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  پايش بازار انرژي 
      

    پويايي هاي بازار: 
 

دالر و در ابتداي   ١٤٧، ٢٠١٤دالر هر بشكه پايين تر آمد. قيمت اين كاال در  ٥٠قيمت نفت برنت از   -١
اين مقدار،   دالر هر بشكه تنزل پيدا كرد. ٤٤دالر بود. وست تگزاس اينترمدييت نيز به  ٧٠، ٢٠٢٠

 سال گذشته است.   ٤كمترين در طول 
ميليون بشكه نفت خام معادل    ١٠.٠٤روزانه    ٢٠١٩بزرگترين وارد كننده نفت جهان است كه در    چين -٢

ماه پس از شيوع اين ويروس، تقاضاي نفت چين به خاطر    ٢تن خريداري كرده بود. ولي فقط    ٤١.٢٤
  چين  اي به شدت كاهش يافت.اي و پايين آمدن توليد كارخانه لغو سفر ها، كاهش حمل و نقل جاده 

بشكه نفت توليد شده در جهان را مصرف مي كند، بنابراين شركت هاي نفت   ١٠٠بشكه از هر  ١٣
جهان از كاهش تقاضاي اين كشور ضربه مي خورند. كاهش تقاضاي نفت چين بزرگترين شوك تقاضا  

به پايان رسيد. اين شرايط همچنين ناگهاني ترين   ٢٠٠٩به بازار از زمان بحران مالي است كه در 
در دو دهه گذشته با آن مواجه شده   ٢٠٠١ وكي است كه بازار پس از حمله هاي يازدهم سپتامبر ش 

 است.
درصد كاهش يافته    ١٥حدود    ٢٠٢٠قيمت گاز طبيعي اخيراً به پايين ترين حد رسيده و از آغاز سال   -٣

شرايط را بدتر  است. عرضه اضافي و افزايش ذخاير آن بر قيمت تأثير گذاشته و شيوع ويروس كرونا 
دهد چون اين بازار قبل از  ويروس كرونا اساساً مسير بازار گاز طبيعي مايع را تغيير نمي  كرده است. 

شيوع اين ويروس هم ضعيف بود ولي همه گير شدن ويروس كرونا تسريع كننده سقوط قيمت اين  
 محصول است.

  گير شدن آن مشكل بزرگي است.همه با توجه به تأثير ويروس كرونا بر توليد كارخانه اي در چين،  -٤
استان در اين كشور به خاطر شيوع اين ويروس متوقف شده است. از آنجايي كه اكثر   ٨فعاليت در 

چين  پنل هاي خورشيدي جهان در چين ساخته مي شوند، اين صنعت آسيب زيادي ديده است.
درصد   ١٠در اين كشور همچنين مقر ساخت باتري هاي ليتيومي جهان است. ظرفيت توليد باتري 

 كاهش يافته است.

  ن يسهام جهان روز جمعه و در هفتم يازارهابازارهاي بورس جهاني نيز با افت شديد همراه بودند. ب -۵
از سال    ي مال  ي بازارها  يهفته كار   نيترها تن دادند تا در مجموع تلخبه افت شاخص  يمتوال   ي روز كار
واحد سقوط كرد. تنها   ١٢٠٠در بازار سهام نيويورك شاخص داوجونز  سو رقم بخورد.  نيبه ا ٢٠٠٨

كرونا   روس يشتابان و  وعيش واحد افتاد.  ٥٠٠دقيقه ساخص داوجونز  ٤٥در روز پنج شنبه در عرض 



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٨ اسفند  ١٠ شنبه

  

٢ 
 

  ي جهان، احتمال كاهش فروش و سودآور ي رشد اقتصاد دن يدر پنج قاره جهان با به چالش كش
) كه  MSCI( ي آيس اِس كه شاخص اِم يبه طور داده، شيرا افزا يالمللن يب يهااز شركت ياريبس
هفت روز    ي ط  كند،  ي جهان را رصد م   يهاشركت بزرگتر حاضر در بورس   ١٦٤٧سهام    مت يق  نيانگ يم

تا كنون به شمار   ٢٠٠٨افت آن از اكتبر سال  ن يشترتريكه ب افته يدرصد كاهش  ٨.٩گذشته  ي كار
  ي كرد كه رشد سود شركتها ينيبش يسكس پگلدمن  يگذاره يحال، بانك سرما ن يهم در .رودي م

رونق اقتصاد    ر ي و تحت تاث  ش يروز پ  ٩شاخص    ن يا  خواهد شد.  «صفر» يالديم  يدر سال جار  ييكايآمر
  همزمان  درصد باالتر از شاخص روز جمعه بود.  ١٣و  دهيخود رس  يخ يحد تار نيباالتر ه ب كايآمر

 ي. بورس شانگهاافتند يدرصد كاهش    ٣.٦  ز ي) نيك يشاخص كل بورس آلمان (داكس) و بورس ژاپن (ن
)  FTSE 100(  ١٠٠ يااس ي تتن داد و شاخص اف  يدرصد  ٢.٤مبادالت روز جمعه به نزول  ي هم ط

كه ارزش سهام مورد مبادله در   دهد ي نشان م  برآوردها كرد. ي نينشدرصد عقب ٤.٥بورس لندن هم 
 . (يورونيوز)  دالر سقوط كرده است  ارديليهزار م  ٥گذشته در مجموع    يروز كار  ٧  يجهان ط  يس هابور

شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان وزير نفت عربستان سعودي گفت اوپك و متحدان آن هنوز هم با هم همكاري مي كنند  - ٦
س جمع آوري؛ فتگويي خبري در كنفرانوي در گ و گزينه هايي براي بازگرداندن ثبات به بازارهاي جهاني نفت دارند.

:«ما با يكديگر همكاري داريم و از هر فرصتي براي مذاكره استفاده  در رياض گفت  ICCUSاستفاده و ذخيره كربن 
ما هنوز گزينه هايي داريم و تماس ها و كنفرانس هاي تلفني هم همواره راه هاي خوبي براي گفتگو هستند. .  مي كنيم

هايي بيان شده مبني بر اختالف اعضاي زنياين اظهارات در بحبوحه گمانه.» اين رابطه بسيار مفيد استتكنولوژي در 
ائتالف اوپك و متحدانش بر سر كاهش بيشتر توليد نفت. قيمت نفت همچنان به خاطر عرضه اضافي، كاهش تقاضا و 

 توليد  كشورهاي  هزاده عبدالعزيز تاكيد كردشا ترس از تاثير شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهان رو به كاهش است.
اوپك و متحدان غير   .است  مسئول  رابطه  اين  در  كننده  توليد  هر  و  هستند  ارتباط  در  هم  با  ائتالف  اين  عضو  نفت  كننده

عضو آن به رهبري روسيه در پنجم و ششم مارس در وين ديدار مي كنند ولي هنوز ترديد هايي در مورد توافق اين  
كاهش جمعي توليد نفت وجود دارد چون شايع شده روسيه هنوز تصميم خود را نگرفته است. اين گروه گروه براي 

اي كميته فني اوپك جلسه   .است  داده  كاهش  ميليون بشكه در روز در تالش براي ثبات قيمت آن  ١.٧توليد نفت خود را  
اين جلسه بدون هيچ توصيه محكمي پايان  در فوريه برگزار كرد تا در مورد كاهش احتمالي توليد مذاكره كند ولي

وزير نفت عربستان به بيانيه اي اشاره كرد كه هفته پيش توسط الكساندر نواك، همتاي روس او اعالم شده بود  يافت.
و در آن روسيه اعالم كرده بود هنوز تصميم خود را براي كاهش بيشتر توليد نگرفته و نياز به گفتگوي بيشتري با 

شاهزاده عبدالعزيز گفت اين بيانيه نشان داد رويكرد الكساندر نواك به اين مسئله مثبت  ر اوپك دارد.شركاي خود د
 است.

بوده است. كشف ميدانهاي وسيع   تحوالت مهمي منطقه مديترانه شرقي، طي سالهاي اخير، ميزبان -٧
تاكنون   ٢٠٠٩كه از سوي شركتهاي انرژي بين المللي، از سال  اكتشافي تالش هاي گاز طبيعي طي 

انجام ميگردد، بازيگران انرژي در مديترانه شرقي را به فعاليت در آورده است. تركيه، يونان، اسرائيل،  
ليبي به فعاليتهاي تجسسي هيدروكربني در منطقه سرعت بخشيده و   و  قبرس، مصر، لبنان، سوريه، 
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اكتشافات متعدد در   شده است. از طبيعي بسياري با اندازه هاي متفاوت، يافت بدين ترتيب ميادين گ
مديترانه شرقي در حال ايجاد جرقه تنش دوباره در كشورهاي مختلف در در آبهاي موسوم به منطقه  

است. با اين وجود، با توجه به منابع گازي قابل توجه منطقه و  كشورهاي مختلف ويژه اقتصادي 
توافق اخير  يدان ظهر در مصر، بايد يك قطب جديد گاز در اين منطقه توسعه يابد.  همچنين توسعه م 

تركيه و ليبي براي همكاري هاي نظامي و تحديد حدود دريايي در آب هاي دو كشور در درياي  
مديترانه، برخي از صاحبنظران را نگران كرده تا شايد تنش در شرق مديترانه افزايش يابد. تركيه حق  

امي در ليبي را بدست آورده و همچنين امتياز حفاري براي نفت و گاز در آب هاي ليبي را  دخالت نظ
كه اعتراض كشورهاي ذينفع   ند دو طرف يك توافقنامه مرزي دريايي امضاء كرد. نيز اخذ نموده است

و  اي نظير روسيه هاي فرامنطقه در حوزه مديترانه شرقي نظير مصر و يونان را در پي داشته و قدرت 
ميليارد بشكه و منابع گاز طبيعي    ٧.١منابع نفتي مديترانه شرقي  .  آمريكا را نيز به انتقاد وا داشته است

تريليون متر مكعب تخمين زده شده اند. اگرچه اين به خودي خود منبعي قابل توجه    ٥.٣اين منطقه  
ذخاير به  مالكيت  ه تنها  . در اين منطقاست ولي قابل مقايسه با منابع كنوني انرژي خليج فارس نيست

يعني جاي گرفتنشان در بازارهاي    ذخائر نفت و گازبراي تجاري شدن  .  عنوان مزيت محسوب نميگردد
باشد. از سوي ديگر عدم حل مشكالت   بين المللي، نياز به مسيري مناسب و يا گذرگاه عبور مي

انعكاسشان در محيطهاي بين  سياسي هر يك از كشورهاي مديترانه شرقي چه در داخل خود و چه 
به دليل اين   المللي، به عنوان مانعي بزرگ در برابر استفاده از مزيت صاحب بودن منابع قرار ميگيرد. 

كشورهايي كه در منطقه مديترانه شرقي جاي گرفته اند، براي مدتي هنوز هم در يك    مشكالت،
يعي مديترانه شرقي، براي مدتي در  چرخه بي انتها جاي خواهند گرفت و براي تجاري نمودن گازطب

 انتظار خواهند ماند.

براي كشورهاي    اي   خزر و روسيه به اروپا از طريق تركيه، يك مسير منطقه درياي  از    توليدي  عبور گاز  -٨
  قرار كه  هستند  جديد  لوله  خط  يك ساخت در حال بررسي  عراق و تركيه،  باشد. مديترانه شرقي مي 

  ١٠٠٠  طول   با  تركيه   به  عراق   فعلي   لوله   خط .  كند   فعاليت تركيه  به   عراق  فعلي   لوله   خط   با   موازي   است
  اين كركوك  بخش  ولي. رسد  مي مديترانه  در  تركيه  جيهان شرقي  جنوب بندر به كركوك  از كيلومتر 

  متوقف  ٢٠١٤ مارس  از  آن  فعاليت  و ديده آسيب شدت  به  داعش  گروه  حمالت  خاطر  به  لوله  خط 
اينفوگرام زير موقعيت جغرافيايي حوزه هاي نفت و گاز شرق مديترانه، وضعيت حقوقي  . است شده

آبهاي اين منطقه، نقاط مورد اختالف، شركت هاي فعال، خطوط لوله و مواضع كشورها را نشان مي  
 دهد.
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