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چهارمین شماره بولتن بازار نفت و فرآورده های نفتی کارگزاری سینا
چهارمین شماره بولتن بازار نفت و فرآورده های نفتی (پاییز  )1399توسط واحد معامالت کاال و
انرژی "کارگزاری سینا" منتشر شد.
پاندمی کووید ،19-در سال  ،2020باعث قبض و بسط بازار جهانی نفت شده که همچنان ادامه
دارد .در واقع ،شیوع بیماری کرونا و افزایش محدودیت های قرنطینه ای پیامدهای غیر قابل پیش
بینی را بر روی تقاضای جهانی نفت گذاشته است به گونه ای که تاپایان سال  ،2020حدود 9.8
میلیون بشکه در روز از تقاضای جهانی نفت کاسته شد .پیش بینی می شود در سال  ،2021با
توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان ،تقاضا حدود  5.9میلیون بشکه در روز ( 2.6میلیون بشکه
در روز کشورهای  OECDو  3.3میلیون بشکه کشورهای غیر  ،)OECDافزایش یابد .عمده این
افزایش مربوط به افزایش تقاضا در بخش های حمل و نقل و صنعت می باشد .البته برخی از عدم
قطعیت ها مانند چگونگی ادامه شرایط بیماری کرونا ،دستیابی به واکسن و همچنین تغییر رفتار
مشتریان به ویژه در بخش حمل و نقل ،بر برآورد قطعی تقاضا در سال  2021موثر است.
در بخش بازار جهانی نفت ،گزارش ساالنه چشم انداز انرژی جهان  2020آژانس بین المللی انرژی،
سناریوهای تأثیر همه گیری کووید 19-بر بخش انرژی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است .بر
اساس سناریوی سیاست های دولتی  STEPSخطرات اصلی برای سالمت جامعه طی سال 2021
کنترل می شود و این امر امکان بهبود مداوم فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند .سهم نفت
در تقاضای انرژی جهان در طول دوره  2020-2040از  31درصد به  28درصد کاهش می یابد و
تقاضای روزانه جهانی نفت در سطح  104میلیون بشکه در روز در اواخر دهه  2030تثبیت خواهد
شد .در سناریوی بهبود با تأخیر  DRSمفروضات اولیه سناریوی سیاست های اعالم شده را حفظ
می کند اما نگاه بدبینانه تری به چشم انداز بهبود بهداشت عمومی و اقتصاد دارد .این سناریو بر
این فرض استوار است که کنترل همه گیری با تأخیر بوده و تولید ناخالص داخلی جهان تا سال
 2023و تقاضای جهانی انرژی در سال  2025به میزان سطح قبلی خود در سال  ،2019برخواهد
گشت .تقاضای جهانی نفت در دهه  2030و تا سال  2040در سطح مرز  100میلیون بشکه در روز
تثبیت خواهد شد که حدود  4میلیون بشکه در روز کمتر از برآورد سنایوی سیاست های اعالم
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شده است .در هر دو سناریوی یادشده ،تقاضای جهانی نفت تا سال  2040به نقطه اوج مشخص
نمی رسد.
در گزارش ساالنه  2020اوپک و چشم انداز نفت جهان 2045؛ فرض شده که در سال  2025قیمت
اسمی نفت خام شاخص برنت موعددار به  65دالر در هر بشکه یا برحسب ارقام واقعی به  59دالر
در هر بشکه (بر حسب دالر سال  )2020برسد .در بلندمدت و تا سال  2045قیمت اسمی نفت،
 146دالر و قیمت واقعی (دالر  85 ،)2020دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده است .انتظار
افزایش ساالنه تقاضای نفت در سال های  2022و  2023به ترتیب با  2.1و  1.5میلیون بشکه در
روز قابل توجه است .پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت از  99.7میلیون بشکه در روز در
سال  2019بعد از رفع بحران کووید 19-و بهبود اقتصادهای جهان به سطح  103.7میلیون بشکه
در روز در سال  2025افزایش یابد .بعد از این سال ،روند رشد تقاضا به طور فزاینده ای کاهنده
شده و در سال  2040تقاضای جهانی نفت به  109.3میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد .در
پنج سال آخر دوره پیش بینی تقاضای نفت روندی کاهشی داشته و در سال  2045در سطح 109.1
میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد .تقاضای نفت در بخش حمل و نقل جاده ای همچنان
بیشترین سهم بخشی خواهد داشت ،اما بیشترین رشد مربوط به بخش پتروشیمی است.
در ادمه برآوردهای بی پی ،پالتس ،رایستاد انرژی ،وود مکنزی  ،انرژی اینتلیجنس ،سیتی بانک و
آرگوس مورد بررسی قرار گرفته است .در سال  ،2021قیمت نفت وست تگزاس  49دالر در هر
بشکه و برنت  54دالر در هر بشکه پیش بینی شده است .در ادامه تأثیر انتخاب بایدن بر بازار
نفت مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش تحلیل بازار فرآورده های نفتی و پاالیشی؛ برآورد می شود ظرفیت میان تقطیرها در
میان مدت (تا سال  )2025به میزان  5میلیون بشکه در روز افزایش یابد و عمده افزایش در
خاورمیانه و آسیا-پاسیفیک خواهد بود .افزایش ظرفیت میان تقطیرها در بلندمدت حدود 15.6
میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود .در واقع ،چشم انداز صنعت پاالیشی جهان شاهد
مهاجرت فزاینده ظرفیت پاالیشی به مراکز تقاضای جدید در کشورهای در حال توسعه خواهد
بود .به دنبال کند شدن رشد تقاضا در بین سال های  2040و  ، 2045میزان ساالنه افزایش
ظرفیت های پاالیشی مورد نیاز به طور متوسط به  350هزار بشکه در روز محدود می شود.
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در این میان ،ذخیره سازی مازاد فرآورده های نفتی؛ عامل عدم افزایش قیمت نفت خام است.
سطح ذخیره سازی فرآورده های نفتی مازاد در پایان سال  2021در جهان به  500میلیون بشکه
خواهد رسید .این حجم قابل توجه ذخیره سازی باعث شده تا پاالیشگران با نرخ پایین تری از
پاالیشگاه های خود بهره برداری کرده و نفت خام کمتری خریداری کنند .این روند تا زمانی که
پاالیشگران شاهد کاهش ذخیره سازی فرآورده های نفتی و لذا بهبود سودهای پاالیشی نباشند
ادامه دارد .پیش بینی شده تقاضا برای فرآورده های نفتی در سال  2021از  80میلیون بشکه در
روز فراتر نرود .به نظر می رسد در واکنش به این شرایط طی چند ماه گذشته حدود  12پاالیشگاه
در جهان اعالم توقف فعالیت نموده اند که در مجموع ظرفیت پاالیش جهان در سال  2020را 1.7
میلیون بشکه در روز کاهش داده و در مجموع ظرفیت پاالیشی اضافه شده در سال  2021برابر با
 2.4میلیون بشکه در روز برآورد می شود که حدود  50درصد آن متعلق به چین است .در نتیجه
این تحوالت باید انتظار داشت که در سال  2021مقدار ظرفیت پاالیشی مازاد بیشتر شود .به نظر
می رسد در این شرایط پاالیشگاههای ساده و کوچک به تدریج اعالم تعطیلی نمایند .این
پاالشگاه ها حدود نیمی از کل پاالیشگاه های جهان و  13درصد ظرفیت پاالیشی جهان را تشکیل
می دهند.
بازار جهانی قیر از نگاه  Mordor Intelligenceنیز پیش بینی می کند بازار جهانی قیر یک رشد 4
درصدی را تا سال  2023شاهد باشد که پیشران آن افزایش پروژه های ساخت جاده ،و دیگر
پروژه های مسکونی و تجاری به ویژه در منطقه آسیا-پاسیفیک در دوران پساکرونا باشد.
در حوزه روانکار هم به روز رسانی قیمت لوبکات ،باعث روانتر شدن چرخ صنعت روانکار کشور
خواهد شد.
جهت دریافت فایل کامل بولتن بازار نفت و فرآورده های نفتی با شماره  021-88703384تماس
حاصل فرمایید.
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