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 چكيده

 88حدود  8111قيمت نفت نوسانات زيادي داشت، با اين حال متوسط آن تا پايان نوامبر  8111در سال 

گذار بر بازار نفت ثيربا در نظر گرفتن عوامل مختلف تأبود.  8116ها در سال درصد باالتر از متوسط قيمت

باشد. قيمت برنت در  8111ها باالتر از سال شود سطح كلي قيمتبيني مي، پيش8112در طي سال 

اما در  ،يابدمياندكي كاهش ( 8111)نوامبر نسبت به سطح كنوني آن  8112طي فصول اول و دوم سال 

قيمت نفت  شود متوسطمي بينيواهد يافت. پيشافزايش خمجدداً  8112طي فصول سوم و چهارم سال 

دالر در بشكه و متوسط  53و  51، 53، 55ترتيب به 8112 سال در فصول اول، دوم، سوم و چهارمبرنت 

 دالر در بشكه باشد. 56به مقدار  8112آن در كل سال 

دالر در بشكه  54حدود  1331شود متوسط قيمت نفت صادراتي ايران در سال بيني ميپيش

 55/8طور متوسط مايعات و ميعانات گازي ايران به ا فرض اينكه صادرات نفت خام وبرو ايناز باشد.

ميليارد  51حدود  1331متوسط كل درآمدهاي صادراتي ايران در سال ميليون بشكه در روز باشد، 

 دالر خواهد بود. 

 

 مقدمه

 86وزانه برنت بين قيمت ر 8116ه است. در سال نوسانات زيادي داشت در چند سال گذشته قيمت نفت

بشكه نوسان داشته است. دليل اين نوسانات،  ازاي هربهدالر  64تا  44بين  8111دالر و در سال  55تا 

بيني دقيق آن رو پيشاي از عوامل مختلف بنيادي و غيربنيادي بر قيمت نفت است. ازاينثير مجموعهأت

انداز قيمت نفت براي چشمز آنجا كه ا طمينان باال برخودار است. امابسيار مشكل و از عدم ا

خصوص در كشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي از اهميت بااليي برخوردار هاي اقتصادي بهريزيبرنامه

گذار بر قيمت نفت، تصويري از تأثيرعوامل مهمترين  است، در اين گزارش تالش شده ضمن بررسي

 ارائه شود. 8112هاي نفت در سال انداز قيمتچشم

 كشوركل  1011بررسي اليحه بودجه سال 

 8312در سال  انداز قيمت نفتچشم. 15

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

2 

 

 8312. اقتصاد جهان در سال 1

درصد  8/3متوسط نرخ رشد اقتصادي جهان از  8111در سال  1المللي پولاساس گزارش صندق بينبر

اين گزارش  درخواهد رسيد.  8112درصد در سال  1/3و  8111درصد در سال  6/3به  8116در سال 

درصد  8/8به  8116در سال درصد  1/1از ( OECD)رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته نرخ متوسط 

خواهد رسيد. رشد اقتصادي در تمام كشورهاي اين گروه در  8112درصد در سال  8و  8111در سال 

 تنها رشد اقتصادي 8112اما در سال  ،كشورهاي اسپانيا و انگليس افزايش داشته استبجز  8111سال 

كشورهاي اين گروه كاهش خواهد و فرانسه  افزايش خواهد يافت و نرخ رشد اقتصادي ساير آمريكا 

 1/1با  8112درصد برآورد شده كه در سال  8/8در حدود  8111در سال آمريكا  يافت. رشد اقتصادي

با  8116نيز در مقايسه با سال درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي چين  3/8درصد افزايش به واحد 

درصد كاهش به واحد  3/1با  8112اما در سال  ،درصد خواهد رسيد 2/6دهم درصد افزايش به يك

رسد كه اين كاهش رشد در نتيجه اتخاذ سياست كنترل رشد اقتصادي اين كشور درصد ميواحد  5/6

 درصد خواهد رسيد.  4/1درصد افزايش به واحد  1/1رشد اقتصادي هند با  8112خواهد بود. در سال 

 8111شد اقتصادي جهان در سال دهد كه رمعتبر جهاني نيز نشان مي مؤسساتبرآوردهاي ساير 

 در جدول باشد. 8111نيز بيشتر از سال  8112بوده و رشد اقتصاد جهاني در سال  8116باالتر از سال 

 برآورد رشد اقتصادي جهان براساس منابع معتبر آماري ارائه شده است. 1

 

 )درصد( 8316-8312هاي نرخ رشد اقتصادي جهان در سال .1جدول

 8312سال 8311سال 8316سال كنندهبيني مرجع پيش

 1/3 6/3 8/3 المللي پولصندوق بين

 1/3 1/3 6/3 دبيرخانه اوپك

OECD 1/3 6/3 1/3 

 3/8 1/8 4/8 بانك جهاني

 5/3 4/3 1/3 متوسط

 .و بانك جهاني OECDالمللي پول، اوپك، سازمان صندوق بينخذ: آم

 

، تجاريهاي فعاليت زيرا يمت نفت بوده است.رشد اقتصادي همواره محرك رشد تقاضاي نفت و ق

در جهان نيازمند استفاده از اين حامل انرژي است. مطالعات انجام شده نيز ونقل حمل صنعتي و بخش

اينكه  دليلبههاي گذشته دهه دهد كه روند تغييرات اين دو متغيير هم جهت بوده است. درنشان مي

مصرف كارآيي  كمتري داشتند، روند شدت انرژي در جهان باال بود و هايهاي آن جايگزينفرآوردهنفت و 
                                                 

1. IMF. (July. 2017). "World Economic Update", Retrieved from www.imf.org  
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صنايع در  فناورياما با پيشرفت  ،تر تقاضاي نفت بودشبسيار پايين بود. لذا رشد اقتصادي همراه با رشد بي

مصرف نرخ رشد ونقل، حمل هاي انرژي در بخشو استفاده از ساير حاملونقل حمل در بخش ويژهبهو 

داشته در چين  در كشورهاي صنعتي و اخيراً ويژهبهاي در مقايسه با نرخ رشد اقتصادي وند كاهندهنفت ر

عمده دهد كه روند شدت انرژي در كشورهاي نيز نشان مي (IEAو  BPهاي انجام شده )بينياست. پيش

مهمترين  افتاد.اق خواهد كننده نزولي است و بيشترين نرخ رشد تقاضا نيز در خاورميانه و آسيا اتفمصرف

اقتصادي تقاضاي كننده انرژي در جهان و آسيا نيز كشور چين است كه با كنترل رشد كشور مصرف

روند آتي تقاضاي شدت كاهش داده است. مفهوم اين جمله اين است كه هانرژي و شدت انرژي را نيز ب

در مناطق مهم ه و نرخ رشد كمتري اما از شدت آن كاسته شد ،انرژي هم جهت با رشد اقتصادي است

  مصرف دارد.

 

 . وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني نفت8

رو در اين بخش وضعيت اينت عرضه و تقاضا در بازار است. ازگذار بر قيمت نفت، وضعيتأثيرين عامل رهمتم

المللي نس بينالمللي يعني سازمان اوپك، آژااساس برآوردهاي سه مرجع معتبر بينكلي عرضه و تقاضا بر

 بررسي شده است. آمريكا  انرژي و اداره اطالعات انرژي

 بيني عرضه و تقاضاي نفت توسط سازمان اوپك. پيش1-8

اما به  ،ترين سطح خود طي چند سال گذشته قرار داشتقيمت نفت در پايين 8116هرچند در سال 

ماهنامه بازار نفت دبيرخانه اوپك، نشد. بر اساس برآورد آخرين منجر رشد باالي تقاضاي جهاني نفت 

ميليون بشكه  4/35ميليون بشكه در روز افزايش يافت و به  4/1حدود  8116تقاضاي جهاني در سال 

هزار  111به مقدار  8111ده كه تقاضاي جهاني نفت در سال كردر روز رسيد. اين سازمان برآورد 

 سويميليون بشكه در روز باشد. از 5/1و حدود  خواهد داشترشد  8116بشكه در روز بيش از سال 

 8116از رشد بااليي برخوردار بود، در سال  8115و  8114هاي ديگر عرضه غيراوپك كه در سال

هاي برآوردهاي اوپك، رشد عرضه كشورهاي توليدكننده نفت غيراوپك در سالبراساس كاهش يافت. 

 ،نه تنها رشدي نداشت 8116ود و در سال ميليون بشكه در روز ب 5/1و  3/8ترتيب به 8115و  8114

حدود  8111اوپك در سال رشود كه عرضه غيبيني ميهزار بشكه در روز كاهش يافت. پيش 111بلكه 

 يابد.هزار بشكه در روز افزايش  111

ميليون بشكه در روز رشد داشته و به  6/1شود، تقاضاي جهاني بيني ميپيش 8112براي سال 

 هزار بشكه در روز و عرضه 211ه در روز برسد. از طرف ديگر عرضه غيراوپك ميليون بشك 5/32

رو تقاضا براي نفت اينكه در روز افزايش خواهد يافت. ازهزار بش 811اوپك مايعات و ميعانات گازي 
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خواهد  8112ميليون بشكه در روز در سال  4/33به  8111ميليون بشكه در روز در سال  33اوپك از 

 رسيد.

 برآوردهاي اوپكبراساس  8312بيني عرضه و تقاضاي نفت در سال . پيش8جدول

 )ميليون بشكه در روز(

 شرح

سال 

8314 

 سال

8316 

 سال

8311 

 فصل اول

 سال

8312 

فصل 

 دوم

 سال

8312 

فصل 

 سوم

 سال

8312 

فصل 

 چهارم

 8312 سال

 سال

8312 

تغييرات

8312 

به  نسبت

8311 

 تقاضاي جهاني
94 95.4 96.9 97.2 97.8 99.2 99.6 98.5 1.6 

 پكعرضه غير او
57.7 57 57.7 58.4 58.4 58.4 59 58.5 0.8 

و  گازي، ميعانات مايعاتعرضه 

 اوپك نفت غيرمتعارف

6 6.1 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 0.2 

خام  نفت كل عرضه به غير از توليد

 اوپك

63.8 63.2 64 64.9 64.8 64.9 65.5 65 1 

 تقاضا براي نفت اوپك*
30.2 32.3 33 32.3 32.9 34.4 34.1 33.4 0.4 

 .8111سازمان اوپك، ماهنامه بازار نفت، نوامبر  :أخذم
 *تفاوت اعشار در اعداد مربوط به گرد كردن اعداد جدول است.

 

دليل كاهش قيمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار عنوان شده مهمترين  طي دو سال گذشته

ت در بازار وجود داشت. هرچند در ميليون بشكه در روز مازاد عرضه نف 5/1حدود  8115است. درسال 

اما وجود آن  ،هزار بشكه در روز رسيد 411حجم مازاد عرضه در بازار كاهش يافت و به  8116سال 

برآوردهاي اوپك از وضعيت عرضه و براساس كننده قيمت نفت بود. همچنان يكي از عوامل تضعيف

 ،نان با مازاد عرضه مواجه بوده استبازار همچ 8111تقاضا و سطح توليد اوپك، طي فصول اول سال 

ميليون بشكه در روز كمبود عرضه مواجه بوده  3/1و  5/1با ترتيب به اما در طي فصول دوم و سوم بازار

، بازار در 1كه اوپك همين سطح توليد را حفظ كنداست و در صورتي ها برداشت شدهسازيو از ذخيره

ها سازيز كمبود عرضه مواجه خواهد بود و بايد از ذخيرههزار بشكه در رو 311با  8111فصل چهارم 

هزار بشكه در روز مازاد عرضه  311شود در فصل اول  حدود برآورد مي 8112برداشت شود. براي سال 

اما بازار در فصول دوم، سوم و  ،ها خواهد شدسازيدر بازار موجود باشد كه باعث افزايش سطح ذخيره

 ميليون بشكه در روز كمبود عرضه خواهد داشت.  5/1و  2/1، 3/1ترتيب به 8112چهارم 

 

 

 

 

                                                 
 .ميليون بشكه در روز بوده است 6/38اساس متوسط برآورد منابع ثانويه توليد ماه اكتبر اوپك بر. 1
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 برآوردهاي اوپك از وضعيت عرضه و تقاضابراساس . موازنه بازار 1 نمودار

 
 .8111ماهنامه بازار نفت اوپك در نوامبر گزارش براساس  پژوهشگرمحاسبات  :أخذم

 فصل اول، دوم، سوم و چهارم است. Qز منظور ا توضيح:
 

 للي انرژيالمبيني عرضه و تقاضاي نفت توسط آژانس بين. پيش8-8

ميليون  3/1حدود  8116در سال  دهدكه تقاضاي جهاني نفتالمللي انرژي نشان ميبرآورد آژانس بين

ميليون بشكه در روز خواهد  6/1نيز حدود  8111بشكه در روز افزايش يافته و افزايش تقاضا در سال 

عرضه غيراوپك  ،ديگروي ازس است. برآورد شده 8116هزار بشكه در روز بيشتر از سال  311بود كه 

كاهش يافت. براساس  8116از رشد بااليي برخوردار بود، در سال  8115و  8114هاي كه در سال

ترتيب به 8115و  8114هاي المللي انرژي، افزايش عرضه نفت غيراوپك در سالبرآوردهاي آژانس بين

نسبت به  8116پك در سال ميليون بشكه در روز بود. حجم عرضه نفت كشورهاي غيراو 5/1و  5/8

 8111است كه برآورد آژانس براي سال گفتني هزار بشكه در روز كمتر بود.  211حدود  8115سال 

 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. 111اوپك حاكي از آن است كه عرضه نفت غير
 

 رژيالمللي انبرآوردهاي آژانس بينبراساس بيني عرضه و تقاضاي نفت . پيش0جدول

 )ميليون بشكه در روز(

 8311 8316 8314 شرح

فصل 

 اول

8312 

فصل 

 دوم

8312 

فصل 

 سوم

8312 

فصل 

 چهارم

8312 

8312 

 8312تغييرات

به  نسبت

8311 

 تقاضاي جهاني
94.8 96.1 97.7 97.9 98.7 99.4 99.7 98.9 1.2 

 عرضه غيراوپك
58.1 57.4 58.1 58.8 59.3 59.8 60 59.5 1.4 

و نفت  ازي، ميعاناتگ مايعاتعرضه 

 اوپك غيرمتعارف

6.6 6.8 6.9 7 7.1 7.1 7.1 7.1 0.2 

 اوپكخام  نفت كل عرضه به غير از توليد
64.7 64.2 65 65.8 66.4 66.9 67.1 66.6 1.6 

 تقاضا براي نفت اوپك*
30.1 32 32.7 32 32.4 32.6 32.6 32.4 -0.3 

 .8111ماهنامه بازار نفت، نوامبر گزارش المللي انرژي، آژانس بين :مأخذ

 سبات جدول است.*تفاوت اعشار در اعداد مربوط به گرد كردن محا
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ميليون  8/1 نفت براي سال آينده المللي انرژي، تقاضاي جهانيآژانس بينبيني پيشبراساس 

عرضه  ،ديگرازسوي  .خواهد رسيدميليون بشكه در روز  3/32و به  خواهد داشتبشكه در روز رشد 

هزار بشكه در روز  811اوپك مايعات و ميعانات گازي  ميليون بشكه در روز و عرضه 4/1پك غيراو

به  8111ميليون بشكه در روز در سال  1/38تقاضا براي نفت اوپك از رو ازاين افزايش خواهد يافت.

يد خواهد رسيد. بدين معني كه اوپك براي تعادل بازار با 8112ميليون بشكه در روز در سال  4/38

 هزار بشكه در روز كاهش دهد. 311توليد خود را 

بازار در وضعيت تعادل  8111المللي انرژي، طي فصل اول سال برآوردهاي آژانس بينبراساس 

ميليون بشكه در روز كمبود عرضه  8/1و  3/1با ترتيب به اما طي فصول دوم و سوم بازار ،قرار داشته

كه اوپك همين سطح توليد را حفظ است و در صورتي ت شدهها برداشسازيمواجه بوده و از ذخيره

ميليون بشكه در روز كمبود عرضه مواجه خواهد بود و  1/1با  8111 سال كند، بازار در فصل چهارم

هزار  611شود در فصول اول حدود برآورد مي 8112ها برداشت شود. براي سال سازيبايد از ذخيره

هزار بشكه در روز مازاد عرضه در بازار موجود باشد كه باعث  8/1د بشكه در روز و در فصل دوم حدو

در وضعيت  8112اما بازار در فصول دوم، سوم و چهارم  ،ها خواهد شدسازيافزايش سطح ذخيره

 ت. تعادل قرار خواهد گرف

 

 المللي انرژي از وضعيت عرضه و تقاضابرآوردهاي آژانس بينبراساس . موازنه بازار 8نمودار

 
 .8111ماهنامه بازار نفت، نوامبر گزارش مندرج در  المللي انرژيآمار آژانس بينبراساس  پژوهشگرمحاسبات  :خذأم

 فصل اول، دوم، سوم و چهارم است. Qز منظور ا توضيح:
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 بيني عرضه و تقاضاي نفت توسط اداره اطالعات انرژي آمريكا. پيش0-8

ن ميليو 6/1حدود  8116در سال  كه تقاضاي جهاني نفت كرده برآوردآمريكا  اداره اطالعات انرژي

ميليون بشكه در روز خواهد  3/1نيز حدود  8111بشكه در روز افزايش داشته و رشد تقاضا در سال 

برآوردهاي اداره براساس برآورد شده است.  8116هزار بشكه در روز كمتر از سال  311بود كه 

بود هزار بشكه در روز كم 311و  511ترتيب به 8111اطالعات انرژي آمريكا، طي فصول دوم و سوم 

بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد شد. اين نهاد  عرضه در بازار وجود داشته اما در فصل چهارم مجدداً

مازاد  در روزهزار بشكه  111و  111ترتيب به در فصول اول و دوم برآورد كرده است 8112براي سال 

 8112اما در فصل سوم  ،ها خواهد شدسازيعرضه در بازار موجود باشد كه باعث افزايش سطح ذخيره

مجدداً مازاد عرضه  8112هزار بشكه در روز كمبود عرضه مواجه باشد و در فصل چهارم  111بازار با 

 1هزار بشكه در روز برسد. 411به 

 

 از وضعيت عرضه و تقاضاآمريكا  برآوردهاي اداره اطالعات انرژيبراساس . موازنه بازار 0نمودار

 
Source: EIA, Short-Term Energy Outlook, November 2017. 

 

المللي انرژي و متوسط برآوردهاي سه مرجع اوپك، آژانس بينبراساس . موازنه بازار 5-8

 8312در سال آمريكا  اداره اطالعات انرژي

المللي انرژي و اداره اطالعات انرژي آمريكا، در فصل اول متوسط برآوردهاي اوپك، آژانس بينبراساس 

 اما طي فصول دوم و سوم ،هزار بشكه در روز مازاد عرضه در بازار وجود داشته است 811حدود  8111

                                                 
ه هزار بشك 311حدود  8112اره اطالعات انرژي آمريكا بر اين اساس صورت گرفته كه توليد نفت خام اوپك در سال . برآوردهاي اد1

 8112ميليون بشكه در روز در فصل چهارم  11/33به  8111ميليون بشكه در فصل چهارم  14/38 در روز افزايش داشته باشد و از

 برسد.
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هزار بشكه در روز كمبود عرضه مواجه بوده و در فصل چهارم كمبود عرضه  611بازار با  8111 سال

كلي در سال طور به اطالعات اين مرجع،براساس هزار بشكه در روز برآورد شده است.  311حدود 

هاي سازيهزار بشكه در روز كمبود عرضه مواجه بوده و روند كاهشي سطح ذخيره 311بازار با  8111

 يدكننده اين برآورد است.أينيز ت OECDتجاري در 

هزار  111و  311ترتيب نيز حاكي از آنست كه در فصل اول و دوم به 8112برآوردها براي سال 

هزار  511و  211اما در فصل سوم و چهارم بازار با  ،باشدبشكه در روز مازاد عرضه در بازار وجود داشته 

هزار بشكه در  811برآورد شده بازار با  8112بشكه در روز كمبود عرضه مواجه باشد و براي كل سال 

ها از وضعيت عرضه و تقاضا بينيتحقق پيشروز كمبود عرضه مواجه باشد. البته اين برآوردها با فرض 

 است. 8112وافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك تا پايان سال و ادامه ت 8112در سال 

 

 آمريكا  المللي انرژي و اداره اطالعات انرژيمتوسط برآوردهاي سه مرجع اوپك، آژانس بينبراساس . موازنه بازار 5نمودار

 
 .EIAو  IEA ،OPECآمار براساس محاسبات پژوهشگر خذ: أم

 

 8312ت در سال ثيرگذار بر قيمت نفأ. عوامل ت0

شود بيني ميت. در ذيل عواملي كه پيشعوامل مختلف بنيادي و غيربنيادي اس تأثيرقيمت نفت تحت 

 ثري داشته باشند به تفصيل بررسي شده است.ؤنقش م 8112در تغييرات قيمت نفت در سال 

 

 .توافق اوپك و غيراوپك در كاهش سطح توليد و ميزان پايبندي به آن1-0

تصميم گرفتند در وين برگزار شد،  8116نوامبر  31كه در اين سازمان  111ك در اجالس اعضاي اوپ

منظور شتاب در روند كاهش به ميليون بشكه در روز توليد خود را كاهش دهند. اين تصميم 8/1كه 

 .درآمداجرا به  8111اتخاذ شد كه از ابتداي ژانويه  توازن دوباره در بازار نفت يجادا هدفمازاد عرضه و 
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اندونزي كاهش سطح توليد را نپذيرفت و عضويت اين كشور در اوپك به حالت تعليق درآمد. كشورهاي 

كشورهاي  8116 دسامبر 11بر اين در شدند. عالوه نيجريه نيز از تصميم اوپك مستثناليبي و 

بشكه از آن سهم هزار  311هزار بشكه در روز از توليد خود بكاهند كه  552غيراوپك نيز توافق كردند 

 روسيه است. 
 

 )هزار بشكه در روز(                 111. توليد توافق شده اعضاي اوپك در اجالس 5جدول

 8311سطح توليد براي ژانويه  مقدار كاهش يا افزايش سطح توليدي مرجع اعضاي اوپك

 1039 50- 1089 الجزاير

 1673 78- 1751 آنگوال

 522 26- 548 اكوادور

 193 9- 202 گابن

 ونزياند
NA NA NA 

 *4165 90 3975 ايران

 4351 210- 4561 عراق

 2707 131- 2838 كويت

 ليبي

NA NA NA 

 نيجريه

NA NA NA 

 618 30- 648 قطر

 10058 486- 10544 عربستان سعودي

 2874 139- 3013 امارات

 1972 95- 2067 ونزوئال

 .اوپك مأخذ:

 هزار بشكه در روز توليد داشته باشد. 4165تا ميزان  8111تواند در سال اعضاي اوپك، ايران مي 111مصوبه اجالس براساس محاسبات پژوهشي؛ *

NA.در دسترس نيست : 

 

گذار بر بازار تأثيرمسئله پايبندي اوپك و غيراوپك به توافق انجام شده يكي از عوامل  8111در طي سال 

آمار منتشر براساس گذار باقي خواهد ماند. تأثير عنوان يكي از عواملنيز همچنان به 8112بود و در طي سال 

هاي مارس، آوريل و مي، متوسط پايبندي اعضاي اوپك باال و فراتر از حد انتظار شده از توليد اوپك در طي ماه

هاي ژوئن، ژوئيه و اوت متوسط پايبندي آنها كاهش يافت و حجم تخلفات در اما در ماه ،ان بازار بودتحليلگر

هزار بشكه در روز گزارش شد. در طي  32و  55، 113، 135به ترتيب به ئن، ژوئيه، اوت و سپتامبرهاي ژوماه

 درصد بود. 111ماه اكتبر حجم تخلفات كاهش يافت و پايبندي بيش از 
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 توافقمورد .حجم تخلفات اعضاي اوپك نسبت به توليد 4جدول 

 )هزار بشكه در روز(

 كشور

 فصل اول

 سال

8311 

 فصل دوم

 لسا

8311 

 ژوئيه

8311 

 اوت

8311 

 سپتامبر

8311 

 اكتبر

8311 

 متوسط

 تخلفات

 10 29- 11 18 20 15 13 آنگوال

 26- 33 32- 31- 32- 24- 41- الجزاير

 11 19 12 13 16 7 8 اكوادور

 8 9 8 8- 17 10 8 گابن

 12 24 38 36 35 3- 1- ايران

 106 42 165 118 130 104 97 عراق

 2 0 5 2- 4- 3 5 كويت

 10- 18- 17- 12- 6- 5- 10- قطر

 106- 50- 70- 89- 31- 102- 172- عربستان

 48 38 43 48 51 37 63 امارات

 16- 101- 65- 36- 23- 8- 31 ونزوئال

 40 33- 98 55 173 32 2 كشور 11كل 

 .هاي اوپكدادهبراساس محاسبات پژوهشگر  :أخذم

 

خصوص بااليي به توافق داشتند و به نيز پايبندي نسبتاًاز طرف ديگر توليدكنندگان غيراوپك 

طور كامل سطح توليد توافق شده را رعايت كرده است. ميزان پايبندي روسيه طي چند ماه گذشته به

درصد بوده و متوسط پايبندي اين كشور از ابتداي  32و  116ترتيب به روسيه در ماه سپتامبر و نوامبر

كردند كه بيني ميگران پيشاست كه اغلب تحليلدرحالي  ست. اينده ادرصد بو 21توافق تاكنون 

طور كلي متوسط پايبندي توليدكنندگان غيراوپك در درصد نباشد. به 51پايبندي اين كشور فراتر از 

كه در توافقات قبلي اين كشورها با اوپك، متوسط پايبندي حاليدر ،درصد بوده است 21ده ماه گذشته 

 درصد نبوده است. 41 آنها فراتر از
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 حجم تخلفات غيراوپك نسبت به توليد توافق شده .6جدول

 كشور
 سطح توليد پايه

 هزار بشكه در روز()

 كاهش توافق شده

 )هزار بشكه در روز(

 8311توليد اكتبر 

 )هزار بشكه در روز(

 پايبندي

 در ماه اكتبر

 )درصد(

متوسط پايبندي 

 در ده ماه گذشته

 )درصد(

 31 84 216 -35 215 آذربايجان

 -35 34 1126 -81 1215 قزاقستان

 141 881 8113 -111 8411 مكزيك

 38 63 323 -45 1181 عمان

 21 32 11313 -311 11531 روسيه

 81 31 1813 -46 1883 ساير*

 21 131 12818 -456 12242 كل

 8111المللي انرژي، ماهنامه بازار نفت، نوامبر آژانس بين مأخذ:
 است. ير شامل كشورهاي بحرين، برونئي، مالزي، سودان و سودان جنوبي* سا

 

تمديد  8112برگزار شد، تا پايان سال  8111نوامبر  31توافق كاهش توليد در اجالس اوپك كه در 

گذار بر قيمت در طي تأثيرحجم تخلفات توليدكنندگان اوپكي و غيراوپكي يكي از عوامل رو ازاين شد.

بود و پايبندي توليدكنندگان بزرگ شامل عربستان سعودي، روسيه، ايران، عراق و  خواهد 8112سال 

رسد در بين توليدكنندگان بزرگ اراده مينظر به قزاقستان از اهميت بيشتري برخوردارخواهد بود و

 سياسي الزم براي پايبندي به توافق وجود دارد.

 

 هاي تجاري و استراتژيكسازيوضعيت ذخيره .8-0

هاي تجاري نفت در كشورهاي سازيدليل وجود مازاد عرضه در بازار، ذخيرهبه 8115صل دوم سال از ف

OECD  هاي سازيادامه يافت. در اين زمان ذخيره 8116روند افزايشي يافت و اين روند تا ژوئيه

 ميليون بشكه باالتر از 311ميليارد بشكه رسيد كه بيش از  1/3به حدود  OECDتجاري نفت در 

قيمت نفت داشت. از ژوئيه  اي بركنندهتضعيف تأثيرمتوسط پنج سال گذشته آن بود. اين مسئله 

تغييرات دليل به 8111ها روند نزولي يافت و اگرچه در فصل اول سازيذخيره ،تا پايان سال 8116

خود گرفته و مجدداً روند نزولي به  8111اما از فصل دوم  ،تقاضاي جهاني مجدداً افزايش يافت ،فصلي

براي اولين بار در طي دو  OECDهاي تجاري نفت در كشورهاي سازيكل ذخيره 8111در سپتامبر 

هاي تجاري نفت سازيميليارد بشكه رسيد. در طي اين ماه مجموع ذخيره 3سال گذشته به كمتر از 

كمتر از ميليون بشكه  23ميليون بشكه رسيد كه  8325به  OECDخام و فرآورده در كشورهاي 
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ميليون بشكه باالتر از متوسط  154اما در حدود ، سطح آن در سال گذشته در همين مقطع زماني بوده

وضعيت عرضه و تقاضا، بازار در فصل چهارم با  مربوط به. با توجه به برآوردهاي استپنج سال گذشته 

بازار  8112 سال اول و دوم اما در فصل ،ها برداشت شودسازيكمبود عرضه مواجه بوده و بايد از ذخيره

ها افزايش خواهد يافت. يعني بعيد است كه تا سازيمجدداً با مازاد عرضه مواجه شده و سطح ذخيره

رو باال بودن سطح اينمتوسط پنج سال گذشته برگردد. از ها بهسازيسطح ذخيره 8112نيمه اول سال 

يك  8112ل اول و دوم سال همچنان در فصو OECDهاي تجاري نفت در كشورهاي سازيذخيره

 عامل بازدارنده قيمت محسوب خواهد شد.

 

 OECD سازي هاي تجاري كشورهاي. سطح ذخيره4نمودار

 
 .8111ماهنامه بازار نفت، نوامبر گزارش سازمان اوپك،  :أخذم

 

ميليارد  215/8نيز حدود   OECDهاي تجاري غيرسازيذخيره 8111بر اين در سپتامبر عالوه

ميليون بشكه  61حدود  8116رآورد شده كه در سطح بااليي است و حتي نسبت به سپتامبر بشكه ب

نيز در  OECDو غير  OECDهاي استراتژيك جهاني در كشورهاي سازيباالتر است و كل ذخيره

البته آمار ميزان ذخاير استراتژيك در  1.ميليارد بشكه بوده است كه سطح بااليي است 253/1سطح 

 سسات نفتي است.ؤشفافيت ندارد و آمار ارائه شده برآورد م OECDير كشورهاي غ

 

                                                 
1. Oil Market Intelligence, Oct 2017, Energy Intelligence Group 
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 اوپكي خارج از توافق اوپك و غيراوپككنندگان غير. عرضه0-0

حجم افزايش عرضه توليدكنندگان غيراوپك  8112گذار بر قيمت نفت در سال تأثيريكي از عوامل 

اند كه حجم توليد افق با اوپك متعهد شدهخواهد بود. اگرچه برخي توليدكنندگان غير عضو اوپك در تو

اوپك هستند كه محدوديتي اما توليدكنندگان بزرگ ديگري در كشورهاي غير ،خود را ثابت نگه دارند

، كانادا، چين، نروژ، انگلستان و آمريكاكنندگان شامل ترين اين توليدوجود ندارد. عمدهبراي توليد آنها 

از بين توليدكنندگان فوق توليد دو  8112سازمان اوپك، در سال برآوردهاي براساس برزيل هستند. 

، كانادا، آمريكااما توليد  ،هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت 151و  31ترتيب به كشور نروژ و چين

هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. در بين اين  811و  11، 831، 211ترتيب به انگلستان و برزيل

 از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. آمريكاتوليدكنندگان وضعيت توليد 

 

 توليد نفت آمريكا .1-0-0

ميليون بشكه  611/3به  8115ژوئن  5بعد از آنكه در هفته منتهي به آمريكا  خام توليد هفتگي نفت

اين روند ادامه يافت و به  8116اكتبر  1رسيد، روند نزولي به خود گرفت و تا هفته منتهي به در روز 

 ،ميليون بشكه در روز كاهش سطح توليد بود 161/1دهندهميليون بشكه در روز رسيد كه نشان 451/2

توليد  هاي حفاري فعال در بخش نفت آمريكا،هاي نفت و افزايش تعداد دكلاما در پي افزايش قيمت

 561/3به  8111سپتامبر 83نفت اين كشور روندي صعودي به خود گرفت و در هفته منتهي به 

با كاهش مواجه  8و آريما 1در اثر دو طوفان هاروي آمريكاميليون بشكه در روز رسيد. توليد هفتگي 

 645/3به نوامبر  11اما بالفاصله به سطح توليد قبل از طوفان بازگشت و در هفته منتهي به  ،شد

شود كه در بيني ميميليون بشكه رسيد كه باالتر از ركورد توليد پيش از دوره كاهش توليد است. پيش

در سال آمريكا  ادامه يابد. سازمان اوپك برآورد كرده كه توليد نفتآمريكا  روند رشد توليد 8112سال 

 هزار بشكه در روز رشد داشته باشد.  211حدود  8112

عامل اثرگذار بر روند توليد نفت آمريكاست كه طي چند سال مهمترين  فت شيلهزينه توليد ن

بشكه در سال هر دالر در  35به  8118دالر در سال  13از  شته روندي نزولي را تجربه كرده وگذ

است. برآورد  8116از متوسط قيمت نفت وست تگزاس در سال كمتر  دالر 11رسيد كه حدود  8116

دالر در بشكه افزايش به  6/1با  8111در سال آمريكا  سري توليد نفت شيلبهشده متوسط هزينه سر

                                                 
1. Hurricane Harvey  

2. Arima   
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تر از متوسط قيمت وست دالر در بشكه كم 14ورت نيز حدود كه در اين ص دالر در بشكه برسد 5/36

 1.تا پايان ماه نوامبر است 8111تگزاس در سال 

صعودي خود ادامه دهد. سازمان اوپك به روند آمريكا  رود كه توليد نفت شيلبنابراين انتظار مي

 61/4هزار بشكه در روز افزايش به  431با  آمريكادر  8توليد تايت اويل 8111برآورد كرده كه در سال 

هزار بشكه در روز  681ادامه يافته و با  8112ميليون بشكه در روز برسد و اين روند رشد در سال 

 ميليون بشكه در روز برسد. 83/5افزايش به 

هاي حفاري در تعداد دكلو تغييرات توليد آن، آمريكا  اويلگذاري در بخش تايتوند سرمايهر

هاي حفاري فعال در تعداد دكل 8113كند. تا اواسط سال نمود پيدا ميآمريكا  فعال در بخش نفت

 اين ،دكل رسيد 113به  8113كه در اوايل ژوئن  طوريبه ،روند كاهشي داشتآمريكا  بخش نفت

اما با توسعه  ،دكل بود 321به مقدار  8112فعال در سال هاي است كه متوسط تعداد دكلدرحالي 

ها روند افزيشي به خود گرفت و در پايان تعداد دكل 8113اواسط سال از  اويلتكنولوژي برداشت تايت

به بيش  8114هاي بعد ادامه يافت و تا اوايل اكتبر دكل رسيد. اين روند در سال 412به  8113سال 

ري فعال روند نزولي به خود هاي حفادكل رسيد. با ادامه روند كاهشي قيمت نفت، تعداد دكل 1611از 

ترين سطح در چند سال اخير دكل رسيد كه پايين 316به  8116مي  81و در هفته منتهي به گرفت 

و در  افزايش يافتيكا آمر نفتهاي حفاري فعال در بخش اما با افزايش قيمت نفت تعداد دكل ،بود

روند تعداد  8111هاي آگوست، سپتامبر و اكتبر در طي ماهدكل رسيد.  162به  8111يازدهم ژوئيه 

به  8111نزولي بود و در در هفته منتهي به سوم نوامبر آمريكا  هاي حفاري فعال در بخش نفتدكل

ها نيز مجدداً روند افزايشي يافت و هاي نفت، تعداد دكلاما با افزايش اخير در قيمت ،دكل رسيد 183

بخش عمده  .(Baker Hughes) دكل رسيد 151به  8111در هفته منتهي به هشتم دسامبر 

 اويل بود.هاي توليد تايتهاي حفاري مربوط به حوزهتغييرات در دكل

 

                                                 
1. Rystad Energy 

دليل تراوايي پايين سنگ مخزن آن، استخراج آن عبارت از نفتي است كه در مخازن رسوبي وجود دارد و به (Tight Oil)شيل نفت. 8

كنند. ازآنجاكه مي متعارف قلمدادهاي غيررا را جزء نفت آنو رازاينهاي متعارف ميسر نيست و يا غيراقتصادي است و از طريق روش

 جاي نفتاما در صنعت نفت و گاز آمريكا به ،شودشود تحت عنوان نفت شيل قلمداد ميرسوبي استخراج مي از مخازن بخش عمده آن

اي، هاي ماسهامل نفت توليد شده از سازندگيرد و شبرميتري را درشود كه دامنه وسيعمي اويل يا نفت فشرده استفادهشيل از تايت

 شود كه سنگ مخزن آن از تراوايي پاييني برخوردار است. كربناته و رسوبي مي
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 هاي حفاري فعال در بخش نفت آمريكا. تعداد دكل6نمودار 

 
Source: Baker Hughes. 

 

 . وضعيت توليد ليبي و نيجريه5-0

دليل شرايط خاص خود، از توافق كاهش توليد اوپك استثنا شدند. وضعيت دو كشور ليبي و نيجريه به

خواهد بود. توليد ليبي در  8112گذار بر قيمت نفت در سال تأثيرتوليد اين دو كشور يكي از عوامل 

تحوالت سياسي ناشي از سقوط  تأثيرتحت  ميليون بشكه در روز رسيد كه 1/1زمان معمرقذافي به 

به حدود  اما در دوران پس از قذافي، طي يك مدت كوتاه توليد اين كشور مجدداً ،قذافي به صفر رسيد

ميليون بشكه در روز افزايش يافت. در پي تشديد منازعات سياسي پس از سقوط قذافي، توليد  5/1

هزار بشكه در روز رسيد و با نوساناتي در همين  511سقوط كرد و به كمتر از  نفت اين كشور مجدداً

دليل به مدتميليون بشكه در روز در كوتاه 5/1محدوده ادامه يافت. اگرچه رسيدن توليد ليبي به 

اين كشور پتانسيل افزايش  ،اما در صورت فروكش كردن منازعات داخلي ،مسائل فني دور از ذهن است

اما در ماه اوت با كاهش  ،هزار بشكه در روز رسيد 1116ر ماه ژوئيه به توليد را دارد. توليد اين كشور د

هزار بشكه افزايش به  41هزار بشكه در روز رسيد. توليد اين كشور در ماه اكتبر با  264مواجه شد و به 

ده كه اين كشور در نظر دارد تا كرهزار بشكه در روز رسيد. رئيس شركت ملي نفت ليبي اعالم  361

ميليون  5/1به  8112ميليون بشكه در روز و تا پايان سال  85/1توليد خود را به  8111ال پايان س

 بشكه در روز برساند. 

ميليون بشكه در  5/8در حدود  8115خام نيجريه نيز كه در اوايل سال  از طرف ديگر توليد نفت

تشديد منازعات سياسي  روندي كاهشي يافت و با ،منازعات سياسي و مسائل فني تأثيرتحت  ،روز بود

ميليون بشكه در روز رسيد و با نوساناتي در همين  5/1به حدود  8116در دلتاي نيجر طي سال 

اين كشور پتانسيل افزايش سطح توليد خود  ،محدوده ادامه پيدا كرد. در صورت حل اختالفات داخلي
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ميليون بشكه  112/1به  8111بر ميليون بشكه در روز را دارد. توليد اين كشور در ماه اكت 8به حدود 

 هزار بشكه در روز كاهش داشت. 16در روز رسيد كه نسبت به ماه قبل 

 

 8311تا اكتبر  8311انه نيجريه و ليبي از ژانويه ي. توليد ماه1نمودار

 
 .اوپك مأخذ:

 

زايش ها، توانايي افكردن ناآراميطور كلي اين دو كشور در صورت حل منازعات داخلي و فروكشبه

هزار بشكه در روز  651توليد بيشتر را دارند. در چند ماه گذشته توليد اين دو كشور در مجموع 

 هزار بشكه در روز ديگر نيز را دارند. 511افزايش يافته و امكان افزايش 

 

 تيكيهاي ژئوپل. نقش ريسك4-0

و ميزان  بودهگذار تأثيرهمواره بر قيمت نفت است كه يكي از عواملي پليتيكي هاي ژئوريسك

زماني كه قيمت  8114طور مثال در ژوئنير بوده است. بهبا توجه به شرايط بازار متغ آن گذاريتأثير

دالر اين سطح قيمت را ناشي  15تا  11دالر در بشكه رسيد، تحليلگران حدود  115برنت به حدود 

دانستند و آنها بود، مي ي سريعهارويپيشآن ظهور داعش و مهمترين  كه تيكيهاي ژئوپلريسك

 دالر اين افزايش ناشي از ريسك 5تا  3، حدود 8111ها در نوامبر طور در افزايش اخير قيمتهمين

گذار تأثيرمختلفي در بازار نفت ژئوپليتيك  هايحاضر ريسكدرحال  تلقي شده است.ژئوپليتيك 

سلمان وليعهد بناقدامات محمد هستند و برخي از اين عوامل نظير تحوالت سياسي داخلي عربستان و

، بحران سياسي در ونزوئال، وضعيت آمريكاجمهور رئيس ،اين كشور، اقدامات و تصميمات دونالد ترامپ

ثبات سياسي در ليبي، منازعات سياسي و نظامي در دلتاي نيجر، بحران كره شمالي در شرق آسيا، 
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ه ايران و عربستان و ساير تحوالت سياسي در هاي روسيه و آمريكا، بحران كردستان عراق، رابطچالش

 گذار خواهند بود. تأثيرهمچنان بر قيمت نفت  8112خاورميانه، احتماالً در سال 

 

 هاي گذشته. روند قيمت نفت در سال5

انه قيمت نفت روندي كاهشي داشته است. در اين ميان، يمتوسط سال 8116تا  8113هاي طي سال

درصد كاهش نسبت  41است كه متوسط قيمت برنت موعددار با  8115سال  بيشترين كاهش مربوط به

دالر در  63/43نيز متوسط اين شاخص  8116دالر در بشكه رسيد. در سال  41/58به  8114به سال 

ها روندي صعودي به خود قيمت 8111بود. در سال  8115ر از سال درصد كمت 6/16ه بود كه بشك

 8116درصد بيشتر از سال  81دالر در بشكه رسيد كه  48/58اه نوامبر به گرفت و متوسط آن تا پايان م

 است.

دالر در بشكه در  64/116دهد كه قيمت نفت برنت از ها نيز نشان ميانه قيمتيبررسي روند ماه

و بعد از توافق  8116ولي از ژانويه  ،كاهش يافت 8116دالر در بشكه در ژانويه  15/31به  8114ژوئيه 

ميليون  2/1ي اوپك و برخي توليدكنندگان غيراوپك براي تنظيم بازار و كاهش توليد به ميزان كشورها

 دالر در بشكه رسيد. 16/55به  8111ها روندي صعودي به خود گرفت و در فوريه بشكه در روز، قيمت

 

 8311تا  8336قيمت نفت برنت موعددار از سال  .1جدول

 سال
 قيمت

 )دالر در بشكه(

 تغييرات

 )درصد(
 سال

 قيمت

 )دالر در بشكه(

 تغييرات

 )درصد(

8116 65.16 19.7 8118 111.62 0.2 

8111 72.55 11.3 8113 108.62 -2.7 

8112 97.37 34.2 8114 99.08 -8.8 

8113 61.68 -36.7 8115 52.41 -47.1 

8111 79.6 29.1 8116 43.69 -16.6 

8111 111.36 39.9 8111* 53.35 22 

 .كاوپ مأخذ:

 .استمتوسط آن تا پايان ماه نوامبر  8111قيمت ذكر شده براي سال  *

 

روندي كاهشي يافت و متوسط آن در  مجدداً 8111 هاي مارس، آوريل، مي و ژوئنقيمت نفت طي ماه

است. قيمت  8111انه در سال يترين سطح قيمت ماهدالر در بشكه رسيدكه پايين 48/46به  8111ژوئن 

درصد افزايش به  5/6دالر در بشكه رسيد و در ماه اوت با  51/42درصد افزايش به 5/4يه با برنت در ماه ژوئ
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دالر در بشكه  63/68درصد افزايش به  3/3دالر در بشكه رسيد و در ادامه اين روند در ماه نوامبر با  66/51

 رسيد.

 

 8311تا نوامبر  8315انه برنت موعددار از ژانويه ي. قيمت ماه2نمودار

 
 .اوپك مأخذ:

 

 بيني قيمت نفت در بودجه كشورهاي مهم صادركننده نفت. پيش4

 . روسيه1-4

دالر در هر بشكه  51در حدود  8111خام اورال را براي سال  بانك مركزي روسيه قيمت نفت

براساس دالر در هر بشكه برآورد كرده است.  41در حدود  8112بيني كرده بود و براي سال پيش

دالر در هر بشكه در نظر  41اين كشور  8112خام در بودجه سال  اين بانك، قيمت نفت بينيپيش

قابل توجهي بر رشد اقتصادي  آثار خام گرفته شده است. اقتصاددانان روسي معتقدند كه قيمت نفت

نفت  هاي پاييناين كشور دارد. بنابراين با توجه به اينكه اقتصاد روسيه طي يكي دو سال اخير با قيمت

اند تا كارانه در نظر گرفتهرا نيز بسيار محافظه 8112قيمت نفت در بودجه سال  ،سازگار شده است

زيان اقتصاد در مقابل نوسانات قيمت نفت به كمترين حد تنزل يابد. وزير دارايي روسيه در اين ارتباط 

االترين سطح مقاومت را سال گذشته ب 3در مقايسه با  8111اعالم كرده كه بودجه اين كشور در سال 

مشي اقتصادي است. وزير اقتصاد روسيه نيز معتقد است كه خط در برابر نوسانات قيمت نفت داشته

سازگاري اقتصاد با سطح پايين قيمت، مقاومت  زيرا ،هاي پايين نفت استبر قيمتاين كشور مبتني

با  هاقتصاد روسيه توان مواجه تر افزايش خواهد داد. لذاو پايين 41هاي اقتصادي را در قيمت

 تر را حتي در بلندمدت خواهد داشت. و پايين 41هاي قيمت
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 سعودي . عربستان8-4

اش به قيمت در ميان كشورهاي صادركننده نفت در منطقه خليج فارس، عربستان وابستگي بودجه

سر بودجه با سطح هبكاهش داده است، اما هنوز قيمت سر 8111و  8116هاي نفت را در فاصله سال

 دالر در هر 13نيازمند قيمت نفت  8111هاي نفت اختالف زيادي دارد. اين كشور در سال قيمت

خواهد بشكه  دالر در هر 11نيازمند قيمت  8112ولي در سال  ،مين بودجه خود استأبشكه براي ت

كاهش  8116دجه در سال بو تأميندالر در هر بشكه براي  31. اين ارقام در مقايسه با قيمت نفت بود

 58، 41ترتيب به 8111و 8116هاي قابل توجهي داشته است. قيمت نفت در بودجه عربستان در سال

 ميليارد دالر كسر 5/48و  23ترتيب به هاها در اين سالدالر در بشكه بوده كه با توجه به اين قيمت

كه درآمدهاي عربستان افزايش  شدباعث  8111در سال خام  نفت بودجه داشته است. افزايش قيمت

درصد كاهش يابد كه  51در حدود  8116يافته و ميزان كسر بودجه اين كشور در مقايسه با سال 

درآمد  8111ماه اول سال  3د. طي شونيز محسوب مي 8114ترين رقم كسر بودجه از سال پايين

گزارشي كه ايش داشته است. افز 8116درصد در مقايسه با مدت مشابه در سال  83نفتي عربستان 

 131به ميزان  8112دهد كه درآمدهاي نفتي اين كشور در سال نشان مي 1،اخيراً منتشر شده است

 8111صادرات نفت اين كشور كه در سال  ميليارد دالر برآورد شده است و با توجه به سقف كنوني

توجه به تعهدات اين كشور در توافق  شود بابيني ميميليون بشكه در روز بود، پيش 6/1متوسط طور به

اين كشور  8112حفظ شود، با اين ارقام قيمت نفت در بودجه سال  8112اوپك همين سطح در سال 

 دالر در بشكه برآورد شده است. 41حدود 

 

 . نيجريه0-4

 45، 35 :از تاس نظر گرفته كه عبارت در 8112در سال خام  نفت دولت نيجريه سه سناريو براي قيمت

دالر در بشكه اعالم كرده و بودجه  45ترين گزينه قيمت را بشكه. اين كشور محتمل دالر در هر 55و 

قيمت نفت را  8111است. نيجريه در سال  دالر تنظيم كرده 45قيمت براساس سال آينده خود را نيز 

 8111كتبر سال ها طي ژانويه تا ادالر را در نظر گرفته بود كه با توجه به متوسط سطح قيمت 5/44

 اين كشور بوده است. 8111درصد باالتر از قيمت بودجه  12دالر( سطح قيمت بازار در حدود  43/58)

 

                                                 
1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-19/saudi-arabia-to-boost-spending-next-

year-with-economy-struggling Source: mees, no 24 nov 2017 

.  
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 . عراق5-4

اما در ده  ،دالر در بشكه در نظر گرفته 4/44قيمت نفت را در بودجه خود  8111دولت عراق در سال 

دالر در هر بشكه بود. اين كشور در  3/41متوسط قيمت نفت صادراتي اين كشور  8111ماهه اول سال 

دالر در بشكه در نظر گرفته كه يك دالر كمتر از قيمت در  4/43قيمت نفت را  8112بودجه سال 

ميليارد  13، اين كشور بيش از  8112است. با احتساب اين قيمت در بودجه سال  8111بودجه سال 

 دالر كسر بودجه خواهد داشت. 

 

 . الجزاير4-4

دالر در هر بشكه بوده  31ثابت و معادل  8116تا  8113در بودجه كشور الجزاير از سال  قيمت نفت

دالر در بشكه در نظر گرفت. اين كشور قيمت نفت را  51قيمت نفت را  8111است، اما در بودجه سال 

تاكنون  8113دالر در بشكه اعالم كرده است. بودجه الجزاير از سال  68نيز  8112در بودجه سال 

در نظر گرفتن قيمت باالي نفت كسر عليرغم  نيز 8112همواره كسري داشته است. حتي در سال 

 است.  درصد افزايش داده 81ج خود را نيزدارد چون مخار 8111بودجه بيشتري نسبت به سال 

 

 )دالر در بشكه(                  ي منتخبكشورهابرخي قيمت نفت در بودجه  .2جدول

 8312سال  8311سال  قيمت نفت در بودجه كشورها

 41 51 روسيه

 4/43 4/44 عراق 

 45 45 كويت

 45 5/44 نيجريه

 68 51 الجزاير
 .ميسمأخذ: 

 

 8312سسات مالي بزرگ جهان از قيمت نفت در سال ؤبيني مپيش .6

سسات مالي بزرگ جهان، قيمت نفت برنت در ؤهاي انجام شده توسط مبينيبراساس جديدترين پيش

متوسط قيمت  8116درصد افزايش خواهد يافت. در سال  88حدود  8116ه سال نسبت ب 8111سال 

متوسط  8111دهد كه در سال سسات نشان ميؤدالر در بشكه بود و برآورد اين م 63/43نفت برنت 

 دالر در بشكه قرار گيرد.  43/53دالري، در سطح 21/3آن با افزايش 
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 8312و  8311قيمت برنت براي سال  سسات مالي معتبر جهاني ازؤبيني م. پيش1جدول

 بشكه( ازاي هربه)دالر 

 8311سال 8312سال
 فصل اول

 سال

8312 

 سال فصل چهارم

8311 
 سسهؤنام م

70 57 65 61 ABN AMRO 

54 53 51 54 BOFA MERRILL LYNCH 

55 54 58 60 BARCLAYS 

55 54 55 58 BNP PARIBAS 

54.75 52.5 57.5 57.5 CIBC 

54 54 55 58 CITI 

53 51.5 51 50.5 CSFB 

54.5 53.5 53 56 DEUTSCHE BANK 

54.4 53.85 57.35 59.7 JBC ENERGY 

58 53.83 55 57.75 JP MORGAN 

50 51.57 51.5 50 SOCIETE GENERALE 

55 53.14 52 54 UBS 

 متوسط 56.37 55.11 53.49 55.64
 

Source: Argus global market, 17 Nov. 2017. 

 

ط اين توس 8111برآورد قيمت نفت برنت در سال  است، آمده 3در جدول طور كه انهم

 8112دالر در بشكه قرار دارد و برآورد قيمت نفت برنت در سال  51تا  51/51ها در محدودهسازمان

سسات از ؤبيني اين مدالر در بشكه قرار دارد. متوسط پيش 11تا  51ها در محدوده وسط اين سازمانت

دالر باالتر از سطح  15/8دالر در بشكه است كه  64/55به مقدار  8112ت نفت برنت براي سال قيم

 خواهد بود. 8111قيمت برنت در سال 

 

 8312. برآورد قيمت نفت براي سال 1

شود سطح بيني مي، پيش8112گذار بر بازار نفت در طي سال تأثيربا در نظر گرفتن عوامل مختلف 

نسبت به  8112باشد. قيمت برنت در طي فصول اول و دوم سال  8111تر از سال ها باالكلي قيمت

افزايش  8112اما در طي فصول سوم و چهارم سال  ،سطح كنوني آن اندكي كاهش خواهد يافت

 سال شود متوسط قيمت نفت برنت در فصول اول، دوم، سوم و چهارمبيني ميخواهد يافت. پيش
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دالر در  56به مقدار  8112دالر در بشكه و متوسط آن در كل سال  53 و 51، 53، 55ترتيب به 8112

 بشكه باشد.

 )دالر به ازاي هر بشكه(                      8312بيني قيمت نفت برنت در سال . پيش13جدول

 سناريو
 فصل اول

8312 

 فصل دوم

8312 

 فصل سوم

8312 

 فصل چهارم

8312 

 متوسط

8312 

 51 54 58 42 51 حد پايين

 56 53 51 53 55 متوسط

 61 64 61 52 61 حد باال

 .محاسبات پژوهشگر مأخذ:

 

طور دالر در بشكه و نفت سبك ايران به 5/8طور متوسط قيمت نفت سنگين ايران به ،8111در سال 

تر از قيمت نفت برنت بوده است. با در نظر گرفتن اين اختالف دالر در بشكه پايين 21/1متوسط 

دالر در بشكه و  5/53متوسط قيمت نفت سنگين ايران  8112شود در سال بيني ميقيمتي پيش

 .هاي اوپك() آمار و داده دالر در بشكه باشد 8/54متوسط قيمت نفت سبك ايران 

 

 1011ايران در سال  ينفت . برآورد درآمدهاي صادرات2

ايعات و ميليون بشكه در روز و صادرات م 8/8طور متوسط صادرات نفت خام ايران به 8111در سال 

توافق اوپك متعهد شده كه براساس كه ايران  آنجا هزار بشكه در روز بوده است. از 851ميعانات گازي 

، با فرض ثابت ماندن صادرات در ميليون بشكه در روز حفظ كند 4تا سقف توليد نفت خام خود را 

م كل صادرات ايران اي در صادرات مايعات و ميعانات گازي، حجهزار بشكه 111و افزايش  8112سال 

شود متوسط قيمت نفت صادراتي ايران در بيني ميميليون بشكه در روز خواهد رسيد. پيش 551/8به 

ي ايران در سال نفت رو متوسط كل درآمدهاي صادراتازايندالر در بشكه باشد.  54حدود  1331سال 

 ميليارد دالر خواهد بود.  51حدود  1331
 

 1011ايران در سال  ينفت . درآمدهاي صادرات11جدول

 سناريو

متوسط صادرات نفت خام و مايعات 

 و ميعانات گازي ايران

 )هزار بشكه در روز(

  قيمت نفت صادراتي ايران

 )دالر به ازاي هر بشكه(

 درآمدهاي صادراتي ايران

 )ميليارد دالر(

 46 43 8551 حد پايين

 51 54 8551 متوسط

 55 53 8551 حد باال

 .پژوهشگر، انرژي اينتليجنس و بلومبرگ از صادرات نفت ايران و محاسبات زط برآوردهاي رويترمتوس خذ:آم 
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 گيريبندي و نتيجهجمع

، مذكوربيني شده تقاضاي جهاني در سال عواملي نظير رشد بيش از مقدار پيش 8111ر ماه نوامبر د

ماه گذشته و  11به توافق كاهش توليد در پايبندي فراتر از حد انتظار توليدكنندگان اوپك و غيراوپك 

و  OECDهاي تجاري در كشورهاي سازي، روند كاهشي ذخيره8112تمديد توافق تا پايان سال 

گذار بر قيمت نفت در منطقه خاورميانه؛ باعث افزايش قيمت نفت تأثيرتيك يهاي ژئوپلتشديد ريسك

 الر در بشكه قرار گرفت.د 65تا  61كه قيمت نفت برنت در محدوده  طوريهشد، ب

شود كه با توجه به تغييرات فصلي در تقاضا، در فصول اول و دوم بيني ميپيش 8112براي سال 

اما در فصول دوم و سوم همراه با  ،ها افزايش يابدسازيبازار با مازاد عرضه مواجه باشد و سطح ذخيره

ها نيز سازيبلكه از ذخيره فجود نداشته باشداي در بازار وافزايش تقاضاي جهاني، نه تنها مازاد عرضه

اما  ،همچنان اثر مثبتي بر قيمت نفت خواهد گذاشتژئوپليتيك  هايبر اين ريسكبرداشت شود. عالوه

، توليد نفت غيرمتعارف در كانادا، حجم آمريكادر مقابل عواملي نظير وضعيت توليد نفت شيل در 

عنوان عوامل ميزان افزايش در توليد ليبي و نيجريه بهتخلفات توليدكنندگان اوپك و غيراوپك، 

 كننده قيمت عمل خواهند كرد.تضعيف

بيني ، پيش8112گذار بر بازار نفت در طي سال تأثيرطور كلي با در نظر گرفتن عوامل مختلف به

باشد. قيمت برنت در طي فصول اول و دوم سال  8111ها باالتر از سال شود سطح كلي قيمتمي

اما در طي فصول سوم و چهارم سال  ،نسبت به سطح كنوني آن اندكي كاهش خواهد يافت 8112

در فصول اول، دوم، سوم و متوسط  قيمت نفت برنت  شودمييني بافزايش خواهد يافت. پيش 8112

به  8112دالر در بشكه و متوسط آن در كل سال  53و  51، 53، 55ترتيب به 8112 سال چهارم

 ر در بشكه باشد.دال 56مقدار 

دالر  54حدود  1331متوسط قيمت نفت صادراتي ايران در سال  هاي متعدد جهاني،بينيپيشدر 

متوسط كل درآمدهاي صادراتي ايران در سال با اين قيمت، رو ازاين .است شده در نظر گرفتهدر بشكه 

 نفت در اليحه شده ت در نظر گرفتهجايي كه قيمارد دالر خواهد بود. بنابراين از آنميلي 51حدود  آينده

اط رسد اين قيمت با احتينظر مياست، به شدهسر هاي جهاني سربهبينيبا پيش كشور دهآينبودجه سال 

 كشور را در سال آينده با نوساناتي همراه كند. همراه نيست و ممكن است بودجه

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

24 

 

 خذآمنابع و م

 

1. Argus. (Nov. 17th). " Global Market", Retrieved from 

http://www.argusmedia.com 

2.  Bloomberg (Dec 19th, 20017). " Saudi Arabia to Boost Spending Next 

Year with Economy Struggling", No. 24. Retrieved from 

www.bloomberg.com. 

3. EIA. (Nov. 2017). "Short- Term Energy Outlook (STEO)", Retrieved from 

https://www.eia.gov 

4. IMF. (July. 2017). "World Economic Update", Retrieved from 

www.imf.org 

5. IEA. (Nov. 2017). "Oil Market Report", Retrieved from www.iea.org 

6. MEES (Oct. 13th, 2017). No. 41. Retrieved from www.mees.com 

7. MEES (Nov. 17th, 2017). No. 46. Retrieved from www.mees.com 

8. MEES (Nov. 24th, 2017). No. 47. Retrieved from www.mees.com 

9. OECD Economic Outlook 2017, http://www.oecd.org 

10. OMI. (Oct. 2017). "Oil Market Intelligence", Retrieved from 

www.energyintel.com 

11. Opec. (Nov. 13th, 2017). "Oil Market Report", Retreived from 

www.opec.org 

12. https://www.rystadenergy.com 

13. World Bank. (June. 3th, 2017). "Global Economic Prospects: A Fragile 

Recovery", Retrieved from www.worlbank.org 

14. https://www.bakerhughes.com 

15. https://www.reuters.com 

16. https://www.energyintel.com 

 

www.irpublicpolicy.ir

http://www.mees.com/
http://www.mees.com/
http://www.mees.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 14650 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 

 163 :چاپ شماره    دوم سال ـ دهم دوره

 052 :ثبت شماره     81/1/1016 :چاپ تاريخ

 

انداز قيمت نفت در چشم. 14كل كشور  1331بررسي اليحه بودجه سال  :عنوان گزارش

 8112سال 

 

 معدن )گروه انرژي( مطالعات انرژي، صنعت و :نام دفتر

 انگروه كارشناس كننده:تهيه

 زهرا جعفري همكار:

 فريدون اسعديمدير مطالعه: 

  مهدي فقيهي، حسين افشين ناظران علمي:

  فروشمحمدتقي فياضي، ميثم پيله اظهارنظركنندگان:

 معاونت زيربنايي و امور توليدي متقاضي:

 ___________ويراستار:

 

 :هاي كليديواژه

 نفت خام. عرضه و تقاضاي 1

 رشد اقتصادي . 8

 . سناريوهاي قيمت نفت3

 

 5/13/1016تاريخ انتشار: 

 

 

www.irpublicpolicy.ir




