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  پايش بازار 

    
  پويايي هاي بازار 

و مجددا به زير    در روز پنج شنبه رسيد  دالر ٦٧يعني    ٢٠٢٠قيمت نفت به باالترين مقدار خود از ژانويه   -١
. قيمت گاز  استدالر رسيده    ٦٢  از باالتر  . قيمت نفت تگزاس اينترمدييت نيز  رسيد دالر هر بشكه    ٦٦

رسيد. قيمت نفت    دالر  ٢.٧كمتر شده و  دالر هر ميليون بي تي يو    ٣طبيعي در بازار هنري هاب مجددا از  
  ١٠٠بانك هاي سرمايه گذاري از قيمت نفت    شود. برخي از پيش بيني مي شود كه بيشتر از اين هم ب

و بيشتر شدن فعاليت هاي تجاري و بسته    ١٩-ويد و دالري صحبت مي كنند. كمتر شدن تهديد بيماري ك
افزايش قيمت  تشويقي برخي از دولت ها از جمله آمريكا براي فعالتر شدن اقتصاد كشورها از جمله داليل  

ف اوپك  الت كشورهاي عضو ائ  نفت و انرژي   جلسه وزراي  ) اسفند   ١٤(مارس    ٤نفت در آينده هست. در  
ه بر توليد فعلي  اضاف هزار بشكه    ٥٠٠ز توليد  پالس تشكيل جلسه خواهند داد و به احتمال بسيار مجو 

  تصويب خواهد شد.  ءاعضا

 تفسير هفته  

اين    ١٩- بيماري كوويد  -٢ در دوره شيوع  انسان دارد. رفتار بشريت  زندگي  بر  تمدني  بنظر مي رسد تاثير 
در    ١٩-شيوع بيمار كوويد زندگي را دگرگون مي كند.  بيماري و حاال مبارزه براي پايان بخشيدن به آن،  

در همه بخش هاي زندگي انسان تاثيرگذار بود، اما تاثير آن بر بازار انرژي بنظر    ٢٠٢٠سراسر جهان در  
مي رسد انكارناشدني است. بازار بزرگ انرژي با حامل هاي متعدد مانند ذغال سنگ، نفت خام، گاز طبيعي،  

  از اقتصاد   سكتور اصلي اقتصاد جهان است. اين بخش  برق، انرژي خورشيدي، بادي و هسته اي يكي از سه 
از ظهور و همه جاگيري ويروس كرونا تاثيرات عمده اي گرفت. بيشترين تاثير در مقدار تقاضا و قيمت  

  ١٠٢.٥به    ٢٠١٩شاخص ترين حامل انرژي يعني نفت خام رخ داد. در حاليكه تقاضا براي نفت خام در  
ميليون بشكه در روز رسيد.    ٩١به   ٢٠٢٠بصورت متوسط در  ميليون بشكه در روز رسيده بود، اين مقدار 

برخي از صاحبنظران معتقدند كه جهان از قله نفتي يعني بيشترين مقدار توليد نفت عبور كرده و ديگر  
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توليد    ٢٠٣٥ميليون بشكه در روز تقاضاي جهاني نخواهد بود. برخي ديگر معتقدند تا    ١٠٢.٥بيشتر از  
شاهد افت سپس  ،  ٢٠٣٥ميليون بشكه در روز در    ١١٥فته و با قله اي حدود  افزايش يانفت خام جهان  

تاكنون به اين نكته مي رسيم    ١٨٥٠با نگاهي به تاريخ نفت از    تقاضا براي نفت خام جهان خواهيم بود. 
شدن حمل ونقل    وقف نادرترين تجربه براي بازار نفت خام بود. با كم شدن و سپس مت  ٢٠٢٠تجربه    كه

فري، بسته شدن كارخانجات، كمتر شدن حضور اجتماعي و نتيجتا كمتر خريد و فروش در  هوايي مسا
سطح خرده فروشي، و نهايتا تغيير رفتار مصرف كننده، عرضه نفت بر تقاضا پيشي گرفت و نتيجتا انبارها  

عودي و  عالوه بر افت تقاضا بخاطر شيوع كرونا، عربستان س  ٢٠٢٠و مخازن نفتي اشباع شد. از ماه مارس 
اضافه عرضه    ٢٠٢٠روسيه نيز با يكديگر اختالف پيدا كرده و مسابقه توليد بيشتر را كليد زدند. در مارس  

بصورت متوسط    ٢٠٢٠بر تقاضا باعث شد كه آن قدر نفت در بازار مازاد تقاضا باشد كه در سه ماهه اول  
بشكه نفت در مخازن وجود داشته    ميليارد   ٢ميليون بشكه در روز اضافه عرضه را نشان داده و حدود    ٦

قيمت هاي نفت بدليل كاهش تقاضا و اختالفات عربستان و روسيه به    ،. در ماه بعدي يعني آوريلباشد 
دالر هر بشكه رسيد. يعني اگر كسي نفت خام وست تگزاس اينترمدييت را مالك بود    ٣٧قيمت منهاي  

  ٢٠٢٠تر از انبارها بيرون بكشد. در سه ماهه دوم  دالر هم به خريدار مي پرداخت تا نفت را زود  ٣٧بايد  
سقوط كرد. اينك در ماه هاي    قبلميليون بشكه در روز نسبت به سال    ١٦.٤تقاضا براي نفت به مقدار  

مانده است، كاهش    كشورهاي توليد كننده  ومصرف كننده نفتآن چه كه از سال قبل براي    ٢٠٢١اول  
و فراهم نبودن منابع مالي    رشد اقتصادي در كشورها نسبت به سالهاي قبل، كمتر شدن تقاضا براي انرژي 

براي شروع پروژه هاي جديد است. بخصوص كه پيش بيني مي شود كه بحران اقتصادي و مالي ناشي از  
شركت هاي  و بخصوص انرژي  باالدستي  فعال دركرونا ديرتر از بحران هاي مشابه رفع شود. شركت هاي  

ن   خدماتي كننده  توليد  نبودند كه ورشكست شدند. كشورهاي  مواجه  كم  بودجه  با كمبود  فت خام هم 
درآمد سربسر  -اي بخش انرژي نمي توانند از نظر هزينههدرصد از پروژه    ٧٥شدند. بنابر نظر وودمكنزي  

دالر هر بشكه باقي مي ماند. شركت هاي بزرگ نفتي موسوم به هفت    ٣٥اگر قيمت نفت در اندازه   ،شوند 
خائر دست نخورده دوري كرده و به دنبال آن هستند كه  خواهران نفتي از پروژه هاي اكتشاف و توسعه ذ

شركت هاي كوچك و متوسط فضا  و هم در نوع حامل انرژي متنوع تر عمل نمايند.    هم در سرمايه گذاري 
را براي توسعه كار خود باز ديده و فعالتر شده اند. اين گونه شركت ها نيز مانند شركت هاي بزرگ نفتي  

  - اد نيستند يه گذاري در منابع انرژي با توليد كربن زيكه ديگر مايل به سرما-تحت فشار سرمايه گذاران 
 طرفداران محيط زيست هستند.   ن البيو همچني

در عين حال برخي با عدم قطعيت هاي متعددي بر سر بخش انرژي روبرو هستيم.   واقعيت اين است كه -٣
 د. از جمله: ننشان مي ده را از چشم اندازها از ميان تاريكي و مه آلود بودن فضا خود

چشم انداز، هزينه توليد، و اندازه اكتشافات سه عاملي هستند كه سرمايه گذاري را توجيه كرده   -
 و مقدار بشكه هاي نفت توليد شده در آينده را مي سازند.
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اكنون اين نظريه مطرح است كه زمان شكوفايي و گسترده تر شدن صنايع مربوط به نفت و گاز   -
هاي تجديدپذير و يا    و بشر الجرم پا در گذار انرژي از انرژي هاي فسيلي به انرژي  گذشته ديگر  

حوزه  و    شدهاز اين پس مقدار سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز كمتر  پس    پاك قرار داده است.
به    .انتخاب مي شوند يسك كمتر و كم هزينه براي سرمايه گذاري  ر   هاي نفتي و گازي ساده، با

دريج نرخ بازگشت سرمايه براي انرژي هاي نو بيشتر شده و براي انرژي هاي فسيلي با توجه به  ت
المللي   امور بين  و انبار كردن كربن كمتر مي شود. آخرين گزارش موسسه  هزينه هاي حبس 
سلطنتي انگلستان حاكي از آن است كه نرخ بازگشت سرمايه مجموع فعاليت هاي نفت و گاز از  

درصد    ١٣.٢درصد است، در حاليكه اين عدد براي سوخت هاي تجديدپذير    ١.٤ن  تاكنو  ٢٠١٥
 است. 

 
عموما شركت هاي دولتي نسبت به محاسبه ريسك و در نظر گرفتن آن ضعيف هستند. بخصوص   -

توجه شود كه همچنان عدد مطلق سرمايه گذاري    براي بحران هايي كه بيشتر طول مي كشد.
 ذير چندين برابر انرژي هاي فسيلي است.اوليه در انرژي هاي تجديدپ

  يبه بازار صادرات و اندازه بازار محل  ي كيارز، نزد متيق نه، يآن به هز د يدر مورد گاز توسعه تول -
و اين اختالف اساسي نفت خام و گاز   فرق دارد  گريد  يبازار گاز با جا ا يدن ي دارد. اما هر جا
 طبيعي است.

 چون انرژي پاك محسوب شده و انتقال آن آسان است.   ،توليد برق افزايش خواهد يافت -
 چون اخالقي ترند.  جامعه به سمت آنان مي رود،  و انرژي هاي پاك تبليغ مي شوند  -

مشخص نيست تا چه اندازه بيماري كرونا برقرار است و تا چه اندازه سريع بشر از اين بحران رد مي شود.   -۴
كه  است، اين است  اما آن چه كه قطعي    .مشخص نيستبنابراين اختالل در مسائل بخش نفت و گاز هم  
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تفاده از ذخائر عظيم نفت و گاز خود، درهاي توسعه را  ايران پيدا شده تا با اس يك بار ديگر فرصتي براي  
 چند پيشنهاد ارائه مي شود:  ايرانبراي  بر روي كشور بگشايد. به اين دليل

در سطح ملي    مجموعه اي از سياست ها  :انرژي دراين گونه موارد مورد نياز است سياست گذاري  -
انرژي    سياست گذاريوسيع و گسترده باشد.  مربوط به بخش حكمراني، ضوابط، و مقررات كه بايد  

 ار شود. براي پس از بحران كرونا مي تواند در سه سطح استو رايراندر
o   اول: ايجاد اعتماد و مرتب كردن برنامه ريزي در درون شركت هاي وابسته به وزارت

 نفت.  
o   دوم: ايجاد ارتباط و نزديك شدن به شركت هاي ايراني خصوصي مانند شركت هاي

 پيمانكاري و ساختماني.  
o   سوم: ارتباطات وسيعتر با شركت هاي منطقه بخصوص با بنگاه هاي كشورهايي كه

 ايران منابع مشترك نفتي و گاز با آنها دارد.  
o معروف هستند و چه آنها كه    و نهايتا با شركتهاي ديگر در سطح جهاني، چه آنها كه

 نيستند.
افزايش تاب آوري در بخش باالدستي صنايع نفت و گاز از جمله راهبردهايي است كه بايد در نظر   -

 گرفته شود. اين كار در چند سطح مي تواند صورت گيرد:  
o   .اول: آماده بودن براي ارزيابي ريسك جامع در بحران هاي مشابه 
o  العمل و ارتباط در مواقع بحراني.  دوم، داشتن يك برنامه عكس 
o   از استفاده  و  اساسي  وظايف  كردن  براي مشخص  بيزينس پالن  يك  سوم، تمهيد 

 برنامه ريزي مبتني بر سناريو براي آماده بودن با وضعيت جديد 
o   و چهارم، مستند سازي درسهايي كه مي توان از بحران براي مقابله بحران هاي بعدي

 فرا گرفت. 
نهادهاي بين المللي و شركت هاي مشاوره اي بر اين انديشه استوار است كه غلبه    اكثر پيش بيني  -

 از جمله  بر راه حل هاي ملي بنيان شده است. بر پيامدهاي ويروس كرونا در بخش نفت و گاز
o  دولت ها بايد اهداف بخش انرژي را مرور نموده و براي دراز    كنوني،   در محيط متغير

 كنند.   طرح ر خودشان را براي كشو نقشه راه مدت 
o  با توجه به ريسك كم و بازده درازمدت    سرمايه گذاري در سطح ملي در بخش نفت

و تاثير آن در بخش رشد اقتصادي و درآمد ملي بايد بصورت يك اولويت  قابل اعتنا  
   درآيد.
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o   برنامه با بخش هاي  را  شركت هاي نفت و گاز در بخش عمومي كشور بايد خود 
مان محيط زيست تا حد امكان هماهنگ نمايند. اين گونه تاب  ريزي، مالي، و ساز

 آوري بخش نفت و گاز كشور زياد مي شود. 
o آن بر   فعاليت هاي اكتشاف، استخراج، توليد، فرآورش، انتقال، و مصرف نكات منفي

بنظر من با برنامه ريزي مي توان  تغيير اقليم و محافظت از محيط زيست ديده شود.  
  ه م تبعات زيست محيطي آن را كمتر كرد. تبعات توليد نفت از چا هم توليد نمود وه

 با نفت و گاز شيل از بعد آلودگي آب و خاك قابل مقايسه نيست. ، هاي متعارف
رفتار مردم خودمان در مصرف انرژي را تا با توجه به شيوع كرونا و آگاهي هاي عمومي    مي توان  -

 تصحيح كرد. 
بين المللي براي فعاليت هاي اقتصادي ايران در حال مهيا بنظر مي رسد كه يكبار ديگر محيط   -

شدن است. اين بار بدون آن كه موقعيت ها را از دست دهيم از همكاري با شركت هاي كوچك  
مانند   و  گرفته  اساسي صورت  تحول  در اين صنعت  بنظر مي رسد كه  نكنيم.  دريغ  و متوسط 

ني  نفتي  اختيار هفت خواهران  انتقال  گذشته تصميم گيري در  بدنبال  ست. شركت هاي بزرگ 
  ٢٠٥٠خود تا    شركت   خود به انرژي هاي تجديدپذير و صفر كردن ردپاي كربن   ي دادن فعاليت ها 

صدها شركت كوچك ومتوسط در صنايع نفت و گاز آماده همكاري و اجراي پروژه در  تند. اما  سه
نوشته    مستدل و آگاهي بخشيك گزارش    پيشنهاد مي شود  مناطق جذاب مانند ايران هستند.

 دها و حوزه هاي نفت و گاز ايران براي آنان توضيح داده شود. شده و مشخصات فيل
 .و اين يكي از مزيت هاي اين كشور است از كشور نداشته  به خارج مالي ايران بدهي -
به وزارت نفت   - به روز كنيم و مشكالتشان را رفع كنيم.  امروز  از  را  مسائل حقوقي و قراردادها 

 .اختيار دهيم تا كار خود را بكند 
حداكثر محول كردن وظيفه نظارت    ضوابط و   قوانين، مقررات و   بهتر كردن وضعيتو نهايتا ساده و   -

  . رگوالتوري ها به


