
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ پنجشنبه بولتن روزانه امور بین الملل-  معاونت تحقیقات و برنامه ریزی شماره : ۷۰۴۹

در این شماره می خوانید :
*   کاهش موقتی صادرات نفت یورال

*   تعمیرات اساسی در پاالیشگاه امام خمینی (ره)

*   نیجریه مجبور به ذخیرهسازی نفت خام میشود

*   تبديل شدن اياالت متحده به پنج تأمين كننده برتر نفت خام

*   افزایش صادرات نفتخام آمریکا به انگلستان

مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

*   افزایش قدرت چانه زنی ترکیه با روسیه و ایران پس از کشف گاز

*   واردات انرژی عراق از ایران ادامه خواهد داشت

*   صادرات غیرنفتی پارس جنوبی به ۱/۸ میلیارد دالر رسید

*   افزایش تولید نفت ایران از میدان مشترک با امارات

*   قیمت سبد نفتی اوپک ۶۸ سنت افزایش یافت

*   عربستان تا رتبه سوم در عرضه نفت به چین پایین آمد

بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۶ اوت ۲۰۲۰

بازارهای در  نفتخام  قیمت  افزايشي  روند  چهارشنبه  روز 
فیوچرز، متوقف شد. نگرانيها در خصوص افزايش آمار مبتاليان
به ويروس كرونا در جهان، بر تأثير طوفان در خليج مكزيك و
كاهش توليد آمريكا غلبه كرد و منجر به توقف رشد قيمت نفت
گرديد. بدین ترتیب، قیمت نفتخام برنت در بازار بورس لندن
برای تحویل در ماه اکتبر با كاهش ۲۲ سنتی نسبت به روز جمعه
با قیمت ۴۵/۶۴ دالر در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفتخام
سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با
افزایش ۴ سنتی در سطح ۴۳/۳۹ دالر در هر بشکه تسویه شد.

قیمت روزانه نفت خام های شاخص در دوهفته
اخیر(دالر/بشکه)
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بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۶ اوت ۲۰۲۰

روز چهارشنبه روند افزايشي قیمت نفتخام در بازارهای فیوچرز،
متوقف شد. نگرانيها در خصوص افزايش آمار مبتاليان به ويروس
كرونا در جهان، بر تأثير طوفان در خليج مكزيك و كاهش توليد
آمريكا غلبه كرد و منجر به توقف رشد قيمت نفت گرديد. بدین
ترتیب، قیمت نفتخام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در
ماه اکتبر با كاهش ۲۲ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۵/۶۴
دالر در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفتخام سبک آمریکا در بازار
نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با افزایش ۴ سنتی در سطح
۴۳/۳۹ دالر در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معامالت، حق
مرغوبیت نفتخام برنت نسبت به نفتخام WTI برای ماه سپتامبر

به ۲/۲۵ دالر به ازاء هر بشکه رسید.

به ايمني جهاني،  و  كرونا  ويروس  در خصوص شيوع  نگرانيها 
خصوص با اخبار منتشره در خصوص ابتالي مجدد تعدادي از بهبود
يافتگان بيماري كوويد-۱۹ به اين ويروس، افزايش يافته كه اين امر
به شدت بر جو بازار جهاني تأثير گذاشته و منجر به كاهش تقاضا و
قيمت نفت شده است. روند افزايشي قيمت نفتخامهاي برنت و
WTI كه در روز سهشنبه به ركورد بيشترين ميزان در پنج ماه اخير
با متحده  اياالت  انرژي  صنعت  گرديد.  متوقف  بودند،  رسيده 
پيشبيني وقوع طوفان مهيب Laura در خليج مكزيك، ميزان توليد
نفتي و تأسيسات  از  بسياري  و  داد  به شدت كاهش  را  نفتخام 
پااليشگاهي در اطراف اين منطقه را تعطيل كرد. تعداد ۹ تأسيسات
به را  ميليون بشكه نفت در روز  به ۲/۹  نفتي كه قريب  پااليشي 

سوخت تبديل ميكردند و ۱۵ درصد پااليش اياالت متحده را به
خود اختصاص ميدادند، تعطيل شدند. به گفته برخي تحليلگران
آمريكا بنزين  با وجود كاهش توليد پااليشي، ميزان ذخاير  بازار، 
همچنان باالتر از حد نرمال است كه به علت كاهش تقاضا ميباشد.
نفتي تأسيسات  تعداد ۳۱۰  توليدكنندگان نفت در روز سهشنبه، 
فراساحلي را تعطيل كرده و ۱/۵۶ ميليون بشكه در روز يا ۸۴ درصد
توليد نفت فراساحلي خليج مكزيك را به حالت تعليق درآوردند. به
گفته Tamas Varga از شركت تجاري PVM، در حال حاضر
توجه تاجران نفتي به طوفان تخصيص دارد و پس از آن توجه همگي
به تقاضاي جهاني متمركز خواهد شد. دادههاي EIA نشانگر آن
است كه پيش از طوفان، صادرات نفتخام اياالت متحده در هفته
گذشته به بيشترين ميزان از فوريه ۲۰۱۹ و نزديك به ۳/۴ ميليون
بشكه در روز صعود كرد. در اين ميان موجودي نفتخام اياالت
متحده در هفته منتهي به ۲۱ اوت ۴/۷ ميليون بشكه كاهش يافت در

حاليكه تحليلگران پيشبيني كاهش ۳/۷ ميليون بشكه را داشتند.

کاهش موقتی صادرات نفت یورال

پالتس (۲۶ اوت) - مطابق برنامهی کاهش موقت، حجم بارگیری
محمولههای سپتامبر با کاهش روزانه ۵۰,۲۲۱ بشکه نسبت به ماه
اوت، به رقم ۱,۰۴۵,۹۴۰ بشکه  در روز میرسد. مطابق برنامه،
مجموع محمولهها در ماه سپتامبر با کاهش ۳۶۰ هزار متريك تنی
نسبت به ماه اوت، به  ۴/۳۴ میلیون متريك تن میرسد همچنین طی
Baltic بندر  از  یورال  نفت  تن  متريك  میلیون   ۲/۲ سپتامبر  ماه 
به ماه اوت ۲۰۰ هزار متريك تن بارگیری خواهد شد که نسبت 
افزایش دارد که طی ۲۲ محموله با یک فاصلهی زمانی توقف از
هشتم تا ۱۴ سپتامبر، بارگیری خواهند شد. توجیهی برای این توقف
وجود ندارد اما براساس روال گذشته دلیل آن تعمیرات اسکلههای
روزانه  Primorsk از بارگیری  متوسط حجم  بارگیری میباشد. 
اوت ماه  از  بشکه   ۱۶۳,۲۵۸ که  بود  خواهد  بشکه   ۵۳۰,۲۰۰
با بالتیک  دریای  نزدیکی  در   Ust-Luga پایانهی  بیشتراست. 
کاهش ۷۰۰ هزار متريك تنی نسبت به ماه اوت، ۱/۱ میلیون متريك
متوسط اساس  برهمین  داشت  خواهد  بارگیری  سپتامبر  در  تن 
بارگیری روزانه این پایانه با کاهش ۱۳۹,۹۳۵ بشکهای نسبت به ماه
اوت، طی ماه سپتامبر ۲۶۵,۱۰۰ بشکه خواهدبود. بارگیری نفت
یورال از بندر Nonorossiisk در دریای سیاه با افزایش ۱۴۰ هزار
متريك تنی به ۱/۰۴ متريك تن در ماه سپتامبر با متوسط روزانهی
نفت بشکه خواهد رسید که شامل هفت محمولهی    ۲۵۰,۶۴۰
سبک Siberian با مجموع ۵۶۰ هزار متريك تن با متوسط روزانهی
هفت تا  پنج  بین  ماه  هر  معموالً  بود.  خواهد  بشکه   ۱۳۸,۳۲۰

میشود. بارگیری  نفت  نوع  این  از  محموله 
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تعمیرات اساسی در پاالیشگاه امام خمینی (ره)

پالتس (۲۶ اوت) - به گزارش تلویزیون دولتی ایران پاالیشگاه امام
خمینی (ره) شروع به تعمیرات اساسی کرده است. این پاالیشگاه با
برنامهی ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز تولیدکنندهی روزانه ۱۶
میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو-۵، ۱۲ میلیون لیتر گازوئیل،
به پروپیلن میباشد.  ۲۰۰۰ متريك تن LPG و ۵۰۰ متريك تن 
گفتهی یک مقام رسمی در این پاالیشگاه، تعمیرات اساسی در ۱۲
واحد شامل واحد RFCC شروع شده است. براساس این گزارش
تمامی مبدلهای حرارتی و برجهای تقطیر تمیز خواهند شد و طی

چند روز آتی، مجموعه آمادهی بازگشت به کار خواهد بود.

نیجریه مجبور به ذخیرهسازی نفت خام میشود

از زمان سقوط قیمتهای بار  پالتس (۲۶اوت) - برای نخستین 
نفت خام در ماه آوریل، نیجریه مجبور به ذخیرهسازی حجم قابل
توجهی نفت خام در مخازن واقع در خشکی شده است. این اتفاق به
منزله ورود به مرحله جدیدی از شرایط بازار است که تولیدکنندگان
نفت خام به علت عدم وجود تقاضای کافی مجبور به انجام اقدامات
ساختار در خصوص  نفتی  معاملهگر  یک  میشوند.  غیرسودآور 
کنتانگوی موجود در بازار چنین اظهار داشت؛ وجود ساختار کنتانگو
در بازار و افزایش قیمت فروش تک محموله در آینده، هزینههای
وجود عدم  صورت  در  و  کرد  نخواهد  پرداخت  را  ذخیرهسازی 
تقاضای کافی، تولیدکنندگان مجبور به ذخیرهسازی نفتخامهای
مازاد میشوند. الزم به ذکر است، طی ماههای سپتامبر و نوامبر،
بازار نفت خام شاهد ساختار کنتانگو در سطح قیمتی ۵۰ سنت در
هر بشکه بوده و هزینه ذخیرهسازی نفت خام در مخازن واقع در
خشکی نیز ماهانه ۴۰ سنت در هر بشکه برآورد شده است. در هفته
گذشته برنامه بارگیری نفت خام نیجریه طی ماه اکتبر منتشر شده اما
با توجه به برنامه بارگیری و حجم محمولهها در ماه سپتامبر، ۴۰
درصد حجم برنامه بارگیری نیجریه، تقریباً معادل ۲۰ میلیون بشکه
نفت خام، بدون تقاضا مانده است. بیشترین حجم نفت خام بدون
عموماً که  بوده   Qua  Iboe شیرین  و  سبک  خام  نفت  تقاضا، 
متقاضیان این نوع نفت خام، مصرفکنندگان اروپایی هستند و طی
هفتههای اخیر نهتنها از جانب آنها برای نفت خام یاد شده تقاضایی
از  Pertamina و  هند  نفت  دولتی  بلکه شرکت  نداشته،  وجود 
اندونزی نیز که اخیراً به جمع متقاضیان این نوع نفت خام پیوستهاند
آگاه، هیچ اظهارات یک منبع  بنابر  نداشتند.  آن  برای  ، تقاضایی 
تقاضایی برای نفت خام سبک و شیرین Qua Iboeوجود نداشته و
لذا چهار محموله از این نفت خام طی هفته های آتی در مخازن

ذخیره سازی میشوند. خاطر نشان میسازد، چین به دلیل حاشیه
سود پاالیشی داخلی ضعیف، میزان باالی سطوح ذخیرهسازی و
ازدحام بنادر؛ از تقاضای نفت خام خود طی ماههای اخیر کاسته و
مشتریان اروپایی نفت خام نیجریه نیز تقاضای خود را به دلیل نفت

خام ارزان آمریکا و حاشیه سود پاالیشی ضعیف کاهش دادهاند.

تبديل شدن اياالت متحده به پنج تأمين كننده برتر نفت خام

پالتس (۲۶ اوت) - اياالت متحده با ثبت تعداد باالي محمولههاي
نفتخام در ماه ژوئيه، بعنوان پنجمين تأمين كننده برتر كشورهاي
صادركننده نفتخام به چين ميباشد. دادههای اداره کل گمرک در
از ایاالت ۲۶ اوت نشان داد واردات نفتخام چین در ماه ژوئیه 
متحده با ۴/۵۲۴ درصد افزايش نسبت به ماه ژوئن، به باالترین میزان
۳/۶۷ میلیون متريك تن یا ۸۶۶ هزار و ۷۹۳ بشکه در روز رسیده
است و اين امر باعث شد كه نام اياالت متحده بعنوان پنجمین تأمین
کننده بزرگ نفتخام چین در ماه ژوئيه ثبت شود. بيشترين ميزان
صادرات نفتخام ایاالت متحده به چین آخرین بار در ژانویه سال
۲۰۱۸ بود که ۲/۰۱ میلیون متريكتن یا ۴۷۴ هزار و ۴۵۰ بشكه در
روز را تجربه كرد. در ادامه تنشهای تجاری چین و آمریکا، روند
جریان معامالت نفتخام بين دو كشور در چند ماه اخير کند شد. در
به عنوان انتظار دارد كه کره جنوبی  نیمه دوم سال ۲۰۲۰، چین 
برترین مشتری آسیایی نفتخام آمریکا، از او پیشی بگیرد. همچنين
این کشور تصميم دارد سرعت خرید فعلی نفتخام خود از آمريكا را
كه بين ماههاي ژوئيه تا دسامبر بيش از ۸۰ میلیون بشکه بوده است،
ثابت نگه دارد؛ همچنين پكن تالشهاي خود برای رعایت توافقنامه
تجاري فاز ۱ که در ماه ژانویه با واشنگتن منعقد گرديد، افزايش
ماه ایاالت متحده در   ،Kpler آژانس اطالعاتی بيان  به  ميدهد. 
اوت، در آستانه دستیابی به بیشترین حجم صادرات نفتخام خود به
چین است و انتظار میرود مقدار آن از ۳۰ میلیون بشكه عبور كند.
در همين حال دادههاي پالتس نشان ميدهد، حداقل هفت محموله
بار كشتي در مرز چين كه حامل حدود ۱۴ ميليون بشكه نفتخام
در ساحل خليج ماه سپتامبر  بارگيري  براي  است  قرار  ميباشد، 
اين شود.  برنامهريزي  اخير  روزهاي  در  چين  مقصد  به  مكزيك 
محمولهها طي ماههاي اكتبر تا نوامبر به مقصد خواهند رسيد. در
مقابل، توليد نفتخام عربستان سعودی بعنوان تولیدکننده اصلی
ميليون از ۵/۳۶   با كاهش ۳۹/۷ درصدي  ژوئیه  ماه  در  اوپک، 
متريكتن يا ۱/۲۷ ميليون بشكه در روز نسبت به ماه ژوئن كه ركورد
باالي ۲/۱۷ ميليون بشكه در روز را داشت، نزول كرد. در نتيجه اين
تأمين كننده بزرگ به جايگاه سومين  از سقوط،  صدر نشين پس 
آژانس به گفته  از روسيه و عراق قرار گرفت.  نفتخام چين بعد 
اوج گيري اخير شاهد  ماههاي  در  بعيد است   ،Kpler اطالعاتي
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دوباره صادرات نفتخام عربستان سعودي باشيم.

افزایش صادرات نفتخام آمریکا به انگلستان

انرژي آمريكا اداره اطالعات  پالتس (۲۶ اوت) – طبق دادههاي 
(EIA)، صادرات نفتخام آمریکا برای هفته منتهی به ۲۱ اوت، با
۱/۲ ميليون بشكه افزايش نسبت به هفته ماقبل، به ۳/۳۶ میلیون
بشکه در روز افزايش يافته و حجم صادرات به انگستان به بيشترين
براساس دادههای مؤسسه كپلر، ميزان دو ماه اخير رسيده است. 
روز در  بشكه  هزار  اوت، ۴۰۷   ۲۱ به  منتهی  هفته  برای  آمریکا 
نفتخام به انگلستان صادر كرده است، كه بیشترین میزان صادرات
از هفته منتهی به ۵ ژوئن، زمانی که ميزان صادرات نفت خام آمریکا
اساس بر  ميباشد.  بود،  روز  در  بشکه  هزار   ۵۹۹ انگلستان  به 
دادههای کپلر میزان صادرات نفتخام آمریکا به اروپا نیز به میزان
۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۱/۳۳۴ میلیون بشکه در
روز رسیده است. .موقعیت آربیتراژ برای نفتخام WTI MEH  به
روتردام در برابر نفتخام Forties در هفتههای اخیر بهبود یافته
Platts است و این باعث افزايش صادرات به منطقه میشود. طبق
Crude Arbflow ، انگیزه آربیتراژ WTI MEH  به روتردام در
ماه اوت به طور متوسط ۴۱ سنت در هر بشکه در برابر نفتخام
Forties بوده است که افزايش قابل توجهي، از منفی یک دالر و ۲۰
سنت در هر بشکه در سال گذشته، را نشان ميدهد .در حالی که
میزان صادرات آمریکا برای هفته منتهی به ۲۱ اوت افزایش یافته
بود، تهدید وقوع طوفان در خلیج مکزیک و انفجار هفته گذشته در
تأثیر منفی بر جریان صادرات نفتخام  Corpus Christi بندر 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ اوت خواهد گذاشت. با مشاهده شدن
و تگزاس  سواحل  Lauraدر  و    Marco نامهای  به  طوفان  دو 
لوئیزیانا تعداد زیادی بندر و پاالیشگاه تعطیل شده است که برفرآیند
صادرات و واردات و پاالیش و تولید تاثیر گذاشته است. بر اساس
پیش بینی پالتس، تولید پاالیشگاه در هفته منتهی به ۲۸ اوت به
۱۳/۲۶ میلیون بشکه در روز سقوط میکند که بر اساس گزارش
اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ اوت از ۱۴/۷۱
میلیون بشکه در روز نزدیک به ۱/۵ میلیون بشکه در روز کمتر می
باشد. بر اساس پیش بینی پالتس، صادرات برای هفته منتهی به ۲۸
اوت ۲/۵ میلیون بشکه در روز کاهش مییابد و بر اساس گزارش
EAI واردات در هفته منتهی به ۲۸ اوت ۵/۲ میلیون بشکه در روز و

در هفته منتهی به ۲۱ اوت ۵/۹۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
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