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 پايش بازار انرژي  

  

  
      

    پويايي هاي بازار:
 ٥٥قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز به پايين تر از  دالر هر بشكه رسيد. ٦٠قيمت نفت برنت به پايين تر از  - ١

پيدا شدن قيمت نفت نيز در ميان كارشناسان وجود دارد.  بيشتر ر بشكه تنزل پيدا كرد. احتمال كمتر شدنهدالر 
گلدمن ساكس عقيده دارد كه حداقل . مي تواند يكي از داليل آن باشد ويروس جديد و چند مورد از بيماري در چين

اين بدان معناست كه احتمال دالر هر بشكه قيمت نفت به دليل شيوع اين بيماري در چين كاهش پيدا مي كند.  ٣
درصد  ٦، رشد اقتصادي چين تنها ٢٠١٩در سه ماهه آخر  رشد اقتصادي چين در سال جاري متصور است. كاهش

در حاليكه اياالت متحده با امضاي توافق با چين فاز يك جنگ تجاري با چين به معناي اعمال تعرفه هاي  بوده است.
مچنان جبهه ديگري عليه چين را فعال نگاه جديد بر كاالهاي آمريكايي را كنار گذاشت، اما رئيس جمهور آمريكا ه

داشته است. اين جبهه جنگ فنآورانه با چين است. آمريكا چين را به تجاوز اقتصادي متهم كرده و تالش فراوان در 
سطح جهاني را آغاز كرده است تا ديگر كشورها فنآوري هاي اطالعات و ارتباطات را از چين اخذ ننمايند. در اين 

كشورها  آمريكا و شدهاز شركت هوآوي چين تحريم  G5 ٥ وژي ارتباط داده تلفن همراه موسوم به نسلارتباط تكنول
 و شركت ها را از استفاده از آن برحذر داشته است. 

دالر بر هر ميليون واحد ارزش حرارتي (بي تي يو)  ٢رك (نايمكس) به زير وقيمت گاز طبيعي در بازار بورس نيوي - ٢
يكي از داليل آن حجم انبوه سال گذشته است كه اين مقدار قيمت گاز كاهش يافته است.  ٤رسيد. اين اولين بار در 

اما نهايتا شده است.  توليد گاز در جهان است. بخصوص در آمريكا كه گاز ناشي از سنگ هاي رسوبي در اين روزها زياد  
نسبت به فصل قبل كاهش پيدا كرد. اين  ٢٠١٨در سه ماهه چهارم  ٢٠١٦از  براي اولين بار آمريكا توليد گاز طبيعي

عالوه بر توليد مستقيم گاز، توليد نفت خام نيز بهمراه خود دستيابي به مقدار مسئله پيامد ارزان شدن قيمت گاز است.  
سازد. گاز توليدي براي نيروگاه ها، صنايع پتروشيمي، و همچنين صادرات بخصوص از روش ال  گاز همراه را ميسر مي  

نسبتا ماليم است. قيمت ال ان جي در آسيا  در آمريكا و اروپا ان جي استفاده مي شد. برودت هوا در زمستان امسال
 ٧از  )JKMبازار كره و ژاپن ( متيك ميليون بي تي يو ال ان جي قينيز كاهش يافته است. در حال حاضر براي هر 

دالر نيز برسد.  ٣به  ت مطابق نظر پالتسدالر رسيده است. پيش بيني مي شود كه اين قيم ٥دالر در گذشته به زير 
نكته ديگر عملياتي شدن سه خط لوله قيمت با توجه به هزينه توليد و هزينه تانكر و حمل و نقل اقتصادي نيست.    اين

سنت ديگر كاهش يابد، صادرات اين  ٥٠بگفته بلومبرگ اگر قيمت ال ان جي اروپا و چين است. جديد از روسيه به 
خط لوله گاز سيبري به چين اكنون در حال فعاليت است. خط لوله گاز ترك محصول از آمريكا ديگر اقتصادي نيست.  
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مابين روسيه و  ١ر نورد استريم استريم نيز توسط روساي جمهور روسيه و تركيه هفته پيش افتتاح شد. خط لوله گا
 آلمان در حال فعاليت است و خط لوله دوم عليرغم تحريم آمريكا پيش بيني مي شود تا ماه مارس به اتمام برسد.

دولت آمريكا معافيت شركت شورون از تحريم هاي آمريكا عليه ونزوئال را سه ماه ديگر تمديد كرد. در حال حاضر اين  - ٣
 شكه نفت روزانه توليد مي كند.هزار ب ٧٠٠كشور حدود 

رشد اقتصادي عربستان سعودي كمتر از مقداريست كه در اكتبر سال گذشته حدس زده مي شد. اين رشد در حدود  - ۴
درصد باشد. در  ٢.٢صندوق بين المللي پول پيش بيني شده بود كه است در حاليكه به گزارش  ٢٠٢٠درصد در  ١.٩

عربستان  دهم درصد بود. ٢اين عدد  ٢٠١٩. در حدس زده مي شوددرصد  ٢.٢رشد اقتصادي عربستان  ٢٠٢١سال 
بيشتر از مقداري كه در توافق اوپك پالس قرار بود نفت خود را كم كند، كاهش داده است. آيا عربستان ظرفيت اضافي 

ريان اجالس  وزير نفت عربستان مي گويد كه براي اين كشور همه گزينه ها در ج توليد خود را از دست داده است؟ 
مارس اوپك پالس روي ميز است. بازار از اين اظهار نظر اين برداشت را دارد كه ممكن است قيمت نفت باز هم پايين 

 تر بيايد.
 ٢٠٢٠شركت در صنايع نفت و گاز ورشكست شده اند. در سال  ٢٠٠تا كنون تعداد  ٢٠١٥در آمريكاي شمالي از  - ۵

 شركت هاي نفتي است كه در شرايط سختي بسر مي برند. ميليارد دالر سر رسيد وام هاي ٤٠حدود 
محدود شدن واردات كاالهاي خارجي آغاز شده است.  بادر مصر با فرمان رئيس جمهور، ابتكار خريد كاالهاي مصري  - ۶

شركت داخلي توليد و توزيع شود. سرمايه  ٣٠٠اكثر كاالهايي مانند مواد غذايي و منسوجات قرار است كه توسط 
گذاري خارجي در مصر تشويق شده، اما بيشتر از نيمي از اين سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز مصر است كه كمتر 

 زايي دارند. تغالخاصيت اش
قرار است كه ماه آينده مسيحي رئيس جمهور آمريكا از هند ديدار نمايد. تا اين لحظه برنامه اي براي بازديد ترامپ از  - ٧

پاكستان ذكر نشده است. بنظر مي رسد براي آمريكا روابط با هند بدون متعادل كردن آن با پاكستان در آينده بيشتر 
جنوبي اكنون موازنه قوا مابين چين و پاكستان از يك سو و آمريكا و هند از سوي ديگر در آسياي   پي گيري مي شود.

 برقرار است. امكانات چابهار و دسترسي هند به افغانستان و آسياي مركزي از اين طريق مورد حمايت آمريكاست.
گران مايل به ايجاد روابط بهتر در غياب مسئوالن ايراني در مجمع جهاني اقتصاد در داوس، بنظر مي رسد كه ديگر بازي - ٨

خاطر نشان كرده با ايران بوده اند. نخست وزير پاكستان در پايان مالقات با رئيس جمهور آمريكا گفت كه او به ترامپ  
هرگونه رويارويي با ايران يك فاجعه براي جهان خواهد بود. وزير خارجه عربستان سعودي گفت كه درهاي اين كشور 

در سال جاري در عربستان برگزار مي شود. رئيس جمهور عراق نيز پس   ٢٠ران باز است. اجالس گروه  براي گفتگو با اي
 از مالقات با ترامپ در مورد خويشتنداري سخن گفته و اضافه كرد كه زمان براي يك مخاصمه ديگر مناسب نيست.

دالر هر بشكه  ٦٥به   ٢٠٢٠ر سال اداره اطالعات آمريكا پيش بيني نمود كه متوسط قيمت نفت تك محموله برنت د - ٩
دالر هر بشكه  ٦٢و  ٥٩قيمت نفت تگزاس به ترتيب ن دوره يدالر هر بشكه خواهد رسيد. در هم ٦٨به  ٢٠٢١و در 

بدليل افزايش تنش هاي ژئوپلتيكي در  ٢٠٢٠خواهد بود. اين گزارش پيش بيني مي كند كه در ابتداي سه ماهه اول 
خواهد بود، اما به تدريج و با كمتر شدن تنش ها قيمت بر اساس قاعده بازار  ٢٠١٩از  خاورميانه قيمت نفت باالتر

  نمودار زير در همين رابطه است. يعني تعادل عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.
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