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چکیده
براساس آخرین گزارش اوپک ( 13آوریل  ،)2021قیمت نفت خام برای پنجمین ماه پیاپی در ماه مارس  2021با افزایش
همراه بوده است .میانگین بهای سبد نفتی اوپک در ماه مارس با رشد  5.7درصدی نسبت به ماه پیش افزایش یافته و به
 64.56دالر بر هر بشکه رسیده که پس از ژانویه  65.1( 2020دالر بر هر بشکه) باالترین سطح قیمتی تا کنون بوده است.
با توجه به آمارها ،میانگین تقاضای جهانی نفت در سال  2020با افت  9.5میلیون بشکه در روز نسبت به  ،2019به 90.5
میلیون بشکه در روز رسیده است .انتظار میرود تقاضای جهانی نفت در سال  ،2021حدود  6میلیون بشکه در روز نسبت به
سال  2020افزایش یابد و معادل  96.5میلیون بشکه در روز رقم بخورد.
در سال  ،2020تولید نفت خام اوپک ،براساس منابع ثانویه ،معادل  25.6میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال 2019
با افت  12.6درصدی همراه بوده است .طی سه ماهه نخست سال  ،2021تولید نفت اوپک حدود  25.1میلیون بشکه در روز
رقم خورده و به ترتیب عربستان سعودی ،عراق ،امارات متحده عربی ،کویت و ایران بیشترین سهم از تولید این منطقه را به
خود نسبت دادهاند.
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اقتصاد جهان
پس از آنکه برخی از اقتصادها در نیمه دوم سال  2020عملکردی بهتراز حد انتظار نشان دادند ،برآورد رکود اقتصاد جهان در
سال  2020با کمی کاهش همراه شده و معادل منفی  3.5درصد تخمین زده شده است .برای سال  2021انتظار میرود
اقدامات ایاالت متحده آمریکا و بهبود پرشتاب در اقتصادهای آسیایی ادامه یابد که پیشبینی رشد اقتصادی جهان که معادل
 5.4درصد است را تقویت میکند .با این حال ،این پیشبینی با توجه به عدم قطعیتهای موجود ،از جمله شیوع انواع دیگر
ویروس کووید 19-و سرعت واکسیناسیون ،همچنان محدود است .بعالوه ،سطح بدهی دولت در بسیاری از مناطق ،فشارهای
تورمی و پاسخهای بانک مرکزی به بحران ،عوامل کلیدی برای بررسی هستند .پس از افت  3.5درصدی اقتصاد در سال
 ،2020انتظار میرود رشد اقتصادی ایاالت متحده آمریکا در سال  2021به  5.7درصد برسد .پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی برای منطقه یورو در سال  2021در سطح  4.3درصد باقی مانده که در ادامه افت  6.8درصدی در سال  2020است.
رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز برای سال  2021در سطح  3.1درصد برآورد شده که پس از یک انقباض  4.9درصدی در
سال  2020بوده است .در چین در ادامه رشد اقتصادی  2.3درصدی در سال  ،2020پیشبینی میشود رشد اقتصادی این
کشور در سال  2021معادل  8.4درصد رقم بخورد .همچنین ،پیشبینی رشد اقتصادی هند در سال  ،2021در مقایسه با رشد
منفی  7درصدی در سال  ،2020به  9.8درصد اصالح میشود .پیشبینی رشد اقتصادی برزیل در نرخ  3درصد بدون تغییر
باقی مانده است و برآوردهای دولت نشان میدهد که در سال  2020اقتصاد این کشور  4.1درصد کوچکتر شده است .در سال
 2020رشد اقتصادی روسیه نیز منفی  3.1درصد بوده که در سال  2021معادل  3درصد پیشبینی میشود.
نمودار  -1برآورد رشد اقتصادی کشورهای منتخب در سال  2020و پیشبینی آن در سال )%( 2021
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قیمت نفت
قیمتهای نقطهای نفت خام برای پنجمین ماه پیاپی در ماه مارس  2021با افزایش همراه بوده است .میانگین بهای سبد
نفتی اوپک در ماه مارس به طور متوسط  3.51دالر (رشد  5.7درصدی) نسبت به ماه پیش افزایش یافته و به  64.56دالر بر
هر بشکه رسیده که پس از ژانویه  65.1( 2020دالر بر هر بشکه) این باالترین سطح قیمتی تا کنون است .از ژانویه 2020
روند قیمت سبد نفتی اوپک رو به کاهش گذاشت و در ماه مه  2020به پایینترین سطح خود ( 25.17دالر بر هر بشکه) رسید؛
با این وجود ،پس از آن ،قیمت نفت اوپک روند افزایشی را طی کرد و در ماه مارس  2021به سطحی تقریباً برابر با ژانویه
 2020رسید.
نمودار  -2روند روزانه قیمت نفت از ابتدای سال  2020تا  13آوریل 2021
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روند ساالنه قیمت سبد نفتی اوپک از سال  2010تا  2020در نمودار  3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
قیمت نفت اوپک از حدود  110دالر بر هر بشکه در سال  ،2012به حدود  41دالر در سال  2016رسید .پس از آن قیمت نفت
اوپک کمی افزایش یافت و در سال  2018به حدود  70دالر بر هر بشکه رسید ،در ادامه ،در سال  2019با کمی کاهش معادل
 64دالر رقم خورد و در سال  2020با شیوع گسترده کووید ،19-قیمت این سبد نفتی به  41.5دالر بر هر بشکه رسید که
تقریباً همسطح قیمت آن در سال  2016بوده است .در سه ماه نخست  2021نیز قیمت سبد نفتی اوپک با افزایش  8.82دالر
یا رشد  17.2درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط معادل  60.22دالر بر هر بشکه رقم خورده است.
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نمودار  -3روند میانگین بهای نفت سبد اوپک (دالر در هر بشکه)  -از سال  2010تا فصل نخست 2021
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نمودار  4قیمت نفت سنگین ایران را با برخی از نفت خامهای دیگر در مارس  2021مقایسه میکند .در مارس  ،2021قیمت
نفت سنگین ایران معادل  64.3دالر بر هر بشکه رقم خورده که نسبت به متوسط سبد نفتی اوپک حدود  0.26دالر کمتر بوده
است .قیمت نفت سنگین ایران در این ماه نسبت به ماه پیش از آن (فوریه  )2021با رشد حدود  6درصدی همراه بوده است.
طی این ماه ،قیمت نفت سبک عرب ،نفت سبک بصره و نفت دوبی به ترتیب  65.2دالر 65.17 ،دالر و  64.4دالر بر هر
بشکه بوده که به ترتیب با رشدهای  6درصد 6.1 ،درصد و افت  0.16درصد نسبت به فوریه همراه بوده است.
نمودار  -4مقایسه قیمت نفت سنگین ایران با برخی از نفت خام های دیگر
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تقاضای نفت
کاهش تقاضای جهانی نفت در سال  2020معادل  9.5میلیون بشکه در روز برآورد شده است .میانگین کل تقاضای جهانی
نفت به طور متوسط  90.5میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است .در اقتصادهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDبا توجه به روند رو به بهبودی که در فصل چهارم سال  2020اتفاق افتاد ،پیشبینی میشود افت تقاضا برای نفت
نسبت به آنچه انتظار میرفت کمتر باشد .طبق برآوردها ،تقاضای نفت در این منطقه در سال  2020حدود  5.6میلیون بشکه
در روز نسبت به سال  2019کاهش داشته و حدود  42.1میلیون بشکه در روز رقم خورده است .کاهشهای کمتر از حد انتظار
در کشورهای آمریکایی و اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،به همراه تقاضای منابع سوخت سالمتر برای
بخش پتروشیمی از عوامل بازنگری در برآورد افت تقاضا در این منطقه بودهاند (نمودار .)5
در کشورهای غیر از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،افت تقاضا در سال  2020حدود  3.9میلیون بشکه در روز برآورد
شده است .آخرین دادههای موجود برای چین نشان میدهد تقاضا در این کشور نسبت به آنچه پیشبینی میشد بهتر بوده
است .در سال  ،2021انتظار میرود رشد تقاضای نفت در جهان حدود  6میلیون بشکه در روز باشد و به سطح  96.5میلیون
بشکه در روز برسد.
نمودار  -5برآورد و پیشبینی تقاضای جهانی نفت در سال  2020و  2021به تفکیک کشورهای  OECDو غیر از OECD
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پیشبینی میشود با بهبود فعالیتهای اقتصادی در سطح جهانی و بهبود نرخ بیکاری در ایاالت متحده آمریکا ،فروش بنزین
در سال  2021باالترین سود ساالنه را کسب کند .انتظار میرود گازوئیل نیز پس از بنزین بیشترین رشد را در فروش تجربه
کند .همچنین ،تقطیرهای سبک تا حد باالیی با تقاضای باالی پتروشیمی در کشورهایی مانند چین ،ایاالت متحده آمریکا و
هند همراه خواهد بود.
بین مناطق ،انتظار میرود کشورهای آمریکایی  ،OECDبا احیای تقاضای سوخت حمل و نقل ،عامل کلیدی رشد تقاضای
نفت در جهان باشند .پیشبینی میشود در مناطق غیر از  ،OECDسوختهای حمل و نقل صنعتی به همراه مواد اولیه
پتروشیمی ،عامل رشد تقاضا باشند که در چین و هند متمرکز خواهد بود.
طی سال  2021با توجه به تحوالت مربوط به کووید 19-و سرعت رسیدن به اهداف ایمنی گلهای ،ریسکها همچنان باال
خواهد بود .تحوالت مربوط به بازار کار ،تاثیر ساختاری همهگیری بر تقاضا ،سیاستهای جدید انرژی و تاثیر اقدامات محرک
مالی و پولی در مقیاس بزرگ ،عواملی هستند که در کوتاهمدت تاثیر بیشتری بر تقاضای نفت خواهند داشت.
عرضه جهانی نفت
طبق برآوردها ،تولید میعانات 1کشورهای غیر از اوپک در سال  2020حدود  2.52میلیون بشکه در روز کاهش داشته و به طور
متوسط معادل  62.89میلیون بشکه در روز رقم خورده است .برآورد میشود میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایاالت
متحده آمریکا در سال  2020با کاهش  0.94میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل ،به طور متوسط به معادل  11.3میلیون
بشکه در روز رسیده باشد؛ در عین حال ،تولید میعانات با کاهش  0.8میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل ،به طور متوسط
معادل  17.62میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
عرضه نفت در روسیه با کاهش یک میلیون بشکه در روز به  10.59میلیون بشکه در روز رسیده است .بعالوه ،تولید نفت در
کانادا ،کلمبیا ،قزاقستان ،مالزی ،انگلستان و آذربایجان کاهش یافته؛ این در حالی است که عرضه نفت در نروژ ،برزیل ،چین
و گویان با افزایش همراه بوده است.
عرضه میعانات کشورهای غیر اوپک در سال  2021نیز به طور متوسط  63.83میلیون بشکه در روز پیشبینی میشود و انتظار
میرود با رشد  0.93میلیون بشکه در روز نسبت به سال  2020همراه باشد .سقوط قیمت نفت ناشی از همهگیری در سال
 2020باعث شد سرمایهگذاران از صنعت شیل دور شوند و شرکتها را مجبور به فروش دارایی و ادغام برای بقا کرد.
تولید نفت خام اوپک

براساس منابع ثانویه ،تولید نفت خام در کل کشورهای اوپک در سه ماهه  2021حدود  25میلیون و  138هزار بشکه در روز
بوده که نسبت به متوسط سه ماهه  2020و متوسط سالهای  2020و  2021در سطح پایینتری قرار دارد .در میان کشورهای
liquids production
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عضو اوپک ،به غیر از ایران و لیبی ،در سایر
کشورها ،متوسط تولید روزانه نفت خام در سه ماه
نخست  2021نسبت به سه ماهه سال  2020با
کاهش همراه بوده است.
طی سه ماه منتهی به مارس  ،2021ایران به طور
متوسط  2میلیون و  190هزار بشکه نفت خام در

نمودار  -6تولید نفت خام برخی از اعضای اوپک
براساس منابع ثانویه (هزار بشکه در روز)
2019

2020

سه ماهه اول 2020

 3ماه اول 2021

8,6
5,18
5,65
9,7

اوپک
9,86
8,0
9,18
9,771

روز تولید کرده است .این میزان تولید در سه ماهه
سال  2020حدود  2میلیون و  56هزار بشکه بوده
و در سالهای  2019و  2020به ترتیب حدود

عربستان سعودی
,565
,881
,09
,678

تولید  2.4میلیون بشکه در روز و  2میلیون بشکه
در روز را رقم زده است (نمودار .)6

عراق

,189
,611
,80
,09

در عربستانسعودی ،به عنوان بزرگترین تولید
کننده نفت خام اوپک ،متوسط تولید روزانه نفت
خام طی سه ماهه  2021معادل  8میلیون و 440
هزار بشکه بوده که نسبت به سطح  9میلیون و
 826هزار بشکه آن در سه ماهه  2020کمی
پایینتر است.
طبق منابع ثانویه ،تولید نفت خام  13کشور عضو

,77
,7
,
,687

کوویت

,056
,190
1,985
,56

ایران

1,800
1,6
1,585
1,786

اوپک در ماه مارس  ،2021به طور متوسط 25.04
میلیون بشکه در روز ثبت شده است .طی این ماه،

امارات متحده عربی

نیجریه

9
1,17
68
1,097

لیبی

حالی است که در عربستان سعودی کاهش یافته
است.

1,016
871
897
1,0

الجزایر

اوپک

70
51
500
796

ونزوئال

تولید نفت خام در ایران ،آنگوال ،لیبی و عراق با
افزایش نسبت به ماه قبل همراه بوده ،این در

بزرگترین

تولیدکننده

نفتی

در

عربستانسعودی است که سهم آن از کل تولید
نفت اوپک در سه ماهه  2020حدود  34.8درصد
منبع :اوپک
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بوده و در سه ماهه  2021به حدود  33.5درصد کاهش یافته است .طی این مدت ،سهم ایران از تولید نفت اوپک افزایشی را
تجربه کرده و از  7.3درصد در سه ماهه  2020به  8.7درصد در مارس رسیده است (نمودار .)7
نمودار  -7سهم تولید کنندگان عمده نفتی اوپک از کل در ماه مارس و فوریه 2021
سه ماهه 2020

سه ماهه 2021

سایر
%22.8

عربستان
سعودی
%33.5

عربستان
سعودی
%34.8

سایر
%20.9

ایران
%7.3

ایران
%8.7

عراق
%15.4

امارات
متحده عربی
%10.4

کوویت
%9.2

عراق
%16.2

امارات متحده
عربی
%11.3

کوویت
%9.6

منبع :اوپک

حلقه چاههای نفتی
براساس آمارهای اوپک ،در سال  2020تعداد حلقه چاههای نفتی جهان یک هزار و  446حلقه بوده که از این میزان ،حدود
 30درصد آن مربوط به کشورهای عضو اوپک و حدود  70درصد آن به کشورهای غیر از اوپک اختصاص داشته است .در
سال  ،2020تعداد چاههای نفتی جهان نسبت به سال  2019با کاهش  35درصدی همراه بوده است؛ این کاهش برای
کشورهای عضو اوپک  16.6درصد و برای کشورهای غیر از اوپک  41درصد بوده است .طی سه ماهه  2021نیز تعداد چاههای
نفتی جهان  1346مورد بوده که حدود  74درصد آن مربوط به کشورهای غیر از اوپک و حدود  26درصد آن به کشورهای
عضو اوپک اختصاص داشته است (نمودار .)8
در بین کشورهای عضو اوپک ،بیشترین تعداد چاههای نفتی در سه ماهه  ،2021مربوط به ایران ( 117مورد) بوده که طی دو
سال اخیر تغییری نیز نداشته است .پس از آن عربستان با تعداد  62چاه نفتی در جایگاه دوم در بین کشورهای اوپک قرار دارد.
تعداد چاههای نفتی در عربستان طی دو سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته است :در سال  2019تعداد چاههای نفتی
عربستان معادل  115مورد و در سال  2020معادل  93مورد بوده است.
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نمودار  -8تعداد چاههای نفت خام در ایران و برخی کشورهای منتخب عضو اوپک
00



سه ماهه 2021

019

1705

16
16
1005
99
59
1
5
5

5

کل جهان

کل کشورهای اوپک

کل کشورهای غیر اوپک

امارات متحده عربی

ونزوئال

6
5


115
9
6

نیجریه

لیبی

کویت

عربستان سعودی

16
11
6

1
1
1

6
5
8

7
7


ایران

عراق

117
117
117

5
1
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الجزایر

*آمار مربوط به ایران تخمین زده شده است.
منبع :اوپک

