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  پويايي هاي بازار 
بود كه    براي تحويل در ماه اكتبر  هربشكه  دالر  ٤٣.٧٨  مقدار  به  ١٣٩٩مرداد ماه    ٣١قيمت نفت در روز جمعه  

نفت    متفاصله بين قيدر اين روزها    نشان مي دهد در اين روزها بازار نفت با قيمت نسبتا ثابت جلو مي رود. 
برنت و قيمت نفت تگزاس به تدريج كمتر مي شود. اين فاصله در ماه هاي گذشته زياد بود. قيمت نفت تگزاس  

آوريل به   ٢٠دالر هر بشكه در    ٣٧.٦٣دالر باال رفته است. يعني از فروش آن به منهاي   ٨٠در اين چند ماهه، 
ر فاصله است. اين اضافه قيمت به دليل آن مي  دال  ٨٠در روز گذشته  دالر براي تحويل در ماه سپتامبر    ٤١.٨٦

قيمت    تواند باشد كه توليد كنندگان آمريكايي به سقوط قيمت بالفاصله با قطع توليد عكس العمل نشان دادند.
  دالر هر ميليون بي تي يو رسيد كه از ماه آوريل همواره رشد قيمت داشته است. ٢.٣٧گاز طبيعي نيز به 

  

  
  
 

 تفسير هفته 
بت به  س، هند، و آفريقاي جنوبي براي بهبودي شرايط اقتصادي خود، راه سخت تري را نبرزيل -١

دارند. اين سه كشور به ترتيب دومين، سومين و پنجمين كشور از لحاظ    ٢٠بقيه اعضاي گروه  
باال تلفات  تعداد  و  ويروس  ي  به دليل مشكالت حكمراني  باشند.    نهادهاي ضعف  در جهان مي 

دارند.    ١٩- راه درازي براي رسيدن به شرايط اقتصادي پيش از بحران كوويد اين سه كشور    يعموم



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٩ اول شهريور ه نبش 

  

٣ 

درصد از توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) در جهان هستند در    ١٠اين سه كشور، توليدكننده  
 درصد جمعيت جهان را دارا مي باشند. ٢٠حاليكه 

س كرونا حاكي از آن  پيش بيني هاي جديدتر از وضعيت و آينده قيمت در پس از موج دوم ويرو -٢
به قيمت شاخص برنت در    ٢٠٢٠بيشتر شده و در انتهاي  است كه قيمت نفت خام به تدريج  

دالر    ٦٠به قيمت قبل از بحران كرونا يعني    ٢٠٢١در انتهاي    دالر هر بشكه رسيده و  ٥٠حدود  
با    ٢٠٢٠شود كه تقاضاي نفت تا انتهاي    از طرف ديگر پيش بيني مي   هر بشكه خواهد رسيد.

ميليون بشكه نسبت به قيل از بحران كرونا همچنان پيش رود. از اين مقدار،    ٩تا    ٨كاهشي حدود  
برنخواهد    ٢٠١٩به مقدار    ٢٠٢٢ميليون بشكه خواهد بود. مصرف نفت تا    ٥سهم غيراوپكي ها  

 گشت.  

 

 
 
 

در ماه هاي گذشته بيشتر از مقدار مصوب توليد    پالس   رويترز گزارش مي دهد كه اعضاي اوپك -٣
  مطابق تعهدي كه اتحاد اوپك پالس در ماه ژوئن به آن رسيدند، مقرر شد كه اين گروه   كرده اند.

ميليون بشكه از    ٧.٧  ميليون بشكه در روز در ماه اوت از توليد خود كم كنند. سپس   ٩.٧ابتدا  
  ٢٠٢٢تا آوريل    ٢٠٢١يون بشكه در روز از ژانويه  ميل  ٥.٨اوت تا آخر سال كمتر توليد كرده و  

ميليون بشكه در روز از تعهد خود تخلف    ٢.٣١برخي از اعضاي اوپك جمعا تا    كمتر توليد نمايند.
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ميان عراق و نيجريه و امارات بيشتر    كرده و در خالل ماه مه و ژوئيه بيشتر صادر كرده اند. در اين
عربي متحده كشوريست كه در ماه ژوئن اعالم كرد    راتند. امااز ديگران از قرارداد تخلف كرده ا

كه بصورت داوطلبانه بيشتر از توليد خود كم خواهد كرد، اما آمار نشان مي دهد كه در فاصله ماه  
هزار بشكه روزانه بيشتر صادر كرده است. روسيه و قزاقستان نيز به    ٥٠مه تا ژوئيه اين كشور  

بيشتر توليد كرده اند. اگر اوپك پالس بخواهد كه اين    در روز   بشكههزار    ١٩٠هزار و    ٢٨٠ترتيب  
ميليون بشكه    ٨.٨٥مقدار    ٧.٧بايد بجاي    ،مقدار اضافي را در ماه هاي اوت و سپتامبر جبران نمايد 

 بكاهد. ش در روز از توليدات خود

براي آنان  در جمع مسئوالن انرژي تركيه اعالم كرد كه خبر خوبي   رئيس جمهور تركيه   اردوغان -٤
سال از    ٢٠ميليارد مترمكعب كه تركيه را    ٨٠٠نجينه بزرگي از گاز به اندازه  گدارد. اعالم كشف 

كشتي حفاري فاتح در منطقه اي به نام تونا   ، همان خبر خوب است.واردات گاز بي نياز مي كند 
مايه گذاري  چاهي را حفر كرد كه به منابع گازي دست يافت. حدس زده مي شود اين پروژه به سر

سال طول خواهد    ١٠تا بدست آمدن اولين متر مكعب گاز    ميليارد دالر نياز داشته و   ٣تا    ٢مابين  
نيز مجموعه سيستم  كشيد. از طرف ديگر تركيه در درياي مديترانه نيز فعال است و در آن جا  

ر از ايران،  ميليارد دال  ٤١متوسط  بصورت  فاتح مشغول به كار است. تركيه ساالنه  به نام  حفاري  
 روسيه، و آمريكا گاز طبيعي وارد مي كند. 

) اعالم كرد كه جهارمين كشتي ال ان جي براي حمل گاز  MOLشركت كشتيراني ميتسويي (  -٥
بندر   در  كشتي  اين  است.  فعاليت  آماده  يامال  جزيره  شبه  در  روسيه  شمالي  حوزه  شده  مايع 

هزار متر مكعب ال ان جي را از يامال    ١٧٤قرار است كه هر بار مقدار    هدونگ جين ساخته شده و 
به چين و ژاپن برساند. به لطف گرمايش زمين يك راه دريايي جديد از شمال روسيه به سمت  
اقيانوس آرام باز شده كه كشتيهاي ال ان جي بر از آن استفاده مي نمايند. الزم به تذكر است كه  

 در آمريكاست.  قيمت ال ان جي در شرق آسيا، حدود دو برابر قيمت آن

مطابق با آمار    ي است.تركمنستان كشوري كه به درياي آزاد راه ندارد، داراي منابع غني گاز طبيع -٦
تريليون مترمكعب    ٢٠درصد ذخائر گاز طبيعي جهان به اندازه    ١٠اين كشور    ٢٠١٩بي پي در آخر  

نين توليدي اين كشور  ميليارد مترمكعب است. با چ ٦٣را دارا بود. توليد ساالنه اين كشور حدود  
تواند   توليد   ٣٠٠مي  گاز  ديگر  صادر  سال  موقعيت    و  بلحاظ  تركمنستان  گاز  صادرات  نمايد. 

بوده است. دولت تركمنستان   اخيرا چين  ايران و  به روسيه،  تنها  تاكنون  جغرافيايي اين كشور 
تالش مي كند تا با ايجاد خط لوله ترانس كاسپين بتواند گاز توليدي خويش را از طريق بستر  

در كند. همچنين يكي ديگر از  ات اروپا صدرياي خزر به جمهوري آذربايجان و از آن جا به سم
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برنامه هاي اينده تركمنستان، صدور گاز كشور از طريق افغانستان به پاكستان و هند به وسيله  
  كشور   نياست و ا  ن يسمت چ  صادرات عمدة گاز تركمنستان به خط لوله موسوم به تاپي است.  

خط   نينى كه براى ساخت اوامهاى كال  ليدل  شود؛ اما به  نقد محسوب مى  دست به  دارىيخر
  تا   حداقل  . خردمي  تركمنستان پرداخت كرده است، گاز تركمنستان را به بهاى كمترى    به  لوله 

تركمنستان همچنان به چين بدهكار   شود،   ليطور كامل تكم  وامها به  نيزمانى كه بازپرداخت ا
 مي ماند. 

  


