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  پايش بازار 
  

 

  
  

  پويايي هاي بازار 
. در بازار بورس لندن براي تحويل در ماه سپتامبر استدالر هر بشكه   ٧٥.٣٨امروز    قيمت نفت برنت  -١

دالر هر بشكه    ٧٤.٣١براي تحويل در ماه اوت    كاشينگ در    ينترمدييتاتگزاس  وست  قيمت نفت  
قيمت هاي نفت نسبت به هفته قبل كمي افت داشته اند، اما در چند روز گذشته مجدا باال    است.

نقل در    آمدند. يكي از داليل آن افزايش تقاضا در اياالت متحده آمريكا بدليل گرما و افزايش حمل و
مطابق آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا در تابستان امسال افزايش تقاضا براي سوخت  بستان است.  تا

  قيمت گاز طبيعي هم بيشتر است.    ٢٠١٩هزار بشكه در روز است. يعني كل تقاضا از    ٨٧٠مقدار  به  
قيمت نسبتا بااليي  كه  دالر هر ميليون بي تي يو رسيد    ٣.٧٠٦به    يورك نيو در بازار بورس    هنري هاب 

 است. 

 

  تفسير هفته 

گوشه هايي  ده است.  ر رك را منتش  ٢٠٢٠شركت بريتيش پتروليوم گزارش آماري خود از وضعيت انرژي در سال  
  از يافته هاي اين گزارش را در زير آورده ام: 

تاثيرات فوق العاده اي بر جهان انرژي داشت. از يك طرف مصرف    ٢٠٢٠  در  ١٩- شيوع بيماري كوويد  -١
د  يوص دي اكسانتشار گازهاي گلخانه اي و بخصد و از طرف ديگر  ماوليه بشدت پايين آ  ي انرژي ها

قه بوده  ابس   سرعت سقوط اين دو شاخص از بعد از چنگ جهاني دوم تاكنون بي  كربن نيز سقوط كرد. 
ذير به رشد خود در اين سال ادامه دادند. دربين آنها تامين انرژي خورشيدي  است. انرژي هاي تجديدپ
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قبل كاهش  درصد نسبت به سال    ٦.٣انتشار گازهاي گلخانه اي در اين سال  يشه بيشتر شد.  از هم
 داشت. 

مقدار كاهش    . بيشترينتنسبت به سال قبل كاهش ياف  درصد   ٤.٥  ، ٢٠٢٠نرژي هاي اوليه در  اصرف  م -٢
اياالت متحده، هند، و    اق افتاد.نفت خام اتف  در بخش حامل انرژي فسيلييعني سه چهارم كاهش  

مقدار مصرف انرژي در چين  . بر خالف آن  روسيه بيشترين كاهش مصرف را در ميان كشورها داشتند 
 درصد رشد داشت. ٢.١نيز  ٢٠٢٠در 

ه  دالر هر بشك   ٤١.٨٤برنت در كل سال بصورت متوسط    شاخص يعني خام  ت  كور قيمت نفدر سال مذ  -٣
صرف  م درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت. اين به معناي كمتر    ٩.٣بود. مصرف نفت در اين سال  

ف  در كشورهاي مختل  براي نفت خام  تقاضاكاهش  از طرف ديگر    است.  ميليون بشكه در روز  ٩.١شدن  
بشكه در روز. اما در چين    ميليون  ٠.٤٨در هند  و  ،  ١.٥  ، در اتحاديه اروپا٢.٣متفاوت بود، در آمريكا  

 روز افزايش هم يافت.  هزار بشكه در ٢٢٠تقاضا  ٢٠٢٠در 
سوم اين كاهش از سوي  ميليون بشكه در روز كاهش يافت.. دو    ٦.٦، مقدار توليد  نفت  در بخش عرضه -۴

بود.  اوپك  روزانه    كشورهاي عضو  متوسط  بصورت  عربستان     ٩٢٠ليبي در كل سال  بشكه و  هزار 
كه و آمريكا  يليون بشم  ١هزار بشكه كاهش توليد داشتند. در توليد غيراوپكي ها، روسيه    ٧٩٠سعودي  

 هزار بشكه در روز كاهش توليد در كل سال داشتند. ٦٠٠
مناطق مختلف جهان سقوط كرد. در آمريكاي  اين حامل انرژي در    قيمت هايز طبيعي  در بخش گا -۵

دالر هر يك ميليون    ١.٩٩به    ٢٠٢٠گاز بصورت متوسط در  منطقه هنري هاب قيمت    رشمالي و د 
ن و  قيمت گاز طبيعي فشرده شده (ال ان جي) در بازار ژاپافتاد.  يو)  ي (بي تي  واحد حرارتي انگليس

 يد.  دالر هر ميليون بي تي يو رس  ٤.٣٩يعني    ١٩٩٥پايين ترين سطح از   ه كره ب
كل  رسيد. يعني از  درصد    ٢٤.٧ه و به  بيشتر شد   ٢٠٢٠هاي اوليه در    يدر ميان انرژ سهم گاز طبيعي   -۶

  درصد نسبت به سال   ٢.٣مصرف گاز طبيعي  است.    يمصرف جهاني انرژي، يك چهارم آن از گاز طبيع
ب  ميليارد متر مكع ١٧ريكا مو آ  ٣٣در اين سال روسيه كعب افت داشت. مميليارد متر ٨١يعني  قبل

برابر   طبيعي بيشتر  ميليارد مترمعب گاز    ١٠و ايران    ٢٢ين  چگاز طبيعي كمتر مصرف كردند. در 
 مصرف نمودند. ٢٠١٩به  نسبت 

بت به سال قبل كمتر مصرف  سدرصد ن  ٤.٢گزاژول و يا  ا  ٦.٢در بخش ذغال سنگ نيز در مجموع   -٧
بصورت متوسط در همه جاي جهان، چين و مالزي مصرف زغال سنگ  ان افت مصرف  ياما در م  شد.

   اگزاژول بيشتر كردند.  ٠.٢و   ٠.٥را به ترتيب 
تجديدپذيرژانر -٨ مقدار    ي هاي  به  برقآبي  انرژي  احتساب  قب  ٩.٧بدون  به سال  نسبت  ل رشد  درصد 

بيشتر از    اژول ز اگ  ١.٣  درصد و يا    ٢٠  با ثبت ركورد جديديي  . در اين ميان انرژي خورشيد ند داشت
نيز  بادي انرژي  اوات رسيد.گيگ   ١٢٧ظرفيت توليد انرژي خورشيدي به   سال قبل از آن استفاده شد.
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توليد انرژي بادي  ظرفيت    ن تجديدپذيرها داشت.شترين رشد را در ميااگزاژول توليد، بي  ١.٥با افزايش  
به  چين بزرگترين مشاركت را در گسترش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير  گيگاوات رسيد.  ١١١به 

 اگزاژول  ٠.٧و اتحاديه اروپا  ٠.٤ پس از آن آمريكا داشت.  ٢٠٢٠در اگزاژول   ١دار قم
اگزاژول پيشرو    ٠.٤در اين زمينه چين با    درصدي در كل جهان بوديم.  ١در بخش برقآبي شاهد رشد   -٩

 د. وب
  ٠.٤درصد كاهش يافت. در اين ميان فرانسه    ٤.١برق از انرژي هسته اي  در بخش هسته اي، توليد   -١٠

اگزاژول الكتريسيته كمتر از سال قبل از طريق هسته اي توليد    ٠.٢اگزاژول و ژاپن    ٠.٢اگزاژول، آمريكا  
 كردند. 
تريكي  كلدرصد كمتر از سال قبل شد. اما سهم تجديدپذيرها در توليد انرژي ا  ٠.٩  ،٢٠٢٠توليد برق در   -١١
صد  در  ١.٣نگ درتوليد برق با  رسيد. سهم ذغال س   ٢٠٢٠در    درصد    ١١.٧به    ٢٠١٩درصد در    ١٠.٣از  

 درصد رسيد.  ٣٥.١كاهش به 
درصد    ٤.٦فزايش يافت.  در عين حال ليتيوم  درصد ا  ٢٣.٢دار  قم  بهتوليد فلزات نادر در سراسر جهان   -١٢

  د بيشتر توليد شد.صدر  ٢.٩توليد شد. اما كبالت   سال قبل كمتر از 
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 دهد كه  مي ن گزارش نشان  اي -١٣
مصرف  درصد از مجموع    ٢.٢  ، ٢٠٢٠ژول در  اگزا  ١٢.٠٣يران با مصرف انرژيهاي اوليه مجموعا  ا -

گيگاژول    ١٤٣.٢مصرف انرژي توسط هر فرد در ايران  جهاني انرژي را به خوداختصاص داده است.  
فراموش نكنيم كه جمعيت  گيگاژول است.    ٧١.٤بوده است. مصرف متوسط جهاني براي هر فرد  

ساحت خشكي هاي جهان  درصد كل م  ١حدود  و وسعت اين كشور نيز  درصد    ١ايران حدود  
 است. 

و پس از آن  اگزاژول    ٨.٣٩از حامل انرژي گاز طبيعي به مقدار    در ايران  شترين مقدار مصرف بي -
 اگزاژول بوده است. ٣.٣١نفت به اندازه 

ز ذخائر  درصد ا  ٩.١و يا  ميليارد بشكه    ١٥٧.٨ذخائر اثبات شده نفت خام ايران دراين گزارش   -
  ميليون بشكه در روز   ٣.٠٨٤يعني    علي ايرانجهاني تخمين زده شده است. با توجه به توليد ف

ظرفيت پااليشگاه هاي ايران    براي ايران ثروت آفريني كند.سال مي تواند    ١٤٠اين ذخائر براي  
 جهاني است.  درصد ظرفيت  ٢.٤بشكه در روز است كه حدود ميليون  ٢.٤٧٥

اثبات شده گاز طبيعي ايران   - از منابع جهاني    ١٧.١و يا    تريليون مترمكعب  ٣٢.١ذخائر  درصد 
درصد توليد جهاني   ٦.٥و يا    رد متر مكعب  ليامي  ٢٥٠.٨  ،  ٢٠٢٠  توليد گاز ايران در كل سال.  است

   با توليد فعلي ايران بسنده است. سال ١٢٨گاز براي   منابع ن مقداراي بوده است.
 چند توصيه و در نهايت  -١۴

بر متوسط جهاني است. در حاليكه بخش توليدي ما ضعيف  مصرف انرژي در كشور ما دو برااوال   -
 گردد.  يغيرمولد مصرف انرژي صرف بخش هاي بيشتر م ي. يعناست

الكتريسيته   غال سنگ سهم ذنيا  ثا - به  ٢٠٢٠با كاهش هايي كه در    در توليد    ٣٥  داشته اكنون 
يعني كشورهاي عمدتا پيشرفته همچون آلمان و آمريكا همچنان به استفاده   .درصد رسيده است

پس در سياست گذاري درست و سرمايه گذاري مورد نياز براي  از ذغال سنگ ادامه مي دهند.  
      تعلل نكنيم.  ايران گاز  نفت و صنايع 

، توليد صنعتي به نحو  با توجه به گسترش استفاده از انرژي هاي تجديدپذيرا بصورت مشهود لثثا -
تر و عرضه  ت تقاضاي بيشمس به    ر روز  نياز داشته كه ه   متعارف و نادر جهان  ت فلزا  فزاينده اي به 

ه كمتر مي شود.  زو كبالت هر رو  ، گرافيت طبيعي،كمتر مي رود. توليد فلزاتي همچون ليتيوم
  تقاضا براي مس همچنان افزايش مي يابد. پس سرمايه گذاري در معادن مس ايران كاري راهبردي 

 درازمدت است.با منافع 
 


