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بازار نفت چه زمانی به شرایط عادی بر میگردد؟
سردبیر

با اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپکپالس ،شــاهد
بهبود نســبی قیمتهای نفت هستیم اما کارشناسان
بر این باورند که برای بازگشــت به شرایط عادی بازار،
باید منتظر ریشــهکن شدن ویروس کرونا و به حرکت
درآمدن موتور صنعت و اقتصاد ماند.
تحت توافق اوپکپالس که  ۲۳کشــور در آن حضور
دارند ،قرار اســت تولید و عرضهی ۹.۷میلیون بشــکه
نفت در روز طی ماههای مه و ژوئن کاهش داده شــود
و ســپس محدودیــت عرضه تا پایان ســال ۲۰۲۰به
۷.۷میلیون بشکه در روز و از سال ۲۰۲۱تا سه ماههی
اول ســال ۲۰۲۰به ۵.۸میلیون بشــکه در روز برسد.
البته گمانهزنیهایی مبنی بر عدم پایبندی کشــورها
به این توافق وجــود دارد و بســیاری از تحلیلگران
پیشبینــی میکننــد که این رقم بــرای جبران افت
روزانه ۲۰میلیون بشــکه تقاضا برای نفت که ناشی از
شــیوع پاندمی ویروس کرونا در سه ماههی اول بوده
است ،کافی نخواهد بود و طبق آخرین برآوردها تولید
نفت اعضای اوپک در ماه مه به ۲۴.۲۲میلیون بشــکه
در روز کاهش پیدا کرده است.
اساندپیگلوبالپالتسآنالیتیکس برآورد کرده که بازار،
شــاهد کاهش حدود ۲.۱میلیون بشکه در روز تولید
غیراقتصادی بوده که بــه هیچوجه برای جلوگیری از
اشباع مخازن نفت تا چند هفتهی دیگر کافی نخواهد
بــود .همچنین کریــس میگلی ،مدیــر بخش تحلیل
"اساندپیپــالس" ،در اینباره گفت« :با وجود کاهش
تولید اوپکپالس ،کاهش تولید بیشتری بهخصوص در
آمریــکا و کانادا ضروری اســت و قیمتهای اندک در
یک تا دو ماه آینده ضروری هستند تا عرضهی شکاف
 ۱۵تا ۲۰میلیون بشکه در روز خود با تقاضا را پر کند.
دربــارهی وضعیت بازار نفت و عوامــل موثر در بهبود
شرایط میتوان گفت قطعا تصمیم اوپک برای کاهش
تولید نفت یک تصمیم درســت بــوده اما این تصمیم
دچار اتفاقات گوناگونی شد که اگر شرایط عادی بود،
این مســأله میتوانست بازار نفت را دچار تحرک کند.
در شــرایط فعلی که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا
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کرده و شاهد کاهش حملونقل و حتی تولید هستیم،
مصرف انرژی بهشدت کاهش پیدا کرده است.
همچنین این مسأله موجب پر شدن مخازن و انباشت
عرضــهی انــرژی در دنیا شــده و کاهــش قیمتها
را بهدنبال داشــته اســت ،حتی در برخی کشــورها
همچون آمریکا ،این مســأله تــا جایی پیش رفت که
تولیدکننــدگان برای فروش نفــت ،امتیازاتی را قائل
شــدند تا بتوانند از ذخیرهی خود بکاهند .در آمریکا
اینگونه اســت که اگر تولیدکننده بخواهد تولید خود
را متوقف کند باید هزینهی زیادی را به دولت بپردازد،
بههمین دلیل تولیدکنندگان این کشــور با مشکالت
زیادی مواجه شدند.
عالوه بر آن با روند کنترل وضعیت کرونا و راهکارهای
جدید برای صنعت حملونقل و تولید ،شــاهد بهبود
وضعیــت قیمتهــا در صنعت نفت خواهیــم بود در
حال حاضر کشــورهای مختلف سازوکارهایی را برای
بهحرکــت درآمدن موتــور صنعت و اقتصــاد به کار
گرفتهانــد که همین مســأله موجــب افزایش تقاضا
شــده اســت ،اما نباید انتظار تغییر و تحول بزرگ در
کوتاهمدت را برای صنعت نفت داشته باشیم.
با توجه به اینکه مخازن تا حد زیادی پر شــده است،
بیشک بهبود شــرایط فعلی بازار ،زمانبر خواهد بود
که طبق برآوردهای انجام شده ،این وضعیت اسفناک
و رکود اقتصادی تا پایان سال ،۲۰۲۰حاکم خواهد بود

اما پس از ریشهکن شدن ویروس کرونا بهدلیل جبران
عقبماندگیهــا ،رشــد مصرف بهصــورت فزایندهای
افزایش خواهد یافت و در آن زمان ،بازار نفت احیا و به
شرایط عادی بر میگردد.
همچنین گلدمن ســاکس در جدیدترین گزارش خود
اعالم کرده است که احتماال در هفتههای آتی بهدلیل
مســیر نامشــخص تقاضای آتی نفــت و افزایش و پر
شــدن ذخایر نفت ،قیمت نفــت کاهش خواهد یافت.
این موسســه پیشبینی میکند که قیمت نفت برنت
در کوتاهمدت به ۳۵دالر در هر بشــکه برسد و این در
حالی است که بهای نفت ،اکنون در حدود ۴۱دالر در
هر بشکه است.
گلدمن با استناد به روند مثبت بهبود شرایط اقتصادی،
پیشبینی قیمت نفت برنت خود را در ســال ۲۰۲۰از
۳۵.۶۰دالر به ۴۰.۴۰دالر در هر بشــکه افزایش داد و
پیشبینی کرده اســت که قیمت نفت وســت تگزاس
نیز امســال به ۳۶دالر برسد ،در حالیکه برآورد قبلی
۳۳.۱۰دالر بوده است.
در حال حاضــر بازارهای جهانی نفت نشــانههایی از
حالت بازگشت بازار به شــرایط بهتر را نشان میدهد
که در این زمینه میتوان به بازگشت تعداد کشتیهای
حامل نفت بهسمت بازارهای چین همانند شرایط قبل
از بحران ویروس کرونا اشاره کرد.

