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  پايش بازار انرژي 
  
  

  
      

    پويايي هاي بازار: 
-Covidقيمت نفت خام به وضعيت قبلي خود در حال بازگشت است چرا كه رشد ويروس كرونا ( -١

عليرغم مشكالتي كه در چين و سپس در خارج از چين گربانگير   )  در حال كمرنگ شدن است.19
قيمت نفت برنت   بازار انرژي شد، به نظر مي رسد وضعيت قيمت نفت دوباره به حالت عادي بازگشت.

يك گزارش   دالر هر بشكه رسيد. ٥٢دالر و نفت وست تگزاس اينترمدييت به باالي  ٥٧به باالي 
دالر هر بشكه از قيمت هاي نفت خام كاسته شده   ١٠بصورت متوسط مدعي است در ژانويه امسال 

 است.
) و كاهش  Covid-19ير ويروس كرونا (ثبا توجه به تا ٢٠٢٠تقاضا براي نفت خام در سه ماهه اول  -٢

چين از آن چه كه قبال حدس زده مي شد كمتر است. تقاضاي چين در سه ماهه اول   كاال در  توليد 
هزار بشكه در روز نسبت به سال قبل كاهش مي يابد. عرضه   ٤٣٥لي انرژي به گفته آژانس بين المل

  ١٠٠.٥كمتر شد و كل عرضه به مقدار  در روز هزار بشكه ٨٠٠، ٢٠٢٠جهاني نفت نيز در ژانويه 
رسيد. تسلط نيروهاي مخالف طرابلس بر خطوط لوله نفتي باعث قطع صادرات   در روز ميليون بشكه

هزار بشكه در روز از توليد نفت خود را كاهش داد. اوپك در سه   ٣٠٠تحده ليبي شد. امارات عربي م
  ١.٧ ٢٠٢٠توليد خواهد كرد كه از متوسط ژانويه  بشكه در روز ميليون  ٢٧.٢ ، ٢٠٢٠ماهه اول سال 

  كمتر است. بشكه در روز  ميليون 
بخاطر عدم قطعيت  درصد در ده سال آينده كاهش يابد. اين امر    ٣٥توليد نفت نيجريه ممكن است تا   -٣

، هزينه باال و قيمت پايين نفت مي    بزرگترين توليد كننده نفت در آفريقا  )رگوالتوري(در نهاد نظارتي  
 ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده است. ١.٧نيجريه   ٢٠٢٠تواند باشد. در ژانويه 

بن صفر عرضه نمايد.   سوخت هاي خود را كامال با كر  ٢٠٥٠بريتيش پتروليوم بدنبال آن است كه تا  -۴
اين بدان معناست كه اين شركت سابقه دار بدنبال توليد سوخت هاي تجديدپذير است. قبال شل،  
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را با   تعهد داده بودند كه شدت انتشار كربن از حامل هاي نفت و گاز  (استات اويل)  توتال و اكوينر
 به نصف برسانند. ٢٠٥٠تا   تجديدپذيرها جايگزين كرده 

كشتيراني نيز تحت تاثير حوادث اخير به حالت ركود رسيده است. يك قاعده كلي در  وضعيت  -۵
كشتيراني تجاري جهان وجود دارد: هر زمان كه بهر علتي اقتصاد چين با كاهش رشد روبرو شود،  

 با افت روبرو مي شود.  در سراسر جهان وضعيت كشتيراني و حمل بار دريايي 
  ٢٩١٥مقدار  ٢٠١٩) در دسامبر OECDاقتصادي و توسعه ( كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي  -۶

 ) داشتند.  SPRميليون بشكه نفت خام در انبارهاي خود بعنوان ذخيره استراتژيك ( 
ان جي) و پر شدن   كه عرضه بيش از اندازه گاز طبيعي مايع شده (ال  پيش بيني مي كند گازپروم  -٧

قيمت گاز طبيعي را در آسيا و اروپا كاهش مي دهد. زمستاني معتدل در   ،انبارهاي گازي كشورها
ا قيمت ال ان جي در آسيا به  تاروپا و كمتر شدن توليد در چين بدليل ويروس كرونا باعث گشت 

  ٢از مدتهاست كه از آمريكا قيمت گ هنري هاب دالر هر يك ميليون بي تي يو برسد. در  ٣كمتر از 
درصد نسبت به   ٢٦دالر پايين تر آمده است. مقدار صادرات گازپروم به اروپا در ژانويه سال جاري 

ميليارد مترمكعب گاز   ١٠٥بگفته گازپروم انبارهاي اروپا در حال حاضر  سال قبل كمتر شده است.
انكر مخصوص حمل ال ان  ت ١٥در همين مدت رويترز گزارش مي دهد كه  طبيعي ذخيره كرده اند. 

در جاي خود ايستاده اند و بعنوان انبار شناور از آنها   در آب هاي بين المللي جي اعالم كردند كه
تانكر در آبهاي اطراف آسيا هستند. تقاضا در چين براي گاز طبيعي بشدت   ١١استفاده مي شود. 

 افتاده است.  
  ي برا  يمال زي راه گر كيدر حال ساخت  كا يآمر ي ها مي رغم تحر يعراق علگزارش رسيده است كه  -٨

وارد   يپول انرژ  دهد يمخصوص به عراق اجازه م سم يمكان ن يا است. رانيگاز و برق از ا د يادامه خر
عراق مي تواند خواسته معترضان در خيابان ها را با تامين برق   پرداخت كند. ناريرا با د ران يشده از ا

مقام   كي بشردوستانه استفاده  كند. يكاالها د يخر يبرا ناريد نيتواند از ا يم رانيا كمتر كرده و
. به  كاستيو آمر  رانيمقامات عراق، ا ن يمحصول ماه ها مذاكره ب سميمكان نيارشد دولت عراق گفت ا

گاز    يقبل  يها  د يدالر به خاطر خر  ارديليم  ٢عراق هنوز هم حدود    ران،ينفت ا   ريزنگنه ، وز   ژن يگفته ب
  ٢٨مگاوات برق و  ١٤٠٠جبران كمبود برق خود حدود  ي عراق برا بدهكار است. ران يو برق  به ا

سوم عرضه   كي وارد كرده كه در كل حدود  ران يبرقش از ا يهاستگاهيا  ي متر مكعب گاز برا ون يليم
 دهند.  يم  ليبرق عراق را تشك

ستان سعودي ملك عبدالعزيز بر روي  رئيس جمهور آمريكا روزولت با حاكم عرب ١٩٤٥فوريه  ١٥در  -٩
سال است كه دو كشور با يكديگر روابط نزديكي    ٧٥ت كردند.  ايك كشتي تفريحي در كانال سوئز مالق

  بن سعود  عبدالعزيز استوار است.براي سعودي و امنيت  براي آمريكا دارند كه بر پايه هاي نفت
تنها به بصره سفر كرده بود و تجربه كار   قبيله خود تنها و حوالي جنگجويي بود كه تا آن زمان از 
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بعنوان  سياست خارجي نداشت. روزولت تازه از يالتا و مالقات با چرچيل و استالين بازگشته بود و 
به   ١٩٤٣هاني دوم شناخته مي شد. اما عبدالعزيز دو فرزندش فيصل و خالد را در جنگ جپيروز 

درك كرده بود. همه روساي جمهور آمريكا از  تا اندازه اي  آمريكا فرستاده و تحوالت صنعتي مدرن را  
  ٤٠٠آن زمان تاكنون با عربستان روابط خوبي كم و بيش داشتند، اما ترامپ ادعا كرد كه يكباره 

دد تا چه اندازه  ميليارد دالر سفارش اسلحه از عربستان گرفته است. هنوز مشخص نيست كه اين ع
و   ، ايرانسياست هاي منطقه اي ، مسئله فلسطين ،درست است. پايين آمدن قيمت نفت، جنگ يمن

آمريكا وارد كرد تا از عربستان فاصله    اخير  جمهور   روسايفشار سنگيني را بر  اين اواخر قتل قاشقچي  
معتقدند با توليد انبوه نفت    بگيرند، اما تا اين لحظه اين دو كشور همچنان با هم  متحد هستند. برخي

به نفت عربستان ندارد، من اين چنين فكر نمي   متعارف و غيرمتعارف در آمريكا ديگر آمريكا نيازي
با رنگ قرمز مشخص   ٢٠٢٠فوريه  ١٤در شكل زير عبور و مرور تانكرهاي نفت در روز جمعه  كنم.

از صادرات نفت عربستان از بندر  شده است. جهان همچنان به نفت خليج فارس وابسته است. بخشي 
 ينبع در درياي سرخ صادر مي شود كه در اين نقشه نيامده است.

  

 


