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 نام خدا به

م1كسبد مرجع اوپ قيانگيبا بشين و 100ياهكمت م65دالر لينسبت به ماه آوريسنت40كاهش اندكبايسنت در ماه

دريقوداشتهيدرصد4/8اييدالر75/9اهشكنسبت به دوره مشابه سال قبلكارزش سبد نفت اوپ. همراه بود مت نفت

بشيتار و 105ياهكخ مشابه سال قبل اكسبد مرجع اوپيرد اجزاكعمل. سنت بوده است85دالر هم صورتبهن ماهيدر در

كخته بوده درحاليآم گرهداشتيياهش بسزاك خاورميانهاسپاتيه نفت خام در بازارهاي شين افزايالتيايكآمريدهايو

و برنت در ماهيهامتيق. افتي و وست تگزاس ع»يم«نفت برنت حركبه جهت سب.ردكتكس آتيكآمركنفت يا در بازار

اكافتييريرشد چشمگ بهين افزايه مكخاطرش اياهش نفت در غرب اطالعات اقتصاد آخرينو بنا به2ايكآمريها التيانه

اياقتصاديجيرشد تدرهواسطهب،النك .ن قاره بوده استيدر

ضعير دورنمايبرنت تحت تأثيدر مقابل، قرارداد نفت چكف اروپا، رشدياقتصاد نيم اقتصاد و شيز افزاين

ا. نفت قرار گرفتيها عرضه نايدينترمينفت وست تگزاس و2شيس با افزاكميت در بازار م73دالر بشيانگيسنت به ياهكن

و 94 رس80دالر كدرحال،ديسنت باي و 103ياهكبش،اهشكسنت15ه نفت خام برنت در بازار لندن در28دالر ماه سنت

شد»يم« .معامله

شدماه گذشتهيطيتحوالت متعددبازينكسبد مرجع اوپياجزا بهك.مواجه مه قيانگيطور نيمت نفت خام مارين

و موربان در حدود و1قطر كدرحال،اهش داشتكسنت50دالر گري اياعم از نفت سنگيچند مقصديدهايه سبين كران،

سبيوكبصره، صادرات و مبه نيزعربكت . اند اهش داشتهكسنت30ن در حدوديانگيطور

سه با مدت مشابه سال قبل اثريه در مقاكدرصد افت داشت8/6در حدودكمت نفت اوپيق 2013اول سالهماه در سه

پ.ر مناسب موجود در آنها داشته استيبا توجه به ذخاكاوپيل اعضاكبر نرخ رشديمك دررشد اين،هاينيبشيبنابر

اك 2012ه نسبت به سالكيدرصد خواهد بود درحال2/4در حدود 2013سال بايه ا3/5ن رشد برابر ميدرصد بود، زانين

.افتياهش خواهدك

مديميبنابر بررس خريزان شاخص دريداريپاهتوسعيو امارات متحده عربيشور عربستان سعودكدو3،ديران

غيار تولكوسبك م PMIشاخص.دان داشتهينفتريدات 3/1ليه نسبت به ماه آوركبوده 3/55PMI، 2013يامارات در ماه

PMI هكيش داشته است؛ درحاليافزاPMI دريه نسبت به ماه آوركبوده3/57در ماه گذشته در حدوديعربستان سعود ل

.اهش داشته استك7/0PMIحدود

از.١ :اجزاي سبد مرجع اوپك عبارتند

BCF 17 (ونزوئال)، Iran Heavy (ايران)، Ecuador (اكوادور)، Saharan Blend (الجزاير)، Murban (امارات متحده عربي)، Es Sider (ليبي)

Kuwait Export (كويت)، Basra Light (عراق) ، Arab Light ( سعوديعربستان  )، Qatar Marine (قطر)، Bonny Light (نيجريه)، Girassol )آنگوال( 

2. US Midwest 
3. Purchasing Managers Index (PMI) 

م بازاريابيشاخصي است كه گروه اقتصادي  و با آن ميزان فعاليت مالي شركت سسه مديريت عرضه طراحي كردهؤو و ها را كه نشـان اند دهنـده خريـد

مي مالي مديران خريد آن شركت تبادالت .كنند هاست تعيين



۲

كد نفت اوپيتول

ميبراساس منابع ثانو بشيليم57/30در حدود»يم«ماهيطكد نفت خام اوپين توليانگيه، هدهنده نشانكه در روز بودهكون

بش 106شيافزا ويعربستان سعوديد ازسويش تولين افزاياهعمد. است)ليآور(ه در روز نسبت به ماه قبلكهزار ، آنگوال

مكيبوده است، درحاليامارات متحده عرب ايزان توليه ليد در نيبيران، لكديتول. افته استياهشك»يم«ه در ماهيجريو

بشيليم45/27عراق در حدود روزانهياستثنابهكنفت خام اوپ بش 128ليه نسبت به ماه آوركه بودهكون ه در روزكهزار

.د داشته استيش توليافزا

هيبراساس منابع ثانوكد نفت اوپينمودار تول

و انواع نفت خام اوپيجهانيتقاضا كنفت

مينيبشيپ بشيليم8/0با حدود روزانه 2013نفت در ساليجهانيه تقاضاكدهديها نشان در امتداد رشد همچنانهكون

ب. ابديشيافزا 2012تقاضا از سال  م OECDريغيشورهاكنيمصرف نفت بشيليم2/1زان روزانهيبا يشيه روند افزاكون

ايخواهد و اكاستين درحاليافت چيم. داشته استيمتركن رشد مصرف نسبت به سال قبل سرعتيه نيزان تقاضا در

مكيطوربه،دارديشيهمچنان روند افزا بشيليم4/0در حدود افزايشيينونكيالديه در سال ه در روز را خواهدكون

بشيليم3/0انه روزانهيزان تقاضا در خاورميم.داشت وكون و آمريآسيشورهاكريسادره در روز هريالتيايكا دامكن

بشيليم2/0روزانه  م.ه خواهد بودكون ميدر مقابل دركخواهد داشتيرشد مختصر OECDيشورهاكانيزان تقاضا در ه

بشيليم4/0حدود و نسبت به سال قبلكون بسيا) 2012(ه در روز بوده .استكار اندين رشد تقاضا

خ براي زان تقاضايم بشيليم2/30در حدود روزانه 2012در سالكام اوپنفت بهكه بوده استكون ه نسبت

و سطح تقاضا در امتداد سالياوليبرآوردها طيروند ثابت 2011ه ميمينيبشيپ. رده استكيرا  براي زان تقاضايشود

بشيليم8/29روزانه 2013در سالكنفت اوپ بشيليم4/0ه نسبت به سال گذشته روزانهكه باشدكون اهش خواهدكهكون
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