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  پايش بازار 

  

  
  

  پويايي هاي بازار 
در نقاط    ١٩-يد وع بيماري كو در حاليكه وضعيت شيو   فت. ر  قيمت نفت در هفته گذشته تا اندازه اي باال  -١

ليد كمتر شده و سفرهاي مردم نسبت  تا فعاليت هاي توجمختلف جهان به سمت بدتر شدن پيش رفت. نتي
آژانس بين    با همه اين شواهد، قيمت نفت باال رفت و تقاضا براي نفت بيشتر شد.  به گذشته محدودتر شد.

ني مقدار  را نسبت به آخرين پيش بي  ٢٠٢١در    نفت خام   در مورد مصرف پيش بيني خود    نرژي ي الالمل
ن بسته  و نشروع به توزيع پول ناشي از قا  واكسيناسيون و   عمدتا بخاطر كه  هزار بشكه افزايش داد    ٢٣٠

كسون موبيل احتماال از حوزه نفتي القرنه غربي بيرون خواهد رفت. اين  ادر عراق تشويقي در آمريكاست. 
   دارد. هزار بشكه در روز توليد   ٥٠٠در تصرف نيروهاي ايراني بود  عراق  وحوزه كه در دوره جنگ ايران 

  

 



    دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠فروردين  ٢٨ هشنب

  

٢ 

  فسير هفته ت

  ند كه با استقالل از كبنظر مي رسد در پي خروج از اوپك است. اين كشور فكر مي  امارات عربي متحده   -٢
مذاكره با    درديكتر شود. ابوظبي  بازيگران صحنه سياست و انرژي در سطح جهاني نز  اوپك مي تواند به

منتشر مي كند،  اخبكه  شركت گلوبال پالتس   را  نتيجه رسيد ار و نشريات انرژي  اين  نفت خام    به  كه 
تد در سطح جهاني معرفي شود. تاكنون نفت خام هاي  موربان بعنوان يك نفت خام شاخص براي داد و س 

داشته و در درون اوپك نيز نفت خام  يگاهي را  اج نين  چدر سطح جهاني  و وست تگزاس اينترمدييت  برنت  
شركت ملي نفت ابوظبي  معيار عمل مي كردند.  دوبي بعنوان  عربستان و    عرب اليت ايران؛  هاي سبك  

موربان را به عنوان    رسماً شروع معامالت نفت خام  در ماه مارس سال جاري(ادنوك) و بورس بين قاره اي  
  ربانو معرفي اولين قرارداد ماعالم كردند.  ابوظبي    ICE Futuresقرارداد آينده در بورس كاالهاي جديد  

انعطاف پذيري بيشتر براي    و  را مي توان به تصميم امارات براي گرايش به سمت معامالت آزادانه نفت خام
 شركت هايي كه موافقت كرده اند در اين معامالت شريك باشند   فسير كرد.محافظت در برابر ريسك ت

 JXTGلتكس كره جنوبي،  بريتيش پتروليوم، توتال، اينپكس، ويتول، شل، پتروچاينا، جي اس ك  عبارتند از

درصد    ٠.٧٨و گوگرد    ٣٩.٩   API  ويسكوزيتهسبك با درجه    نيرينفت ش   كيموربان      .تايلند  PTT ژاپن و
ميليون بشكه در روز است.    ١.٧تا    ١.٦بر اساس گزارش رويترز، توليد نفت سبك موربان حدود    است.

امارات متحده عربي معموال نفت را مستقيم به مشتريانش كه عمدتا در آسيا هستند، مي فروشد. اين  
ميليون    ٣تا    ٢.٥كشور سومين توليدكننده بزرگ عضو اوپك پس از عربستان سعودي و عراق بوده و حدود  

توليد مي كند  از نظر    ك ينوع نفت خام وجود دارد كه هر  ١٦١  از  شتريبجهان    رد  .بشكه در روز نفت 
  نيمهمتر  يول  ،تفاوت دارند   گريكد يبا    يمصرف جهان  ينفوذ در بازارها  زانيو م  تيفي ك  ،يداخل  اتيخصوص

و بخصوص  امارات عربي متحده    حاال  است.  تي ف يك  يگر يبه د  ي كي  ي برتر  ايآنها    مت يق  رات ييعامل تغ
در مسائلي همچون    ،ته باشد ش آن است كه نقش بيشتري در سياست و تجارت جهاني دادر پي  ابوظبي  

اي سبز،  هاي محلي و يا بين كشوري، پيشبرد فنآوري هن طرفهاي درگير در خصومت ميانجي گري مابي
(ادناك) در زمينه جاه طلبي هاي    ت ملي نفت ابوظبيهمچنين شرك  .توليدات دفاعي، و سرمايه گذاري

محمد بن زايد نقش ويژه اي دارد. سلطان الجابر رئيس ادناك هم    رهبران امارات بخصوص وليعهد ابوظبي 
تغيييرات  در امور    ژه امارات اكنون رئيس شوراي عالي امور مالي و اقتصادي نيز هست و همزمان نماينده وي 

نكته  شكه در روز برساند.  ب  ميليون  ٥به    ٢٠٣٠اقليمي مي باشد. ادناك قرار است كه توليد نفت خود را تا  
  . ) استIRENAار آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد پذير (ربوظبي محل استقظريف اين جاست كه ا

مسير    نيا  ر دي و رفتن به سمت انرژي هاي پاك سخن گفته و  از گذار انرژمسئوالن اين كشور هميشه  
مالي، حقوقي،    ينامه ريز رر كنار آن در يك اليه استراتژيك ديگر ادناك با بسرمايه گذاري مي كنند. اما د
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يعني از فرصت باقيمانده    برابر برساند.  انرژي فسيلي خودر ا به دو و سياسي قرار است كه توليد    ، انهفنآور
توليد  به سرمايه  كه در اختيار  استفاده كرده و حداكثر منابع فسيلي خود را  كنندگان نفت و گاز است 

نمايد.   از ديگر    هامارات قصد دارد كه عالوبنظر مي رسد كه  تبديل  و ايران،  اوپك  از  بر دوري گزيدن 
نيز راه خودر ا جدا نمايد. تاسيسات عظيم نگاهداري و    تانني قطر و عربسهمسايگان خود يع سعودي 

نيز شاهديست كه امارات مايل نيست بيشتر از اين  ه هرمز  حمل مواد نفتي در فجيره در بيرون از تنگ 
در بخش تقاضا، عرضه، فنآوري،   درگير مسائل خليج فارس باشد. در بلند مدت امارات به يك چهارضلعي

. چيزي مانند كواد مابين آمريكا، ژاپن،  و اسرائيل فكر مي كند ، ين، هند، اماراتچ و سرمايه گذاري مابين
 استراليا، و هند.  

را به تملك     )QG1درصد شركت گاز طبيعي مايع شده قطر (صد   ٢٠٢٢ارد كه از ابتداي  دقطر در نظر   -٣
پس از كشف گنبد   ر دو  ١٩٨٤شركت توليد كننده ال ان جي در  QG1  د.ور ) درآQPشركت نفت قطر (

ميليون تن   ١٠االنه  توليد س ظرفيت شركت  تاسيس شد.  ايران و قطر  شمالي يعني ذخاير گازي مشترك  
صد،  در ١٠درصد، اكزان موبيل  ١٠درصد، توتال   ٦٥طر  در گذشته شركت نفت ق  . ابتدا بود در ال ان جي 

راه اندازي  قطر پس از    تند.ش اختيار داشركت را در  م ايندرصد از سها  ٧.٥يي  وسو ميت  ،درصد   ٧.٥ماروبني  
و سرمايه    و گنبد شمالي  ي حوزه گازي پارس جنوب   تازه كشف شده   ، با توجه به ذخائر عظيم اين شركت

  ٢٠٢٧و قرار است تا    هنابع توليد ال ان جي خود را توسعه دادص  ،ميليارد دالر  ٢٨.٧گذاري قطر به مقدار  
  ميليون تن در سال ارتقا يابد.  ١٢٦توليد اين كشور به 

كي همچنان قيمت نفت موضوع عمده ايست. خانم جنيفر  زرگ با مسئوليت هاي ژئوپلتيببراي كشورهاي   -۴
  تداوم   ي بين المللي براي ريت همكابر اهمعربستان  ي آمريكا در تماس خود با وزير نفت  ژ رنگرانهلم وزير ا

  متعادل   در اين ميان قيمت نفت نمود.    انرژي با امنيت قابل دسترسي و قيمت قابل تحمل تاكيد مكرر 
ب و  روان  براي جريان  انرژي درهمچنان معياري  با    قيمت نفتاگر  جهان محسوب مي شود.    دون مانع 

وضعيت ناپايدار خواهند شد و  آمد كمتر دچار  دچار شود، كشورهاي با در افزايش قابل توجهي به يكباره  
اگر قيمت نفت به يكباره  در اين ميان كشورهاي فقيير قاره آمريكا دچار بي ثباتي داخلي خواهند شد.  

متعارف   هاي  هزينه  برابر  در  آمريكا  بخصوص  مختلف  كشورهاي  غيرمتعارف  نفت  صنايع  يابد،  كاهش 
دالر    ٣بنزين به مت يك گالن يدر اياالت متحده آمريكا قورشكست مي شوند. توانند مقاومت كنند و  نمي

ميليارد دالري بايدن در ميان    ٢توزيع مجدد  درصد  از دوره ترامپ قيمت آن بيشتر شد.    ٥٠ي  رسيد. يعن
فرآورده بنزين همچنان بزرگترين عامل به وجود  شتر خواهد نمود.  قيمت هاي فرآورده ها را بيمردم آمريكا  

استفاده از خودروهاي    ست. دولت بايدن برنده دي اكسيد كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي در آمريكاآور
اقتصاد آمريكا بنظر مي رسد كه به اين زودي ها دست از سوخت هاي    الكتريكي تاكيد عمده دارد، اما

اما شيوع  وخت تمايل به خريد خودرو برقي را بيشتر مي كند.  س فسيلي دست بر نمي دارد. باالرفتن قيمت  
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ميليون در   ١٣اياالت متحده را از توليد نفت خام  ه قه زمستان گذشتابس  و سرماي بي  ١٩-بيماري كوويد 
و اين باور در حال  رفته  گميليون بشكه رساند. واردات نفت اكنون دوباره شدت    ١١يك سال گذشته به  

تواند كمر راست كند. شايد در آينده روزي  شيوع است كه نفت شيل از صدمات ناشي از كرونا ديگر نمي 
هزينه هاي پايين خودرو بنزيني به نزديك هم رسند، اما تا آن  با  درو برقي و باتري ليتيومي  قيمت خو

 هاي آن هم در توليد و هم در واردات وابسته است.آورده زمان همچنان اياالت متحده به نفت و فر
بعنوان نفت شاخص    يعني  نتيجه گيري از اين سه رويداد، -۵ جهان،  تالش امارات براي معرفي نفت خود 

  فرآورده هاي نفتي در اياالت متحده آمريكا   مصرف وابستگي به  ، و  ال ان جي در قطر توليد هر چه بيشتر  
انرژي هنشان مي دهد   و در صورت تصميم گيري صحيح  جهان حاملهاي  نرسيده  انتها  به  اي فسيلي 

در خدمت مردم    به توسعه برساند. توسعه اي  اتواند كشوري ر   يي ناشي از فروش نفت و گاز ماسكناس ها
 گذشتن از دوران گذر انرژي.  براي  ابزاري آن سرزمين و 

 


