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مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی

روند قیمتها:
 قیمت نفتخام شاخص برنت و ارزش سبد نفتی اوپک ،در پایان روز دوشنبه ،ششم نوامبر  ،2018به ترتیب با  92و 9
سنت در هر بشکه افزایش به  71/99و  71/45دالر در هر بشکه رسید .به این ترتیب قیمت نفتخام برنت که از ابتدای ماه
اکتبر به سطحی پایین تر از سبد نفتی اوپک تنزل کرده بود ،بار دیگر تقویت شد و باالتر از ارزش سبد نفتی اوپک ،معامله
گردید .در این روز ،قیمت نفتخام شاخص دبلیوتیآی با  4سنت در هر بشکه کاهش 63/10 ،دالر در هر بشکه معامله شد.
اختالف قیمت نفتخام برنت و دبلیوتیآی در روز مورد بررسی ،با  96سنت در هر بشکه افزایش به  8/89دالر در هر بشکه
رسید.

عوامل مؤثر بر قیمت:
 مطابق جدول شماره ( ،)1سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص برنت در بازار اروپا در هفته منتهی به  2نوامبر ،2018
با افزایش چشمگیر  2/26دالر در هر بشکه نسبت به هفته قبل ،به  4/92دالر در هربشکه رسید .دالیل اصلی این افزایش،
کاهش قیمت نفتخام شاخص برنت و افت شدید سطح ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی به ویژه نفتا و گازوئیل در ذخایر
مستقل رتردام میباشد .سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص دبلیوتیآی در بازار آمریکا نیز در این بازه زمانی 28 ،سنت
در هر بشکه افزایش داشت و به  16/60دالر در هر بشکه بالغ گردید .این در حالی است که علیرغم انجام تعمیرات دورهای
در پاالیشگاه های آمریکا ،کاهش تقاضای بنزین و سوخت دیزل ،مانع از افزایش قابل توجه سودهای پاالیشی در این بازار
شد .در مقابل ،سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص دبی در بازار آسیا ،با  20سنت کاهش در هر بشکه به  5/97دالر
در هر بشکه رسید .کاهش تقاضای برخی فرآورده های نفتی ،از جمله بنزین ،سوخت جت و نفتا دلیل اصلی افت سودهای
پاالیشی در بازار آسیا بود .البته ،کاهش عرضه نفتکوره که منجر به باالتر رفتن سطح قیمت این فرآورده سنگین نفتی از
قیمت بنزین برای اولین بار در  7سال گذشته گردید ،مانع از افت شدید سودهای پاالیشی برای نفتخام دبی شد.
 مطابق گزاش «پالتس» ،بر اساس اعالم شرکت ملی نفت ابوظبی«ادناک» ،اماراتمتحدهعربی قصد دارد تا پایان سال ،2020
ظرفیت تولید نفت خود را به  4میلیون بشکه در روز افزایش دهد و این ظرفیت را تا پایان سال  2030به  5میلیون بشکه
در سال برساند .مطابق اعالم شورای عالی نفت این کشور که باالترین مقام سیاستگذاری در منابع هیدروکربونی
اماراتمتحدهعربی میباشد ،این امر با اتکا بر اکتشاف میادین نفتی جدید به میزان یک میلیارد بشکه نفت و  15تریلیون
فوت مکعب گاز ،میباشد ولی اطالعات بیشتری در این زمینه ارائه نداد .همچنین شورای عالی مذکور ،اعالم نمود که این
کشور بر اساس برنامه راهبردی گاز این کشور ،در این زمینه به خودکفایی خواهد رسید و بالقوه به صادر کننده خالص گاز
تبدیل خواهد گردید .اکتشاف میادین جدید پس از آن صورت میگیرد که این کشور از ابتدای سال جاری میالدی 6 ،بلوک
نفت و گاز ( 4بلوک در خشکی و  2بلوک در مناطق فالت قاره را به مزایده گذاشت .انتظار میرود اولین مجوزهای اکتشاف
و تولید ،در سهماهه نخست سال  ،2019به شرکتهای برنده اعطا گردد .بنا بر اعالم «ادناک» ،این بلوکها حاوی میلیاردها
بشکه نفت درجا میباشند.
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 قبل از انتشار گزارش هفتگی سطح ذخیرهسازیهای نفتی آمریکا توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا ،تحلیلگران پیشبینی
کردهاند که در هفته منتهی به  2نوامبر  ،2018ذخیرههای تجاری نفتخام آمریکا ،با افزایش  1/9میلیون بشکه ،به 427/9
میلیون بشکه رسیده است .مطابق این پیشبینی ،این افزایش برای هفتمین هفته متوالی اتفاق میافتد و سطح
ذخیرهسازیهای نفتخام این کشور 1/79 ،درصد بیشتر از متوسط پنجساله اعالم شده توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا
برای این زمان از سال میباشد .انتظار میرود نرخ بهرهبرداری از پاالیشگاههای آمریکا ،در هفته منتهی به  2نوامبر ،با 0/88
واحد درصد به  90/28درصد ،بیشترین رقم پس از هفته آخر سپتامبر ،رسیده باشد .همچنین با توجه به ادامه روند فزاینده
تقاضای فرآوردههای نفتی به ویژه سوختهای حرارتی و توقفهای ناگهانی عملیات پاالیشی در برخی پاالیشگاهها پیشبینی
میشود ،سطح ذخیرهسازی فرآورده های نفتی در هفته مورد بررسی با کاهش چشمگیری روبرو شده باشد .به طوری که
انتظار میرود سطح ذخیرهسازیهای بنزین و فرآوردههای میانتقطیر آمریکا به ترتیب با کاهش  2/1و  2/03میلیون بشکه
به  224/07و  124/3میلیون بشکه رسیده باشد.
 بنا بر گزارش «پالتس» به نقل از منابع آگاه ،اولین محموله نفتخام از میدان نفتی «اِجینا» نیجریه ،جدیدترین میدان
فراساحلی عمیق این کشور ،در ژانویه  ،2019صادر خواهد شد .انتظار میرود تولید نفت در این میدان با بهره برداری توسط
شرکت «توتال» روزانه به میزان  200هزار بشکه از اواخر سال جاری میالدی آغاز شود .نفتخام تولیدی این میدان ،از نوع
متوسط و شیرین میباشد .در  5سال اخیر ،تولید از میادین نفتی جدید در نیجریه انجام نپذیرفته است .یکی از مشکالت
اصلی این کشور در تولید نفتخام ،تهدید شبکه خطوط لوله انتقال نفت توسط شبه نظامیان میباشد.
 بر اساس اعالم وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق ،ظرفیت خط لوله صادراتی نفت به بندر جیحان ترکیه با 300هـ.ب.ر
افزایش به یک م.ب.ر رسیده است .این امر پس از نصب یک تلمبهخانه جدید در میدان نفتی «شیخان» صورت گرفته است.
وی اضافه نمود ،این اقدام به سرمایهگذاری بیشتر در میادین نفتی و در نهایت افزایش تولید نفتخام در ناحیه کردستان
عراق کمک خواهد کرد و عالوه بر این ،دولت مرکزی عراق نیز میتواند نفت تولیدی در کرکوک و نواحی مجاور آن را از
طریق این خط لوله صادر کند.
 پاالیشگران مستقل چین در ماه اکتبر ،حجم واردات نفتخام خود را با  27/9درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن ،به
 2/19م.ب.ر ،باالترین سطح در  7ماه گذشته رساندند .این اقدام با هدف استفاده از سهمیه واردات نفتخام ،قبل از پایان
سال ،در شرایطی که سودهای پاالیشی در سطح باالیی قرار دارند ،صورت گرفته است .کارشناسان نفتی بر این عقیدهاند
که با توجه به هدف مذکور ،واردات فزاینده نفتخام در ماههای نوامبر و دسامبر نیز از سوی این پاالیشگران ادامه خواهد
داشت .پیشبینی میشود که واردات نفت خام توسط پاالیشگران مستقل در سه ماهه چهارم سال جاری میالدی ،حداقل
 33درصد باالتر از سه ماهه سوم باشد// .
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