اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

چشمانداز کوتاهمدت قیمتهای انرژی در امریکا در سال 8102

خالصه قیمت ساالنه اقالم انرژی در امریکا

عنوان

واحد









نفت خام (متوسط تکزاس غربی)

دالر در هر بشکه









نفت خام (برنت)

دالر در هر بشکه









بنزین (متوسط قیمت پمپ معمولی)

دالر در هر گالن









دیزل (متوسط قیمت خرده فروشی دیزل بزرگراه)

دالر در هر گالن









نفت گرمایشی (متوسط قیمت بخش خانگی)

دالر در هر گالن









گاز طبیعی (متوسط قیمت بخش خانگی)

دالر در هر هزار فوت مکعب









برق (متوسط قیمت بخش خانگی)

سنت به ازای هر کیلووات ساعت









1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

بنزین

متوسط قیمت خرده فروشی بنزین (با احتساب مالیات) در آمریکا

.9
. .

.4 .4 .3 . . . .4 . . .4 .4

.

پیش بینی

دسامبر 2018

نوامبر 2018

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

جوالی 2018

ژوئن 2018

می 2018

آوریل 2018

مارس 2018

فوریه 2018

ژانویه 2018

دسامبر 2017

نوامبر 2017

اکتبر 2017

سپتامبر 2017

آگوست 2017

جوالی 2017

ژوئن 2017

می 2017

آوریل 2017

مارس 2017

فوریه 2017

ژانویه 2017

دسامبر 2016

نوامبر 2016

اکتبر 2016

سپتامبر 2016

آگوست 2016

جوالی 2016

ژوئن 2016

می 2016

آوریل 2016

مارس 2016

فوریه 2016

 از ماه نوامبر  7102افزایش قیمتی در نمودار فوق مشاهده می شود که در وهله اول ناشی از افزایش قیمت نفت خام بوده است.
 طبق پیش بینی سازمان اطالعات انرژی آمریکا ) )EIAمتوسط قیمت خرده فروشی بنزین در آمریکا در ماه ابتدایی سال  7102کاهش خواهد یافت و به  75.0دالر در هر گالن در ماه فوریه 7102
میرسد.
 طبق پیش بینی سازمان اطالعات انرژی آمریکا ) )EIAقیمت خرده فروشی بنزین در سال  7102به طور متوسط  75.1دالر در هر گالن خواهد بود .از ماه فوریه روند قیمتی صعودی را تجربه خواهد
کرد و پس از آن در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت.

2

ژانویه 2016

 در دسامبر  7102متوسط قیمت خرده فروشی بنزین در ایاالت متحده آمریکا  75.2دالر به ازای هر گالن بوده که در مقایسه با متوسط قیمت دسامبر  7102حدود  0.50درصد افزایش یافته است.

دالر به ازای هر گالن
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

سوخت
دیزل

متوسط قیمت خرده فروشی سوخت دیزل (با احتساب مالیات) در آمریکا

.9 .9 .9 . .9 . . . . .9 .9 .93 .9 .9

پیش بینی

دسامبر 2018

نوامبر 2018

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

جوالی 2018

ژوئن 2018

می 2018

آوریل 2018

مارس 2018

فوریه 2018

ژانویه 2018

دسامبر 2017

نوامبر 2017

اکتبر 2017

سپتامبر 2017

آگوست 2017

جوالی 2017

ژوئن 2017

می 2017

آوریل 2017

مارس 2017

فوریه 2017

ژانویه 2017

دسامبر 2016

نوامبر 2016

اکتبر 2016

سپتامبر 2016

آگوست 2016

جوالی 2016

ژوئن 2016

می 2016

آوریل 2016

مارس 2016

فوریه 2016

ژانویه 2016

 به طور کلی قیمت خرده فروشی سوخت دیزل آمریکا از ابتدای سال  7102تا انتهای سال  7102روندی صعودی داشته است.
 در دسامبر  7102قیمت خرده فروشی سوخت دیزل به  7522دالر به ازای هر گالن رسیده که نسبت به متوسط ماه نوامبر رشد حدود  750درصدی داشته است.
 طبق پیش بینی  EIAدر سال  7102متوسط قیمت سوخت دیزل نوسانات زیادی خواهد داشت و در دسامبر به  7522دالر/گالن خواهد رسید و قیمت خرده فروشی سوخت دیزل در سال ، 7102
به طور متوسط  7522دالر در هر گالن خواهد بود.
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دالر به ارای هر گالن
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

برق
متوسط قیمت خرده فروشی برق در بخش خانگی در آمریکا
3.
3.

3. 3. 3.
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پیش بینی




دسامبر 2018

نوامبر 2018

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

جوالی 2018

ژوئن 2018

می 2018

آوریل 2018

مارس 2018

فوریه 2018

ژانویه 2018

دسامبر 2017

نوامبر 2017

اکتبر 2017

سپتامبر 2017

آگوست 2017

جوالی 2017

ژوئن 2017

می 2017

آوریل 2017

مارس 2017

فوریه 2017

ژانویه 2017

دسامبر 2016

نوامبر 2016

اکتبر 2016

سپتامبر 2016

آگوست 2016

جوالی 2016

ژوئن 2016

می 2016

آوریل 2016

مارس 2016

فوریه 2016

ژانویه 2016

 طبق پیش بینی سازمان اطالعات انرژی آمریکا ،در دسامبر  قیمت خرده فروشی برق بخش خانگی آمریکا با کاهش حدود  .درصدی نسبت به ماه نوامبر مواجه بوده است.
 کاهش قیمت خرده فروشی برق در ابتدای سال  7102و در ژانویه ادامه خواهد داشت و پس از آن روند صعودی در پیش خواهد گرفت.
 در دسامبر  7102متوسط قیمت خرده فروشی برق بخش خانگی در ایاالت متحده آمریکا  0752.سنت در هر کیلو وات ساعت خواهد بود که از قیمت برق در ماه مشابه سال  7102باالتر است.
 طبق پیش بینی  EIAقیمت خرده فروشی برق آمریکا در تمام ماه های سال  7102نسبت به مدت مشابه سال های  7102و  7102باالتر است.

4

سنت در هر کیلووات ساعت
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نفت گرمایشی
متوسط قیمت خرده فروشی نفت گرمایشی (با احتساب مالیات) در آمریکا
.4 . .
. .9
.9 . .4 .4 . . .3 . .
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پیش بینی


.


دسامبر 2018

نوامبر 2018

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

جوالی 2018

ژوئن 2018

می 2018

آوریل 2018

مارس 2018

فوریه 2018

ژانویه 2018

دسامبر 2017

نوامبر 2017

اکتبر 2017

سپتامبر 2017

آگوست 2017

جوالی 2017

ژوئن 2017

می 2017

آوریل 2017

مارس 2017

فوریه 2017

ژانویه 2017

دسامبر 2016

نوامبر 2016

اکتبر 2016

سپتامبر 2016

آگوست 2016

جوالی 2016

ژوئن 2016

می 2016

آوریل 2016

مارس 2016

فوریه 2016

ژانویه 2016

 قیمت خرده فروشی نفت گرمایشی آمریکا از جوالی  7102روندی صعودی در پیش گرفته و از  7570دالر به ازای هر گالن به  7522دالر در هر گالن در ماه دسامبر رسید .پیش بینی شده که این
روند افزایشی قیمت تا فوریه  7102نیز ادامه یابد.
 طبق پیشبینی سازمان اطالعات انرژی آمریکا روند قیمت خرده فروشی نفت گرمایشی در ماه فوریه  7102نسبت به ژانویه با کاهش حدود  152درصدی مواجه خواهد شد و این کاهش قیمت تا ماه
جوالی ادامه خواهد یافت .پس از آن قیمت نفت گرمایشی مجدداً روند صعودی در پیش خواهد گرفت و در ماه دسامبر  7102به  7520دالر در هر گالن میرسد.
 طبق پیشبینیها ،متوسط قیمت نفت گرمایشی در سال  7527 ، 7102دالر به ازای هر گالن می باشد که حدود  72سنت از متوسط سال  7102باالتر است.

5

دالر در هر گالن



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

گاز طبیعی
متوسط قیمت خرده فروشی گاز طبیعی بخش خانگی در آمریکا
.9

.

.

.

.

پیش بینی
دسامبر 2018

نوامبر 2018

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

جوالی 2018

ژوئن 2018

می 2018

آوریل 2018

مارس 2018

فوریه 2018

ژانویه 2018

دسامبر 2017

نوامبر 2017

اکتبر 2017

سپتامبر 2017

آگوست 2017

جوالی 2017

ژوئن 2017

می 2017

آوریل 2017

مارس 2017

فوریه 2017

ژانویه 2017

دسامبر 2016

نوامبر 2016

اکتبر 2016

سپتامبر 2016

آگوست 2016

جوالی 2016

ژوئن 2016

می 2016

آوریل 2016

مارس 2016

فوریه 2016

ژانویه 2016

 باالترین قیمت خرده فروشی گاز طبیعی بخش خانگی آمریکا در سال  7102و  7102به ترتیب حدود  0252و  02512دالر در هر فوت مکعب بوده است .پیش بینی می شود در سال  7102باالترین
قیمت در ماه آگوست و معادل  02572دالر باشد.
 طبق پیش بینی  EIAمتوسط قیمت گاز طبیعی در سال  0752 ،7102دالر درهر فوت مکعب است که نسبت به سال قبل خود ( 01501دالر در هر فوت مکعب در سال  )7102کاهش خواهد یافت.

منبع
تهیه شده توسط طاهره کریمی دستنایی

سازمان اطالعات انرژی آمریکاEIA0،

دی ماه 6931
6

دالر به ازای هر فوت مکعب
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