بولتن بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی
(بولتن شماره )6

انتشار ششمین بولتن برآورد بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی کارگزاری سینا
این بولتن در چهار بخش زیر بازار نفت و فرآورده های نفتی را مورد بررسی و برآورد قرار داده است؛
 -1برآوردهای بازار جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در نیمه دوم سال  2021و سال ،2022
 -2تحلیل و برآورد بازار جهانی نفت خام در سهماهه دوم ،2021
 -3تحلیل و برآورد بازار فرآوردههای نفتی-پاالیشی در سه ماهه دوم ،2021
-4برآورد بازار نفت و فرآوردههای نفتی ایران.
با بهبودی در حال افزایش شرایط اقتصادی جهان ،که در نیمه دوم سال  2021تسریع خواهد شد ،رشد
اقتصاد جهانی تا پایان این سال ،به میزان  5.5درصد خواهد بود .البته در این میان عدم قطعیت هایی
همچون شیوع ویروس کرونا با جهشهای متفاوت و افزایش بدهی دولتها در بیشتر اقتصادهای جهان،
مطرح است.
بهبود رشد اقتصادی ،منجر به افزایش تقاضای نفت و فرآوردههای نفتی خواهد شد .پیشبینی میشود با
افزایش چشمگیر تقاضای بنزین و گازوئیل ،تقاضای نفت جهان در نیمه دوم سال  2021نسبت به نیمه اول
سال  2021افزایش یافته و به  99میلیون بشكه در روز برسد .رقم مذکور در نیمه اول سال  2021معادل
 94.1میلیون بشكه در روز بود .چین ،هند و سایر کشورهای آسیایی ،عوامل اصلی این افزایش خواهند بود.
در واقع ،افزایش تقاضای سوختهای صنعتی و افزایش تقاضا برای خوراك مجتمعهای پتروشیمی ،از عوامل
پیشران رشد تقاضای نفت تا پایان سال  2021هستند.
برخی مراجع ،کاهش قیمت نفت خام در نیمه دوم سال  2021را پیش بینی کرده اند و افزایش احتمالی
عرضه نفت ایران ،تثبیت عرضه نفت آمریكا و تصمیم اوپك پالس مبنی بر افزایش عرضه ،مهمترین
محورهای تأثیرگذار بر آن میباشد .پیشبینی میشود قیمت نفت خام برنت موعددار دریای شمال در سه
ماهه سوم و چهارم  2021به ترتیب به  67.6و  67.4دالر در هر بشكه برسد .قیمت نفت خام"وست تگزاس
اینترمیدیت" ) (WTIنیز برای سه ماهه سوم  2021با نرخ  64.2دالر در هر بشكه برآورد شده که در سه
ماهه چهارم به  63.9دالر در هر بشكه کاهش خواهد یافت.
عمده مراجع معتبر بینالمللی نیز از بازنگری افزایشی  3تا  6میلیون بشكهای در روز و رشد تقاضای جهانی
نفت در نیمه دوم سال  2021خبر دادهاند ،به گونهای که تقاضا برای نفت اوپك افزایش یافته و شیل اویل
آمریكا نیز باعث افزایش تولید نفت این کشور در نیمه دوم سال  2021و سال  2022خواهد شد .مهمترین
محرك این رشد تقاضا احیاء رشد اقتصادی در آمریكا و افزایش تقاضای سوخت در بخش حملونقل جادهای
عنوان شدهاست .حتی برخی مراجع با توجه به افزایش رشد تقاضای جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در نیمه
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دوم  ، 2021از رشد کسری عرضه نفت خبر داده اند .این مراجع معتقدند که بازار جهانی نفت در سال
 2022به تعادل خواهد رسید.
در خصوص سودهای پاالیشی؛ در ماه می  ،2021روند تغییر آنها در مناطق مختلف جهان یكسان نبود .در
آمریكا ،سودهای پاالیشی تحت تأثیر توقفهای ناگهانی عملیات پاالیشی و کاهش عرضه انواع فرآوردههای
نفتی با افزایش روبهرو شدند .در اروپا و آسیا ،پایان تعمیرات دورهای پاالیشگاهها از یك طرف و کاهش
تقاضای فرآوردههای نفتی از طرف دیگر که بیشتر به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بود،
باعث افت سودهای پاالشی شدند .سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص دبلیو تی آی در خلیج مكزیك،
در ماه می ،با  1.27دالر در هر بشكه افزایش نسبت به ماه آوریل به  14.10دالر در هر بشكه رسید .سودهای
پاالیشی برای نفتخام شاخص برنت در اروپا با  0/59دالر در هر بشكه کاهش به  2.13دالر در هر بشكه
کاهش یافت .در آسیا ،سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص عمان ،با  0/19دالر در هر بشكه کاهش به
 1.42دالر در هر بشكه رسید .سودهای پاالیشی برای نفتخامهای شاخص دبلیو تی آی و برنت ،به ترتیب،
در خلیج مكزیك و روتردام 9.18 ،و  1.28دالر در هر بشكه باالتر از مدت مشابه سال قبل قرار گرفتند.
سودهای پاالیشی برای نفتخام شاخص عمان در سنگاپور 5.18 ،دالر در هر بشكه باالتر از مدت مشابه سال
قبل قرار گرفت.
در مورد بهرهبرداری از پاالیشگاهها در آمریكا ،در ماه می  ،2021بهرهبرداری از پاالیشگاهها با  1.7درصد
معادل  220هزار بشكه درروز افزایش نسبت به ماه آوریل ،به  86.91درصد برابر  15.72میلیون بشكه در روز
خوراك پاالیشگاهی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،به ترتیب  14.9و  2.3میلیون بشكه در
روز ،افزایش بهرهبرداری و خوراك پاالیشی داشت .در اروپا بهرهبرداری از پاالیشگاهها به  75.81درصد برابر
 9.12میلیون بشكه در روز خوراك پاالیشگاهی ،افزایش یافت که این ارقام به ترتیب  3.6درصد و  430هزار
بشكه در روز باالتر از ارقام مشابه ماه آوریل بودند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.1 ،درصد و
 600هزار بشكه در روز ،به ترتیب ،افزایش درصد بهرهبرداری و خوراك پاالیشی ،نشان داد .در آسیا ،میانگین
بهرهبرداری از پاالیشگاهها در  5کشور برگزیده شامل :ژاپن ،چین ،هند ،سنگاپور و کرهجنوبی به 89.78
درصد معادل  25.89میلیون بشكه در روز خوراك پاالیشگاهی ،افزایش یافت که به ترتیب  0/1درصد و 20
هزار بشكه در روز باالتر از ارقام مشابه در ماه آوریل بودند .ارقام فوق ،از ارقام مشابه ماه می  ،2020به ترتیب
 5.3درصد و  1.8میلیون بشكه در روز باالتر بودند.
واردات نفتخام ماه آوریل کشورهای چین ،هند ،ژاپن  2.7، 4.5 ، 9.8و  6.1میلیون بشكه در روز رسید.
در مورد حجم ذخیرهسازی تجاری نفتخام و فرآوردههای نفتی در کشورهای عضو  OECDدر سه ماهههای
مختلف ،از سه ماهه دوم سال  2020تا پیشبینی برای سه ماهه چهارم سال  2021براساس گزارشهای
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ماهانه دبیرخانه اوپك ،و اداره اطالعرسانی انرژی آمریكا هر دو منبع ،روند کاهشی میزان ذخیره سازی
تجاری نفتخام را در دوره زمانی فوق برآورد نمودهاند .بر اساس گزارش دبیرخانه اوپك ،حجم
ذخیرهسازیهای کشور های  OECDبا کاهش  68میلیون بشكهای در سه ماه نخست سال  2021به 2968
میلیون بشكه رسیده ،و گزارش اداره اطالعسانی انرژی آمریكا ،با بازبینی افزایشی  22میلیون بشكهای ،حجم
ذخیرهسازیها در سه ماهه نخست سال  2021را با کاهش  81میلیون بشكه نسبت به سه ماهه قبل ،برابر
 2945میلیون بشكه برآورد نمودهاست.
در بخش بازار نفت ایران ،در صورت احیای برجام ،برخی مراجع باگشت ایران را تهدیدی برای بازار جهانی
نفت شمردهاند و برخی نیز این روند را زمانبر دانسته و از ماه دسامبر  2021اعالم کردهاند .در بخش بازار
فرآورده های ایران نیز نقش دولت سیزدهم در قیمت قیر صادراتی و لزوم رفع انحصار و اختالف قیمت
تولیدکنندگان دولتی و خصوصی روانكار بررسی شدهاست.
جهت دریافت نسخه کامل بولتن با شماره  021-88703384تماس حاصل فرمایید.
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