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  خالصه تحوالت بازار نفت 

با توجه به عرضه بيش از نياز بازار و تقاضاي 
ضعيف، ميانگين قيمت سبد نفتي اوپك در ماه مارس 

دالر در هر بشكه  46/52كاهش به دالر  60/1با 
آي در بازارهاي  خام  دبليوتي قيمت آتي نفت. رسيد

دالر  87/2دالر و  86/1آيس و نايمكس به ترتيب 
دالر در هر بشكه  85/47و  94/56و به . كاهش يافت

دبليو تي آي در ماه / تفاوت قيمت برنت . رسيد
  . دالر بود 9مارس در حدود 

بدون تغيير در  2015ال رشد اقتصاد جهان در س
ه دش بيني  درصد پيش 4/3مقايسه با ماه قبل برابر با 

نيز  OECDكشورهاي عضو  ي، رشد اقتصاداست
انتظار . درصد باقي ماند 2/2بدون تغيير معادل 

رود رشد اقتصاد اياالت متحده در طول سال  مي
در حاليكه با  درصد باقي بماند 9/2معادل  2015

شود رشد  بيني مي ند اقتصاد پيشتوجه به بهبود رو
بل ادرصد افزايش يابد، در مق 3/1اقتصاد اروپا تا 

رود رشد اقتصاد ژاپن به ميزان هشت  انتظار مي
بيني رشد  پيش. دهم درصد تعديل نزولي شود
بدون تغيير  2015اقتصاد در كشور چين طي سال 

رود كه  انتظار مي. هفت درصد باقي ماندسطح در 
درصد  5/7رشدي معادل  2015كشور هند طي سال 

  . باشدداشته 
با كاهش  2014رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 

انتظار . ميليون بشكه در روز رسيد 95/0نسبي به 
رود كه رشد تقاضاي جهاني براي نفت طي سال  مي

كه در  ميليون بشكه در روز برسد 17/1به  2015

بيش از . مقايسه با گزارش قبلي تفاوتي نكرده است
ي نفت از ابيني تقاضاي جهاني بر دو سوم پيش

سوي چين، ساير خريداران آسيائي و خاورميانه 
  . خواهد بود

در مقايسه با  2015رشد عرضه غيراوپك طي سال 
ميليون بشكه در روز افزايش دارد  13/0گزارش قبل 

ميليون بشكه در روز  17/2و در حال حاضر معادل 
هزار  165در مقايسه با برآورد قبلي كه كاهش . است

بيني كرده بود، برآورد كنوني  بشكه در روز را پيش
ميليون بشكه در روز عرضه  68/0حاكي از رشد 

بدنبال كاهش . مي باشد 2015جهاني نفت طي سال 
رود  هاي حفاري فعال، انتظار مي شديد تعداد دكل

نفت شيل آمريكا و نفت بدست آمده از رشد عرضه 
بدنبال . هاي آغشته به قير كانادا كاهش يابد ماسه

، 2014هزار بشكه در روز طي سال  180رشد 
 OPEC(ك ــعات گازي اوپـرود توليد ماي انتظار مي

NGL ( هزار بشكه در  190به ميزان  2015طي سال
طبق برآورد منابع ثانويه طي ماه . روز افزايش يابد

هزار بشكه در روز  81مارس توليد نفتخام اوپك با 
  . ميليون بشكه در روز برسد 79/30افزايش به 

از رونق  2015بازار فرآورده طي ماه مارس 
تقاضا براي بنزين تحت تاثير آغاز . برخوردار بود

سفرهاي فصلي و همچنين كاهش عرضه بعلت 
ش ها به دليل تعميرات فصلي، افزاي تعطيلي پااليشگاه

در اين ميان با توجه به تقاضاي باال براي . يافت
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هاي ميان تقطير سبك در چندين كشور  فرآورده
  . منطقه، بازار آسيا از وضعيت مثبتي برخوردار بود

در  خام حمل نفتهاي  محموله نفتكش نرخ كرايه تك
ماه مارس كاهش يافت كه علت آن كاهش نرخ 

اي نوع ه و نفتكش (VLCC)هاي خيلي بزرگ  نفتكش
Aframax  3درصد و  14بود كه به ترتيب به ميزان 

ها به  كاهش نرخ كرايه نفتكش. درصد كاهش يافتند
علت عرضه گنجايش باال براي جابجائي محموله و 
همچنين تقاضاي كم، تحت تاثير در پيش بودن فصل 

طي ماه مارس . تعميرات پااليشگاهي در شرق بود
راي شرق و غرب ب فراوردههاي  نرخ كرايه نفتكش

  . ها افزايش يافت سوئز تحت تاثير سطح باالي فعاليت
سازيهاي تجاري نفتخام  طي ماه فوريه ميزان ذخيره

ميليون  4/10با كاهش  OECDدر كشورهاي عضو 
ميليون  74ميليون بشكه رسيد كه  2723بشكه به 

سازيها  حجم ذخيرهله بشكه از ميانگين پنج سا
ميليون  106اي نفتخام سازيه ذخيره. بيشتر است

سازي  بشكه رشد داشت در حاليكه ميانگين ذخيره
ميليون بشكه از  32هاي نفتي در حدود  فرآورده

سازيهاي تجاري  ميانگين پنج ساله كمتر بود ذخيره
روز را پوشش  OECD 9/60در كشورهاي عضو 

  . روز از ميانگين پنج ساله بيشتر است 8/2داد كه  مي
براي نفتخام اوپك در سال برآورد تقاضا 

ميليون بشكه در روز بود كه در  0/29معادل 2014
ميليون بشكه در روز  1/0مقايسه با برآورد قبلي 

تقاضا براي نفت  2015در سال . دهد كاهش نشان مي
بيني  ميليون بشكه در روز پيش 3/29اوپك معادل 

ميليون  1/0شده است كه در مقايسه با برآورد قبلي 

 2015در سال . دهد روز كاهش نشان مي بشكه در
ميليون بشكه در  2/29تقاضا براي نفت اوپك معادل 

بيني شده است كه در مقايسه با برآورد  روز پيش
ه در روز افزايش نشان ميليون بشك 1/0قبلي 

  . دهد مي
   حوالت قيمت نفت خامت

 2015قيمت نفت خام براي سبد اوپك در ماه مـارس  
دالر  46/52دالر در بشكه به سـطح    60/1با افزايش 

  .در بشكه رسيد
در كــاهش  2015عوامــل متعــددي درمــاه مــارس  

ها نقش داشـتند كـه مهمتـرين آنهـا عبـارت       قيمت
  : بودند از

 افزايش ذخيره سازي هاي نفتي در آمريكا؛  -

 افزايش توليد نفت اوپك در ماه فوريه؛ -

 افزايش ارزش دالر؛ -

 يكا؛تداوم توليد باالي نفت در آمر -

 اعالم افزايش توليد نفت روسيه؛ -

 كاهش خالص وضعيت خريد بورس بازان؛ -

 .كاهش فعاليت هاي بخش صنعت در چين -

عوامــل ديگــري نيــز  2015البتــه درمــاه مــارس  
ايـن  . خام را تقويت كننـد  توانستند قيمت هاي نفت
  :عوامل عبارت بودند از

 ها در ليبي؛ از سر گيري ناآرامي -

 عربستان در يمن؛درگيري نظامي  -

 هاي حفاري در آمريكا؛ كلدكاهش تعداد  -

 بهبود اشتغال در آمريكا؛ -
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  1جدول 
 متوسط ماهانه قيمت تك محموله سبد نفت خام اوپك و ساير نفت خام هاي منتخب (دالر در بشكه)

  
  فوريه 

2015 

  مارس

2015 

  مارستفاوت 

  2014 و فوريه

  سال

2014  

  ميانگين از ابتداي سال

  2015 تا پايان مارس

  27/50  73/104  - 60/1 46/52 06/54 سبد اوپك
  13/50  60/105  - 58/1 20/52 78/53  خام سبك عربستاننفت

  29/48  72/102  - 29/1 53/50 82/51  سبك بصره عراق
  55/54  17/110  - 71/1 75/56 46/58  نيجريهسبك بوني

  76/52  81/107  - 05/2 78/54 83/56  اس سايدر ليبي

  35/54  70/108  - 41/1 86/56 27/58  گيراسول آنگوال
  09/49  62/104  - 99/1 27/51 26/53 سنگين ايران

  33/48  67/103  - 73/1 52/50 25/52  خام كويتنفت
  71/51  29/104  - 11/1 27/54 38/55 مارين قطر

  01/44  65/93  - 62/2 79/45 41/48  ونزوئال-مري
  78/54  97/107  - 15/1 41/57 56/58  موربان امارات متحده عربي

  00/45  22/95  - 21/1 79/45 00/47  اورينت اكوادور
  32/54  80/109  - 25/1 93/56 18/58  مخلوط صحرا الجزاير

          هاخامساير نفت

  94/53  21/108  - 20/2 93/55 13/58  برنت انگليس
  01/52  44/104  - 19/1 66/54 85/55 امارات-دبي

  85/49  49/98  - 27/1 41/51 68/52  ايستموس مكزيك
  84/52  36/104  - 87/0 41/54 28/55  نفت خام سبك لوئيزيانا

  15/49  83/100  12/0 34/51 22/51  نفت سبك تياجوانا
  10/52  92/110  - 79/1 11/54 90/55  ميناس اندونزي

  26/53  81/106  - 74/2 07/55 81/57  اورال روسيهنفت
  56/48  64/98  - 99/2 77/47 76/50  وست تگزاس اينترمديت

         هاتفاوت
  38/5  9/58  79/0 16/8 37/7  برنت/ينترمديتاتگزاسوست
  09/1  3/85  - 33/1 52/1 85/2  خام سبك لوئيزيانانفت/برنت
  93/1  3/78  - 01/1 27/1 28/2 دبي/برنت

  اوپك: منبع
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خام برنت در اولين ماه  در ماه مارس، قيمت نفت

دالر در   1/ 86قردادهاي آتي بازار بورس لندن با 
 94/56در قيمت ) درصد 2/3معادل ( هر بشكه كاهش

نفت وست  در حاليكه در بازار نايمكس،. قرار گرفت
دالر در هر  87/2زاس اينترمديت با كاهشي معادل گت

دالر در  85/47در قيمت ) درصد 7/5معادل (بشكه 
، 2014در مقايسه با سال . هر بشكه قرار گرفته است

زاس اينترمديت در بازار نايمكس و نفت گت نفت وست
برنت در بازار بورس لندن به ترتيب با كاهشي به 

دالر در هر بشكه در   54/52و  04/50طور ميانگين 
مواجه دالر در هر بشكه  33/55و  57/48قيمتهاي 
  .شده است

خالص وضعيت خريد نفت برنت در بازار بورس 
هزار قرارداد به  413/10لندن، با افزايشي معادل 

از طرف ديگر . هزار قرارداد رسيد 783/182
بازان نسبت به بازار آمريكا خوشبين نيستند   بورس
همين دليل خالص وضعيت خريد در اين بازار  و به

هزار قراردادي مواجه بوده  652/67با كاهشي معادل
ها و اختيارات  و در نتيجه خالص وضعيت خريد آتي

هزار قرارداد رسيده  957/134در بازار آمريكا به 
ها و  همچنين حجم قراردادهاي فعال آتي. است

، با مجموع دو بازار در ماه مارس اختيارات در

 19/5هزار قراردادي به  229/159 افزايشي معادل
   .اد رسيده استدميليون قرار 

   بازار كاالهاي خام
در ماه مارس شاخص قيمت كاالهاي خام گروه 

متوسط قيمت انرژي در اين ماه . انرژي كاهش يافت
اين كاهش . درصد در مقياس ماهانه كاهش يافت 1/3

قيمت نفت متوسط درصد كاهش  6/3عمدتاً به دليل 
متوسط قيمت كاالهاي خام گروه . اتفاق افتاده است

درصد در مقايسه با  7/2كشاورزي در ماه مارس 
بيشترين كاهش قيمت در اين . ماه قبل كاهش يافت

 5/5گروه كااليي مربوط به گروه مواد غذايي با 
فلزات پايه در ماه مارس . درصد كاهش بوده است
افزايش قيمت . ا تجربه كردندروندي تقريباً باثبات ر

درصدي مس به دليل اختالالت عرضه در شيلي  7/3
 6/5تا حدودي با تداوم كاهش قيمت نيكل به اندازه 

قيمت آهن نيز به دليل افزايش . درصد جبران گرديد
هاي توليدكننده و همچنين تالش دولت  ظرفيت شركت

توليد فوالد با اهداف   چين به منظور كاهش ظرفيت
. درصد كاهش داشت 4/8يط زيستي در حدود مح

قيمت متوسط گروه كااليي فلزات گرانبها در ماه 
درصد در  9/3فوريه روند نزولي خود را ادامه داد و 

قيمت طال به عنوان . تنزل كردمقايسه با ماه گذشته 
مهمترين كاالي موجود در اين گروه كااليي در ماه 

  . درصد كاهش را تجربه نمود 9/3فوريه 
  
  
  

  بازار آتي نفت خام
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   2جدول 
 2014 –هاي كاال  آمار قيمت

  
  ژانويه   

2015  

  فوريه 

2015  

  مارس

2015  

  تغييرات بر حسب درصد
  تفاوت    

  دسامبر  -ژانويه 

  تفاوت

  ژانويه- فوريه

  تفاوت

  فوريه / 2015مارس 

  -0/3  - 7/11 -7/19 3/68 5/70 1/63 انرژي
  - 3/1  - 1/1 -5/0 6/60 4/61 1/62  استراليا -ذغالسنگ 

  - 6/3  3/16 -4/22 8/52 8/54 1/47  ميانگين -نفت خام 
  -7/1  -- 3/4 -4/13 8/2 8/2 0/3  گاز طبيعي آمريكا
  - 2/2  - 6/1 -2/3 0/85 0/87 3/88  كاالهاي غير انرژي

  -7/2  - 4/1 -2/2 8/90 5/93 6/94  كشاورزي
  - 6/2  - 3/2 -5/2 1/94 6/96 9/98 غذا

  -7/1  - 1/3 -4/3 0/407 0/438 0/452  خوراك سويا
  - 4/3  - 6/3 -2/2 0/747 0/772 0/802  روغن سويا

  - 7/0  - 0/4 -9/4 0/404 0/407 0/424 سويا
  - 3/1  - 5/1 -9/2 1/94 3/95 8/96 غالت
  3/0  -6/0 -3/2 2/174 7/173 7/174 ذرت

  -7/2  - 6/4 -9/7 8/230 2/237 5/248دانه  - گندم آمريكا
  - 8/9  - 9/4 1/0 3/0 3/0 3/0  شكر جهاني
  0/0  - 2/1 -7/0 2/79 2/79 1/80  فلزات اصلي

  - 4/2  2/0 -0/5 9/773,1 8/817,1 7/814,1  آلومينيم
  7/3  -7/1 -6/9 7/939,5 3/729,5 5/830,5 مس

  -9/7  - 4/7 0/0 0/58 0/63 0/68  سنگ آهن
  - 2/0  - 6/2 -9/4 5/792,1 7/795,1 1/843,1 سرب
  -6/5  - 9/1 -0/7 5/755,13 8/573,14 2/849,14 نيكل
  -5/4  - 3/6 -9/1 9/421,17 9/233,18 1/454,19 قلع
  - 3/3  - 7/0 -9/2 7/028,2 8/097,2 1/113,2 روي

          فلزات گرانبها
  - 9/3  - 9/1 2/4 6/178,1 1/227,1 8/250,1 طال
  - 3/3  - 6/2 8/5 2/16 8/16 2/17 نقره

  اوپك : منبع            
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   بررسي اقتصاد جهان

انداز اقتصاد جهاني صندوق  بر اساس گزارش چشم
 5/3،  2015المللي پول، رشد اقتصادي در سال  بين

كه در مقايسه با رشد  ه استشد بيني  درصد پيش
درصد افزايش را  1/0تنها  2014اقتصادي سال 

بر همين پايه رشد اقتصادي . دهد نشان مي
درصد در  8/1كشورهاي صنعتي و پيشرفته از 

درصد افزايش خواهد يافت و  4/2به  2014سال 
درصد در  6/4رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي از 

اين ارقام . يابد ميدرصد تنزل 3/4به   2015سال 
كه عليرغم كاهش  دهند نشان ميرشد اقتصادي 

كاالهاي خام و به ويژه نفت در قيمت قابل مالحظه 
شاهد رشد اقتصادي چشمگيري در جهان نخواهيم 
بود و عالوه بر اين رشد اقتصادي در كشورهاي 
در حال توسعه در حال واگرايي نسبت به رشد 

ل در حا. اقتصادي در كشورهاي پيشرفته است
هاي رشد اقتصاد جهاني  حاضر مهمترين محرك

از سوي ديگر . هند، چين و آمريكا هستند
اقتصادهايي مانند روسيه و برزيل در حال سقوط 

طبق آخرين برآورد . تري هستند به ركود عميق
در  2014صورت گرفته اقتصاد ژاپن نيز در سال 

درصد  -1/0وضعيت شبه ركود با رشد اقتصادي 
بيني صندوق  بر اساس پيش. ستقرار داشته ا

رود كه ژاپن در سال جاري  المللي پول انتظار مي بين
در مجموع . درصدي را تجربه كند 1ميالدي رشد 

بيني رشد اقتصادي كشورهاي  توان گفت كه پيش مي
ژاپن، منطقه يورو و چين با توجه به شواهدي كه تا 

نمايان شده است  2015پايان فصل اول سال 

رسد كه  به نظر مي. رسد ه به نظر ميبينان خوش
درصدي براي  1/0بيني افزايش رشد اقتصادي  پيش

عليرغم تغيير قابل  2015اقتصاد جهاني در سال 
هاي ارز مهم  ارزش نرخ(هاي نسبي  توجه در قيمت

بيانگر حاكميت عوامل ) و كاالهاي خام به ويژه نفت
بازدارنده جدي براي رشد اقتصادي در سال جاري 

ها، خانوارها و  هاي دولت تداوم افزايش بدهي. تاس
بوده،  2008موسسات مالي  كه ميراث بحران سال 
مصرفي و (از مهمترين عوامل كاهش مخارج 

در كنار . باشد و بنابراين رشد مي) گذاري سرمايه
اين مولفه بازدارنده، رشد بالقوه اقتصادي در 
كشورهاي پيشرفته به دليل افزايش سن جمعيت و 

شود  بيني مي تركيب نيروي كار كاهش يافته و پيش
درصد  5/0افزايشي بيش از  2015كه تا سال 
اين مسئله باعث خواهد شد تا سياست . نداشته باشد

يافته آن  ها در كشورهاي توسعه پرداخت بدهي
چنان موفق نباشند و رشد اقتصادي نيز به دليل 

رشد . افزايش نداشته باشدضعف تقاضا آن چنان 
بالقوه اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور نيز به 
داليلي مانند رسيدن به مرزهاي تكنولوژي و 

وري كل عوامل توليد و  انداز كاهش رشد بهره چشم
مدت  همچنين افزايش جمعيت مسن، در افق ميان

توان در آينده  بنابراين نمي. كاهش خواهد يافت
مدت انتظار رشد اقتصادي قابل توجهي را  ميان

 نظراين موضوع از منظر. متصور بودجهان  ايرب
خام را رصد  خام كه تقاضاي نفت صادركنندگان نفت

بيني  پيش. اي برخوردار است كنند از اهميت ويژه مي
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بر اساس مراجع  2015رشد اقتصادي در سال 
) 3(جدول . گزارش شده است) 3(مختلف در جدول 

مقايسه رشد اقتصادي، براي سه مرجع صندوق 
المللي پول؛ بانك جهاني و دبيرخانه اوپك براي  بين

دبيرخانه اوپك در .  دهد ماه آوريل را نشان مي
هاي رشد  بيني گزارش ماه آوريل خود پيش

را در برخي كشورها  2015اقتصادي براي سال 
مهمترين . مورد بازنگري قرار داده است

هاي نزولي مربوط به برزيل، روسيه و  بازنگري
، -5/0هاي  كه به ترتيب بازنگري ژاپن بوده است

بازنگري . اند درصد را تجربه كرده -4/0و  -8/0
درصد  1/0مثبت نيز مربوط به منطقه يورو بوده كه 

بيني رشد  اما در مجموع پيش. داشته است افزايش
 4/3همچنان در سطح  2015اقتصادي براي سال 

درصد باقي مانده است كه تفاوتي نسبت به ماه 
  .دهد نمي مارس نشان

طبق گزارش موسسه ماركيت، شاخص مديران 
 8/51ي جهاني در ماه مارس در سطح صنعتخريد 

واحد  9/51واحد بود كه نسبت به سطح ماه فوريه 
بايد خاطرنشان . دهد كاهش محسوسي را نشان مي

ماه متوالي است كه شاخص مديران  30نمود كه اين 
. گيرد قرار مي 50خريد جهاني باالتر از سطح مرجع 

براي بازارهاي  صنعتيشاخص مديران خريد 
واحد بود  6/51ز در ماه مارس در سطح نوظهور ني

 3/0واحد كاهش  9/51كه نسبت به ماه فوريه با 
نكته اساسي در اين . دهد درصدي را نشان مي

هاي  خصوص تداوم روند كاهش اين شاخص در ماه
دهنده از دست دادن گشتاور  اخير است كه نشان

  .  توليد صنعتي در اقتصادهاي نوظهور است
   

 )درصد( بر اساس منابع مختلفنرخ رشد اقتصادي : 3 جدول
منطقه   ژاپن آمريكاOECD جهان  

  يورو
  روسيه  برزيل  هند  چين

  6/0  2/0  2/7  4/7  9/0  -1/0  4/2  8/1  3/3  اوپك - 2014تخمين رشد
  -2/3  2/0  5/7  7  3/1  8/0 9/2 2/2 4/3  اوپك - 2015بيني رشد پيش

  6/0  1/0  8/5  4/7  9/0  -1/0 4/2 8/1 4/3  المللي پول صندوق بين - 2014تخمين رشد 
  -8/3  -1/0  4/7  8/6  5/1  1 1/3 4/2 5/3 المللي پول صندوق بين - 2015بيني رشد پيش

  7/0  1/0  6/5  4/7  8/0  2/0  4/2  8/1  6/2  بانك جهاني - 2014تخمين رشد
  -9/2  1  4/6  1/7  1/1  2/1 2/3 2/2 3  بانك جهاني - 2015بيني رشد پيش

انداز اقتصادي  المللي پول و چشم صندوق بين 2015انداز اقتصادي ماه آوريل  ، گزارش چشمدبيرخانه اوپك 2015 آوريلگزارش ماه : مأخذ *
  بانك جهاني 2015ماه ژانويه 
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رشد اقتصادي فصل چهارم براي آمريكا بر اساس 
درصد در مقياس  2/2هاي فصلي زدايي شده  داده

اين در حالي است كه رشد . شده است مفصلي اعال
 6/4و  5اقتصادي فصل دوم و سوم آمريكا برابر 

بيني  طبق همين روند پيش. درصد ثبت گرديده است
وند رشد اقتصادي در سه ماه اول شود كه ر مي

به نظر . درصد باشد 1سال جاري ميالدي برابر 
رسد كه مهمترين عوامل اين كاهش رشد  مي

اقتصادي در سه ماهه اول در كنار بدي آب و هوا 
تضعيف شرايط اشتغال در بازار كار در مقايسه با 

فروشي  هاي قبل، كاهش توليد صنعتي و خرده فصل
هاي ابتدايي سال  ا براي ماهدر آمريك) مصرف(

عالوه بر اين تداوم تقويت چشمگير . باشد 2015
هاي فوريه و مارس منجر به كاهش  دالر در ماه

شده  2014صادرات آمريكا در مقايسه با سال 
در كنار اين عوامل موضوع افزايش احتمالي . است

نرخ بهره در آمريكا نيز بر عملكرد اقتصاد داخلي 
  . تأثيرگذار استآمريكا همچنان 

در كنار اين عوامل بازدارنده رشد اقتصادي عوامل 
. مثبتي از منظر رشد نيز قابل مشاهده بوده است

شرايط بازار كار و اشتغال در آمريكا همچنان در 
كنندگان  حال بهبود بوده و شاخص اعتماد مصرف

به . همراه با مصرف خانگي رو به افزايش است
اضر مهمترين عوامل رسد كه در حال ح نظر مي

رشد اقتصادي بخش داخلي اقتصاد آمريكا بوده و 
بخش خارجي به دليل افزايش نرخ ارز تا حدودي 

. كند در جهت كاهش رشد اقتصادي آمريكا عمل مي
رسد كه گشتاور رشد  اما در مجموع به نشر مي

اقتصادي در سال جاري ميالدي نيز تداوم داشته 
، 2015 آوريلرش ماه دبيرخانه اوپك در گزا. باشد

 4/2معادل  2014رشد اقتصادي آمريكا كه در سال 
درصد  9/2معادل  2015درصد بود را  براي سال 

در نيز المللي پول  صندوق بين. بيني كرد پيش
، رشد اقتصادي آمريكا 2015آوريل گزارش ماه 
را به ترتيب معادل  2016و  2015هاي  براي سال

بيني كرد كه نسبت به  درصد پيش 1/3و  1/3
 2/0و  5/0به ترتيب  2015 ژانويهبيني ماه  پيش

اين ارقام  .دهد نشان ميبازنگري كاهشي را درصد 
بيني شده در گزارش ماه  تقريباً مشابه ارقام پيش

  . است 2014اكتبر 
ميليارد دالر  3/186صادرات آمريكا در ماه فوريه 
ميليارد دالر  2/189ا بوده كه نسبت به ماه ژانويه ب

رسد كه اين  به نظر مي. دهد كاهش را نشان مي
كاهش در صادرات در كنار كاهش در قيمت نفت 
فشار كاهشي بر توليد صنعتي وارد كرده و 
 .گشتاور توليد صنعتي در آمريكا افت نموده است

البته آمار مربوط به شاخص مديران خريد براي 
يران خريد دهد كه شاخص مد آمريكا نشان مي

رسيده كه در  7/55در ماه مارس به سطح  صنعتي
روند افزايشي  1/55مقايسه با ماه فوريه 

توليدكنندگان . دهد نامحسوسي را نشان مي
اند  هاي اخير تالش نموده كاالهاي صادراتي در ماه

تا از طريق كاهش دادن قيمت كاالهاي صادراتي 

OECDوضعيت اقتصادي كشورهاي عضو
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لي حفظ المل توان رقابتي خود را در بازارهاي بين
رسد تقويت عوامل  در مجموع به نظر مي. نمايند
اي اقتصاد آمريكا به رغم شرايط به نسبت  پايه

بانك نامناسب در ساير نقاط دنيا، فضا را براي 
به منظور افزايش نرخ بهره باز گذاشته  مركزي
  . است

  ژاپن

هاي تشويقي  ژاپن عليرغم به كارگيري سياست
با ركود دست و پنجه نرم چنان  همپولي و مالي 

پس از افزايش نرخ  ژاپنرشد اقتصادي . كند مي
ماليات بر فروش در ماه آوريل در سه ماهه دوم تا 

و  - 4/1، -3/0برابر با  2014چهارم اقتصادي سال 
هاي گذشته مهمترين  همچون ماه. بوده است -8/0

عامل بازدارنده رشد اقتصادي در ژاپن كاهش 
كه به دليل كاهش درآمدهاي  تقاضاي داخلي بوده

مولفه مثبت تأثيرگذار . حقيقي به وجود آمده است
هاي اخير تضعيف ارزش  بر رشد اقتصادي در ماه

ين در برابر دالر و برخي از ديگر اسعار بوده است 
كه موجب تقويت تقاضاي خارجي در اين كشور 

هاي ژانويه و  فروشي در ماه خرده. شده است
درصد كاهش يافته  9/2و  1/5فوريه به ترتيب 

است كه باعث شده تا نرخ تورم در ژاپن به تدريج 
درصد در ماه آوريل  7/3نرخ تورم از . نزول نمايد

 2015درصد در ماه فوريه سال  2/2به  2014سال 
شايان ذكر است كه نرخ تورم . تقليل يافته است

گذاري شده توسط بانك مركزي ژاپن نرخ  هدف
رسد در  كه به نظر مي درصدي است 2تورم 

صورت تداوم شرايط موجود در سال جاري قابل 
اما ژاپن براي جبران كاهش تقاضاي . تحقق نباشد
هاي اخير از سياست كاهش نرخ ارز  كل، در ماه

استفاده كرده تا صادرات را افزايش دهد و از 
طريق افزايش قيمت كاالهاي وارداتي نرخ تورم را 

تواند  مياست در مجموع اين سي. نيز افزايش دهد
براي  وباعث افزايش تراز تجاري ژاپن نيز شود 

هاي قابل توجهي است  اين كشور كه داراي بدهي
 9/6 زحجم صادرات ژاپن ا. بسيار كارگشاست

 9/5به  2014تريليون ين در ماه دسامبر سال 
تريليون ين در ماه فوريه كاهش يافته است كه 

صادي مقاصد عمدتاً به دليل كاهش رشد اقت
صادراتي ژاپن در آسيا به ويژه چين اتفاق افتاده 

شود كه ژاپن در  بيني مي با اين اوصاف پيش. است
. هاي پيشرو با مشكالت بيشتري مواجه گردد ماه

رسد كه هنوز زمان زيادي براي  بنابراين به نظر مي
هاي اقتصادي باال در اين كشور نياز  بازگشت رشد

شاخص مديران خريد براي آمار مربوط به . است
دهد كه شاخص مديران خريد  ژاپن نشان مي

رسيده كه  3/50اي در ماه مارس به سطح  كارخانه
روند كاهشي رانشان  6/51در مقايسه با ماه فوريه 

  . دهد مي

، رشد 2015دبيرخانه اوپك در گزارش ماه آوريل 
 -1/0معادل  2014اقتصادي ژاپن كه در سال 

درصد  8/0معادل  2015سال  درصد بود را براي
 1/0بيني ماه قبل  بيني كرد كه نسبت به پيش پيش

  . دهد درصد كاهش را نشان مي
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  منطقه يورو
اما نسبتاً  بهبود اندكاقتصاد منطقه يورو در حال  

در همه كشورها  بهبودالبته اين روند . پايدار است
مهمترين . يكسان نيست و پراكندگي زيادي دارد

هاي  اقتصادي در منطقه اروپا سياست بهبودعوامل 
پولي تسهيل كمي توسط بانك مركزي اروپا و 

بانك مركزي اروپا . همچنين تضعيف يورو است
براي تقويت روند رشد اقتصادي منطقه يورو برنامه 

هاي بخش خصوصي و دولتي به  بدهي بازپرداخت
ميليون يورو در هر ماه را به مرحله اجرا  60حجم 

. ادامه خواهد داشت 2016تا سپتامبر درآورده كه 
اين سياست باعث گرديده تا كانال اعتباري 

و  افزايش يابدتأثيرگذاري سياست پولي تا حدودي 
وام به بخش خصوصي پرداخت روند كاهشي رشد 

به بخش وام رشد پرداخت . تا حدودي متوقف گردد
بوده است،  -1/0خصوصي در ماه فوريه برابر با 

ت كه اين مقدار در ماه اكتبر سال اين درحالي اس
اين سياست عالوه . درصد بوده است -2/1گذشته 

كننده نيز  بر اين باعث بهبود شاخص اعتماد مصرف
بهبود تقاضاي داخلي به همراه افزايش . شده است

قيمت كاالهاي وارداتي در اروپا موجب گرديده تا 
نرخ تورم نيز به تدريج از محدوده منفي خارج 

 - 6/0نرخ تورم كه در ماه ژانويه برابر با . گردد
درصد بود در ماه آوريل برابر صفر شده است كه 

گذاران اقتصادي  ي براي سياستبتواند خبر خو مي
اما در كنار عوامل مثبتي كه . در منطقه يورو باشد

در باال برشمرده شد بايد در نظر داشت كه اروپا 
به ا ر 2008همچنان ميراث نامطلوب بحران سال 

 وليدتهاي دولتي به  نسبت بدهي. دشك مي دوش
هاي گذشته همچنان روند  داخلي در سال  ناخالص

اين مسئله به خودي خود . صعودي داشته است
تواند بار سنگيني را بر افزايش تقاضاي داخلي  مي

هاي  در منطقه يورو بگذارد و تأثيرگذاري سياست
د زيادي پولي و مالي فوق انبساطي جاري را تا حدو

اين موضوع زماني اهميت بيشتري . كاهش دهد
خواهد يافت كه به افزايش سن جمعيت و نيروي كار 

اين تغيير تركيب جمعيتي باعث . در اروپا توجه كنيم
گردد و  كاهش رشد بالقوه اقتصادي در اروپا مي

رو  را با مشكل جدي روبهها  عمليات كاهش بدهي
سد كه رشد اقتصادي ر بنابراين به نظر مي. نمايد مي

  . باشد قابل توجهمدت  تواند در ميان در اروپا نمي
، رشد 2015دبيرخانه اوپك در گزارش ماه آوريل 

 9/0معادل  2014اقتصادي منطقه يورو كه در سال 
 3/1معادل  2015را براي سال  برآورد شدهدرصد 

آمار مربوط به شاخص . بيني كرد درصد پيش
دهد كه  مديران خريد براي منطقه يورو نشان مي

ي در ماه مارس به صنعتشاخص مديران خريد 
 0/51رسيده كه در مقايسه با ماه فوريه  2/52سطح 

  . دهد روند افزايشي محسوسي رانشان مي

   كشورهاي نوظهور و در حال توسعه
را  2015رسد كه اقتصاد چين سال  به نظر مي

بر اساس آمار منتشره از . ضعيف آغاز كرده است
ماه ژانويه تا پايان ماه مارس اقتصاد چين رشد 

 2015نخست سال  سه ماههاقتصادي كمتري را در 
 سه ماهه اولرشد اقتصادي . تجربه كرده است
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درصد اعالم شده اين در  7براي چين  2015سال 
 2014است كه در فصل سوم و چهارم سال حالي 

اقتصاد چين . درصد بود 3/7رشد اقتصادي چين 
تا كنون رشد  2010در مقياس فصلي از سال 

. درصد را تجربه نكرده است 7اقتصادي 
دهد كه عامل  هاي انجام شده نشان مي بررسي

اصلي كاهش رشد اقتصادي در فصل نخست سال 
كاهش  تداوم ركود در بخش مسكن و 2015

هاي نوساز  قيمت خانه. تقاضاي خارجي بوده است
 شيدر چين از ماه ژوئيه سال گذشته روند كاه

  نشانو اين روند كاهشي به تدريج افزايش  داشته
هاي  در ماه مارس شاخص قيمت خانه. است داده

درصد كاهش  1/6نوساز در مقايسه با سال قبل 
ي هاي بعد از بحران اقتصاد داشته كه در سال

اين روند كاهش قيمت عمدتاً به . سابقه بوده است بي
هاي نوساز در چين  دليل كاهش حجم فروش خانه

. بوده است كه بيانگر كاهش تقاضاي داخلي است
بانك مركزي خلق چين به همين دليل اقدام به اتخاذ 

هايي در جهت اعطاء وام براي خريد مسكن  سياست
صادرات . يدنموده تا تقاضاي مسكن را تشويق نما

هاي اخير به شدت كاهش يافته  چين نيز در ماه
 5/144صادرات چين در ماه مارس برابر . است

ميليارد دالر بوده است كه نسبت به ماه دسامبر 
ميليارد دالر صادرات تنزل  5/227با  2014سال 

شرايط فوق باعث . دهد قابل توجهي را نشان مي
اقتصاد چين گرديده تا تقاضاي داخلي و خارجي در 

اين كاهش تقاضا در كنار مازاد . روبه كاهش گذارد
ها باعث كاهش شاخص  عرضه در بسياري از بخش

شاخص . قيمت توليدكننده در چين گرديده است
درصد  6/4قيمت توليدكننده در چين در ماه مارس 

وسومين ماه متوالي است  اين سي. ديگر كاهش يافت
. يابد كاهش مي كه شاخص قيمت توليدكننده در چين

دولت چين براي مقابله با كاهش گشتاور رشد 
ها  اقتصادي و همچنين كاهش سطح عمومي قيمت

هاي انبساطي خاصي  ماه گذشته سياست 13در طي 
را جهت افزايش نقدينگي و تحريك تقاضا دنبال 

بانك مركزي خلق چين نرخ سود . كرده است
 4/5 درصد به حدود 6ز تسهيالت را در دو مرحله ا

عالوه بر اين در ماه مارس  بانك . درصد رساند
خلق چين اقدام به كاهش نسبت ذخاير قانوني براي 

دهي  درصد نمود تا ميزان وام 50ها به ميزان  بانك
هاي با مقياس كوچك و متوسط را افزايش  به بنگاه

هاي پولي  رسد كه اين سياست به نظر مي. دهد
يوآن نقدينگي به  ميليارد 650انبساطي باعث تزريق 
در ضمن دولت چين در . اقتصاد چين گردد

ك سياست مالي انبساطي مقدار كسري ي بچارچو
گذاري  تريليون يوآن هدف 62/1بودجه دولت را 

در حدود  2014كرده است كه در مقايسه با سال 
اما در . دهد تريليون يوآن افزايش را نشان مي 27

ي كاهش نظران اقتصاد مجموع بسياري از صاحب
رشد اقتصادي در چين را بيشتر يك پديده 

كنند و بر اين  ساختاري در اين كشور قلمداد مي
درصدي در چين يك وضعيت  7باورند كه رشد 

نرمال جديد را براي اقتصاد اين كشور رقم خواهد 
زد كه به احتمال فراوان در آينده تداوم خواهد 
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اهد درصد نيز خو 7تر از  داشت و به سطوحي پايين
  .   رسيد

گذاري مستقيم خارجي در چين براي ماه  سرمايه
بيشترين رشد ميليارد دالر رسيد كه  9/13ژانويه به 

نكته جالب . كنون داشته استتا 2011را از آوريل 
گذاري مستقيم  توجه در خصوص جذب سرمايه

هاي جذب شده  گذاري خارجي تغيير تركيب سرمايه
سهم بخش .  به بخش خدمات است صنعتاز بخش 
 75گذاري مستقيم خارجي از  از سرمايه صنعت

 2014درصد در سال  37به  2004درصد در سال 
اين درحالي است كه سهم . كاهش يافته است

گذاري مستقيم خارجي در بخش خدمات از  سرمايه
اين . درصد افزايش يافته است 62درصد به  23

اتفاق باعث شده تا مزيت نسبي چين در صنايع  
مقامات  شدشرايط فوق باعث  ،ربر كاهش يابدكا

هاي يوآن را در برابر دالر تضعيف كنند  چيني نرخ
امري كه به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان با توجه 

هاي ارزي در چين  به حجم قابل توجه بدهي
توجهي را نيز به همراه  تواند مخاطرات قابل مي

آوريل دبيرخانه اوپك در گزارش ماه .  داشته باشد
 2014خود رشد اقتصادي چين كه در سال  2015

 7معادل  2015  درصد بود را براي سال 4/7معادل 
بيني ماه قبل  بيني كرد كه نسبت به پيش درصد پيش

آمار شاخص مديران . دهد تغييري را نشان نمي
دهد كه اين  در ماه مارس نشان مي صنعتيخريد 

واحد قرار  2/49شاخص در ماه مارس در سطح 
  . گرفته است

  

  هند
بر اساس آخرين آمار منتشر شده رشد اقتصادي 

 5/7برابر  2014هند در سه ماهه چهارم سال 
شتاب رشد . درصد در مقياس ساالنه بوده است

اقتصادي هند عمدتاً به دليل كاهش قيمت نفت و 
درصدي  40 هاي خام بوده كه باعث كاهشكاال

اين كاهش . هاي وارداتي هند شده است هزينه
هاي وارداتي نه تنها باعث كاهش نرخ تورم در  هزينه

هند شده بلكه باعث بهبود وضعيت حساب جاري 
كسري حساب جاري هند . در هند نيز گرديده است
ميليارد  2/21برابر با  2013كه در فصل پاياني سال 

به دنبال كاهش  2014ر بود در فصل پاياني سال دال
. ميليارد دالر رسيد 2/8قيمت نفت و كاالهاي خام به 

اين  رسيددرصد  17/5 بهنرخ تورم در ماه مارس 
در حالي است كه نرخ تورم در ماه فوريه برابر 

شود  بيني مي در حال حاضر پيش .بوددرصد  37/5
. باشد درصد 6 حدود 2015كه نرخ تورم در سال 

كاهش تورم در هند نه تنها باعث افزايش قدرت 
خريد خانوارها و تشويق مصرف شده بلكه فضاي 

هاي  سياست كافي را براي دولت هند مهيا ساخته تا
دولت . سازي كند اصالح اقتصادي را در كشور پياده

تا كنون در دو مرحله  2014هند از ماه دسامبر 
رف و هاي بهره را كاهش داده تا مص نرخ

اين . گذاري را بيشتر تشويق نمايد سرمايه
هاي انبساطي مالي در كنار افزايش اعتماد  سياست
كنندگان از مهمترين عوامل رشد اقتصادي  مصرف

مقدار نرخ بهره در ماه . اند هاي اخير بوده هند در ماه
واحد كاهش  25مارس توسط بانك مركزي هند 
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رسد  مي به نظر. درصد رسيد 5/7يافت و به سطح 
گذاري  ها، هدف اي؛ كاهش يارانه كه اصالحات بودجه

اندازهاي رشد اقتصادي  تورمي، بازنگري در چشم
و همچنين تقويت روپيه باعث شده تا بانك مركزي 
. هند اقدام به كاهش نرخ بهره در اين كشور نمايد

خود،  2015دبيرخانه اوپك در گزارش ماه آوريل 
 2/7معادل  2014سال رشد اقتصادي هند را كه در 

درصد  5/7معادل 2015درصد بود براي سال 
بيني كرد كه نسبت به ماه گذشته تغييري را  پيش

ي هند صنعتشاخص مديران خريد . دهد نشان نمي
در ماه مارس بر خالف ماه دو ماه قبل، با افزايش 

  . واحد رسيد 1/52واحدي به  9/0
  برزيل

رشد اقتصادي برزيل در سه ماهه چهارم سال 
درصد كاهش داشت  2/0در مقياس ساالنه  2014

 6/0كه اين كاهش رشد اقتصادي به دنبال افت 
 2/1درصدي در رشد اقتصادي در فصل سوم و 

اين رشد . بود 2014درصدي در فصل دوم سال 
تا كنون در اقتصاد برزيل  2009اقتصادي از سال 

آمارهاي منتشر شده نشان . ستسابقه بوده ا بي
هاي تقاضاي كل شامل  دهد كه كليه مولفه مي

گذاري، مصرف عمومي و صادرات  مصرف، سرمايه
. اند افت نموده 2014چهارم سال  سه ماههدر 

اقتصاد ركودي، تورم فزآينده و تضعيف اعتماد 
رئال به  شيده تا ارزدكنندگان باعث گر مصرف
نرخ  افزايشباعث  همين مسئله. ش يابدكاهشدت 

تورم در برزيل در ماه . شده استتورم در برزيل 
خ ردرصد بوده است كه از ن 13/8مارس برابر 

در چنين . درصدي باالتر است 5/6تورم هدف 
شده و مواجه كسري بودجه  باشرايطي دولت 

فشار  است كه مجبور به اخذ ماليات گرديده
انك ب. بيشتري را نيز بر تورم وارد آورده است

مركزي برزيل در چنين شرايط تورم ركودي اقدام 
هاي پولي انقباضي جهت كنترل  به اتخاذ سياست

نرخ بهره . تورم و حفظ ارزش پول ملي نموده است
 75/12درصد افزايش يافت و به  50در ماه مارس 
رسد كه هدف اصلي بانك  به نظر مي. درصد رسيد

ظ مركزي برزيل مديريت انتظارات تورمي و حف
 .ارزش پول ملي باشد

خود،  2015آوريل دبيرخانه اوپك در گزارش ماه 
 2/0معادل  2014را در سال  برزيل رشد اقتصادي

 معادلنيز  2015براي سال  بيني برآورد كرد و پيش
ي صنعتشاخص مديران خريد . استدرصد  2/0

واحد گزارش  2/46برابر با  مارسبرزيل در ماه 
در  فوريه در ماهاين درحالي است كه شده بود 

رسد كه  به نظر مي. قرار داشتواحد  6/49 سطح
اقتصاد برزيل در حال حركت به سمت يك ركود 

  . همراه با تورم در سال جاري ميالدي است
  روسيه

چهارم سال  سه ماههرشد اقتصادي روسيه در 
درصد در مقياس ساالنه گزارش  4/0برابر  2014

اين مدت مصرف خانوارها در  در طي. شده است
حدود يك درصد كاهش يافته در حالي كه دولت 

در . درصد افزايش داده است 2/0مخارج خود را 
حال حاضر رشد اقتصادي در روسيه از كانال 

بانك مركزي . شود جايگزيني واردات پشتيباني مي
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روسيه عليرغم برخوداري از ذخاير قابل توجه 
در اين كشور به كنترل  ارزي در جريان بحران اخير

د تا اين افزايش نرخ ارز به كاهش اقدام نكرنرخ ارز 
واردات و افزايش تقاضا براي كاالهاي داخلي 

درصد  7/7واردات روسيه در حدود . نجامدابي
دهد در حالي كه صادرات اين  كاهش نشان مي

شاخص . درصد افت داشته است 3/2كشور تنها 
واحد در  7/49ي روسيه نيز از صنعتمديران خريد 
واحد در ماه مارس كاهش يافته  1/48ماه فوريه به 

اما به هر حال تداوم خروج سرمايه و نرخ . است
كنندگان  صرفمباالي ارز در كنار كاهش اعتماد 

فزايش تورم در اقتصاد شده كه آثار خود در اباعث 
نرخ تورم . بخش حقيقي را نيز نمايان ساخته است

مارس با اندكي افزايش نسبت به ماه قبل به  در ماه
علت كنترل نرخ تورم در . درصد رسيد 9/16

هاي اخير در روسيه كنترل نرخ ارز توسط بانك  ماه
مركزي از طريق فروش ذخاير ارزي موجود  بوده 

به كارگيري همين سياست باعث شده تا در . است
درصد در مقايسه با  8/4ماه مارس روبل در حدود 

اين كنترل نسبي تورم باعث شده . ر تقويت گردددال
تا بانك مركزي روسيه اقدام به كاهش نرخ بهره از 

مارس درصد در ماه  14درصد در ماه فوريه به  15
بس در اوكراين  رسد كه تداوم آتش به نظر مي. نمايد
هاي آتي به تقويت روبل و بهبود  تواند در ماه مي

  . اقتصادي در روسيه كمك نمايد
خود،   2015آوريل دبيرخانه اوپك در گزارش ماه 

 6/0معادل  2014رشد اقتصادي روسيه كه در سال 
معادل  2015براي سال  برآورد شده است رادرصد 

رسد كه اين  به نظر مي. كردبيني  درصد پيش -2/3
ها براي رشد اقتصادي روسيه بسيار  بيني پيش

شد بيني ر طور كه خطاي پيش بدبينانه است همان
را   اين حقيقت 2014اقتصادي فصل چهارم سال 

  . دهد نشان مي
  قيمت نفت و دالر

سال جاري ارزش دالر در برابر ديگر  مارسدر ماه 
ارزش برابري دالر در ماه . اسعار تقويت گرديد

، ين، پوند و فرانك به در مقابل يورو 2015مارس 
. درصد افزايش يافت  7/4و  3/2، 5/1، 5/4ترتيب 
كاهش ارزش يورو در برابر دالر در ماه  روند

هاي پولي و مالي  مارس به دنبال اعالن سياست
بانك مركزي اروپا و كميسيون اروپايي و همچنين 

هاي انقباضي از سوي فدرال  احتمال اتخاذ سياست
رزرو در ماه فوريه بوده و در مقاطعي نرخ برابري 

سال رسيده است كه از  07/1يورو در برابر دالر به 
بيني  پيش. سابقه بوده است تا كنون بي 2003
شود كه تداوم وضع موجود منجر به كاهش  مي

روبل روسيه در . ارزش يورو در برابر دالر گردد
برابر دالر آمريكا روند كاهش ارزش خود را پايان 

ميزان تقويت روبل . داد و در ماه مارس تقويت شد
ه بوده درصد در مقياس ماهان 5/6در برابر دالر 

.  اين روند در ماه آوريل نيز ادامه داشته است. است
رئال برزيل نيز در ماه مارس در برابر دالر آمريكا 

  .درصد كاهش ارزش داشت 5/11
 2015 فوريهارزش اسمي سبد نفت اوپك كه در ماه 

 مارسدالر در هر بشكه بود در ماه  06/54معادل  
 هشكادالر در هر بشكه  46/52سال جاري به  
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از سوي ديگر ارزش واقعي سبد نفت اوپك . يافت
معادل  فوريهكه در ماه ) 2001سال پايه ژوئن (

سال  مارسدالر در هر بشكه بود در ماه  44/36
   .يافت كاهشدالر در هر بشكه  39/36جاري به 

  
  تجارت نفت

 آمريكا

واردات  كه نشان ميدهد مارسهاي اوليه ماه  داده
هزار بشكه در  16معادل  افزايشيخام آمريكا با  نفت

 2/7روز در مقايسه با ماه گذشته، به ميانگين 
، ژانويهدر ماه . ميليون بشكه در روز رسيده است

هزار بشكه در روز صادرات به  115 كاهشكانادا با 
درصد سهم از واردات  43ن با همچناآمريكا 

اين كشور  صادركننده نفت بهمهمترين  ،خام نفت
درصد جايگاه دوم  11تان نيز با سهم و عربس است

سومين جايگاه از . را به خود اختصاص داده است
 درصد 3 را باشد كه صادرات خود آن مكزيك مي

خام  كاهش داده و سهم اين كشور از واردات نفت
، ژانويهدر ماه . درصد رسيده است 10آمريكا به 

ميليون  2/3صادرات آمريكاي شمالي به آمريكا به 
ر روز رسيد و بيشترين سهم در واردات بشكه د

خام اين كشور را به خود اختصاص داد و بعد  نفت
افزايش ماليمي صادرات از آن آمريكاي التين با 

ميليون بشكه در روز  2/2 بهرا خود به آمريكا 
ميليون  3/1 صادراتي حدود  ميانه بارساند و خاور

  . بشكه در روز جايگاه سوم را از آن خود كرد

ردات فرآورده در آمريكا در فوريه با كاهشي وا
به  )درصد 8معادل (هزار بشكه در روز 175معادل 

در حاليكه . روز رسيده است ميليون بشكه در 8/1
 5هزار بشكه درروز معادل  105در مقايسه ساالنه 

هاي  كنندهمهمترين صادر .درصد كاهش داشته است
روسيه فرآورده به آمريكا به ترتيب كانادا و 

  .باشند مي
  ژاپن

افزايشي  فوريهخام در ژاپن در ماه  واردات نفت
را تجربه ) درصد 4(هزار بشكه در روز  165معادل 

. ميليون بشكه در روز رسيد 6/3 ميانگين كرد و به
خام  همچنين در مقايسه با سال گذشته، واردات نفت

 فوريه،در . درصد كاهش داشت 7اين كشور معادل 
درصدي صادرات به ژاپن  13افزايش عربستان با 

درصد، جايگاه  33و سهم نسبت به ماه گذشته 
ردات اين كشور به خود اختصاص نخست را در وا

، از واردات ژاپنسهم  درصد 25با و امارات  داد
همچنين سهم . را از آن خود كرده استدوم جايگاه 

، با به ژاپن روسيه به عنوان سومين صادر كننده
به  درصد روز هزار بشكه در 45 ي معادلكاهش
واردات فرآورده ژاپن در . رسيددرصد   9 حدود

 635هزار بشكه در روز به  57 كاهشبا  فوريهماه 
اين  كاهش، به  بيشتررسيد كه هزار بشكه در روز 

درصدي از واردات نفت كوره،  31دليل كاهش 
 3درصدي از واردات نفتا و كاهش  32كاهش 

صادرات   .باشدزمايع ميدرصدي از واردات گا
تقريبا بدون تغيير فرآورده ژاپن نيز در اين ماه 
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هزار بشكه در روز  571و به ميانگين  باقي ماند 
  .رسيد
  چين

 افزايشي  فوريه خام چين در ماه  واردات  نفت
هزار بشكه در روز را تجربه كرد و به  55معادل 

عربستان . رسيد ميليون بشكه در روز 7/6ميانگين 
به ترتيب مهمترين  و روسيه سعودي، آنگوال

شركاي تجاري اين كشور در حوزه واردات نفت 
 12درصد،  17باشند كه سهم آنها به ترتيب  مي

عربستان  واردات چين از. استدرصد  10درصد و 
داشته و همچنين  افزايشهزار بشكه در روز  127

هزار بشكه در روز كاهش  37واردات از آنگوال نيز 
هزار بشكه  10روسيهه در حالي كه واردات از يافت

همچنين صادرات . دهد نشان ميدر روز افزايش 
هزار   42و به ميانگين  دهد نشان ميافزايش  چين 

واردات فراورده در چين نيز . بشكه در روز رسيد
يافت و  افزايش هزار بشكه در روز  212در اين ماه 
  .يدبشكه در روز رس ميليون  1/1به ميانگين 

  هند
 750 كاهش خام هند با  واردات نفت  فوريه،در ماه 

مواجه بوده  )درصد 18معادل (هزار بشكه در روز 
رسيد كه  ميليون بشكه در روز  4/3و به ميانگين 

 2014 يهژوئخام هند از  واردات نفتمقدار ترينپايين
خام  واردات نفت در مقايسه با سال گذشته. باشد مي
درصد  22هزار بشكه در روز معادل  970 هند

واردات فرآورده اين كشور . داشته است كاهش
هزار بشكه در روز معادل  40نسبت به ماه گذشته 

هزار  507داشته و به ميانگين  افزايشدرصد  8

تواند  دليل اين افزايش مي. بشكه در روز رسيد است
هزار  115نفتا باشد كه واردات  افزايش به علت 
درصد افزايش يافته  116روز معادل  بشكه در

 28صادرات فرآورده هند نيز در ماه فوريه . است
درصد نسبت به ماه  2هزار بشكه در روز معادل 

ميليون بشكه در روز  3/1گذشته افزايش يافته و به 
   .رسيد

   سازي تغييرات سطوح ذخيره
سازي تجاري  ح ذخيرهسط ،2015در فوريه 

ميليون بشكه كاهش  4/10، با OECDكشورهاي 
ميليون بشكه رسيد،  723,2نسبت به ماه گذشته به 

 4/146كه نسبت به سال گذشته در همين زمان 
ميليون بشكه افزايش داشته و از متوسط پنج سال 

مازاد . ميليون بشكه بيشتر است 4/74 ،گذشته
 5/106خام نسبت به متوسط پنج سال گذشته  نفت

ميزان ذخاير فراورده ميليون بشكه افزايش يافته و 
اين . پائين تراز متوسط پنج سال گذشته است 1/32

از تقاضا روز  9/60 استميزان ذخاير تجاري قادر 
روز  8/2و از متوسط پنج سال گذشته  را تأمين كند
هاي اوليه ماه مارس نشان داده. بيشتر است

با  OECDدهند كه ميزان كل ذخاير تجاري  مي
ميليون  1205ايش به سطح ميليون بشكه افز 4/23

بشكه رسيده و نسبت به سال گذشته در همين 
و نسبت به ) درصد 14(ميليون بشكه 3/143زمان 

 9/12(ميليون بشكه 9/137متوسط پنج سال گذشته 
از نظر تركيب، ذخاير . افزايش يافته اند) درصد
ميليون بشكه افزايش و ذخاير  1/27خام تجاري  نفت

ذخاير . بشكه كاهش يافته استميليون  7/3فراورده 
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ميليون بشكه   3/5با  تجاري نفت چين در ماه فوريه
ذخاير تجاري . رسيد 6/414افزايش به سطح 

ميليون بشكه كاهش و  2/5خام چين در اين ماه  نفت
  .ميليون بشكه افزايش يافت 5/10ذخاير فراورده 

  OECDكشورهاي 
 723,2به  در ماه فوريه OECDذخاير تجاري 

 4/10 ميليون بشكه رسيد كه نسبت به ماه ژانويه

اين ذخاير حجم . دهد نشان ميميليون بشكه كاهش 
ميليون  4/146نسبت به سال قبل در همين موقع 

از متوسط پنج سال گذشته  كهبشكه افزايش يافت 
  .ميليون بشكه بيشتر است 4/74
  
  

  )ميليون بشكه در روز( 2015يه روفتا پايان  OECDذخاير كشور هاي 
  2014ه فوري 2015ژانويه  /فوريهتغيير  2015يهروف 2014ژانويه 2014امبردس  

  1257  4/25 1365 13121340 نفت خام
  1320  - 8/35  1358  1394  1398  فراورده

  2577  - 4/10 2723 2733 2710  كل
  2/57  8/0 9/60 1/60 2/59 )روز(پوشش آتي

  اوپك : منبع                        

در منطقه خام  نفتروند افزايش ذخاير تجاري 
OECD  براي سومين ماه متوالي ادامه يافت و تا

ميليون بشكه رسيد، كه  1365پايان فوريه به سطح 
ميليون بشكه از زمان مشابه در سال قبل و  2/108
ميليون بشكه از متوسط پنج سال گذشته  5/106

بيشترين ميزان اين ذخاير در امريكا .  باالتر است
د اين قرار داشته و با افزايش قابل مالحظه تولي

. استشده ها همزمان كشور و تعميرات پااليشگاه

خام شاخص نيز از  هاي نفت بهيني پيشوضعيت 
همچنين  . سازي بوده است عوامل افزايش ذخيره

ميليون  2/38ذخاير فراورده تا پايان ماه فوريه  
ميليون بشكه رسيد كه  1358بشكه كاهش يافت و به 
شكه باالتر و ميليون ب  2/38نسبت به  سال گذشته 

ميليون بشكه كمتر  1/32از متوسط معمول فصلي 
  .است

 )ميليون بشكه( 2015يه روف، تا پايان ماهOECDتغييير سطوح ذخيره سازي در سه منطقه

  
  منطقه

  
  ذخاير) نفت خام+ فراورده(

    تغييرات نسبت به ماه قبل
  فراورده  نفت خام  كل ذخاير  نسبت به سال قبل

  +161  - 2/24  +9/22 -14673/1)780+687(  آمريكا
  -6/3  -9/4  +0/5  -6/3  883)371+512(  اروپا

  -1/11  -7/6  -5/2  -2/9  373)214+159(  آسيا پاسيفيك
  اوپك: منبع              

ها و افزايش   خام ورودي به پااليشگاه كاهش نفت
توليد داخلي نفت خام از عوامل عمده افزايش ذخاير 

عامل ديگري كه سبب . تجاري نفت امريكا مي باشد
افزايش ميزان ذخاير تجاري در امريكا شده است 
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با اين حال . است WTIنفت  بهيني پيشوضعيت 
. ذخاير فراورده امريكا در ماه فوريه كاهش يافت

فزايش تقاضا در داخل امريكا كه بيشتر ناشي از ا
افزايش مصرف بنزين و گازوئيل است، دليل اصلي 

  .كاهش سطح ذخاير فراورده در امريكا است

روز  8/0 تقاضاپوشش  هايدر ماه فوريه تعداد روز
روز رسيد   9/60نسبت به ماه قبل افزايش يافت و به 

ازمتوسط روز و  7/3كه از زمان مشابه در سال قبل 
  .روز بيشتر است 8/2پنج سال گذشته 

  
  

 2015يه روفتا پايان ماه ) روز(و ميزان تغيير OECDمقدار پوشش آتي منطقه 
  مقدار تغيير مقدار پوشش آتي  منطقه
  )نسبت متوسط تاريخي(+1/6  6/61  امريكا
 )نسبت به متوسط فصلي(-9/0  9/47  پاسيفيك -آسيا

 )نسبت متوسط تاريخي( -7/0  2/67  اروپا

  اوپك : منبع                                     

  اروپا و نروژ
دهد كه در ميزان اطالعات اوليه ماه فوريه نشان مي

ذخاير اروپا تغيير چنداني حاصل نشده و سطح 
ميليون بشكه رسيده  1063ذخاير اين منطقه به 

ميزان اين ذخاير نسبت به سال قبل در همين  . است

، و نسبت به )درصد 8/0(ميليون بشكه 6/8به زمان 
 7/3(ميليون بشكه 6/40متوسط پنج سال گذشته 

حاليكه ذخاير نفت خام در . كاهش يافته است) درصد
 9/4ذخاير فراورده و ميليون بشكه افزايش يافته 0/5

  .بشكه كاهش يافته است
 

  )ميليون بشكه(  2015 ونروژ تا پايان ژانويه EU-15ذخاير 
 2014فوريه  2015ژانويه /تغيير فوريه 2015فوريه 2015ژانويه 2014دسامبر 

  2/464  0/5 7/468 7/463 1/477نفت خام
  0/115  8/1 6/112 8/110 9/108  بنزين

  6/26  - 3/1 8/23 1/25 4/26  ميعانات ميان تقطير
 0/394 - 5/1 9/388 4/390 0/384  نفت كوره

 5/72 - 8/3 8/69 6/73 2/71  سوخت جت
 1/608 - 9/4 0/595 9/599 5/590  مقدار كل

SPR 6/1067 6/1063 7/1063 1/0  3/1072  
 Argus , Euroilstock:منبع
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افزايش عرضه از غرب افريقا و روسيه عامل افزايش  
سطوح ذخاير نفت در اين منطقه بوده و افزايش 

سطح خام مانع از افزايش بيشتر  پااليش نفت
ظرفيت پااليش در اروپا . شده است ها سازي هذخير

هزار بشكه در روز افزايش   345نسبت به ماه قبل 
ميليون بشكه در روز رسيد، كه  7/10يافت و به 

. است 2012باالترين ميزان نسبت به سپتامبر سال 
درصدي  4/89برداري  اين افزايش ضريب بهره

 9/2 دهد كه ميرا نشان اين منطقه  يهاپااليشگاه
ذخاير فراورده در . درصد از ماه پيش بيشتر است

ميليون بشكه كاهش يافت، كه  9/4ماه فوريه 
ي ماه ژانويه ا يليون بشكهم 4/9برخالف افزايش 

ها، ذخاير بنزين افزايش و  در ميان فراورده. است
سطوح ذخاير نفتا، ميعانات و نفت كوره كاهش يافته 

كا سبب گرديد تا صادرات كاهش دما در امري. است
ميعانات به اروپا  كاهش يابد، و افزايش توليد 
. ميعانات در اروپا برداشت از ذخاير را محدود نمود

همچنين افزايش صادرات نفت كوره به سنگاپور، 
 8/3سبب كاهش سطوح ذخاير نفت كوره به ميزان 

  .ميليون بشكه در ماه فوريه شد
   امريكا

رس نشان ميدهند كه ميزان اطالعات اوليه ماه ما
ميليون بشكه  4/23ذخيره سازي در امريكا با 

ميليون بشكه افزايش يافت و نسبت  1205افزايش به 
 ميليون بشكه 3/148به سال گذشته در همين دوره 

و نسبت به متوسط پنج سال گذشته ) درصد14(
  .افزايش يافته است) %9/12( ميليون بشكه 9/139

ميليون بشكه افزايش و  1/27 خام سطح ذخاير نفت
ميليون بشكه كاهش  7/3فراورده طي همين مدت 

خام امريكا در  ميزان ذخايرتجاري نفت. يافته است
 4/471ميليون بشكه افزايش  به  1/27ماه مارس با 

ميليون بشكه رسيد كه نسبت به زمان مشابه سال 
ميليون بشكه و از متوسط پنج سال  7/87قبل 

تداوم توليد . ليون بشكه باالتر استمي 8/97گذشته 
و افزايش  WTIنفت  بهيني پيشنفت و وضعيت 
ميليون بشكه در روز، عوامل  2/7واردات به ميزان 

در كوشينگ . اندعمده افزايش ذخاير امريكا بوده
اوكالهما، همچنان ميزان ذخاير رو به افزايش است و 

ه ميليون بشك 60تا آخر دسامبر سطح ذخاير نفت به 
ميليون بشكه بيشتر  11رسيد كه نسبت به ماه فوريه 

سازي سريع نفت در امريكا،  بر خالف ذخيره. است
ميليون بشكه تا پايان ماه  7/3ميزان كل فراورده 

. ميليون بشكه رسيد 9/733مارس كاهش يافت و به 
 يسطح ذخاير بنزين در اين ماه بدليل افزايش تقاضا

كه كاهش يافت و به بش نميليو 9/10اين فراورده 
 ميليون بشكه 2/8ميليون بشكه رسيد كه  1/229
 5/8نسبت به زمان مشابه در سال قبل و ) 7/3%(

بيشتر از متوسط پنج سال ) %9/3( ميليون بشكه
  .گذشته است
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  )ميليون بشكه(  2015زميني امريكا تا پايان مارس رذخاير درون س
 

 مارس به فوريهتغيير  2015مارس 2015يهروف 2015ژانويه 
2015  

 2015مارس 

  7/383  1/27  4/471 5/4214/444 نفت خام
  9/220  -9/10  1/229 1/240 6/239 بنزين
  9/115  2/4  2/127 0/123 0/132 نفتا

 4/36 8/1 3/349/397/38  ميعانات ميان تقطير

 0/36 -4/2 5/381/397/36  نفت كوره
  1/1057  4/23  4/1205 0/1182 3/1183  كل فراورده

 9/695 0/0 0/6910/6910/691  )نفت خام و فراورده هاي اصلي( كل
اداره اطالعات انرژي امريكا: منبع

  ژاپن
سطح ذخاير تجاري ژاپن در ماه فوريه براي  

ميليون بشكه كاهش به  2/9متوالي با چهارمين ماه 
با اين كاهش، ميزان . ميليون بشكه رسيد 2/145

از  )%9/1(ميليون بشكه 8/2ذخاير تجاري اين كشور 
ميليون  4/11زمان مشابه نسبت به سال پيش و 

نسبت به متوسط پنج سال گذشته ) %3/7(بشكه
 5/2خام  در اين حال ميزان ذخاير نفت. تر است پائين
ميليون بشكه كاهش  7/6ون بشكه و فراورده ميلي

  . يافته است
خام ژاپن براي  در ماه ژانويه، ذخاير نفت تجاري نفت

ميليون  4/84چهارمين ماه متوالي كاهش يافت و به 
در اين سطح ميزان ذخاير نفت خام . بشكه رسيد

نسبت به همين زمان ) %9/2(ميليون بشكه  4/4ژاپن 
هزار  50افزايش . استدر سال گذشته پائين تر 

اي در بخش پااليش عامل مهمي در كاهش بشكه

خام، مانع  خام بوده و افزايش واردات نفت ذخاير نفت
. خام در ژاپن شده است از كاهش بيشتر ذخاير نفت

خام براي توليد  مستقيم نفت ندر ماه فوريه سوزاند
هزار بشكه در  4/161برق با دو درصد كاهش به 

سبت به همين زمان در سال گذشته روز رسيد كه ن
   .درصد كاهش يافته است 4/42

ذخاير فراورده بدليل افزايش مصرف داخلي به 
هزار بشكه در روز و كاهش واردات  350ميزان 

ميليون بشكه كاهش  7/6فراورده در ماه فوريه، با 
سطوح ذخاير تمامي . ميليون بشكه رسيد 8/60به 

هزار  20افزايش توليد ها بجز بنزين كه با فراورده
ميليون بشكه در  96/0بشكه در روز  توليد  آن به 

  .روز رسيد، در ماه فوريه كاهش يافت
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 )ميليون بشكه(2015يهژانوذخاير ژاپن تا پايان
به  2015تغيير ژانويه 2015ژانويه 2014دسامبر 2014نوامبر 

  2014دسامبر 
 2014ژانويه سال 

  8/88  -5/2 4/84 8/929/86نفت خام
  0/8  -4/1  6/10  0/11  3/9  بنزين
  0/8  -4/1 6/10 1/12 4/11 ديزل

 6/25 -0/328/295/254/4  جت سوخت
 3/59 -2/156/145/131/1  كل فراورده

 3/59 -0/685/678/607/6  **)هاي اصلي خام و فراورده نفت( كل
  هاي اصليفقط شامل فراورده**: در پايان ماه، *: 
 وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن: منبع

  چين
ميليون  5/19ذخاير تجاري چين در پي افزايش 

ميليون  3/5اي ماه ژانويه، در ماه فوريه نيز بشكه
با اين . ميليون بشكه رسيد 0/403بشكه افزايش و به 

 6/11حال ميزان اين ذخاير نسبت به سال گذشته 
 5/255ذخاير نفت خام با . ميليون بشكه كمتر است

ميليون بشكه  5/10ميليون بشكه و ذخاير فراورده با 
كاهش واردات . سيدميليون بشكه ر 5/147افزايش به 

و كاهش توليد نفت خام اين كشور ) درصد 7/8(نفت 

خام چين در ماه  عوامل عمده كاهش ذخاير نفت
سال جديد چيني و افزايش حمل و نقل . فوريه است

مسافران سبب افزايش تقاضاي بنزين و كاهش 
متوقف . شدذخاير بنزين اين كشور درماه فوريه 

قف عمليات و تو يهاي زيرساختپروژه نشد
پااليشي نيز سبب كاهش تقاضاي گازوئيل و افزايش 

  .ذخاير اين فراورده در اين ماه بوده است

 )ميليون بشكه( 2015تجاري چين تا پايان فوريه  ذخاير

 2014فوريه   تغيير فوريه به ژانويه 2015فوريه 2015ژانويه 2014دسامبر 

  7/247  -2/5  5/255  1/2507/260 نفت خام
  5/59  -1/9 1/47 2/56 8/53 بنزين
  1/92  5/18 0/86 5/67 2/61 ديزل

 3/15 1/133/134/141/1  جت كروزين
  9/166  5/10  5/147  1/1280/137  كل فراورده

 6/414 2/3787/3970/4033/5 كل
 دبير خانه اوپك: منبع

 Antwerp)-Rotterdam-ARA(Amsterdamسنگاپور و 

در پايان ماه فوريه ذخاير فراورده در سنگاپور با 
ميليون بشكه رسيد  8/47هزار بشكه افزايش به  200

نسبت به همين ) درصد 4/11(ميليون بشكه 9/4كه 
در ماه فوريه . زمان در سال گذشته بيشتر است
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هزار بشكه افزايش  800تقطير با سطح ميعانات ميان 
ميليون بشكه افزايش و ميعانات سبك با  4/12به 

. ميليون بشكه رسيد 4/13ميليون كاهش به  2/1
تقاضاي ضعيف حمل نقل دريائي سبب گرديد ذخاير 

ميليون  22هزار بشكه افزايش و به  600باكوره  نفت
از ) درصد 4/11(ميليون بشكه 9/4بشكه برسد كه 

  .فراورده نسبت به سال پيش باالتر است سطح اين

پس از دو ماه  ARAسطح ذخاير فراورده در 
ميليون بشكه  2/1افزايش متوالي، در ماه فوريه با 

ميليون بشكه رسيد كه نسبت به سال  7/40كاهش به 
 8/34(ميليون بشكه 5/10گذشته در همين زمان 

  .باالتر است) درصد

 )ميليون بشكه( 2015تا پايان ژانويه  ARAتجاري  ايرذخ

 2014يه روتغيير نسبت به ف  2015فوريه به ژانويهتغيير 2015يهروف  

  -1/0-7/0  5/7  بنزين
  3/8  3/1  0/23  نفت گاز

 2/0-2/46/1  نفت كوره

 5/10-7/402/1  نفتا

  -1/0-7/0  5/7  كل 
دبير خانه اوپك: منبع

   عرضه جهاني نفت
وپك كه در ماه براساس آخرين گزارش ماهانه ا

عرضه نفت كشورهاي  .آوريل منتشر گرديد
ميليون بشكه در روز افزايش  17/2غيراوپك با 

ميليون  49/56نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
شود در  بيني مي پيش. بشكه در روز رسيده است

افزايش عرضه نفت كشورهاي غيراوپك  2015سال 
هزار بشكه در روز نسبت به سال  680حدود به 

ه گزارش ماه قبل بيني نسبت ب اين پيش. درسب 2014
نشان هزار بشكه در روز كاهش  165اوپك حدود 

رود توليد نفت از منابع نامتعارف  انتظار مي. دهد مي
هاي  در آمريكا و كانادا در پي كاهش تعداد دكل

  . حفاري فعال، درماههاي آتي با كاهش مواجه شود
در ماه مارس توليد نفت خام كشورهاي اوپك با 

ميليون بشكه  79/30اي به  كههزار بش 810افزايش 
هاي  در نتيجه براساس گزارش. در روز رسيده است

ماه مارس با افزايش  اوليه عرضه جهاني نفت در
ميليون بشكه در  52/94هزار بشكه در روز به  900

  .روز رسيده است
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  )يليون بشكه در روزم(تغييرات عرضه نفت كشورهاي غير اوپك در مناطق مختلف 
 

  اوپك : منبع            

  برآورد عرضه نفت آمريكا
براساس گزارش ماهانه اوپك عرضه نفت آمريكا در 

ميليون بشكه در روز  64/1با افزايش  2014سال 
ميليون بشكه در  88/12نسبت به سال قبل از آن به 

از اين ميزان افزايش، سهم افزايش . روز رسيده است
ميليون بشكه در روز  12/1توليد از منابع نامتعارف 

از ناحية خليج توليد  2014در سال . بوده است
ميليون بشكه در  39/1مكزيك به طور ميانگين حدود 

مربوط به ماه نيز توليد  حداكثرروز بوده كه 
. ميليون بشكه در روز است 46/1دسامبر و حدود 

هاي جديد در خليج مكزيك در  برداري از پروژه بهره
باعث شده در ماههاي  2014چهار ماه آخر سال 

  . پاياني اين سال توليد از اين ناحيه حداكثر شود
ميانگين  2015در ماه ژانويه سال  شده كه بيني  پيش

ميليون بشكه در  44/13 الغ بربتوليد نفت امريكا 
با در اين ماه خام  د كه ميانگين توليد نفتاشروز ب

ميليون بشكه در  19/9 بهاي  هزار بشكه 135كاهش 
ها از جمله  توليد نفت در اكثر ايالت. رسيدروز 

داكوتاي شمالي، آالسكا و خليج مكزيك كاهش 
يابد و اين در حالي است كه توليد نفت در ايالت  مي
  .يابد گزاس افزايش ميت

  برآورد عرضه نفت روسيه
 70با رشد  2014عرضه نفت روسيه نيز در سال 

ميليون بشكه در روز  58/10در روز به   هزار بشكه
  سهميزان عرضه نفت روسيه در . رسيده است

، 59/10به ترتيب  2014هاي اول تا چهارم سال  ماهه
وده ميليون بشكه در روز ب 65/10و  55/52،10/10

  .است
با  2015رود توليد نفت روسيه در سال  انتظار مي

ميليون  54/10اي در روز به  هزار بشكه 30كاهش 
هاي مالي و  رغم تحريم علي. بشكه در روز برسد

خام، توليد نفت روسيه درماه  هاي پايين نفت قيمت
ميليون بشكه در روز رسيد هر چند  71/10مارس به 

اين كشور در ماههاي  بيني وضعيت توليد نفت پيش
  . آتي با شرايط عدم اطمينان روبرو است
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  برآورد عرضه نفت برزيل
، حدود 2015ميزان رشد عرضه نفت برزيل در سال 

شود كه اين  هزار بشكه در روز تخمين زده مي 160
هزار بشكه در  260نرخ رشد در سال گذشته حدود 

يان ذكر است شركت پتروبراس شا. روز بوده است
برداري  در ماههاي آتي از چندين پروژه خود بهره

همچنين اين شركت در ماه مارس خبر . خواهد كرد
   .از كشف يك اليه نفتي جديد در ميدان ليبرا داد

  خام اوپك  عرضه نفت
خام اوپك در  براساس گزارش منابع ثانويه توليد نفت

ميليون بشكه در روز رسيد كه  79/30ماه مارس به 

هزار بشكه افزايش  810نسبت به ماه قبل از آن 
 مربوط بهبيشتر اين افزايش توليد . دهد نشان مي

  . كشورهاي عربستان سعودي و عراق بوده است
  عرضه جهاني نفت

از آن است كه عرضه جهاني  برآوردهاي اوليه حاكي
 هزار بشكه در روز 90نفت در ماه مارس با افزايش 

سهم  .ميليون بشكه در روز رسيده است 52/94به 
درصد  6/32توليد اوپك از كل عرضه نفت جهان به 

درصد  6/0رسيده است كه نسبت به ماه قبل از آن 
  . دهد افزايش نشان مي

  )ميليون بشكه در روز(عرضه نفت كل جهان و كشورهاي اوپك  

   تقاضاي جهاني نفت
، رشد تقاضاي نفت در جهان با اندكي 2014در سال 

هزار بشكه  950كاهش نسبت به گزارش قبلي اصالح و 
گردد تا بيني مي ، پيش2015براي سال . اعالم گرديد

تقاضاي نفت در جهان عليرغم بازنگري افزايشي 

اروپا و امريكا كه با بازنگري  OECDتقاضاي منطقه 
ميليون  17/1منفي در ساير نقاط جهان بي اثر شد، به 

بشكه در روز برسد كه نسبت به گزارش ماه قبل تغييري 
  .نكرده است

  )ميليون بشكه(OECDدر منطقه  2015و  در  2014 تقاضاي نفت جهان در سال
سه ماهه   2013 

  2014اول 
 سه ماهه 

  2014 دوم
 سه ماهه

  2014سوم
  چهارمسه ماهه   در صد تغيير  رشد  2014  2014

  35/0  09/0  17/24  68/24 37/24 76/23 87/23 09/24 امريكا
  - 36/1  -19/0  51/13  55/133 90/13 58/13 01/13 70/13 اروپا

  -17/2  -18/0  14/8  35/8  70/7  66/7  8/85  32/8  آسيا پاسيفيك
  - OECD  10/46  73/45  99/44  98/45  57/46  82/45  28/0-  61/0كل
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  امريكا OECDتقاضاي 
هاي مربوط به تقاضاي نفت در امريكا، نشان آخرين داده

دهد كه تقاضاي نفت امريكا نسبت به همين ماه در مي
اين تحوالت . درصد افزايش يافته است 8/1سال قبل 

بخصوص ( 2014ادامه روند رشد تقاضاي نفت در سال 
است و تا حدي ناشي از كاهش ) چهارمسه ماهه در 
،  از 2015در ژانويه . هاي بنزين و گازوئيل است قيمت

هزار بشكه در  500زايش ها، اففراورده لحاظ تقاضاي
بنزين نسبت به سال قبل در همين ماه با تقاضاي روز 

جايگزيني ( كاهش تقاضاي ميعانات و پروپان و پروپيلن
افزايش تقاضاي بنزين با . جبران شده است) سوخت

افزايش ميزان مسافت طي شده همخواني داشته و ناشي 
  .هاي پائين سوخت است از قيمت

فوريه و دماي پائين غيرمنتظره، اطالعات اوليه ماه 
در اين . نشان داد افزايش اندك تقاضا در ماه فوريه را

ماه تقاضاي بنزين و گازوئيل از ماه مشابه در سال قبل 
كمتر و تقاضاي ميعانات و سوخت جت افزايش داشته 

  .است
درصدي  4اطالعات اوليه ماه مارس رشد قابل مالحظه 

ل در همين موقع را نشان نسبت به ماه مشابه به سال قب
در اين ماه رشد تقاضاي بنزين و سوخت جت . دهند مي

با كاهش تقاضاي سوخت پسماند و ميعانات در اين ماه 
به  2015تقاضاي نفت امريكا در سال . جبران شده است

شدت به وضعيت اقتصاد اين كشور در اين سال وابسته 
 است و نسبت به گزارش ماه قبلي و در وضعيتي كه

هاي موجود در هاي نفت پائين است، ريسكقيمت
خصوص تقاضاي نفت عمدتا مثبت و تمايل به افزايش 

  .تقاضاي نفت دارند

 تغييرات سال به سال مصرف نفت امريكا

  
  )2015آوريل (گزارش ماهانه اوپك: منبع

تقاضاي نفت مكزيك در ماه فوريه همچنان با كاهش 
ها كاهش  همراه  بوده و تقاضا براي تمامي فراورده

نفت كوره به دليل جايگزيني با گاز طبيعي با . يافت
 2015براي سال . بيشترين كاهش مواجه بوده است

شود تقاضاي نفت مكزيك اندكي كاهش يابد بيني مي پيش

تقاضاي نفت در  هاي موجود در خصوص و ريسك
جهت كاهش در و مقايسه با گزارش ماه قبل عمدتا منفي 

  .باشندتقاضاي نفت مي
بر اساس آخرين اطالعات ماه ژانويه در كانادا،  تقاضاي 

ها بخصوص در بخش حمل  نفت با كاهش انواع فراورده
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تقاضاي اين بخش مواجه شده است كه عمدتاً و نقل 
  . تاس بدليل هواي سرد كاهش يافته

، 2014امريكا در سال  OECDتقاضاي نفت منطقه 
هزار بشكه در روز افزايش يافته  90نسبت به سال قبل 

  شود تا تقاضاي نفت منطقهبيني مي همچنين پيش. است
OECD  210،  2014نسبت سال  2015امريكا در سال   

   .هزار بشكه در روز افزايش يايد
OECD اروپا   

اروپا كه از ماه دسامبر  OECDافزايش تقاضا در منطقه 
شروع شده بود، در دو ماه ابتدائي سال  2014سال 
نيز ادامه يافته و تحت تاثير عوامل مختلفي از  2015

جمله قيمت هاي كنوني نفت كه منجر به افزايش تقاضاي 
اي  گرديد و بهبود وضعيت  در بخش حمل نقل جاده

العات اط. هايي از اين منطقه  بوداقتصادي در بخش
آلمان، فرانسه، ايتاليا و (چهار كشور بزرگ اين منطقه

دهد كه تقاضاي نفت اين كشورها نشان مي) انگليس
در صد افزايش  9/1نسبت به سال گذشته در همين زمان 

يافته و به جز نفت كوره كه با كاهش تقاضا مواجه بوده 

روند . است، تقاضاي ساير فراورده ها افزايش يافته است
تقاضاي نفت در بيشتر كشورهاي داراي بدهي،  كاهشي

روند مخالف بخود گرفته و تقاضاي نفت در اسپانيا و 
يونان نسبت به سال پيش در اين موقع افزايش قابل 

  . مالحظه داشته است
توانند در بهبود و ارتقاء عواملي مهم ديگري كه مي

اي  تاثير قابل مالحظه OECDتقاضاي نفت منطقه 
بهبود (افزايش توليد صنعتي و فروش خودروبگذارند، 

. در اين منطقه است) ماه متوالي تا فوريه 18فروش براي 
ل يدر مسا هاي قبل ريشه ها كاهشي مانند ماه ريسك

هاي حل نشده برخي اين مسايل شامل بدهي. مالي دارند
هاي رياضتي جاري و از كشورهاي اين منطقه، سياست

با . باشداي نفت در اروپا ميهاي سنگين بر تقاض ماليات
اين حال نسبت به گزارش پيشين، انتظار بهبود تقاضاي 

افزايش يافته  2015براي سال  OECDنفت در منطقه 
تاثير تحوالت اقتصادي اين منطقه و  است و تحت

  .وضعيت جاري قيمت نفت است

  )آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگليس(OECDتقاضاي نفت چهار كشور بزرگ منطقه 
  2014در صد تغيير نسبت به فوريه   2014تغيير نسبت به فوريه  2014فوريه 2015فوريه  هزار بشكه

  460 401 59  6/14 (LPG)گاز مايع
  - 1/0  -1 1073 1072 بنزين
  0/5  35 697 732  نفت سفيد/جت

  5/1  47 3144 3192  گازوئيل/نفت گاز
  - 2/9  -26 284 258 نفت كوره

  1/1  11 1013 1024  هاساير فراورده
  9/1  126 6612 6738 مقدار كل

  )2015اوريل (نشريه ماهانه دبير خانه اوپك: منبع
هزار بشكه در  180، تقاضاي نفت اروپا 2014در سال 

  2015شود تا در سال روز كاهش يافت و پيش بيني مي
 60نه به شدت سال قبل و به مقدار كمتر نيز هر چند 

  .هزار بشكه در روز كاهش يابد
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OECD آسيا پاسيفك  
 8/2تقاضاي نفت ژاپن نسبت به ماه فوريه  درسال پيش 

هاي مختلف با در صد كاهش يافت و تقاضاي فراورده 
تقاضاي نفت و نفت كوره . تحوالت متفاوتي همراه گرديد

به منظور توليد برق با جايگزيني با گاز طبيعي و ذغال 
، و تا حدودي LPGسنگ با كاهش و تقاضاي نفت، 
به نظر . اي همراه بودسوخت جت با افزايش قابل مالحظه

 رسد كه مبناي رشد تقاضا نفت ژاپن با فاصله گرفتنمي
از مصرف نفت و نفت كوره براي توليد برق بر 

 .هاي پتروشيمي در اين كشور متمركز شده است فعاليت
ژاپن، نسبت به  2015نماي ريسك سال دور
هاي ماه قبل تغييري نيافته است و تحت تاثير  بيني پيش

اي  اين كشور هاي هستهآغاز فعاليت بخشي از نيروگاه
  .قرار دارد 2015در سال 

 تقاضاي داخلي نفت ژاپن
  2014در صد تغيير نسبت به فوريه   2014تغيير نسبت به فوريه 2015فوريه  هزار بشكه

  582 18 1/3 (LPG)گاز مايع
  8/2 25 910 بنزين
  6/1 14 892 نفتا

  5/46 27 84  سوخت جت
  -5/2 -16 611  نفت سفيد
  1/3 19 625  نفت گاز

  -5/13 -110 702  نفت كوره
  6/11 7 71  ساير فراورده ها

  -0/42 -119 165  سوزاندن مستقيم 
  - 8/2 -136 4641  مقدار كل

  )2015اوريل (نشريه ماهانه دبير خانه اوپك: منبع
در كره جنوبي تقاضا با افزايش قابل مالحظه نسبت به 

هاي  شايان توجه فعاليتافزايش . سال پيش شروع شد
پتروشيمي كه منجر به افزايش براي تقاضاي نفتا و 

LPG  گرديد بخش مهمي از اين افزايش تقاضا را
تقاضا براي سوخت در بخش حمل و . دهدتوضيح مي

انداز مصرف  چشم. نقل و بخصوص بنزين، افزايش يافت
نسبت به سال پيش  2015نفت در كره جنوبي در سال 

  .هاي ماه قبل است بيني ته و همانند پيشتغييري نداش
پاسيفيك  در سال -آسيا OECDمصرف نفت در منطقه 

كاهش . هزار بشكه در روز كاهش يافت 180، 2014
نيز ادامه  خواهد يافت، هر چند با  2015تقاضا در سال 

خواهد  هزار بشكه در روز 120در حدود  كهكمتر  شدتي
  .بود

  هند  :OECD-Nonكشورهاي 
مقايسه با ماه فوريه در تقاضاي هند براي نفت در 

هزار  350معادل  2014دوره زماني مشابه در سال 
بشكه در روز افزايش داشت كه از ماه اوت سال 

باالترين ميزان افزايش در تقاضاي هند براي  2012
شود، اين در حالي است كه كل  نفت محسوب مي

بشكه  ميليون 10/4مصرف نفت هند در اين ماه به 
افزايش تقاضا براي نفت به دليل رشد . در روز رسيد

ماه گذشته  18و بنزين بود كه طي  LPG يتقاضا
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همچنين تقاضا . اي داشته است افزايش قابل مالحظه
تي طي ماه حرار ديزل و نفت سوختبراي مصرف 

  .فوريه افزايش يافت
افزايش تقاضاي هند براي بنزين طي ماه فوريه براي 

هزار بشكه  500در تاريخ اين كشور به  دومين بار
در روز رسيد كه در مقايسه با دوره زماني مشابه 

درصد  8هزار بشكه در روز يا  80، 2014در سال 
هواي مساعد در  به دليلدهد كه  افزايش نشان مي

اي توسط  طول اين ماه و افزايش مسافرتهاي جاده
فروش خودروهاي . وسايل نقليه شخصي بوده است

ي طي ماه فوريه هشت درصد رشد داشت و شخص
 ستگاهدميليون  2/1نيز فروش وسايل نقليه دوچرخ 

عليرغم افزايش چهار برابري ماليات . را تجربه كرد
  . بر سوخت تقاضاي بنزين بشدت افزايش يابد

تحول قابل توجه ديگر در ماه فوريه رشد مصرف 
LPG  است كه در مقايسه با دوره مشابه در سال
درصد  8هزار بشكه در روز يا  40به ميزان  2014

موانع قانوني  حذفافزايش داشت كه دليل اصلي آن 
. باشد و افزايش مصارف خانگي مي LPGمصرف 

همچنين طي ماه فوريه تقاضاي كشور هند براي 
ت ديزل برخالف وضعيت معمول سوخمصرف 

افزايش . فصلي در حد قابل توجهي افزايش يافت
هاي تابستان  ديزل معموالً طي ماهتقاضاي هند براي 

تقاضاي براي ديزل طي ماه . روند صعودي دارد
درصد در مقايسه  8هزاربشكه يا  110فوريه معادل 

افزايش يافت كه اين  2014با زمان مشابه در سال 
تابحال بوده  2013بيشترين افزايش از ژانويه سال 

  . است

ر نيز طي ماه فوريه د سوخت حرارتيتقاضا براي 
اي افزايش داشت كه دليل آن  حد قابل مالحظه

هاي پتروشيمي به منظور  افزايش مصرف در بخش
 سوخت حرارتي درتقاضا براي . باشد توليد برق مي

در مقايسه با دوره زماني مشابه در  2015فوريه 
 32هزار بشكه در روز يا  72معادل  2014سال 

  . داشت رشددرصد 
  چين :  OECD-Nonكشورهاي 

تقاضاي كشور چين براي نفت  2015ماه فوريه  طي
هزار بشكه در روز افزايش يافت كه  340معادل 

عليرغم كاهش شتاب رشد اقتصادي در اين كشور 
مشخصه ساختار تقاضاي چين . وقوع يافته است

براي نفتخام، افزايش تقاضاي اين كشور براي 
اي و همچنين  مصرف بنزين در وسايل نقليه جاده

جهت مصرف در صنايع  LPGاي تقاضا بر
با اين حال تقاضا براي . پتروشيمي اين كشور است

جايگزيني آن  بدليلكاهش يافت كه سوخت حرارتي 
با گاز طبيعي و زغال سنگ بخصوص در بخش 

  . صنعت بوده است
در مقايسه  2015طي ماه فوريه  LPGتقاضا براي 

 75به ميزان  2014با دوره زماني مشابه در سال 
  . درصد افزايش يافت 7ر بشكه در روز يا هزا

در مقايسه با  2015تقاضا براي بنزين طي فوريه 
هزار  47معادل  2014دوره زماني مشابه طي سال 

. درصد افزايش يافت 2بشكه در روز يا 
فروشي بنزين طي ماه فوريه بعلت سال نو  خرده

ها در اين رابطه داراي رونق  چيني و افزايش رانندگي
براساس اعالم انجمن سازندگان خودرو چين   .بود
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در مقايسه با  2015فروش خودرو طي ماه فوريه 
درصد افزايش يافت و  6مدت مشابه سال قبل 

) مصرف باالي سوخت( SUVخودروهاي نوع 
درصدي فروش طي ماه فوريه را تجربه  94افزايش 
  . نمودند

تقاضاي كشور چين براي ديزل طي ماه فوريه در 
هزار  210با  2014با مدت مشابه طي سال مقايسه 

آن درصد كاهش روبرو بود، علت اصلي  6بشكه يا 
ها، و در رابطه  كاهش فعاليت در معادن، كارخانهنيز 

. با ايجاد زيرساختها طي تعطيالت سال نو چين بود
انتظار مي رود تقاضا براي سوخت ديزل بعد از 
خاتمه تعطيالت افزايش يابد كه از جمله داليل آن 

  . هاي خط آهن و حمل و نقل ريلي است توسعه پروژه
هاي صنعتي و كاهش حاشيه سود  كاهش فعاليت

  (Teapot Refineries)كوچك هاي در مقياس پااليشگاه
طي سوخت حرارتي سبب كاهش رشد تقاضا براي 

در مقايسه با مدت مشابه طي سال  2015ماه فوريه 
  .  درصد شد 22هزار بشكه يا  170گذشته به ميزان 

با توجه به پيش بيني كاهش روند رشد اقتصاد چين 
هائي كه مي تواند به كاهش مصرف  اريذو سياستگ

چشم انداز تقاضاي چين براي . ودسوخت منتهي ش
متقابالً . شود متوازن برآورد مي 2015نفت طي سال 

امكان بالقوه  حاكي ازتوسعه بخش پتروشيمي 
  . استكشور چين در افزايش تقاضا براي نفت 

،  2014تقاضا براي نفت در كشور چين طي سال 
هزار بشكه در روز افزايش يافت در حاليكه  400

معادل  2015پيش بيني افزايش تقاضا براي سال 
  . استهزار بشكه در روز  310

  خاورميانه :  OECD-Nonكشورهاي 
 2015هاي نفتي طي فوريه سال  تقاضا براي فرآورده

خام  استفاده مستقيم از نفتافزايش داشت در حاليكه 
دهنده  كه نشان ،هزار بشكه در روز كاهش يافت 40

درصدي كاهش تقاضا براي سوخت  11كاهش 
خام در مقايسه با مدت مشابه سال  مستقيم نفت

از سوي ديگر تقاضا براي . باشد مي 2014
. وسايل نقليه در حال افزايش بود هاي سوخت

ازوئيل در بطوريكه مصرف سوخت جت، بنزين و گ
 21به ترتيب  2014مقايسه با مدت مشابه در سال 

هزار بشكه در روز افزايش  61هزار و  66هزار، 
تقاضا براي نفت در عربستان سعودي طي . يافتند

 2014در مقايسه با مدت مشابه سال  2014فوريه 
درصد افزايش  8هزار بشكه در روز يا  160معادل 
  . يافت

عراق همچنان رو به  تقاضا براي نفت در كشور
در  2015كاهش است بطوريكه طي ماه فوريه 

 110، معادل 2014مقايسه با مدت مشابه در سال 
. درصد كاهش يافت 16هزار بشكه در روز يا 

تقاضاي نفت به منظور توليد ديزل جهت استفاده در 
  .باشد بخش حمل و نقل و بخش صنعت مي

، 2014تقاضا براي نفت در خاورميانه طي سال 
هزار بشكه در روز افزايش داشت كه با  250معادل 
  . برابر است 2015بيني افزايش تقاضا در سال  پيش

  آسيا : OECD-Nonتقاضاي 
تقاضا براي نفت طي ) چين تايپه(در كشور تايوان 

زماني مشابه  دورهدر مقايسه با  2015ماه فوريه 
اكثر . درصد كاهش يافت 7در حدود  2014در سال 
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هاي نفتي مانند  فرآورده كاهش در رابطه بااين 
بخش عمده  ،گرچه صادرات. است سوخت حرارتي

 2015اما طي سال  دهد تشكيل مياقتصاد تايوان را 
رود كه رشد صادرات در اين كشور تنها  انتظار مي

اين در حالي است كه در مدت  ،داشيك درصد ب
رشد صادرات تايوان  2014مشابه زماني در سال 

رود تقاضا براي  از اينرو انتظار مي. دودرصد ب 74/2
  . كاهش يابد 2015نفت در كشور تايوان طي سال 

در كشور اندونزي آخرين آمار نشان دهنده افزايش 
در اماكن  LPG. و گازوئيل است LPGتقاضا براي 

مسكوني مصرف دارد و گازوئيل در بخش صنعت 
و  بنزين، گازوئيل. گيرد مورد استفاده قرار مي

استفاده  سوخت جت نيز در بخش حمل و نقل مورد
  . دارند

-Nonتقاضا براي نفت در كشورهاي رود  انتظار مي

OECD  هزار بشكه در  260، معادل  2015طي سال
مبني بر رشد  2015بيني سال  پيش. بدروز افزايش يا

هزار بشكه در روز در مقايسه با مدت مشابه  260
  .مي باشد 2015زماني در سال 

  
  هاي نفتي وعمليات پااليشي بازار فرآورده

هاي نفتي در حوزه آتالنتيك در ماه  بازار فرآورده 
تاثير بازار بنزين، پيش از  مارس، بيشتر تحت

عالوه براين، عرضه . فرارسيدن فصل رانندگي بود
هاي نفتي، به دليل انجام تعميرات  انواع فرآورده

 يد در برخيهاي ناگهاني تول اي وسيع و توقف دوره
اين . ها با كاهش روبرو شده بود هاپااليشگ از

يافتن فصل سرما، تقاضا   درحالي بود كه با پايان

هاي قبل  ي نسبت به ماهحرارتهاي  براي سوخت
كاهش يافته بود، لذا سودهاي پااليشي با تغيير 

  .هاي قبل مواجه نشدند چنداني نسبت به ماه
، تحت تاثير افزايش هاي نفتي در آسيا، بازار فرآورده
تقطير در  هاي نفتي سبك وميان تقاضا براي فرآورده

عالوه براين، انتشار برنامه تعميرات . منطقه بود
اي در آينده نزديك، باعث افزايش بيشتر  دوره
  .ها و سودهاي پااليشي در آسيا شد قيمت

، پيش از فرارسيدن تقاضاي شديد بنزين در امريكا
ماه فوريه، باعث رونق در فصل رانندگي، همانند 

اين در حالي بود كه . هاي نفتي گرديد بازار فرآورده
انجام تعميرات فصلي در برخي واحدهاي توليد 
بنزين، عرضه اين فرآورده سبك نفتي را با كاهش 

در مقابل، با پايان يافتن فصل سرما، . روبرو كرد
هاي گرمايشي با كاهش  تقاضا براي سوخت

تاثير اين عوامل،  تحت. چشمگيري مواجه شد
 تگزاس خام وست سودهاي پااليشي براي نفت

دالر در هر  12دالر كاهش به  5/0اينترمديت با  
  .بشكه رسيد

با فراهم شدن فرصت صادرات بنزين به  در اروپا
رغم  نواحي ديگر، از جمله امريكا و غرب افريقا، علي

تقطير،  هاي ميان كاهش تقاضا براي فرآورده
خام برنت با يك دالر  پااليشي براي نفتسودهاي 
  . دالر در هربشكه بالغ گرديد 3/7افزايش به 
تقاضاي شديد براي بنزين و انواع  در آسيا
هاي ميان تقطير، همراه با برآورد تعميرات  فرآورده

هاي آتي، باعث افزايش سودهاي  اي در هفته دوره
دالر و  9/0خام دبي به ميزان  پااليشي براي نفت
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  .خام شد نفتدالر در هر بشكه براي اين  6/3سيدن به سطح ر

  عمليات پااليشي
  امريكا

ها در اين منطقه  برداري از پااليشگاه درصد بهره
اي در برخي  با تكميل مراحل تعميرات دوره

ها و پايان يافتن اعتصابات كارگري  پااليشگاه
ها ، پس از توافقات به عمل  در بعضي پااليشگاه

ها، با  آمده بين كارگران و مديران آن پااليشگاه
  . درصد بالغ گرديد 87ه يك واحد افزايش ب

  اروپا 
هاي  فراهم شدن فرصت صادرات انواع فرآورده

نفتي از اروپا به ساير نواحي، بويژه صادرات 
بنزين به امريكا، پااليشگران فعال در اروپا را 

ها و   برداري از پااليشگاه تشويق به افزايش بهره
  . درصد نمود 88رسيدن به سطح 

  
  

  آسيا
هاي نفتي،  راي انواع فرآوردهبا افزايش تقاضا ب

بويژه از سوي چين كه حجم خوراك 
ميليون بشكه  5/10هاي اين كشور به  پااليشگاه

برداري از  در روز افزايش يافت، ميزان بهره
ها در آسيا در ماه مارس، در مجموع  پااليشگاه

. نسبت به ماه فوريه افزايش نشان داد
عال در پااليشگران ژاپني، ديگر پااليشگران  ف

هاي خود  برداري از پااليشگاه ژاپن، ميزان بهره
  . درصد افزايش دادند 86را به 

عوامل موثر بر سودهاي پااليشي و عمليات پااليشي در 
  سه بازار امريكا، اروپا و آسيا در ماه مارس

  امريكا
توقف عمليات پااليشي در چندين واحد   ─

توليد بنزين براي انجام تعميرات 
 اي؛ دوره

   WTIتغييرات سودھاي پااليشي براي سه نفت خام شاخص دبي، 

٢٠١۵و برنت در سال 

  ٢٠١۵ھا در آمريكا، اروپا و آسيا در سال  درصد بھره برداري از پااليشگاه
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افزايش تقاضاي بنزين با باالرفتن تعداد  ─
هاي داخل شهري و بين  مسافرت
 شهري؛

 تقطير؛ هاي ميان عرضه مازاد فرآورده ─

 كوره؛ كاهش تقاضا براي نفت ─

 اروپا

به فراهم شدن فرصت صادرات بنزين  ─
 امريكا؛

هاي  عرضه مازاد انواع فرآورده ─
 تقطير؛ ميان

كوره، از يك  افزايش تقاضا براي نفت ─
طرف و كاهش عرضه اين فرآورده نفتي 

 از طرف ديگر؛

 آسيا

، بويژه از  افزايش تقاضا براي بنزين ─
 سوي كشورهاي هند و چين؛

باالرفتن حجم تقاضا براي انواع  ─
 تقطير؛ هاي ميان فرآورده

 كوره؛ زاد نفتعرضه ما ─

  
  
  
  

  تراز عرضه و تقاضاي جهاني نفت
   2014سال  برآورد

به دليل تجديدنظر صعودي در عرضه غير 
با   2014اوپك، تقاضا براي نفت اوپك در سال 

هزار بشكه در  100تجديد نظر نزولي به ميزان 
ميليون بشكه  97/28روز مواجه شد و در سطح 
ميليون بشكه در  4/1در روز برآورد گرديد كه

  . روز پايين تر از سال قبل از آن مي باشد
تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه اول در  

به ميزان  2013مقايسه با زمان مشابه در سال 
هزار بشكه در روز و در سه ماهه  دوم  900

نسبت به زمان مشابه در سال قبل از آن به 
. ميليون بشكه در روز پايين تر بود 9/1ميزان 

همچنين تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه 
شكه در روز كمتر از سال ميليون ب 3/1سوم 

سه ماهه  تقاضا براي نفت اوپك در. قبل بود
 4/1چهارم نسبت به زمان مشابه در سال قبل 

  .ميليون  بشكه در روز كاهش داشت
دهد كه  به هر حال توزيع فصلي تقاضا نشان مي
، اول هاي تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه

، 71/28ترتيببه  2014 دوم، سوم و چهارم
ميليون بشكه در روز  11/29و  74/29، 31/28

  .بوده است
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  4جدول 
  ميليون بشكه در روز - 2014  تراز عرضه و تقاضاي جهاني نفت براي سال

  سه ماهه  2013  
اول 
2014  

  سه ماهه 
دوم 
2014  

  سه ماهه 
سوم 
2014  

  سه ماهه 
چهارم 
2014  

2014  

  28/91  78/92  96/91  17/90  20/90  33/90  تقاضاي جهاني نفت
  49/56  74/54  36/56  07/56  76/55  32/54  عرضه غير اوپك

NGL83/5  93/5  86/5 79/5 73/5 65/5 هاي غير متعارف اوپك و نفت  
  32/62  67/63  22/62 86/61 49/61 96/59  مجموع عرضة غير اوپك 

  97/28  11/29  74/29  31/28  71/28  37/30  تقاضا براي نفت اوپك
  07/30  28/30  32/30  81/29  88/29  23/30  توليد نفت اوپك

  11/1  18/1  58/0 50/1 18/1 -14/0 تراز
  اوپك : منبع

   2015بيني سال  پيش
با   2015تقاضا براي نفت اوپك براي سال 

هزار بشكه در  100تجديدنظر صعودي به ميزان 
روز رو به رو شد كه از تجديد نظر نزولي در مورد 
عرضه غير اوپك و افزايش اندك تقاضا، ناشي شده 

به اين ترتيب تقاضا براي نفت اوپك در سال . است
د ميليون بشكه در روز خواهد رسي 27/29به  2015

 2014هزار بشكه در روز بيشتر از سال  300كه 
  .خواهد بود

تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه اول به  البته
هزار بشكه در روز مورد تجديدنظر  100ميزان 

 در حالي كه سه ماهه دوم و. نزولي قرار گرفت
هزار بشكه در روز و  100چهارم هركدام به ميزان 

هزار بشكه در روز  200به ميزان  نيز سه ماهه سوم
  .    مورد تجديدنظر صعودي قرار گرفتند

رود تقاضا براي نفت اوپك در  در اين ميان انتظار مي
هزار بشكه در روز و  930سه ماهه اول به ميزان 

هزار بشكه در روز  60در سه ماهه دوم به ميزان 
انتظار . كمتر از زمان مشابه در سال گذشته باشد

رود كه تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه  سوم   مي
سه ماهه هزار بشكه در روز و در  550به ميزان 

ميليون  بشكه در روز بيشتراز  6/1چهارم به ميزان 
  .زمان مشابه در سال گذشته باشد

دهد كه  به هر حال توزيع فصلي تقاضا نشان مي
 78/27تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه اول به 

 25/28بشكه در روز، در سه ماهه دوم به  ميليون
 29/30ميليون بشكه در روز، در سه ماهه سوم به 

ميليون بشكه در روز و در سه ماهه چهارم به 
  .ميليون بشكه در روز برسد  71/30
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  5جدول 
  )ميليون بشكه در روز( 5201  و تقاضاي جهاني نفت براي سالتراز عرضه 

 سه ماهة 2014 
اول  

2015  

  سه ماهة
دوم 
2015  

  سه ماهة 
سوم 
2015  

  سه ماهة 
چهارم 
2015  

  سال
2015  

  45/92  86/93  19/93 33/91 41/91 28/91  تقاضاي جهاني نفت
  17/57  97/56  82/56  13/57  77/57  49/56  عرضه غير اوپك

NGL02/6  18/6  08/6 95/5 86/5 83/5 هاي غير مرسوم اوپك و نفت  
  19/63  15/63  90/62 08/63 63/63 32/62  ه عرضة غير اوپكعمجمو

  27/29  71/30  29/30  25/28  78/27  97/28  تقاضا براي نفت اوپك
        32/30 07/30  توليد نفت اوپك

        54/2 11/1  تراز
     اوپك: منبع

  
  انداز بازار نفت در فصل تابستان چشم

  

از آغاز سال جاري ميالدي بازارهاي فرآورده و 
نقاط جهان و  يحاشيه سودهاي پااليشي در اقص

سه در . ه در آمريكا در حال بهبود استژبه وي
هاي پااليشي  ، حاشيه2015نخست سال  ماهه اول

در حوزه آتالنتيك به دليل افزايش تقاضاي 
. هاي سبك در حال افزايش است فرآورده
هاي پااليشي در آمريكا تحت تأثير  عمليات
ريزي نشده  هاي برنامه ياي از تعطيل مجموعه

هاي تعمير پااليشگاهي  ناشي از اعتصاب و دوره
هاي صادراتي باعث  فرصت البتهفصل بهار است، 

در آسيا نيز . رونق بازارهاي اروپايي شده است
متأثر از افزايش تقاضا براي  پااليشي حاشيه سود

  .بنزين و نفتا بوده است

هاي اخير در حال  تقاضاي بنزين در جهان در ماه
اين افزايش تقاضا عمدتاً در . افزايش بوده است

سه در . محقق شده است  OECDكشورهاي 
تقاضاي بنزين در آمريكا  2015 خست سالن ماهه
نخست  سه ماهه اولاز  ترهزار بشكه بيش 250

اين افزايش در . سال قبل گزارش شده است
شرايطي بوده كه هواي سرد تأثير منفي بر تقاضا 

اين بهبود تقاضا با افزايش مسافت . داشته است
در ماه ژانويه % 5رانندگي خودروها به اندازه 

كه طبيعتاً به دليل كاهش قيمت  همراه شده است
  .بنزين بوده است

 Non-OECDالبته تقاضاي بنزين در كشورهاي 
به ويژه چين، هند، ويتنام و پاكستان نيز رشد 

  گزارش ويژه
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رشد تقاضاي بنزين در آسيا در . تسداشته ا
حالي ادامه يافته كه برخي از كشورها در اين 

هاي انرژي و  فرصت اقدام به حذف يارانه
برخي از . اند هاي جديد نموده ماليات سازي پياده

هاي  كشورهاي آسيايي نيز همچنان سياست
هاي زيستي را به طور  جايگزيني نفت با سوخت

  . كنند جدي پيگيري مي
سه هاي ميان تقطير نيز در  رشد تقاضاي فرآورده

. اول سال جاري شتاب بيشتري گرفته است ماهه
تقاضاي چين و هند در اين زمينه از بيشترين 

در منطقه آتالنتيك مقررات . اهميت برخوردار است
وضع  ECAزيست محيطي جديدي موسوم به 

نفت گازوئيل با گرديده كه منجر به جايگزيني 
ها شده و بنابراين  كوره براي سوخت كشتي

نطقه آتالنتيك افزايش يافته تقاضاي گازوئيل در م
  . است

عليرغم وجود افزايش تقاضا، فشار در بازار 
ظرفيت . فرآورده از جانب عرضه نيز بوده است

پااليشي جديدي كه از سوي توليدكنندگان 
خاورميانه وارد بازار شده به احتمال فراوان منجر 
به افزايش رقابت در بازار گازوئيل در جهان 

تا سود پااليش  گردد ميباعث  اين امر. خواهد شد

گازوئيل در اروپا و سپس در بسياري از ديگر 
   .نقاط جهان به تدريج كاهش يابد

توان گفت كه در آينده سود پااليشي  در مجموع مي
در منطقه آتالنتيك به ويژه در آمريكا به دليل 

رود كه  انتظار مي. رشد تقاضا افزايش خواهد يافت
رو منجر به  ابستان پيشآغاز فصل رانندگي در ت

. دشورشد بيشتر تقاضاي فرآورده به ويژه بنزين 
افزايش مسافت رانندگي و فروش خودرو در 

بيني به خوبي حمايت  هاي اخير از اين پيش ماه
هاي سود  اما در اروپا و آسيا، حاشيه. كند مي

پااليشي به تدريج همراه با افزايش عرضه توسط 
  .واهد يافتخاورميانه و روسيه كاهش خ

در   نبايد فراموش كرد كه افزايش توليد فرآورده
جهان به دليل افزايش تقاضاي فصلي و بهبود 

هاي سود پااليشي به احتمال فراوان باعث  حاشيه
رو  هاي پيش خام در ماه افزايش تقاضا براي نفت

با توجه به انتظارات موجود در . نيز خواهد شد
ل دوم خام در فص خصوص كاهش توليد نفت

ها تا حدود  سال، اين افزايش تقاضا براي فرآورده
خام موجود در بازار  زيادي از محل ذخاير نفت
تواند تأثير مثبتي بر  تأمين خواهد شد كه مي

  .    اشته باشدها د قيمت
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  )ميليون بشكه در روز(بر اساس گزارش منابع ثانويه ، 2015 مارستوليد اوپك در ماه 

عربستان   قطر  نيجريه  ليبي  كويت  عراق  ايران.ا.ج  اكوادور  آنگوال  الجزاير
  سعودي

امارات 
متحده 
  عربي

  جمع  ونزوئال
اوپك 
بدون 
  عراق

112/1  772/1  557/0  773/2  625/3  759/2  473/0  861/1  676/0  010/10  817/2  350/2  786/30  162/27  

  اوپك : منبع 

  )ميليون بشكه در روز(عرضه و تقاضا جهاني نفت 
  

  2015 2014  سال
  45/92  28/91  تقاضا

  17/57 49/56  عرضه غيراوپك
  02/6  83/5  هاي غيرمرسوم ميعانات گازي اوپك و نفت

  27/29 97/28  تقاضا براي نفت اوپك
  اوپك : منبع            

  )درصد(اقتصادي هاي رشد  نرخ
  روسيه  برزيل  هند  چين   منطقه يورو ژاپن امريكا اواي سي دي  جهان سال

2014  3/3  8/1 4/2 1/0- 9/0 4/7  2/7  2/0  6/0  
2015 4/3  2/2 9/2 8/0 3/1 0/7  5/7  2/0  2/3-  
  اوپك : منبع            

  )ميليون بشكه( OECDسازيهاي تجاري  ذخيره

فوريه و تفاوت   2014فوريه 2014ژانويه 2014ردسامب  تاريخ
  2015 ژانويه

  2014 فوريه 

  1و257  4/25  365,1 1و 340 1و312 خامنفت
  1و 320  - 8/35  358,1 1و 394 1و 398  هاي نفتيفرآورده

  2و 577  - 4/10  2, 723  2و 733  2 و 710  جمع
  2/57  8/0  9/60 1/60 2/59  روزهاي مصرف آتي

  اوپك : منبع            


