب
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