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  پايش بازار انرژي  
  

 
  

      
  پويايي هاي بازار: 

    
درصد باالتر   ٣٠قيمت نفت خام در آخرين روزهاي سال به باالترين مقدار خود در شش ماه اخير و  -١

دالر هر بشكه و نفت وست تگزاس اينترمدييت به   ٦٧رسيد. نفت برنت به حدود  ٢٠١٩از ابتداي 
  ٢٠٢٠ن آژانس بين المللي انرژي براي فصل اول سال  يسال رسيد. همچندالر در هفته آخر    ٦٢حدود  
 ضه پيش بيني نموده است.رعاضافه 

بانك سرمايه گذاري در يك نظر سنجي پيش بيني كرده اند كه   ١٣بگزارش وال استريت ژورنال،  -٢
اين   كاهش نشان خواهد داد. زيرا توافق اوپك پالس چندان دوام نخواهد داشت.  ٢٠٢٠قيمت نفت در  

دالر هر بشكه خواهد   ٦١.٢٣بصورت متوسط  ٢٠٢٠در سال  برنت  گزارش مي افزايد كه قيمت نفت
هزار بشكه در روز از نفت توليدي خود كم   ١١٠در همين حال بلومبرگ گزارش داد كه عراق بود. 

بشكه در روز  هزار  ٢٠٠كرده تا با توافق اوپك پالس همراهي نمايد. اما هنوز از سهميه مقرر، عراق 
 بيشتر توليد مي كند. 

عربستان سعودي و كويت بعد از پنج سال مذاكره در مورد راه اندازي مجدد توليد نفت در منطقه   -٣
هزار بشكه نفت در روز توليد نمايد. آيا  ٥٠٠بيطرف دو كشور به توافق رسيدند. اين منطقه مي تواند 

   و كشور اضافه مي شود؟ اين افزايش توليد در توافق اوپك پالس به سهميه د
يك استاد دانشگاه استنفورد ادعا مي كند كه كنار گذاشتن كامل انرژي هاي فسيلي از سبد مصرف   -۴

ساله از لحاظ اقتصادي امكان پذير است. گذر از سوخت هاي فسيلي به سوخت    ٧انسان در يك پروژه  
ها، حمل و نقل، صنايع، و ديگر   دالر هزينه براي تطبيق نيروگاه  هزار ميليارد ٧٣هاي پاك نيازمند 

بخش هاي نيازمند انرژي است تا بتواند با سيستم جديد با انرژي هاي بادي، خورشيدي و آبي كار  
كند. روشنايي در شب بخشي نيز در اين هزينه ها ديده شده است. از طرف ديگر با انجام چنين پروژه  
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و گاز، عدم اكتشاف و توليد نفت و گاز، انتقال  هزار ميليارد دالر از محل نخريدن نفت    ١١اي هر سال  
به تكنولوژي هاي با راندمان باال و استفاده سراسري از الكتريسيته در سراسر جهان صرفه جويي مي  
شود. پس انتقال از سوخت هاي فسيلي به پاك بصورت كامل امكان پذير است و گران هم نيست.  

 خص اظهار ترديد مي كنند. برخي از كارشناسان در صحت يافته هاي اين ش 
وينر (استات اويل سابق) و شركت روسي روس نفت به توافق رسيدند تا بصورت  اك  نروژيشركت  -۵

كومسوملسكوي در قطب شمال را توسعه دهند. در گذشته نسبت به جنبه  -مشترك حوزه نفتي سورو
 حقوقي استخراج نفت خام از قطب شمال ترديدهايي وجود داشت.

فعاليت   ٢مهور آمريكا مصوبه تحريم عليه شركت هايي كه در پروژه نورد استريم سرانجام رئيس ج -۶
كه    Allseasهلندي به نام -مي كنند را امضا كرده و آن را تبديل به قانون كرد. يك شركت سويسي

عمليات ساختماني بر روي احداث خط لوله را متوقف كرد.   متخصص لوله گذاري در بستر درياست،
قويا اين حركت آمريكا را محكوم نمودند. نمايندگان هر دو حزب محافظه كار و دمكرات    روسيه و آلمان

با اين مصوبه موافق بودند. ترامپ در آستانه انتخابات رياست جمهوري فكر مي كند مناسب است كه  
نشان دهد سختگيري عليه روسيه بيشتر شده است. دو خط لوله گاز طبيعي موسوم به نورد استريم  

كيلومتر طول داشته و عمدتا در بستر   ١٢٣٠كه از روسيه مستقيما گاز را به آلمان مي رساند،  ٢و    ١
حمل     نورداستريم  ميليارد متر مكعب توسط   ٥٩مقدار    ، ٢٠١٨مي كند. در  درياي بالتيك مسير را طي  

بكند.   خط لوله دوم نزديك به اتمام است و آمريكا كار زيادي در اين رابطه نمي تواند  شده است.
شايد موقعيت مناسبي براي  آلمانها همين روزها هيئتي را براي مذاكره به واشنگتن خواهند فرستاد. 

 ايران جهت رايزني با آلمان براي دعوت آلمان به پيوستن به باشگاه تحريمي ها باشد.  
است   خط لوله ترك گفته مي به تحر كايآمر  د يدر مقابل تهد   هي جمهور ترك سياردوغان رئ بيرجب ط -٧

و بعد    هي را به ترك  ه يگاز روس   ي الديم  ندهيخط لوله قرار است از سال آ  ني است. ا  ستادهيكه او تا آخر ا
خط لوله سوث    ي برا  ينيگزيعنوان جابه   مي شرق اروپا انتقال دهد. پروژه ترك استر  به جنوب و جنوب 

را به جنوب اروپا منتقل   هي كه گاز روس  پروژه سوث استريم ٢٠١٤آغاز شد. بلغارستان در  مياستر
به بخش    اهيس   يايكف در   ق ياز طر  هي از روس   ميكا متوقف كرد. لوله ترك استريتحت فشار آمر   كرد،ي م

  ي خط لوله برا ن يا يرسم ياندازدارد. راه  ت يمترمكعب ظرف ارد يليم  ٣١.٥و  رود ي م هي ترك يياروپا
  دار يد يبرا هيجمهور روس  سيرئ نيپوت ريم يكه والد يزمان يعنيشده است  يزيربرنامه  هيهشتم ژانو

  ي گذار را كه در لوله  ييهاي كرد كشت بيتصو  كايآمر ي. مجلس سناكند ي سفر م ه ياردوغان به ترك
خط   نيبر سر راه ا ي تواند به كشورها يم ران يكند. ا يم مياند تحردخالت داشته م يپروژه ترك استر
 ارائه كند. م يدور زدن تحر  يچگونگ  هني الزم در زم ي لوله مشورت ها

است    ياقدام تالش   نيكرده است. ا  د ييرا تأ  ي روس   ياكتشاف نفت با شركتها  ي قراردادها  هي مجلس سور -٨
زده   بيبه آن آس  يغرب يهام ياز هشت سال جنگ و تحر ش يكه ب ه ينفت در سور د يتول ت يتقو يبرا
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  ي نفت  دانيم  كي كه    شودي در سه بلوك م   د ي قراردادها شامل اكتشاف و تول  نياست. طبق گفته منابع، ا
نفت   ريغانم، وز ي. علرند يگي در شمال دمشق را در بر م يگاز دانيم كي و  هيسور يشرق در شمال

  ن يدولت در قبال ا يهمگام با استراتژ يروس  يهاشركت  نيقراردادها به ا نيا يگفت اعطا هيسور
بشار  بگزارش خبرگزاري هاي غربي، . اند ستاده يا هي دوست صورت گرفته است كه كنار سور يهادولت 

بسپارد چون   ران يو ا ه يكشور را به متحدانش روس  يقصد دارد كار بازساز ه يرجمهور سو  سياسد رئ
  ن يمخالف ا يغرب يها. دولت رديكشور را باز پس بگ  يهااكثر قسمت  هي كمك كردند كه ارتش سور

پس از   ي ول كردي م د يهزار بشكه نفت تول ٣٨٠قبل از جنگ روزانه  ه ي هستند. سور ه ي ورس  م يتصم
مشخص نيست كه وزارت    نفت متوقف شد.  د يشرق كشور در جنگ، تول   زيخمنطقه نفت   دنيد  بيآس 

 نفت ايران تا چه اندازه در اين زمينه فعال است.
كه    ي از سربازانش در مناطق  ي تعداد كم  ه، يشرق سور از شمال  ي نينشعقب  رغمي دونالد ترامپ گفت عل -٩

پس از   ييكاي سرباز آمر  ٦٠٠گفت حدود  كايدفاع آمر ريمارك اسپر، وز .مانند ي م ي نفت دارد باق
است.    ينفت   گذارانه يقرارداد با سرما  يامضا  بالدنبه   ه يخواهند ماند. وزارت نفت سور  ي باق  ينينشعقب
  ن يقراردادها را گرفته است. در طول جنگ، تجارت نفت ب  نيبسته شدن ا  ي جلو  ي اقتصاد  يهام يتحر

پس از   ٢٠١٧هم در  ي گاز دان يم نيكرد. چند  دايتحت كنترل كردها و دولت ادامه پ ي قلمروها
 كنترل دولت درآمد.   تحت در شرق   رالزورياز استان د يدر بخش شكست داعش

كوادريون بي تي يو انرژي مصرف كرده كه در تاريخ   ١٠٠حدود  ٢٠١٨تحده آمريكا در سال م اياالت -١٠
درصد افزايش داشته است. در اين ميان سهم سوخت هاي   ٤اين كشور بي نظير و نسبت به سال گذشته 

درصد است. رشد مصرف گاز    ٤درصد و رشد آن نسبت به سال قبل    ٨٠در مجموع مصرف آمريكا  فسيلي  
  درصد بوده است. ٣تنها  ٢٠١٧صد است. افزايش انرژي هاي تجديدپذير نسبت به سال در  ١٠

 
 


