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  پايش بازار 

  
 

 پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه    ٦١.٤٧قيمت هاي نفت در روزهاي گذشته با كاهش روبرو شده و نهايتا در عصر جمعه به   -١

كريدور  رسيد  در  و  كويد   ٦٠ه  بيماري  شيوع  از  تگزاس  باقي ماند   ١٩-دالر در پس  نفت وست  قيمت   .
همچنان در مقايسه با قيمت در سال  قيمت هاي نفت  دالر هر بشكه رسيد. اما    ٥٨.٤٤اينترمدييت نيز به  

قبل در همين روز بيشتر است. قيمت نفت پس از آن باال رفت كه اوپك پالس مقدار كاهش تعهد شده  
ي انرژي هر دو نسبت به اضافه بودن عرضه  خود را عملي كرد. اما سپس دبيرخانه اوپك و آژانس بين الملل
ميليون    ٥.٧٩بصورت متوسط تنها    ٢٠٢١در بازار هشدار دادند. اوپك پيش بيني مي كند كه در سال  

بشكه در روز به تقاضا اضافه شود. بخش حمل و نقل در جهان به اندازه مورد انتظار فعال نشد. در چين  
به مسافرت رفتند. البته همگان به رونق    ٢٠١٨تعطيالت    درصد كمتر از   ٧٠سال نو قمري    ت در تعطيال

 چشم دوخته اند.   ٢٠٢١مسافرت هوايي در باقيمانده سال 

   تفسير هفته

را تغيير داد.    ٢٠٢١هاي سال    اداره اطالعات انرژي آمريكا پيش بيني خود از قيمت نفت در باقيمانده ماه -٢
دالر هر    ٥٥.١٩  ،٢٠٢٢دالر و در    ٥٣.٢٠بصورت متوسط    ٢٠٢١به نظر اين اداره قيمت نفت برنت در  

خواهد    ٢٠٢٢دالر هر بشكه در   ٥١.٥٦و  ٢٠٢١دالر در    ٥٠.٢١بشكه خواهد بود. قيمت نفت تگزاس به  
خواهد بود و در سه    دالر  ٥٦قيمت برنت در اطراف    ٢٠٢١اول    رسيد. به عقيده اين اداره در سه ماهه

اوز نخواهد كرد. تغيير در پيش بيني اين اداره پس از آن صورت گرفت  دالر هر بشكه تج  ٥٢فصل بعدي از  
كه قيمت نفت در ماه ژانويه سال جاري بيشتر از اندازه سناريوهايي بود كه در گذشته براي آن طراحي  

ي و همچنين كم كردن يك ميليون بشكه در  ر شده بود. تاكيد اوپك پالس بر ادامه كاهش در سال جا
بستان مي تواند از داليل باال رفتن قيمت نفت باشد. كشف و ساخت تعداد بيشتري واكسن  روز از توليد عر
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و توزيع آن در كشورهاي مختلف، اين نويد را مي دهد كه اقتصاد و بخصوص بخش حمل و نقل از رشد  
ادامه سال برخوردار شود.  سوخت هاي مايع شامل نفت خام و ميعانات    جهان از   مصرف كل  خوبي در 

ميليون بشكه در روز    ٣.٥، ٢٠١٩در روز بوده است كه از متوسط  ميليون بشكه   ٩٧.٧در ماه ژانويه  گازي 
 ميليون بشكه در روز برسد.  ١٠١.٢اين مقدار مجددا به  ٢٠٢٢كمتر است. پيش بيني مي شود كه در 

ياست آلودگي ناشي از احتراق سوخت هاي فسيلي يكي از دغدغه هاي بزرگ در سطح جهاني است كه س  -٣
بخش هاي توليد برق در نيروگاه    مصرف انرژي در   پردازد. اين آلودگي بيشتر در مي  گذاري انرژي به آن  

دهد. پژوهش جديد نشان مي دهد كه    ها، رفت و آمد خودروها، و گرماي ساختمان ها خود را نشان مي
ز سوخت هاي فسيلي فوت  ، يك نفر بخاطر استنشاق هواي آلوده به گازهاي گلخانه اي ناشي انفر  ٥از هر  

ميليون نفر به دليل آلودگي هوا ناشي از سوخت هاي    ٨.٧در سراسر جهان    ٢٠١٨مي كند. در مجموع در  
فسيلي مانند زغال سنگ و نفت جان باخته اند. مطابق نمودار زير سهم آسياي شرقي و بخصوص چين  

 .در اين زمينه بيشتر از مناطقي مانند آمريكاي جنوبي و آفريقاست

 
ذخائر جهاني انرژي انواع مختلفي هستند. آنها كه بصورت مايع هستند عبارتند از سوخت هاي متعارف و   -۴

).  NGL(   مايعات گازي غير متعارف. سوخت هاي متعارف مايع عبارتند از نفت خام، ميعانات همراه گاز و 
شيل و سوخت هاي  سوخت هاي غيرمتعارف عبارتند از نفت هاي فوق سنگين، ماسه هاي نفتي، نفت  

). ذخائر نفت خام در برخي از نقاط جهان بصورت متمركز وجود دارد. حوزه هاي نفتي  Biofuelsزيستي ( 
رت تخميني گفت كه حوزه هاي  وصبه  بزرگ اولين منابعي بودند كه بشر آنها را كشف نمود. مي توان  

  ١٠٠ا هم بصورت فرضي اگر  حوزه نفتي است. توليد نفت جهان ر  ٥٠٠٠نفتي كشف شده در جهان حدود  
درصد    ٥٠حوزه توليد مي شود.  ١٠درصد از كل اين توليد تنها از  ٢٠ميليون بشكه در روز فرض كنيم.،  

حوزه نفتي سالها قبل كشف شده و عموما از    ١٠٠حوزه نفتي برداشت مي شود. اين    ١٠٠از توليد تنها از  
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اين واقعيت كه حوزه هاي نفتي پر بازده عموما در    با توجه بهدوره ماكزيمم استخراج آنها گذشته است.  
دوره كاهش و پيري قرار دارند، اين سئوال مطرح مي شود كه تا چه زماني نفت خام مي تواند به رشد  

هيوبرت كينگ يك زمين شناس    توليد خود ادامه داده و از چه دوره اي ديگر توليد بيشتر امكان ندارد.
بيني كرد كه نفت خام آمريكا در  آمريكايي در مورد نفت خام آم را انجام داده و پيش  ريكا محاسباتي 

  به پيك توليد رسيده و پس از آن كاهش مي يابد. اين پيش بيني به تحقق پيوست   ١٩٧٠تا    ١٩٦٥فاصله  
ايالت آمريكا مانند نمودار زير چنين شد. خالصه نظريه او اين بود كه با توجه به اين كه منابع    ٤٨و در  

محدود بوده و نرخ توليد آنها در سالهاي اوليه به صورت نمايي افزايش مي يابد، پس الجرم يك    طبيعي
طه بيشنيه و يا پيك خواهند داشت و پس از آن همزمان با پيرشدن مخزن، بصورت نمايي توليد آنها  قن

 كاهش پيدا خواهد نمود.  

 
بحث پيك توليد نفت تابعي    شود بحث نمود. در مورد جهان و هر كشور ديگري نيز چنين موردي را مي   -۵

اي دور ظرف چند صد ميليون  از روند تمام شدن ذخاير است. نفت، سوختي فسيلي است و در گذشته
سال تشكيل شده است، پس با برداشت نخستين بشكه نفت، روند تهي شدن ذخاير آغاز شده و بحث تنها  

پيك   ه اندازه و تا به كجا كشيده خواهد شد و نقطهبر سر اين است كه منحني مربوط به مصرف نفت تا چ
به اوج خود رسيد. از آن پس تاكنون،    ١٩٦٤توليد كجا خواهد بود. اكتشاف نفت در سطح جهان در سال  

روند اكتشاف سيري نزولي پيدا كرده است. در حال حاضر سقف توليد (برداشت از ذخاير) بسيار فراتر از  
شود، در حالي  ميليارد بشكه نفت توليد و مصرف مي  ٢٥ور متوسط ساالنه  ميزان اكتشاف نفت است. به ط

شود. بر اين  و جايگزين نفت مصرف شده مي  گرديده ميليارد بشكه نفت جديد كشف    ٧كه تنها حدود  
توان گفت ذخاير نفتي كشف شده در سابق، به سرعت در حال مصرف است. تجربيات مناطق  اساس مي

 نيز فرا رسيدن اوج توليد پس از مرحله اوج اكتشاف را ثابت كرده است.  مختلف توليدكننده نفت 
توان گفت   -۶ بهرهمي  بهتر از منابع نفت  كه به واسطه پيشرفت تكنولوژي و افزايش تقاضا، امكان  برداري 

  خواهد شد. بااين حال واقعيت اين است كه عرضه نفت   شده و در آينده بصورت گسترده   غيرمتعارف فراهم 
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با كندي بسيار صورت خواهد گرفت و علت آن اين است كه توليد اين نوع نفت پرهزينه    متعارفهاي غير
شود هرگاه، نيمي از نفت قابل استخراج  بر مبناي نظريه اوج توليد گفته مي  و استخراج آن دشوار است. 

زولي پيدا  يك ميدان نفتي، برداشت شود، توليد آن ميدان به اوج خود خواهد رسيد و پس از آن سير ن
توان در ارتباط با ذخاير نفتي يك كشور و يا كل ذخاير نفتي جهان مطرح  خواهد كرد. همين بحث را مي

ذخاير  كل  توان گفت هر زمان كه در عرصه توليد، ميزان برداشت از  كرد. بر اين اساس، به طور ساده مي
شكل   طح جهان فرا خواهد رسيد.درصد فراتر رود، اوج توليد نفت در س   ٥٠نفت متعارف جهان، از مرز  

  زير بصورت مثال منحني توليد يك حوزه نفتي در درياي شمال را نشان مي دهد. 

  
به سال  آژانس بين -٧ به بروز پديده اوج توليد نفت متعارف جهان    ٢٠١٠المللي انرژي در گزارش مربوط 

در محدوده ثابت    ٢٠٢٠تا سال  المللي انرژي خاطرنشان كرد كه توليد نفت خام  اذعان كرد. آژانس بين
  ٧٠ميليون بشكه در روز قرار خواهد گرفت كه اين محدوده ثابت، كمتر از اوج توليد به ميزان    ٦٨-٦٩

چيزي    ٢٠٢٠اما مي دانيم كه توليد نفت در    رقم خورد.   ٢٠٠٦ميليون بشكه در روز است كه در سال  
ان جي ال بهمراه نفت شيل در اين سالها بشدت  ميليون بشكه بود. زيرا توليد مايعات گازي يا  ٩٨حدود 

جديد روبروست. اول توليد نفت هاي غير متعارف كه    چالشافزايش يافت. پس نظريه پيك نفت با چند  
در سالهاي اخير مقدار آن قابل توجه است. اما مي دانيم كه توليد اين گونه نفت به قيمت نفت خام در  

  دالر هر بشكه  ٥قيمت نفت تا    اگر   . يعني مثال در كشوري مانند عراق، بازار و هزينه هاي آنها بستگي دارد
دالر   ٤٠توليد نفت زبير همراه سود است. اما در كانادا هزينه نفت شيل در ايالت كالگري از  پايين بيايد،  

سازمان هاي بين المللي به تغيير اقليم باعث مي  ،  دولت ها  ، هر بشكه بيشتر است. دوم توجه ويژه مردم
د، چرا كه آلودگي هاي توليد اين گونه  باش ود كه توليد نفت غير متعارف همراه با محدوديت در آينده  ش 

ذخائر گازي  اف  تشاين كه با روند رو به گسترش اك  سوم نفت بر محيط زيست بيشتر از نفت متعارف است.  
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ت پيك نفت را به تعويق  و توليد انبوه از آنان، توليد مايعات گازي نيز در حال افزايش است كه ممكن اس 
  افزايش يافته   پيش بيني مي شود كه ارتقاء سطح تكنولوژي، توليد آنها  توليد اوپكم در مورد  چهار  اندازد.

درصد برسد. به گفته آژانس، توليد نفت كشورهاي    ٥٢به    مجددا  درصد  ٣٣و سهم آن از توليد جهاني از 
و نفت غيرمتعارف    (NGLs)فزايش توليد مايعات گازي  ند و اثابت باقي خواهد ما  ٢٠٢٥غير اوپك تا سال  

، توليد نفت  ٢٠٢٥اما پس از    . اين كشورها، تا حدودي افت توليد نفت خام مرسوم را جبران خواهد كرد
  ي اداره اطالعات انرژ  ي ني ب  شيبه پ  ٢٠٢١در    كا ينفت آمر  د يتول.  توسط غير اوپك كاهش خواهد يافت

از نفت شيل است.  بشكه در روز خواهد بود   ونيليم   ١١  كايآمر از آن  نيمي  آژانس در ادامه درباره    كه 
افزايش وابستگي جهان به شمار اندكي از توليدكنندگان نفت خام و افزايش توان تأثيرگذاري آنها روي  

 قيمت نفت خام ابراز نگراني كرده است.

دودسته ازكارشناسان به طورمعمول مقابل هم    ، ارها درباره شرايط توليد وبهاي نفت دربازدر تحليل   ه امروز -٨
دريك گيرند.  و   سو  قرارمي  بيشتر   اقتصاددانان  كه  قراردارند  فنآوري  و   بر   هواداران  اقتصادي    عوامل 

در و   تكنولوژيكي  بازار  توليد  از   شرايط  دارند.  تكيه  گروه  نظر  نفت  قيمتي  ،  اين  عوامل  تابع  نفت  توليد 
غيرمتعارف    منابع متعارف و  طبيعي زمينه افزايش توليد از  به طور ،  افزايش بهاي نفت  وتكنولوژيكي است و 

براين  ،  تقاضاي آتي پوشش داده خواهد شد. درحالي كه هواداران نظريه اوج توليد  را فراهم خواهد كرد و
بحران انرژي  دنيا درآستانه    تواند كاهش توليد نفت متعارف را جبران كند و باورند كه نفت غيرمتعارف نمي

 است. قرارگرفته است. دراين حال افزايش شديد بهاي نفت گريزناپذير

  و نكته آخر اين كه ايران فرصت چنداني براي توسعه ذخائر نفتي خود و تبديل آن به عدد قابل توجه در  -٩
    رشد اقتصادي ندارد.


