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  پايش بازار 
  

  
  

 پويايي هاي بازار 
دالر    ٥٤.٥٦و به هر بشكه    قيمت نفت برنت در هفته گذشته نسبت به دو هفته قبل يك دالر پايين آمد  -١

دالر هر بشكه    ٥١.٥٣سنت كاهش به    ٥٠در بازار لندن رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز با  
ميليون بي تي يو  دالر هر    ٢.٥٠بازار كاشينگ رسيد. قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب به كمتر از  در  

سنت كمتر از هفته گذشته است. سياست گذاري جو بايدن در مورد انقالب انرژي هاي پاك    ٢٥رسيد كه  
 مي تواند در قيمت حامل هاي انرژي فسيلي تاثيرگذار باشد. 

   تفسير هفته

اقليمي  -١ راي نقاط  و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي دا  كارنامه اياالت متحده آمريكا در زمينه تغييرات 
مثبت و منفي است. آمريكا از اولين كشورهايي بود كه كاتاليست مربوط به كاهش بنزين و دي اكسيد  

اوباما برنامه اقدام اقليمي    ٢٠١٣در  كربن در خروجي موتورهاي داخلي را براي خودروها اجباري نمود.  
)CAPگلخانه اي در نيروگاه هاي با سوخت  ي كاهش گازهاي  راهبردهاي اساسي برا   ه و ) را اعالم نمود

تا اين كشور بتواند تعهدات ابراز شده در برنامه مشاركت داوطلبانه ملي  كرد  ا اجباري رفسيلي اين كشور  
)INDC) را اجرا نمايد. برنامه برق پاك (CPP  ٢٠٢٥درصد تا    ٤٠و    ٢٠٢٠درصد تا    ٥٠) اوباما تا حدود  

اين كشور در همكاري هاي بين المللي نيز شركت نموده  ي پوشاند.  از اهداف مشاركت داوطلبانه ملي را م
و كنفرانس بين طرفهاي دخيل    ٢٠٠٩از جمله در كنفرانس تغييرات اقليمي ملل متحد در دانمارك در  

  ٢٠٠٧در  ،  و ال گور معاون رئيس جمهور كلينتون  شركت كرد   )COP21موسوم به (   ٢٠١٥  در پاريس
بصورت مشترك با هيئت بين    يت هاي مثبت در جهت حفظ محيط زيستجايزه صلح نوبل بخاطر فعال

بصورت يك جانبه از توافق پاريس    ٢٠١٧اما ترامپ در  از آن خود كرد.  را  )  IPCCالدولي تغيير اقليمي ( 
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جايگزين   ٢٠١٧) را در  ACEل نيز بجاي برنامه برق پاك، ضوابط انرژي پاك قابل تحمل (خخارج شد. در دا
آمريكا  جديد  جو بايدن رئيس جمهور  ساده انگارانه در بخش كاهش توليد كربن بود.    برنامه  ساخت كه يك 

موضوع را دنبال خواهد كرد. به گفته رئيس    ٤گفته بود كه در ده روز ابتداي ورودش به كاخ سفيد  قبال  
ي، افت رشد  ، تغييرات اقليم١٩- كوويد   : دفتر او اين موضوعات پيچيده و با يكديگر همپوشاني هم دارند 

 . اقتصادي، و مسئله نابرابري نژادي

علت از آوردن اين مقدمه آن بود كه گفته شود كه توسعه بخش انرژي آمريكا به مسئله محيط زيست و   -٢
در اين كشور اعضاء و طرفداران دو حزب جمهوريخواه و    ذاري دولت آن عميقا وابسته است.گسياست  

تر گازهاي  جيحات مشخصي در برخي از موضوعات دارند. دمكرات ها بيشتر به محدود كردن  دمكرات 
روندهايي  فنآوري هاي همسو با چنين  پشتيباني از  و جلوگيري از تغييرات اقليمي پرداخته و    گلخانه اي 

ري خواهان ترجيح مي دهند كه وضعيت  و. جمهكرده اند   تشويق   را  سياست گذاري هاي دولت   از طريق 
كره زمين    يب شد اقتصادي منجر به تخررحتي اگر    ، اشتغال بهبود پيدا كرده  اقتصادي كشور و بخصوص

جمهوري خواهان از گذشته صاحبان و يا مديران عامل شركت هاي    ، گردد. در مورد حامل هاي انرژي
و نفت شيل بوده اند. دمكرات ها اكثرا در حامل هاي انرژي    ، بزرگ زغال سنگ، نفت خام، گاز طبيعي

در  از طرف ديگر  اند. تجديدپذير و گذار انرژي به سمت استفاده از حامل هاي پاك سرمايه گذاري نموده
بيشتر طرفدار لوايح تسهيل  يشراي صنايع نفت و گاز هستند، نمايندگان و سناتورهاااياالتي كه د كنگره

ي  شكننده اين بخش هستند. در برابر نمايدگان و سناتورهاي اياالتي كه بيشتر دانشگاه ها و مراكز پژوه
به همين دليل رويكرد    پاك طرفداري مي نمايند.  در آنها گسترده است، از فنآوري هاي نو و انرژي هاي 

اهميت پيدا   با تناقض هاي متعدد روبرو بوده و فهم آن  رئيس جمهور جديد جو بايدن در بخش انرژي
 كند.  مي

الزامات حكمراني ايجاب مي كند كه رئيس جمهور به همه موضوعات و همه جوانب آن توجه داشته باشد.   -٣
سابقه و وزيرخارجه دوره اوباما به مسئوليت پي گيري تغييرات اقليمي و    اب جان كري، سناتور باصانت

بودن به شخص رئيس جمهور نشان مي دهد كه تا چه اندازه آمريكا    عضويت وي در كابينه و پاسخگو
بدنبال بازگشت به توافق پاريس و همكاري هاي بين المللي است. يعني يكي از دستور كارهاي ديپلماسي  

جانبه با كشورهاي ديگر از اين پس مسئله تغييرات    طح بين المللي، چندجانبه و حتي دوآمريكا در س 
تريليون دالري براي ايجاد شغل هاي    ٢او بدنبال سرمايه گذاري  اقليمي و گرمايش زمين خواهد بود.  

الم  در جريان تبليغات انتخاباتي بايدن صريحا اع) است.  CERجديد در بگفته خودش انقالب انرژي پاك (
  چالش دو    در اين راستاد.  رس بآمريكا به هدف صفر كردن توليد كربن    ٢٠٥٠كرد كه او در نظر دارد تا سال  

چگونه با چين، بزرگترين توليد كننده گازهاي  اول  عمده در فراروي بايدن و تيم او خودنمايي مي كند:  
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برس  توافق  به  افزايش گرمايش زمين  از  در مورد جلوگيري  اي،  دو كشور در  ؟  د گلخانه  حجم معامالت 
گيگاوات زيرساخت توليد   ٧١.٧يعني  ٢٠١٩دو برابر   ٢٠٢٠چين در ميليارد دالر رسيد.   ٦٢٦به  ٢٠٢٠

چين    هاي انرژي خورشيدي و بادي تعبيه كرده است.  ش در بخ  ١٩-اضافه در اوج شيوع بيماري كوويد 
دوم   يوني در جهان است.-ي هاي ليتيوم سازنده پانل هاي خورشيدي، توربين هاي بادي و باتر نبزرگتري

بگذارد  و تعهداتي را آمريكا  بر روي ميز    ها) چه پيشنهادCOP26(  ٢٠٢١در اجالس گالسكو در نوامبر  
   ؟ كه در عين همكاري با متحدان آمريكا خصوصا اروپا، منافع ملي آمريكا نيز حفظ شود

تا سالها بعنوان حامل هاي كليدي انرژي نقش ايفا خواهند كرد. حداقل   طبيعي  و گاز  خام   نفت   من  بنظر -۴
است و بنابراين از امروز تا آن سال توليد    ٢٠٣٥به قله نفتي پيش بيني مي شود   زماني كه براي رسيدن

  ١١٥تا    ١١٠به    ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز در آخر    ٩٠نفت بيشتر و بيشتر مي گردد. يعني از حدود  
ه در روز خواهيم رسيد. توليد گاز طبيعي نيز در همه آينده نگري ها بصورت تصاعدي رشد  بشك  ميليون 
ميليارد مترمكعب    ٣٩٨٩به    ٢٠١٩به قله خود مي رسد. توليد گاز طبيعي در انتهاي    ٢٠٦٠نهايتا تا    كرده و

و گاز در  صنايع نفت  ميليارد متر مكعب برسد.   ٥٠٠٠به    ٢٠٦٠در سال رسيد كه پيش بيني مي شود تا 
استفاده از سوخت هاي فسيلي به مصرف    آمريكا از هرصنعت ديگري داراي زيرساخت هاي وسيع بوده و 

 كننده نزديكتر و همچنين ارزان تر است.  

كابينه جديد در واشنگتن بدنبال ايجاد بخش انرژي با خصوصيات قابل تحمل از لحاظ قيمت انرژي و   -۵
يد كننده برتر در بخش  تولال مايل نيست كه موقعيت آمريكا بعنوان يك  پايدار خواهد بود. در عين ح 

نكته اين جاست كه توليد نفت و گاز شيل يك شمشير دو لبه است. از  از دست برود.    هاي فسيلي   انرژي
كم    را   طرفي  توليد آنها وابستگي آمريكا به واردات نفت و گاز از ديگر مناطق جهان بخصوص خاورميانه 

اما از طرف    .فروشنده گاز به كويت باشد   حتي  تواند   قعيتي قرار مي دهد كه مي كرده و آمريكا را در مو
در    بايدنآثار منفي توليد نفت وگاز شيل چندين برابر بيشتر از نفت و گاز متعارف است. بنابراين  ديگر  

كه در دوره اوباما    )Keystone XL(  اين زمينه با احتياط تصميم خواهد گرفت. خط لوله نفت كي استون 
ت آن ممنوع شده بود، در دوره ترامپ مجددا به ساخت آن ادامه دادند تا يك قاضي دادگاه دوباره  ساخ
در بخش توليد برق به مسئله كاهش گازهاي  .  استه  را متوقف نمود. بايدن مجوز ادامه كار را تعليق كردآن  

صورت توليد توزيع  د. چرا كه در اين بخش مي تواند از حامل هاي انرژي پاك ب ش گلخانه اي توجه خواهد  
شده و در خارج از شهرها بهره ببرد. همچنين در بخش حمل و نقل استفاده از خودروهاي كامال برقي با  

دولت بايدن در نظر دارد كه رشد تقاضا در كل    .توجه به تشويق هاي دولت، امري در حال شيوع است
  ٤.٧ع انرژي مصرفي از دوره اوباما كه  بخش انرژي را محدود نمايد. او در نظر دارد كه حداكثر رشد مجمو

 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش دهد.    ١.٥ هر سالدرصد بود، به 
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بازار نفت و گاز نسبت به انتخاب بايدن عكس العمل مثبت نشان داد. مطابق پيش بيني قبل از انتخابات   -۶
ميليون بشكه    ١٩.١ميليون بشكه افزايش به    ١.٠٨با    در آمريكا  مقدار مصرف سوخت هاي ناشي از نفت

هزار بشكه در روز به اين عدد با توجه   ٣٥٠د. با انتخاب بايدن به نظر مي رسد يمي رس   ٢٠٢١در روز در  
وق هاي مالي دولت اضافه شود. به نظر نمي رسد كه از ابتداي دوره رياست جمهوري بايدن،  شبه بسته م

  كاهش توليد انرژي هاي فسيلي   زمينهدر    توليد نفت و گاز در آمريكا كاهش يابد. اگر سياست هاي بايدن
 خواهد بود. ٢٠٢٠موفق شود، نتيجه آن در نيمه دوم دهه  

ي خود از وضعيت جديد در آمريكا بهره جويد. ابتدا  ژانر   در سياست گذاري  در اين ميان ايران مي تواند  -٧
ه گفته وزير  وم به اوپك پالس بيشتر گردد. با توجه بپيشنهاد مي شود كه دخالت ايران در توافق موس 

ن  اينفت ايران كه صادرات نفت كشور در روزهاي اخير باال رفته است، پس تاثير ايران بعنوان يكي از بن
پيش  كه همه    ٢٠٣٠تا    ٢٠٢١مي تواند تحول يابد. دوم در بازه زماني بين    ناسب با آنذاران اوپك نيز متگ

صرفي انرژي جهان داللت دارد، ايران به توسعه  در سبد م بيني ها حاكي از بيشتر شدن نقش گاز طبيعي  
،  )ال ان جي (  ايجاد و سپس تجارت گاز طبيعي مايع شده  ، در صادرات گاز طبيعي خود فكر كند. سوم

ام در درون بلوچستان پاكستان اهتمپاكستان تا مرز و حتي  -انمبادرت نمايد. چهارم، بر اتمام خط لوله اير
لوله خواهند پرداخت. پنجم،  ر نزديكي اين خط  ورزد. صنايع پاكستان بدون ترديد به ايجاد كارخانجاتي د 

مي تواند تا بندر گوادر پاكستان با مشاركت چين امتداد يابد. ششم، از فرصت بدست آمده  مزبور  لوله  خط  
 خليج فارس استفاده شود.  مخازن مشترك با عراق و ديگر كشورهاي   براي توسعه


