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 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 چکیده مدیریتی

هرچند  . رسید 5102دالر در فصل چهارم سال  93دالر در فصل سوم به  21میانگین قیمت نفت خام برنت از 

تروریستی در سوریه و افزایش تنش میان روسیه و ترکیه اندکی  هایحمله روسیه به مواضع گروه که در اوایل فصل

های ای که انتشار اطالعات مربوط به کاهش فعالیتقیمت نفت را باال برد اما این افزایش قیمت موقتی بود. به گونه

لید سبب دسامبر اوپک و عدم توافق اعضا بر سر کاهش تو 9ای چین، رشد تولید نفت اوپک، برگزاری جلسه کارخانه

د؛ ها دامن زها در این فصل شد. عالوه بر این، اخبار منتشر شده از آمریکا به کاهش بیشتر قیمتکاهش شدید قیمت

افزایش ارزش دالر به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر سبب کاهش قیمت نفت شد زیرا از یک طرف 

یابد و از طرف دیگر افزایش ارزش دالر ای واردکننده کاهش میتر شدن نفت برای کشورهتقاضای نفت به دلیل گران

های نفت به جز آمریکا بتوانند سطوح فعلی تولید خود را حفظ کنند زیرا نفت را به دالر می شود تولیدکنندهسبب می

یابد. یها بر حسب پول محلی افزایش مهایشان بر حسب پول محلی است بنابراین سود این شرکتفروشند اما هزینه

گیری برای افزایش نرخ بهره، آمریکا ممنوعیت چهل ساله صادرات نفت را برداشت. از سوی دیگر عالوه بر تصمیم

های های حفاری آمریکا در ماه دسامبر باال رفته است افزایش تعداد دکلموسسه بیکر هیوز اعالم کرد تعداد دکل

ن های نفت است و لذا تولید ایوری تولیدکنندهنی افزایش بهرههای پایین نفت به معحفاری آمریکا در شرایط قیمت

دسامبر اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم  52ها چندان کاهش نخواهد یافت. عالوه براین در هفته منتهی به شرکت

خام آمریکا سال اخیر، این اولین باری بود که ذخایر نفت  81است؛ طی کرد موجودی نفت خام این کشور افزایش یافته

 در پایان سال باال رفت.

رشد تقاضای جهانی نفت در این فصل مثبت ولی کاهنده بود که عمده ترین دلیل آن گرمتر بودن نسبی دما در اروپا 

 3.0به  5109درصد در سال  3.9المللی پول، رشد اقتصادی جهان از و آمریکای شمالی است. به نقل از صندوق بین

است اما به دلیل پایین بودن قیمت است. اگرچه رشد اقتصاد جهان کاهش یافتههش یافتهکا 5102درصد در سال 

میلیون بشکه در روز برآورد  0.8میالدی را  5102نفت، آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 

 سال گذشته بوده است. 2که بیشترین میزان طی  کرده

المللی ینآژانس ب بینیکند اما پیشی، افزایش تقاضای جهانی نفت را به ذهن متبادر میبه هر حال، افزایش رشد اقتصاد

میلیون بشکه در روز در  0.5به 5102میلیون بشکه در روز در سال  0.8انرژی، حاکی از کاهش رشد تقاضای نفت از 

است. به ایر نفت خام جهان شدهای سبب افزایش ذخمیلیون بشکه 0.2است. زیرا اوال وجود مازاد عرضه  5106سال  

است حال آن که میانگین میلیارد بشکه افزایش یافته 9.9میالدی به  5102گونه ای که میزان ذخایر نفت خام در سال 

المللی پول، ترکیب رشد اقتصادی جهان در است. ثانیا، به نقل از صندوق بینمیلیارد بشکه بوده 3.8ساله ذخایر  2

گیرد. با توجه به کاهش رشد یافته صورت میفزایش رشد اقتصادی عمدتا در کشورهای توسعهحال تغییر است و ا

 گیری در تقاضای نفت وجود نداشته باشد.رود افزایش چشماقتصادهای نوظهور انتظار می
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اه مدر طرف عرضه، تولید نفت خام اوپک در ماه اکتبر به دلیل کاهش تولید عربستان و عراق کاهش یافت اما در 

نوامبر، افزایش تولید عراق سبب افزایش تولید اوپک شد. عراق در ماه نوامبر رکورد تولید نفت خام خود را شکست و 

بیشتر است.  5102میلیون بشکه از میانگین نیمه نخست سال  1.7میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که  9.2

خشکی، بهبود کیفیت نفت خام سبک و سنگین بصره و  توسعه زیرساخت های ذخیره سازی در جنوب، پمپاژ نفت در

بینی یشاست. پافزایش ظرفیت خطوط لوله منطقه کردستان به شمال از مهم ترین دالیل افزایش تولید نفت عراق بوده

با آهنگ کمتری ادامه یابد زیرا محدودیت بودجه دولت عراق باعث  5106شود رشد تولید نفت عراق در سال می

 گذاری خود را کاهش دهند.های سرمایهالمللی در جنوب برنامههای بینرکتاست ششده

میلیون بشکه بوده است که  28.6روزانه  5102تولید نفت خام کشور های غیر اوپک، در فصل چهارم سال  

ا ستان بمیلیون بشکه در روز افزایش داشته است، در ماه نوامبر تولید باالی روسیه و قزاق 1.9نسبت به فصل سوم 

کاهش تولید برزیل در نتیجه اعتصابات کارگران جبران شد. در ماه دسامبر تولید نفت خام آمریکا نسبت به ماه نوامبر 

 است.هزار بشکه کاهش داشته 81

است که عمدتا میلیون بشکه در روز بوده 5.2معادل با  5109های غیراوپک، در سال رشد تولید نفت کشور

میلیون بشکه  0.0رشد روزانه تولید نفت این کشورها به  5102ید آمریکا است. اما با شروع سال ناشی از افزایش تول

رشد تولید  5106رود این روند کاهشی رشد تولید، ادامه یابد و در سال کاهش یافت. نکته قابل توجه آن که انتظار می

 پایین تر رود. زیرا هم حفاری بین چاهی کشورمیلیون بشکه از سال قبل  1.3ها منفی شود و تولید آن ها این کشور

نسبت  5106های غیراوپک در میادین متعارف افت کرده است و هم تعداد دکل های حفاری آمریکا در ماه ژانویه سال 

درصد کاهش یافته است؛ تولیدات نفت سبک آمریکا ویژگی های منحصر به فردی دارند،  61به ماه مشابه سال قبل، 

ید در این میادین باالست و زمان مورد نیاز سرمایه گذاری آن ها به مراتب پایین تر از تولیدات نفت نرخ کاهش تول

ش یابد. بنابراین پیمتعارف است و لذا در شرایط قیمت های پایین، سرمایه گذاری و تولید در این میادین کاهش می

، بدون تغییر 5107ر روز افت کند و در سال میلیون بشکه د 1.9، 5106شود تولید نفت آمریکا در سال بینی می

 بماند. 

دالر کاهش داشته  95، 5109دالر بود که نسبت به سال  25، 5102میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 

بینی چهار موسسه نیز ادامه یابد به طوری که میانگین پیش 5106شود این روند کاهشی در سال بینی میاست. پیش

ی)صندوق بین المللی پول، اداره اطالعات انرژی آمریکا، بانک جهانی و گلدمن ساکس( از  میانگین المللمعتبر بین

دالر در هر بشکه است. زیرا از یک سو با وجودی که  90حدود  5106قیمت نفت خام برنت دریای شمال در سال 

این حال به نقل از اداره اطالعات سال گذشته بوده است با  2بیشتر از میانگین  5102انباشت موجودی نفت در سال 

نیز بر موجودی نفت اضافه شود. بیشترین حجم موجودی در نیمه  5106شود در سال انرژی آمریکا، پیش بینی می

دالر باشد. از سوی دیگر  91،زیر 5106شود قیمت نفت تا ماه آوریل شود و باعث میایجاد می 5106ابتدایی سال 

است و برآوردها حاکی از آن است که عرضه بینی شدهپیش 5102نیز کمتر از سال 5106رشد تقاضای نفت در سال 
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ها چنان جهان مواجه با مازاد عرضه است و بنابراین قیمتهم 5106نفت خام نیز کاهش نخواهد یافت. بنابراین در سال 

 کاهشی خواهد بود.

 ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیکنهاست که انباشت نفت به گوعالوه بر این، گلدمن ساکس اعالم کرده

اند لذا ضروری است که قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود به همین دلیل حداقل قیمت شده

الم المللی پول اعچنین صندوق بینکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همدالر باشد تا تولید 51تواند نفت می

افزایش ارزش  1دالر باشد. موسسه مالی مورگان استنلی 31تا  51تواند بین است سال آینده کف قیمت نفت میدهکر

دالرکاهش خواهد 51داند و معتقد است قیمت نفت به  می 5106دالر را عمده ترین دلیل کاهش قیمت نفت در سال 

 یافت. 

 عرضه نفت

 5109میلیون بشکه از سال  0.8میلیون بشکه در روز بود که تقریبا  47عرضه جهانی نفت در فصل چهارم سال، 

 بیشتر است. 

هزار بشکه نسبت به ماه قبل  05که  استمیلیون بشکه در روز بوده 30.18تولید نفت خام اوپک در ماه اکتبر 

کاهش داشته است که دلیل آن کاهش تولید عربستان و عراق است. اما در ماه نوامبر تولید نفت خام اوپک به دلیل 

 است.میلیون بشکه در روز رسیده 30.07افزایش تولید عراق افزایش داشته و به 

میلیون بشکه  1.7میلیون بشکه در روز شکست که  9.2د عراق در ماه نوامبر رکورد تولید نفت خام را با تولی

سازی در جنوب، پمپاژ نفت در میالدی است. توسعه زیرساخت های ذخیره 5102بیشتر از میانگین نیمه نخست سال 

خشکی، بهبود کیفیت نفت خام سبک و سنگین بصره و افزایش ظرفیت خطوط لوله منطقه کردستان به شمال از مهم 

با آهنگ کمتری  5106شود رشد تولید نفت عراق در سال بینی میاست. پیشافزایش تولید نفت عراق بودهترین دالیل 

ی گذارهای سرمایهالمللی در جنوب برنامههای بیناست شرکتادامه یابد زیرا محدودیت بودجه دولت عراق باعث شده

های دودیت بودجه خود، در پرداخت به شرکتچنین دولت محلی کردستان نیز به دلیل محخود را کاهش دهند. هم

 کاهش یابد. 5106رود رشد تولید عراق در سال است و بنابراین انتظار میالمللی تاخیر داشتهبین

است. زیرا عربستان سعودی بیشتر بوده 5109میلیون بشکه از سال  0.0تولید اوپک ،5102در سال  به طور کلی

میلیون  9کند و عراق نیز تولید خود را به بیش از میلیون بشکه در روز تولید می 01ماه متوالی است که بیش از  8

 است. هزار بشکه افزایش یافته 431تاکنون  5109است. تولید نفت خام عراق از نوامبر بشکه در روز رسانده

                                                           
1 Morgan Stanley  
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است که نسبت میلیون بشکه بوده  28.6روزانه  5102تولید نفت خام کشور های غیر اوپک، در فصل چهارم سال

میلیون بشکه در روز افزایش داشته است در ماه نوامبر تولید باالی روسیه و قزاقستان با کاهش تولید  1.9به فصل قبل 

هزار بشکه  81برزیل در نتیجه اعتصابات کارگران جبران شد. در ماه دسامبر تولید نفت خام آمریکا نسبت به ماه نوامبر 

 است.کاهش داشته

 تقاضای نفت

نسبت به فصل مشابه  5102د تقاضای نفت جهان در فصل چهارم سال ندهنشان می 5و  0رهایهمانطور که نمودا

نشان  OECD و غیر  OECD مقایسه تقاضای نفت برای کشورهای  .هزار بشکه در روز رشد کرده است 811سال قبل 

هزار  511ه فصل مشابه سال قبل نسبت ب 5102در فصل چهارم  OECD دهد که تقاضای نفت برای کشورهای می

تقاضا یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.   OECD بشکه کاهش یافته است در حالی که برای کشورهای غیر 

 ، برای کشورهای 5102مقایسه فصلی نشان می دهد که تقاضای روزانه نفت فصل چهارم نسبت به  فصل سوم سال 

OECD 911  اما برای کشورهای غیر هزار بشکه کاهش یافته OECD   بدون تغییر بوده است. در آمریکا، هند و چین

رشد تقاضای نفت به طور عمده مربوط به رشد مصرف بنزین است. این در حالی است که در اروپا رشد تقاضا برای 

 است.های نفتی بودهترین دلیل افزایش تقاضای فرآوردهگازوئیل و دیزل اصلی

 

 

تقاضای نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل)منبع آژانس بین المللی انرژی( ، رشد0نمودار  

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

فصل اول 

2015

فصل دوم  

2015

فصل سوم  

2015

فصل چهارم  

2015

فصل اول 

2016

فصل دوم  

2016

فصل سوم  

2016

فصل چهارم  

2016

(که در روزمیلیون بش)رشد تقاضای نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل

OECDرشد ساالنه تقاضای   ONO-OECDرشد ساالنه تقاضای   رشد ساالنه تقاضای جهان

یبینپیش



 

 
 

   7 
 

 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

 : رشد فصلی تقاضای نفت)منبع آژانس بین المللی انرژی(5نمودار

 نفت موجودی

 0.4میالدی،  5102اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماه ژانویه خود افزایش موجودی نفت خام جهان را در سال

 1.7نیز این حجم موجودی روزانه  5106بشکه در روز تخمین زده است و پیش بینی کرده است که در سال میلیون 

فصل متوالی افزایش، در فصل سوم  02میلیون بشکه افزایش یابد. این نهاد انتظار دارد موجودی نفت خام پس از 

 ،کاهش یابد. 5107

، مجموع کل ذخایر تجاری نفت و ذخایر استراتژیک است. اولحجم موجودی نفت از سه بخش عمده تشکیل شده

 OECDهای کشور "حجم ذخایر تجاری"درصد از کل موجودی جهان است.  61که بیش از OECD های عضوکشور

تاثیر  OECD "2حجم ذخایر استراتژیک"دهد. اما به طور معمول یک شاخص کلیدی از وضعیت بازار نفت ارائه می

 است. تغییر محسوسی نداشته 5102کمی بر بازار دارد و میزان آن طی سال 

های اخیر به خاطر افزایش تقاضای این است که در سالOECDهای غیر دوم، حجم موجودی تجاری کشور

 است. کشورها بسیار مهم شده

است. نفت در تشکیل شده 5رهای شناوسازیو ذخیره4است که از دو بخش نفت در حرکت 3سوم، نفت در دریا

گذاری بر بازار ندارد کننده است اما نقش چندان تاثیرکننده و واردهای صادرحرکت یک ارتباط عملیاتی مهم کشور
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 معاونت پژوهشی

زیرا حجم نوسانات آن بسیار کم است. در مقابل تغییرات سطوح ذخایر شناور، وابسته به ساختار قیمت فوروارد است، 

 داری ذخایر است. شدید، انگیزه قوی برای نگه 6ونتانگوبه این صورت که وضعیت ک

میلیون بشکه افزایش یافت که تقریبا معادل  582، ذخایر به میزان 5102به نقل از اوپک، سه ماهه سوم سال 

میلیون بشکه  81و  OECDهایمیلیون بشکه از این ذخایر برای کشور 512بشکه در روز بود که میلیون  0 با انباشت

بوده است. دلیل اصلی این افزایش ذخایر وجود مازاد عرضه نفت طی نه ماه ابتدایی سال  OECDهای غیرکشوربرای 

ین جایگز "نفت در حرکت"با  "ذخایر شناور"است زیرا تغییرات است. نفت در دریا به طور کلی بدون تغییر مانده

 است. شده

است اما اداره میلیون بشکه در روز اعالم کرده 0را اگرچه اوپک در گزارش ماهانه خود افزایش موجودی نفت 

میلیون  0.6، 5102اطالعات انرژی آمریکا بر این باور است که افزایش موجودی نفت خام جهان در فصل سوم سال 

است. درنتیجه میلیون بشکه در روز افزایش یافته 5، 5102در روز بوده است که البته موجودی در فصل دوم سال بشکه 

است بینی کردهشکل گرفته است. هم چنین این نهاد پیش 5118ترین موجودی نفت خام از فصل چهارم سال بیش

 یابد.میلیون بشکه در روز کاهش می 0.5به  5102رشد افزایش موجودی انبار در فصل چهارم 

 روند تغییرات قیمت نفت 

 .دالر در فصل چهارم سال گذشته میالدی رسید 93دالر در فصل سوم به  21از  میانگین قیمت نفت خام برنت

روند قیمت  3ترین دلیل آن، تداوم مازاد عرضه و حجم عظیم و فزاینده ذخایر تجاری نفت در جهان است. نمودار عمده

 دهد.نشان می 5102نفت خام برنت دریای شمال را در فصل چهارم سال 

 

                                                           
قیمت  ازگیرد برای سررسید مشخص مورد معامله قرار می آتی نفت ی که در قراردادهایشرایطی است که قیمتوضعیت کونتانگو در بازار مالی  6

 تر خرید و در آینده فروخت.ای پایینبیشتر است و لذا می توان نفت را به قیمت هانتظاری اسپات )آنی( برای همان تاریخ سررسید 

ید پیش بینی کاهش تول

ر و افزایش تنش ها دآمریکا
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 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 7 5102یرات قیمت نفت خام برنت در فصل چهارم سال : روند تغ3نمودار 

 ر خاورمیانه ها دبینی کاهش تولید آمریکا و افزایش تنشدر ماه اکتبر قیمت نفت نسبت به ماه قبل آن به دلیل پیش

 درصد افزایش یافت. زیرا، 0.9

o  حفاری خود را نسبت به ماه اکتبر سال گذشته کاهش  هایتولید کنندگان نفت آمریکا بیش از نیمی از دکل

 گیری انتظار کاهشاست. همین مسئله باعث شکلها در این حوزه افت کردهگذاری آندادند و بنابراین سرمایه

های حفاری شد به گونه ای که گلدمن ساکس اعالم نمود با کاهش تعداد دکل 5106تولید آمریکا در سال 

 فصل دوم تا چهارم سال جاری میالدی افزایش خواهد داشت.  آمریکا قیمت نفت در

o 3  اکتبر، روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه حمله کرد و این مسئله واکنش شدید آمریکا را به

 دنبال داشت به دنبال آن قیمت نفت اندکی افزایش یافت.

 درصدی  8.0جودی و تقاضای ضعیف نفت، قیمت با افت در ماه نوامبر به دلیل رشد تولید نفت خام اوپک، افزایش مو

 مواجه شد.

o  های تولیدی های اقتصادی حاکی از آن بود که فعالیت بخشنوامبر، انتشار داده  0به گزارش رویترز در روز

 رفت تقاضای جهانی نفتچین در ماه اکتبر برای سومین ماه متوالی کاهش داشته است. بنابراین انتظار می

 های آتی پایین بیاید. به دنبال انتشار این خبر قیمت نفت کاهش یافت.در ماه

o 09 ای افزایش یافت که این خبر منجر به افت بیشتر قیمت نفت نوامبر، ذخایر آمریکا به میزان غیرمنتظره

 گردید.

o 59 کی ت اندنوامبر، نظامیان ترکیه به هواپیمای روسیه در مرز سوریه حمله کردند و به دنبال آن قیمت نف

ان های ژئوپلتیکی توتوان دریافت که حتی اگر جهان لبریز از نفت باشد هم چنان نگرانیافزایش یافت. می

 افزایش قیمت نفت را دارد.

   دالر در  38با این وجود، روند کاهشی قیمت در ماه دسامبر شدت یافت و میانگین قیمت نفت خام برنت در این ماه

باشد. زیرا تقاضا برای سوخت گرمایشی اروپا و آمریکا در زمستان می 5119زان از ژوئن هر بشکه بود که کمترین می

های گذشته چندان باال نرفت. عالوه بر این، در ماه دسامبر، تر بودن نسبی دما نسبت به سالبه علت گرم 5102سال 

 خبرهایی انتشار یافت که منجر به تغییرات قیمت نفت خام شد. 

o 9 سنت کاهش یافت. در این جلسه با  89ز اتمام جلسه اعضای اوپک در وین قیمت نفت خام دسامبر، پس ا

 ها، هیچ تصمیمی برای کاهش تولید اوپک گرفته نشد. وجود پایین بودن قیمت

o 02 کرد، زیرا فدرال رزرو پس از گذشت یک دهه نرخ بهره آمریکا را افزایش  دسامبر قیمت نفت بار دیگر افت

 گذارد.مدت بر بازار اثر میرخ بهره آمریکا از چهار مسیر در میانداد. افزایش ن

  کند و در نتیجه قیمت نفتاول، این افزایش نرخ بهره ارزش دالر را نسبت به سایر اسعار تقویت می 

رود که اثر نامطلوبی را بر تقاضای نفت ها باال میکنندگان سایر کشوربه پول داخلی برای مصرف

 گذارد. می

                                                           
 .استداده های قیمت نفت از بلومبرگ برداشته شده  7
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 معاونت پژوهشی

 های نفتی که خارج از آمریکا هستند به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا و م، برای تولید کنندهدو

یابد و از طرف افزایش ارزش دالر از یک طرف قدرت خرید هر بشکه نفت فروخته شده افزایش می

 دشود و لذا سوها محاسبه و پرداخت میدیگر، هزینه تولید در این کشورها براساس پول محلی آن

 یابد.ها از فروش نفت افزایش میاین کشور

 یابد، در نتیجههای آمریکایی افزایش میسوم، هزینه فرصت نگهداری ذخایر نفت خام برای شرکت 

 یابد. دهند و عرضه نفت افزایش میها ذخایر خود را کاهش میآن

 شود بنابراین آمریکا میهای سرمایه گذاری در چهارم، افزایش نرخ بهره آمریکا باعث افزایش هزینه

 گذاری و تولید در آمریکا وجود دارد.انتظار کاهش سرمایه

o میلیون بشکه در ذخایر نفت آمریکا را  0.9رغم اینکه رویترز و برخی از تحلیلگران افزایش پس از آن، علی

عالم کرد که حجم بودند، اما اداره اطالعات انرژی آمریکا ابینی کردهدسامبر پیش 00برای هفته منتهی به 

است. میلیون بشکه رسیده 941.7است و به میلیون بشکه افزایش یافته 9.8موجودی نفت خام در این هفته 

 این خبر غیر منتظره بار دیگر قیمت نفت را کاهش داد. 

o  برای رفع ممنوعیت چهل ساله صادرات نفت تصویب کرد. این خبر  ایدسامبر، آمریکا الیحه 07کمی بعد در

یادی مدت تاثیر زگران معتقدند که این قانون در کوتاهسنتی قیمت نفت شد. اگرچه تحلیل 75نیز باعث افت 

 تواند موثر باشد.بر بازار ندارد اما در بلندمدت می

o  07اعالم کرد تعداد دکل های حفاری آمریکا  دسامبر 08در هفته منتهی به  8پس از آن شرکت بیکر هیوز 

خبر به  گران از ایناست، به دنبال این خبر بار دیگر قیمت نفت تنزل کرد. برخی از تحلیلعدد افزایش یافته

د گران معتقای از ابهام برد. تحلیلها را در هالهبینیکنند زیرا صحت برخی از پیشعنوان یک شوک یاد می

های حفاری آمریکا که در مناطق پر هزینه هستند، کاهش با کاهش قیمت نفت، تعداد دکل بودند که همزمان

ش قیمت کننده کاهها، تولید نفت شیل آمریکا به عنوان عامل شروعیابد و به تدریج با کاهش بیشتر قیمتمی

. اما برخالف انتظار رفت از این طریق تعادل در بازار برقرار شودشود، بنابراین انتظار مینفت، محدود می

دالر افزایش  91های زیر های حفاری آمریکا در شرایط قیمتعمومی، شرکت بیکر هیوز اعالم کرد تعداد دکل

 است.یافته

o  اداره اطالعات انرژی آمریکا با اعالم ذخایر نفت خام خود بار دیگر جهان را در حیرت فرو برد، زیرا در هفته

سال اخیر، این  81است و طی اعالم کرد موجودی نفت خام افزایش یافته دسامبر این اداره 52منتهی به 

بب های مالیاتی ساولین باری بود که ذخایر نفت خام آمریکا در پایان سال باال رفت. در گذشته، همواره انگیزه

خایر ها برای کاستن از حجم موجودی نفت خام خود، واردات کمتری انجام دهند و در نتیجه ذشد، شرکتمی

تر شدن نسبی دما و در نتیجه کاهش تقاضا ، گرم5102یافت. اما در سال نفت خام این کشور کاهش می

های نفتی آمریکا از یک سو و افزایش تولید نفت این کشور از سوی دیگر باعث افزایش ذخایر هبرای فرآورد

 نفت خام شده است. 

                                                           
8 Baker Hughes 
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 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 6102چشم انداز عرضه نفت در سال 

 5109میلیون بشکه از سال  1.4میلیون بشکه نفت تولید کرده که  30.6به طور متوسط روزانه  اوپک 5102درسال

میلیون بشکه ای  1.3میلیون بشکه ای عراق و افزایش  1.7باالتر بوده است. این افزایش تولید به خاطر افزایش 

یابد. این یون بشکه در روز افزایش میل 1.2تولید اوپک در حدود  5106عربستان بوده است. انتظار می رود، در سال 

که عدم  است. درحالیها شکل گرفتهانتظار افزایش تولید به دلیل انتظارات برای افزایش عرضه ایران پس از رفع تحریم

بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا برای فصل دوم های ایران وجود دارد اما پیشقطعیت زیادی درباره زمان لغو تحریم

کرد و در میلیون بشکه در روز رشد خواهد 1.5، حدود 5106دهد که تولید نفت ایران در سال نشان می 5106سال 

 9رسد.میلیون بشکه در روز می 3.3به  5106پایان سال 

میلیون بشکه در روز  5.2معادل با  5109در سال  9های غیراوپک، با توجه به نموداررشد تولید نفت کشور

رشد روزانه تولید نفت این کشورها به  5102ناشی از افزایش تولید آمریکا است. اما با شروع سال است که عمدتا بوده

رود این روند کاهشی رشد تولید، ادامه یابد و در سال میلیون بشکه کاهش یافت. نکته قابل توجه آن که انتظار می 0.0

پایین تر رود و از سال  5109ن بشکه از سال میلیو 1.3ها منفی شود و تولید آن ها رشد تولید این کشور 5106

زیرا هم حفاری  شود تولید این کشورها نسبت به سال قبل کاهش یابد.بینی میاین اولین سالی است که پیش 5118

 درصد کاهش یافته است. 61های غیراوپک در میادین متعارف و هم تعداد دکل های حفاری آمریکا  بین چاهی کشور

 

 

 (آمریکااداره اطالعات انرژی  :تولید کشورهای غیر اوپک )منبع . رشد9نمودار

تولیدات نفت سبک آمریکا ویژگی های منحصر به فردی دارند. نرخ کاهش تولید در این میادین باالست و زمان 

ن، یمورد نیاز سرمایه گذاری آن ها به مراتب پایین تر از تولیدات نفت متعارف است و لذا در شرایط قیمت های پای

                                                           
ور، ایران شالبته پیش بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا نسبت به آنچه که از وزارت نفت نقل شده، بسیار کمتر است. بر اساس برآوردهای وزارت نفت ک. 9 

 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. 711بیش از  5106تولید خود را در 
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 معاونت پژوهشی

، 5106شود تولید نفت آمریکا در سال یابد. بنابراین پیش بینی میسرمایه گذاری و تولید در این میادین کاهش می

 ، بدون تغییر بماند.5107میلیون بشکه در روز افت کند و در سال  1.9

میلیون  1.0و  1.5، به ترتیب 5107و  5106های تولید نفت سایر کشورهای غیر اوپک خارج از آمریکا در سال

یابد. با وجودی که قیمت نفت بسیار پایین است اما کاهش تولید این کشورها چندان زیاد بشکه در روز کاهش می

های باالی نفت صورت گرفته است ی قیمتها در دورههای نفتی این کشورگذاری در پروژهنیست؛ در حقیقت سرمایه

ر دهند و دگذاری انجام شده است چندان کاهش نمیمناطقی که سرمایههای نفتی تولید خود را در و بنابراین شرکت

ر تر  اثر خود را بی زمانی طوالنیگذاری، تنها در بخش اکتشاف نفتی است که در بازهحال حاضر امکان کاهش سرمایه

افزایش یابد و لذا ها شود قدرت خرید درآمد دالری آنتولید خواهد گذاشت. عالوه بر این افزایش ارزش دالر سبب می

 ها چندان کاهش نیابد.تولید این کشور

 5107و  5106های میالدی تولید این حوزه در سال 5102پس از افزایش تولید نفت در دریای شمال در سال 

 تواند کاهش در نرخ تولید این منطقه را پرکنند.های شروع شده نمیافت خواهد کرد. زیرا پروژه

های پایین افزایش یافت زیرا از یک طرف رژیم مالیاتی با وجود قیمت 5102در سال تولید نفت روسیه نیز 

ها افت کرده و از آن جا که روسیه در بخش نفت تغییر کرده و از طرف دیگر ارزش پول ملی این کشور به خاطر تحریم

بر حسب دالر است بنابراین شود و درآمدهای نفت آن ها های تولید نفت این کشور عمدتا با روبل انجام میهزینه

و  5106های ها بر حسب روبل می شود اما در سالهای آنکاهش ارزش پول ملی این کشور سبب افزایش سود پروژه

 میلیون بشکه افت خواهد کرد. 1.0تولید روسیه روزانه  5107

های ماسه برخی از پروژههزار بشکه افزایش خواهد یافت و  21، روزانه 5106و  5102تولید نفت کانادا در سال 

که امسال در حال ساخت بوده است سال آینده شروع به تولید خواهند کرد. تولید نفت خام برزیل در سال  10سنگی

 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. 51و  91به ترتیب  5107و  5106

 6102چشم انداز تقاضای نفت در سال 

 5102درصد در سال  3.0به  5109درصد در سال  3.9پول، رشد اقتصادی جهان از  المللیبه نقل از صندوق بین

است اما به دلیل پایین بودن قیمت نفت، آژانس بین المللی است. اگرچه رشد اقتصاد جهان کاهش یافتهکاهش یافته

که بیشترین میزان  همیلیون بشکه در روز برآورد کرد 1.8میالدی را  5102انرژی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 

 سال گذشته بوده است. 2طی 

اندکی افزایش یافته و به  5106المللی پول اعالم کرده است که انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال صندوق بین

هایی درباره اقتصاد جهان وجود دارد به طوری که کریستین الگارد رئیس درصد برسد با این وجود نااطمینانی 3.9

ذیری پثباتی و ریسک باالی آسیبانداز اقتصاد جهانی را در سال آینده در معرض بیالمللی پول، چشموق بینصند

 است. افزایش نرخ بهره آمریکا و روند کند رشد اقتصادی چین می تواند از عوامل ایجاد کننده این شرایط باشد. دانسته

                                                           
10Oil sand  
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المللی ینآژانس ب بینیکند اما پیشنی نفت را به ذهن متبادر میبه هر حال، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای جها

میلیون بشکه در روز  0.5به  5102میلیون بشکه در روز در سال  0.8انرژی، حاکی از کاهش رشد تقاضای نفت از 

است. ای سبب افزایش ذخایر نفت خام جهان شدهمیلیون بشکه 0.2است. زیرا اوال وجود مازاد عرضه  5106در سال 

است حال آن که میلیارد بشکه افزایش یافته 9.9میالدی به  5102به گونه ای که میزان ذخایر نفت خام در سال 

 است.میلیارد بشکه بوده 3.8ساله ذخایر  2میانگین 

دتا مالمللی پول، ترکیب رشد اقتصادی جهان در حال تغییر است و افزایش رشد اقتصادی عثانیا، به نقل از صندوق بین 

گیری رود افزایش چشمگیرد. با توجه به کاهش رشد اقتصادهای نوظهور انتظار مییافته صورت میدر کشورهای توسعه

 در تقاضای نفت وجود نداشته باشد.

گیرانه ای بر یافته مالیات بر مصرف سوخت باال است و هم چنین مقررات سختهای توسعهاز آن جایی که در کشور

رود با وجود افزایش رشد اقتصادی کشورهای شود بنابراین، انتظار میمصرفی و افزایش کارایی وضع می هایسوخت

سعه توحالهای درچنان پایین بماند. از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی کشورها همیافته رشد مصرف نفت آنتوسعه

ترین بیش ای مثال با کاهش رشد اقتصادی چین کههای نوظهور تاثیر زیادی بر کاهش تقاضای نفت دارد، برو اقتصاد

شود رشد تقاضای جهانی نفت کاهش یابد. به نقل از گروه تحقیقات بینی میسهم را در افزایش تقاضای نفت دارد پیش

شود در بینی میهزاربشکه در روز بوده است اما پیش 211معادل  5102، رشد تقاضای نفت چین در سال 11بارکلیز

 هزار بشکه باشد. 511عادل م 5106سال 

میلیون بشکه در سال  1.8به 5109میلیون بشکه در روز در سال  0.9از OECDرشد مصرف نفت در کشورهای غیر 

 5107و  5106شود در سال بینی میرسیده است. بیشتر این کاهش رشد مصرف، در اوراسیا بوده است. پیش 5102

درسال  OECDفزایش یابد. در مقابل، رشد مصرف نفت در کشور های میلیون بشکه ا 0.0رشد تقاضای این کشورها 

میلیون  1.9و  1.3، به ترتیب 5107و  5106رود در سال میلیون بشکه افزایش یافت و انتظار می 1.6، روزانه5102

 بشکه در روز افزایش یابد.

است. یافته مقایسه شدهتوسعه با کشور های توسعهافزایش تقاضای نفت در کشور های درحال 2در نمودار 

با شیب فزاینده در حال افزایش  0443از سال  OECDهمانطور که از نمودار پیدا است مصرف انرژی کشورهای غیر 

های اخیر، رشد مصرف انرژی در است. طی سالیافته برابر شدههای توسعهبا کشور 5103است و از اواسط سال 

دهد که چرا کاهش رشد است. همین امر نشان مییافته بودههای توسعهاز کشور به مراتب باالتر OECDهای غیر کشور

 شود.اقتصادی کشور های درحال توسعه باعث کاهش رشد تقاضای نفت می
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 OECD و غیر OECD. تقاضای نفت در کشورهای 5نمودار 

گذارد میزان ذخایر استراتژیک چین است که چینی ها از مسئله مهم دیگری که بر تقاضای نفت در سال آینده اثر می

است،  5106ورزند، همین امر یکی از موارد نااطمینانی در برآورد تقاضای نفت در سال های آن امتناع میانتشار داده

 زیرا برآورد میزان مصرف سوخت چین را با حدس و گمان همراه میکند.

 6102چشم انداز قیمت نفت در سال 

دالر کاهش داشته است.  95، 5109دالر بود که نسبت به سال  25، 5102ن قیمت نفت خام برنت در سال میانگی

نیز ادامه یابد. زیرا با وجودی که انباشت موجودی نفت در سال  5106شود این روند کاهشی در سال بینی میپیش

شود داره اطالعات انرژی آمریکا، پیش بینی میسال گذشته بوده است با این حال به نقل از ا 2بیشتر از میانگین  5102

شود ایجاد می 5106نیز بر موجودی نفت اضافه شود. بیشترین حجم موجودی در نیمه ابتدایی سال  5106در سال 

نیز  5106دالر باشد. از سوی دیگر رشد تقاضای نفت در سال  91،زیر 5106شود قیمت نفت تا ماه آوریل و باعث می

است و برآوردها حاکی از آن است که عرضه نفت خام نیز کاهش نخواهد یافت. بینی شدهپیش 5102کمتر از سال

ها کاهشی چنان جهان مواجه با مازاد عرضه است و بنابراین قیمتهم 5106در سال  6بنابراین با توجه به نمودار 

 خواهد بود.



 

 
 

   02 
 

 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

 (آمریکااداره اطالعات انرژی  :)منبع . روند میزان تولید و مصرف نفت خام6نمودار 

دهد. همان را نشان می 5106المللی برای سال موسسه معتبر بین 9بینی متوسط قیمت نفت خام برنت پیش 0جدول 

ها بینیدالر  و میانگین پیش 21.9دالر،  بیشترین آن  37بینی شود کمترین پیشطور که در این جدول مشاهده می

 دالر در هر بشکه است. 90میالدی  5106برای سال 

، در جهت کاهشی تجدید نظر کرده اند. زیرا، به نقل از 5106های خود برای قیمت سال بینیاین موسسات در پیش

 است که سبب انتظار افزایشگلدمن ساکس، طی ماه های اخیر هیچ تغییری در ساختار بنیادین بازار اتفاق نیفتاده

دسامبر اوپک نیز تصمیمی مبنی بر کاهش تولید اعضا گرفته نشد. هم چنین  9قیمت نفت شود. برای مثال در جلسه 

اند لذا ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیک شدهاست که انباشت نفت به گونهگلدمن ساکس اعالم کرده

فت مت نضروری است که قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود به همین دلیل حداقل قی

م المللی پول نیز اعالچنین صندوق بینکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همدالر باشد تا تولید 51تواند می

افزایش ارزش  12دالر باشد. موسسه مالی مورگان استنلی 31تا  51تواند بین است سال آینده کف قیمت نفت میکرده

دالرکاهش خواهد 51داند و معتقد است قیمت نفت به  می 5106سال دالر را عمده ترین دلیل کاهش قیمت نفت در 

 یافت. 
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بینی آخرین پیش نام موسسه

قیمت نفت میانگین 

 6102خام برنت برای 

 میانگینبینی پیش تاریخ انتشار

قیمت نفت خام 

در  6102سال برنت 

های پیشین گزارش

 آنها

 تاریخ انتشار

اداره اطالعات انرژی 

 آمریکا

 ژانویه 91 فوریه 38

 جوالی 29.65 ژانویه 21.9 المللی پولصندوق بین

 اکتبر 20 ژانویه 37 بانک جهانی

 سپتامبر 94.2 مارس 34 گلدمن ساکس

 5106بینی قیمت نفت خام برنت در سال : پیش0جدول 

 است.  5106مالی نیز موید کاهش انتظارات برای قیمت نفت در سال  هایاز سوی دیگر بررسی بازار

دهنده افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی است به نشان WTIو اختیارات نفت خام  13آتیارزش حال قراردادهای 

دالر در هر بشکه بوده است و میانگین  38،  5106به تحویل آوریل  که به طور میانگین، قراردادهای آتی ایگونه

، خود 5106درصد بوده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماه ژانویه  96در این نوع قرارداد  14تالطمات

دالر است. این فاصله با افزایش  26تا  52درصد بین  42به فاصله اطمینان WTIاعالم کرد انتظارات بازار برای قیمت 

دالر  85دالر تا  55، بین 5106ای که برای قراردادهای به تحویل دسامبر یابد به گونهسررسید قراردادها ، افزایش می

 است.

در قیمت  16اختیار فروش 15مالحظه می شود، در هفته سوم دسامبر، تعداد قراردادهای باز 7همانطور که در نمودار 

است. از آن جایی که بازارهای مالی یکی از منابع بالقوه کشف ، دو برابر شده5106دالر برای تحویل ژوئن  52های 

دالر  02و  52، 31ها و انتظارات در بازار هستند، افزایش خرید قراردادهای اختیار فروش در قیمت های قیمت

ز ها پایین تر اخرید اختیار فروش زمانی سودآور است که قیمت دهنده کاهش در انتظارات قیمت نفت است زیرانشان

                                                           
13 Futures 
14 Volatility  
15 Open interest 
16Long put option  
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 52ز تر اگیری انتظار قیمتهای پایینهای قرارداد باشد در نتیجه افزایش این نوع قراردادها نشان دهنده شکلقیمت

شوند، تلقی میای های آتی است. ذکر این نکته ضروری است که قراردادهای اختیاری یک نوع پوشش بیمهدالر برای ماه

ها، قراردادهای اختیارات اغلب به منظور پوشش ریسک کاهش قیمت 18و رویال داچ شل17برای مثال اکسون موبیل

  کنند.فروش خریداری می

 

 )منبع: بلومبرگ(ی اختیار فروشا: افزایش تعداد قرارداده7نمودار 
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