وزارت نفت ،مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
 21اردیبهشت 1401

بررسی تحوالت بازار نفت

شماره 402

روند قیمتها
قیمت نفتخامهای شاخص برنت ،دبلیوتیآی و دبی در هفته گذشته همچنان به روند فزآینده خود ادامه داد .مهمترین عامل افزایش قیمتها
پیشنهاد تحریم نفتی روسیه توسط اتحادیه اروپا بود؛ البته پایبندی اوپک پالس به برنامه افزایش تولید و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا
نیز جزء عوامل تقویتکننده بودند .سطح ذخیرهسازی نفت خام در هفته گذشته در آمریکا  ۱/3میلیون بشکه افزایش داشت و به  4۱5/7میلیون
بشکه رسید .میزان خوراك نفت خام پاالیشگاهی در همین مدت  ۱۲0هزار بشکه در روز کاهش داشت و به سطح  ۱5/6میلیون بشکه در روز تنزل
کرد .نرخ بهرهبرداری از پاالیشگاهها نیز با یک واحد درصد کاهش به  89/9درصد رسید .بر اساس گزارش بیکر هیوز در هفته گذشته تعداد دکلهای
حفاری نفت  5دستگاه افزایش داشت و به سطح  557دستگاه رسید .تعداد دکلهای فعال گازی نیز با  ۲دستگاه افزایش به سطح  ۱46دستگاه بالغ
گردید.
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بر خالف چرخههای قیمتی قبلی کاالهای خام ،قیمتهای باالی نفت در شرایط فعلی عالمت کافی را به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
برای افزایش عرضه نداده است.

افزایش تنش در بازار نفت

بازار نفت طی  ۱8ماه گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته

سیاستهای محتاطانه سرمایهگذاری باعث شده تا بخش

و ریشه آن در فرآیند احیاء اقتصادی پس از همهگیری کرونا

عرضه بازار نفت چندان نسبت به افزایش قیمتها واکنش

و تالش اوپک پالس برای مدیریت سطح ذخیرهسازی نفت

قویای را نشان ندهد .با وجود آنکه قیمت نفت دبلیوتیآی

در جهان بوده است .دو سال سرمایهگذاری محدود همراه با

پس از  8سال در سه ماهه اخیر فراتر از  ۱00دالر در هر

نرخ طبیعی افت مخازن نفتی و استهالك زیرساختهای

بشکه شد ،سرمایهگذاران در شرکتهای تولید نفت شیل در

مرتبط بخش زیادی از ظرفیت مازاد تولید در بخش

آمریکا همچنان به دنبال افزایش میزان حفاریهای خود

باالدستی و پاییندستی نفت را از بین برده است .نکته جالب

نیستند و بیشتر بازدهی را در بازارهای سهام دنبال میکنند.

آنکه بر خالف چرخههای قیمتی قبلی کاالهای خام،

شرکتهای بزرگ نفتی نیز همین رویه را در پیش گرفتهاند

قیمتهای باالی نفت در شرایط فعلی عالمت کافی را به

و به فکر خرید مجدد سهام هستند تا اینکه بخواهد منابع

سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای افزایش عرضه نداده

مالی خود را به سمت پروژههای جدید هدایت کنند .اوپک

است.

پالس هم با وجود فشارهای واردکنندگان نفت ،به ویژه

پیش از هر چیز باید گفت که تأثیر همهگیری کرونا بر
وضعیت کمبود عرضه در بازار نفت امری واضح و روشن
است .صنعت نفت در واکنش به این تکانه ،سرمایهگذاری در
ظرفیتهای جدید را از سال  ۲0۲0متوقف کرد .یکی از
شواهد این موضوع را میتوان در آمریکا و بخش تولید نفت
شیل و به دنبال سقوط قیمتهای نفت و حتی منفی شدن
آن در آوریل  ۲0۲0مشاهده کرد .کاهش حفاریهای مرتبط

آمریکا ،و عبور قیمت سبد نفتی اوپک از  ۱۱0دالر در هر
بشکه ،همچنان  ۱/5میلیون بشکه در روز کمتر از سهمیه
مصوب خود تولید میکند .به این شرایط این را هم اضافه
کنید که روسیه نیز به تدریج عالیمی از کاهش تولید نفت
را در ماه اخیر نشان داده و آمارها حاکی از این است که
تولید این کشور در ماه جاری میالدی  900هزار بشکه در
روز کمتر از ماه قبل بوده است.

با حفظ و نگهداشت سطح تولید در کشورهای مختلف باعث

کمبود همیشه موجب افزایش تضاد میشود .بازار نفت در

شده تا ظرفیت تولید کشورهای غیراوپک و حتی برخی از

شرایط فعلی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به شدت

اوپکیها کاهش معناداری را داشته باشد .عالوه بر این ،بخش

دو قطبی شده است و این وضعیت از زمان تکانههای نفتی

پاالیشی نیز عالیمی از تنش جدی را به دلیل محدود شدن

در دهه  ۱970تا کنون بیسابقه بوده است .تصویب «قانون

ظرفیت پاالیشی طی سالهای اخیر نشان میدهد .با وجود

نوپک» در کمیته قضایی سنای آمریکا در  5مه شاهدی بر

آنکه سودهای پاالیشی تقریباً به باالترین سطح تاریخی خود

افزایش اختالف بین آمریکا و کشورهای عربی صادرکننده

رسیدهاند ،به ویژه برای فرآوردههای میان تقطیر و بنزین؛

نفت در خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی است .روابط

شواهد بسیار محدودی از افزایش تقاضای نفت برای رشد

بین دو متحد قدیمی ،یعنی آمریکا و عربستان سعودی در

خوراك پاالیشگاهی را در بازار نفت میتوان یافت.

سطح بسیار ضعیفی قرار دارد .به نظر میرسد همراه با
افزایش توان تولید نفت آمریکا و کاهش وابستگی این کشور
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به خاورمیانه ،منافع مشترك کشورهایی مانند عربستان

به وجود آمدن کمبود باعث میشود تا کشورها منابع و

سعودی و آمریکا کمتر شده است .آمریکا تا  ۲0سال پیش

تالشهای خود را به صورت همکارانه به کار بگیرند .اما

حدود  ۲/5میلیون بشکه در روز واردات از خاورمیانه داشت،

شرایط فعلی به این ترتیب پیش نمیرود .دولتهای

اما این رقم در حال حاضر به یک پنجم این رقم کاهش یافته

کشورهای مصرفکننده نفت بر گذار انرژی متمرکز هستند

است .به هر حال باید توجه داشت که کاهش وابستگی

تا از این طریق بتوانند وابستگی خود به نفت روسیه را به

آمریکا به خاورمیانه باعث خواهد شد تا کشورهای

صورت دایمی کاهش دهند؛ در مقابل تولیدکنندگان و

صادرکننده نفت این منطقه مانند عربستان و متحدانش

سرمایهگذاران نیز نمیتوانند اطمینان کافی برای

برای تأمین امنیت ملی خود به دنبال راهکارهای جایگزینی

سرمایهگذاری بلندمدت در صنعت نفت را دریافت کنند.

باشند.
تهیهکننده :محمد امین نادریان منبع :آرگوس گلوبال مارکت (  6مه )۲0۲۲
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بر اساس تخمینهای مقدماتی مؤسسه  Oil Movementsصادرات نفت خام اوپک در ماه آوریل به  22/8میلیون بشکه در روز رسیده
که  170هزار بشکه در روز کمتر از ماه قبل است.

تغییر الگوی صادرات نفت خام

Oil

میلیون بشکه در روز تنزل کرده است .علت اصلی این

 Movementsصادرات نفت خام اوپک در ماه آوریل به

موضوع ترجیح پاالیشگران شمال غربی اروپا و مدیترانه برای

 ۲۲/8میلیون بشکه در روز رسیده که  ۱70هزار بشکه در

خرید نفت دریای شمال و آمریکا اعالم شده که قیمتهای

روز کمتر از ماه قبل است؛ اما این رقم همچنان  880هزار

پایینتری را داشتهاند؛ البته مشکالت ایجاد شده در نیجریه

بشکه در روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل میباشد .عامل

و افت تولید آنگوال نیز مزید بر علت شده است .در این میان

اصلی این کاهش صادرات نفت خام ،افت صادرات کشورهای

صادرات نفت لیبی نیز به دلیل اختالالت ایجاد شده در

غرب آفریقا بوده که در ماه آوریل با کاهش  930هزار بشکه

میادین نفتی و پایانههای بارگیری کاهش داشته است.

بر

اساس

تخمینهای

مقدماتی

مؤسسه

در روز مواجه شدند و میزان صادرات نفت خام آنها به ۲/56
میلیون بشکه در روز رسید .کاهش تقاضای چین و محدود
شدن اختالف قیمتی جغرافیایی ،باعث شد تا تقاضای منطقه
آسیا پاسفیک برای نفت غرب آفریقا کمتر شود .کشورهای
آسیایی در ماه آوریل  ۱/6میلیون بشکه در روز نفت را از
غرب آفریقا خریداری کردهاند؛ این در شرایطی است که
میزان واردات آنها در ماه قبل از آن  ۱/87میلیون بشکه در
روز گزارش شده است .نکته جالب توجه آنکه میزان صادرات
نفت کشورهای آفریقایی عضو اوپک پالس به سمت غرب در
ماه آوریل  650هزار بشکه در روز کاهش داشته و به یک
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از سوی مقابل میزان صادرات نفت کشورهای خاورمیانهای
عضو اوپک در ماه آوریل  650هزار بشکه در روز افزایش
داشته و به  ۱6میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم از
ماه مه  ۲0۲0بیسابقه بوده است .کل صادرات نفت خام
خاورمیانه با در نظر گرفتن دو کشور عمان و قطر در ماه
آوریل  780هزار بشکه در روز افزایش را نشان میدهد و به
 ۱8/3میلیون بشکه در روز رسیده است .علت اصلی این
افزایش سقف تولید اوپک پالس در ماه آوریل بر اساس
برنامه رشد ماهانه  43۲هزار بشکه در روز بوده است.
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صادرات کشورهای خاورمیانه به سمت غرب در ماه آوریل

صادرات این کشور به سمت شرق و به طور خاص هند و

 3۱0هزار بشکه در روز رشد داشته و به  ۲/6میلیون بشکه

چین افزایش قابل توجهی داشته باشد و این موضوع میتواند

در روز رسیده و صادرات به سمت شرق  470هزار بشکه در

تهدیدی برای بازار کشورهای خاورمیانه در سمت شرق در

روز رشد را نشان میدهد و به  ۱5/7میلیون بشکه در روز

بلندمدت محسوب شود.

بالغ گردیده است .پیشبینی میشود که صادرات به سمت
غرب کانال سوئز در ماههای آینده بیشتر شود؛ زیرا
مصرفکنندگان اروپایی و آمریکایی برای جایگزینی نفت
روسیه تقاضای بیشتری برای نفت خام متوسط و ترش
خواهند داشت .در حال حاضر گزارشهایی وجود دارد که 5
تا  ۱0میلیون بشکه از نفتخام امارات متحده عربی در
ماههای مه و ژوئن به سمت اروپا و مدیترانه روانه خواهد
شد .اما در عین حال باید توجه داشت که با وجود اختالل
در عرضه نفت اورال روسیه ،انتظار نمیرود کشورهای
خاورمیانه به صورت اساسی استراتژی خود را نسبت به اروپا
و آمریکا تغییر داده و صادرات خود به این مناطق را بیشتر
کنند .در این رابطه باید به این موضوع اشاره داشت که
کاهش تقاضا برای نفت خام روسیه در اروپا و آمریکا به دلیل

افزایش تقاضا برای نفت خام آمریکا نیز یکی از پدیدههای
نوظهور در بازار نفت است .اروپا ،ژاپن و کرهجنوبی تمایل
زیادی را برای خرید نفت آمریکا در ماه اخیر نشان دادهاند
و بسیاری از پاالیشگران این عالمت را به بازار مخابره
میکنند که قصد دارد واردات نفت از روسیه را از طریق
جایگزینی آن با نفت آمریکا قطع کنند .بنابراین تقاضا برای
نفت روسیه در حال افزایش است؛ البته بیشتر این صادرات
از نوع نفت خام دبلیوتیآی بوده که یک جایگزین مناسب
برای نفت خام متوسط و ترش اورال روسیه نیست .صادرات
نفت خام آمریکا در ماه ژانویه تا آوریل به طور متوسط 3/۲
میلیون بشکه در روز گزارش شده که این رقم  330هزار
بشکه در روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

تحریمهای داوطلبانه و غیرداوطلبانه باعث شده تا میزان
تهیهکننده :محمد امین نادریان منبع :آرگوس گلوبال مارکت ( 6مه )۲0۲۲
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