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نمودار ( :)1قیمت نفت خام های شاخص برنت ،دبلیوتیآی ،دبی و سبد نفتی اوپک

قیمت نفتخامهای شاخص برنت ،دبلیوتیآی و دبی در هفته

متوسط هفتگی منتهی به  8ژانویه ( 2021دالر در هر بشکه)

گذشته افزايش داشت .انتظارات خوشبینانه نسبت به تأثیر مثبت
واكسن كرونا بر عادی شدن وضعیت فعالیتهای اقتصادی در
آمريكا و انتظار كاهش يك میلیون بشكه در روز عربستان در
ماههای فوريه و مارس مهمترين عوامل تقويت كننده قیمت نفت
خام بوده است .سطح ذخیرهسازی نفت خام در هفته گذشته در
آمريكا  8میلیون بشكه افزايش داشت و به  485/5میلیون بشكه
رسید .میزان خوراك نفت خام پااليشگاهی نیز در همین مدت 89
هزار بشكه در روز افزايش داشت و به  14/38میلیون بشكه بالغ
گرديد .نرخ بهرهبرداری از پااليشگاهها نیز با  1/3واحد درصد از
 80/7درصد عبور كرد .بر اساس گزارش بیكر هیوز در هفته

روزانه

گذشته تعداد دكلهای حفاری نفت در اين مدت  8دستگاه

8

افزايش داشت و مجموع دكلهای حفاری نفتی در آمريكا به 275

ژانویه

متوسط هفته
منتهی به 8

تغییرات هفتگی

ژانویه

دستگاه رسید .اين بیشترين تعداد دكل های حفاری از ماه مه

برنت موعددار

55/28

53/12

2/77

 2020تا كنون است.

دبلیوتیآی

52/24

50/25

2/11

دبی

54/50

53/03

2/03

سبد نفتی اوپک

54/39

52/72

2/54

اختالف برنت و دبلیوتیآی

3/04

2/87

0/66

منبع :دبیرخانه اوپک

هفته منتهی به
2020/12/25

هفته منتهی به
2021/1/1

تغییرات

ذخیرهسازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)

493/5

485/5

-8

ذخیرهسازی بنزین (میلیون بشکه)

236/6

241/1

4 /5

خوراک پاالیشگاهی(میلیون بشکه در روز)

14/23

14/22

-0/01

ظرفیت بهره برداری پاالیشگاهی(درصد)

79/1

79/3

0 /2

خالص واردات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

2/90

2/18

-0/72

صادرات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

3/632

3/625

-0/007

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا
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هدف عربستان از کاهش تولید نفت خام یک میلیون بشکه در روز
سیزدهمین اجالس وزاراتی اوپك پالس در شرايطی دنبال شد كه اختالف جدی بین كشورهای
تولیدكننده در خصوص افزايش تولید  500هزار بشكه در روز مشابه ماه فوريه به وجود آمد و باعث
شد تا در روز اول امكان تصمیمگیری مهیا نگردد .كشورهای روسیه و قزاقستان بر خالف ديگر اعضا
معتقد بودند بازار نفت در شرايط فعلی وضعیت مناسبی را برای افزايش تولید مذكور دارد و حفظ
سهم بازار در بلندمدت مستلزم كنترل رشد قیمتهای نفت است .در نهايت كشورهای روسیه و
قزاقستان با استناد به افزايش داخلی مصرف نفت خام در فصل زمستان از اجالس وزرای غیراوپك
مجوز  75هزار بشكه افزايش را در ماههای فوريه و مارس اخذ كردند .اما در جلسه رسانهای وزير
وزیر نفت عربستان با
نفت عربستان با اعالم كاهش يك میلیون بشكه در روز نفت خام در ماههای فوريه و مارس و
اعالم کاهش یک میلیون
رساندن تولید نفت خام به  8/125میلیون بشكه در روز همه را متعجب كرد و قیمتهای نفت 5
بشکه در روز نفت خام در
درصد افزايش يافت .در خصوص كاهش مذكور داليل اقتصادی متعددی مطرح شده است .برخی
ماههای فوریه و مارس و
اين كاهش تولید را به دلیل تعمیرات اساسی پااليشگاههای عربستان در ماههای آتی دانستهاند .اما
رساندن تولید نفت خام به
مقايسه آمار تولید نفت خام عربستان در سه ماهه چهارم سالهای مختلف با سه ماهه اول سال
 8/12۵میلیون بشکه در
پس از آن تنها اختالف  200-300هزار بشكه در روز را نشان میدهد كه نمیتواند توجیهی برای
روز همه را شکه کرد و
اين امر باشد .برخی از كارشناسان حتی معتقد به اين هستند كه عربستان قصد دارد ذخیرهسازی
قیمتهای نفت  ۵درصد
نفت خام خود را در ماههای آينده تا حدود زيادی تخلیه كند .لذا با وجود كاهش تولید نفت خام،
افزایش یافت.
عرضه آن برای عربستان كاهشی نخواهد داشت .روند تاريخی ذخیرهسازی نفتخام عربستان و
شرايط بازار چنین موضوعی را پشتیبانی نمیكند و عربستان توجیهی برای اين اقدام در شرايط
فعلی ندارد .گروهی از تحلیلگران اين اقدام را تالش عربستان برای حفظ قیمتهای نفت دانستهاند،
به اين معنا كه عربستان خواسته آثار منفی افزايش تولید نفت خام بر قیمت نفت به دلیل حضور
احتمالی ايران در بازار نفت را به صورت پیشدستانه كنترل كند .به نظر میرسد اين تحلیل چندان
توجیه اقتصادی نداشته نباشد .اگر عربستان نگران كنترل كاهش قیمت نفت به دلیل افزايش تولید
اعضا بوده ،چرا در واكنش به افزايش تولید يك میلیون بشكه در روز لیبی در دو ماه سپتامبر و
اكتبر  2020واكنشی نشان نداد و تنها بر ضرورت جبران اضافه تولید كشورها تأكید نمود .موضوع
دوم در اين رابطه واكنش پیشدستانه عربستان برای كاهش تولید نفت خام در دو ماه فوريه و
مارس  2021است .چرا عربستان پیش از اينكه تولید نفت خام ايران وارد بازار نفت شود ،اقدام به
چنین واكنشی كرده است؟ چرا منتظر افزايش تولید ايران و ارزيابی میزان اين رشد تولید نفت خام
در بازار نشده تا پس از آن واكنش مناسب و بهینه را طراحی كند؟ آنچه مشخص است با توجه به
اطالعات موجود تحلیل فنی اين تصمیم كار سادهای نیست و به نظر میرسد عربستان اهدافی

صفحه 3
مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

بررسی تحوالت بازار نفت شماره 348

سیاسی را از اين تصمیم دنبال میكند .اما به هر ترتیب و فارغ از انگیزهای عربستان از چنین
اقدامی ،بايد به اين موضوع اشاره كرد كه خارج شدن يك میلیون بشكه در روز از نفت خام عربستان
از بازار نفت روند متوازنسازی بازار را تسريع كرده و باعث میشود تا ذخیرهسازیهای مازاد نفت
خام با سرعت بیشتری تخلیه شود .فرآيندی كه افزايش قیمتهای نفت را نیز به دنبال خواهد
داشت و امید را به تولیدكنندگان نفت شیل در آمريكا برای سال آينده میالدی تزريق میكند.
افزایش اندک عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک در سال 2021
تولید نفت خام كشورهای غیراوپكی به ويژه كشورهای غیراوپكی كه در بیانیه همكاری شركت
ندارند از جمله مهمترين متغیرهايی است كه در بازار نفت و در ايجاد تعادل بازار نقش ايفا میكند.
در اين رابطه بر اساس پیشبینی نشريه  PIWانتظار میرود تولید نفت كشورهای غیراوپكی كه در
بیانیه همكاری مشاركت ندارند ،در سال  2021معادل يك میلیون بشكه در روز افزايش يابد .در
اين خصوص بايد ديد كه چه میزان از يك میلیون بشكه افزايش نفت سهم نفت خام میباشد .در
اين رابطه بر اساس پیشبینی  PIWبه نظر میرسد سهم نفت خام بسیار محدود بوده و در حدود
تنها  200هزار بشكه در روز باشد .از سوی ديگر قیمتهای پايین نفت نیز تأثیر منفی قابل
مالحظهای بر سرمايهگذاری در حوزه تولید نفت خام در كشورهای غیر اوپكی گذاشته است .عالوه
انتظار میرود تولید نفت بر اين مسائل زيست محیطی و گسترش استفاده از فرآوردههای پاكتر نیز منجر شده تا بخشی از
کشورهای غیراوپکی که سرمايهگذاریها در جهت دوران گذار انرژی مصرف شود و تأثیری منفی بر میزان سرمايهگذاری
در بیانیه همکاری
در صنعت نفت داشته است .در میان كشورهای تولیدكننده نفت غیراوپكی كه در بیانیه همكاری
مشارکت ندارند ،در سال مشاركت نداشتند ،نقش كانادا و آمريكا از همه پررنگتر است .انتظار میرود كانادا در سال 2021
 2021معادل یک میلیون بتواند ظرفیت تولید نفت خام خود را  280هـ.ب.ر افزايش دهد و به میزانی برابر با قبل از شیوع
بشکه در روز افزایش یابد ويروس كرونا برساند .عالوه بر اين آمريكا كه با كاهش تولید  950هـ.ب.ر در سال  2020مواجه
که سهم نفت خام بسیار شده بود ،در سال  2021تنها افزايش تولیدی معادل با  115هـ.ب.ر را تجربه كند .از سوی ديگر از
محدود بوده و در حدود ديگر ويژگیهای بازار نفت كه بر اساس دادههای اولیه قابل پیشبینی است ،افزايش تقاضای نفت
تنها  200هزار بشکه در در سال آينده میباشد اين در حالی است كه همان طور كه گفته شد ،تولید نفت خام كشورهای
روز باشد.
غیراوپكی كه در بیانیه همكاری مشاركت ندارند نیز تنها در مجموع نفت خام و نفت معادل يك
م.ب.ر افزايش خواهد يافت ،لذا بسیاری از كارشناسان معتقدند كه بر اساس تحلیل تراز بازار نفت
اين فرصتی مناسب برای كشورهای عضو اوپك پالس است تا بتوانند سهم از دست رفته خود را از
بازار نفت باز پس گیرند در اين راستا پیشبینی میشود اوپك پالس بتواند در مجموع  700هزار
بشكه در روز نفت خام بیشتری را در بازار عرضه كند و همچنین سطح ذخیرهسازی نفت خام روزانه

صفحه 4
مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

بررسی تحوالت بازار نفت شماره 348

يك و نیم میلیون بشكه در روز كاهش يابد و بازار نفت از اين دو مجرا بتواند كمبود خود را جبران
كند.
افزایش تقاضای نفت در کشورهای آسیایی
پیشبینی میزان افزايش تقاضای نفت در سال  2021را میتوان مهمترين ريسك بازار نفت در سال
جاری در نظر گرفت .در اين میان بر اساس اعالم نشريه  PIWانتظار میرود كشورهای آسیايی
نقش پررنگتری را در افزايش تقاضای نفت در سال  2021بازی كنند .در اين رابطه انتظار میرود
رشد تقاضای نفت كشورهای آسیايی از  1/3م.ب.ر به  2م.ب.ر در سال  2021برسد .در همین
زمینه نشريه "افجیای" نیز پیشبینی خود را در خصوص تقاضای نفت و رشد تقاضای نفت در
سال  2021برای كشور آسیايی اعالم كرده كه اين پیشبینیها حاكی از آن است كه تقاضای نفت
در كشورهای آسیايی در سال  2021معادل  1/9م.ب.ر افزايش يابد .در میان كشورهای آسیايی به
نظر میرسد چین مهمترين پیشران تقاضای نفت در سال  2021باشد و بر اساس پیشبینیها نیز
انتظار میرود کشورهای
انتظار میرود تقاضای نفت چین در سال جاری رشدی در حدود  500تا  ۶00هزار بشكه در روز
آسیایی نقش پررنگتری را تجربه كند .عالوه بر اين از ديگر نكات مهم كه در تحلیل تقاضای نفت در میان كشورهای آسیايی
را در افزایش تقاضای نفت نقش مهمی را بازی میكند ،افزايش میزان ذخیرهسازیهای نفت در اين كشورها طی ماههای اخیر
در سال  2021بازی کنند .است .در اين رابطه بسیاری از كارشناسان معتقدند افزايش بیسابقه میزان ذخیرهسازی نفت در
در این رابطه انتظار میرود كشورهای آسیايی كه اين اتفاق به ويژه در كشورهای آسیايی غیر اوایسیدی رخ داده ،میتواند
رشد تقاضای نفت
در بازار نفت تأثیرات جدی داشته باشد .به عنوان مثال برخی معتقدند بخش قابل توجهی از اين
کشورهای آسیایی از  1/3ذخیرهسازیها در اين كشورها به عنوان ذخیرهسازی استراتژيك در نظر گرفته خواهد شد كه دراين
م.ب.ر به  2م.ب.ر در سال صورت نقش كمتری را در بازار نفت خواهد داشت ،اما اگر اين ذخیرهسازیها به عنوان ذخیرهسازی
 2021برسد.
تجاری در نظر گرفته شود ،میتواند به عنوان ضربهگیر در بازار نفت نقش بازی كند.
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جدول ( : )2تعداد دكلهای حفاری فعال در آمریکا و كانادا
2021/1/1
آمریکا
تعداد دكلهای نفتی
267
تعداد دكلهای گازی
83
مجموع تعداد دكلهای آمریکا

350

منبع شركت بیکر هیوز

2021/1/8

تغییرات هفتگی

تغییرات ساالنه

275
84

8
1

-384
-35

359

9

-419

كانادا
تعداد دكلهای نفتی
تعداد دكلهای گازی

18
41

53
64

35
23

-67
-19

مجموع تعداد دكلهای كانادا

59

117

۵8

-86

