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  پايش بازار 
  

 

  
  
  

  پويايي هاي بازار 
برنت به    پايين آمد. بطوريكه در روز سه شنبه هفته پيشقيمت نفت خام در هفته گذشته به تدريج   - ١

روز جمعه  در    . كاهش يافتدالر هر بشكه    ٧١دالر هر بشكه و وست تگزاس اينترمدييت نيز به    ٧٣
دالر هر بشكه رسيد.    ٧٠.٦٤قيمت يك بشكه نفت خام برنت تحويل در ماه سپتامبر در بورس لندن به  

  بشكه سقوط كرد. دالر هر    ٦٨.١٧قيمت نفت تگزاس نيز براي تحويل در ماه سپتامبر در كاشينگ به  
در كشورهاي مختلف بخصوص چين    ١٩-از داليل آن مي توان گسترش سويه دلتاي بيماري كوويد 

انبارهاي نفتي در آمريكا نيز حجم بيشتري از نفت خام را در ذخيره خود به مقدار  و آمريكا ذكر كرد. 
يليون بي تي يو رسيد  م  دالر هر   ٤.١٥٤در هنري هاب به    قيمت گاز طبيعي ميليون بشكه دارند.    ٤٦٠

ميليون بي تي    دالر هر ٤باالتر از    كه نسبت به هفته قبل رشد قابل توجهي داشته است. گاز طبيعي
- قبل از بيماري كوويد   در مقايسه با  يو در هفته هاي اخير نشان دهنده افزايش قيمت اين حامل انرژي

ن بي تي يو گاز طبيعي بصورت  در آسياي شرقي قيمت هر يك ميليواست.    ٢٠١٨و حتي قبل از    ١٩
 سال اخير بيسابقه است. ٨دالر رسيد. اين قيمت در   ١٧به  ال ان جي  تك محموله 

 

 تفسير هفته 

بر اثر فشار سياستگذاران كشورهاي مختلف از سالها قبل سرمايه گذاري در توسعه انرژي هاي فسيلي   -٢
براي رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي  محدود شد. اما اينك مشخص شده است كه نياز به نفت و گاز  

يج روابط درازمدت خود را با صنايع باالدستي  دربه ت  ٢٠١٩همچنان وجود دارد. بانك هاي بزرگ دنيا از  
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نفتي  نفت خام كاهش دادند. اكنون مجددا   خريداران اوراق قرضه براي تامين سرمايه گذاري هاي 
آن است كه شركت هاي نفتي تعهد دهند كه اين    سرمايه هايي  نينفعال شده اند. شرط استفاده از چ

پول را براي اكتشاف و يا حفاري جديد به كار نمي برند، بلكه براي پرداخت بدهي هاي قبلي شركت  
 هاي نفتي استفاده مي شود. 

گذاران و تصميم گيران دولتي در كشورهاي مختلف و بخصوص كشورهاي  سياست  در ميان هياهوي  -٣
كاهش    ر رهاي اسكايناوي در زمينه تغييرات اقليمي و فرمان هاي مكرر مبني باروپايي و باالخص كشو

بر روي   توليد حامل هاي فسيلي، اخيرا مشخص شده است كه دولت نروژ در حال سرمايه گذاري 
درصد   ٧٠،  ٢٠٤٠تا ميليارد دالر است. اين كار به دليل آن است كه   ٣٦انرژي هاي فسيلي به مقدار 

تاكنون ثروت معتنابهي    ١٩٧٥نروژ از توليد و فروش نفت خام از  از توليد نفت نروژ كاهش مي يابد.  
ميليارد دالر انباشته شده است. الزم   ١٣٠٠  ژرا خلق كرده كه تنها در صندوق بازنشستگي دولت نرو

دولت نروژ در چارچوب    به تذكر است كه شركت معظم اكويينر (استات اويل سابق) كامال دولتي است. 
مقدار انتشار گازهاي گلخانه اي را به نصف    ٢٠٣٠) تعهد داده است كه تا  ٢٠١٥توافق اقليمي پاريس (

 .  برساند  ١٩٩٠مقدار 
در اياالت متحده آمريكا مراحل پاياني تصويب اليحه تقويت زيرساخت هاي كشور در حال انجام است.   -۴

ميليارد دالر براي بهسازي و به روز كردن تاسيسات    ١٢٠٠اجازه مي دهد كه    اين قانون به دولت آمريكا
نمايد. در اين اليحه براي تقويت زيرساخت   هزينهو حامل هاي انرژي    ،حمل ونقل، جاده، فرودگاه 

طي يك  بايدن در يك تحول جداگانه  ميليارد دالر ديده شده است.    ١٠ط به اتوموبيل برقي  و هاي مرب
دستور داد كه همزمان با كمك هاي مالي دولت، توليدكنندگان خودروهاي برقي متعهد    فرمان اجرايي 

. ك، و يا پيل سوختي باشند ي، برقي، فوتوولتايدر آمريكا  نيمي از خودروهاي توليدي  ٢٠٣٠شوند تا  
بهره مند شوند،    زيرساخت  قانون  از  ممكن است بصورت غيرمستقيمها در آمريكا  صاحبان پااليشگاه  

جاده    و نقل  كه سرمايه گذاري در بزرگراه ها و سامانه هاي حمل و نقل، استفاده بيشتر از حمل چرا  
ميليارد دالر   ٢اي را نويد مي دهد. بودجه اي براي دو خط لوله انتقال دي اكسيد كربن نيز به مقدار  

 در نظر گرفته شده است.
دگان افزايش قابل توجهي يافته است.  در اتحاديه اروپا قيمت هاي برق و گاز طبيعي براي مصرف كنن -۵

شركت هاي خصوصي توليد كننده خدمات انرژي در پي جبران زيان هاي خود در دوران بيماري  زيرا  
  انرژي   حامل هاي  از  موظف به پرداخت ماليات هايي در مورد توليد برق  بوده و همچنين  ١٩-كوويد 

مي رسد باالرفتن قيمت ها نيز اجتناب    تقاضا بنظر  افزايشبا    همراه با آاليندگي محيط زيست شده اند.
مقدار حمل و نقل جاده اي به اندازه قبل از شروع بيماري كرونا در اروپا و آمريكا رسيده   ناپذير باشد.

  رسيد.   ٢٠١٩است. ترافيك هوايي در اروپا در هفته گذشته به دو سوم مقدار آن در همين دوره در  
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درصد افزايش يافته    ٦٠اري ميالدي تا كنون بيش از  قيمت عمده فروشي برق در آلمان طي سال ج
  است.يورو رسيده  ١٠٠و در اسپانيا هم قيمت هرمگاوات برق به بيش از 

استفاده   -٦ با  برق  گلخانه از  توليد  گازهاي  پنجم  يك  انتشار  عامل  استزغال سنگ  جهان  بر  .  اي  بنا 
يابد درصد افزايش مي   ٤.٥المللي انرژي، تقاضاي جهاني براي زغال سنگ امسال  بيني آژانس بينپيش

المللي در  اين در حالي است كه مطابق توافق بين.  درصدي در اين افزايش دارد  ٨٠و قاره آسيا سهم  
درصد تا سال    ٩ي به  درصد فعل  ٣٨زمينه تغييرات اقليمي، توليد برق بر مبناي زغال سنگ بايد از  

المللي در  ها و موسسات مالي بينبا همكاري بانك   ) ADB(  بانك توسعه آسيايي د.  كاهش ياب  ٢٠٣٠
. به هاي زغال سنگ در قاره آسيا استتدارك اجراي طرحي براي سرعت بخشيدن به تعطيلي نيروگاه 

نيروگاه گزارش يورونيوز   اين طرح،  در  بر اساس  انتشار هاي زغال سنگ فعال  با هدف كاهش  آسيا 
شوند و  و موسسات مالي خصوصي خريداري مي   ،هاكبان  ، اي با همكاري نهادهاي دولتيگازهاي گلخانه 

تعطيل مي  آنها  مفيد  عمر  از طول  مرحله  .  شوند زودتر  نخستين  است  اميدوار  توسعه آسيايي  بانك 
سيا از جمله اندونزي، فيليپين  آزمايشي براي اجراي اين طرح را در يكي از كشورهاي جنوب شرقي آ

هاي ذغال سنگ را  هايي صاحبان نيروگاه اين طرح قصد دارد با اعطاي مشوق .يا ويتنام عملياتي كند 
و سپس زمينه فعاليت سودآور ديگري كه با محيط زيست نيز سازگار    رده براي فروش آنها متقاعد ك

ها رسد كه جايگزيني اين نيروگاه حال، به نظر مي با اين  .  ها تعريف و عملياتي شودباشد، براي اين مكان 
با انواع غيرآالينده كه بتواند ضمن جلوگيري از افت توان توليد برق كشورها، قيمت تمام شده برق را  

خطوط انتقال نيروگاه هاي زغال   .روي اين طرح باشد نيز افزايش محسوسي ندهد، چالش عمده پيشِ 
تقال الكتريسيته از مزارع انرژي هاي تجديدپذير به مصرف كننده  سنگ و هسته اي مي توانند براي ان

مقدار    ٢٠٢٤مورد استفاده قرار گيرند. اخيرا در ايالت نيوجرسي يك شركت دانماركي كه قرار است تا  
مگاوات برق بادي را به شهرها برساند، با صاحبان دو نيروگاه زغال سنگي و هسته اي كه به    ١١٠٠

 تاسيسات انتقال آنها وارد گفتگو شده است.   تعطيل شده اند براي استفاده از  ٢٠١٨  و  ٢٠٢٠ترتيب در  

توليد كرده  نفت خام  بيشتر از سهميه اوپك پالس    ٢٠٢١مشخص شده است كه عراق در نيمه اول   -٧
ه است. در همين  بود ميليون بشكه در روز    ٤.٠٨بصورت متوسط    ٢٠٢١  است. توليد عراق در نيمه اول 

دوره توليد انرژي الكتريكي در عراق همراه با اختالل بود. بخشي از قطعي برق در عراق بدليل كمتر  
مجددا   داعش  همچنين  است.  امسال  تابستان  در  عراق  به  ايران  برق  و  طبيعي  گاز  صادرات  شدن 

رخ  آتش سوزي در تاسيسات نفتي در بصره  سه    در جنوب شت.  حمالتي به زيرساخت هاي عراق دا
بودن   پايين  دهنده  نشان  حوادث  گونه  اين  سوخت.  كامال  ناصريه  شهر  در  بيمارستان  يك  و  داد 

 معيارهاي ايمني در زيرساختهاي عراقي است. 

پيش بيني هايي كه در مورد مصرف و توليد نفت خام در سالهاي قبل شده بود، درست از آب در   -٨
ميليون بشكه    ٥.٧  ،٢٠٢١موسسه مطالعات انرژي آكسفورد تقاضا براي نفت خام در    ش نيامد. به گزار
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تقاضا براي نفت    ٢٠٢١در سه ماهه چهارم  رشد خواهد داشت.    در روز  ميليون بشكه  ٣.٢  ،٢٠٢٢و در  
وزهاي  است. يعني رشد تقاضا در ر  ٢٠١٩هزار بشكه در روز كمتر از سه ماهه چهارم    ٨٠٠خام تنها  

تاكنون و پيش بيني تا    ٢٠١٨فراكرونا بيشتر از حد تصور است. شكل زير توازن توليد و مصرف را از 
عرضه است   را نشان مي دهد. همان طور كه مشخص است مقدار تقاضا بيشتر از  ٢٠٢٢دومين فصل 

 ر مي كند.تغيي  ٢٠٢٢و انبارها نسبت به دوره قبلي خود مقدار كمتري ذخيره دارند. اين روند در  

 

 


