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روند قیمتها:
 متوسط هفتگي قيمت نفتخام موعددار برنت درياي شمال و دبي در هفته منتهي به  8فوريه  2019در
مقايسه با هفته قبل به ترتيب با  0/35و  1/94دالر در هر بشكه افزايش به  61/84و  62/59دالر در هر بشكه
رسيد .در همين بازه زماني متوسط قيمت نفت خام وستتگزاس اينترمديت  20سنت در هر بشكه كاهش
يافت و به  53/52دالر در هر بشكه رسيد .متوسط ارزش سبد نفتي اوپك در مدت زمان مذكور  1/46دالر در
هر بشكه افزايش داشت و به  61/93دالر در هر بشكه رسيد .الزم به ذكر است به دليل كمبود نفت خام سنگين
در مقايسه با نفت خامهاي سبك ،قيمت نفت خامهاي سنگين و ترش مانند نفتخام شاخص دبي از قيمت
نفت خام برنت فراتر رفته است .متوسط هفتگي اختالف قيمت بين نفت خام برنت و دبليوتيآي نيز در هفته
منتهي به  8فوريه  2019در مقايسه با هفته قبل 65 ،سنت در هر بشكه افزايش داشت و به  8/32دالر در هر
بشكه رسيد .درگيريهاي ايجاد شده بين گروههاي متعارض ليبي در خصوص ميدان نفتي شراره و تأثير منفي
آن بر صادرات نفت خام اين كشور از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر افزايش اختالف قيمت نفت خام برنت و
دبليوتيآي در هفته گذشته بوده است.
عوامل مؤثر بر قیمت:
 بر اساس گزارش شركت بيكرهيوز و طبق جدول ( ،)1تعداد دكلهاي حفاري نفتي فعال آمريكا در هفته منتهي
به  8فوريه  2019در مقايسه با هفته قبل با  7دستگاه افزايش به  854دستگاه رسيد .اين در حالي بود كه
تعداد دكلهاي حفاري نفتي فعال در هفته قبل از آن با  15دستگاه كاهش مواجه شده بود .تعداد دكلهاي
حفاري گازي فعال در مدت زمان مذكور  3دستگاه كاهش داشت و به  195دستگاه رسيد .تعداد دكلهاي
نفتي فعال در حوضه پرمين ،مهمترين ميدان توليدكننده نفت شيل ،در هفته گذشته  3دستگاه كاهش يافت
و به  478دستگاه رسيد .در كانادا نيز تعداد دكلهاي حفاري نفتي در مدت زمان مذكور يك دستگاه كاهش
يافت و به  158دستگاه رسيد و تعداد دكلهاي گازي فعال در اين مدت  2دستگاه كاهش را تجربه كرد و به
 82دستگاه رسيد.
 به دنبال تحريمهاي آمريكا عليه صادرات ونزوئال و انتظار توقف صادرات نفت خام اين كشور به آمريكا (500
هـ.ب.ر)  ،پااليشگران آمريكايي به دنبال جايگزيني نفت خام ونزوئال ميباشند .با توجه محدوديتهاي واردات
بيشتر نفت خام سنگين از كانادا از طريق خطوطلوله و ريل و از طرف ديگر عدم امكان افزايش صادرات مكزيك
به آمريكا بدليل افت توليد ميادين نفتي اين كشور و مسائل قراردادي شركت ملي نفت مكزيك ،پمكس،
بهترين گزينه براي جبران كاهش صادرات نفت از ونزوئال به آمريكا ،عربستان ميباشد .در همين رابطه ،دولت
آمريكا اعالم كرده است كه اطمينان دارد در هفتههاي آينده صادرات نفت عربستان به آمريكا افزايش خواهد
يافت .اين در حالي است كه وزير انرژي عربستان ،خالد الفالح ،اعالم كرد برنامهاي براي افزايش توليد و تقويت
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صادرات نفت به آمريكا ندارد .بر اساس گزارش پالتس ،توليد نفت خام عربستان در ماه ژانويه  2019برابر
 10/21م.ب.ر بوده است كه  400هـ.ب.ر كمتر از ماه قبل است .خالد الفالح اعالم كرد توليد نفت خام اين
كشور در ماه فوريه كاهش بيشتري خواهد يافت .تحليلگران معتقدند با توجه به اقدام ترامپ در اعطاي
معافيتهاي صادراتي به ايران پس از افزايش حدود يك م.ب.ر عربستان در تابستان سال  ،2018تهديدهاي
آمريكا در واكنش به قتل جمال قاشقچي روزنامهنگار عربستاني ،و همچنين پيشرفت بيشتر طرح ضد تراست
عليه اوپك موسوم به "نوپك" و تصويب آن در كميته حقوقي مجلس نمايندگان در پنجشنبه گذشته ،عربستان
تمايلي به افزايش صادرات نفت خام به آمريكا را در مقطع كنوني ندارد .الزم به ذكر است ميزان صادرات نفت
خام عربستان به امريكا در ماه نوامبر  2018برابر  999هـ.ب.ر گزارش شده است كه  47هـ.ب.ر كمتر از ماه
اكتبر بوده است .بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،متوسط صادرات نفت خام عربستان به آين
كشود در سال  2018برابر  799هـ.ب.ر بوده كه كمترين ميزان از سال  1987محسوب ميشود.
 تحريمهاي آمريكا عليه ونزوئال نه تنها باعث توقف صادرات نفت خام ونزوئال به آمريكا گرديده ،بلكه ونزوئال نيز
ديگر امكان واردات فرآوردههاي نفتي از آمريكا جهت رقيقسازي نفت خام فوقسنگين خود را ندارد .ونزوئال
به طور متوسط  120هـ.ب.ر فرآوردههاي نفتي رقيقكننده از آمريكا وارد ميكرد كه از طريق مخلوطسازي
آنها با نفت خام فوق سنگين خود در واحدهاي ارتقادهنده ،نفتخامهاي مناسب براي صادرات را توليد مينمايد.
ونزوئال در مجموع داراي چهار واحد ارتقاءدهنده نفتخام فوق سنگين است :پترو سان فليكس 1با ظرفيت
 120هـ.ب.ر ،پتروموناگاز 2با ظرفيت  120هـ.ب.ر ،پتروپيار 3با ظرفيت  190هـ.ب.ر و پتروسدنو 4با ظرفيت
 200هـ.ب.ر .مقامات دولت ونزوئال اعالم كردهاند به دنبال جايگزين مناسبي براي خريد فرآوردههاي نفتي
رقيقكننده نفت خام سنگين هستند.
 بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،حجم ذخيرهسازي تجاري نفتخام آمريكا در هفته منتهي به
يك فوريه  2019در مقايسه با هفته قبل از آن 1/26 ،ميليون بشكه افزايش يافته و به  447/21ميليون بشكه
رسيد .سطح ذخيرهسازي تجاري نفت خام در"كوشينگ اوكالهاما" نيز با  1/44ميليون بشكه افزايش در هفته
مذكور به  42/62ميليون بشكه بالغ گرديد .اين در حالي است كه انتظار ميرفت ذخيرهسازي تجاري نفتخام
آمريكا با  3/7ميليون بشكه افزايش روبرو شود .خوراك نفتخام پااليشگاههاي آمريكا نيز با افزايش 170
هـ.ب.ر به  16/63م.ب.ر رسيد و نرخ بهرهبرداري از پااليشگاههاي آمريكا در مدت زمان مذكور با  0/6واحد
درصد افزايش به  90/7درصد رسيد .اين در حالي است كه واردات نفت خام اين كشور در هفته منتهي به يكم
فوريه  2019در مقايسه با هفته منتهي به  25ژانويه با افزايش  63هـ.ب.ر به  7/15م.ب.ر رسيد .صادرات
1

Petro San Felix
Petromonagas
3
Petropiar
4
Petrosedeno
2
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نفتخام اين كشور نيز در اين دوره افزايش قابل توجه  926هـ.ب.ر را تجربه كرد و به  2/87م.ب.ر رسيد.
شايان ذكر است توليد نفت خام آمريكا نيز در زمان مشابه بدون تغيير در سطح  11/9م.ب.ر باقي ماند .سطح
ذخيرهسازي بنزين در مدت زمان مذكور با  513هزار بشكه افزايش به  257/89ميليون بشكه رسيد .عالوه بر
اين سطح ذخيرهسازي فرآوردههاي ميان تقطير  2/26ميليون بشكه كاهش نشان داد و به  139/01ميليون
بشكه رسيد .اين در حالي است كه ذخيرهسازي بنزين و فرآوردههاي ميان تقطير در زمان مشابه سال 2018
به ترتيب معادل  245/47و  141/83ميليون بشكه بوده است .الزم به ذكر است به علت وجود مازاد عرضه
نفت خام سبك در بازار آمريكا و استفاده پااليشگاهها از اين نوع نفت خام ،توليد بنزين و به دنبال آن سطح
ذخيرهسازي اين فرآورده افزايش قابل توجهي نشان ميدهد.
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