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بررسی تحوالت بازار نفت

1398/10/23
نمودار ( :)1قیمت نفت خام های شاخص برنت ،دبلیوتیآی ،دبی و سبد نفتی اوپک
متوسط هفتگی منتهی به  10ژانویه ( 2020دالر در هر بشکه)

روند قیمتها
قيمت نفتخام هاي شاخص برنت و دبي در هفته گذشته تحت
تأثير افزايش تنشها در منطقه خاورميانه و بهبود چشمانداز تقاضاي
نفت روندي افزايشي داشت .اين در حالي بود كه قيمت نفت خام
وستتگزاس اينترمديت روندي كاهشي را دنبال كرد .انتظار انعقاد
تفاهمنامه تجاري ميان چين و آمريكا در هفتههاي پيشرو يكي از
مهمترين عوامل تأثيرگذار بر تقويت تقاضاي نفت و رشد اقتصادي
بوده است .البته در بازار آمريكا شرايط متفاوت است .در هفته
گذشته سطح ذخيرهسازي نفت خام آمريكا به شدت افزايش داشت
و به  431ميليون بشكه رسيد .اين موضوع به طور عمده تحت تأثير
كاهش صادرات آمريكا بوده است .البته در همين مدت تعداد

روزانه

دكلهاي فعال حفاري نفت در آمريكا  11دستگاه كاهش داشت و

10

به  659دستگاه رسيد كه بيشتر آن در منطقه پرمين بوده است.

ژانویه

متوسط هفته
منتهی به 10

تغییرات هفتگی

ژانویه

برنت موعددار

66/30

67/53

0/33

دبلیوتیآی

59/04

60/84

-0/90

دبی

65/70

67/65

0/53

سبد نفتی اوپک

67/04

68/88

0/53

اختالف برنت و دبلیوتیآی

7/26

6/69

1/23

منبع :دبیرخانه اوپک

هفته منتهی به
2019/12/27

هفته منتهی به
2020/1/3

تغییرات

ذخیرهسازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)

429/9

431/1

1 /2

ذخیرهسازی بنزین (میلیون بشکه)

242/5

251/6

9 /1

خوراک پاالیشگاهی(میلیون بشکه در روز)

16/86

16/93

0/07

ظرفیت بهره برداری پاالیشگاهی(درصد)

92/2

92/8

0 /6

خالص واردات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

2/93

2/98

0/05

صادرات نفت خام(میلیون بشکه در روز)

4/46

3/06

-1/4

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا
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کاهش تولید نفت خام اوپک در ماه دسامبر 2019

 بر اساس گزارش آرگوس ،توليد نفت خام اوپك در ماه دسامبر  2019برابر  170هـ.ب.ر كاهش
داشت و  29/67م.ب.ر رسيد .با اين احتساب متوسط توليد نفت خام ساالنه اوپك برابر 29/92
م.ب.ر ميباشد .ميزان پايبندي اوپك در ماه دسامبر  2019برابر  150درصد برآورد شده است
كه  5درصد از متوسط پايبندي كشورهاي اوپك در سال  2019بيشتر است .در ماه دسامبر
توليد نفت خام عربستان  110هـ.ب.ر كاهش داشت كه باعث شد سطح توليد اين كشور 840
هـ.ب.ر كمتر از تعهد توليد  10/63م.ب.ر باشد .ميزان صادرات نفت خام عربستان در ماه دسامبر
بر اساس گزارش آرگوس،
 2019برابر  6/6م.ب.ر گزارش شده است و انتظار ميرود كه در فاصله ماه ژانويه تا آوريل 2020
تولید نفت خام اوپک در ماه
چهار پااليشگاه اين كشور با ظرفيت پااليشي  1/59م.ب.ر نفت خام وارد دوره تعميرات دورهاي
دسامبر  2019برابر 170
شوند كه باعث كاهش بيشتر توليد نفت اين كشور خواهد شد .اما در عين حال راهاندازي مجدد
هـ.ب.ر کاهش داشت و
ميادين خشكي وفرا (با ظرفيت توليد  250هـ.ب.ر) و ميدان فالتقاره خفجي (با ظرفيت 300
 29/67م.ب.ر رسید.
هـ.ب.ر) در منطقه بيطرف ،تأثيري را در پايبندي كشورهاي عربستان و كويت در چند ماه آينده
نخواهد داشت .به نظر ميرسد كه اين ميادين تا پايان سال  2020به ظرفيت كامل توليدي خود
نخواهند رسيد .يكي از مهمترين عوامل كاهش توليد نفت اوپك در ماه دسامبر افت مجدد توليد
نفت خام در ليبي بوده است .ميدان نفتي الفيل در ليبي در ماه دسامبر  2015به دليل مشكالت
فني و بدي آب و هوا براي  6روز با توقف توليد مواجه شد.
تداوم مازاد عرضه نفت خام در سه ماهه اول 2020
از ابتداي ماه ژانويه  2020اوپك بايد به توافق جديد خود پايبند بوده و ميزان كاهش توليد خود
بر اساس پیشبینی آژانس را افزايش دهد تا از شكلگيري مازاد عرضه نفت در بازار جلوگيري نمايد .بر اساس پيشبيني
بینالمللی انرژی حتی با آژانس بينالمللي انرژي حتي با وجود پايبندي كامل كشورهاي اوپك و مشاركتكننده غيراوپك
وجود پایبندی کامل
به توافق مذكور ،بازار نفت در سه ماهه اول سال با مازاد عرضه حدود  700هـ.ب.ر روبهرو خواهد
کشورهای اوپک و
بود .بر اساس اظهارات دبيركل اوپك اين مازاد عرضه در فاصله ماههاي آوريل تا ژوئيه به 900
مشارکتکننده غیراوپک به هـ.ب.ر نيز خواهد رسيد كه فشار قابلتوجهي را بر كاهش قيمتهاي نفت خواهد آورد .به نظر
توافق مذکور ،بازار نفت در
ميرسد كاهش توليد نفت عراق در ماههاي اخير اهميت زيادي را در اين رابطه دارد .توليد نفت
سه ماهه اول سال جاری با
خام عراق در ماه دسامبر  2019برابر  4/57م.ب.ر گزارش شده است كه نشاندهنده چهارمين
مازاد عرضه حدود 700
ماه كاهش پياپي توليد نفت آن كشور ميباشد ،اگر چه همچنان از تعهدات توليدي اين كشور 60
هـ.ب.ر روبهرو خواهد بود.
هـ.ب.ر فراتر است .به نظر ميرسد نيجريه و آنگوال عليرغم وجود توافق جديد براي كاهش توليد،
نيز در تالش هستند تا توليد نفت خود در بازار را افزايش دهند .البته در اين ميان نبايد موضوع
ناآرامي جديد شكلگرفته در ليبي بر عليه دولت مركزي را از نظر دور داشت .با وجود اينكه اين
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اقدامات هنوز تأثيري بر توليد ليبي نگذارده ،اما به نظر ميرسد كه پتانسيل تأثيرگذاري آن بسيار
باالست.
تعمیرات پاالیشی گسترده در منطقه خاورمیانه و کاهش قیمت نفت دبی
آغاز تعميرات دورهاي پااليشگاهها در منطقه خاورميانه باعث شده است تا ميزان عرضه نفت
خامهاي متوسط و ترش افزايش يافته و شيب بكوارديشن براي نفت خام شاخص دبي به تدريج
آغاز تعمیرات دورهای
كاهش يابد .با وجود آنكه اختالف قيمت نفتخام دبي در سررسيدهاي يك ماهه و سه ماهه به
پاالیشگاهها در منطقه
خاورمیانه باعث شده است دنبال حمله به تأسيسات عربستان و سپس كاهش توليد نفت عربستان و امارات به  3دالر در هر
بشكه رسيده بود ،اما همراه با تحوالت جديد و آغاز دوره تعميرات پااليشگاهي در منطقه خاورميانه
تا میزان عرضه نفت
خامهای متوسط و ترش اين اختالف قيمت به  2دالر در هر بشكه رسيده است .در حال حاضر پااليشگاه جبيل عربستان
با ظرفيت پااليشي  460هـ.ب.ر از  13ژانويه تا  29فوريه به تعميرات دورهاي ميرود .پااليشگاه
افزایش یافته و شیب
بکواردیشن برای نفت خام ينبوع با ظرفيت  400هـ.ب.ر از يك فوريه تا  15مارس داراي تعميرات دورهاي است .آرامكو نيز
پااليشگاه بزرگ ربيق با ظرفيت پااليشي  400هـ.ب.ر را از  24فوريه تا  9آوريل به تعميرات
شاخص دبی به تدریج
دورهاي ميبرد .پااليشگاه رويس در امارات متحده عربي با ظرفيت  417هـ.ب.ر نيز از ماه فوريه
کاهش یابد.
تا آوريل تعميرات دورهاي خواهند داشت .به اين ترتيب عرضه نفتخامهاي متوسط و ترش
خاورميانه به بازار نفت به ويژه آسياپاسفيك تقويت خواهد شد و همين امر ميتواند قيمت نفت
خام دبي را در ماههاي آينده به شدت كاهش دهد.
تغییر در جریان تجارت فرآوردههای نفتی به دلیل تعمیرات دورهای پاالیشی
به دليل آغاز تعميرات پااليشي دورهاي گسترده در منطقه خاورميانه شاهد تغيير در مسيرهاي
تجارت فرآوردههاي نفتي بودهايم .عربستان سعودي صادرات گازوئيل خود به شمالغربي اروپا را
به ميزان  60هـ.ب.ر كاهش داده و آن را به  100هـ.ب.ر رسانده است .اين اقدام به دليل تعميرات
عربستان سعودی صادرات
در پااليشگاه جبيل عربستان رخ داده است .به نظر ميرسد پااليشگران هندي و آمريكايي اين
گازوئیل خود به شمالغربی
كمبود در عرضه گازوئيل به بازار اروپا را جبران كردهاند .در عين حال عربستان براي جبران كمبود
اروپا را به میزان  60هـ.ب.ر
بنزين در ماههاي آينده از بازار اروپا واردات خواهد داشت .اين كشور  4محموله بنزين را براي
کاهش داده و آن را به 100
تحويل در ماه جاري ميالدي خريداري كرده است .شركتهاي بيپي و شل نيز محمولههايي را
هـ.ب.ر رسانده است.
به مقصد خاورميانه بارگيري كردهاند .شركت ويتول نيز يك محموله  80هزار تني بنزين را به
مالت ارسال كرده است .به اين ترتيب به نظر ميرسد كه ساختار بازار نفت خام و فرآوردههاي
نفتي در سه ماهه اول سال  2020به شدت تحت تأثير تعميرات پااليشي گسترده در خاورميانه
خواهد بود.
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جدول ( : )2تعداد دكلهای حفاری فعال در آمریکا و كانادا
2020/1/3

منبع شركت بیکر هیوز

2020/1/10

تغییرات هفتگی

تغییرات ساالنه

آمریکا
تعداد دكلهای گازی

670
123

659
119

-11
-4

-214
-83

مجموع تعداد دكلهای آمریکا

793

778

-15

-297

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
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