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  پايش بازار انرژي  
  
  

 
      

    پويايي هاي بازار:

دالر بر هر ميليون بي تي يو رسيد. در هفته آينده  ٢براي اولين بار در ده سال گذشته به كمتر از  طبيعي قيمت گاز -١
بازار نفت مجددا به وضعيت قبل از تنش هاي اخير در خاورميانه برگشت. يعني مقدار اين موضوع را بررسي مي كنيم.  

امضاي  نرسيد. اين بدان معناست كه ٢٠١٩به كمتر از پايان سال  قيمت اما ،عرضه بيشتر از تقاضاست و بازار ضعيف
نيروي محركه اين افزايش قيمت  ٢٠٢٠ژانويه  ١٥در  توافق مابين چين و آمريكا در مورد تعرفه تجاري در فاز اول

از شركت ميليارد دالر نفت و گاز  ٥٢مطابق اين توافق، چين متعهد شده است در عرض دو سال به اندازه بوده است. 
در همين از خريدهاي انرژي چين از كشورهاي خاورميانه و آفريقا كم خواهد شد.    پسهاي آمريكايي خريداري نمايد.  

درصد  ٦.١سال اخير يعني  ٣٠كه رشد توليد ناخالص داخلي چين به پائين ترين سطح خود در  حال گزارش شده
 رسيده است.

، اارائه آمارهايي از شرايط مناسب اقتصادي آمريك ،ابتكار اوپك پالس ن در جهت افزايش قيمت نفتچي در كنار عامل -٢
. اما در هفته گذشته عالوه بر بودبيني ايجاد شده بين فعالين بازار باعث ادامه يافتن روند افزايش قيمت شده خوش و 

نفتي آمريكا نيز باعث ادامه  هايوردهآام و فركاهش نسبي تنش در خاورميانه، انتشار گزارش افزايش ذخاير نفت خ
. همچنين بخشي از اين كاهش قيمت نيز ناشي از واكنش بازار به شديافتن روند كاهشي قيمت نفت در روزهاي اخير  

 رشد ناگهاني قيمت در روزهاي گذشته بود.
مي تواند باعث  ٢٠٢٠نويس سند استراتژي انرژي اعالم كرد كاهش عرضه نفت خام در وزارت انرژي روسيه در پيش -٣

ولي در همين سند آينده تيره تري براي تقاضاي نفت پيش بيني شده است. طبق اين پيش  شود.  افزايش قيمت آن
افزايش يابد. روسيه آشكارا با نوسانات قيمت   ٢٠٣٠شود و شايد قبل از  هاي آينده كند ميبيني، تقاضاي نفت در سال
تر از حد فعلي بسته است. پايينكند و بودجه ساالنه خود را بر اساس قيمت نفتي بسيار نفت محتاطانه برخورد مي

قيمت نفت هر چه باشد وزارت انرژي   دالر در هر بشكه بود. ٤١.٦٠روسيه حدود  ٢٠١٩مبناي قيمت نفت در بودجه 
ميليون بشكه در روز يا كمي باالتر از آن باشد.  ١١.٢برابر با  ٢٠٢٤روسيه انتظار دارد ميانگين كل توليد اين كشور تا 

دهد مسكو گذاري روسيه نشان ميهمان سطح توليدي است كه روسيه براي سال گذشته ثبت كرد. اين قيمت اين
عليرغم نقش كليدي مسكو . انتظار ندارد توليد نفت طبق قراردادي كه با اوپك بسته شده ، كاهش بيشتري پيدا كند

به باالترين حد از  ٢٠١٩عانات گازي روسيه در توليد نفت و مي ،ك پالسدر حمايت از قرارداد كاهش توليد ائتالف اوپ 
ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي توليد  ١١.٢٥روزانه  ٢٠١٩زمان فروپاشي شوروي سابق رسيد. اين كشور در 
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ركورد جديد در توليد نفت روسيه نشان    بيشتر است.  ٢٠١٨نفت توليد شده در    ميليون بشكه  ١١.١٦كرده است كه از  
بيش از سهميه اش طبق اين قرارداد  ٢٠١٩، بيشتر روزهاي ك پالساز مهمترين شركاي قرارداد اوپ دهد يكي مي

 نفت سهم ،شركت هاي نفت روسيه مخالف ادامه كاهش توليد هستند و اعتقاد دارند اين كاهش توليد كرده است.
روسيه  .مي باشدي هاي روسهاي توسعه اي شركتطرح مانعي در برابر دهد وشيل آمريكا را در بازار نفت افزايش مي

و بحران خط لوله نفت آلوده در  ٢٠١٩دليل عدم تبعيت از قرارداد كاهش توليد را شرايط سخت زمستان در اوايل 
روسيه در اجالس ماه گذشته   بهار و نياز به افزايش توليد پس از آن و همچنين افزايش توليد ميعانات گازي اعالم كرد.

هزار بشكه در روز كاهش دهد. روسيه  ٧٠، ٢٠٢٠يد نفت خود را در سه ماهه اول اوپك و متحدانش توافق كرد تول
حذف ميعانات گازي  مطابق با توافق توليد كرده است.  ميعانات گازي را از سهميه اش كنار گذاشت كه نشان مي داد

بل قبول تر باشد. اوپك از محاسبه توليد نفت روسيه باعث شد ميزان تبعيت اين كشور از قرارداد براي سران اوپك قا
كابينه دولت روسيه به رياست دميتري در همين حال  توليد كنندگان را به رعايت سهميه شان ملزم كرده است.

گذشته از سمت خود استعفا داد. ميخائيل ميشوستين رئيس سازمان مالياتي روسيه به عنوان گزينه   هفتهمدودف 
ه فرصت خواهد داشت كه وزراي پيشنهادي را به پارلمان معرفي وزيري معرفي شده است. وي يك هفتجديد نخست

نمايد. استعفاي مدودف پس از آن صورت گرفت كه والديمير پوتين رئيس جمهور پيشنهاداتي را جهت اصالحات 
سياسي در اين كشور مطرح نمود. اصالحاتي كه نقش پارلمان و احزاب را در سيستم سياسي روسيه افزايش داده و 

جمهور اختيارات ويژه در حوزه نظامي و انحالل كند. اما همچنان رئيسوزير را به دوما واگذار ميانتخاب نخست   اختيار
كند و طبق قانون اساسي دولت را حفظ خواهد كرد. پوتين چهارمين و آخرين دوره رياست جمهوري خود را سپري مي

اين مسئله مي تواند بر بازار انرژي تاثير بگذارد. گرچه شركت هاي سمت خود را واگذار خواهد كرد.  ٢٠٢٤در سال 
بزرگ نفت و گاز روسيه در ظاهر بصورت خصوصي و با قوانين تجارت اداره مي شوند، اما ترديدي نيست كه پوتين بر 

گيري هاي آنها نفوذ مستقيم دارد. اكثر مديران اين شركت ها در گروه اليگارش و در ميان دوستان و نزديكان   تصميم
 پوتين، مدودف و ميشوستين دسته بندي مي شوند.

دالر در هر بشكه براي نفت برنت در  ٦٤.٥٠تا  ٦٠.٦٥بانكهاي سرمايه گذاري و تحليل گران براي قيمت  بينيپيش -۴
با توجه به قرارداد جديد كاهش توليد اوپك، قيمت نفت ساكس سال آينده ميالدي به تدريج تحقق مي يابد. گلدمن 

دالر در هر  ٦٤.٥٠تا  ٦٠ قيمت را  پي مورگانكند. جي بيني ميدالر در هر بشكه پيش ٦٣تا  ٦٠بين  ٢٠٢٠را براي 
همچنين .  مي داند  دالر در هر بشكه  ٦١تا    ٥٥.٥٠  آمريكا اين قيمت را مابين  . اداره اطالعات انرژيحدس مي زند  بشكه

زند با آغاز اجراي قوانين سازمان بين عليرغم پيش بيني افزايش ذخاير جهاني نفت، تخمين مي اين مركز مي گويد
، فعاليت پااليشگاهي در سال آينده سه درصد ٢٠٢٠در ي در مورد سوخت با حداقل گوگرد كشتي ها دريانورد المللي

دالر در هر بشكه برسد و بعد تا پايان   ٦٥به    ٢٠٢٠تس پيش بيني مي كند قيمت نفت برنت در اوايل پال  افزايش يابد.
دالر و  ٦٠.٦٥كند قيمت نفت برنت برابر با ني ميبيدالر كاهش يابد. وال استريت ژورنال پيش ٦٠سال تا حداقل 

كند نفت خام برنت در سه ماهه اول سال بيني مييش مورگان استنلي دالر باشد. ٥٥.٦٨برابر با  WTIقيمت نفت 
گران  نظرسنجي از تحليلطي يك  رسد. رويترزدالر در هر بشكه مي ٦٠دالر رسيده و پس از آن به  ٦٢.٥٠به  ٢٠٢٠

 دالر براي سال آينده نشان داد.  ٦٢.٥٠انان (قبل از جلسه اوپك، در اواخر نوامبر) برنت را به طور متوسط و اقتصادد
دالر در هر  ١٢٥سال پاياني يك دهه آشفتگي در بازارهاي نفت است. طي اين دهه قيمت نفت برنت از اوج  ٢٠١٩ -۵

آشفتگي هاي ژئوپليتيكي،  ، نوسان داشت.٢٠١٦دالر در هر بشكه در ژانويه  ٣٠تا پايين ترين حد  ٢٠١٢ر بشكه د
رشد اقتصادي، افزايش توليد نفت شيل آمريكا و سياست هاي مختلف اوپك براي تعيين روند قيمت نفت دهه اي را 

شود، عوامل اصلي تعيين آغاز مي ٢٠٢٠تس، در دهه جديد كه با به گفته پال  به تصوير كشيد كه رو به پايان است.
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شرايط اقتصاد جهان، رشد توليد و صادرات نفت آمريكا و اتحاد اوپك و   ت شبيه به دوره گذشته است.كننده قيمت نف
افزايش درگيري  تاثير خواهند گذاشت. ٢٠٣٠توليد كنندگان غير اوپك به رهبري روسيه همچنان بر قيمت نفت تا 

ت از جمله ايران و ونزوئال هم بخش هاي تحريمي آمريكا عليه توليد كنندگان اصلي نفهاي ژئوپليتيكي و سياست
از نظر تقاضا، افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در تركيب انرژي    عرضه بازار را طي چند سال آينده شكل خواهد داد.

تقاضا براي سوخت هاي فسيلي را در توليد برق و نفت را    و باال رفتن استفاده از خودروهاي برقي، تا حد زيادي جاي
در حمل و نقل خواهد گرفت. افزايش نگراني هاي جوي هم بر تصميمات جديد براي سرمايه گذاري در توليد سوخت  

   تاثير خواهد گذاشت.   هاي فسيلي
رصد افزايش در صادرات اين د ٦٠ميشوند كه با  ٢٠٢٠آمريكا در حالي وارد  (LNG) صادركنندگان گاز طبيعي مايع -۶

، ركورد زده اند ولي افزايش نگراني در مورد ضعيف شدن تقاضا و رقابت شديد مي تواند مانعي در ٢٠١٩محصول در 
در آمريكا راه اندازي شد. اين  ٢٠١٩چهار تاسيسات جديد انتقال گاز طبيعي مايع در  برابر آنها در سال جديد باشد.

به نظر مي رسد گاز طبيعي  رگترين صادر كننده گاز طبيعي مايع در جهان خواهد شد.تبديل به بز ٢٠٢٤كشور تا 
آلمان اعالم   مايع جايگزيني براي كشورهاي آسيايي است كه نيروگاه هاي برقشان وابسته به سوخت ذغال سنگ است.

هاي عي مايع در سالصادرات گاز طبي ديگر هيچگونه توليد و يا مصرف ذغال سنگ نخواهد داشت. ٢٠٣٨كرد كه تا 
ماهيت بي ثبات بازار  اخير از قطر، استراليا و آمريكا، سه صادر كننده بزرگ اين محصول در دنيا افزايش يافته است.

در اوايل سال جاري ميالدي آشكار بود، زمستان گرم در آسيا تقاضاي سوخت را كاهش داده و باعث شد واردكنندگان 
 روپا برگردانند. آسيايي محموله ها را به سمت ا

ميليون تن ال ان جي به كويت به امضا  ٣ساله براي عرضه ساالنه  ١٥شركت دولتي نفت قطر اعالم كرد، قراردادي  -٧
شركت قطر پتروليوم در بيانيه اي مشترك با كويت پتروليوم اعالم كرد، تحويل محموله هاي ال ان جي   رسانده است.
آغاز خواهد شد تا به تامين نياز رو به افزايش اين كشور به انرژي به ويژه در بخش  ٢٠٢٢كويت در سال  به بندر الزور

 ٢٠٢٧قطر، بزرگترين عرضه كننده ال ان جي جهان قصد دارد توليد ال ان جي خود را تا سال  توليد برق كمك كند.
يت گفت، اين قرارداد به كويت كمك مي كند تا خالد الفاضل، وزير نفت كو ميليون تن افزايش دهد. ١٢٦ميالدي به 

مقررات خود در زمينه استفاده از منابع كم آالينده انرژي را اجرا كند و به كاهش آالينده ها و بهبود كيفيت هوا در 
 .اين كشور كمك خواهد كرد.

هاي خدمات وكار شركتفدرال رزرو داالس در گزارش تحقيقات انرژي خود اعالم كرد با بدتر شدن دورنماي كسب -٨
فعاليت و اشتغال در بخش نفت   كاهش دهند.  ٢٠٢٠هايشان را در  ها قصد دارند هزينهميادين نفتي، حدود نيمي از آن

ماهه چهارم سال جاري ميالدي در منطقه داالس آمريكا با ركود مواجه شده بود. اين منطقه شامل و گاز در سه
ر اكثر روزهاي سال قيمت نفت آمريكا د شود.بزرگترين ميدان نفتي شيل حوزه پرمين در تگزاس و نيومكزيكو مي

 ٣٦هاي انرژي بودجه خود را كاهش دهند. حدود دالر در هر بشكه بود كه باعث شد بسياري از شركت  ٦٠كمتر از 
درصد  ٦قيمت نفت آمريكا  درصد توليدكنندگان نفت و گاز قصد دارند بودجه خود را در سال آينده پايين بياورند.

هاي خدماتي آنها دالر رسيده است ولي توليدكنندگان نفت و شركت ٦١.٧٢نسبت به ماه گذشته افزايش يافته و به 
 ٥٤اي  روي نفت بشكه  ٢٠٢٠كنند در نظر دارند بودجه خود را در  كه تجهيزات و نيروي كار ميادين نفتي را تأمين مي

  دالر ببندند. ٥٥و 
از شده است ولي رسيدن به توليد كامل وزارت نفت عراق اعالم كرد فعاليت در ميدان نفتي ناصريه در جنوب عراق آغ -٩

دي) وارد اين ميدان نفتي شدند و كاركنان   ٧معترضان در روز شنبه (  در اين ميدان نفتي تا دو روز طول خواهد كشيد.
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را مجبور كردند تا برق را از ايستگاه كنترل قطع كنند، به اين ترتيب توليد در اين ميدان نفتي با ظرفيت توليد روزانه  
 .هزار بشكه متوقف شد ٨٥ا ت ٨٠
گرچه در پس از حمله موشكي ايران به پايگاه عين االسد دولت امريكا تحريم هاي عليه ايران را افزايش داد، اما -١٠

چين همچنان از ايران نفت خام و ميعانات گازي وارد مي كند. در پس از توافق چين و آمريكا براي كاهش تعرفه هاي 
يگر، وزير خارجه آمريكا ادعا نمود كه صادرات نفت ايران به چين به صفر سيده است. تجاري بر روي كاالهاي يكد

 ) ٢٠١٩نيمه دوم  هزار بشكه در روز (در ٢٥٠واردات نفت از ايران به اندازه  ااكنون پالتس گزارش مي دهد كه چين ب
 ادامه مي دهد. 

 


