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0204 می 41تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به    

درواحدپژوهشاتحادیهاوپکسشدههیته

 1911خرداد1تاریخانتشار:
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مقدمه

تحوالت مربوط به بازار نفت را با توجه به اهمیتی که در  0011از سال  ،واحد پژوهش اتحادیه در نظر دارد

دهد. بدین منظور اقدامات مربوط به انجام این  قرارپایش و بررسی  موردفضای فعالیت اعضا این اتحادیه دارد 

است در این راستا قرار دارد.  شده تهیهاست و گزارشی که تحت عنوان تحوالت بازار نفت  آغازشدهفعالیت 

تک اعضا محترم تکمیل محتوی این کار پژوهشی و مطالعاتی به مساعدت، راهنمایی و همکاری تک منظور به

دارد. لذا برای تکمیل ینیاز است. واحد پژوهش اتحادیه آمادگی خود را به برای دریافت این نظرات اعالم م

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

 

 

 

 

 

 

 

0204 می 41تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به   

  0204، آوریل 02تا  02وقایع مهم طی دوره: 

 اروپا خام نفت واردات افزایش  

 نفت بازار در ریسک پوشش هایصندوق فعالیت افزایش  

 المللیبین پروازهای سرگیری از گرو در جت سوخت تقاضای بهبود 

 دالر  ارزش وکاهش سهام بازار تقویت 

 هند در کرونا ویروس شیوع گرفتنسرعت 

 ایران تولید افزایش از منتج اوپک تولید افزایش 
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2121می،11تا11وقایعمهمطیدوره


:هاقیمتروند
می  01ها تا دهد که قیمتمی نشان می 00های شاخص در هفته منتهی به خام بررسی روند روزانه قیمت نفت

متوسط می روند نزولی به خود گرفت و سپس روند صعودی خود را ادامه داد.  01روند صعودی داشت، در 

 و سنت در بشکه 00، 13، 0میزان  ترتیب به ، سبد اوپک نفت دوبی بهوست تگزاس نفت خام برنت، قیمت

 دالر در بشکه نسبت به متوسط قیمت در هفته قبل افزایش داشت. 5/0 قیمت نفت دوبی با

 

 
 oilprice منبع:

 سازی نفت خام در هفته گذشته در آمریکاسطح ذخیره 0،براساس گزارش هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریکا

پاالیشگاهی نیز نسبت میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام  083میلیون بشکه افزایش داشت و به  1/0

واحد  0/1ها نیز با برداری از پاالیشگاهمیلیون بشکه رسید. نرخ بهره 003/05افزایش به  10/1به هفته قبل با 

می، تعداد  00(. براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به 0درصد رسید )جدول  0/83درصد افزایش به 

 151های حفاری نفتی در آمریکا به سطح و مجموع دکلدستگاه افزایش داشت  8های حفاری نفت دکل

 .(1)جدول  دستگاه رسید

 

 

                                                           
1
. U.S Energy Information Administration 

10 May 11 May 12 May 13 May 14 May

WTI 64.92 65.28 66.08 63.82 65.37

Brent 68.32 68.55 69.32 67.05 68.71

Opec Basket 67.1 66.39 67.46 66.78 66.16

Dubai 66.32 66.77 65.42 66.33
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 قیمت روزانه نفت خام های شاخص
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 می 11، هفته منتهی بهاطالعات هفتگی نفت خام در آمریکا(: 1جدول )

 

 تغییرات هفتگی 1110می  00 هفته منتهی به 1110می  7 هفته منتهی به

ذخیره سازی تجاری نفت خام  آمریکا 

7/080 )میلیون بشکه(  083 1/0  

1/113 ذخیره سازی بنزین )میلیون بشکه(  1/110  1-  

7/85 ظرفیت بهره برداری پاالیشگاه )درصد(  0/83  0/1  

خوراک پاالیشگاهی )میلیون بشکه در 

11/05 روز(  003/05  103/1  

703/0 صادرات نفت خام )میلیون بشکه در روز(  113/1  50/0  

خالص واردات نفت خام )میلیون بشکه 

301/1 در روز(  015/1  587/1-  

 1110می  00منبع: اداره اطالعات انرژی آمریکا،  

 می 11هفته منتهی بههای حفاری فعال در آمریکا و کانادا، (: تعداد دکل2جدول )

 تغییرات هفتگی 1110می 00 هفته منتهی به 1110می 7 هفته منتهی به  

       آمریکا

 8 151 100 تعداد دکلهای نفتی       

-1 011 011 تعداد دکلهای گازی         

مجموع تعداد دکلهای        

 5 051 007 آمریکا

       کانادا

 1 15 11 تعداد دکلهای نفتی      

 0 10 11 تعداد دکلهای گازی      

مجموع تعداد دکلهای       

 0 50 55 کانادا

  1110منبع: بیکر هیوز، می  

 :2221می  11عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به 

در ذیل ذکر کننده کننده و تضعیفترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویتمهم

 شده است:
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عواملتقویتکنندهقیمتنفت:-1
 درماه آوریل به طور  خام اروپا واردات نفت، 1گزارش بلومبرگ هب :خام اروپا فزایش واردات نفتا

است. نیجریه، آمریکا و برزیل جزء صادرکنندگانی  متوسط یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته

هرچند اندک تقاضا در  تعمیرات اساسی در میادین بزرگ تولیدی دریای شمال و رشد بودند که از

FGEاز  James Davisاروپا بهره بردند. 
ربیتراژ به اروپا گشوده شده و واردات پنجره آ اظهار داشت 3

 Kplerتحلیلگر  ،Emmanuel Belostrinoخواهد یافت. ریکا و نیجریه افزایش آم به خصوص از

ها در ماه پیش رو بینی برداشته شدن محدودیتمعتقد است افزایش سطح تقاضا در اروپا ناشی ازپیش

جهان،  بزرگ کنندهبه عنوان سومین مصرفدر هند  به کرونا افزایش شمار مبتالیان است. به رغم

در حالی است که در آمریکا و اروپا به دلیل  متوالی روند صعودی داشت و این قیمت نفت در دو هفته

ریزی برای ها از سرگرفته شدند. اروپا نیز درحال برنامهواکسیناسیون، خیلی از فعالیت تأثیر مثبت

 وزارت کار آمریکا از کندی بهبود باشد. گزارش روز جمعهمی ورود به گردشگران از ماه ژوئن اجازه

بهبود وضعیت استخدام نسبت به  بر شدنها گفته است به رغم زمانبینیاستخدام نسبت به پیش

 .(1110می  01)بلومبرگ،  ها نخواهد گذاشتبر قیمت انتظارات، این موضوع تأثیر منفی

 های مالی در بازار، خریدمدیران صندوق :بازار نفتهای پوشش ریسک در افزایش فعالیت صندوق 

سال جاری با بازگشایی  اواخر اند و اعتقاد دارند که درقراردادهای آتی و آپشن نفتی را تسریع کرده

-سفر و سوخت، قیمت نفت افزایش خواهد یافت. طبق دادهبرای  اقتصاد و افزایش تقاضا هایفعالیت

های پوشش ریسک ، صندوق یم 0آوری شده، در هفته منتهی به جمع 0رویترز توسطکه  بورس های

اند که عمدتاً مربوط به کرده میلیون بشکه نفت خام خرید 01، معادل معامالت ثبت شده در مهمترین

 گذاری،والی بود که در آن مدیران سرمایهچهارمین هفته مت است. این بوده Brentو  WTIنفت خام 

های آوریل، صندوق 17دادند. درهفته منتهی به معامالت آتی نفت افزایش میرا در های خرید موقعیت

خرید  میلیون بشکه نفت خام را در شش قرارداد مهم معامالت آتی و آپشن 11پوشش ریسک معادل 

، عالئم بهبود تقاضای نفت، براخبار ناخوشایند مانند ثبت رکورد جدید کردند. در چند هفته گذشته

بازگشایی اقتصادهای  ویروس کرونا غلبه کرد، چراکه فعاالن بازار انتظار دارند که بتال بههند در موارد ا

می  01)اویل پرایس،  تقاضای سوخت برای مابقی سال شود یافته منجر به افزایش سفر وبزرگ توسعه

1110). 

                                                           
2
. Bloomberg 

3
 . Facts Global Energy 

4
. Routers 
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 جت به  تقاضای سوخت :المللیجت در گرو از سرگیری پروازهای بین بهبود تقاضای سوخت

نقاط جهان باعث تقویت  اکثر مسافران در و با وجود اینکه افزایش تعداد استبهبود  تدریج در حال

المللی و ینب بهبود قابل توجه مصرف سوخت هوایی تنها با از سرگیری سفرهای تقاضا شده، اما

زایش ، افFGEگفته یکی از تحلیلگران ارشد  پذیر است. بههای هوایی به نقاط دور امکانرتفامس

میان تعداد  تر اختصاص دارد و بنابراین رابطهسفرهای هوایی با مقاصد نزدیک تعداد مسافران به

چراکه پرواز به فواصل دورتر نیاز به سوخت  ،شودجت مخدوش می مسافران و تقاضای سوخت

تعطیالت  در المللی و برداشته شدن مقررات قرنطینهداشته و ازسرگیری پروازهای بین هوایی بیشتر

رود تا اواخر سال جاری این که انتظار می شودمی جت باعث بهبود چشمگیری در تقاضای سوخت

 (،EIA)اداره اطالعات انرژی آمریکا  طبق گزارش. (1110می  00)اویل پرایس،  مهم رخ دهد

کامل و  های داخلی در حال رشد است، اما بهبودآمریکا با افزایش مسافرت جت تقاضای سوخت

المللی است و در عمده پروازهای بین زگشت به سطوح پیش از پاندمی کرونا نیازمند از سرگیریبا

کمیسیون  در اروپا، ا برای تعطیالت تابستان دیده شد.هایی ازبازگشایی این پروازههفته گذشته نشانه

وز واکسن گرانی که آخرین دگردش به اجازه ورود ،اروپایی اعالم کرد که کشورهای اتحادیه اروپا

دهد. برخی از بزرگترین اقتصادهای اروپا ازجمله اند میدریافت نموده یید این اتحادیه راأمورد ت

بهبود هستند که خبر از افزایش  چون ایتالیا نیز به تدریج در حالپذیری همکشورهای گردشگر

  .(1110)اداره اطالعات انرژی آمریکا، می  المللی داردپروازهای داخلی و در مرحله بعد بین

 ارزش دالر نیز  بازار سهام تقویت شد و می،00 روز جمعه :تقویت بازار سهام وکاهش ارزش دالر

ود تا سرمایه گردد، این امر سبب می شمی خام به دالر معامله تضعیف شد و از آنجایی که نفت

)اویل  این امر سبب افزایش میزان تقاضاخواهد شدرای خرید آن نشان دهند و ب گذاران رغبت بیشتری

 .(1110 می 00 پرایس؛ رویتزر، 

 

 کنندهقیمتنفت:عواملتضعیف-2

 ثیر نوع جدید أتهفته گذشته قیمت نفت تحتاواخر در  هند: در کرونا ویروس شیوع گرفتنسرعت

ازشهروندان این کشور را گرفت، یافته ویروس کرونا که در هند مشاهده شد و دامان بسیاری جهش

این نوع ویروس به کشورهای دیگر تشدید شد. در روز جمعه  تحت فشار بود. این فشار با سرایت

ست ا این در حالی هزار نفر اعالم شد. 100مبتالیان به ویروس کرونا در هند در حدود  شمارمی،  00

 .استهزار نفررسیده  0که شمار قربانیان آن روزانه به حدود 
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 شود اساس آخرین گزارش آرگوس، برآورد میبر: افزایش تولید اوپک منتج از افزایش تولید ایران

در آوریل به باالترین سطح سه ماهه  ،جهش عمده در تولید ایران دلیلکه تولید نفت خام اوپک به 

ردیابی  هایهای دیگر از تحلیلگران و دادهمیلیون بشکه درروز رسیده باشد. نظرسنجی 10/03یعنی 

-بشکه هزار 311ریزی شده ، قبل ازافزایش برنامهاز آن است که اوپک ماه گذشته نیزکشتی نیز حاکی 

 حفظ کرده ، تولید نفت خام خود را تقویت یایدر ماه م اوپک پالسائتالف  ای در روز در راستای

هزار  71در ماه آوریل  خود را ، اوپک تولید نفت خامگزارش ماهانه بازار نفت اوپکاست. بر اساس 

هزار بشکه  81تولید نفت ایران به میزان دلیل اصلی آن، افزایش  بشکه در روز افزایش داده است که

 .(1110می  01)اویل پرایس،  رسید در دو سال اخیرکه به باالترین حد  در روز بود


 


