
    دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠ مهر  ١٧ هشنب

  

١ 

  پايش بازار 
  

  
  

 پويايي هاي بازار 
 

نفت خام برنت در بازار بورس لندن براي    امروز صبح    .بازار باز هم افزايش يافتقيمت نفت خام در   -١
قيمت نفت خام وست تگزاس    ر بشكه به فروش رسيد.هدالر    ٨٢.٣٩به قيمت    دسامبر تحويل در ماه  
قيمت نفت وست  در روز جمعه    .معامله شد در نيويورك  دالر هر بشكه    ٧٩.٣٥به    امروز  اينترمدييت نيز 

تاكنون بي نظير بوده    ٢٠١٤دالر هر بشكه گذشت. واقعه اي كه از    ٨٠از مرز    تگزاس اينترمدييت
هر بشكه به   ر دال ٣٧همين نوع نفت خام به قيمت منهاي    ٢٠٢٠است. فراموش نكنيم كه در آوريل  

  دالر هر ميليون بي تي يو در هنري هاب رسيد   ٥.٥٧به    امروزگاز طبيعي نيز  قيمت  فروش مي رسيد.  
در همين حال با  همچنان قيمت باال محسوب مي شود. سنت از هفته گذشته كمتر ولي  ٥كه حدود 

، ژاپن اعالم كرده است كه براي  و كره  توجه به باال رفتن عجيب قيمت گاز طبيعي در ساحل ژاپن
ه انرژي  از  بيشتر  را مجددا فعال مي كند.استفاده  نيروگاه هاي هسته اي خود  تجديدپذير  در    اي 

معادل با يك بشكه نفت حدود يك سوم قيمت نفت خام بود، در چند  حاليكه در گذشته قيمت گاز  
  دالر هر بشكه بود!  ٢٠٠ل نفت براي گاز معادل حدود  دروز گذشته در اروپا قيمت معا

 

 تفسير هفته 

در اين راستاست كه زمستان سختي در پيش است. هم احتمال سردتر شدن  جو رواني در بازار نفت   -٢
هوا در مقايسه با سالهاي قبل و هم كمبود عرضه گاز طبيعي باعث شده است كه كشورها در فكر  

دراروپا تالش كشورها    انبارسازي نفت و مشتقات آن تا قبل از شروع زمستان در نيمكره شمالي باشند.
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قيمت گاز طبيعي حمل شده به وسيله خط لوله و هم    ن كردن گاز باعث باال رفت  براي واردات و انبار 
شاخص در بندر رتردام  بطوري كه قيمت گاز طبيعي  .  بصورت ال ان جي تحويل در بنادر شده است

صادرات گاز روسيه به اروپا از مسير اوكراين  است.    ٢٠٢١برابر قيمت آن در ابتداي سال    ٥در امروز  
كه ساخت آن به پايان رسيده است، در انتظار    ٢استريم  ه گاز نوردكاهش يافته، در حاليكه خط لول

آلمان   تنظيم گر در  نهاد  باقي مانده است.  مجوز دولت جديد آلمان و  رئيس جمهور  بدون فعاليت 
داده  روسيه به كشورهاي اروپايي در مورد بيشتر كردن صادرات گاز طبيعي خود به اروپا اطمينان  

از سالح انرژي براي پيشبرد مقاصد سياسي  ، اما كمتر كسي باور مي كند كه روسيه در موقع مقرر  است
بردن تحريم ها  از ميان  از جمله  نبرد.ي  خود  بكار  با  چدر آسيا بخصوص در    اروپا عليه روسيه  ين 

ها از گاز به فرآورده هاي نفتي سوئيچ كرده اند كه اين  باالرفتن قيمت گاز طبيعي، برخي از نيروگاه 
الكتريسيته    در بخش هايي از چين همچنان كمبود   شده است.  خود باعث باالرفتن بيشتر تقاضا در بازار

دولت چين به شركت هاي دولتي دخيل در امر انرژي در اين كشور دستور    وخاموشي برق جاري است.
داده است كه از هر راه و با هر قيمتي مسئله عرضه انرژي در فصل زمستان را ايمن و بدون ريسك  

تقاضاي نفت خام بصورت كلي در  ريستاد انرژي معتقد    .سازند  است كه در صورت ادامه اين روند، 
باالتر خواهد رفت. قيمت نفت در    جاري  سالوز در دسامبر  ر  ميليون بشكه در   ١٠٠سطح جهاني از  

اما كشش قيمتي نفت باعث خواهد شد كه مصرف نفت مجددا    ،تگذش خواهد    دالر   ٨٠اين صورت از  
 كاهش يابد.

هزار نفر جديد    ١٩٤بازار شغلي در ماه سپتامبر دلگرم كننده نبود. در اين ماه تنها  در اياالت متحده   -٣
اما آمار نشان از بيشتر شدن    .ميليون نفر همچنان بيكار هستند   ١١مشغول بكار شدند، در حاليكه  

قيمت برابري دالر در برابر ارزهاي ديگر تضعيف شده و اين   فعاليت اقتصادي در اين كشور مي دهد.  
دگان آمريكايي مي بايد قيمت باالتري را براي كاالهاي وارداتي پرداخت  ن بدان معناست كه مصرف كن

در همين حال ر اياالت متحده از خارج از كشور وارد مي شود.  ابازنمايند. اكثر كاالهاي موجود در  
عرضه ناشي  تر از متوسط آن در سال گذشته است. يعني اختالل  توليد نفت در آمريكا همچنان پايين

  انرژي آمريكا   وزيردر همين حال  از توفان آيدا هنوز در اطراف خليج مكزيك كامال برطرف نشده است.  
پالس گفت كه بعيد نيست از ذخائر استراتژيك آمريكا  انرژي اوپك   بل از اجالس وزراي نفت و قدر روز  
 ز اجالس اوپك+ خاطرنشان ساختيلون بشكه روانه بازار شود. اما وزارت انرژي امريكا پس ام  ٦٠مقدار  

ذخائر استراتژيك    ، بر آن نيست كه براي مبارزه با باال رفتن قيمت نفتاكنون  كه سياست اين كشور  
را به بازار روانه كند.  SPRنفت ( در عوض مشخص شده است كه در روزهاي اخير ذخائر تجاري  ) 

 ميليون بشكه رسيده است. ٤٢١آمريكا تقويت شده و به 
س در جلسه هفته گذشته خود به همان مقداري كه در گذشته توافق كردند بر عرضه نفت  پالاوپك -۴

پالس مبني  بنظر مي رسد كه اقدام اوپك در ماه نوامبر.  هزار بشكه در روز  ٤٠٠يعني تنها  : خام افزود
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عرضه در حال رشد است بدان معناست    شباالنبردن عرضه در بازاري كه بخش تقاضا بيشتر از بخ   رب
مقدار توليد و عرضه  كه مجموعه اوپك+ بخصوص روسيه و عربستان سعودي مايل نيستند كه سالح  

نفت خام را در بازار هاي رقابتي جهان و در آستانه كنفرانس تغييرات اقليمي در شهر گالسكو از دست  
در    پالس جالب است كه يك روز قبل از اجالس گالسكو، وزراي نفت و انرژي مجموعه اوپك  بدهند.  

 قرار است كه مجددا بازار را رصد و تصميم گيري كنند. ٢٠٢١نوامبر  ٤
از مسئوالن شركت نفت عربستان موسوم به آرامكو مي گويد كه كمبود گاز طبيعي در نقاط   -۵ يكي 

هاي  كه از آن فرآورده هايي توليد مي شود كه مي تواند نيروگاه مختلف جهان تقاضا براي نفت خام  
 به جريان بيندازد، را افزايش مي دهد.  توليد برق را 

ميليون دالر بيشتر از    ٧٠٠مقدار    ٢٠٢٠موبيل گزارش داده است كه در سه ماهه سوم  شركت اگزان  -۶
امر گران شدن قيمت گاز طبيعي است.   اين  سه ماهه دوم سود خالص داشته است. يكي از داليل 

 فعال است.موبيل در صنايع گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) اگزان 
توليد ناخالص داخلي  شركت رتبه بندي ريسك فيچ در آخرين گزارش خود پيش بيني كرده است كه   -٧

)GDP(    نسبت    درصد   ٤.٢مقدار    ٢٠٢٢درصد و در   ٥.٧،  ٢٠٢١بصورت متوسط در سطح جهاني در
رشد خواهد داشت. به دليل رشد استفاده از انرژي هاي پاك پيش بيني مي شود كه    به سال قبل 

بوده و به همين  كمتر    ٢٠٢١از    ٢٠٢٢مقدار تقاضا براي انرژي هاي فسيلي بخصوص نفت خام در  
ني مي شود. جدول زير آخرين پيش بيني ها از قيمت نفت  دليل قيمت نفت خام نيز كمتر پيش بي

. همان طور كه مالحظه مي شود  شركت هاي مشاوره اي و آژانس هاي دولتي استتوسط برخي از  
از نظر  تر نيست. يعني قيمت نفت خام فعلي  الر باالد  ٧٥تخمين ها از    پيش بيني قيمت ها در همه 

 كارشناسان نمي تواند در دراز مدت پايدار باقي بماند. 
  

   ٢٠٢  ٢٠٢٣  ٢٠٢٢  ٢٠٢١۴  ٢٠٢۵  
١  Fitch Solutions Country Risk ٧٠  ۶٧  ۶٧٣  ٧٠  ٨  
٢  Bloomberg Consensus ۶٩  ۶۶ ۵  ۶۶  ٧٠  ۶۵ ٧  
٣  Energy Information Agency (EIA) ۶٨ ۶١  ۶۶ ٠۴  -  -  -  
۴  Standard Charter ٧١  ۶٧  -  -  -  

   
 


