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1398/10/30
نمودار ( :)1قیمت نفت خام های شاخص برنت ،دبلیوتیآی ،دبی و سبد نفتی اوپک
متوسط هفتگی منتهی به  17ژانویه ( 2020دالر در هر بشکه)

روند قیمتها
قيمت نفتخام هاي شاخص برنت و دبي در هفته گذشته تحت
تأثير كاهش تنشها در منطقه خاورميانه و بهبود چشمانداز تقاضاي
نفت به دليل توافق جديد چين و آمريكا و همچنين تعميرات دوره
اي گسترده پااليشي به ويژه در خاورميانه روندي كاهشي داشت.
انعقاد تفاهمنامه تجاري ميان چين و آمريكا در  15ژانويه داراي
تأثير مثبتي بر انتظارات رشد تقاضاي جهاني نفت داشته است ،اما
با اين وجود آژانس بين المللي انرژي همچنان معتقد است ميزان
عرضه نفت غيراوپك در نيمه ابتدايي سال جاري ميالدي بيشتر از
رشد تقاضا بوده و لذا قيمت هاي نفت روندي كاهنده را طي خواهند
كرد .در هفته گذشته سطح ذخيرهسازي نفت خام و فرآورده هاي

روزانه

نفتي آمريكا به شدت افزايش داشت .اين موضوع به طور عمده تحت

17

تأثير كاهش صادرات آمريكا و نرخ بهره برداري از پااليشگاه ها بوده

ژانویه

است .البته در همين مدت تعداد دكلهاي فعال حفاري نفت در
آمريكا  14دستگاه افزايش داشت و به  673دستگاه رسيد كه بيشتر
آن در منطقه پرمين بوده است.

متوسط هفته
منتهی به 17

تغییرات
هفتگی

ژانویه

برنت موعددار

63/89

63/88

-3/65

دبلیوتیآی

58/54

58/24

-2/60

دبی

64/59

64/81

-2/84

سبد نفتی اوپک

65/58

65/64

-3/22

اختالف برنت و دبلیوتیآی

5/35

5/64

-1/05

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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افزایش صادرات نفت خام آمریکا به چین به دنبال توافق تجاری جدید

 در تاريخ  15ژانويه  2020توافقنامه اوليه تجاري ميان آمريكا و چين منعقد شد .بر اساس اين
توافقنامه ،آمريكا اين فرصت را در اختياز توليدكنندگان نفت و الانجي داخلي خود قرار خواهد
داد تا به چين صادرات انرژي داشته باشند ،البته اين توافق هيچگونه تعهدي را براي مقامات
چيني براي كاهش نرخهاي تعرفه براي واردات نفت و الانجي از آمريكا ايجاد نكرده است .طبق
فاز اول توافق صورت گرفته ،چين ميتواند تا سقف  18ميليارد دالر انرژي بيشتر (در مقايسه با
سال پايه  2017كه ارزش واردات انرژي معادل  8/4ميليارد دالر بوده است) را از ابتداي اجرايي
بر اساس توافق جدید میان
شدن اين توافق در  14فوريه تا پايان سال  2020از آمريكا وارد كند .اين رقم براي سال 2021
چین و آمریکا صادرات نفت
برابر  33/9ميليارد دالر تعيين شده است .الزم به ذكر است آمريكا در سال  2017معادل 223
آمریکا به چین در سالهای
هـ.ب.ر نفت خام و  2/1ميليون تن الانجي به چين صادرات نموده است كه اين موضوع مربوط
 2020و  2021به ترتیب
به سال قبل از اعمال تعرفهها بر واردات نفت و الانجي و تشديد تنشهاي تجاري ميان اين دو
میتواند تا  600و 950
كشور بوده است .نفت خام نيمي از ارزش كل صادرات انرژي آمريكا به چين در سال  2017را
هـ.ب.ر افزایش یابد.
تشكيل ميداده است .اگر همين نسبت در قالب توافق جديد نيز حفظ شود ،با فرض قيمتهاي
جاري نفت خام وستتگزاس اينترمديت ،صادرات نفت آمريكا به چين در سالهاي  2020و
 2021به ترتيب برابر  600و  950هـ.ب.ر خواهد بود .بايد اين موضوع را در نظر داشت كه توان
خريد نفت خام تعهد شده در اين توافق توسط شركتهاي چيني تا حدود زيادي به تمايل
مقامات چيني براي كاهش تعرفه واردات نفت خام از آمريكا دارد .چين از سپتامبر  2019تعرفه
 5درصدي را براي واردات نفت خام از آمريكا وضع كرده است.
پیشبینی مازاد عرضه نفت در نیمه اول سال  2020توسط آژانس بینالمللی انرژی
بر اساس جديدترين گزارش آژانس بينالمللي انرژي در ماه ژانويه ،بازار نفت خام در نيمه ابتدايي
آژانس بینالمللی انرژی سال  2020داراي مازاد عرضه خواهد بود و سطح ذخيرهسازيهاي نفت خام افزايش خواهد داشت.
پیشبینی کرد که رشد
آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني كرده است كه عرضه نفت غيراوپك در سال  2020برابر 2/1
تولید نفت خام آمریکا در م.ب.ر رشد خواهد داشت كه  100هـ.ب.ر بيشتر از متوسط سال  2019است .برخالف گزارشهاي
سال  2020کاهش داشته و
قبلي ،آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني كرده است كه رشد توليد نفت خام آمريكا در سال 2020
این کشور تنها  52درصد از
كاهش داشته باشد و اين كشور تنها  52درصد از كل رشد عرضه نفت غيراوپك در سال 2020
کل رشد عرضه نفت
را تشكيل دهد .اين در حالي است كه در برآورد قبلي ،اين رقم برابر  84درصد پيشبيني شده
غیراوپک در سال  2020را
بود .كشورهاي نروژ ،برزيل ،كانادا ،استراليا و گويان مهمترين كشورهاي غيراوپك داراي رشد توليد
تشکیل دهد.
نفت در سال  2020خواهند بود .با توجه به اين پتانسيل رشد عرضه غيراوپك ،آژانس بينالمللي
انتظار دارد تقاضا براي نفت خام اوپك در نيمه ابتدايي سال برابر  28/5م.ب.ر باشد كه كمتر از
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سقف تعهدات توليد نفت كشورهاي اوپك و غيراوپك مشاركتكننده در توافق بياينه همكاري
است .الزم به ذكر است كه رشد تقاضاي نفت خام براي سال  2020طبق تخمين آژانس بينالمللي
انرژي برابر  1/2م.ب.ر بوده است كه اين رقم تفاوتي نسبت به سال قبل نشان نميدهد .مهمترين
داليل تقويت رشد تقاضا در سال  ،2020توافقهاي تجاري جديد بين آمريكا و مكزيك و فاز اول
توافق تجاري بين چين و آمريكا عنوان شده است .البته اين در شرايطي است كه رشد اقتصادي
در سال  2020كمتر از سال  2019خواهد بود.
پیشبینی استقالل نفتی آمریکا در سال 2020
میزان رشد تولید نفت
آمریکا (مجموع
فرآوردههای نفتی و نفت
خام) در سالهای  2020و
 2021به ترتیب برابر  0/8و
 1/4م.ب.ر برآورد شده و
پیشبینی میشود آمریکا
در سال  2020تبدیل به
صادرکننده خالص نفت
شود.

بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا ،توليد نفت خام اين كشور تا سال  2021از مرز
 13/7م.ب.ر عبور خواهد كرد .بيشتر توليد مذكور از منطقه پرمين خواهد بود كه داراي
ظرفيتهاي زمينشناسي ،فني و عملياتي بااليي است .اداره اطالعات انرژي آمريكا ،عالوه بر اين،
رشد توليد نفت خام آمريكا در سال  2020را نيز مورد بازنگري افزايشي يك درصدي قرار داده و
آن را  13/3م.ب.ر پيشبيني كرده است .كاهش رشد توليد نفت خام در آمريكا به دليل افت تعداد
دكلهاي حفاري نفت فعال در آمريكا عنوان شده است .البته بهبود كارايي دكلها و بهرهوري
چاهها باعث شده است تا توليد نفت خام آمريكا با افت مواجه نشود .الزم به ذكر است ميزان رشد
توليد نفت آمريكا (مجموع فرآوردههاي نفتي و نفت خام) در سالهاي  2020و  2021به ترتيب
برابر  0/8و  1/4م.ب.ر برآورد شده است كه با توجه به اين روند توليد ،پيشبيني ميشود آمريكا
در سال  2020تبديل به صادركننده خالص نفت در جهان شود .البته بايد توجه داشت كه اين
موضوع به مفهوم قطع واردات نفت خام آمريكا از جهان نيست .به دليل وابستگي پااليشگاههاي
آمريكايي به نفت خامهاي متوسط و ترش واردات نفت خام از كانادا و برخي از كشورهاي خاورميانه
به ويژه عربستان همچنان ادامه خواهد داشت.
سرمایهگذاری ادنوك در جهت تضمین فروش نفت در آینده
ژاپن و امارات متحده عربي به توافقي رسيدند كه شركت ملي نفت امارات متحده عربي (ادنوك)
مقدار نفت خام ذخيرهسازي شده در انبارهاي نفت ترمينالهاي جنوبي ژاپن را تا سه سال آينده
افزايش دهد .اين دو كشور كليه مفاد قرارداد قبلي را تمديد نموده و در عين حال حجم
ذخيرهسازي نفت در انبارهاي اشاره شده را از  6/3به  8/2ميليون بشكه افزايش دادند .الزم به
ذكر است طبق قرارداد مذكور در صورت تمايل ،اين قرارداد عالوه بر سه سال آينده ،ميتواند براي
يك دوره دو ساله اضافي نيز تمديد شود .بنابراين ادنوك در جهت سياستهاي امنيت تقاضاي
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ژاپن و امارات متحده عربی خود ميتواند نفت خام خود را جهت فروش به بازار ژاپن در ترمينال نفتي كياره در كاگوشيماي
تصمیم گرفتند تا حجم
ژاپن انبار نمايد .شركت ادنوك عالوه بر اين با شركت ملي نفت اندونزي (پرتامينا) براي ساخت
ذخیرهسازی نفت شرکت يك مجتمع پااليشگاهي-پتروشيمي در منطقه غرب جاوه به توافق اوليه رسيده است .به نظر
ادنوك در انبارهای جنوبی ميرسد شركت ادنوك نيز به دنبال شركت آرامكو براي تضمين تقاضاي نفت خود درآينده به
ژاپن را تا سه سال آینده از دنبال سرمايهگذاري در ساخت و توسعه مجتمعهاي پااليشگاهي-پتروشيميايي و انبارهاي نفتي
 6/3به  8/2میلیون بشکه در كشورهاي بزرگ مصرفكننده نفت خام است.
افزایش یابد.

جدول ( : )2تعداد دكلهای حفاری فعال در آمریکا و كانادا
2020/1/10

منبع شركت بیکر هیوز

2020/1/17

تغییرات هفتگی

تغییرات ساالنه

آمریکا
تعداد دكلهای گازی

659
119

673
120

14
1

-179
-78

مجموع تعداد دكلهای آمریکا

778

793

15

-257

تعداد دكلهای نفتی

كانادا
تعداد دكلهای گازی

120
83

152
92

32
9

24
11

مجموع تعداد دكلهای كانادا

203

244

41

35

تعداد دكلهای نفتی

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

