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از آثار تصمیم اوپک تا سرنوشت مبهم شیل
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انتظ�ار م�ی رود که قیمت های پرنوس�ان نفت در بازار ،س�ال را در محدوده
فعلی به پایان برساند ،هرچند که ممکن است نیمه دوم سال  ٢٠١٥شاهد کاهش

آیا بازار نفت  ٨٠دالر را به خاطر
خواهد آورد؟

یادداش

ت تحلیلی

دان�ش نف�ت :آن ها ک�ه هرروز نوس�ان قیم�ت طالی س�یاه در
بازاره�ای جهان�ی را دنب�ال می کنند خ�وب می دانند که ش�اخص های
جدیدی از قیمت معقول نفت تعیین شده است.

واندانا هاریف تحلیلگر پالتس در گزارش��ی نوش��ت :ماه می
برای بازاراهای نفت شبیه "دژا وو" بود ،ماهی که قیمت نفت سعی
کرد دوباره خود را باال بکشد ،درست مثل همان چیزی که در فوریه
دیده بودیم ،البته در س��طوحی باالتر که بار دیگر در این ماموریت
شکس��ت خورد.تقویت ارزش دالر و تمرکز دوب��اره بر مازاد عرضه
نفت ،مانع جهش قیمت نفت برنت در بازار ش��د ،برنتی که در اوایل
می با قرار گرفتن در س��طح  ٦٨دالر ،باالترین رکوردهای س��ال را
به خود اختصاص داده بود .تصمیم ماه ژوئن س��ازمان کش��ورهای
صادرکنن��ده نفت (اوپک) برای تغییر ندادن س��قف تولید نفت این
س��ازمان که از قبل هم قابل پیش بینی بود افسار قیمت های نفت
را کشید تا به محدوده  ٦٢دالری برای هر بشکه برگردند.در همین
حال ،ش��اخص دالر به عنوان شاخص ارزش این ارز نسبت به سبد
ش��ش ارز دیگر در می افزایش پیدا کرد ،چرا که آمارهای روبه رشد
اش��تغال در امریکا انتظار درباره احتمال باالبردن نرخ بهره از سوی
بان��ک مرکزی امریکا را باال برد .به طور معمول رش��د ارزش دالر،
نرخ کاالهایی مثل نفت را که به دالر قیمتگذاری می شوند ،پایین
م��ی آورد.در همین حال ،میزان ذخای��ر نفت خام آمریکا در ماه می
به طور مداوم درحال کاهش بوده اس��ت و تا پایان می ،حدود ١٣,٥
میلیون بش��که پایین تر از رقم  ٤٩٠میلیون بشکه ای گزارش شده
در هفته پایانی آوریل بود .رقمی که در آن زمان به عنوان باالترین
میزان ذخایر نفتی امریکا از س��ال  ١٩٨٢تاکنون مطرح ش��ده بود.
س��ازمان اطالعات انرژی امریکا که از رشد تولید نفت امریکا در دو
هفته پایانی می خبر داد ،معلوم شد تولید نفت با رسیدن به رکورد ٩
میلیون و  ٥٧٦هزار بش��که در روز به باالترین سطح  ٢٥سال اخیر
رسیده اس��ت .این کامال برخالف تصور های اولیه بود که براساس
اعالم آمار دکل های حفاری امریکا که نزدیک به هزار دکل کاهش
پیدا کرده بود ،انتظار کاهش تولید نفت را می کش��یدند.وزیر انرژی
روس��یه چند روز قبل از آخرین نشس��ت اوپک اعالم کرده بود که
کش��ورش تولید نفت خود را بدون تغییر و در محدوده  ١٠,٥میلیون
بشکه در روز حفظ می کند ،که نسبت به سال  ٢٠١٤هیچ تغییری
نکرده اس��ت .سپس گزارش��هایی که حاکی از این بود که سازمان
کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز حدود یک میلیون بش��که
بیشتر از سقف تولید قانونی  ٣٠میلیون بشکه ای خود نفت تولید می
کند ،س��ناریوی وجود مازاد عرضه در بازار را تقویت کرد .در چنین
شرایطی یادآوریهای مداوم و آشکار ایران که در فاصله چند ماه پس
از برداشته شدن تحریم ها روزانه  ٥٠٠هزار بشکه نفت دیگر به بازار
عرضه می کند و این میزان را بعد از هفت ماه به یک میلیون بشکه
خواهد رساند شرایط بازار نفت را پیچیده تر خواهد کرد.صادرات نفت
خام عراق در ماه آوریل برای نخستین بار از سال  ١٩٧٩تاکنون به
اندکی باالی س��ه میلیون بشکه در روز رسید و گفته شد که در ماه
می ،باز هم باالتر رفت تا حضور داعش در این کشور غرب آسیا را
به رویدادی کم اهمیت برای بازار نفت تبدیل کند.درس��ت برخالف
این مس��ایل ،اتفاقهایی مانند آتش سوزی در شرق آلبرتا که باعث
تعطیل ش��دن ظرفیت تولید روزانه  ٢٣٠هزار بش��که نفت سنگین
ت��رش در روزهای پایانی ماه می ش��د ،در کن��ار اعتصاب اتحادیه
کارگران نیجریه که  ١٠٠هزار بشکه نفت را برای یک هفته از بازار
نفت خارج کرد و نوسان تولید نفت لیبی در محدوده  ٤٤٠هزار بشکه
در روز به خاطر تداوم ناآرامی ها در این کشور می توانست بازار نفت
را به چالش بکش��د که البته همه این موارد در پس زمینه کمرنگی

قرار گرفتند.درحالی که در نیمه نخست سال  ٢٠١٥شاهد این قصه
بودیم که رش��د تقاضای نفت همیشه پش��ت سر جهش در عرضه
قرار می گرفت ،انتظارها درباره این که فاصله میان عرضه و تقاضا
در نیمه دوم س��ال از بین برود تقویت ش��ده است .هم اوپک و هم
س��ازمان اطالعات انرژی امریکا در گزارش ماهانه خود در ماه می
براورد خود را از رشد تقاضای نفت افزایش دادند ،هرچند که آژانس
بی��ن المللی انرژی به عنوان مش��اور اصلی مصرف کنندگان بزرگ
نفت جهان تغییری در پیش بینی خود از میزان تقاضا ایجاد نکرد.با
این حال ،میانگین گرفتن از پیش بینی های متفاوت اوپک ،آژانس
بین المللی انرژی و سازمان اطالعات انرژی آمریکا نشان می دهد
که انتظار می رود رش��د تقاضای جهانی نفت در سال  ٢٠١٥معادل
یک میلیون و  ٦٠٠هزار بش��که در روز باش��د که حدود  ٥٠٠هزار
بشکه باالتر از براوردهای مطرح شده در ابتدای سال جاری میالدی
است.درحال حاضر قیمت های پایین تر نفت باعث افزایش مصرف
نفت در آسیا ،اروپا و امریکا به خصوص در بخش حمل و نقل شده
است .سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماه
می خود اعالم کرد که باوجود آغازی ارام در برخی کش��ورها ،رشد
اقتصاد جهان با گذش��ت ماههای دیگری از س��ال افزایش می یابد
که باعث رشد تقاضای جهانی نفت در سال  ٢٠١٥می شود.سازمان
اطالعات انرژی امریکا پیش بینی کرده که مصرف بنزین آمریکا در
سال  ٢٠١٥بالغ بر  ١٢٠هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند ،مقایسه
این عدد با رش��د  ٨٠هزار بشکه ای مصرف در سال گذشته مارا به
این نتیجه می رس��اند که قیمت های پایین تر و رش��د آمار اشتغال
باعث افزایش تقاضای سوخت حمل و نقل شده است.در چین ،موتور
رشد تقاضای جهانی نفت در یک دهه گذشته از ماه ژانویه تا آوریل،
شاهد رش��د  ٤,٤درصدی مصرف نفت نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته بوده اس��ت که رقم  ١٠.٤٨میلیون بشکه در روز را به ثبت
رسانده است .این درحالی است که تقاضا برای بنزین در این کشور
در ماه آوریل به باالترین س��طح تاریخی خود رسیده و رکورد ٢.٧١
میلیون بشکه در روز را به ثبت رسانده است .این کشور شاهد رشد
ناوگان پرمصرف خودروهای شاس��ی بلند است و اکنون این خودرو
ها یک چه��ارم ناوگان خودروهای چین را ب��ه خود اختصاص می
دهند.این که تقاضای چین در ماه های باقی مانده از سال چه میزان
خواه��د بود ،عاملی تعیین کننده برای بازار نفت اس��ت ،هرچند که
باتوجه به عدم اطمینان از میزان رش��د اقتصادی این کشور ،گمانه
زنی ها از کاهش محرکها در بازار نفت این کشور حکایت می کنند.
باوجود همه اظهارات خوش بینانه اخیر اعضای اوپک که بازار نفت
در نیمه دوم س��ال تعادل خود را به دست می اورد و دیگر خبری از
مازاد عرضه روزانه دو میلیون بش��که ای در بازار نفت نخواهد بود،
این مس��اله همچنان پابرجاست که احتماال تولیدکنندگان به دنبال
رشد تقاضا هس��تند تا کاهش تولید نفت.درحالی که انتظار می رود
تولید نفت در آمریکا با استفاده از سیاست های بهره ورانه و کاهش
هزینه های تولید به س��طوح باالتر ب��از گردد ،اوپک به رقابت های
داخلی خود که به کاهش بیش��تر قیمت نفت می انجامد ادامه دهد
و انتظارها برای جهش شدید تقاضای نفت نیز بی نتیجه باشد ،آنها
که هرروز نوسان قیمت طالی سیاه در بازارهای جهانی را دنبال می
کنند خوب می دانند که شاخص های جدیدی از قیمت معقول نفت
تعیین ش��ده است.عبداهلل سالم البدری ،دبیرکل اوپک بعد از اخرین
نشس��ت این س��ازمان اعالم کرد که " باید خود را با واقعیت جدید
تطبیق دهیم ،بازار نفت دیگر قیمت های  ١٠٠دالری را به رسمیت
نمی شناس��د ، ".اما بعید است که بازار نفت دیگر حتی قیمت های
 ٨٠دالری را هم به یاد بیاورد!

پالتس گزارش داد:

اوپک  ١٨٠هزار بشکه باالتر از سقف ،نفت تولید می کند
دانش نفت :تولید نفت س�ازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در ماه می به طور میانگین به  ٣١میلیون و  ١١٠هزار بشکه
در روز رسیده است.

جدیدتری��ن گزارش پالتس نش��ان می ده��د که تولید
س��ازمان اوپک  ١٨٠هزار بش��که باالتر از ماه پیش��ین بوده و
باالترین تولید ماهانه اوپک از س��ال  ٢٠١٢تاکنون به ش��مار
می رود.مارگارت مک کوایل ،کارش��ناس ارشد پالتس در این
باره می گوید :بیانیه پایانی پس از نشس��ت اخیر این س��ازمان
حاکی از این بود که از اعضای اوپک خواس��ته ش��ده به سقف
تولی��د پایبند باش��ند .باتوجه ب��ه این که درح��ال حاضر نظام
سهمیه بندی این در این سازمان وجود ندارد و در حال حاضر
مهم ترین دغدغه اعضا ،سهم بازار است این درخواست بسیار
س��ختی اس��ت.به گفته وی ،به نظر می رس��د در حال حاضر،
ب��رای بازیگران اصلی اوپک تنها ش��اهد کاه��ش تولید غیر
ارادی و ناخواسته از سوی اعضا باشد.براساس این گزارش ،در
کش��ورهایی که در ماه گذشته باالترین میزان افزایش تولید را
داشته اند ،به ترتیب شامل عربستان ،آنگوال و عراق هستند که
در این میان ،عربس��تان تولید روزانه نفت خود را با  ١٥٠هزار
بشکه افزایش به  ١٠میلیون و  ٢٥٠هزار بشکه در روز رسانده
است و آنگوال و عراق نیز به ترتیب تولید خود را معادل  ٧٠و
 ٥٠هزار بش��که در روز افزایش داده اند.مجموع افزایش تولید
اعضا که به  ٣٤٠هزار بش��که در روز رسیده است تاحدودی با
کاهش روزانه  ٩٠هزار بش��که ای تولید نفت لیبی خنثی شده
اس��ت و به گفته پالتس ،تولید نفت کوی��ت ،ایران ،نیجریه و
قطر نیز در این ماه اندکی کاهش داشته است.پالتس در ادامه
می گوید :به نظر می رس��د عربس��تان در کوتاه مدت مصمم
است که تولید نفت را در سطوح باال حفظ کند؛ وزیر نفت این
کش��ور که قبل از نشس��ت اخیر اوپک به وین سفر کرده بود
تاکید داش��ت که سیاست عربستان برای افزایش سهم از بازار
جواب داده اس��ت و روند عرضه و تقاضا در بازار نفت در حال
معکوس شدن اس��ت.برآوردهای جدید پالتس نشان می دهد

اوپک در ماه می بیش از یک میلیون بشکه مازاد بر سقف ٣٠
میلیون بشکه ای مورد توافق تولید کرده است که معادل ١,٨
میلیون باالتر از برآورد اوپک از تقاضا برای نفت این س��ازمان
است.س��قف تولید  ٣٠میلیون بش��که ای اوپ از سال ٢٠١٢
تاکنون دس��ت نخورده باقی مانده است ،هرچند که این سقف
تولید س��همیه تولید هریک از اعضا را به صورت شفاف روشن
نمی کند.درحالی که اوپک جمعه گذش��ته تصمیم گرفت تولید
نفت خود را بدون تغییر حفظ کند ،عربس��تان اعالم کرد آماده
اس��ت بازهم تولید نفت خود را افزایش دهد تا تقاضا را پاس��خ
دهد.انتظار می رود که در ش��ش ماهه دوم امسال ،هند موتور
اصلی رش��د تقاضای جهانی نفت باش��د و این درحالی اس��ت
که وضع تقاضای نفتی چین تثبیت ش��ده است .اعالم امادگی
عربس��تان برای افزایش تولید نفت درحالی مطرح ش��ده است
که س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه ترین
گ��زارش ماهانه خود ،با رویکردی خوش��بینانه به وضع رقبای
خود پرداخته و معتقد اس��ت مازاد عرضه از س��وی رقیبان به
بازار کاه��ش مییابد.اوپک ابراز اطمین��ان کرده که همزمان
با افزایش تقاضا ،رش��د عرضه از س��وی تولیدکنندگان خارج
اوپ��ک کاهش پیدا کند ک��ه به این صورت عرضه بیش از حد
نف��ت در بازار کاهش خواهد یافت،عالمتی که نش��ان میدهد
اس��تراتژی این سازمان مبنی بر صدور مجوز سقوط قیمتها در
حال جواب دادن است.اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد
عرضه تولیدکنندگان رقیب پس از افزایش در نیمه اول س��ال
در نیمه دوم امسال کاهش خواهد یافت .تقاضای جهانی نفت
نیز س��ریعتر از سال  ٢٠١٤رش��د خواهد کرد .در این گزارش
همچنین آمده اس��ت ک��ه تولید اعضای اوپ��ک در ماه می به
دلیل افزایش تولید عراق و آنگوال و تولید بی سابقه عربستان
روزانه  ٢٤هزار بش��که افزایش یافته است.اوپک سال گذشته
به رغم س��قوط قیمتها با کاهش تولید خود مخالفت کرد و در
عوض برای احیای س��هم بازار در برابر تولیدکنندگان پرهزینه
نفت آمریکا و دیگر نقاط جهان تالش کرد.

سناریو اوپک درصورت بازگشت
نفت ایران چیست؟
یادداش

ت تحلیلی

دان�ش نفت :اگر ایران و غرب به توافق هس�تهای جامع که
ب�ه لغو تحریمهای ایران میانجامد دس�ت یابند ،واکنش اوپک به
چشمانداز بازگشت نفت ایران به بازار چه خواهد بود؟

به گزارش کریستین س��اینس مانیتور ،شرکتهای نفتی
بینالمللی همگی مش��تاق بازگشت به ایران هستند .در هفته
گذشته روسای ش��رکتهایی همچون شل ،بریتیش پترولیوم و
توتال در دیدار با مقامات نفتی ایران در وین عالقه خود را به
حضور در پروژههای نفت و گاز ایراناعالم کردند.بن فان بردن
مدیرعامل ش��ل در گفتگو با بلومب��رگ اظهار کرد :ایران یک
کشور خارقالعاده با ذخایر عالی انرژی است .به محض فراهم
شدن فرصت قانونی ما حضور در ایران را بررسی خواهیم کرد.
فان بردن همچنین خاطرنش��ان کرد :همه خواهان حضور در
ایران هس��تند .ایران ذخایری معادل  ١٥٧میلیارد بشکه نفت
خام(حدود  ١٠درصد کل ذخایر نفتی جهان) را در اختیار دارد.
این کش��ور همچنین دومین ذخایر ب��زرگ گاز طبیعی جهان
را در خود جای داده اس��ت که بخ��ش زیادی از این ذخایر به
دلیل تقابل چند دههای با غرب توس��عه نیافتهاند اما تفاهم با
غرب در خصوص برنامه هس��تهای میتواند همه این مسائل
را تغییر دهد.کاهش قیمت نفت و تحریمهای ش��دید به ایران
لطمه زده اس��ت به همین دلیل ایران مایل به لغو تحریمها و
افزایش س��ریع تولی��د نفت خود اس��ت .برآوردها در خصوص
س��رعت و میزان افزایش تولید نفت ایران متفاوت است .ایران
اع�لام ک��رده که بعد از لغ��و تحریمها در ی��ک ظرف زمانی
ش��ش ماهه روزانه حدود یک میلیون بشکه به تولید نفت خود
خواهد افزود ،اما ش��اید برآورد منطقیتر ،افزایش روزانه ٤٠٠
هزار بش��که در کوتاهمدت باش��د.ایران ب��رای رفتن به مرحله
بعد به س��رمایه و فناوری ش��رکتهای بی��ن المللی نفتی برای
س��رمایهگذاری و دریاف��ت تخصص فنی احتی��اج دارد .دولت
ایران ظاهرا به دنب��ال اصالح قراردادهای نفتی برای افزایش
جذابیت س��رمایهگذاری در بخش نفت و گاز خود است .ایران
ب��ه جای پرداخت مبلغی به ش��رکتهای خصوصی نفتی برای
تولید ،در حال بررس��ی اقداماتی است که زمانی با آن مخالف
بود .این کش��ور ممکن اس��ت به ش��رکتهای نفتی اجازه دهد
س��همی از تولید را برداش��ته و ذخایر نفتی به ثبت برس��انند.
امری که به ش��کل قابل توجهی نس��بت به دریافت یک حق
یادداش

ت تحلیلی

ثاب��ت جذابتر خواه��د بود.این امر مطمئنا ب��ه افزایش عالقه
ش��رکتهای نفتی به سرمایهگذاری بیشتر در ایران و در نهایت
به افزایش تولی��د نفت ایران خواهد انجامید ،اما این س��ئوال
را ایجاد میکند که اوپک نس��بت به افزای��ش احتمالی تولید
نفت ایران چه واکنش��ی خواهد داشت؟این سازمان در نشست
روز گذش��ته خود در وین سقف تولید رسمی خود را تغییر نداد
و آن را در س��طح  ٣٠میلیون بش��که تثبیت کرد .اما به جمع
بن��دی مذاکرات درباره برنامه هس��تهای ایران تنها چند هفته
باقیمان��ده که احتماال به پایان تحریمه��ا خواهد انجامید.اگر
ای��ران تنها ظرف چند م��اه روزانه  ٤٠٠هزار بش��که به تولید
خود بیفزاید و تولید خود را تا س��ال  ٢٠١٦یک میلیون بشکه
در روز افزای��ش دهد ،آیا اوپک به ای��ران اجازه خواهد داد که
بخش بیشتری از سهم کلی روزانه  ٣٠میلیون بشکه را به خود
اختصاص دهد؟ جدا از رقابت عربستان با رقیب منطقهای خود
پیدا کردن اعضای دیگری که مایل به واگذاری سهم خود به
ایران باش��ند نیز دش��وار مینماید .عربستان در حال حاضر در
س��طح بیس��ابقه روزانه بیش از  ١٠میلیون بشکه و عراق نیز
در س��طوح بیس��ابقهای نفت تولید میکنند که مطمئنا میزان
تولی��د خود را تغییر نخواهند داد.این امر دو احتمال آش��کار را
باقی میگذارد :نخست اینکه اوپک هدفگذاری تولید خود را
افزایش میدهد تا به ایران اجازه دهد به بازار بازگردد .این امر
باعث کاهش قیمت نفت خواهد ش��د ،زیرا اوپک رسما تمایل
خود را به اش��باع بازار نشان میدهد ،اما از آنجا که تغییر دادن
سقف تولید اوپک نیازمند اجماع اعضاست محتملترین نتیجه
تغییر نکردن سقف تولید است.با تمام این اخبار ،هیچ تضمینی
وجود ندارد که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمهای ایران لغو
شود و بنابراین اوپک منتظر است ببیند چه اتفاقی رخ میدهد.
به عالوه اوپک اغلب به س��قف تولید تعیینشده پایبند نیست.
این س��ازمان در ماه مه روزانه  ٣١میلیون و  ٥٠٠هزار بش��که
نفت تولید کرد که کامال باالتر از س��قف  ٣٠میلیون بشکه در
روز است .اگر ایران به بازار بازگردد تولید اوپک حتی باالتر از
س��قف تعیین شده خواهد شد.در هر صورت ،ایران آنچه را که
الزم است بدون توجه به اوپک انجام خواهد داد .اگر تحریمها
لغو ش��وند ،این کش��ور با توجه به نیازه��ای داخلی خود آنچه
را که در توان دارد برای افزایش تولید به کار خواهد بست.

همزمان با تصمیم اوپک برای تثبیت تولید؛

آیا  ٦٠دالر قیمت طبیعی جدید نفت است؟

دانش نفت :روند ضعیف رش�د اقتصاد جهانی و عرضه بیش

از تقاضای نفت در بازار ،قیمت نفت را در ماههای پایانی  ٢٠١٥و
و ماههای نخست  ٢٠١٦در حدود  ٦٠دالر نگه می دارد.

به گ��زارش سی.ان.بی.س��ی ،جون مین��و ،اقتصاددان
ارشد موسسه تحقیقاتی میژو در این زمینه به سی.ان.بی.سی
گفت :قیمت نفت خام س��بک ش��یرین امریکا تا پایان س��ال
 ٢٠١٥در س��طح  ٦٠دالر باق��ی می مان��د و تنه��ا زمانی به
س��مت مح��دوده  ٧٠دالر تغییر جهت می ده��د که به اواخر
س��ال  ٢٠١٦نزدیک شویم .رشد جهانی اقتصاد روندی مالیم
را در پی��ش دارد ،اما هیچ نش��انی از کاه��ش عرضه نفت در
بازار دیده نمی ش��ود.قیمت نفت پس از سقوط به پایین ترین
س��طوح شش سال اخیر در اوایل امسال ،در دو ماه گذشته به
نس��بت تثبیت شده است و قیمت جهانی نفت از اوایل آوریل
تاکنون در محدوده  ٥٠تا  ٦٠دالری در نوسان بوده است.این
درحالی اس��ت که وزیران نفت برخی کشورهای عضو اوپک
ازجمله عراق ،ونزوئال و آنگوال پیش از حضور در نشست روز
جمعه این سازمان خواس��تار قیمتهای نفتی در محدوده های
باالتر و بین  ٧٥تا  ٨٠دالر بودند اما کارشناس��ان جهانی بازار
نفت چش��م اندازی را برای باالکش��یده ش��دن قیمت نفت و
رسیدن به س��طوح مورد اش��اره پیش بینی نمی کنند.کپیتال
اکونومیس��ت نیز به تازگی در تحلیلی اعالم کرده اس��ت که
"انتظ��ار می رود قیمت نفت در مح��دوده  ٦٠تا  ٧٠دالر آرام
بگیرد ".براس��اس این پیش بینی احتمال این که قیمت نفت
در ماهه��ای پی��ش رو کاهش پیدا کند ،خیلی بیش��تر از این
اس��ت که شاهد رش��د قیمت نفت تا پایان سال باشیم.انتظار
می رود قیمت نفت برنت تا پایان س��ال در محدوده  ٦٠دالر
باش��د.فارغ از این که هرکدام از وزیران نفت کشورهای عضو
اوپک در وین چه گفته باشند ،اوپک به طور مشخص قیمتی
رس��می را برای قیمت نفت هدف قرار نداده اس��ت ،هرچند
که تصمیم حفظ س��قف تولی��د ،قیمتها را همچنان پایین نگه
می دارد.موسسه تحقیقاتی بارکلیز نیز اعالم کرد ":اوپک باید

ای��ن تصور را حفظ کن��د که بازار تعیین کننده اصلی س��طح
قیمت نفت اس��ت ".تولیدکنندگان نفت بر بازار نفت نظارت
دارن��د و قیمتهای باالتری را هدف گذاری کرده اند که لزوما
پاسخگوی هزینه های تولیدشان نیست.با این حال ،قیمتهای
باالت��ر لزوم��ا اولویت اعضای اوپک در وضع کنونی نیس��ت.
کارشناس��ان معتقدند که با حفظ س��طوح فعل��ی تولید نفت،
قیمتها همچنان پایین تر از س��طحی باقی می ماند که تولید
نفت ش��یل آمریکا توجیه پذیر باش��د .نقطه عطف توجیه این
س��رمایه گذاری  ٦٠دالر در هر بش��که اس��ت.اوپک باوجود
تصمیمه��ای چند وقت اخیر خ��ود در بازار نفت ،هنوز رویکرد
محتاطانه ای دارد تا به طور رسمی اعالم نکند تولیدکنندگان
نفت ش��یل آمریکا را هدف قرار داده اس��ت .براس��اس اعالم
موسسه بارکلیز ،عربس��تان تاکید دارد که تولیدکنندگان نفت
شیل آمریکا هدف سیاستهای نفتی اوپک نیستند.
کف و سقف

کارشناس��ان همچنین بر این باورند که تولید نفت شیل
آمری��کا در صورت تداوم ،تا دوس��ال آینده قیمت جهانی نفت
را تحت تاثیر خود قرار می دهد.مایکل وینتر ،کارش��ناس بازار
نفت موسس��ه سوس��یت جنرال در این باره می گوید :به دلیل
کاهش قاب��ل توجه هزینه ها در بخش باالدس��تی و حفاری،
روند تولید نفت آمریکا باالخره از مس��یر رو به رشد خارج شد
و به پایین ترین س��طح خود در س��ه ماه گذشته رسیده است
و انتظار می رود بازه��م کاهش پیدا کند .این اتفاق تاحدودی
از قیم��ت نفت پش��تیبانی کرده و کمک ک��رده که یک کف
قیمت برای نفت در بازار تعیین ش��ود .هرچند که چنین اتفاقی
زمان زیادی نمی پاید.اضافه شدن چاههای حفاری شده ،ولی
تکمیل نش��ده نفتی نکته بسیار تاثیرگذاری در بازار نفت است
و وجود این انتظار که عرضه نفت بیشتر به بازار در راه خواهد
ب��ود ،قیمت نفت را پایین نگه خواهد داشت.سوس��یت جنرال
پیش بینی کرده اس��ت که نفت آمریکا تا پایان سال  ٢٠١٦در
محدوده  ٦٠دالر باقی خواهد ماند.

بیشتر قیمت نفت باشیم.

مطالع��ات جدیدسی.ان.بی.س��ی از بازار نفت نش��ان می دهد که اکثر
فع��االن بازار نفت که در این نظرس��نجی ش��رکت کرده بودن��د پیش بینی
می کردند که اوپک اقدام خاصی را در نشس��ت خ��ود در وین انجام نخواهد
داد ،اما صنعت رو به رش��د نفت شیل پیچیده تر از چیزی نشان داده که قابل
پیش بینی باش��د و به همین دلیل هم هس��ت که تحلیل های متفاوتی وجود
دارد درب��اره این که این صنعت رش��د پیدا می کند ،اف��ت می کند و یا تولید
را در همین س��طح فعلی ادامه خواهد داد ٧٧.درصد از ش��رکت کنندگان در
نظرسنجی اعالم کرده اند که معتقدند قیمت نفت در سال جاری پایین ترین
س��طوح خود را تجربه کرده و پایین تر از ان نخواهد رفت ٩ ،درصد در انتظار
قیمت های پایین تری هس��تند و  ١٤درصد نیز اعالم کرده اند که اطمینانی
از ان چه رخ خواهد داد ،ندارند.در این نظرس��نجی که در آس��تانه نشست روز
جمعه اوپک برگزار شده بود ٢٢ ،تحلیلگر ارشد بازار نفت شرکت داشته اند و
به اعتقاد آن ها ،میانگین قیمت نفت خام آمریکا تا پایان سال  ٦٠دالر و ٨٠
سنت خواهد بود .آن ها همچنین انتظار دارند هر بشکه نفت برنت با رشد در
بازار جهانی ،به طور میانگین  ٦٥دالر و  ٩١س��نت دادوستد شود.این درحالی
اس��ت که کارشناسان بازار نفت رویکرد افزایشی نسبت به بازار نفت در سال
آینده نشان داده اند و معتقدند تا پایان سال  ،٢٠١٦هر دو شاخص نفتی بازار
معادل  ١٠دالر رش��د خواهند داشت.درحالی که همه کارشناسان پیش بینی
کرده بودند که س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به سیاست های
تولید نفت خود دس��ت نخواهد زد ٢٣ ،درصد آن ها معتقدند که اوپک تا سال
آین��ده با کاهش تولی��د نفت خود موافقت خواهد کرد.نکته جالب اینجاس��ت
که در این نظرس��نجی ٣٢ ،درصد فکر می کنند تولید نفت ش��یل آمریکا در
ماه ه��ای آینده افزایش خواهد داش��ت ٣٢ ،درصد دیگ��ر معتقدند تولید نفت
ش��یل با کاهش مواجه می ش��ود و حدود  ٣٦درصد از ش��رکت کنندگان نیز
تص��ور می کنند تولید نفت ش��یل در محدوده کنونی  ٩,٣میلیون بش��که ای
باقی می ماند.سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت در نشست  167در وین،
س��قف تولید نفت را مانند نشست های پیشین این سازمان ثابت نگه داشت.
این درحالی اس��ت که قیمت نفت از زمان نشست پیشین اوپک در ماه نوامبر
تاکن��ون تاحدودی افزایش یافته بود و اکنون هربش��که نفت وس��ت تگزاس
اینترمدی��ت امریکا در محدوده  ٦٠دالری دادوس��تد می ش��ود .این درحالی
اس��ت که قیمت ها امس��ال تا  ٤٢دالر در هربش��که نیز سقوط کرده بود.دن
پیکرینگ ،رییس موسس��ه تودور پیکرینگ در این باره معتقد اس��ت :قیمت
نف��ت در بازارهای جهانی تا  ١٨ماه آینده در نوس��ان خواهد بود و نوس��انات
روزان��ه در واکنش به اتفاق هایی مانند تغیی��رات ارزش دالر ،چاه های نفتی
فع��ال ،ذخایر نفتی و اتفاقات ژئوپلیتیک در ب��ازار رخ خواهد داد .با این حال
مه��م ترین عامل تاثیرگذار بازار نفت در میان م��دت؛ کاهش احتمالی تولید
نفت در جهان به دلیل کاهش سرمایه گذاری باوجود رشد تقاضا خواهد بود.از
سوی دیگر ،اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی ( ٩٢درصد) معتقدند
درح��ال حاضر اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت فاکتورهای عرضه
و تقاضا و نوس��انات ارزش دالر هس��تند .دو عامل اصلی ک��ه رای برابر در
مظرسنجی مهم ترین عامل موثر بر تغییرات قیمت نفت را به خود اختصاص
داده اند .این درحالی است که تنها پنج درصد تحلیلگران ارشد حاضر در این
نظرس��نجی تصمیم های اوپک را عاملی موثر در این زمینه دانستند و مابقی
نی��ز بز گزین��ه رویدادهای ژئوپلیتیک تکیه کردند.از س��وی دیگر ٨٦ ،درصد
تحلیلگران اعالم کردند که انتظار دارند تقاضای جهانی برای نفت در س��ال
 ٢٠١٥ب��ه روند افزایش��ی خود ادامه دهد و این درحالی اس��ت که  ٩١درصد
نیز اعتقاد دارند این روند در سراس��ر س��ال  ٢٠١٦نیز ادامه خواهد داش��ت.در
این نظر س��نجی ،کارشناسان محدوده قیمت معامله نفت خام امریکا در سال
 ٢٠١٥را  ٤٥ت��ا  ٧٥دالر و محدوده قیمت نفت برنت را  ٤٩تا  ٧٩دالر پیش
بینی کرده اند.همچنین در بخش دیگری از این نظرس��نجی به این موضوع
پرداخته ش��ده اس��ت که اگر آمریکا ممنوعیت صادرات نفت را لغو کند ،چه
اتفاق��ی برای قیمت نفت خواهد افتاد ٤٦ .درص��د از تحلیلگران صنعت نفت
جهان حاضر در این نظرس��نجی انتظار دارند قیمت نفت با این اتفاق افزایش
پی��دا کند ،درحالی ک��ه  ٣٦درصد آنها معتقدند این اتفاق تاثیری در بازار نفت
نخواهد داشت ١٤ .درصد دیگر از شرکت کنندگان نیز معتقدند لغو ممنوعیت
ص��ادرات نفت امریکا می تواند به کاهش قیمت نفت منجر شود.بس��یاری از
کارشناس��ان در نظراتی که در پاس��خ به س��ئواالت این نظرسنجی ارائه داده
اند تاکید کرده اند که هرچند احتماال دیگر قیمت نفت به س��طوحی پایین تر
از آن چه در اوایل س��ال تجربه کرده بود ،نخواهد رس��ید ،بازهم ممکن است
شاهد ارزان فروش��ی تولیدکنندگان نفت برای دریافت سهم بیشتری از بازار
نفت باش��یم.تام کلوزا ،مدیر تحقیقات انرژی در موسسه اوپیس ،معتقد است
که قیمت نفت و بنزین احتماال در محدوده ماه های اگوست تا دسامبر کاهش
خواهد داشت .به گفته وی ،تنها اتفاقی مانند بروز طوفان در امریکا می تواند
جلوی این کاهش قیمت نفت را بگیرد و این درحالی است که بیشتر توفانها
روی تقاضا تاثیر می گذارند تا عرضه نفت .کایلی کوپر از موسس��ه مش��اوره
آی.ای.اف نیز می گوید مش��خص نیس��ت آیا امس��ال قیمت نفت از سطوح
پیش��ین پایین تر می رود یا نه .کوپر می گوید :تصور می کنم شانس این که
رش��د قابل توجه ذخایر فرآورده های نفتی آمریکا در تابس��تان قیمت نفت را
پایی��ن بی��اورد و یا اینکه کاهش ارزش یورو و رش��د ارزش دالر این اتفاق را
رقم بزند  ٥٠ – ٥٠اس��ت .هرچند که برخی دیگر از کارشناس��ان پیش بینی
کرده اند که یورو ممکن اس��ت امس��ال با رش��د ارزش مواجه ش��ود که این
مساله قیمت نفت را باال می کشد.مایکل کوهن ،مدیر مرکز تحقیقات انرژی
موسس��ه بارکلیز نیز معتقد اس��ت که پایین ترین قیمت نفت در سال ٢٠١٥
پیشتر به ثبت رسیده ولی احتمال بروز نوسانات قیمت در سه ماهه سوم سال
همچنان وجود دارد .پس از آن ،تصور می کنم مس��یر بازار به سمت محدوده
قیمتی  ٧٠دالر تا پایان س��ال  ٢٠١٦در پیش گرفته ش��ود و احتمال دارد تا
پایان امس��ال ،بازار نفت در محدوده میانه  ٦٠تا  ٧٠دالر باقی بماند.به گفته
کوهن ،ممکن اس��ت بازار نفت با عرضه نفت خام از سوی کشورهایی غیر از
امریکا ،همچون ایران تح��ت تاثیر قرار بگیرد .وی می افزاید :تصور می کنم
ما ش��اهد ترمزی بر تولید نفت شیل آمریکا باشیم .با این حال در سایر نقاط
هنوز این احتمال وجود دارد که شاهد افزایش تولید از سوی کشورهایی مانند
عراق باش��یم .از سوی دیگر ممکن است نفت بیشتری از سوی ایران به بازار
نفت عرضه ش��ود ،حتی اگر مذاکرات درباره توافق هس��ته ای ایران و غرب
تا آن زمان به نتیجه نرس��یده باشد.آلن هری از موسسه تحلیل بازار اسپارتان
نیز تاکید دارد که بازار نفت با بازگش��ت نفت ایران ش��اهد مازادی در عرضه
نف��ت خواهد بود .وی می افزاید :تص��ور می کنم بازار به این موضوع واکنش
نشان داده و با کاهش دادن تولید ،شاهد رشد قیمت ها در سال  ٢٠١٦باشیم.
ایران همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت بوده اس��ت و در شرایطی
که هنوز مشخص نیست آیا در این ماه میالدی شاهد امضای توافق ایران و
غرب خواهیم بود که با لغو تحریم های نفتی ،اجازه ورود نفت این کش��ور به
بازار را بدهد یا نه ،تاثیر این فاکتور بر بازار نفت کماکان پابرجاست.براس��اس
این تحلیل ها ،ایجاد توازن مجدد میان عرضه و تقاضای نفت در شرایطی که
ذخایر نفتی تا چند فصل آینده فراتر از انتظار خواهد بود ،روند رو به رش��دی
خواهد داش��ت و تا اواسط سال آینده ،دوباره ش��اهد پیچیده تر شدن شرایط
عرضه و تقاضای نفت خواهیم بود.

