
1

2021مارس 5تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به 

در واحد پژوهش اتحادیه اوپکسشدههیته
1399اسفند 23تاریخ انتشار: 
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مقدمه
تحوالت مربوط به بازار نفت را با توجه به اهمیتی که در 1400از سال ،واحد پژوهش اتحادیه در نظر دارد

و پایش قرار دهد. بدین منظور اقدامات مربوط به انجام این موردبررسیفضاي فعالیت اعضا این اتحادیه دارد 
است در این راستا قرار دارد. شدهتهیهاست و گزارشی که تحت عنوان تحوالت بازار نفت آغازشدهفعالیت 

تک اعضا محترم تکمیل محتوي این کار پژوهشی و مطالعاتی به مساعدت، راهنمایی و همکاري تکمنظوربه
دارد. لذا براي تکمیل حد پژوهش اتحادیه آمادگی خود را به براي دریافت این نظرات اعالم مینیاز است. وا

مطالب و محتوي این سند منتظر دریافت نظرات ارزشمند شما هستیم.

2021مارس 5تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به 

 2021مارس، 5تا 1وقایع مهم طی دوره:
قبل از اجالس اوپک پالسیزنگمانه
اجالس اوپک پالس
کاهش تولید نفت کانادا
واکسیناسیون
وضعیت روسیه
:وضعیت بنیادي بازار نفت

 اقتصادي: شاخصPMI

 آمریکايهالیاتومبتقاضا: مسافت طی شده
 استراتژیک و تجاري چینيهايسازرهیذختجاري آمریکا و سطح يهايسازرهیذخسطح
 هایآتقیمت قراردادهاي
تولید نفت شیل
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2021مارس، 5تا 1وقایع مهم طی دوره 
:هاقیمتروند 

هاقیمتمارس، 5نفت خام روند صعودي داشت و در روز جمعه هايقیمت، 2021مارس 5در هفته منتهی به 
برنتنفت خامرسید. قیمتگذشتهسالیکازبیشطیدرسطحبه باالترینویافتدرصد افزایش3حدود

دالر 69,36پنجشنبه با قیمت روزبهدالري نسبت2,62در ماه مه با افزایش تحویلبرايلندنبورسبازاردر
2,26بانیزآوریلماهدرتحویلبراينایمکسبازاردرآمریکاسبکنفت خامبشکه تسویه گردید. قیمتدر هر 

WTIنفت خام بهنسبتبرنتنفت خاممرغوبیتحقمعامالت،ایننتیجهشد. درتسویهبشکههردردالر

رسید.بشکههرازايدالر به3,44براي ماه مه به 
2021خام، هاينفتنمودار هفتگی قیمت 

:باشدمیوقایعی که در هفته گذشته منجر به افزایش قیمت نفت شد، به شرح ذیل ترینمهم

قبل از اجالس اوپک پالس:زنیگمانه-1
 خام شاخص برنت وقیمت نفت، 2021مارس در روز اول و دوم تولید:برافزایشانتظارWTI به

بشکه نفت خام میلیونیکبازگشت تولید و برافزایشدلیل نگرانی ناشی از تصمیم اوپک پالس مبنی 
، کاهش یافت.توسط عربستان به بازار نفت

درصد نفت خام 80که کشور هندهند از اوپک براي افزایش تولید و کاهش قیمت:درخواست
نگران شده است مبنی بر کاهش تولیدپالستصمیم اوپکازکندمیتأمینخود را از طریق واردات 

هفته، در اوایل. گرددمیواردات نفت خام و افزایش تورم در این کشوربه افزایشزیرا این امر منجر 
خواستار افزایش تولید اوپک پالس شد. کندمیحمایت نهند با اعالم اینکه از کاهش دستوري تولید

ظرفیت ذخایر نفت خام کاهش یافت، هند تمامشدتبهنفت خام هايقیمتگذشته که در سال
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میلیون دالر 700بشکه تکمیل کرد و با این اقدام هردردالر19استراتژیک خود را با خرید نفت 
هر دالر در60به بیش از هاقیمتپس از صعود . ارزي براي این کشور صورت پذیرفتجوییصرفه

افزایش قیمت بر مصرف و بهبود پالس و تشریح تأثیرکبشکه، این کشور به دنبال مذاکره با اوپ
اقتصاد است.

اجالس اوپک پالس:-2
بر تمدید توافق کاهش تولید مبنینفت خام با تصمیم اوپک پالسهايقیمت، 2021مارس 5روز جمعه 

.رسیدباالترین سطح در طی بیش از یک سال گذشته و بهدرصد افزایش یافت 3، حدود تا پایان آوریل

بر تولید افزایش فقط به کشورهاي روسیه و قزاقستان اجازه داده شد تا میزان اندکید طی توافق جدی
هزار 150گرفتن تنها در نظردهند. تولیدکنندگان اوپک پالس رویکردي محتاطانه اتخاذ نمودند و با 

در حالی استتمدید کردند، این توافق کاهش تولید را تا پایان ماه آوریل بشکه در روز افزایش در تولید،
میزان تولید کشورهاي عضو این ائتالف را در ماه درايبشکهمیلیون 1,5که فعاالن بازار انتظار افزایش 

قیمت نفت را اندازچشمتصمیم اوپک پالس، ازاینپسبینی کنندگان برخی از پیش. آوریل داشتند
د.افزایش دادن

ازسرگیريهاي نهایی باالتر گولدمن ساکس با اشاره به انتظار کاهش سطح ذخایر نفت خام، هزینه
بینی خود از در بازار نفت، پیشبازيسفتههاي هاي باالدستی نفت خام و افزایش حجم فعالیتفعالیت

ه افزایش داد. دالر در هر بشک10را به میزان 2021دوم و سوم سال ماههسهقیمت نفت خام برنت در 
دالر 75و 70ترتیب به ي دوم و سوم سال به ماههسهنفت خام برنت در هايقیمتاین بانک انتظار دارد 

دالر در 65و 60به ترتیبقبالً قیمت نفت خام برنت در این مقاطع زمانی کهدرحالیدر هر بشکه برسد 
بود.شدهبینیپیشهر بشکه 

دالر به 75دالر افزایش به 5سال را با دومماههسهاز قیمت برنت در بینی موسسه گلدمن ساکس پیش
نفت قیمتنیزUBSدالر به ازاء هر بشکه رساند. موسسه80سوم سال به ماههسهازاء هر بشکه و در 

.کردبینیپیشدالر در هر بشکه 72و 75ترتیب به را به2021دوم سال ماههسهدر WTIبرنت وخام

تولید کانادا:کاهش- 3
کاهش دادند تولیدکنندگان بزرگ شیل اویل در غرب کانادا حدود نیم میلیون بشکه در روز تولید خود را 

به گزارش خبرگزاري که به قرارداد کاهش تولید اوپک پالس جهت متعادل کردن بازار کمک کند. 
وز به خاطر تعمیرات و نگهداري ر30هاي خود را بلومبرگ، شرکت منابع طبیعی کانادا قصد دارد فعالیت

شود. شرکت سانکور هزار بشکه در روز از تولید نفت خام آن کاسته می250ترتیباینبهمعلق کند، 
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آورد. شرکت سینکرود هزار بشکه در روز از تولید خود را در کل فصل بهار پایین می130انرژي هم 
در روز از تولید خود را در سه ماه دوم متوقف هزار بشکه70کانادا هم به خاطر تعمیرات و نگهداري 

همکاري کانادا براي متعادل کردن بازار نفت با تولید کمتر مانند کاهش تولید در آمریکا یک د.کنمی
استراتژي عامدانه براي مدیریت بازار نیست ولی اهمیت بسیاري دارد. حتی اگر این کاهش تولید 

به چون تواند در بلندمدت باعث نگرانی عربستان شود هاي نفتی کانادا نمیمدت باشد، صنعت شنکوتاه
ها افزایش تولید، کانادا سال.تواند رشد چندانی داشته باشدکاهش تقاضا در آینده، این صنعت نمیخاطر

اي این هاي توسعهرا به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در دنیا تبدیل کرده ولی نیمی از پروژه
.اندشدهمتوقف2014سقوط بازار از دو بارکشور به خاطر 

یناسیون:واکس-4
میلیارد 1,9مجلس نمایندگان آمریکا با بسته حمایتیافزایش سرعت واکسیناسیون نیز همسو با موافقت

عوامل ازجملهاین کشور پس از شیوع ویروس کرونا، نیز دیدهآسیبدالري در حمایت از اقتصاد 
احیاي اقتصاد این کشور بر روند بازارهاي جهانی بود. تصویب این بسته حمایتی بدون شک درتأثیرگذار

.اي خواهد داشتو افزایش میزان تقاضا نقش عمده

وضعیت روسیه:
مارس، رشد درآمد نفتی روسیه از محل صادرات آن کشور در 5یکی دیگر از وقایع مهم در هفته منتهی به 

صنعت نفت سالی بحرانی بود. ازجملهبراي بسیاري از صنایع 2020	سالبوده است. افزایش قیمت نفت نتیجه 
سقوط شدتبهپس از شکست مذاکرات براي کاهش تولید نفت در ابتداي شیوع کرونا، قیمت هر بشکه نفت 

ارزنرخبر	وضعیتاین. نبودنفتخریدار		جهان، هیچ کشوريسازيذخیرهکرد. به دلیل سرریز شدن امکانات 
.سنتی به درآمد نفت و گاز وابسته است، تأثیر منفی زیادي گذاشتطوربهکهروسیهروبل

، صنعت نفت خام، بلومبرگ به نقل از دو مقام رسمی مطلع گفت در پی افزایش بهاي مارس3روز چهارشنبه
500میلیارد دالري (معادل 6/8در سال جاري، استقراض شدهریزيبرنامهتواند پیش از موعد نفت روسیه می

شد و نفت خامرد روبل روسیه) از دولت را تسویه نماید. سال پیش روسیه متحمل پیامدهاي سقوط بهاي میلیا
وزیر دارایی روسیه با ابراز 2020ارزش روبل روسیه سقوط و درآمدهاي نفتی آن کشور کاهش یافت. در مارس 

آمدهاي حاصل از نفت و گاز میلیارد دالري در40ناامیدي از روند بهبودي اقتصاد روسیه، در خصوص کاهش 
هشدار داد. بانک جهانی در گزارش ماه اوت نفت خامها در پی سقوط قیمت جهانی آن کشور نسبت به برنامه

و روسیه نیز اعالم نمود به دنبال تنظیم شده استتر درصد کوچک6اعالم کرد اقتصاد روسیه 2020سال 
است. مقامات رسمی اذعان دارند نفت خامل سقوط بهاي ي پوششی براي حفظ درآمدهاي نفتی درخالبرنامه
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یابد میلیون کاهش می43میلیون دالر آمریکا به 50استقراض صنعت نفت روسیه از دولت از در سال جاريکه
.میلیون دالر دانست13/5و حتی یکی از منابع میزان کاهش را معادل 

نفتوضعیت متغیرهاي بنیادي بازار
 شاخصPMI:

اقتصادي است که نمایانگر شرایط اقتصادي هر کشور است و هايشاخصترینمهماین شاخص یکی از 
رشد جداکنندهواحد 50مرز و دهدمیرا نشان وکارکسبمختلف هايبخشوضعیت رونق و رکود در 

ناخالص ، تولیدشودمیکه در نمودارهاي زیر مالحظه طورهمان.شودمیاقتصادي از انقباض آن محسوب 
رشد در سه ماه کهازآنجاییداخلی براي هشتمین ماه متوالی افزایش یافت که ناشی از احیاي تقاضا است.

اقدامات مجدد براي کنترل شیوع بیشتر ویروس در کنندهمنعکسکه در درجه اول منتهی به ژانویه کند شده بود
این در حالی است که شاخص کاهش یافت. هامحدودیتمتوسط طوربهبسیاري از کشورها بود، در فوریه 

نشان فوریهدر ماه 59به ژانویهدر ماه 58ها را از افزایش و بهبود رشد فعالیتآمریکا در PMIترکیبی
تر طی هاي تولیدي بخش صنعت در چین روند فزاینده تولید را در ماه نوامبر با شتابی سریعدهد. شرکتمی

ها روند افزایشی را بیشتر به افزایش حجم سفارشات جدید این شرکت.ندندسال گذشته به ثبت رسا10مدت 
در این میان منطقه یورو به دلیل کاهش سطح دهند.نسبت می19- و همچنین بهبود در وضعیت ناشی از کووید

هاي با ادامه محدودیتفعالیت بخش خدمات، چهارمین کاهش ماهانه متوالی در تولید را تجربه کرده است. 
رکود در بخش خدمات قرار گرفتند اما رکود بخش تأثیر، بسیاري از مشاغل تحت 19-مربوط به کووید

از سوي دیگر انتظارات بهبود . تر تولید به رهبري آلمان جبران شدخدمات منطقه یورو با رشد سریع
به دنبالها زیرا شرکتبه بیشترین مقدار خود طی سه سال گذشته افزایش یافت، تقریباًوکارکسبهاي فعالیت

.ها را کاهش دهددهد محدودیتاستفاده گسترده از واکسن هستند که اجازه می
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 آمریکاهاياتومبیلمسافت طی شده:
از است. شدهاستفادهشاخصی بر میزان مصرف نفت عنوانبهاز مسافت طی شده توسط خودروهاي آمریکایی 

است.اي یک عامل مهم رشد تقاضا براي نفت المللی انرژي، سفرهاي جادهدید آژانس بین
کاهش یافت که علت 2021مطابق با نمودار زیر، مسافت طی شده توسط خودروهاي سواري از اوایل فوریه 

قطعموجبسرماي شدیدآمریکا بود. اینمتحدهایاالتدر جنوب زدگییخعمده آن برودت شدید هوا و 
گذشته سال32سرمایی که دروبرفبارش.شدتجاريهايبخشومنازل مسکونیدربرقايدوره

و کاهش ايجادهونقلحملکار شد. این امر منجر به کاهش تقاضا براي دفاترتعطیلیبود؛ موجبسابقهبی
ي هامحدودیتاکسیناسیون و کاهش تقاضا براي بنزین شد. با نزدیک شدن به فصل بهار و تابستان و افزایش و

و به دنبال آن تقاضا براي نفت خام افزایش یابد.ونقلحملتقاضا براي رودمیناشی از ویروس کرونا، انتظار 

میزان مسافت طی شده خودروهاي آمریکاتغییر در

 استراتژیک و تجاري چین:هايسازيذخیرهتجاري آمریکا و سطح هايسازيذخیرهسطح
رانفتذخایرمیزاندرايغیرمنتظرهافزایشمارس،5به هفته منتهی درآمریکاذخایرموجوديهايگزارش

گزارش کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به پنجم مارس، شنبهسهموسسه امریکن پترولیوم روز .دادنشان
آغازشدهانرژيبازاربهبوداول مارس،روز دوشنبه رویترزگزارش. بهمیلیون بشکه رشد کرده است12,8
مردماجباربه دلیلو گازنفتصنعتگذشتهسالشد.آغازدیرولیبودانتظارموردبسیاربهبودایناست.

درفعاالنمارس،ماهازدید.آسیبشدتبهتقاضاکاهشنتیجهدروهامسافرتکاهشومنزلدربه ماندن
خام نفتتقاضايوعرضهتوازنگیرياندازهبرايشاخصیکهرانفتذخایروتقاضامیزانصنعتاین
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شدتبهراخودتولیدعامدانهپالساوپکچونفعاالنیزمان،اینطول. دراندقراردادهموردتوجهرااست
مانندتولیدکنندگانازدیگردستهکهدرحالیکنند،حفظرانفت خامتقاضايوعرضهتوازنتاانددادهکاهش
.شدندتولیدسطحکاهشبهمجبورهاقیمتکاهشونفت خامذخایرمیزانشدیدافزایشدلیلبهآمریکا

ازواستشدهنفتبازاربهخامنفتبشکههامیلیونعرضهازمانعپالساوپکبهموسومگروهکهاکنون
نفتتقاضايوعرضهتوازناست،شدهجهانسراسردربینیخوشایجادباعثجدیدواکسنتولیدطرفی

استدنیاسراسردرنفتبازاررصدترینقابلکهآمریکادرخامنفتذخایراست. میزانپیداکردهبهبودخام
درنفتتقاضاوعرضهتوازندهندهنشانواقعیتاینواسترسیدهخودساله5میانگینسطحبهاکنون
از تصمیمنگرانیبه دلیلدوشنبهروزاست.تهدیدمعرضدربازاراینهنوزاست، امانزدیکبسیارآینده

وروديمیزانکاهشهمچنینوآوریلماهبهنسبتتوافقتعهداتسطحکاهشبرمبنیپالساوپکاعضاي
کاهشنفتهايقیمتاست،رسیدهاخیرماه9درخودمیزانکمترینبهفوریهدرکهچینصنایعاولیهمواد

شایددرنتیجهوداردوجودچینخامنفتاستراتژیکذخایرسطحشدنپربرمبنیشایعاتیهمچنینیافت.
.یابدکاهشکشوراینواردات

 هاآتیقیمت قراردادهاي
گرفت. در اوایل هفته گذشته قرار1بکواردیشنحالتاخیر درهايماهنفت خام در هايآتیبازارساختار
ي بازار نقدمارس قیمت 5و در نشدر ساختار بازار نفت ایجادهیچ تغییر خاصی دنفتقیمت افت باوجود

، قیمت شودمیکه در نمودار زیر مشاهده طورهمان. استبوده هاي بازار آتی ادبیشتر از قیمت قرارددالر15
قبلی باالتر هايماهسبت به آینده تحت عنوان قراردادهاي آتی در ماه مارس نهايماهنفت خام براي تحویل در 

نفت هايقیمتو چون است و با افزایش قیمت اسپات نفت خام، قیمت قراردادهاي آتی افزایش یافته است
، عرضهدهدمینشانامرافزایشی است، تقاضا براي خرید اوراق با تاریخ سررسید نزدیک باالتر است. این

کنندهمنعکسکهباشدمیپیشرفتحالدرسرعتبهتقاضاوعرضهمجددترازوکاهشبهروجهاننفت
غیر اوپککشورهايواوپکتالشروندایناصلیدلیلاست.نفت خامهايسازيذخیرهسطحافت

است.بازاربهنفتعرضهتنظیمبرايهمکاريبیانیهدرکنندهمشارکت

١-Backwardation شودیمآتی آن بیشتر يهامتیقنقدي از يهامحمولهکه در آن قیمت شودیم: به موقعیتی گفته.
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نفت خام آمریکاهايآتیقیمت قراردادهاي 

:تولید نفت شیل
به 2021اعالم کرد تولید نفت آمریکا در سال خوداداره اطالعات انرژي آمریکا در جدیدترین گزارش ماهانه

در گزارش کهدرحالیرسدمیمیلیون بشکه در روز 11,15و به پیداکردههزار بشکه در روز کاهش 160میزان 
.کرده بودبینیپیشهزار بشکه در روز 290ماهانه قبلی خود میزان کاهش تولید امسال را 

در متحدهایاالتکه تولید نفت خام اعالم کرد خوداداره اطالعات انرژي آمریکا در جدیدترین گزارش ماهانه
میلیون بشکه در 0,5لید ژانویه میلیون بشکه در روز است که نسبت به تو10,4متوسط طوربه2021فوریه 

تگزاس را تحت ویژهبهبیشتر این کاهش به دلیل یخبندان بود که بیشتر مناطق آن کشور، روز کاهش یافت.
تگزاس مانند هايزیرساختتولید نفت در مناطق شمالی این کشور، هايزیرساختبرخالف .قراردادتأثیر 

ري بیشتر در معرض اثرات هواي بسیار سرد قرار گرفتند.فرآوتأسیساتو آوريجمعسرچاه ها، خطوط 
، بسیار زیاد بود. کاهش تولید متحدهایاالتدر حوضه پرمین، پربارترین منطقه نفتی ویژهبهاین کاهش چنینهم

.نیز در ایگل فورد، در جنوب تگزاس و حوضه آنادارکو در اوکالهما قابل توجه بود

میلیون بشکه در 11,0که تولید نفت خام در مارس به کندمیبینیپیشچنینهماداره اطالعات انرژي آمریکا 
میلیون بشکه در روز در سال 11,1متوسط طوربهمتحدهایاالتانتظار دارد تولید نفت خام روز خواهد رسید و

میلیون 11,3متوسط طوربه، تولید 2020باشد. در سال 2022میلیون بشکه در روز در سال 12,0و 2021
EIAفعلیبینیپیشکاهش داشت. 2019میلیون بشکه در روز در سال 12,2از کهدرحالیبشکه در روز بود، 

ماه گذشته بینیپیشبه دلیل افزایش قیمت نفت خام در مقایسه با2022براي تولید نفت خام آمریکا در سال 
میلیون بشکه در روز بیشتر است.0,5
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افزایشدستگاهیکمدتایندرحفاري نفتهايدکلتعدادگذشتههفتهدرهیوزبیکرگزارشبر اساس
هاي بزرگ نفتی آمریکا در شرکت.رسیددستگاه310بهآمریکادرنفتیحفاريهايدکلمجموعوداشت

هاي نفت و گاز را به بیشترین رقم هاي حفاري چاهاخیر تعداد دکلماهههفتي روند ي گذشته و در ادامههفته
رغم صعود بهاي نفت، ها در ماه فوریه علیتاکنون افزایش دادند. اگرچه سرعت افزایش دکل2018از ماه مه 

شاخصی از تولید در عنوانبههاي در حال حفاري ، تعداد دکلBaker Hughesکند گردید. بنابر اعالم 
دکل در چاه نفت و یکی در چاه گاز) افزایش 4(فوریه با پنج دستگاه 26ي منتهی به آتی، در هفتهايهماه

دستگاه در ماه 18دستگاه چاه گازي) رسید. افزایش 92دستگاه چاه نفت و 309دستگاه (402به درمجموع
حاکی از کاهش سرعت رشد تعداد هاي ژانویه و دسامبردستگاه به ترتیب در ماه31و 33فوریه در مقایسه با 

باشد؛ تر از زمان مشابه سال پیش میدرصد کم49دستگاه، معادل 388ها هاست. با این حساب تعداد دکلدکل
ي در حوضهشدهاضافههاي دستگاه نیز رسید. تمامی دکل244ترین تعداد معادل گرچه در ماه اوت به کم

Permian خدمات مالی . شرکتاستدر غرب تگزاس بودهCowen&Co 45آمریکا با بررسی
به دنبال کاهش 2020همچون2021گذاري در سال شرکت مستقل اکتشاف و تولید، خبر از برابري سرمایه

داد.2019درصد در 12و 2020درصد در 49گذاري به میزان حجم سرمایه


