


 

 ترشنفت چشم انداز 
 

 به نظر می رسد وزرای اوپک پالس در مالقات شان در اول سپتامبر، تصمیماتی
اتخاذ هزار بشکه در روز برای ماه اکتبر  400مبنی بر افزایش سهمیه های تولید تا 

این سازمان می تواند میزان خروجی برنامه ریزی شدۀ خود را باتوجه به . کنند
میلیون بشکه در  4.5اما ازطرفی، برنامۀ تولید . شرایط بازار بطور دقیق تنظیم کند
همچنان در مراحل اولیه خود باقی بماند و  2022روز از کاهش تولید تا پایان سال 

در حال حاضر، شاخصهای بازار حمایتی نیز به اندازه کافی برای ادامۀ کار وجود 
ذخایر نفت خام همچنان در حال سقوط است؛ هر چند کندتر، و منحنی های . دارند

.  رو به جلو که نشان دهندۀ نیاز بازار به نفت بیشتر هستند، نیز رو به کاهش هستند
اما این چشم انداز برای تولیدکنندگان کمتر از آن است که بتوانند یک ماه پیش تر بر 

بازار بسیاری از نفت خام . اختالفات داخلی با هدف تمدید قرارداد تولید غلبه کنند
را  19-تولید شده رو به کاهش است و نمیتوان بازتاب های غیرقابل انتظار کووید

هزار بشکۀ مازاد در روز که کشورهای  400تقریبآ سه چهارم از . پیش بینی کرد
عضو اوپک پالس برای بازگرداندن ماهانۀ آنها با بازار متعهد شده اند، نفت خام 

همچنین . ترش متوسط و سنگین تولیدکنندگان اصلی خلیج فارس و روسیه است
تولیدکنندگان اوپک پالس باتوجه به نیاز باالی بخش پاالیش به گریدهای سبک تر 
برای تولید بنزین و پیش سازهای پتروشیمی در صدد هستند تا نفت خام ترش خود 

پس از اینکه آرامکو مجددآ فرمول قیمت های آنها را افزایش داد، . را تعیین کنند
تعدادی از مشتریان آسیایی عربستان سعودی مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در 

از طرفی، شرکت سومو عراق . قراردادشان برای ماه سپتامبر را درخواست کردند
نیز پس از دریافت پیشنهادات کمتر از آنچه انتظار می رفت، محموله های نفت خام 

خود را از مزایدۀ عمومی خارج کردند؛ و سپس فرمول قیمت رسمی خود را به 
باوجود کاهش تقاضای چین و . درجه های رقابتی عربستان سعودی کاهش داد

گسترش اقدامات قرنطینه در سایر نقاط آسیا و اقیانوسیه، سقوط بازار دبی در مقایسه 
بطور مداوم باال بوده است و با این وجود،  WTIبا منحنی های رو به جلو برنت و 

نفت خام ترش در سطح جهانی به دلیل چشم انداز دستیابی به منابع داخلی بیشتر از 
وزارت . اوپک پالس و سایر منابع بازاری بطرز چشمگیری کاهش یافته است

میلیون بشکه نفت خام ترش از  20انرژی ایاالت متحده اخیرآ از فروش حداکثر 
اما پس از . خود در سه ماهه چهارم خبر داده است( SPR)ذخایر استراتژیک نفتی 

آنکه پرزیدنت جو بایدن در ماه گذشته تقاضای تولید نفت بیشتری به اوپک پالس 
ارائه داد، زمان بندی برای عرضه کنندگان نفت خام ترش متوسط و سنگین چندان 

هزار بشکه در روز نفت ترش بیشتر به سواحل  260مناسب نیست؛ بطوری که تا 
باتوجه به نمودار زیر میتوان گفت که مارس ترش . خلیج امریکا وارد می کند

دالر برای هر بشکه به قیمت بصرۀ عراق به سنگاپور  2.50متوسط به قیمت 
از . تحویل داده شده است؛ مارس برای ورود به پایان سال به چین فروخته شده است

آنجا که اوپک پالس عرضه کنندۀ عمدۀ نفت به بازار محسوب می شود، احتمال دارد 
 .قیمت تسویۀ اکثر این بشکه های مازاد کاهش یابد



 
 روی آوردن تولیدکنندگان ازDUS به حفاری 

 علیرغم رکورد تولید نقدینگی تاکنون در سال جاری، تولیدکنندگان نفت شیل در

ایاالت متحده مصمم به محدود کردن هزینه ها هستند؛ البته تا زمانی که پایه 

اما از طرفی، امروزه تولیدکنندگان نفت رو . های بازار نفت تقویت نشده باشند

تراویس استایس مدیر اجرایی شرکت دایمند بک انرژی گفت . به افزایش هستند

ما امسال تعداد دکل ها و خدمۀ مورد نیاز برای پیاده سازی برنامه ساالنه "که 

را کاهش می دهیم و همچنین افزایش جزئی در دستورالعمل تولید نفت پرمین 

داریم که نبایستی بعنوان یک تصمیم آگاهانه در مسیر پیشرفت در نظر گرفته 

با این اوصاف، باتوجه به نمودار زیر، خروجی هفت سازۀ اصلی شیل ". شود
در حال افزایش است چرا  EIAبا پوشش گزارشات ماهانۀ بهره وری حفارِی 

 .که حفر چاههای جدید بیش از کاهش چاههای فعلی است

 



 

 بیشترین افزایش مربوط به حوزۀ پرمین در تگزاس و نیومکزیکو است؛ حوزه
بشکه در روز  48000هایی که در آنها در ماه جوالی، تولید به تقریبآ 

افزایش یافت اما نرخ کاهش خالص نیز در سایر حوزه های شیل رو به کاهش 

بیشترین رشد خروجی چاههای جدید از مازاد عطیم چاههای حفر شده . است
-قبل از شیوع ویروی کووید  2019اما ناتمام ناشی شده است که در سال 

درصد چاه بیشتری نسبت به حفاری  90شرکتهای شیل . انباشته شده بود 19

شان استفاده  DUCشان در یک سال گذشته به دست آوردند زیرا از ذخایر چاه 

به گفتۀ مشاوران . زیادی کردند تا بتوانند هزینه ها را به درستی کنترل کنند
، به هزینه های باالیی برای DUSانرژی ریستاد برای دستیابی به چاههای 

اما بیشتر مازاد این . نیاز است 2020حفاری و تکمیل چاههای جدید در سال 

چاهها مصرف شده است و شرکتها نیز در حال حفاری چاههای بیشتری به 

به گفتۀ بیکر هوگز از شرکت . منظور جبران خسارت های گذشته هستند
 13خدمات نفتی، تعداد سکوهای حفاری دریایی نفت امریکا تا پایان ماه مه 

برابری  4برابر افزایش یافته است، بطوری که باتوجه به نمودار زیر افزایش 

 .ثبت شده است Primary Visionگسترش فرک توسط مانیتور صنعتی 

 



 

ورود لوئیزیانا بعنوان خروجی ثابت 

 از آنجا که پاالیشگاهها و بلندرها در جستجوی گریدهای شیرین متوسط و
سنگین هستند، جریان نفت خام غرب افریقا به لوئیزیانا در سواحل خلیج امریکا 

بشکه در روز نفت خام غرب افریقا از  30000تقریبآ . رو به افزایش است
آوریل به لوئیزیانا صادر شده است و این صادرات در انحصار قطب لجستیک 

بشکه در روز که در طی  10000این میزان با کمتر از . سنت جیمز است
محموله های سال . به خلیج امریکا حمل می شد قابل مقایسه است 2020سال 

گذشته شامل محموله آگوست سنگیِن لوکل ترش کامرونی برای بندر نفتی 
شیرین سنگین آنگوالیی به سنت  Daliaدریایی لوئیزیانا، محموله سپتامبر 

شیرین سبک نیجریایی به کورپوس  Qua Iboeجیمز و محموله نوامبر 
به ترتیب  Daliaبونگا شیرین متوسط نیجریایی و . کریستی در تگزاس بودند

بشکه در روز محاسبه شدند؛ در حالی که با  10000و  15000نزدیک به 
به نظر می رسد عرضه ها . موجودی کولک ترش متوسط کامرونی برابر بود

کمبود نفت خام شیرین متوسط و سنگین . برای پایانۀ سنت جیمز رزرو شده اند
در منطقه ممکن است باعث شود که پاالیشگاههای لوئیزیانا گریدهای نیجریه و 

به دنبال کاهش تولید اوپک پالس و تحریم های امریکا . آنگوال را افزایش دهند
علیه ایران و ونزوئال، عرضه نغت خام ترش سبک و سنگین در سطح جهانی 

رکود تقاضای نفت خام در اروپا و چین به دلیل شیوع . کاهش یافته است
، تعداد خریداران موجود برای بونگا و دالیا را کاهش داده 19-ویروس کووید

و همچنین منجر به افزایش زیادی در محموله های فروخته نشده شده است که 
نفت . آنها را در مقایسه با بنچ مارک دریای شمال تحت تأثیر قرار داده است

دالر در هر بشکه به  2.80خام دریای شمال نیز امسال بطور متوسط بیش از 
ایاالت متحده رسیده است؛ در حالی که در نیمه دوم سال گذشته  WTIارزش 

دالر در هر بشکه بیشتر بوده است و در نتیجه، باعث شده است تا  1.70از 
برهمین . نفت خام غرب افریقا مربوط به دریای شمال نسبتآ گران به نظر برسد

امسال نرخ محموله . اساس، اقتصاد کشتیرانی نیز رضایت بخش نبوده است
دالر  7.80های سوئز ماکس از غرب افریقا به خلیج امریکا بطور متوسط 

در نیمه دوم سال گذشته تقریبآ در تن بوده است؛ در حالی که این میزان 
 .دالر در تن بوده است 6.85

 



 

مواجه شدن تولیدکنندگان با ترس از رشد تقاضا 

 اوپک پالس در یکم سپتامبر تصمیم می گیرد که آیا باتوجه به نگرانیهای روزافزون پیش
.  بشکه در روز سهمیۀ ماه اکتبر ادامه دهد یا خیر 400000رو برای تقاضا، به افزایش 

ائتالف اوپک پالس این اختیار را دارد که موافقت خود را با افزایش سهمیۀ تولید جمعی به 
بشکه در روز بصورت ماهانه در ماههای اوت و آوریل، و همچنین  400000میزان 

بشکه در روز از ماه مه سال آینده تا زمان کاهش کامل ذخایر تأیید یا تعدیل  432000

این توافق به برنامه سه ماهه اجازه می دهد تا افزایش قیمتها را در پاسخ به . نماید

اما این سؤال همچنان بدون پاسخ باقی می ماند که آیا این . ضروریات بازار متوقف کند
بشکه در روز  400000ضعف بازار باعث می شود تا اوپک پالس افزایش سهمیۀ 

افزایش عرضۀ اوپک پالس به دنبال . برنامه ریزی شده برای ماه اکتبر را به تأخیر بیندازد
میلیون بشکه در  1افزایش شدید تولید عربستان سعودی خواهد بود زیرا ریاض در ژوئیه، 

بدون شک نرخ تقاضا در آسیا و . روز از تولید خود در فوریه تا آوریل را کاهش داد
و همچنین افزایش  19-اقیانوسیه با افزایش شیوع واریانت دلتای ویروس کووید

و محدودیت های سهمیۀ  19-سیاستهای مهار کووید. محدودیتهای تردد تضعیف خواهد شد

خام، عالقۀ خرید چین را نیز تضعیف می کند؛ پیش بینی می شود از آنجا که پاالیشگاه 

های بخش خصوصی به دلیل سهمیه بندی واردات محدود با عدم دسترسی به نفت خام 

مواجه شوند؛ نرخ پاالیشگاه های چینی در ماه اوت در مقایسه با ماه جوالی حدود 
داده های تجاری آرگوس نشان می دهد که در آینده . بشکه در روز کاهش یابد 400000

واردات نفت خام چین در ماه آگوست افزایش یافته و همچنین در ماه سپتامبر کاهش مداوم 

عالوه براین، فشارهایی از جانب عرضه نیز وجود دارد؛ هند حجم . در پی داشته است

زیادی از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کرده است تا نیمی از ظرفیت خود را برای 

از طرفی، وزارت انرژی ایاالت متحده پیشنهاد فروش حداکثر . تجاری سازی فراهم کند
میلیون بشکه نفت خام ترش از ذخایر استراتژیک نفت امریکا را که در سه ماهه  20

این کار به دنبال درخواست پرزیدنت جو بایدن . چهارم تحویل داده می شود، ارائه می دهد

از اوپک پالس برای انجام اقدامات تهاجمی تر به منظور کاهش عرضه به دلیل قیمت 

باالی بنزین صورت می گیرد؛ اما از آنجا که مالحظات اقتصادی درخواستهای دیپلماتیک 

را در تعیین سیاستهای گروهی از میان برداشته است، بعید است اوپک پالس به این 
 .حرکت پاسخ دهد

 



 
کاهش قیمت بصره با افزایش تولید ترش اوپک پالس 

 افزایش ضعیف عرضه و تقاضای آسیا برای خرید سهام نفت خام بصره عراق

می توان اروپا را دقیقآ در شرایطی که اوپک پالس آمادۀ افزایش عرضۀ نفت 

اما این نرخ تقاضا در اروپا ضعیف . خام ترش می شود، تحت تأثیر قرار دهد

است زیرا پاالیشگاهها مصرف مواد خام سنگین پیش از پایان فصل راه سازی 

همچنین برخی از خریداران معتقدند که حتی اگر شرکت . را محدود می کنند

سومو بطور غیرمنتظره ماهانه قیمتهای اروپایی خود را نسبت به کاهش 

قیمتهای دولتی آرامکو در منطقۀ مربوطه کاهش دهد، اما باز هم فرمول قیمت 

باتوجه به نمودار زیر . رسمی سومو در ماه سپتامبر رضایت بخش نخواهد بود

میتوان گفت که سومو قیمت رسمی سه گرید بصرۀ خود را برای خریداران 
دالر در سال  1.00-1.35اروپایی در ماه سپتامبر، در مقایسه با آگوست، 

 . کاهش داد

 



 
 خریدهای جزئی حتی باوجود کاهش قیمتهای رسمی، همچنان باعث کاهش

دالری در محموله های بارگیری شدۀ نفت سنگین و متوسط بصره در  2خفیف 

اروپا بعنوان بازار ثانویۀ سومو محسوب می شود؛ . سپتامبر در اروپا شد
بشکه در روز نفت  400000باتوجه به داده های تجاری آرگوس، تنها 

 14بصره در ماههای ژانویه تا ژوئیه به این نقطه صادر شده است که تنها 

درصد از بارگیری های  76. درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد

میلیون بشکه در روز، در همان مدت به شرق صادر  2.17بصره، به میزان 

اما ازطرفی، افزایش . شده است که چین و هند از عمده ترین خروجی ها بودند
، 19-نرخ خرید آسیایی با افزایش نرخ شیوع واریانت دلتای ویروس کووید

در عین حال، پاالیشگاههای بخش . بویژه در ژاپن تضعیف شده است

خصوصی در چین بطور پیوسته سهمیه های وارداتی خود را که توسط دولت 

همچنین، محدودیت های سهمیۀ واردات نفت . صادر شده است را آزاد می کنند
هزار بشکه  200اوایل ماه جاری میالدی  ZPCباعث شد تا پاالیشگاه چینی 

هند هم با تغییر سیاست اخیر خود برای . در روز واحد نفت خود را تعطیل کند

آزادسازی حجم ذخایر استراتژیک نفتی اش، نیمی از طرفیت موجود برای 

سطح پایین خرید در شرق آسیا به مسدود . تجاری سازی را افزایش داده است

شدن مسیرهای آربیتراژ برای رقابت یوهان سوردروپ دریای شمال و نفت 

خام اورال روسیه کمک کرده و همچنین باعث شده است تا منابع موجود در 
 .اورپا برای رقابت با نفت خام عراق برای خریداران در مضیقه قرار بگیرند

 



 
درخواست سیتگو از خریداران امریکای جنوبی 

 عمآل مسیر خود را از پاالیشگاه  2019پاالیشگاه امریکایی سیتگو از سال

دولتی مادر ونزوئال جدا کرده است اما همچنان با بدهیهای مالی سنگینی درگیر 

مدیر اجرایی آن، کارلوس جوردا در صحبتی با سردبیر ارشد پاتریشیا . است

گاریپ به سؤاالت همچون چگونه سیتگو توانست در سه ماهه دوم به سود 

کمتری برسد؟، چشم انداز سیتگو در آینده برای تقاضای سوخت، برنامه ذخیره 

سازی کوتاه مدت، پیش روی به سمت سوخت های تجدیدپذیر و ملزومات 

در کل میتوان گفت که با . برقراری روابط مجدد سیتگو با ونزوئال پاسخ داد

توجه به گفته های کارلوس، با بازگشت شرکتها به روال عادی ممکن است 

و اینکه . بازیابی بنزین کند شود اما امیدوار هستیم به شدت سال گذشته نباشد
بعنوان بنچ مارک استفاده می کند؛ که  2019پاالیشگاه سیتگو همچنان از 

به احتمال . درصورت دستیابی به آن، به موفقیت چشمگیری خواهیم رسید
بدیهی است که ریسک . اتفاق خواهد افتاد 2022زیاد، بازیابی در سال 

تغییرات جهانی وجود دارد و بخشی از سرمایه گذاری های نفتی را نیز تحت 

آنچه که در اینجا بیشتر از هر زمان دیگری به آن نیاز . تأثیر قرار خواهد داد

همچنین درصورت لغو تحریم ها، ونزوئال . است" انعطاف پذیر بودن"دارید، 

بایستی راهی برای پرداخت پیدا کند و با وجود محدودیتهای تجاری، ممکن 
 .است با مشکالت تجاری بسیاری مواجه شود

 



 

سیگنال های هشدار دهنده در دادۀ تقاضا 

 باتوجه به جدول زیر، واردات چین از مؤلفه های ترکیبی فرآورده های نفتی در پی تغییر

.  قوانین مالیاتی سقوط کرده و به دلیل شرایط قرنطینه باعث کاهش نرخ تقاضای نفت شد
هزار بشکه در روز در ژوئن کاهش یافته و  160واردات نفت خالص در ماه جوالی، از 

میلیون بشکه در روز رسید؛ نشان دهندۀ کاهش قابل مالحظه ای در واردات  9.6به 

 .تولیدات خالص است

 

دالر در  40-30ژوئن معادل  12این میزان در پاسخ به وضع مالیات مصرفی از 

، قیر رقیق شده و آروماتیک مخلوط به (LCO)هر بشکه برای واردات نفت سبک 

هزار بشکه در روز  640هزار بشکه در روز در ماه ژوئن کاهش یافته و به  730

با کاهش واردات محصوالت، تقاضای ظاهری نفت؛ مجموع تولید داخلی و . رسید
هزار بشکه در روز کاهش یافت و به  960واردات نفت خالص، در ماه جوالی به 

براساس داده های تحلیلی مؤسسۀ کپلر، چین . میلیون بشکه در روز رسید 14.2حدود 

از آنجا . ماه گذشته به کاهش ذخایر نفت خام خود برای جبران واردات کمتر ادامه داد

که تقاضای سوخت به دلیل رکود پاالیشگاه ناشی از عواملی همچون سیل و یل شیوع 
کاهش یافته است، میزان برداشت سهام نیز از سطوح ژوئن یک سوم کاهش  19-کووید

براساس  2021در سال . تقاضای نفت چین ممکن است همچنان ضعیف باشد. یافت

 .میکندهزار بشکه در روز رشد  900خدمات مشاورۀ آرگوس، ساالنه 



 بازگشت بازارهای نفت خام 

 باتوجه به شکل زیر، افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی در اروپا همراه با

افزایش غیرقابل انتظار موجودی در ایاالت متحده و همچنین گزارشاتی از چین 
با هدف تزریق محتاطانه  19-مبنی بر صفر بودن میزان انتقال ویروس کووید

 .به بازار ارائه شده است

 



 

 دالر در سال  8.50حواشی گازوئیل به دریای شمال در شمال غربی اروپا از

علیرغم اینکه . رسید 2020به باالترین حد خود از اوایل ماه مه در سال 

بازیابی تقاضا همراه با توان تولیدی پاالیشگاه همچنان تحت کنترل و واردات 

تولید سوخت جت نشانه . کم از روسیه است، از این حاشیه حمایت کرده است
 5ای از فرایند بازیابی است؛ این حواشی در اروپا با افزایش تقاضا به بیش از 

انتظار می . رسید 2020دالر در هر بشکه؛ یعنی باالترین حد خود از آوریل 

رود واردات اروپایی از شرق سوئز در ماه سپتامبر همچنان باال باقی بماند و 

این سؤال مطرح می شود که آیا تقاضا قادر به جذب محصول ورودی خواهد 

بود؛ چرا که پایان فصل تابستان نزدیک بوده و تولید جت در اروپا در حال 
 .حاضر با شدیدتر شدن حواشی، افزایش می یابد

کاهش فشار در برخی از گریدهای شیرین 

- قیمت نفت در پی کاهش ذخایر نفت خام امریکا و نزدیک شدن طوفان

گرمسیری آیدا، به زیرساخت های کلیدی نفت در سواحل خلیج امریکا تقویت 
 .شد

-  منات در هر بشکه  25سود خرید شرکتهای منطقه ای نفت خام آذربایجان به

 .افزایش یافت و عمده تجارت نیز در اواخر سپتامبر متمرکز شد

-  ،باتوجه به این نمودارWTI  بر مبنای میزان تحویل اروپا تنزل پیدا کرد و

 .نفت خام امریکا همچنان در حجم نسبتآ زیادی به اروپا می رسد

 

 



 
تبدیل شدن بازار نفتا به کانتانگو 

- همزمان با افزایش کارخانجات پاالیشگاهی، قیمت فرآورده های نفتی سبک
 .با کاهش ورود آربیتراژ نیز قیمت نفت کوره سریعآ تقویت شد. افزایش یافت

-  باتوجه به نمودار زیر، بازار نفتای آسیا و اقیانوسیه برای اولین بار در سال
 .جاری مطابق با افزایش پاالیشگاهها، به بازار کانتانگو وارد شد

 



 بازارهای پیش رو 

 



 

بازارهای اسپات نفت خام 

 



 



 

تهیه شده توسط  تیم تحلیل بازار نفت گاز  
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