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منبع :دبیرخانه اوپک

جدول ( : )1تعداد دكلهاي حفاري فعال در آمريكا و كانادا
تغییرات هفتگی
2019/1/4
2019/1/11

تغییرات ساالنه

آمريكا
تعداد دكلهاي نفتی

873

877

-4

121

تعداد دكلهاي گازي

202

198

4

15

مجموع تعداد دكلهاي آمريكا

1075

1075

0

136

كانادا
تعداد دكلهاي نفتی

103

20

83

-82

تعداد دكلهاي گازي

81

56

25

-10

مجموع تعداد دكلهاي كانادا

184

76

108

-92

منبع :شركت بیكر هیوز

گزارش روزانه بازار نفتخام –شماره 97/10/22-158

1/3

مديريت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

روند قیمتها
 قيمت نفت خام برنت در  11ژانويه  2019در بازار فيزيكي در مقايسه با روز قبل  1/11دالر در هر بشكه كاهش
يافت و به  59/38دالر در هر بشكه رسيد .قيمت نفت خام دبليوتيآي در مدت زمان مذكور در بازار فيزيكي يك
سنت در هر بشكه كاهش داشت و به  51/59دالر در هر بشكه رسيد .اين در حالي است كه در بازار مالي نيويورك
و آيس ،قيمت آتيهاي نفت خام دبليوتيآي و برنت براي سررسيدهاي يك ماهه به ترتيب  64و  61سنت در هر
بشكه كاهش يافت و به  60/55و  51/70دالر در هر بشكه رسيد .اختالف قيمت نفت خام برنت و دبليوتيآي نيز
در  11ژانويه  2019نسبت به روز قبل از آن با  11سنت در هر بشكه كاهش به  7/79دالر در هر بشكه رسيد.
الزم به ذكر است قيمت سبد نفتي اوپك در روز  10ژانويه  2019برابر  59/48دالر در هر بشكه گزارش شده است.
عوامل مؤثر بر قیمت:
 بر اساس گزارش شركت بيكرهيوز و طبق جدول ( ،)1تعداد دكلهاي حفاري نفتي فعال آمريكا در هفته منتهي
به  11ژانويه  2019در مقايسه با هفته قبل با  4دستگاه كاهش به  873دستگاه رسيد .اين در حالي بود كه تعداد
دكلهاي حفاري نفتي فعال در هفته قبل از آن با  8دستگاه كاهش مواجه شده بود .تعداد دكلهاي حفاري گازي
فعال در مدت زمان مذكور  4دستگاه افزايش داشت و به سطح  202دستگاه رسيد .تعداد دكلهاي نفتي فعال در
حوضه پرمين در هفته گذشته يك دستگاه افزايش يافت و به  488دستگاه رسيد .به نظر ميرسد كاهش تعداد
دكلهاي فعال نفتي در آمريكا نشاندهنده كاهش حجم فعاليت حفاري در بخش باالدستي آمريكا به دنبال كاهش
قيمتهاي نفت است .بنابراين بايد منتظر بازنگري كاهشي در پيشبينيهاي توليد نفت آمريكا در سال  2019از
سوي منابع معتبر باشيم.
 بر اساس آخرين برآورد صورتگرفته توسط موسسه وودمكنزي در ماه ژانويه  ،2019رشد تقاضاي نفت در سال
 2019به طور عمده تحت تأثير كاهش رشد فعاليتهاي اقتصادي به ويژه در آمريكا ،منطقه يورو و چين خواهد
بود .كاهش رشد اقتصادي به احتمال فراوان با كاهش حجم تجارت جهاني نيز همزمان ميگردد .انتظار ميرود
رشد تقاضاي داخلي چين در سال  2019به كمترين ميزان  15سال گذشته تنزل يابد كه ناشي از افت رشد اقتصاد
جهاني و نااطمينانيهاي سياسي ناشي از تنشهاي ايجاد شده با آمريكا ميباشد .با توجه به اين نگرانيها،
وودمكنزي در جديدترين گزارش خود به بررسي تأثير كاهش رشد اقتصادي بر تقاضاي نفت خام پرداخته است.
بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته توسط اين منبع ،در صورتي كه رشد توليد ناخالص داخلي جهان (بر حسب
نرخ ارز بازار) در سالهاي  2019برابر  2/8درصد باشد ،رشد تقاضاي نفت خام جهان برابر  1/14ميليون بشكه در
روز خواهد بود .در سناريوي بدبينانه ،رشد اقتصادي جهان برابر  2/3درصد پيشبيني شده است كه در اين حالت
رشد تقاضاي جهاني نفت برابر  800هزار بشكه در روز تخمين زده شده است .بر اساس برآورد وود مكنزي ،رشد
عرضه نفت خام در سال  2019با كاهش مواجه خواهد شد و از رشد  2/5ميليون بشكه در روز در سال  2018به
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 1/4ميليون بشكه در سال  2019خواهد رسيد .وودمكنزي انتظار دارد رشد توليد نفت غيراوپك در سال 2019
برابر  2/3ميليون بشكه در روز باشد ،كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به افزايش توليد نفت آمريكا در سال
 2019است .پيشبيني ميشود توليد نفت خام اوپك با  1/1ميليون بشكه در روز كاهش نسبت به سال گذشته
به  30/65ميليون بشكه در روز برسد .با توجه به روند عرضه و تقاضاي مذكور ،وود مكنزي پيشبيني كرده است
قيمت نفت خام برنت در سال  2019برابر  65دالر در هر بشكه باشد.
 بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني در ماه ژانويه  ،2019رشد حجم فعاليتهاي اقتصادي در سال جاري ميالدي
با كاهش مواجه خواهد شد .در اين راستا افزايش تنشهاي تجاري چين و آمريكا و افت فراتر از انتظار عملكرد
بازارهاي مالي از جمله مهمترين عوامل كاهنده رشد اقتصاد جهاني عنوان شده است .عالوه بر اين ،افزايش ارزش
دالر در مقابل ديگر اسعار معتبر جهان به ويژه در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه و افزايش خروج سرمايه
ناشي از آن از ديگر داليل كليدي تنزل رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ميالدي است .بانك جهاني رشد اقتصاد
جهان در سال  2018را برابر  3درصد تخمين زده كه انتظار ميرود در سال  2019به  2/9درصد كاهش يابد .رشد
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته در سال  2019برابر  2درصد پيشبيني شد كه در مقايسه با سال قبل  0/2واحد
درصد كاهش نشان ميدهد .در ميان كشورهاي توسعه يافته رشد اقتصادي آمريكا ،منطقه يورو و ژاپن در سال
 2019به ترتيب  2/5 ،2و  1/6درصد پيشبيني شده كه در مقايسه با سال  2018به ترتيب  0/4 ، 0/2و 0/3
واحد درصد كاهش يافته است .رشد اقتصادي چين در سال  2019با  0/3واحد درصد كاهش در مقايسه با سال
 2018معادل  6/2درصد پيشبيني شده و رشد اقتصادي هند در مدت زمان مذكور با افزايش  0/2واحد درصد
معادل  7/5درصد پيشبيني شده است.
 بر اساس گزارش پالتس ،صادرات نفت عراق در ماه دسامبر با  330هـ.ب.ر افزايش به  4/14م.ب.ر رسيده است.
توليد نفت خام عراق بر اساس گزارش سازمان بازرايابي نفت عراق موسوم به ٌسومو در ماه دسامبر  2018برابر
 4/465م.ب.ر بوده است .ميزان صادرات از ترمينال جنوبي عراق در بصره ،در ماه دسامبر  25هـ.ب.ر رشد داشته
و به  3/63م.ب.ر بالغ گرديده است .از طرف ديگر صادرات نفت خام از ميدان كركوك از طريق خطلوله به بندر
جيحان در تركيه  99هـ.ب.ر افزايش يافته است .الزم به ذكر است كه در ماه نوامبر  2018مجموع صادرات از
ميدان كركوك و اين خط لوله برابر  9هـ.ب.ر گزارش شده بود .الزم به ذكر است مصرف داخلي نفت عراق براي
نيروگاهها و پااليشگاهها در ماه دسامبر برابر  322هـ.ب.ر گزارش شده كه نسبت به ماه قبل با كاهش  646هـ.ب.ر،
روبرو بوده است .دولت عراق در اليحه بودجه ارسالي به مجلس ،حجم صادرات و قيمت نفت عراق در سال 2019
را برابر  3/88م.ب.ر و  56دالر در هر بشكه در نظر گرفته است .دولت عراق تصميم دارد توليد نفت خود را در 6
ماه اول  2019برابر  4/51م.ب.ر تثبيت كند كه با تعهد اين كشور در توافق بيانيه همكاري براي كاهش توليد نيز
تطابق دارد.
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