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بررسی تحوالت بازار نفت

1398/09/25
نمودار ( :)1قیمت نفت خام های شاخص برنت ،دبلیوتیآی ،دبی و سبد نفتی اوپک
متوسط هفتگی منتهی به  13دسامبر ( 2019دالر در هر بشکه)

روند قیمتها
قيمت نفتخام هاي شاخص وست تگزاس اينترمديت ،برنت و دبي
در هفته گذشته تحت تأثير توافق كاهش توليد بيشتر اوپك و
غيراوپك افزايش يافت .بر اساس توافق صورت گرفته در  5دسامبر،
كشورهاي اوپك و غيراوپك مشاركتكننده در بيانيه همكاري
تصميم گرفتند تا  503هـ.ب.ر از توليد خود را براي سه ماهه اول
 2020كاهش دهند .اين موضوع باعث شد تا بر قيمتهاي نفت
فشار افزايشي وارد شود .البته روند افزايش قيمت نفتخامهاي
شاخص به دنبال اعالم آژانس بينالمللي انرژي مبني بر وجود مازاد
عرضه در نيمه اول سال  2020و افزايش سطح ذخيرهسازي نفت
خام تضعيف شود .در اين رابطه اخبار منتشر شده در خصوص تفاهم

روزانه

ضمني آمريكا و چين در خصوص تنشهاي تجاري پيش آمده بين

13

اين دو كشور نيز باعث تقويت قيمتها گرديد .نكته حائز اهميت در

دسامبر

هفته گذشته ،توقف روند كاهش تعداد دكلهاي نفتي فعال در
آمريكا بود .در هفته گذشته تعداد دكلهاي حفاري فعال در آمريكا
 4دستگاه افزايش يافت و به  667دستگاه رسيد.

متوسط هفته
منتهی به 13

تغییرات هفتگی

دسامبر

برنت موعددار

67/50

66/45

1/45

دبلیوتیآی

60/07

59/25

1/63

دبی

64/92

63/98

2/32

سبد نفتی اوپک

66/76

65/84

2/14

اختالف برنت و دبلیوتیآی

7/43

7/20

-0/18

منبع :دبیرخانه اوپک

هفته منتهی به
2019/11/29

هفته منتهی به
2019/12/06

تغییرات

ذخیرهسازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)

447/1

447/9

0 /8

ذخیرهسازی بنزین (میلیون بشکه)

229/4

234/8

5 /4

خوراک پاالیشگاهی(میلیون بشکه در روز)

16/37

16/54

0/17

ظرفیت بهره برداری پاالیشگاهی(درصد)

89/6

90/3

0 /7

خالص واردات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

2/91

3/00

0/09

صادرات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

3/14

3/40

0/26

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا
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کاهش سطح ذخیرهسازی نفت در ماه اکتبر 2019
 بر اساس آخرين آمار منتشر شده توسط آژانس بينالمللي انرژي در ماه دسامبر  ،2019سطح
ذخيرهسازي تجاري نفت كشورهاي  OECDدر ماه اكتبر به  2904ميليون بشكه رسيده كه
 32/5ميليون بشكه كمتر از ماه قبل بوده است .كاهش سطح ذخيرهسازيهاي نفت ،به طور
عمده تحت تأثير افت سطح ذخيرهسازيهاي فرآوردههاي نفتي به ميزان  63/6ميليون بشكه در
سطح ذخیرهسازی تجاری
ماه اكتبر بوده است .با اين احتساب ،سطح ذخيرهسازي نفت در ماه اكتبر در حدود  2/9ميليون
نفت کشورهای  OECDدر
بشكه كمتر از متوسط پنج سال گذشته بوده است .الزم به ذكر است كه بر حسب تعداد روز
ماه اکتبر به  2904میلیون
مصرف نفت كشورهاي مذكور ،سطح ذخيرهسازي نفت يك روز كمتر از متوسط پنج ساله اين
بشکه رسیده است که
شاخص است .اين موضوع نشان ميدهد كه بازار نفت در وضعيت توزان مناسبي پيش از آغاز
 32/5میلیون بشکه کمتر
سال ميالدي  2020قرار دارد .بر خالف سطح ذخيرهسازي فرآوردههاي نفتي ،سطح ذخيرهسازي
از ماه قبل بوده است.
نفت خام كشورهاي  OECDدر ماه اكتبر گذشته  24/6ميليون بشكه افزايش يافت و به 1099
ميليون بشكه رسيد .اين افزايش در سطح ذخيرهسازيها بيشتر در كشورهاي اروپايي و آمريكايي
عضو  OECDروي داد و در كشورهاي آسيايي برخالف الگوهاي فصلي شاهد كاهش سطح
ذخيرهسازي نفت خام در ماه مذكور بوديم .آژانس بينالمللي انرژي معتقد است حتي با وجود
كاهش توليد كشورهاي اوپك و غيراوپك در سه ماه اول  ،2020بازار نفت همچنان در سه ماه
اول سال آينده ميالدي داراي مازاد عرضه  700هـ.ب.ر خواهد بود كه باعث افزايش بيشتر سطح
ذخيرهسازي نفت خواهد شد.
عدم افزایش تولید نفت شیل آمریکا به رغم پیشبینی افزایش قیمتهای نفت در سال
2020
عملکرد مالی ضعیف،
افزایش بدهیها و تأکید
بیشتر بر هزینههای
زیستمحیطی تولید نفت
شیل باعث شده است تا
هزینه سرمایهای تولید
نفت شیل افزایش یابد.

بانك سرمايهگذاري گلدمن ساكس به دنبال اعالم كاهش توليد نفت توسط اوپك و كشورهاي
مشاركتكننده غيراوپك ،چشمانداز خود از بازار نفت در سال  2020را مورد بازنگري قرار داد .بر
اين اساس ميزان مازاد عرضه نفت در سال آينده ميالدي به ميزان  300هـ.ب.ر مورد بازنگري
قرار گرفت و به  218هـ.ب.ر رسيده است .الزم به ذكر است كه طبق برآوردهاي ارائه شده توسط
اين منبع ،بازار نفت در سه ماهه اول  2020داراي كمبود عرضه  264هـ.ب.ر خواهد بود .گلدمن
ساكس پيشبيني كرده است كه قيمت نفت خام برنت در سال آينده برابر  63دالر در هر بشكه
خواهد بود كه  3دالر در هر بشكه بيشتر از برآورد قبلي است .نكته قابل توجه آنكه ،بر اساس اين
پيشبيني افزايش قيمتهاي حاصل از كاهش توليد اوپك و كشورهاي مشاركتكننده غيراوپك
باعث تغيير در چشمانداز توليد نفت شيل آمريكا نخواهد شد .عملكرد مالي ضعيف ،افزايش بدهيها
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و تأكيد بيشتر بر هزينههاي زيستمحيطي توليد نفت شيل باعث شده است تا هزينه سرمايهاي
توليد نفت شيل افزايش يابد و شركتهاي توليدكننده نفت شيل توان تأمين كمبود سرمايه از
محل بازارهاي سهام و بدهي را به طور محدود خواهند داشت .بنابراين گلدمن ساكس پيشبيني
كرده است كه رشد توليد نفت شيل آمريكا در سال آينده ميالدي تنها  600هـ.ب.ر باشد.
پیشگرفتن صادرات نفت آمریکا از واردات در ماه سپتامبر 2019
در ماه سپتامبر  ،2019آمريكا به طور مقطعي صادركننده خالص نفت (نفت خام و فرآوردههاي
تفاوت کیفیت نفت خام
نفتي) شد و ميزان صادرات نفت اين كشور  89هـ.ب.ر بيش از واردات اين كشور گرديد .آژانس
مورد نیاز پاالیشگاههای
بينالملي انرژي پيشبيني ميكند كه اين روند در حال حاضر موقتي است ،اما از پايان سال
آمریکایی با نفت خام
 2020و آغاز سال  2021آمريكا ميتواند به طور دائمي به استقاالل نفتي دست پيدا كند .البته
تولیدی در این کشور و
نبايد اين موضوع را به مفهوم قطع واردات نفت خام آمريكا در نظر گرفت .آمريكا در ماه سپتامبر
همچنین افزایش رقابت در
 2019معادل  6/5م.ب.ر واردات نفت خام داشته كه بخش اعظم آن از كانادا ( 3/1م.ب.ر) خريداري
بازار نفت به نحوی است که
شده است .به نظر ميرسد تفاوت كيفيت نفت خام مورد نياز پااليشگاههاي آمريكايي با نفت خام
آمریکا در آینده بلندمدت
توليدي در اين كشور و همچنين افزايش رقابت در بازار نفت به نحوي است كه آمريكا در آينده
نیز همچنان واردکننده نفت
بلندمدت نيز همچنان واردكننده نفت خام باقي خواهد ماند .همين موضوع باعث خواهد شد تا
خام باقی خواهد ماند.
براي مديريت ريسك بازارهاي بينالمللي اين كشور اقدام به نگهداري ذخيرهسازي نفت استراتژيك
نمايد.
پیشبینی مازاد عرضه در بازار نفت در  6ماهه اول سال 2020
بر اساس آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،دبيرخانه اوپك و اداره اطالعات انرژي آمريكا ،
تقاضا براي نفتخام اوپك در سال  2020در مقايسه با سال  2019را با  0/95 ،1/11و 0/53
م.ب.ر كاهش نسبت به سال  2019به  28/95 ،29/59و  29/16م.ب.ر خواهد رسيد .همانطور كه
مشخص است برآورد دبيرخانه اوپك از تقاضا براي نفت خام اعضاي خود در مقايسه با عدد اعالم
شده از سوي آژانس بينالمللي انرژي و اداره اطالعات انرژي آمريكا به طور معني داري بيشتر
است .الزم به ذكر است كه مطابق برآورد دبيرخانه اوپك ،تقاضاي نفت خام اوپك در سه ماهه
سوم و چهارم سال  2019به ترتيب  31/73و  30/79م.ب.ر در نظر گرفته شده است .در اين
رابطه در صورتيكه فرض شود توليد نفت خام اوپك در سه ماهه سوم و چهارم سال جاري معادل
 29/924م.ب.ر (پايبندي كامل اعضاي مشاركت كننده در بيانيه همكاري و توليد ماه نوامبر
 2019براي ايران  ،ونزوئال و وليبي) باشد ،بازار نفت خام طي مدت زمان مذكور به ترتيب با
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كسري  1/806م.ب.ر و  866هـ.ب.ر مواجه خواهد شد كه به معني كاهش سطح ذخيرهسازي
خواهد بود .عالوه بر اين دبيرخانه اوپك انتظار دارد تقاضا براي نفت اوپك در سال آينده با 1/11
م.ب.ر كاهش در مقايسه با سال جاري به  29/59م.ب.ر برسد .اين بدان معني است كه تقاضاي
نفت اوپك طي سالهاي  2018الي  2020به ميزان  2م.ب.ر كاهش خواهد يافت و از سوي ديگر
عرضه نفت خام غير اوپك طي مدت زمان مذكور  3/99م.ب.ر افزايش يافته كه به معني جايگزيني
كشورهاي غير اوپكي در بازار نفت خام است .به نظر ميرسد اوپك در سالهاي جاري و آتي
كماكان بر سر دو راهي حفظ سهم بازار يا افزايش قيمت قرار گرفته است .اين در حالي است كه
دبیرخانه اوپک انتظار دارد در آخرين اجالس وزراتي اوپك و غير اوپك در  5دسامبر  2019كشورهاي عضو اوپك و مشاركت-
بازار نفت در سه ماهه اول و كنندگان غير اوپكي در بيانيه همكاري تصميم گرفتند تا توليد خود را نسبت به توافق قبلي 503
دوم سال  2020به ترتیب با هـ.ب.ر كاهش دهند .اين بدان معني است كه توليد كشورهاي اوپك مشاركتكننده در سال آتي
مازادی  422و  672هـ.ب.ر در صورتيكه پايبندي  100درصدي داشته باشند معادل  25/661م.ب.ر خواهد بود و توليد
مواجه خواهد شد .عالوه بر كشورهاي غيراوپكي مشاركتكننده در بيانيه همكاري در صورت رعايت كامل تعهد كاهش معادل
این آژانس بینالمللی انرژی  17/836م.ب.ر خواهد بود .لذا در صورتيكه فرض شود در  6ماهه اول سال  2020توليد اوپك با
نیز اعالم کرده مازاد بازار
فرض رعايت كامل تعهد كاهش و توليد ايران ،ليبي و ونزوئال در سطح توليد ماه نوامبر 2019
نفت در سه ماهه اول و دوم صورت گيرد ،در اين صورت توليد اوپك معادل  29/552م.ب.ر خواهد بود و با توجه به اينكه
میتواند تا  1/1و  1/3م.ب.ر تقاضاي نفت خام اوپك در آخرين گزارش اين دبيرخانه در سه ماهه اول و دوم سال  2020به
نیز افزایش یابد.
ترتيب  29/13و  28/88م.ب.ر اعالم شده ،بازار نفت در اين مدت به ترتيب با مازادي  422و 672
هـ.ب.ر مواجه خواهد شد .عالوه بر اين آژانس بينالمللي انرژي نيز اعالم كرده كه تقاضا براي نفت
خام اوپك در سه ماهه اول و دوم سال  2020به ترتيب  28/5و  28/3م.ب.ر است و در اين صورت
با در نظر گرفت توليد اوپك با توجه به فروض مطرح شده در سطح  29/552م.ب.ر ،بازار نفت در
سه ماهه اول و دوم سال  2020به ترتيب با مازادي  1/1و  1/3م.ب.ر مواجه خواهد بود .از سوي
ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه در اين پيشبينيها اثر افزايش تقاضا ناشي از مقررات سازمان
بينالمللي دريانوردي كم در نظر گرفته شده و رشد تقاضاي نفت به واسطه اين قانون به خصوص
در  6ماهه اول سال  2020حتي تا  800هـ.ب.ر نيز ميتواند افزايش يابد كه در اين صورت
معادالت مطرح شده فوق تغيير خواهد كرد.
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جدول ( : )2تعداد دكلهای حفاری فعال در آمریکا و كانادا
2019/12/6

منبع شركت بیکر هیوز

2019/12/13

تغییرات هفتگی

تغییرات ساالنه

آمریکا
تعداد دكلهای گازی

663
133

667
129

4
-4

-206
-69

مجموع تعداد دكلهای آمریکا

796

796

0

-275

تعداد دكلهای نفتی

كانادا
تعداد دكلهای نفتی
تعداد دكلهای گازی
مجموع تعداد دكلهای كانادا

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

87
51

96
57

9
6

1
-22

138

153

15

-21

