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  پويايي هاي بازار 
دالر    ٤١.٦٠به قيمت    تير  ٥  پنجشنبه  در    ،معامله مي شد   هر بشكه   دالر   ٤٢از هفته گذشته كه برنت با قيمت  

نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز  .   دالر رسيد   ٤٠ه و در روز جمعه به زير  براي تحويل در ماه اوت رسيد 
و قله زدن   ١٩-وضعيت شيوع كوويد  .دالر معامله مي شود ٣٨ه و اكنون دالر رسيد  ٣٩.١٩به  دالر ٣٩.٣٦ از

  مجدد تلفات در آمريكا، نگراني از ضعيف شدن تقاضا را شدت بخشيده است.  
 

 تفسير هفته 
اين سازمان مطابق نمودار زير در حوادث و  در هفتاد و پنجمين سال تاسيس ملل متحد هستيم.  -١

در برخي  جنگ ايران و عراق). به (از جمله در پايان دادن  اتفاقات متعددي نقش آفرين بوده است
(مانند حمله آمريكا به عراق   شوراي امنيت ملل متحد نتوانست كاري از پيش ببرداز تحوالت هم 

ي اخير، بخصوص در پس از فروپاشي شوروي  تحوالت سالها بدون مجوز شوراي امنيت).  ٢٠٠٣در 
و يك جانبه گرايي اياالت متحده، احتمال به بن بست كشيده شدن سازمان ملل را تقويت نموده  

براي ما ايرانيان، هر زمان كه با اركان اين سازمان همكاري نموده ايم، توانسته ايم به  است. 
ت كم گرفته ايم، دچار آسيب در منافع ملي  موفقيتهايي نايل شويم. هر زمان هم كه نقش آن را دس 

 .٢٠٢٠تا   ١٩٤٥گشته ايم. نمودار زير خالصه ايست از روند تحول سازمان ملل متحد از  
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بيشتر    ٢٠٢٠بنابر گزارش آخرين گزارش صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي جهاني در سراسر   -٢
است. اين گزارش    ٢٠٢٠بل در آوريل  درصد كمتر از پيش بيني ق   ١.٩درصد نخواهد بود كه    ٤.٩از  

داراي پيامدهاي عميقتري بر اقتصاد جهاني است. اين بيماري، عدم   ١٩-نشان مي دهد كه كوويد 
 قطعيت ها را براي پيش بيني آينده، بيشتر كرده است.   

درصد نسبت  ٦ ،٢٠٢٠بنابر گزارش آژانس بين المللي انرژي، تقاضاي جهاني براي انرژي در سال  -٣
سال گذشته است. سقوط در تقاضاي   ٧٠اين بزرگترين كاهش در طول  به سال قبل افت مي كند. 

منابع هيدروكربوري بيشتر از انرژي هاي تجديدپذير است. همچنين در ميان منابع هيدروكربوري،  
  درصد كاهش نسبت به  ٤،  ٢٠٢٠ذغال سنگ بيشترين كاهش را خواهد داشت. گاز طبيعي در 

مجددا مصرف آن افزايش خواهد يافت. قيمت گاز طبيعي آنچنان    ٢٠٢١خواهد داشت، اما در    ٢٠١٩
ارزان شده كه بدون محاسبه پيامدهاي زيست محيطي هم تبديل سوخت ذغال سنگ به گاز براي  

درصد خواهد بود كه از ركود اقتصادي   ٥توليد برق اقتصادي است. بخش برق داراي كاهشي برابر 
درصد خواهد داشت، اما انرژي هسته اي   ٨ا كنون بي سابقه است. نفت خام كاهشي براير ت ١٩٢٩

 كمي در تقاضا خواهد بود.   داراي كاهش
چين در تامين نفت خام وارداتي خود به دنبال كشف فروشندگان جديد است. از ابتداي ماه ژوئن،   -۴

نفت خام جديدي را به آنگوال  شركت نفت آنگوال اعالم كرد كه خريداران چيني سفارش محموله 
رئيس  يكي از داليل اين امر مي تواند آن باشد كه آينده آنگوال چندان مشخص نيست.  نداده اند.

. بجاي آن چين اكنون مايل است بودبر مسند قدرت تكيه زده    ٢٠١٧  تا  ١٩٧٩جمهور اين كشور از  
يگر آنگوال براي انجام پروژه هاي  از طرف دكه از روسيه، نيجريه و گويان نفت بيشتري وارد كند. 

ميليارد دالر از چين وام گرفت. قرار بود كه اين مبلغ به تدريج بصورت فروش نفت توسط    ٢٠خود  
آنگوال به چين پرداخت شود. اكنون با كمتر شدن خريد نفت چين از آنگوال مشخص نيست كه  

ند كه در پس از فرونشستن گرد و  اين نظر  برخي از منابع برتكليف بدهي هاي آنگوال چه مي شود.  
غبار ناشي از رقابت عربستان سعودي، روسيه و اياالت متحده، مشخص شده است كه اين چين  

است. اين كشور بلحاظ ژئوپلتيكي،    ١٩-است كه برنده واقعي جدال قيمت ها در پس از ظهور كوويد 
ده و مي تواند امنيت انرژي  دسترسي هاي متعدد به توليد كنندگان نفت و گاز هم اكنون پيدا كر

 خويش را مستحكم سازد. 
دالر    ١.٤٨٢قيمت گاز طبيعي در هنري هاب، شبكه معامالت گاز آمريكاي شمالي در روز جمعه به   -۵

درصد از روز قبل كمتر بود   ٧براي هر ميليون واحد حرارتي بريتانيا (بي تي يو) رسيد. اين قيمت 
دالر   ١.٥٠ا كنون سابقه نداشته است كه قيمت گاز از ت ١٩٩٠از درصد از دو هفته قبل.  ١٨و 

سال  . توليد متعارف گاز را دچار اشكال مي كند حجم انبارهاي مملو از گاز طبيعي پايينتر بيايد. 
همچنين مصرف گاز طبيعي در بعد از شيوع  دالر بود.    ٢همين روزها قيمت گاز باالتر از    گذشته در 
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به كمترين حد در  به اروپا و آسيا ه و صادرات ال ان جي از آمريكا كرونا هنوز به حالت اول بازنگشت
به گفته مدير مالي شركت بزرگ روسي نواتك، در ماه ژوئن  سال اخير رسيده است.  ١٠طول 

محموله ال ان جي توسط اين شركت لغو شده است. علت آن عدم   ٤٥سفارش خريد از آمريكا در 
از توسط مشتريان و گرم شدن زودتر هوا در اروپا ذكر  وجود مشتري به دليل كمتر مصرف شدن گ

 شده است. 
ي براي توليد نفت غيرمتعارف شيل به  يقيمت پايين نفت و كنار كشيدن برخي از شركتهاي آمريكا -۶

مريكا در صنعت نفت  آ  دليل هزينه باال، روسيه را به برنامه ريزي استراتژيك براي جايگزين نفت
وق هايي براي شركت هاي انرژي جهت فعالتر شدن در صنايع نفت  دولت روسيه مشكشانده است. 
حوزه هاي قديمي درنظر گرفته است. زيرا  حوزه هاي نفت و گاز جوان تر بجاي  ينيو گاز و جايگز

روسيه مي داند كه در زمان باالرفتن قيمت نفت، عربستان و آمريكا مي توانند سريعتر از روسيه  
براي راه اندازي تاسيسات غيرفعال خود اقدام نمايند. اكثر حوزه هاي نفتي روسيه در مناطق سردسير  

دو بانك روسي  بيشتري از سطح زمين قرار دارند. منابع نفت روسيه در عمق همچنين قرار دارد. 
قرار است وام هايي با صفر درصد بهره در اختيار شركت هاي روسي فعال در صنعت نفت و گاز قرار  

ميليارد دالر براي حفاري و تكميل اكتشاف   ٦)، VEB) و وب (SBERدهند. دو بانك سبيربانك (
روسيه در نظر دارد كه تخفيف  سي قرار مي دهند.  چاه در اختيار شركت هاي رو  ٣٠٠٠واستخراج در  

راهبرد روسيه در اين است كه در آينده كه  هاي مالياتي نيز شامل اين دسته از فعاليت ها شود. 
توانند به توليد برسند. در حقيقت روسيه  بقيمت نفت بهبود مي يابد، اين دسته از چاه ها براحتي 

اظر نزديك به روسيه، از اين  نود است. به گفته يك در حال اضافه كردن ظرفيت اضافي براي خ
به ظرفيت  ميليون بشكه در روز  ٢هزار بشكه در روز تا  ٢٠٠تواند ظرفيتي مابين  روش روسيه مي 

هزار چاه   ١٨٠ميليون بشكه در روز از  ١١.٣، بصورت متوسط ٢٠١٩روسيه در  قبلي خود بيفزايد.
 ميليون بشكه از توليد خود را كاهش داد.     ٢توليد مي كرد. بعداز توافق اوپك+ روسيه  

دالر هر بشكه    ٤٥دالر تا    ٣٥قيمت نفت به پيش بيني پالتس در ماه هاي آينده در كريدوري مابين   -٧
نوسان مي كند. اين بازه قيمتي براي سرمايه گذاري جديد در صنايع نفتي بخصوص در نفت شيل  

از بازار بيرون روند و نه آن مقدار باال كه توليد    اقتصادي نيست. ضمنا آن مقدار كم نيست كه برخي
 صورت كلي آسيب هاي بازار نفت و گاز در شكل زير نشان داده شده است.به ادامه يابد. 
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را از سر گذراند و با توجه به كاهش   ١٩تا اندازه اي شوك ناشي از سيوع بيماري كوويد بازار نفت  -٨
اقتصادي، قيمت نفت تا اندازه اي بهبود يافت. اما نگراني از  توليد و از سر گرفته شدن فعاليت هاي 

ميليون بشكه در روز در ماه    ٤موج دوم شيوع كرونا در بازا نفت و گاز وجود دارد. به گفته پالتس تا  
هاي پيش رو تا ماه اوت به تقاضاي نفت اضافه خواهد شد. ولي در ماه سپتامبر كه بصورت سنتي  

ميليون بشكه در روز كاهش    ١مي كاهش مي يابد، اين عدد ممكن است به  تقاضاي نفت همه ساله ك
كشور در يك توافق تاريخي   ٢٣يابد. نگراني دوم از مسئله كاهش توليد نفت توسط اوپك+ است. 

ميليون بشكه در روز از توليد را تا انتهاي ماه ژوئيه كم كنند. گرچه قرار   ٩.٧تصميم گرفتند كه 
ههاي بعد هم ادامه داشته باشد، اما در ميان كشورهاي داخل اين توافق، عراق  است اين توافق در ما

اين دو كشور بدليل   و نيجريه به سختي تعهدات خود را پذيرفتند. ممكن است در ماه هاي آينده،
نگراني ديگر اين است كه دوباره  نياز به درآمدهاي ناشي از توليد اضافي، از توافق خارج شوند. 

توليد نفت در آمريكا و كانادا كه بدليل پايين آمدن قيمت نفت از مدار خارج شده بودند  بخشهايي از  
در برخي از كشورها  هبود قيمت دوباره دست به توليد بزنند.  بميليون بشكه در روز) با توجه به    ٤.٥(

  تس ال مجموعه نگراني هاي فوق پهند مشاهده مي شود.    شروع دور جديد شيوع كرونا مانند چين و
را به اين نتيجه رسانده كه ممكن است در دور جديد شيوع دوباره كرونا، بازار نفت نيز يك منحني  

V  .مانند زير داشته باشد 
  



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٩ تير  ٧ه شنب

  

٦ 
 

 
  


