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بررسی تحوالت بازار نفت

1398/08/13
نمودار ( :)1قیمت نفت خام های شاخص برنت ،دبلیوتیآی ،دبی و سبد نفتی اوپک
متوسط هفتگی منتهی به  1نوامبر ( 2019دالر در هر بشکه)

روند قیمتها
قيمت نفتخامهاي شاخص برنت ،دبليوتيآي و دبي در هفته
گذشته روندي كاهشي داشت كه عمدتاً به دليل انتظار كاهش
رشد تقاضاي نفت و افزايش توليد نفت آمريكا بود .بر اساس
گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ذخيرهسازي نفت خام آمريكا
در هفته گذشته  5/7ميليون بشكه افزايش داشت و به 439
ميليون بشكه رسيد كه بيشترين مقدار از ابتداي ماه سپتامبر تا
كنون است .توليد نفت خام آمريكا نيز در ماه اوت به  12م.ب.ر
رسيده است و اداره اطالعات انرژي آمريكا توليد نفت خام آمريكا
در ماه اكتبر را  12/6م.ب.ر برآورد ميكند .يكي ديگر از عوامل
تأثيرگذار بر قيمتهاي نفت دور جديد مذاكرات چين و آمريكا

روزانه

در خصوص تنشهاي تجاري پيشآمده ميان آنهاست .به نظر

1

ميرسد با توجه به اظهارات مقامات دو طرف ،توافقهاي مثبتي

نوامبر

متوسط هفته
منتهی به 1
نوامبر

تغییرات هفتگی

براي كاهش تنشها صورت گرفته است كه به احتمال فراوان

برنت موعددار

60/19

60/14

-0/58

تأثير مثبتي را بر رشد اقتصادي طرفين و تقويت تقاضاي نفت

دبلیوتیآی

56/20

55/36

0/21

خواهد گذاشت.

دبی

58/54

60/74

0/71

سبد نفتی اوپک

60/19

61/01

0/31

اختالف برنت و دبلیوتیآی

3/99

4/78

-0/79

منبع :دبیرخانه اوپک

هفته منتهی به
2019/10/18
433/2

هفته منتهی به
2019/10/25
438/9

5 /7

ذخیرهسازی بنزین (میلیون بشکه)

223/1

220/1

-3/0

خوراک پاالیشگاهی(میلیون بشکه در روز)

15/74

15/74

0 /0

ظرفیت بهره برداری پاالیشگاهی(درصد)

85/1

85/4

0 /3

خالص واردات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

2/87

2/85

-0/02

صادرات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

3/68

3/33

-0/35

ذخیرهسازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

تغییرات
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عضویت برزیل در اوپک و موانع اقتصادی پیشرو
رئيس جمهور برزيل در روز  30اكتبر در كنفرانس سرمايهگذاري در رياض عربستان ،اعالم كرد
كه اين كشور تمايل دارد تا به عضويت اوپك درآيد .اين موضوع براي اوپك خبر خوبي به نظر
ميرسد .اوپك از يك سو طي  18ماه گذشته به دليل تحريمهاي آمريكا بر ايران و ونزوئال شاهد
اضافه شدن برزیل به اوپک كاهش حدود  2/5م.ب.ر اين دو توليدكننده مهم خود بوده است .عالوه بر اين در سالهاي اخير
اندونزي و قطر از عضويت اوپك خارج شدهاند و اكوادور نيز اعالم كرده است كه از ابتداي سال
با حدود  3م.ب.ر تولید
نفت خام  ،باعث خواهد شد  2020ديگر عضو اوپك نخواهد بود .در مجموع اين سه كشور نيز حدود  2م.ب.ر از توليد نفت
تا سهم از دست رفته اوپک اوپك را كاهش دادهاند .از سوي ديگر تنها سه كشور توليدكننده كوچك گابن ،گينه استوايي و
كنگو به عضويت اوپك درآمدهاند كه در مجموع حدود  600هـ.ب.ر ظرفيت توليد دارند .با احتساب
در بازار جهانی نفت تا
حدود زیادی جبران شود .اين موضوع اضافه شدن توليدكننده بزرگي مانند برزيل به اوپك كه تقريباً داراي  3م.ب.ر توليد
نفت خام است ،باعث خواهد شد تا سهم از دست رفته اوپك در بازار جهاني نفت تا حدودي جبران
شود .عالوه بر اين با توجه به تالش اوپك در سالهاي اخير براي تثبيت بازار و حفظ قيمتها از
طريق كاهش توليد و جبران افزايش توليد نفت شيل در بازار نفت ،عضويت برزيل در سازمان
اوپك و مشاركت اين كشور در مديريت بازار نفت بسيار مطلوب ارزيابي ميشود .اما پرسش اصلي
اين است كه برزيل با چه منطق اقتصادي قصد عضويت در سازمان اوپك را دارد؟ توليد نفت
برزيل پس از سالها در حال افزايش است .پيشبيني ميشود توليد نفت اين كشور در سال جاري
 200هـ.ب.ر افزايش داشته باشد و در سال آينده نيز شاهد رشد  300هـ.ب.ر باشد .بر اساس
همين برآوردها ميزان افزايش توليد نفت خام برزيل بين سالهاي  2021الي  2023برابر 150
هـ.ب.ر خواهد بود .بنابراين چرا كشوري كه در مسير افزايش توليد نفت است بايد با عضويت در
سازمان اوپك تن به محدوديتهاي توليد نفت بدهد؟ به عالوه ،توليد نفت برزيل بر اساس
قراردهاي منعقد شده با شركتهاي داخلي و بينالمللي صورت گرفته است و دولت برزيل
نميتواند در فرآيند توليد نفت خام كشور خود دخالتي داشته باشد .با اين تفسير به نظر ميرسد
هدف اصلي رئيسجمهور برزيل از ادعاي عضويت در اوپك جذب سرمايهگذاري  10ميليارد دالري
عربستان در اقتصاد كشورش و جلب نظر مقامات عربستاني باشد ،تا يك اقدام جدي در اين
خصوص.
افزایش صادرات نفت خام از خلیجمکزیک همراه با کاهش رشد تولید در منطقه پرمین
رشد توليد نفت در منطقه پرمين و شرق نيومكزيكو در حال كاهش است .در سال جاري ميزان
رشد توليد نفت خام در اين منطقه به طور متوسط  55هـ.ب.ر بوده است كه تقريبا نصف مقدار
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شرکتهای توسعهدهنده مشابه در سال  2018است .توليدكنندگان نفت شيل در منطقه مذكور به طور همزمان در حال
خطوطلوله معتقدند که
كاهش فعاليت خود هستند و تعداد دكلهاي فعال حفاري از ميزان اوج خود در سال  2018در
رشد تقاضا نفت خام برای حدود  15درصد كاهش يافته است .به طور همزمان ،شركتهاي توسعهدهنده خطوطلوله معتقدند
منطقه پرمین در سال آینده كه رشد تقاضا نفت خام براي اين منطقه در سال آينده برابر  1/6م.ب.ر خواهد بود كه بيشتر از
برابر  1/6م.ب.ر خواهد بود متوسط رشد تقاضاي نفت جهان ( 1/1م.ب.ر) است .اين موضوع باعث خواهد شد تا روند توسعه
که بیشتر از متوسط رشد خطوطلوله نفت و ترمينالهاي صادراتي همچنان ادامه داشته باشد و صادرات نفت خام آمريكا
تقاضای نفت جهان ( 1/1نيز از خليج مكزيك افزايش يابد .صادرات انجام شده از ترمينال كورپوسكريستي در ماه اوت
م.ب.ر) است.
 2019به حدود  685هـ.ب.ر رسيد در حالي كه در ماه ژوئيه برابر  400هـ.ب.ر گزارش شده بود.
اين افزايش صادرات به دنبال راهاندازي خطوطلوله اپيك با ظرفيت  400هـ..ب.ر و كاكتوس 2-با
ظرفيت  670هـ.ب.ر روي داده است.
کاهش خالص تقاضای نفت چین به دلیل افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
خالص تقاضاي نفت چين (مجموع توليد نفت خام و خالص صادرات فرآوردههاي نفتي) در ماه
سپتامبر به ميزان  120هـ.ب.ر كاهش داشت و به  13/92م.ب.ر رسيد .خالص صادرات بنزين،
عربستان سعودی در ماه گازوئيل و سوخت جت به بيشترين مقدار خود از ماه آوريل يعني  1/2م.ب.ر رسيد .صادرات بنزين
سپتامبر دارای بیشترین به تنهايي در ماه سپتامبر برابر  465هـ.ب.ر گزارش شده است و خالص واردات نفت خام نيز در
سهم در بازار نفت خام چین حدود  110هـ.ب.ر رشد داشته و به  10/1م.ب.ر بالغ گرديده است .عربستان سعودي در ماه
سپتامبر همچنان با صادرات  1/74م.ب.ر نفت خام به چين داراي بيشترين سهم در بازار نفت
بود .این کشور در ماه
خام اين كشور است .واردات چين از روسيه در ماه سپتامبر به ميزان  120هـ.ب.ر افزايش داشت
سپتامبر  1/74م.ب.ر و
و به 1/57م.ب.ر رسيد .نكته جالب توجه ،كاهش خريد نفت خام ونزوئال توسط چين در ماه
روسیه  1/57م.ب.ر
صادرات نفت خام به چین سپتامبر به ميزان  140هـ.ب.ر بوده است .در عين حال چين اقدام به افزايش واردات از مالزي در
ماه سپتامبر كرده كه در حدود  500هـ.ب.ر گزارش شده است .بايد خاطرنشان كرد كه رشد
داشتهاند.
اقتصادي چين در سه ماهه سوم  2019برابر  6/3درصد برآورد شده است كه كمترين رشد
اقتصادي اين كشور از سال  1992تا كنون است .صندوق بينالمللي پول نيز پيشبيني كرده است
كه رشد اقتصادي چين در سال  2020به  5/7درصد خواهد رسيد .كاهش رشد اقتصادي چين
عليرغم تالشهاي دولت براي ترغيب سرمايهگذاري باعث خواهد شد تا به تدريج تقاضا براي نفت
خام در اين كشور رشد كمتري را داشته باشد و يا وارد كانال كاهشي شود.
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افزایش قیمت نفت تسویهکننده تراز مالی کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه
بر اساس گزارش صندوقبينالمللي پول در خصوص كشورهاي صادركننده نفت منطقه خاورميانه
طبق محاسبات انجام شده و شمال آفريقا كه در هفته گذشته منتشر شد ،پيشبيني شده است كه توليد ناخالص داخلي اين
توسط صندوق بینالمللی كشورها در سال  2019برابر  1/3درصد كاهش يابد اما در سال  2020با رشد  2/1درصدي مواجه
پول قیمت نفت
شود .رشد اقتصادي عربستان نيز در سالهاي  2019و  2020به ترتيب برابر  0/2و  2/2درصد
تسویهکننده تراز مالی و تخمين شده است .عالوه بر اين ،طبق محاسبات انجام شده توسط صندوق بينالمللي پول قيمت
تراز خارجی عربستان در نفت تسويهكننده تراز مالي و تراز خارجي عربستان در سالهاي  2020برابر  86/5و  55/3دالر
سالهای 2019و  2020برابر در هر بشكه ميباشد كه نشان ميدهد اين كشور براي تأمين هزينههاي عمومي خود همچنان
 86/5و  55/3دالر در هر نياز به قيمتهاي باالتر نفت دارد .اين در حالي است كه شرايط عرضه و تقاضاي بازار نفت نشان
بشکه میباشد.
ميدهد كه در صورت حفظ وضع موجود ،قيمتهاي نفت در سال آينده ميالدي روند كاهشي را
طي خواهند نمود .با توجه به اين موضوع برخي از تحليلگران معتقدند عربستان در اجالس آتي
وزراي اوپك در ماه دسامبر پيشنهاد كاهش بيشتر توليد نفت در چارچوب بيانيه همكاري را مطرح
خواهد كرد.
جدول ( : )2تعداد دكلهای حفاری فعال در آمریکا و كانادا
2019/10/25

منبع شركت بیکر هیوز

2019/11/01

تغییرات هفتگی

تغییرات ساالنه

آمریکا
تعداد دكلهای گازی

696
133

691
130

-5
-3

-183
-63

مجموع تعداد دكلهای آمریکا

829

821

-8

-246

تعداد دكلهای نفتی

كانادا
تعداد دكلهای گازی

102
45

93
49

-9
4

-28
-28

مجموع تعداد دكلهای كانادا

147

142

-5

-56

تعداد دكلهای نفتی

آدرس اينترنتي نشريه
Www.opec.mop.ir
مدیریت کل امور اوپک
و روابط با مجامع انرژی

