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  پايش بازار 
  

 

 
  
   

  پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه    ٦٥تر از  مكا به  ار قيمت هقيمت نفت در مسير سراشيبي قرار دارد. از ماه مارس اولين ب -١

بورس  كمي باال رفته و نفت برنت تحويل ماه ژوئن در بازار  نزول كرد. در روز جمعه مجددا قيمت نفت  
تواند پيشرفت در    ي علت پايينآمدن قيمت نفت مدالر هر بشكه بفروش رسيد.    ٦٦.٥٣لندن به قيمت  

ايران و   مابين  وين  باشد.  ديگر كشورهاي  مذاكرات  برجام  توافق  برداشته شدن  تاييد كننده  در صورت 
قيمت نفت وست تگزاس   پيشي بگيرد.  تقاضا  از رضه نفت مي تواند  عآمريكا عليه نفت ايران،    تحريم هاي

ر بشكه رسيد. قيمت گاز طبيعي  دال ره  ٦٣.٦٢براي تحويل ماه ژوئن به  اينترمدييت نيز در باز كاشينگ  
 دالر هر ميليون بي تي يو رسيد.   ٢.٩١٦دالر پايين آمده و به    ٣در بازار هنري هاب از  

  
 



    دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠ خرداد ١ هشنب

  

٢ 

  تفسير هفته 

ب -١ در سال    كربن صفربه هدف    افتن يقاطع دست    ر يبدون اتخاذ تداب  د يگوي م  ي انرژ   يالمللن يآژانس 
كارشناسان استين  ريپذ امكان   ٢٠٥٠ ب  كيآژانس خواستار    ني.  سر  سابقهي تحول  در    ترع يو هرچه 

 كارشناسان نوشت  ن يبه نقل از ا  هندلزبالت روزنامه ،  اند. بگزارش راديو آلمان  شده   ي انرژ  د يحوزه تول
 ي حمل و نقل و استفاده از آن در سراسر جهان به طور اساس   ،يانرژ  د ي تول  يهاوه ياست ش   يضرور

ارائه كرده توقف    ي انرژ  يالمللن يكه آژانس ب  ييهاه يتوص  ياصل  ياز محورها  يكي  دچار تحول شود. 
  رول، يب  فاتح   است.  روز ام  ن ياز همو زغال سنگ    ، در حوزه استخراج نفت، گاز  د يجد   ي گذارهيسرما

نهاد آن را   ن يگزارش كارشناسان ا نيترشنبه و هنگام ارائه تازه روز سه   يانرژ  ي المللن يآژانس ب سيرئ
دو ماه قبل بيرول    بيرول است.در تضاد با نظرات گذشته    من چيزي كه به نظر    خواند.  نقطه عطف  كي

گفته بود كه بايد همه جهان كمك كنند تا سرمايه وخدمات الزم به كشورهاي با اقتصاد نوظهور از  
دس  تا  شود  سرازير  هند  گردد.  جمله  انرژي تسهيل  به  ع  IEA  كارشناسانترسي  مس  ني در    ر يحال 

  ي ها روگاه ين  ت يكم الزم است فعالو معتقدند دست  كنند ي نم  يابيرا ساده ارز  ي ميبه اهداف اقل  دنيرس 
ادامه    تيبه فعال  ٢٠٤٠كه قرار است تا    ييهاروگاه يو ن  هد متوقف ش   ٢٠٣٠تا سال    يبازده زغال سنگ كم 

كه مطابق    ردي در دستور كار قرار گ  ييهااستيالزم است س   اعتقاد دارند   آنها  شوند.  يسازنه يدهند به
  ي شنهادهايو پ  هاه ي توص  متوقف شود.   ٢٠٣٥تا سال    يليبا سوخت فس  د يجد   ي آنها فروش خودروها

  ي گذارهيسرما  ش يدهد، گرچه اغلب آنها افزا  ش يرا افزا  ي نفت  يهاشركتفشار بر    تواند ي م  يآژانس انرژ
  IEA  كارشناسان  را در دستور كار دارند.   د يجد   ي بازارها  افتن يو    ريدپذ يتجد   يهاي انرژ  د يدر حوزه تول

  ن يو ا  )نفتي پيك(  دهيسطح رس  نيبه باالتر  ٢٠١٩نفت و گاز در سال  يمصرف جهان  كنند ي برآورد م
نفت و گاز به   ي برا  ي جهان  يكرونا تقاضا شيوعبه خاطر    ٢٠٢٠  سال  مصرف تكرار نخواهد شد. زانيم

  ن يا  با.  گذاشته است  شيدوباره رو به افزا  ي انرژمصرف    زانيم   رياخ  يها . در ماه افتيشدت كاهش  
درصد كمتر    ١٨نفت و گاز    يتقاضا برا   ٢٠٣٠در سال    كند ي م   ينيبشيپ  ي انرژ  يالمللن يهمه آژانس ب

ا  ٢٠٢٠از سال   و  برسد.   ٢٠٥٠كاهش در    زانيم   ن يباشد  تقاضا به    كاهشهمچنين    به سه چهارم 
هر بشكه    يبها  كنند ي منجر خواهد شد. كارشناسان برآورد م  ي جهان  ينفت در بازارها  ي سقوط بها

هر بشكه نفت خام در حال حاضر   يبها  .ابد يدالر كاهش   ٣٥به  ٢٠٣٠شمال سال   ياينفت برنت در
. ابد يي به نصف كاهش م گر يدهه د كيباشد كارشناسان درست  ينيبشي دالر است و اگر پ ٧٠حدود 
و    پيك گازي)(  دهيبه نقطه اوج خود رس   گريدهه د  كيتا    ز يمصرف گاز ن  شودي برآورد م  نيهمچن

انرژي عكس العمل گزارش اخير آژانس بين المللي    ردر براب  اليارو است  ژاپن  تقاضا رو به كاهش بگذارد.
ورد  مبخش انرژي فسيلي را    درخواست آژانس براي به صفر رساندن سرمايه گذاري درنشان داده و  

امل  ح. به عقيده ژاپن روش هايي براي كاهش مصرف ند و آن را ساده لوحانه خواند نكوهش قرار داده  
از جمله سياست گذاري  گيرد.    ربغير از منع سرمايه گذاري هم مي تواند مورد توجه قراژي  هاي انر
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ان  مهمترين نيروي پيشرمنيت انرژي ژاپن كه  براي بهتر استفاده كردن از انرژي و همچنين توجه به ا
  دبيرخانه اوپك نيز گزارش اخير   پن است.ابراي واردات به ژ  گازو  آن عرضه مداوم و بالانقطاع نفت  

 اگر سرمايه گذاران بخواهند از آن تبعيت نمايند. بنابر   ،آژانس را باعث بي ثباتي در بازار انرژي خواند 
ضدت با كشورهاي در  تيباني و معانظر اوپك براي رسيدن به توسعه پايدار در سطح جهاني نياز به پش

راين سرمايه  ب انهود است. بانرژي و كمتر كردن فقر انرژي كامال مش  ز تفاده بيشتر اس حال توسعه براي ا
    است. و كمتر توسعه يافته  مورد نياز كشورهاي در حال توسعه ،حامل هاي انرژي فسيليگذاري در 

صنايع  ، وضعيت برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) نبا پيشرفت در مذاكرات وين مربوط به كميسيو  -٢
پي گلوبال    اند   جهاني مورد بحث قرار گرفته است. شركت اس   آن بر بازار انرژي  ثيرفت و گاز ايران و تان

يكي از  اگر مذاكرات وين به نتيجه برسد،    دارد كه   هبا اهميت پالتس در بازار انرژي عقيد ناشر نشريه  
احتماال . در اين صورت  ايران خواهد بودعت نفت  صناالت متحده عليه  لغو تحريم هاي اي  آن  پيامدهاي

ايران به دوبرابر خواهد رسيد. هر چن اين راه مشكالتي نيز وجود دارد. توليد نفت  يكي از    د كه در 
عمر چاههاي نفتي متعارف ايران است كه عمدتا از قله نفتي خود گذر كرده اند. پس نياز به    مشكالت

هزينه  . نكته دوم  نفتي جديد براي توسعه مي باشد ، و مشخص نمودن حوزه هاي  ، اكتشافهمطالع
هزينه حمل و نقل و    كهترمينال نفتي خارك در شمال خليج فارس قرار داشته    انتقال نفت خام از 

است. در اين زمينه خط لوله انتقال نفت خام گوره    نسبت به ديگر نقاط جهان بيشتر  ه نفتكشهامبي
بيرون رفتن آمريكا  تا قبل از    ي تواند تا اندازه اي از هزينه هاي خريداران نفت ايران بكاهد.به جاسك م

برداشته شدن    انات گازي توليد مي نمود. ميليون بشكه نفت خام و ميع  ٤.٨ايران    ٢٠١٨در  از برجام  
  د يتول تاثير داشته باشد.    ٢٠٢١تحريم از ايران مي تواند بر روي بازارهاي جهاني در سه ماهه چهارم  

  د يهزار بشكه رس   ٣٩٣و    ونيل يم  ٢به    ياهزار بشكه  ٧٣  شيبا افزا  ٢٠٢١  ليدر ماه آور  رانينفت خام ا
راه اندازي مجدد  با توجه به حركت كند    اوپك قرار گرفت.   دكننده يتول  ن يچهارم  گاهيدر جا  ايران و  

  ٨٥٠حداكثر  ند  ماه دسامبر مي توا  ردتوليد از حوزه هاي نفتي پيش بيني پالتس آن است كه ايران  
  د. درميليون بشكه در روز برس   ٣.٥٥كند تا مجموع توليدش  هزار بشكه در روز به توليد خود اضافه  

با توجه به مصرف داخلي پااليشگاه شكه در روز نيز برسد.  ب ميليون  ٤.٥ايران مي تواند تا مرز   ٢٠٢٢
  ٢.٤تا    ١.٥در بازه اي مابين  در روز است، صادرات ايران  ميليون بشكه    ٢.١ه در حدود  كهاي ايران  

پااليشگاه   INGدر همين حال بگزارش شركت سرمايه گذاري    د. قرار گيرشكه در روز مي تواند  ب  ميليون 
سال اخير    ٢٤بر خالف ايران كه در  هاي هندي تمايل خود را به خريد نفت ايران اعالم كرده اند. هند  

، اكنون داراي شبكه وسيعي از پااليشگاه نهاده بود  انسياست نفتي خود را بر عدم توسعه پااليشگاه ب
شكه نفت در روز  ب  ميليون  ٤.٤٦هاي كوچك و بزرگ است. در ماه آوريل پااليشگاه هاي هند مقدار  

وارد هند كرده اند. اين مقدار   ل در همين ماه رشد نشان  بل قسادرصد نسبت به    ١٠براي تصفيه 
  همچنان نلفات بيشتري مي گيرد.   در هند  ١٩-ويد و دهد. اين در حاليست كه بيماري كمي
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سازمان براساس    ن يعضو ا  ١٣  دهد ي گزارش ماه مه اوپك نشان م   ن،يخبرآنال   ي گزارش خبرگزار   به -٣
تول هزار بشك  ٨٣و    ون ي ليم  ٢٥  ليدر ماه آور  ه يگزارش منابع ثانو هزار    ٢٦كردند كه    د يه نفت خام 

اساس گزارش ماه مه اوپك پس از    بر  هزار بشكه ماه مارس است.  ٥٧و    وني ليم  ٢٥از    شتريبشكه ب
هزار بشكه    ٩٢٠و    ون ي ليم  ٣روزانه    د يهزار بشكه، عراق با تول  ١٣٢و    ون يل يم  ٨روزانه    د يعربستان با تول
سازمان    نيا  دكنندهيتول  نيچهارم  گاهيدر جا  رانيزار بشكه اه  ٦١٤و    وني ليم  ٢روزانه    د يو امارات با تول 

هزار بشكه در    ٦٧هزار و    ٨١  ب يبه ترت  ليدر ماه آور  ي ب ينفت خام ونزوئال و ل  د يتول  قرار گرفته است.
نمودار زير از پالتس وضعيت ايران    اعضا بوده است.  ن بيدر    د يكاهش تول  ن يشتريكه ب  افتيروز كاهش  

  و آينده آن را در بخش نفت نشان مي دهد.

  
  بشكه   هزار   ٤٦٠  و   ميليون   ٩٦  را   ٢٠٢١  سال  براي   نفت   جهاني   تقاضاي  خود   مه   ماه   گزارش   در   اوپك -۴

.  است  ٢٠٢٠  سال  از  بيشتر  درصد   ٦.٥٨  معادل  بشكه  هزار   ٩٥٠  و  ميليون  ٥  كه  كرد  اعالم  روز   در
  ويروس   شيوع  به  مربوط  توجه  قابل  هايابهام  به  نسبت  هشدار  وجود  با  تقاضا  بهبود  به  اوپك  بينيخوش 
  حفظ   نفت   هايقيمت  بر   آن   منفي   تأثير   و   هند   در   ١٩-   كوويد   بحران   به   نسبت   نگراني   و   كرونا   گير همه
  ٢٩٠  و   ميليون  ٩٣  ترتيب   به   را   چهارم  تا   نخست  ماه   سه  براي   نفت   جهاني  تقاضاي  اوپك .  است  شده
  ٩٩  و  روز  در  بشكه   هزار  ٩٠  و  ميليون  ٩٧  روز،   در   بشكه  هزار  ٧٩٠  و  ميليون  ٩٤  روز،  در  بشكه  هزار
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  آوريل   ماه  نشست  در  متحدانش  و  اوپك.  است  كرده   بينيپيش   روز   در  بشكه   هزار   ٧٤٠  و   ميليون 
  هزار   ٣٥٠  بشكه،  هزار  ٣٥٠  ترتيب  به  ژوئيه  و  ژوئن  مه،  هايماه   در  را  نفت  روزانه  توليد   كردند   موافقت

  ميليون   يك  داوطلبانه   كاهش  ژوئيه  ماه   تا   نيز   عربستان   و  دهند   افزايش  بشكه   هزار   ٤٥٠  و   بشكه
 .كند   بازار وارد را  خود ايبشكه

رياست جمهوري ترامپ در    دولت بايدن در آمريكاتصميم گرفت تا تحريم هاي وضع شده در دوره -۵
  ، ي سيو سوئ  يآلمان  يشركت ها  هيعل  كايآمر  ميدر پس از تحرلغو كند.  را    ٢نورداستريم    ه مورد خط لول
  ي و حوزه گاز  امال ي  رهيخط لوله كه گاز شبه جز  ن يافتاد. ا  ق يبه تعو  ٢ميقطعه نورداستر   نيساخت آخر

كند، در    ي به آلمان صادر م   ك يبالت  ي ايبستر در  ق يو از طر   ورگ را به سنت پترزب  ه ياشتوكمان روس 
  كا يدولت آمر  مي بخش از ساخت آن مورد تحر  ن يدر آخر  ده، يدرصد ساخت به اتمام رس   ٩٥  كهيحال

  DNV GL  سكي ر  تيريگازپروم است. شركت مد   ي خط با شركت روس   ني ساخت ا  ي قرار گرفت. رهبر 
  ل يرا به دل ٢ م يخط لوله نورداستر يابيارز ي بر رو  خود كه كار   د يگو  ياست، م يشركت نروژ  ك يكه 
كننده    ه يته  اي سازنده خط و    ي عالوه بر شركت ها  كاي. آمر بودمتوقف كرده    كا يآمر  م ي از تحر  ينگران

اول برا  ايو    هيمواد  برا  ايكننده خدمات و    ه ي ته  يخط، شركت ها  يساخته شده    ي ارتقا  يامكانات 
. قرار بود  ه بودقرار داد   م يتحر  ن يمشمول ا  زي خط استفاده كنند را ن  ن يا  دركه    يكه وسائل  يي ها  يكشت

  ي تمام شده و گاز صادرات  ٢٠٢٠دالر در اوائل    ارد يلي م  ١١.٢به اندازه    يا   نهيكه ساخت خط لوله با هز
در    راتييكه با تغ  دوارند يام   يمقامات آلمانحاال  گردد.    ليتحو  هيهمسا  يبه آلمان و از آنجا به كشورها 

از    دولت بايدن در پسگردد.    ياتيخط عمل  ن يا  ٢٠٢١مشكل حل شده و تا تابستان    نيد ايكاخ سف 
  آلمان را بهبود اروپا و بخصوص    با سفر اروپايي آنتوني بلينكن به اروپا در صدد است تا روابط خود  

  بدون شك برداشتن تحريم ها چراغ سبزي به روسيه هم مي تواند تلقي شود.  بخشد.

 


