
  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٩ مرداد  ١١ه شنب

  

١ 

  پايش بازار انرژي 

  

  

 



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٩ مرداد  ١١ه شنب

  

٢ 

  پويايي هاي بازار 
سنت بر هر بشكه بود. عصر جمعه اين مقدار    ١٠دالر و    ٤٣  ، ١٣٩٩ماه  مرداد    ١٠قيمت نفت در روز جمعه  

گزارش  بر هر بشكه رسيد.  دالر    ٤٣براي نفت برنت درياي شمال در بازار لندن براي تحويل در ماه اوت به  
خوبي پيش نرفته و اقتصاد آمريكا   فعاليت هاي اقتصادي در گوشه و كنار جهان نشان مي دهد كه وضعيت به

دالر    ٤٠زاس اينترمدييت نيز همچنان در كانال  همچنان با افت روبروه بوده است. قيمت نفت خام وست تگ 
  سنت رسيد. ٨٠دالر و   ١قيمت هر ميليون بي تي يو گاز طبيعي نيز به باقي مانده است.  

 
 تفسير هفته 
هر اونس رسيده  دالر    ٢٠٠٠، يعني به نزديكي  باالترين حد خود   ر روزهاي گذشته قيمت طال به د -١

به خاطر دالر    تيحما  ن يا  ي عامل اصل  افته ي  ش يدرصد افزا  ٢٨  يطال كه در سال جار  مت يقاست.  
ا  روس يو   ي ريگهمه   ل يبوده كه البته وخامت اوضاع به دل  فيضع مسئله كمك    نيكرونا هم به 

رل  تسعي كرد كه قيمت طال را با تزريق پول كنيكا)  زي آمر(بانك مركفدرال رزرو    كرده است.
در گزارش هاي    رسد كه ه نظر مي  ب  .نمايد  و    مورد   نه چندان مطلوب  اقتصاد و ماليه كشورها 

بهتر است بصورت طال پس انداز اندوخته خود را  كه  شركتهاي بزرگ، مردم را به اين فكر انداخته  
 كنند.

  ت رت جهاني نف امركز ثقل تجتحوالت بازار نفت در دوره شيوع ويروس كرونا به تغيير جغرافيايي   -٢
ه عرضه نفت به حدي رسيد كه براي برداشت  اضاف   ٢٠٢٠در ماه هاي ابتدايي  كمك كرده است.  

اينترمدييت، فروشندگان حاضر بودند كه مبالغي هم بپردازند. اكثر نفت  نفت خام وست تگزاس  
ت و در آن  نفت جهان اس چين بزرگترين واردكننده  اضافي عرضه شده به سمت چين مي رفت.  

 ار بورس انرژي شانگهاي بازوارد مي كرد.    ) spot(   دوره نفت خام ارزان را به صورت تك محموله
پااليشگاه هايي كه به  و قراردادهاي آينده در آن تا اندازه دستخوش تشنج شدند. بر اي رفع نياز  

بازار شانگهاي به ظرفيت سازي براي تحويل نفت خام و انبار  آوردند، روش خريد تك محموله رو  
با تعداد بيشتر خريد و فروش روبرو  تيجه بازار شانگهاي  . در نكردن آن تا خريد مشتري روآورد

آسيا در شرق  اكنون  و  تبادل    گشته  بازارهاي  مهمترين  از  خام  يكي  نفت  است. تجاري    گشته 
در همين    .گاپورنو س   ، آزارو  جزايرروتردام، آنتورپ،  بازارهاي معيار در ديگر نقاط جهان عبارتند از  

وارد كننده  حال   اين  شركت هاي چيني  فروشندگان  به  ان جي)  (ال  فشرده شده  گاز طبيعي 
ال ان جي از آمريكا    در چارچوب قرارداد دراز مدت  سوخت در آمريكا اعالم كرده اند كه خريد 

از داشته  فه نيست. حاال چين مي تواند هر مقدار كه ال ان جي ني بلحاظ اقتصادي مقرون به صر
براي ال ان جي  قيمت   و استراليا وارد نمايد. ر تك محموله و از كشورهايي مانند قطر باشد از بازا

  براي مصرف كنندگان اضافه عرضه در نقاط مختلف جهان، آمريكا بدليل كاهش تقاضاي جهاني
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با نصف    ال ان جي آمريكا ناوگان    گران است. هم اكنون مجموع   در مقايسه با ساير انتخاب ها
جي آمريكا    مشغول به فعاليت است. اگر قيمت يك ميليون بي تي يو از ال ان   ٢٠١٩ظرفيت سال  

، اين قيمت براي عرضه كنندگان آمريكايي مناسب است. در  دالر باشد   ٨  سياآشرق    در مقصد 
  نقطه تحويل در شهرهاست. حاليكه اين مبلغ، قيمت گاز طبعي در 

نطقه خودمختار كردهاي شمال شرق سوريه با يك شركت آمريكايي براي توليد نفت توافقي را  م -٣
پشتيباني واشنگتن برخوردار است. شركت دلتا  امضا نموده است. بگزارش المانيتور اين توافق از  

منابع خارجي   اداره كنترل  قرارداد مجوز  اين  امضاي  براي  آمريكا  دالور  در  ثبت شده  كرسنت 
)OFAC.مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در    ) را از وزارت خزانه داري آمريكا اخذ نموده است

جريان شهادتش در برابر كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا اين قرارداد را تاييد كرد. دو  
پااليشگاه كوچك نيز قرار است كه در اين توافق در منطقه كردنشين سوريه ساخته شود. تا قبل  

هزار بشكه نفت در روز توليد    ٣٨٠  دولت سوريه از اين منطقه   ٢٠١١از شروع جنگ در سوريه در  
اين منطقه   توليد    ٢٠١٩هزار بشكه در روز است. در    ٦٠مي كرد. اكنون حدس زده مي شود 

نيروهاي    ٥٠٠ه و عراق  ي رئيس جمهور آمريكا اعالم كرد كه در اين منطقه و در كنار مرزهاي ترك
 ويژه آمريكايي را حفظ خواهد كرد، چرا كه نفت را دوست دارد. 

اين    در  ر كرده است.شرا منت  ٢٠٢٠فعاليت سه ماهه اول  شركت نفتي معظم اكزان موبيل گزارش   -۴
بقه نداشته است. توليد  ل گذشته ساسا  ٣٦ضرر كرده كه در طول    ليارد دالر يم  ١.١زان  دوره اك

در همين دوره شورون  درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان مي دهد.    ٧نفت اين شركت  
ميليارد   ٢.٦ميليارد دالر از دست داده است. شورون از تاسيسات خود در ونزوئال كه حدود  ٣نيز 

   هاي آمريكا عليه اين كشور دست كشد.دالر ارزش داشت، مجبور شد به دليل تحريم 
حوزه هاي نفت و گاز شيل در كانادا كمتر شده است. در سال جاري انجمن    حفاري براي توسعه  -۵

،  ٢٠١٩به حفاري دارند. در    تقاضايچاه نفتي    ٢٨٨٠ش بيني كرده كه تنها  خدمات نفتي كانادا پي
 است.  چاه بوده ٤٩٠٠عملكرد حفاري در كانادا  

مجوز توسعه خط  ت و راي دادگاه، نهايتا  دار محيط زيسفگروه هاي طر  شار دولت ترامپ در ميان ف -۶
بشكه در روز صادر كرد. اين خط لوله  هزار   ٧٦٠به  هزار  ٥٩٠  از را  ١٠وم به كي استون لوله موس 

 ساند.منطقه تگزاس و خليج مكزيكو مي رنفت خام كانادا و شمال آمريكا را به 
  

از پروژه توسعه ر  ران يها اگزارش   يبه برخ   بنا "آمده بود:    ١٣٩٩تير    ٢٨در گزارش  :  تصحيح كه    ي ليهند را 
ي هادر پرداخت   ريتأخ  يي از سو  ر ييتغ   ن يكنار گذاشته شده است. علت ا  كند، يچابهار را به زاهدان متصل م 

،  رانيا  شيسال پ  چهار  . نيبا چ  ران يا  كي استراتژ  گرتوافقنامهيد  ي هند ذكر شده است و از سو  مالي ايران به
طي    پرسابقه ايراناز سفراي  عبداهللا نوروزي  جناب آقاي    ."پروژه بزرگ را امضا كردند   نيو افغانستان ا  ،هند 
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از تعهدات    ايران از سوي آمريكا  شته اي توضيح دادند كه طرف هندي در پس از اعمال تحريم هاي مجدد نو
  مالي خود شانه خالي كرد. با تشكر از ايشان. 


