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پایش بازار انرژی
جدول قیمت نفت برنت و  WTIدر هفتة گذشته (دالر هر بشکه)
و قیمت گاز طبیعی برای هزار بی تی یو

پویایی های بازار:
 -8رشد تولید ناخالص داخلی چین در دومین ربع  9182به شش و دو دهم درصد رسید .این مقدار
کمترین رشد جی دی پی چین در سی سال اخیر است .در ربع اول  9182هم درصد رشد جی دی
پی چین تنها شش و چهار دهم درصد بود .اقتصاد جهانی نسبت به تغییرات رشد اقتصادی چین
بشدت حساس است.8
 -9یک مطالعه جدید نشان می دهد که نرخ بازگشت سرمایه در بخش انرژی ( )EROIدر بخش انرژی
های فسیلی از مقداری که قبال حدس زده می شد کمتر است .مطالعات گذشته نشان می داد که
سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و ذغال سنگ به عدد  92می رسد .یعنی به ازای یک دالر سرمایه
گذاری ،مقدار  92دالر در طول دوره پروژه درآمد حاصل می شد .اما مطالعه جدید نشان می دهد که
این مقدار بیشتر از عدد  6نیست .بنابراین سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر حاال سودآورتر از
انرژی های فسیلی است.9
 -9در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا با مذاکره «رَند پال»،
سناتور جمهوریخواه با محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،بهای جهانی نفت به پایینترین حد در
دو هفته گذشته رسید و قیمت هر اونس طال نیز بیش از  6دالر کاهش یافت .نشریه آمریکایی پولیتیکو
چهارشنبه شب با انتشار خبری در بخش آنالین خود مدعی شد که رند پال ،سناتور جمهوریخواه ضد
جنگ در جریان بازی گلف با آقای ترامپ ،موافقت او را برای مذاکره با وزیر خارجه ایران جلب کرده
است .این نشریه هدف آقای پال از این مذاکره را کاهش تنش میان کاخ سفید و تهران اعالم کرده
است .پس از انتشار این خبر ،بهای جهانی هر بشکه نفت پایه وِست تگزاس اینترمدیت از چهارشنبه
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https://www.nytimes.com/2019/07/14/business/china-economy-growth-gdp-tradewar.html?te=1&nl=morningbriefing&emc=edit_NN_p_20190715&section=topNews?campaign_id=9&instance_id=10907&segment_id=15
216&user_id=7558758885da93955891b9e564f682b5&regi_id=61843625tion=topNews
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-16/fossil-fuels-are-far-less-efficient-than-previouslythought?srnd=climate-changed
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شب تا ساعتهای اولیه معامالت روز پنجشنبه ،یک دالر کاهش یافت و به  26دالر و  29سنت رسید.
همچنین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران ،پایه سبد نفتی اوپک ،به کمتر از  22دالر رسید.9
شرکت آمریکن الکتریک پاور سه پروژه در بخش تولید برق بادی به هزینه  9میلیارد دالر در اوکالهما
4
در حال اجرا دارد
آرژانتین بسرعت تولید گاز طبیعی خود را افزایش می دهد .بخشی از این افزایش بدلیل حفاری های
بیشتر در حوزه های سنگهای رسوبی (شیل) است.2
دادگاه عالی جبلالطارق توقیف ابرنفتکش «گریس-یک» را که حامل نفت ایران بود ،تا  91روز دیگر
تمدید کرد .حکم قبلی دادگاه در توقیف این نفتکش امروز به پایان میرسد .تمدید توقیف نفتکش
گریس-یک در حالی صورت میگیرد که فابین پیکاردو ،رئیس دولت جبلالطارق روز چهارشنبه 8۱
ژوئیه با مقامهای ایرانی در لندن دیدار کرده بود .سخنگوی دولت محلی جبلالطارق این دیدار را
مثبت و سازنده ارزیابی کرده بود .نیروی دریایی بریتانیا چهارم ژوئیه ( 89تیر) با اعالم این که کشتی
گریس  8در حال حمل نفت به پاالیشگاهی در سوریه بوده است ،این ابرنفتکش را در آبهای
جبلالطارق توقیف کردند .این ابرنفتکش از ایران حرکت کرده بود و حامل نفت خام این کشور بود.
ایران در اعتراض به توقیف این ابرنفتکش ،سفیر بریتانیا در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد.
این نفتکش حامل  9.8میلیون بشکه نفت خام ایران بوده است.6
عراق در حال متنوع کردن مبادی خروجی نفت خام خود است .با توجه به باال گرفتن تنش در خلیج
فارس ،نخست وزیر عراق اعالم کرد که دولت این کشور در نظر دارد دو مسیر جدید خط لوله به
سمت سوریه و اردن بسازد .ماه گذشته تولید نفت عراق به سه و نیم میلیون بشکه در روز رسید که
اکثر آن از طریق ترمینال های موسوم به االمیه و البکر در نزدیکی بصره صادر می گردید .عراق یک
خط لوله دیگر به بندر جیحان در ترکیه دارد که یک میلیون بشکه نفت در روز نفت کرکوک را منتقل
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https://fa.euronews.com/2019/07/18/oil-gold-prices-reactions-iran-us-negotiationhopes?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=oil-gold-prices-reactions-iran-us-negotiationhopes&_ope=eyJndWlkIjoiNWFjMzc0YmYyNTE5MzNlZGEyZWI1ZjI1ZGVmMDMzZTMifQ%3D%3D
4
https://seekingalpha.com/pr/17571568-aep-seeks-add-1485-mw-new-wind-generation-three-wind-facilitiesoklahoma
2
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40093
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https://fa.euronews.com/2019/07/19/the-gibraltar-court-extended-the-detention-of-an-iranian-tanker-foranother-30-days?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=the-gibraltar-court-extended-thedetention-of-an-iranian-tanker-for-another-30days&_ope=eyJndWlkIjoiNWFjMzc0YmYyNTE5MzNlZGEyZWI1ZjI1ZGVmMDMzZTMifQ%3D%3D
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می سازد .توافق عراق و اردن برای ایجاد خط لوله ای به ظرفیت  9میلیون بشکه در روز بین عراق و
بندر عقبه در دریای سرخ است.۱

۱

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-syria-jordan-pipelineoil.html?utm_campaign=20190719&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newslett
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