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نمودار و جدول قیمت نفتخامهای شاخص برنت ،دبلیوتیآی و سبد نفتی اوپک

روند قیمتها

 24دسامبر ( 2019دالر در هر بشکه)

پیشبینی افزایش شدید تقاضای نفت در ایام تعطیالت سال نو میالدی ،به
ویژه از سوی بخش حمل و نقل برای سوختهای بنزین و دیزل در
مسافرتهای بین شهری و داخل شهری ،باعث تقویت قیمتهای نفت
گردید .باشگاه اتومبیلرانی » «AAAآمریکا ،پیشبینی کرده است ،در
تعطیالت اول سال جاری 104 ،میلیون نفر آمریکایی با اتومبیل شخصی
مسافرت خواهندکرد که بیشترین رقم برای تعطیالت اول سال نسبت به
سالهای گذشته خواهد بود .بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا،
به دلیل تقاضای باال برای بنزین ،عرضه این فرآورده نفتی در هفته منتهی به
 13دسامبر برای هفتمین هفته متوالی با افزایش روبرو شد و با  529هـ ب.ر
جهش به  9/4م.ب.ر رسید .در هفته منتهی به  13دسامبر  ،2019سطح
 23دسامبر
2019

ذخیره سازیهای بنزین آمریکا با  2/5م.ب.ر افزایش روبرو گردید که برای

 24دسامبر
2019

تفاوت

اولین بار  5درصد باالتر از متوسط  5سال گذشته بود .عالوه بر این،
تحلیلگران پالتس قبل از انتشار گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا مربوط
به هفته منتهی به  20دسامبر پیشبینی کردهاند ،سطح ذخیره سازی بنزین

برنت موعددار

67/88

68/45

0/57

دبلیوتیآی

60/52

61/16

0/64

آمریکا در هفته مذکور با  1/5م.ب.ر افزایش روبرو گردیده است.
سبد نفتی اوپک

67/59

67/96

0/37

اختالف برنت و دبلیوتیآی

7/36

7/29

-0/07

منبع :دبیرخانه اوپک

جدول( :)1سودهای پاالیشی نفتخامهای شاخص برنت ،دبی و دبلیوتیآی به ترتیب در بازارهای اروپا ،آسیا و آمریکا (دالر در هر بشکه)
هفته منتهی به 2019/12/13

هفته منتهی به 2019/12/20

تغییرات

برنت در بازار اروپا

1/14

2/40

1/26

دبلیوتیآی در بازار آمریکا

12/36

13/26

0/9

دبی در بازار آسیا

1/47

1/34

-0/13

منبع :دبیرخانه اوپک
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تقویت سودهای پاالیشی در بازارهای اروپا و آمریکا
مطابق جدول شماره ( ،)1سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص برنت در بازار اروپا در هفته منتهی به
 20دسامبر  ،2019با  1/26دالر در هر بشکه افزایش به  2/40دالر در هر بشکه رسید .عمدهترین عامل
تقویت در سودهای پاالیشی در اروپا ،مربوط به عملکرد پاالیشگاههای ساده و سطح پایین تولید نفتکوره
کمگوگرد میباشد .کاهش درصد بهرهبرداری در این پاالیشگاهها به همراه توقفهای ناگهانی تولید و
اعتصابات کارگری در برخی پاالیشگاههای فرانسه ،در تقویت سودهای پاالیشی نفت برنت در بازار اروپا
موثر بود .در همین مدت ،سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص دبلیوتیآی در بازار آمریکا نیز با

اعتصابات کارگری در

افزایش  90سنت در هر بشکه ،به  13/26دالر در هر بشکه بالغ گردید که دلیل عمده آن مانند بازار

فرانسه ،یکی از دالیل

اروپا ،تقویت سودهای پاالیشی نفتکوره کمگوگرد بود .عالوه بر این ،افزایش سطح ذخیرهسازی بنزین،

تقویت سودهای پاالیش

که نشانگر سطح باالی تقاضا در ایام تعطیل سال نو میالدی میباشد ،تقویت بیشتر سودهای پاالیشی

برنت در باز اروپا بهشمار

این نفتخام را در بازار آمریکا به دنبال داشت .برخالف  2نفتخام شاخص فوق ،سودهای پاالیشی برای

میرود.

نفتخام شاخص دبی در بازار آسیا ،با کاهش  13سنت در هر بشکه ،معادل  1/34دالر در هر بشکه بود
که دالیل عمده آن ،کاهش قیمت نفتا و بنزین در مدت مذکور بوده است .این در حالی است که افزایش
سودهای پاالیشی گازوئیل و نفتکوره پرگوگرد مانع از تضعیف بیشتر سودهای پاالیشی نفتخام دبی در
بازار آسیا گردید.

مهمترین وقایعی احتمالی در سال  2020در بازار نفت
 .1کاهش رشد تولید نفت شیل آمریکا که بیشتر به دلیل افت هزینه سرمایه از سوی شرکتهای
حفاری خواهد بود.
 .2افزایش تعداد دکلهای حفاری در آمریکا علیرغم کاهش تعداد دکلهای فعال حفاری به میزان
 250دستگاه در سال  2019نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،تعداد دکلهای فعال آمریکا
در هفته گذشته برای اولین بار از ابتدای ماه آوریل  2019با  18دستگاه افزایش روبرو شد.
 .3افزایش صادرات نفت و « ال ان جی» آمریکا.
 .4تنشهای تجاری میان آمریکا و چین کاهش خواهد یافت.

سرآغاز بحران برای نفت شیل آمریکا
بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال» بانكها و موسسات مالی در آمریکا ،محدودیتهایی برای اعطای
وام به شرکتهای نفتی فعال در زمینه شیل اعمال نموده و در حال بازنگری در ارزشگذاری برای این

صفحه 3
مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

بررسی تحوالت بازار نفت شماره 259

شرکتها میباشند .نگرانی موسسات مالی معتبر از زمانی آغاز گردید که برخی از این شرکتها مانند

در سال  ،2019بیش ار 30

«شورون»« ،شل»« ،رپسول بیپی» و «هالبرتون» اقدام به کاهش ارزش دفتری داراییهای خود نمودند.

شرکت فعال در نفت و گاز

در این میان به نظر میرشد شرکتهای بزرگ نفتی در معرض خطر ورشکستگی قرار ندارند و این خطر

آمریکا ،اعالم ورشکستگی

عموما شرکتهای نفتی کوچك را تهدید میکند .از سال  2015تا کنون ،حدود  200شرکت فعال در

کردهاند.

نفت و گاز اعالم ورشکستگی کردهاند که بیش از  30مورد آن در سال  2019رخ داد .این باالترین رقم
ورشکستگی در  3سال اخیر میباشد.

از سرگیری عملیات تولید نفت در منطقه بیطرف مشترک بین عربستانسعودی و
کویت
وزرای نفت عربستان سعودی و کویت اقدام به امضای یادداشت تفاهم و برخی توافقات برای از سرگیری

انتظار میرود با ازسرگیری
فعالیت برای تولید نفت در

تولید نفتخام از منطقه بیطرف که مشترک بین  2کشور می باشد نمودند .تولید از منطقه مذکور از
سال  2015تاکنون متوقف می باشد .با ازسرگیری فعالیت برای تولید از این منطقه ،قرار است روزانه

منطقه بیطرف مشترک

 500هـ.ب.ر نفتخام تولید شود.

بین عربستانسعودی و

نوع نفتخام تولیدی منطقه بیطرف ،سنگین میباشد که جایگزین تولید بخشی از نفتخام کشورهای

کویت ،روزانه  500هـ.ب.ر

تحریم شده اوپك از سوی آمریکا ،خواهد بود .تولید نفتخام از میدان نفتی دریایی «خفجی» که متعلق

نفتخام تولید شود.

به شرکت «عملیات خلیج» آرامکو و شرکت «نفت خلیج» کویت می باشد ،در اکتبر سال  2014توسط
آرامکو به دلیل انتشار گازهای آالینده متوقف گردید .تولید از میدان نفتی خشکی «وافرا» نیز که توسط
شرکت «نفت خلیج کویت» و «شورون»(طرف قرارداد آرامکو) اداره میگردید از ماه مه  ،2015به دلیل
عدم امنیت شغلی متوقف شده است .شرکت «شورون» ،انتظار دارد ،زمان تقریبی برای رسیدن به سطح
تولید پیش از توقف عملیات تولید در «وافرا» ،حدود  12ماه خواهد بود.

تردید در خصوص میزان تولید نفتخام ونزوئال در سال 2020
شرکت نفت ونزوئال ،امیدوار به افزایش تولید نفت خام خود به بیش از یك میلیون بشکه در روز است .با
شرکت نفت ونزوئال ،امیدوار این حال ،تحلیلگران بازار نفت پیشبینی کرده اند ،این شرکت قادر به افزایش تولید به میزان مذکور

به افزایش تولید نفتخام
خود به بیش از یک میلیون
بشکه در روز است.

نخواهد بود .زیرا آنها به این باورند که شرکت نفت ونزوئال به دلیل عدم شرایط زیربنایی کافی ،از جمله
کارگران باتجربه و مواد رقیقکننده برای آماده سازی نفتخام خود و تحریم از جانب آمریکا ،امکان این
حجم افزایش برای آن وجود ندارد .براساس گزارش پالتس ،تولید نفتخام ونزوئال در ماه نوامبر 2019
معادل  700ه.ب.ر بود که  50ه.ب.ر باالتر از تولید ماه اکتبر  ،2019میباشد .این کشور قصد دارد ،در
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ماه دسامبر  ،2019تولید خود را به  1/1م.ب.ر برساند .تحلیلگران پالتس بر این عقیدهاند ،بهبود در تولید
نفتخام ونزوئال درکوتاهمدت مشکل است و میانگین تولید در سال  2020حدود  600ه.ب.ر خواهد بود.
شایان ذکر است ،پیشبینی تولید نفتخام این کشور برای سال مذکور ،در محدوده  700الی  750ه.ب.ر
نیز میباشد.

پیشبینی افزایش قیمت نفت در سال 2020
جی پی مورگان پیش بینی
کرد ،سال آینده بازار نفت با
کمبود عرضه نفت به میزان
 200ه.ب.ر مواجه خواهد
شد.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران ،قیمت نفتخامهای برنت و دبلیوتیآی در سال  2020به
ترتیب  64/25و  58/50دالر در هر بشکه پیشبینی میشود .این در حالی است که طبق نظرسنجی «وال
استریت ژورنال» ،قیمت نفت در سال آینده میالدی ،حداقل برای سهماهه نخست سال ،تغییر چندانی با
قیمت کنونی نخواهد داشت.
هفته گذشته ،موسسه «جی پی مورگان» ،در پیشبینی اخیر خود از قیمتهای نفت برای سال آینده،
اعالم داشت انتظار میرود ،توافق بر سر کاهش تولید از جانب اوپك کارساز باشد و به همراه بهبود رشد
اقتصادی در بازارهای نوظهور ،موجب افزایش قیمت نفت در سال  2020گردد .این موسسه پیشبینی

جی پی مورگان ،قیمت

میکند در سال آینده میالدی به جای مازاد عرضه نفت با کمبود عرضه به میزان  200هـ.ب.ر مواجه

نفتخامهای برنت و

خواهیم بود .این در حالی است که موسسه مذکور در گزارش ماه سپتامبر خود پیشبینی کرده بود که

دبلیوتیآی را در سال2020

در سال  ،2020جهان با مازاد عرضه به میزان  600هـ.ب.ر روبرو خواهد بود .موسسه «جی پی مورگان»،

به ترتیب  64/50و  60دالر

رشد تقاضای نفت در سال  2020را یك م.ب.ر پیشبینی کرده است که نسبت به پیشبینی قبلی،

در هر بشکه پیشبینی

تغییری نشان نمیدهد .پیشبینی جدید این موسسه از قیمتهای نفتخام در سال  ،2020حاکی از

کرده است.

افزایش آنها میباشد .بر این اساس ،پیشبینی میشود قیمت نفتخامهای برنت و دبلیوتیآی در سال
آینده به ترتیب  64/50و  60دالر در هر بشکه باشد .این بانك در گزارش ماه سپتامبر خود قیمت
نفتخام برنت در سال  2020را  59دالر در هر بشکه پیشبینی کرده بود .قیمت نفتخام برنت توسط
بانك مذکور در سال  2021معادل  61/50دالر در هر بشکه پیشبینی شده است.
«گلدمن ساکس» نیز اخیرا پیشبینی قیمت نفت در سال آینده میالدی را مورد بازنگری افزایشی قرار
قرار داد و پیشبینی نمود قیمت نفتخامهای برنت و دبلیوتیآی در سال  2020به ترتیب  63و 58/50
دالر در هر بشکه باشد.
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جدول ( :)2قیمت سبد نفتی اوپک و نفتخامهای آن و تغییرات قیمت نسبت به مدت مشابه در هفته و سال گذشته (دالر در هر بشکه)

هفته منتهی به
 20دسامبر

سبد نفتی

2019

اوپك

مخلوط
صحرا –
الجزایر

گیراسول دیجنو  -اورینت  -زفیرو -
 -آنگوال

کنگو

اکوادور

گینه

سبك
رابی -
گابن

سنگین
ایران

سبك
بصره-
عراق

صادراتی السایدر –
کویت

لیبی

سبك
بانی –
نیجریه

سبك

موربان  -مری –

عربستان امارات

ونزوئال

47/59 66/10 66/76 67/73 67/15 65/57 65/21 63/06 63/93 69/45 66/76 65/67 69/45 67/65 65/84
تغییرات نسبت به مدت مشابه در :
هفته گذشته

2/14

1/45

1/45

1/46

1/73

1/93

2/14

2/13

2/29

1/45

1/45

2/27

2/60

سال گذشته

6/79

8/60

9/35

9/15 13/12 8/67

5/08

6/22

6/93

6/51

8/85

7/27

6/54

-4/10 4/82
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