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 خالصه مديريتی  

 طاور  باه  2016هاي اوپك، ميزان تقاضااي جهااني نفات در ساا      بينيبراساس پيش

ميازان باراي    است و اين بيني شدهيون بشكه در روز پيشميل 40/94در حدود  ميانگين

ميلياون بشاكه    55/95روزاناه  باه  در روز  ميليون بشكه 15/1حدود با رشد  2017سا  

 رسيد. هدخوا

 ار بشكه در روز افزايش هز 970انه يطور ماهمايعات نفتي جهان در ماه اكتبر به عرضه

 ميليون بشكه رسيد. 32/96روزانه يافت و متوسط كل عرضه در جهان به 

 واسطه باال رفتن تولياد نفات نيجرياه، ليباي و     توليد نفت اوپك در ماه اكتبر عمدتاً به

 است.  كه از توليد نفت آنگوال در ماه گذشته كاسته شدهعراق افزايش يافته در حالي

 البتاه ساط     .خام باه ياين قارار دارد   ششم صادرات نفت ايران پس از عمان در رتبه

آگوسات و سااتامبر   ، ژانوياه هااي  و در ماهها واردات نفت يين از ايران در دوران تحريم

 بود.  باال 2012سا  

 ميلياون ليتار گازوئيال از     17ر متوسط روزاناه  طودر هفت ماه نخست سا  جاري به

 است. اي صادر شدهايران به بازارهاي جهاني و منطقه

 

 

 (3) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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 بازار نفت طی يك ماه گذشته تحوالت نگاهی به

 تحوالت طرف تقاضا 

گازار  مااه   بيناي شاده در   ان پايش ميزنسبت به  2016رشد تقاضاي جهاني نفت در سا  

ميليون بشاكه رسايده و    23/1روز كاهش يافت و به روزانه هزار بشكه در  10 ،اوپك ساتامبر

اسات. رشاد ماورد     بيناي شاده  ميليون بشكه در روز پايش  40/94طور ميانگين در حدود به

ميلياون بشاكه در نظار     15/1در حادود روزاناه    2017انتظار تقاضاي جهاني نفت براي سا  

ميلياون   55/95حادود روزاناه    گرفته شده كه نسبت به گزار  قبلي اوپك بدون تغيير و در

ويژه در هند و ياين تخماين   هآسيا ب بيشترين ميزان رشد تقاضا در منطقه بشكه خواهد بود.

 2017اي تقاضاا در ساا    ميلياون بشاكه   2/1با توجه باه رشاد    ،بر اينوهالع است. شدهزده 

 ،در روز افازايش  ميليون بشكه 8/0با  2017شود كه تقاضا براي نفت اوپك در سا  برآورد مي

باه   2016تقاضااي جهااني نفات در ساا       1در جدو   ميليون بشكه در روز برسد. 7/32به 

 پاسيفيك، اروپا و آمريكا ارائه شده است. اي آسياتفكيك منطقه
 

 )ميليون بشكه در روز(  2016. تقاضای جهانی نفت در سال 1 جدول

 2015 منطقه
سه ماهه 

 2016اول 

سه ماهه 

 2016دوم 

ه ماهه س

 2016سوم 

سه ماهه 

 2016چهارم 
 رشد 2016

تغییر  درصد

نسبت  2016

 2015به 

 81/0 20/0 80/24 80/24 08/25 74/24 57/24 60/24 آمريكا قاره

 04/1 14/0 87/13 72/13 23/14 90/13 91/19 73/13 اروپا

 -49/0 -04/0 99/7 11/8 64/7 63/7 57/8 03/8 آسيا پاسيفيك

كل اعضای 
OECD 

35/46 78/46 27/46 95/46 63/46 66/46 30/0 65/0 

 22/4 51/0 55/12 73/12 42/12 63/12 42/12 04/12 ساير آسيا
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 2015 منطقه
سه ماهه 

 2016اول 

سه ماهه 

 2016دوم 

ه ماهه س

 2016سوم 

سه ماهه 

 2016چهارم 
 رشد 2016

تغییر  درصد

نسبت  2016

 2015به 

 -30/1 -09/0 47/6 45/6 76/6 49/6 19/6 56/6 التين يآمريكا

 63/0 05/0 02/8 92/7 44/8 79/7 94/7 97/7 خاورميانه

 78/2 11/0 10/4 17/4 03/4 09/4 12/4 99/3 آفريقا

كل كشورهای 

 در حال توسعه
57/30 68/30 01/31 65/31 26/31 15/31 58/0 91/1 

فدراسيون 

 روسيه
62/4 49/4 37/4 73/4 04/5 66/4 04/0 81/0 

 57/3 02/0 70/0 77/0 68/0 64/0 68/0 67/0 ساير اروپا

 56/2 28/0 23/11 61/11 11/11 37/11 83/10 95/10 يين

ساير »كل 

 «مناطق
25/16 01/16 39/16 52/16 42/17 59/16 34/0 11/2 

 32/1 23/1 40/94 31/95 13/95 66/93 47/93 17/93 كل جهان

تخمين در 

 گزار  قبلي
17/93 46/93 70/93 15/95 29/95 40/94 24/1 33/1 

اصالحات در 

 تخمين جديد
0/0 01/0 04/0- 02/0- 02/0 01/0- 01/0- 01/0- 

 .دبيرخانه اوپكمأخذ: 

 

 عرضه الت طرفتحو

عرضاه مايعاات نفتاي جهاان در مااه اكتبار        1،براساس اطالعات ماهنامه بازار نفت اوپك

 32/96روزاناه   ،آن كال عرضاه  هزار بشاكه در روز افازايش يافات و     970انه يطور ماهبه

   ميليون بشكه رسيد.

                                                 
1. Opec Monthly Oil Market Report, Nov 2016. 
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كه هازار بشا   740 ،اوپك در ماه اكتبر به انضمام مايعات گاز طبيعاي غيرنفت  ِعرضه

ميليون بشكه در روز رسيد در اين باين تولياد    68/62در روز افزايش يافت و به ميانگين 

 هزار بشكه در ماه گذشاته افازايش يافات و باه متوساط      240نفت خام اوپك نيز روزانه 

، پايان زماان  هاي حفاري آمريكارغم افزايش دكلعلي. ميليون بشكه در روز رسيد 64/33

دوم ساا   اوپاك در نيماه  اي جديد، توليد نفات غير هراي پروژهتعميرات فصلي و آغاز اج

 .است كمتر از ميزان توليد آن در نيمه او  سا  جاري گزار  شده 2016

ها براي توليد مايعات گاز طبيعي اوپك بدون تغيير باوده و ميازان تولياد    بينيپيش

زار بشكه خواهد ه 150به روزانه  2017هزار بشكه و در سا   160روزانه  2016در سا  

اوپاك باه تفكياك فصال طاي      بيني عرضاه نفات غيار   برآورد و پيش 1در نمودار  رسيد.

 است. ارائه شده 2017 -2015هاي سا 

 

 )ميليون بشكه در روز(  2017-2015اوپك به تفكیك فصل، . عرضه نفت غیر1 نمودار

 
 .دبيرخانه اوپك خذ:أم
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رشاد منفاي عرضاه غيراوپاك      2017 سازمان اوپك برآورد كرده است كه در ساا  

ميليون بشاكه   4/56هزار بشكه در روز افزايش به  200متوقف شود و عرضه غيراوپك با 

اساس آمار فوق و سط  كنوني تولياد اوپاك، در طاي فصاو  او  و دوم     بردر روز برسد. 

 خواهاد باود.   ها تحات فشاار  نيز همچنان بازار با مازاد عرضه مواجه بوده و قيمت 2017

بايش از متوساط    OECDكشاورهاي  هاي نفت خام در سازياينكه سط  ذخيرهضافاً م

ساط   پنج سا  گذشته است و افزايش مازاد عرضه باعث خواهد شد كه روناد صاعودي   

ا تحت فشاار بيشاتري قارار گيارد. براسااس      هشدت يابد و قيمتها مجدداً سازيذخيره

هاي تجاري نفات خاام و فارآورده    زيساخانه اوپك، حجم ذخيرهآخرين برآوردهاي دبير

ميليارد بشاكه رسايد كاه اگرياه      052/3به  2016در ماه ساتامبر  OECD كشورهاي

اما نسابت باه سااتامبر     ،ميليون بشكه كاهش يافته است 4/13نسبت به ماه قبل حدود 

 .(1395ماه يادگاري، آبان) تاس باالترميليون بشكه  99 ،2015

 

 تولید نفت اوپك

اوپك، ميزان متوسط توليد نفت اوپك در ماه اكتبر با افزايش روزانه  نابع ثانويهبراساس م

ميلياون بشاكه در روز    64/33هزار بشكه در روز نسبت به مااه قبال باه مياانگين      240

رسيد. توليد نفت اوپك عمدتاً به واسطه باال رفاتن تولياد نفات نيجرياه، ليباي و عاراق       

   .يافتآنگوال در ماه اكتبر كاهش وليد نفت تكه است در حالي افزايش يافته

 وضعيت توليد نفت خام اعضاي اوپك طي سه ماه گذشاته ارائاه شاده    2 در نمودار

 است.
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 . وضعیت تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته2نمودار 

 
 .اوپك منابع ثانويه مأخذ:

 

 اكتبرمتوسط قیمت نفت در ماه 

دالر بود كه  78/49اي س اينترميديت در ماه اكتبر بشكهميانگين قيمت نفت وست تگزا

ازاي هر بشكه افزايش يافت. متوسط قيمت نفت برنات  دالر به 6/4نسبت به ماه ساتامبر 

 33/6دالر به ازاي هر بشكه بود كاه نسابت باه مااه سااتامبر       52/49نيز در ماه گذشته 

اكتبر( نياز نسابت باه     16 است. متوسط قيمت نفت اوپك )منتهي به درصد رشد داشته

 رسيد. دالر 87/47اي ش يافت و به بشكهدالر افزاي 98/4مدت مشابه در ماه گذشته 

 

 های نفتی در جهانوضعیت فرآورده

 240ميليون بشكه در روز بود كاه تقريبااً    1/9طي ماه اكتبر، تقاضاي بنزين آمريكا در حدود 

هازار بشاكه در    150و اين ميزان تقاضاا   شده هزار بشكه در روز كمتر از ماه ساتامبر گزار 
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هاا و نگراناي از   است. تعميرات فصلي پااليشگاه روز نسبت به زمان مشابه سا  قبل كمتر بوده

 باعث اثرگذاري بر بازار بنزين بود.   2و ظرفيت محدود خط لوله كلونيا  1اثر طوفان متيو

ر فوب خليج فارس طاي  در بازااصلي نفتي  ميانگين قيمت سه فرآورده 3دار در نمو

 .است شده اساس روزهاي برگزاري معامله ارائهماه اكتبر بر

 

 س طی ماه اكتبرمیانگین قیمت سه فرآورده اصلی نفتی در بازار فوب خلیج فار .3نمودار 
 )دالر به ازاي هر بشكه(

 

 

 

 

 

 

 
 .الملل شركت ملي نفتامور بين خذ:أم

                                                 
1. Matthew   

2. Colonial Pipeline 
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 1زار جهانی نفتنفتی ايران در بابزرگ رقبای 

نخسات ساا     ماهاه  9ميلياون بشاكه در روز در    روسيه و عربستان هركدام كمتر از يك

آنگاوال نياز در ساطحي كمتار از      در اين باين به يين صادرات نفت خام داشتند  2016

 است. ميزان ياد شده به يين صادرات داشته

باين ژانوياه تاا مااه      ،ر روزهزار بشاكه د  708الذكر با صادرات عراق در كنار سه كشور فوق

اسات.   حتي در سط  باالتر از سط  صادرات عماان باه ياين قارار گرفتاه      سا  جاري ساتامبر

هازار بشاكه در    765سوم امسا   سه ماهه طيواقع، واردات يين از عراق در ركورد سه ماهه در

 است. ز رسيدههزار بشكه در رو 991ر به ماه ساتامب طيآن  انهيركورد ماه در روز بوده و

ساط   خام به ياين قارار دارد البتاه    ششم صادرات نفت ايران پس از عمان در رتبه

و در آگوسات و سااتامبر    2012 ها از ژانوياه در دوران تحريماز ايران يين واردات نفت 

تاا مااه    2011هاي وضعيت صادرات نفت ايران طي سا  4در نمودار باال بود. سا   همان

 است. رائه شدها 2016ساتامبر 

ميليون بشاكه در روز   47/2حجم صادرات نفت ايران در ماه آگوست سا  جاري به 

ر صاادرات نفات   و در ماه ساتامبصادر شد يين  بههزار بشكه در روز آن  744رسيد كه 

هزار بشكه  361جنوبي كه همواره در سط  باال قرار داشت به روزانه  ايران به مقصد كره

( 2012حجام واردات از ساا     ينهزار بشكه در روز )بيشتر 313روزانه  رسيد و ژاپن نيز

محسان قمصاري،   هااي سيد صادرات همراستا با گفتاه  نفت از ايران وارد كرد. اين حجم

ميليون بشاكه در روز   44/2بر صادرات الملل شركت ملي نفت كشور مبنيمدير امور بين

                                                 
1  . "Saudi, Iran, Iraq Continue Market Share Battle a Head of Output "Deal"", MEES. 

4 Nov, 2016, P. 8. 
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ميلياون بشاكه در روز باه آسايا و      74/1در ماه گذشاته،  ايران نفت طي ماه اكتبر است. 

 است. دهبشكه در روز به اروپا نفت صادر كر هزار 700

 87/1پنج مشتري اصلي نفت ايران در ماه آگوست، اكثراً آسيايي بودند كه با ركورد 

 بودند.  ميليون بشكه در روز باالترين سط  واردات نفت از ايران را به خود اختصاص داده

 

 . صادرات نفت خام ايران به مقصد كشورهای آسیايی4نمودار 

 2016ماهه اول سال  9 -2011های طی سال

 
 .2016نوامبر  4نامه ميس، هفته خذ:أم
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 تجاری گازوئیل ايران در مسیر توسعه

كاه شاركت    طاوري هداشات با   رو باه رشادي  هاي گذشته مصرف گازوئيل كشور روند در سا 

گااز  نفات  هاي نفتي كشور براي كاهش شاكاف مياان تولياد و مصارف    فرآوردهپااليش و پخش 

هااي  )توليادات و بار    1توليادات سانگين  ن ليتر يوميل 5/5طور متوسط روزانه حدود كشور به

منظاور اساتفاده در مصاارف گاازوئيلي دريافات      ي كشور بههاسنگين پتروشيمي( از پتروشيمي

ملاي  ي به واردات گازوئيل پرداخت. براساس آمار شاركت  كرد و همچنين به ميزان بسيار ناييز

 4/105ميزان متوسط مصرف گازوئيل كشور رقماي در حادود    1392پااليش و پخش، در سا  

ميليون ليتر در روز، ايران را به واردكننده گازوئيل در اين سا  تبديل كارد. اماا متوساط واردات    

از گازوئيال مصارفي،    درصد 44فقط عبارت ديگر بههزار ليتر در روز تجاوز نكرد  460گازوئيل از 

 840باه  گااز  نفات  ميزان واردات 1393است. در سا   وارداتي بود و مابقي در كشور توليد شده

اماا باا وجاود     ،اندكي افازايش داشات   1392هزار ليتر رسيد كه هريند اين رقم نسبت به سا  

بااا توجااه بااه  1394ود. در سااا  در مقايسااه بااا گازوئياال تولياادي كشااور بساايار كاام باا ،اياان

هاي انجام شده، توليد گاز از ميدان گازي پارس جنوبي افازايش يافات و باا افازايش     ريزيبرنامه

ها و صنايع رشد كرد كاه ايان باه معناي كااهش      حجم گاز تحويلي به نيروگاه طبيعيتوليد گاز

 ،ا افازايش تولياد گااز   با  1394كه در ساا    طوريو جايگزيني آن با گاز بوده بهگاز نفت مصرف

اين افزايش توليد گااز موجاش شاد بساياري از صانايع      واردات گازوئيل به كشور به صفر رسيد. 

جااي  هاي نفتي باه هردها كه در فصو  مختلف سا  ملزم به ذخيره و مصرف فرآوويژه نيروگاههب

ي گاران نفتاي   هاا گاز در زمستان بودند گاز بيشتري دريافت كنند و در عوض از مصرف فرآورده

                                                 
1. Heavy End  
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توانساات واردات  1394نظياار گازوئياال خااود بكاهنااد. بااه اياان ترتيااش ايااران از ابتااداي سااا  

 هاي نفتي بجز بنزين را به صفر برساند و در عوض صادركننده نيز باشد.  فرآورده

-1385هااي  هاي كشاور طاي ساا    در پااليشگاهگاز نفت ميزان توليد 2در جدو  

 است. ارائه شده 1393

 1393-1385های های كشور طی سالدر پااليشگاهگاز نفت . تولید2 جدول
 در روز( هزار ليتر) 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

80473 81549 84957 88702 90951 94677 93595 97689 96016 89435 

 .هاي نفتي كشوراليش و پخش فرآوردهشركت پا 94و گزار  عملكرد  1393ترازنامه انرژي وزارت نيرو، خذ: أم

 

 ميزان رشد متوساط تولياد   1براساس آمارهاي موجود، 1392-1380هاي بين سا 

و صاادرات   ،مصارف  وضعيتتر به طور دقيقدر ادامه به است. درصد بوده 93/2، گاز نفت

 است. شدهپرداخته  1393 -1385هاي كشور طي سا گاز نفت واردات

 

 گازمصرف نفت( الف

 8/36438درصد كاهش نسبت باه ساا  گذشاته باه      8/8با گاز نفت ، مصرف1393در سا  

ميلياون   4/105روزاناه   1392ميزان مصرف گازوئيل كشور در پايان سا  ميليون ليتر رسيد. 

باه   1394اما ايان رقام در ساا      ،ميليون ليتر بود 2/100حدود  1393ليتر و در پايان سا  

، مصرف اين فرآورده نسبت باه ساا  گذشاته    1393در سا  تر رسيد. ميليون لي 8/78حدود 

 است. بيشاترين كااهش مصارف    نقل كاهش يافتهواستثناي بخش حملبهها بخش تماميدر 

                                                 
گزارش ارزيابي راهبردي در راستاي نظارت برر سنرا اارراي »دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام،  1.

 . («2هاي كلي نظام، انرژي )سياست
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ترتياش  هاي نيروگاهي و خانگي بهبه بخش نسبت به سا  قبل مربوط 1393در سا  گاز نفت

دليال افازايش   در بخش نيروگااهي باه   درصد است. كاهش مصرف اين فرآورده 6/19و  2/27

ظرفيت توليد گاز طبيعي در كشور باوده كاه ايان امار باعاث افازايش ميازان گازرسااني باه          

 است.  گاز نفت جملههاي مايع ازها و صنايع و كاهش مصرف سوختنيروگاه

در كشور مربوط گاز نفت بيشترين ميزان مصرف 1393در سا   1،براساس آمارهاي موجود

 1/2772و  6/3164، 6/3239باه ميازان   ترتياش  باه  هاي اصفهان، تهران و خوزساتان تانبه اس

احماد، اياالم و   هاي كهگيلوياه و بوير مربوط به استان ميليون ليتر و كمترين مصرف اين فرآورده

در  .است شده ميليون ليتر اعالم 246و  3/191، 5/140به ميزان ترتيش به يهارمحا  و بختياري

 .است شده تحويلگاز نفت ها،ميليون ليتر در روز به نيروگاه 15طور متوسط ، به1394سا  

 

 گازصادرات نفت (ب

رغم كااهش  عليا گااز  نفات  ، در اين سا  صادرات1393ي نرژبراساس اطالعات ترازنامه ا

هاي نيروگاهي و صنعت، نسبت به سا  قبل باه  ص در بخشومصرف اين فرآورده به خص

و نياز كااهش   گااز  نفات  كاهش توليد (.3)جدو   استكاهش داشته درصد 2/96ميزان 

توساعه   دليال هام باه   نقال، آن وجز بخش حملها ببخش ر تماميمصرف اين فرآورده د

طاور  سبش شد تا صادرات ايان فارآورده باه   گاز نفت نقل و نياز اين بخش بهوشبكه حمل

ده بود مقرر ش ،1393سا   رت نفت برايهاي وزايشمگيري كاهش يابد. براساس برنامه

اماا اقادامات    ،صاوررت گيارد  گاز نفت ميليون ليتر در روز صادرات 75/3كه در اين سا  

باعاث افازايش روناد تولياد و      1395و  1394هااي  مسئوالن پااليش و پخش طي ساا  

                                                 
 . 1393، ژيريزي كالن برق و انر، معاونت امور برق و انرژي، دفتر برنامه. ترازنامه انرژي1
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هااي عبااس كااظمي، معااون     اساس گفتاه كه بر طوريصادرات اين فرآورده نفتي شد به

ون ليتار  يا ميل 17طاور متوساط روزاناه    نخست ساا  جااري باه    ماه هفت وزير نفت، در

. كاظمي از يين و هناد  است شده اي صادرگازوئيل از ايران به بازارهاي جهاني و منطقه

سات  ا هاي نفتي ايران در بازار نام برده و اعالم داشاته عنوان دو مشتري اصلي فرآوردهبه

هاي نفتاي در  زيرا تقاضا براي فرآورده ،تر بودهحجم صادرات محصوالت نفتي به اروپا كم

 .1ماه(آبان 17اروپا نسبت به بازارهاي آسيايي كمتر است )خبرگزاري مهر، 

 هاي در دست اجراي پااليشي از ديگر اقدامات دولت براي بهينهبرداري از طرحبهره

باه انادازه    1396مااه  شدن كيفيت گازوئيل قابل عرضه در كشور است و تا پايان شهريور

 توليد و عرضه خواهد شد. 4يورو گاز نفت مصرف كشور

هاي نفتي ايران، با توجاه  بنا به اظهارات مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

تاوان از خاط   اراك را ماي گااز  نفت عباس، بخشي ازدر پااليشگاه بندر 4يورو گاز نفت به توليد

 -نتقا  داد. همچنين باا تجهياز خطاوط ريلاي، در اهاواز     لوله به بندر ماهشهر براي صادرات ا

هااي  ماهشهر با توجه به دو خطه شدن آن و كاهش بار اين خطوط، ظرفيت انتقاا  فارآورده  

هااي  نفتي بيش از پيش فراهم خواهد شد )سايت خبري شاركت پاااليش و پخاش فارآورده    

 192.247معااد    1383ا  سوآپ شده نياز در سا  گاز نفت ميزان 2.(ماهآبان 16، نفتي ايران

تن در ساا  كااهش يافات. ميازان      15008به  1393تن در سا  بود كه اين ميزان در سا  

 3.است هزار ليتر در سا  اعالم شده 9915معاد   1393در سا  گاز نفت صادرات

                                                 
 .3816992خبر  ، خبرگزاري مهر، شناسه«به اروپاآغاز صادرات گازوئيل ايران »خاني، . محمدعلي زمان1

هاي نفتي ، سايت شركت ملي پااليش و پخش فرآورده«شودمي 4گازوئيل توزيعي در كل كشور يورو ». 2

  .1395ماه آبان 16، 10478ايران، شماره 

هراي نفتري ، شركت پااليش و پخش فرآورده«1393زا هاي نفتي انرژيمصرف فرآورده امهآمارن»يان، . سنيا آقا3

  ايران.
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 )ميليون ليتر در روز(  1393-1385های طی سالگاز نفت صادرات و واردات .3جدول 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 5/5 027/0 7/0 8/1 2 5/0 5/2 8/0 2/0 - صادرات

 0/0 8/0 7/0 1/0 - 3/4 5 7/7 7 1/5 واردات

 . همانخذ: أم
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