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  پايش بازار 

  
  

  پويايي هاي بازار 
روز گذشته قراردادهاي تحويل در ماه مه براي برنت قيمت    .كمي پايين آمد قيمت نفت مجددا در بازار   -١

دالر هر بشكه كاهش    ٦٥.٦١قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت به    دالر هر بشكه را تجربه كرد.   ٦٩.٢٢
بازار هنري هاب به   با    ٢.٦يافت و قيمت گاز طبيعي در  دالر هر ميليون بي تي يو تنزل پيدا كرد كه 

با توجه به تصميم اوپك پالس مبني بر اضافه نكردن  نظر مي رسد طبيعي است.  زمستان بگذشتن از فصل  
، سطح انبارهاي نفت پايين آمد. در همين حال اوپك در پيش بيني خود براي بقيه ماه هاي  اعضاء  توليد 

ميليون    ٢٧.٣ر روز آن را كمتر ارزيابي كرد. اوپك در بقيه سال  دهزار بشكه    ٦٩٠تجديدنظر كرده و    ٢٠٢١
ي در آمريكا در حال افزايش است. تعداد مسافران  بازار سفرهاي هوايي مسافر  روز توليد مي كند.  بشكه در 

 بوده است. ١٩-در هفته گذشته بيشترين تعداد در پس از شيوع بيماري كوويد 

  

 تفسير هفته  

همراه با  موسسه ريسك سنجي موديز انتظار دارد كه بهبود وضعيت اقتصاد جهاني از اين پس آهسته و   -٢
كند  موانع بوده، و عدم قطعيت در روندهاي اقتصاد كالن بيشتر از گذشته باشد. اين موسسه پيش بيني مي

اقتصادي برخي    آماردر    ١٩-احتمال رسيدن به وضعيت قبل از شيوع بيماري كوويد   ٢٠٢٢كه تا قبل از  
اقتصاد جهاني به    ٢٠٢١اما دبيرخانه اوپك معتقد است كه در    از كشورها بعيد است. درصد    ٥.١رشد 

ميليارد دالر كه در هفته قبل تصويب   ١.٩ل مي رسد. مشوق هاي دولت آمريكا بالغ بر  بنسبت به سال ق
از طرف ديگر مسئله    شد و بهبود در اقتصاد كشورهايي مانند چين و هند اين پيش بيني را تاييد مي كند. 

دسترسي به واكسن كرونا در همه مناطق، بيشتر شدن بدهي هاي دولتي، فشارهاي تورمي در برخي    عدم
از كشورها و عدم عكس العمل بانك هاي مركزي از جمله عواملي هستند كه در بخش عدم قطعيت ها  
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درصد رشد    ٤.٨پيش بيني مي شود    ٢٠٢١اقتصاد آمريكا در    ،گزارش اوپك  ه مي توانند جاي گيرند. ب
درصد، و    ٣درصد، روسيه    ٣.١درصد، برزيل    ٩درصد، هند    ٨درصد، چين    ٤.٣  منطقه يوروكند. اقتصاد  

 صد.در  ٣.١ژاپن 
عربستان سعودي و روسيه با يكديگر تعهد كردند كه در چارچوب توافق اوپك پالس همچنان توليد را در   -٣

نفت به عدالت براي مصرف كننده و توليد كننده نزديكتر    حالت كاهش داده شده نگاه دارند تا قيمت هاي
باشند. عربستان سعودي و روسيه رئيس همزمان مجموعه اوپك پالس، ائتالفي كه نيمي از ظرفيت توليد  

تقاضا براي    در همين حال دبيرخانه اوپك معتقد است كهنفت خام جهان را در اختيار دارند، مي باشند.  
ميليون بشكه    ٤.٩،  ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز خواهد بود كه نسبت به    ٢٧.٣ار  قد م،  ٢٠٢١نفت اوپك در  
عربستان سعودي اعالم كرد كه كاهش يك ميليون بشكه اي در توليد نفت خود در    است. در روز بيشتر

عربستان بيشتر    ٢٠٢١ترز گزارش مي دهد كه در دو ماه اول  ي گرچه رو  ماه آوريل نيز ادامه خواهد يافت.
هزار بشكه در روز اجازه    ١٣٠روسيه در ماه جاري    هزار بشكه در روز از توليد خود كم نكرده است.  ٦٠٠از  

 هزار بشكه در روز.  ٢٠يافت كه بيشتر توليد كرده و قزاقستان 
كه يك مركز مطالعاتي مالزيايي مي باشد پيش بيني مي كند كه در نيمه    MIDFدر همين حال موسسه   -۴

يابد. دليل اصلي اين    قيمت نفت   ٢٠٢١دوم سال   باالتر و مستحكمتري در بازار دست مي  به وضعيت 
و متعاقبا افزايش تقاضا در    ١٩-افزايش قيمت را اين موسسه گسترش واكسيناسيون عليه بيماري كوويد 

در    دالر هر بشكه حدس مي زند.  ٦٥تا    ٦٠سه قيمت نفت در ماه ژوئن را  س اين مو  بازار انرژي مي داند.
ميليون بشكه نسبت به تقاضا بيشتر خواهد بود. تقاضا به پيش بيني    ١.٦صورت كلي عرضه ب  ٢٠٢١سال  

ميليون بشكه    ٩٧.٢به    ٢٠٢٠ميليون بشكه افزايش نسبت به    ٥.٥با    ٢٠٢١آژانس بين المللي انرژي در  
يي  و استفاده بيشتر مردم از مواد شيميا خصوصا هوايي   نقل   در روز مي رسد. به علت رونق بخش حمل و 

و پتروشيميايي تقاضا نيز افزايش خواهد يافت. بيشترين رونق در بخش فرآورده از آن نفت گاز (ديزل) و  
   نفت كوره خواهد بود.

روندهاي مسلط بر بخش نفت و گاز همچنان موضوع بحث در محافل دانشگاهي است. سه چالش عمده   -۵
 صنعت نفت و گاز در اين روزها عبارتند از

در    جهاندر  عيت  مصنعت بايد نفت و گاز بيشتري توليد نمايند، زيرا كه ج  توليدكنندگان اين  -
نيست. اما چالش اصلي    ٢٠١٩كمتر از    ٢٠٢١حال افزايش است. مصرف انرژي هاي فسيلي در  

اين است كه قيمت هاي حامل هاي انرژي فسيلي بايد ارزانتر شده و همچنين انتشار گازهاي  
خي كشورها و شركت هاي نفت و گاز رسيدن به انتشار گاز  گلخانه اي آنها كمتر شود. گرچه بر

رسيدن به صفر    هدف   ديگر كشورها بهاعالم كرده بودند، اما به تدريج   ٢٠٥٠  لسا  كربن صفر را
كه    هزينه هاي توليد يك بشكه نفت تعيين كننده استدر اين ميان    اند.  متمايل شده   ٢٠٣٥    در

 تكنولوژي مي تواند هزينه ها را كاهش دهد. 
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و گاز اگر ساالنه  دومين چالش مسئله سرماي  - نفت    ميليارد دالر  ٥٠٠ه گذاري است. در بخش 
همه ساله در    ٢٠١٥سرمايه گذاري شود، اين صنعت مي تواند تقاضاي بازار را تامين نمايد. از  

در اين صنعت در حال حاضر    توليد   صنايع نفت و گاز كمتر سرمايه گذاري شده و ظرفيت اضافي
 نزديك به صفر است.  

جريان نقدي است. چيزي كه همه شركت ها از كمبود آن نگراني دارند. در سالهاي  سومين چالش   -
اخير سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز با فشار رواني طرفداران محيط زيست روبرو بوده است.  

هاي  بهمچنين   حوزه  از  برخي  در  همراه  هاي  ريسك  به  توجه  بدون  ها  گذاري  سرمايه  رخي 
همين دليل ذي نفعان بخصوص سهامداران بنگاه ها دچار زيان شده    باالدستي انجام شده و به

بخش هاي   ديگر  با  مقايسه  در  گاز  و  نفت  در صنعت  گذاري  سرمايه  داخلي  برگشت  نرخ  اند. 
سرمايه    ازاقتصادي در سراسر دنيا پايين آمده است. اينك بايد كاري كرد كه دوباره سهامداران  

 يگران نيز تشويق به اين كار شوند.  راضي بوده تا دگذاري در اين صنعت 

پس توليد نفت و گاز با هزينه كمتر، همراه با انتشار گازهاي گلخانه اي كمتر، و ريسك كمتر مي  
تواند دستور كار شركت هاي نفت و گاز باشد. براي اين كار مي توان از مدل هاي جديد توضيح رفتار  

ات دقيقتر، مشاركت  و نوآوري بهره جويند. در  مخزن، شبيه سازي صحيح تر، ديجيتايزيشن، ارتباط
) دستيابي  قابليت  يعني  انرژي  امنيت  چهارگانه  شرايط  گاز  و  نفت  توليد  )،  Availabilityاين صورت 

 ) بودن  دسترس  در  (Accessibilityقابليت  بودن  تحمل  قابل   ،(Affordability  بودن قبول  قابل  و   ،(
)Acceptability .را خواهد داشت ( 

برنت   -۶ نفت  مصرف    ٧٠قيمت  بخش  در  شد،  توليدكنندگان  خوشحالي  باعث  كه  حال  عين  در  دالري 
كنندگان باعث نگراني شد. عالوه بر هند كه اعالم كرد كه بهتر است قيمت نفت پايين بيايد تا اين كشور  

كنندگان برخي از كشورها  محقق كند، در بخش توليد   ٢٠٢١درصدي خود را در    ٩بتواند رشد اقتصادي  
براي توليدكنندگان مهمترين مسئله تاثير قيمت نفت بر وضعيت اقتصادي    از اين قيمت راضي هستند.

(  هايشانكشور مالي  سربسري  نقطه  به  موسوم  قيمت  دهنده  Fiscal Breakeven Oil Priceاست.  نشان   (
 Externalسربسري بيروني (جه نمي شود. قيمت  اقيمتي است كه با آن بودجه دولت با كسري بودجه مو

Breakeven Oil Price  .آن عدد قيمت نفتي است كه حسابهاي جاري يك كشور با آن تسويه مي گردد ،(
مطابق شكل زير صندوق بين المللي پول بر اساس داده هاي كشورها به اين نتيجه رسيده است كه قيمت  

ايران در    براي   ي گردد. جالب است كهنفت چه مقدار باشد، كشور توليد كننده دچار كسري بودجه نم
 باشد، دولت دچار كسري بودجه نخواهد بود.  هر بشكه  دالر  ٣٩٥قيمت نفت   ٢٠٢١در سال  كه   صورتي
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