دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی انرژی
جهان انرژی
شنبه  81آبان 8931
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:
 -1قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز جمعه  81آبان با هفته قبل تفاوت چندانی نداشت .نفت
برنت دریای شمال از کانال بین  15تا  05دالر بیرون و به مقدار باالتر از  06دالر خرید و فروش
شد .نفت متوسط تگزاس نیز به باالتر از  15دالر هر بشکه رسید .برخی از دالیل باال ماندن قیمت
نفت عبارتند از:
 -2مذاکرات تجاری مابین چین و آمریکا علیرغم همه بدبینی ها ،به نظر می رسد در فاز اول مذاکرات
به کمتر بودن تعرفه های جدید از هر دو طرف از آن چه که انتظار می رفت منجر شد .همین امر
باعث پائین نیامدن قیمت نفت در بازارهای جهانی گردید.
 -3وزرای خارجه اتحادیه اروپا این هفته دوشنبه در بروکسل مقر این سازمان با یکدیگر مالقات می
کنند تا در مورد اقدام ایران در گازدهی به سانتریفیوژهای فردو بحث و بررسی نمایند .به نظر برخی
از کشورهای اروپایی این مهمترین اقدام ایران در فاصله گرفتن از توافق برجام در سال  6581است.
ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این اقدام خطرناک است و او با ترامپ و مقامات ایرانی در این
زمینه صحبت خواهد کرد.
 -4شرکت نفتی توتال فرانسه از عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان سوخت و پتروشیمی آمریکا کناره
گیری می کند .این اتحادیه که دارای البی قوی در کنگره آمریکاست ،به نظر توتال با مبانی ارزشی
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کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس ( )COP68هماهنگ نیست .شل هم قبال از این اتحادیه
بیرون آمده بود.
 -5وضعیت هوای پایتخت هند دهلی نو به حالت فوق العاده رسید .دولت هند اعالم وضعیت اضطراری
برای بهداشت عمومی در دهلی نموده است .از مردم خواسته شده که در خانه ها بمانند .کارخانجات
و مدارس تعطیل هستند .تقاضای نفت در هند به کمترین در شش سال اخیر رسیده است.
 -6به احتمال زیاد اوپک پالس ،یعنی ترکیب اوپک و روسیه تولید نفت را در جلسه آینده وزرای نفت
در وین کم نخواهند کرد .در  6581اوپک پالس تا  8.1میلیون بشکه در روز از تولید کشورهای
عضو را کم کرد که باعث باال رفتن قیمت نفت شد.
 -7برخی از شرکت های تولید کننده نفت شیل آمریکا اکنون اعتراف می کنند که شاید از قله نفتی
شیل آمریکا گذر کرده اند .منطقه پرمیان که بیشترین تعداد دکل های حفاری ایاالت متحده در
آن جاست بصورت واضحی نشان می دهد که تولید نفت در هر روز کمتر از روز قبل و با کاهش
روبروست.
 -8مزایده یکی از حوزه های نفتی فراساحل برزیل نتایج درخشانی نداشت .اکثر شرکت های بزرگ
نفتی در این حراج شرکت نکردند .تنها یکی از بلوک ها توسط کنسرسیومی از شرکت دولتی نفت
برزیل پتروبراس و بخش اکتشاف و توسعه شرکت ملی نفت چین یعنی  CNODCبرنده شدند.
 -9شرکت نفت عربستان سعودی (آرامکو) قراردادهای جدیدی با خریداران چینی منعقد کرد .آرامکو
در سالهای اخیر صادرات به آمریکا را از دست داده است .در عوض چینی ها خرید نفت از ایران را
به حداقل رسانده اند.
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