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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:
 -8قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت در هفته جاری نسبت به هفته قبل اندکی کاهش داشت.
همچنین قیمت نفت تگزاس نیز حدود یک دالر کاهش داشته است .برخی از دالیل آن در زیر آمده
است
 -2پس از  81سال که از خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی می گذرد ،بخشی از تفنگداران
دریایی آمریکا به این کشور بازگشتند .حضور نیروهای آمریکایی در عربستان بعالوه وجود پایگاه های
نظامی این کشور در قطر ،بحرین ،امارات ،کویت و عمان ،می تواند به بازار نفت اطمینان خاطر بدهد.
همچنین تنش در تنگه هرمز و جنگ یمن را می تواند طوالنی تر کند.8
 -9وضعیت کشتیرانی در سراسر جهان تحت تاثیر توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق و توقیف
چند کشتی در تنگه هرمز بحرانی شد .اما این مسئله در افزایش قیمت نفت تاثیری نداشت .2زیرا
شرکت های نفتی متقاعد شده اند علیرغم تنش در روابط ایران و غرب ،تنگه هرمز بسته نخواهد شد.
رئیس جمهور ایران تلویحا از آمادگی ایران برای آزادی نفتکش بریتانیایی دستگیر شده در تنگه هرمز
در برابر آزادی نفتکش ایرانی در بندر جبل الطارق خبر داد .از طرف دیگر انگلستان اعالم کرد که از
این پس کشتی های تجاری و تانکر های عبوری از تنگه هرمز را با ناوهای خود اسکورت خواهد کرد.9
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بزرگترین حوزه نفتی لیبی یه نام شراره مجددا وارد مدار تولید شد .این حوزه می تواند  953هزار
بشکه به تولید نفتی لیبی و نتیجتا تولید نفت جهانی بیفزاید.4
گزارش جدید مکنزی می گوید که ادامه تولید نفت ناشی از سنگ های رسوبی (شیل) نیازمند سرمایه
گذاری بیشتر در این بخش است .تولید نفت شیل در حال حاضر با کاهش بیش از حد انتظار روبرو
5
شده است.
واردات نفت چین از ایران ادامه دارد .در ماه ژوئن  2383صادرات ایران به چین به طور متوسط 233
هزار بشکه در روز بوده است .در  5ماه اول سال  2383واردات چین از ایران  533هزار بشکه در روز
بود.1
نصب نیروگاه های خورشیدی در  2383انتظار می رود که افزایش چشمگیری بیاید .نیروگاه های
خورشیدی فتوولتائیک در سال جاری به سطح  884گیگاوات در سطح جهانی خواهد رسید که 87
درصد بیشتر از  2381است .بیشتر این افزایش در اروپا ،آمریکا ،هند و ویتنام خواهد بود.7
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https://oilprice.com/Geopolitics/Africa/Oil-Glut-Could-Worsen-As-Libyas-Civil-War-Ends.html
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