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در این شماره می خوانید :
*   تضعیف ساختار بازار نفت خام Dubai در پی کاهش تقاضا

*   استمرار تقاضای ضعیف فرآورده گازوئیل در آسیا

*   افزایش تولید نفت خام عمان در ماه سپتامبر

*   کاهش OSP توسط آرامکو در ماه اکتبر

*   کاهش واردات نفت خام چین در ماه اوت

*   موافقت لیتوانی با صادرات نفت بالروس به روسیه از مسیر آن کشور

*   ارتقاء پااليشگاه Qayyarah عراق

*   مهار آتشسوزي در نفتكش تحت چارتر شركت نفت هند

مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

*   ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت

*   قیمت فروش نفت عربستان ارزانتر شد

*   واردات نفت خام چین در ماه اوت افزایش یافت

*   نقشه اقتصادی افق ۲۰۳۰ عربستان به فنا رفت؟

*   رسیدگی به عملکرد متخلفان در نشست ماه جاری اوپک پالس

*   تثبیت قیمت نفت در بازارهای جهانی

بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ سپتامبر ۲۰۲۰

روز دوشنبه قیمت نفتخام در بازارهای فیوچرز، پس از اینکه
عربستان سعودی از کاهش قیمت رسمی فروش نفتخام این
کشور در ماه اکتبر خبر داد، به روند کاهش قیمتی خود ادامه داد
و به کمتر از ۴۰ دالر در هر بشکه رسید. بدین ترتیب، قیمت
نفتخام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه نوامبر با
کاهش ۶۵ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۲/۰۱ دالر در
هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفتخام سبک آمریکا در بازار
نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با توجه به تعطیلی روز ۷

سپتامبر در ایاالت متحده و روز کارگر اعالم نشد.

قیمت روزانه نفت خام های شاخص در دوهفته
اخیر(دالر/بشکه)
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بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ سپتامبر ۲۰۲۰

اینکه از  پس  فیوچرز،  بازارهای  در  نفتخام  قیمت  دوشنبه  روز 
عربستان سعودی از کاهش قیمت رسمی فروش نفتخام این کشور
در ماه اکتبر خبر داد، به روند کاهش قیمتی خود ادامه داد و به کمتر
از ۴۰ دالر در هر بشکه رسید. بدین ترتیب، قیمت نفتخام برنت در
با کاهش ۶۵ سنتی نوامبر  ماه  برای تحویل در  لندن  بازار بورس 
نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۲/۰۱ دالر در هر بشکه تسویه گردید.
قیمت نفتخام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه
اکتبر نیز با توجه به تعطیلی روز ۷ سپتامبر در ایاالت متحده و روز

کارگر اعالم نشد.

قیمت نفتخام در معامالت فیوچرز پس از اینکه آرامکو، شرکت
نفت دولتی عربستان سعودی قیمت رسمی فروش(OSP) نفتخام
Arab Light خود را به مقاصد آسیایی بیشتر از انتظار تحلیلگران
کاهش داد، مجددا به کمتر از ۴۰ دالر در هر بشکه سقوط نمود.
الزم به ذکر است که این کاهش قیمتی نشانهای از نوسان و عدم
واردکننده منطقه  بزرگترین  در  سوخت  مصرف  میزان  در  ثبات 
به را  نفتخام خود   OSP این شرکت است. همچنین  نفتخام 
مقصد آمریکا را برای اولین بار طی شش ماه گذشته کاهش داد. در
هفته گذشته نفتخام WTI در حدود ۷/۵ درصد تضعیف شد که
علت آن را میتوان در کاهش تقاضای نفت و همچنین باالگرفتن
شمار افراد مبتال به ویروس کرونا جستجو کرد. درهمین میان در
برخی از نقاط اروپا نیز با شروع مجدد شیوع ویروس کرونا شرایط
بحرانی اعالم شده است. در هند نیز شمار مبتالیان به این ویروس
مهلک روندی افزایشی داشته است و با توجه به آمار فزایندهی این

کشور به نظر میرسد که به زودی به صدر جدول مبتالیان صعود
کرده و جایگزین ایاالت متحده گردد. در چین نیز میزان واردات
و بوده  مواجه  افت  با  اوت  در  متوالی  ماه  دومین  برای  نفتخام 
احتماال این روند به دنبال اتمام سهمیه واردات پاالیشگران بخش
Paul Horsnell رئیس به گفته  بود.  ادامهدار خواهد  خصوصی 
بخش تحقیقات کاال در Standard Chertered Bank احتماال
قیمت نفت وارد فاز اصالحی شده است. وی افزود، رشد کمتر از
انتظار میزان تقاضای جهانی نفت از جمله مهمترین عواملی بوده
قیمتی اختالف  است.  زده  دامن  قیمتی  کاهش  این  به  که  است 
بیشترین آتی  برای ماه دسامبر سال جاری و سال  برنت  نفتخام 
به کنتانگو نشان این ساختار موسوم  بوده است.  ماه مه  از  میزان 
میدهد که معاملهگران همچنان نسبت به چشمانداز بازار در ماههای
آتی نامطمئن هستند. مشابه این ساختار برای نفتخام WTI  نیز
صادق است. معاون وزیر انرژی روسیه طی مصاحبهای بیان داشت
از شیوع به سطوح قبل  بازگشت سطح تقاضای جهانی نفت  که 
ببرد. همچنین زمان  تا سه سال  دو  است،  ممکن  کرونا  ویروس 
کرملین اعالم کرد، که رئیس جمهور این کشور با پادشاه عربستان
سعودی در خصوص توافق اوپکپالس صحبت کرده و هر دو طرف
نظر اساس  بر  داشتهاند.  بیان  خصوص  این  در  را  خود  رضایت 
از کاهش مازاد عرضه، ترس  میزان  تحلیلگران، در حال حاضر، 
تعهدات اوپکپالس و همچنین پایان فصل تعطیالت در آمریکا و
بالطبع کاهش مصرف سوخت از جمله عواملی هستند که بر بهبود
تقاضای نفت سایه افکنده و سبب تضعیف بازارهای جهانی شدهاند.

تضعیف ساختار بازار نفت خام Dubai در پی کاهش تقاضا

پالتس (۷ سپتامبر)- علیرغم کاهش اخیر در قیمت فروش رسمی
نفتخامهای شاخص، در هفتم سپتامبر ساختار بازار نفتخام دوبی
تضعیف گردید چراکه کاهش تقاضا همچنان بر بازار نفتخامهای
ترش سایه افکنده است. براساس دادههای پالتس، بهای هر بشکه
نفت خام دوبی در معامالت نقدی برای ماه نوامبر با تخفیف ۵۲
ارزش نوامبر  ماه  دوبی  نفتخام  فیوچرز  قیمت  به  نسبت  سنتی 
گذاری شد که ۱۸ سنت نسبت به پایان روز معامالتی ۴ سپتامبر
کاهش داشته است؛ این در حالی است که بهای هربشکه نفت خام
Oman برای در معامالت نقدی ماه نوامبر با ۴۲ سنت تخفیف
نسبت بهای هر بشکه در معامالت فیوچرز همان ماه ارزش گذاری
گردید که ۱۸ سنت کاهش نسبت به همین بازهی زمانی داشته است.
منابع بازار معتقدند اگرچه پس از کاهش قیمت رسمی فروش برای
اما کماکان بازار رخ میدهد  انواع نفت خام، تغییرات در  برخی 
انتظار میرود کاهش تقاضا موجب رکود بازار گردد. به گفتهی یک
انواع سبکتر نفت خام مخصوصاً  انواع  برخی  آگاه، شاید  منبع 
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وضعیت بهتری داشته باشند اما در کل تغییرات قیمت در بازار بیشتر
متمایل به تخفیف است تا حق مرغوبیت. حاشیه سود پاالیشگاهی
کم نیز مانع اصلی افزایش تقاضای پاالیشگاههای آسیاست. در پایان
روز معامالتی ۷ سپتامبر هفت معاملهی محمولهی جزئی نفت خام
Dubai برای ماه نوامبر انجام شد که مجموع معامالت این نفتخام
تا این لحظه را به ۱۴ محموله رساند. بیشترین تعداد فروش مربوط به

Shell و سپس Petrochina بوده است.

استمرار تقاضای ضعیف فرآورده گازوئیل در آسیا

پالتس (۷سپتامبر)- تقاضای ضعیف برای گازوئیل ناشی از شیوع
مجدد ویروس کرونا نهتنها فضای کم رونقی برای اختالف قیمت
این فرآورده طی ماه جاری در آسیا ایجاد کرده، بلکه اختالف قیمت
در ماههای آتی را نیز دستخوش تغییر قرار داده بهنحویکه اختالف
قیمت فرآورده گازوئیل برای ماههای دسامبر/ ژانویه نیز کاهش یافته
و به کمترین سطح سه ماه گذشته رسیده است. طبق آمارهای منتشره
ماه گازوئیل  فرآورده  قیمت  اختالف  پالتس،  موسسه  توسط 
دسامبر/ژانویه فوب سنگاپور منفی ۵۷سنت در هر بشکه گزارش
شده که کمترین میزان ثبت شده از هشتم ژوئن تا بحال میباشد.
همچنین اطالعات حاکی از آن است که ساختار کانتانگوی بازار در
هفتم ماه سپتامبر برای گازوئیل سنگاپور طی ماههای اکتبر/ نوامبر
منفی ۶۱ سنت در هر بشکه بوده که نسبت به ابتدای ماه جاری ۱۴
سنت در هر بشکه کاهش یافته است. طبق گزارش تحلیلی پالتس،
انتشار یافته در چهارم سپتامبر، شرایط موجود در در بازار گازوئیل
آسیا در پی تضعیف بازارهای محلی هم راستا با بازارهای جهانی
این فرآورده و تاثیر پذیری از آن، رو به وخامت میگذارد. عالوه بر
عوامل یادشده، اختالف قیمت مثبت شرق/ غرب نیز داللت بر وخیم
تر شدن شرایط اقتصادی برای ایجاد آربیتراژ بهمنظور انتقال گازوئیل
آسیا به سمت اروپا میشود. فقدان تقاضا در اروپا باعث شده تا
گازوئیل موجود در مناطق خاور میانه و هند به سمت جنوب شرق
آسیا انتقال یافته و مجددا قیمتهای این فرآورده در بازار سنگاپور

تحت فشار قرار گیرد.

افزایش تولید نفت خام عمان در ماه سپتامبر

پالتس (۷سپتامبر)- عمان درصدد است تا در ماه جاری میزان تولید
نفت خام خود را افزایش دهد. بنابر اعالم وزارت نفت و گاز این
کشور، عمان طی ماه اوت ۷۲۰ هزار بشکه در روز نفت خام تولید
کرده و قصد دارد تا در ماه سپتامبر طبق سهمیههای تعیین شده از
جانب اوپک پالس، میزان تولید خود را به ۷۲۲ هزار بشکه در روز
برساند. طبق اطالعات ارائه شده به موسسه پالتس از سوی وزارت

نفت و گاز عمان، در ماه اوت میزان تولید میعانات گازی عمان
۲۰۱ هزار بشکه در روز بوده و میزان صادرات در حدود ۷۴۵ هزار
بشکه در روز اعالم شده است. گفتنی است، میزان تولید نفت خام
این کشور طی ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه افزایش قابل توجهی یافته
است. در ماه ژوئیه علیرغم سهمیه تعیین شده از جانب اوپک پالس
در سطح ۶۸۲ هزار بشکه در روز، عمان حدود ۶۷۱ هزار بشکه در
عمان است،  توضیح  به  الزم  است.  کرده  تولید  خام  نفت  روز 
بزرگترین تولیدکننده نفت خام در منطقه خلیجفارس بوده که عضو
اوپک نمیباشد اما در قالب اوپک پالس از سهمیههای تعیین شده از
سوی سازمان تبعیت میکند و دارای ظرفیت  تولید حداکثر در سطح

یک میلیون بشکه در روز میباشد.

کاهش OSP توسط آرامکو در ماه اکتبر

نفتخام فروش  قيمتهاي رسمي  پالتس(۷ سپتامبر) - كاهش 
(OSP) عربستان سعودی براي صادرات نفتخام به آسيا در ماه
سپتامبر قابل پیشبینی بود، اگرچه انتظار ميرفت اين كاهش كمي
ماليمتر باشد. شركت آرامكو روز ۵ سپتامبر اظهارنمود، اين شركت
OSP ماه اكتبر براي صادرات به آسيا را براي تمامي گريدهاي نفت
خام بين ۹۰ سنت تا ۱/۵۰ دالر كاهش داده است. يك منبع فعال در
زمينهي تجارت نفتخام افزود "فكر ميكنم اين كاهش قيمتها
Arab-light بيشترين ميزان قابلانتظار بود، به ويژه براي گريدهاي
و Arab-Extra Light" . براساس گزارش پالتس، شركت آرامكو
با كاهش قيمتهاي رسمي فروش نفتخام Arab-light نسبتبه
متوسط عمان/دبي بهميزان ۱/۴۰ دالر براي هر بشكه نفت خام اين
اختالف را به منفي ۵۰ سنت در هر بشكه رسانيد، درحاليكه اين
اختالف براي نفتخامهاي Super Light و Extra Light به ميزان
نيمهسنگين گريدهاي  يافت.  كاهش  بشكه  هر  در  دالر    ۱/۵۰
Arabنفتخام كاهشهاي ماليمتري را تجربه كردند: نفتخامهای
Medium و Arab heavy  بهترتيب در حدود ۱/۲۰ و ۰/۹۰دالر
انتظار مي رفت اين،  از  پيش  داشتند.  قیمت  در هربشكه کاهش 
كاهش OSP  ها براي نفت خاورميانه بين ۰/۸۰ تا ۲ دالر در هر
بشكه باشد، البته اغلب منابع فعال در بازار كاهشي در حدود یک
دالر در هر بشكه را انتظار داشتند.  پااليشگاههاي آسيايي هنوز با
ناچيز در حاشيهي سود پاالیشی دست و پنجه نرم اندك و  بهبود 
میکنند و نرخ بهرهبرداري پااليشگاهها كمتر از مقدار بهينه است.
منابع فعال در بازار ميگويند " قيمت تکمحموله (Spot) ممكن
است با كاهش OSP افزايش يابد، اما انتظار ميرود كه تقاضاي كم

بهبود قيمتها را همچنان تحت الشعاع قرار دهد.
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کاهش واردات نفت خام چین در ماه اوت

پالتس (۷ سپتامبر)-داده های منتشر شده توسط اداره گمرک چین
در تاریخ ۷ سپتامبر نشان می دهد واردات نفت خام چین در ماه
به ۱۱/۲۳ میلیون با ۷/۴ درصد کاهش  به ماه ژوئیه  اوت نسبت 
بشکه در روز یا معادل ۴۷/۴۸ میلیون متریک تن رسیده است .این
حجم واردات پس از اوج گرفتن در ماه ژوئیه  با توجه به افزایش
واردات، (بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز) و افزایش میزان ذخایر
نفت خام با توجه به کاهش میزان تقاضای نفتی، هم اکنون رو به
کاهش است. طبق داده های موسسه کپلر، موجودی نفت خام چین
در هفته آغاز شده از ۳۰ اوت به میزان ۸۸۵/۷۲ میلیون بشکه  بود
که کمی پایین تر از ۸۹۳/۶۴ میلیون متریک تن در هفته آغاز شده از
۱۶ اوت بود .در حالی که داده های موسسه کپلر نشان می دهد
میزان موجودی نفت خام درهفته آغاز شده از ۲ سپتامبر سال ۲۰۱۹
برای نتیجه چین  بوده است. در  به میزان ۷۵۲/۰۳ میلیون بشکه 
کاهش میزان موجودی ذخایر نفتخام، میزان واردات برای تحویل
در سه ماهه سوم سال را کاهش داده است. دادههای نشریه پالتس
نشان می دهد که واردات نفت خام چین در ماه اوت توسط بخش
مستقل از  به میزان ۴۶۰۰۰۰ بشکه در روز یا ۹/۹ درصد  نسبت به
ماه ژوئیه کاهش یافته است. الزم به ذکر است واردات نفت خام در
ماه سپتامبر با کاهش ورود محموله جدید نسبت به ماههای گذشته،

کاهش بیشتری پیدا کرده است.

موافقت لیتوانی با صادرات نفت بالروس به روسیه از مسیر آن
کشور

Belneftekhim به گفتهی شرکت دولتی پالتس(۷ سپتامبر)- 
بالروس، این کشور در حال تهیهی برنامهی صادرات نفت خود به
Alexander Tishchenko .بنادر روسیه از مسیر لیتوانی میباشد
تغییر مسیر این  تأیید  Belta ضمن  با خبرگزاری  و گو  در گفت 
صادرات نفت، از برگزاری نشستی به منظور بررسی این موضوع در
آینده نزدیک خبر داد. پیش از این الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه
نیز گفت آن کشور ظرفیت هدایت صادرات ۳  تا ۴ میلیون تن نفت
را دارد. با توجه به مواضع طرفین، توافق نامه میبایست تا اواخر
سپتامبر به امضاء برسد. بندر Klaipeda لیتوانی توسط بالروس به
منظور کاهش وابستگی به نفت روسیه و تحویل محمولههای ریلی
ارسالی از کشورهای عربستان سعودی، آمریکا، نروژ و آذربایجان که

از طریق دریا ارسال شده اند، مورد استفاده بوده است.

ارتقاء پااليشگاه Qayyarah عراق

پالتس(۷ سپتامبر)- وزارت نفت عراق در ۶ سپتامبر از قصد خود
براي افزایش تولید فرآوردههاي پااليشي در پااليشگاه Qayyarah تا
ميزان ۲۰ هزار بشكه در روز خبر داد. با هدف افزودن دومين واحد
روز ميباشد، مجموع در  بشكه  آن ۷۰ هزار  توليدي كه ظرفيت 
ظرفيت توليد اين پااليشگاه به ۹۰ هزار بشكه در روز ميرسد و اين
موجب كاهش وابستگي اين كشور به سوختهاي وارداتي ميشود.
این وزارتخانه در بیانیهاي در وب سایت خود اعالم كرد با توجه به
آن با  اقتصاد عراق  کاهش قیمت نفت و در پي آن مشکالتی که 
روبرو شده است، در حال حاضر اين وزارتخانه متكي به محصوالت
پااليشي، گاز و صنايع پتروشيمي است كه بعنوان ستون اقتصادي
براي حفظ و تقويت توسعه ملي شناخته ميشود. جزئيات این برنامه
توسعه از جمله تاریخ اتمام پروژه  و مشخصات واحدهای اضافه
شده، هنوز اعالم نشده است. با این وجود، اعالم اين خبر گامی در
جهت اصالح بخش پاالیشگاهي این کشور ميباشد که تحت تأثیر
منفي نا آرامیهای منطقهای قرار گرفته است. پيش از اين پالتس
گزارش داده بود كه انتظار ميرود عمليات توسعه و افزایش ظرفيت
پااليشگاه Basarh در جنوب عراق با ظرفيت کنونی  توليد ۲۱۰
هزار بشكه در روز، تا پایان سال ۲۰۲۵ و با افزودن واحد جدید

کاتالیسیتی به ظرفیت ۵۵ هزار بشکه در روز به اتمام برسد.

مهار آتشسوزي در نفتكش تحت چارتر شركت نفت هند

پالتس (۷ سپتامبر) – طبق اظهارات يك منبع تجاري آگاه در هفتم
سپتامبر، شركت نفت هند، IOC، پس از آن كه به طور موفقيت
نفتكش VLCC حامل در  آتشسوزي حادث شده  توانست  آميز 
يك چارتر  تحت  كه  خاورميانه  نفتخام  تن  متريك  هزار   ۲۶۰
دنبال به  است  بعيد  كند،  مهار  را  است  هندي  دولتي  پااليشگاه 
جايگزيني محموله نفتخام در بازار تك محموله (اسپات) منطقهاي
باشد. به گفته يكي از مديران بازرگاني نفت خوراك و سوخت در
IOC كه به دليل حساسيت باالي اين موضوع نميخواست هويتش
كامل طور  به  كه  نفتكش  اين  در  آتشسوزي  حادثه  گردد،  فاش 
عمليات بارگيري را انجام داده بود، در طي پايان هفته منتهي به
به با موفقيت مهار شد و خوشبختانه هيچ ضرري  ششم سپتامبر 
مخازن نفتخام بارگيري شده اين نفتكش وارد نگشته است. اين
Mina نفتكش حامل ۲۶۰ هزار متريك تن نفتخام كويت از بندر
al Ahmadi به بندر Paradip بود كه دوم سپتامبر در نزديكي ۳۸
مايل دريايي ساحل سريالنكا دچار حريق در موتورخانه شد. گارد
حريق اطفاء  به  سريالنكايي  ذيربط  مسئولين  و  هند  ساحلي 
پرداختند. طي عمليات اطفاء حريق يك نفر كشته شد. طبق گزارش
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پيشين مؤسسه پالتس، اين كشتي داراي ۱۹ خدمه بوده كه يك نفر
مفقود و يك نفر به شدت مجروح شده است.
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