دانشگاه صنعتي شريف
دانشكده مهندسي انرژي
جهان انرژي

شنﺒﻪ  ١خرداد ١٤٠٠
پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت در مسير سراشيﺒي قرار دارد .از ماه مارس اولين بار قيمت ها بﻪ كمتر از  ٦٥دﻻر هر بشكﻪ
نزول كرد .در روز جمعﻪ مجددا قيمت نفت كمي باﻻ رفتﻪ و نفت برنت تحويل ماه ژوئن در بازار بورس
لندن بﻪ قيمت  ٦٦.٥٣دﻻر هر بشكﻪ بفروش رسيد .علت پايينآمدن قيمت نفت مي تواند پيشرفت در
مذاكرات وين مابين ايران و ديگر كشورهاي تاييد كننده توافق برجام باشد .در صورت برداشتﻪ شدن
تحريم هاي آمريكا عليﻪ نفت ايران ،عرضﻪ نفت مي تواند از تﻘاضا پيشي بگيرد .قيمت نفت وست تگزاس
اينترمدييت نيز در باز كاشينگ براي تحويل ماه ژوئن بﻪ  ٦٣.٦٢دﻻ رهر بشكﻪ رسيد .قيمت گاز طﺒيعي
در بازار هنري هاب از  ٣دﻻر پايين آمده و بﻪ  ٢.٩١٦دﻻر هر ميليون بي تي يو رسيد.
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تفسير هفته
 -١آژانس بينالمللي انرژي ميگويد بدون اتخاذ تدابير قاطع دست يافتن بﻪ هدف كربن صفر در سال
 ٢٠٥٠امكانپذير نيست .كارشناسان اين آژانس خواستار يك تحول بيسابﻘﻪ و هرچﻪ سريعتر در
حوزه توليد انرژي شده اند .بگزارش راديو آلمان ،روزنامﻪ هندلزبﻼت بﻪ نﻘل از اين كارشناسان نوشت
ضروري است شيوههاي توليد انرژي ،حمل و نﻘل و استفاده از آن در سراسر جهان بﻪ طور اساسي
دچار تحول شود .يكي از محورهاي اصلي توصيﻪهايي كﻪ آژانس بينالمللي انرژي ارائﻪ كرده توقف
سرمايﻪگذاري جديد در حوزه استخراج نفت ،گاز ،و زغال سنگ از همين امروز است .فاتﺢ بيرول،
رئيس آژانس بينالمللي انرژي روز سﻪشنﺒﻪ و هنگام ارائﻪ تازهترين گزارش كارشناسان اين نهاد آن را
يك نﻘﻄﻪ عﻄف خواند .چيزي كﻪ بﻪ نظر من در تضاد با نظرات گذشتﻪ بيرول است .دو ماه قﺒل بيرول
گفتﻪ بود كﻪ بايد همﻪ جهان كمك كنند تا سرمايﻪ وخدمات ﻻزم بﻪ كشورهاي با اقتصاد نوظهور از
جملﻪ هند سرازير شود تا دسترسي بﻪ انرژي تسهيل گردد .كارشناسان  IEAدر عين حال مسير
رسيدن بﻪ اهداف اقليمي را ساده ارزيابي نميكنند و معتﻘدند دستكم ﻻزم است فعاليت نيروگاههاي
كمبازده زغال سنگي تا سال  ٢٠٣٠متوقف شده و نيروگاههايي كﻪ قرار است تا  ٢٠٤٠بﻪ فعاليت ادامﻪ
دهند بهينﻪسازي شوند .آنها اعتﻘاد دارند ﻻزم است سياستهايي در دستور كار قرار گيرد كﻪ مﻄابق
آنها فروش خودروهاي جديد با سوخت فسيلي تا سال  ٢٠٣٥متوقف شود .توصيﻪها و پيشنهادهاي
آژانس انرژي ميتواند فشار بر شركتهاي نفتي را افزايﺶ دهد ،گرچﻪ اغلب آنها افزايﺶ سرمايﻪگذاري
در حوزه توليد انرژيهاي تجديدپذير و يافتن بازارهاي جديد را در دستور كار دارند .كارشناسان IEA
برآورد ميكنند مصرف جهاني نفت و گاز در سال  ٢٠١٩بﻪ باﻻترين سﻄﺢ رسيده )پيك نفتي( و اين
ميزان مصرف تكرار نخواهد شد .سال  ٢٠٢٠بﻪ خاطر شيوع كرونا تﻘاضاي جهاني براي نفت و گاز بﻪ
شدت كاهﺶ يافت .در ماههاي اخير ميزان مصرف انرژي دوباره رو بﻪ افزايﺶ گذاشتﻪ است .با اين
همﻪ آژانس بينالمللي انرژي پيﺶبيني ميكند در سال  ٢٠٣٠تﻘاضا براي نفت و گاز  ١٨درصد كمتر
از سال  ٢٠٢٠باشد و اين ميزان كاهﺶ در  ٢٠٥٠بﻪ سﻪ چهارم برسد .همچنين كاهﺶ تﻘاضا بﻪ
سﻘوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد .كارشناسان برآورد ميكنند بهاي هر بشكﻪ
نفت برنت درياي شمال سال  ٢٠٣٠بﻪ  ٣٥دﻻر كاهﺶ يابد .بهاي هر بشكﻪ نفت خام در حال حاضر
حدود  ٧٠دﻻر است و اگر پيﺶبيني كارشناسان درست باشد يك دهﻪ ديگر بﻪ نصف كاهﺶ مييابد.
همچنين برآورد ميشود مصرف گاز نيز تا يك دهﻪ ديگر بﻪ نﻘﻄﻪ اوج خود رسيده )پيك گازي( و
تﻘاضا رو بﻪ كاهﺶ بگذارد .ژاپن و استراليا در برابر گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي عكس العمل
نشان داده و درخواست آژانس براي بﻪ صفر رساندن سرمايﻪ گذاري در بخﺶ انرژي فسيلي را مورد
نكوهﺶ قرار داده و آن را ساده لوحانﻪ خواندند .بﻪ عﻘيده ژاپن روش هايي براي كاهﺶ مصرف حامل
هاي انرژي بغير از منع سرمايﻪ گذاري هم مي تواند مورد توجﻪ قرار گيرد .از جملﻪ سياست گذاري
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براي بهتر استفاده كردن از انرژي و همچنين توجﻪ بﻪ امنيت انرژي ژاپن كﻪ مهمترين نيروي پيشران
آن عرضﻪ مداوم و بﻼانﻘﻄاع نفت و گاز براي واردات بﻪ ژاپن است .دبيرخانﻪ اوپك نيز گزارش اخير
آژانس را باعث بي ثﺒاتي در بازار انرژي خواند ،اگر سرمايﻪ گذاران بخواهند از آن تﺒعيت نمايند .بنابر
نظر اوپك براي رسيدن بﻪ توسعﻪ پايدار در سﻄﺢ جهاني نياز بﻪ پشتيﺒاني و معاضدت با كشورهاي در
حال توسعﻪ براي استفاده بيشتر از انرژي و كمتر كردن فﻘر انرژي كامﻼ مشهود است .بنابراين سرمايﻪ
گذاري در حامل هاي انرژي فسيلي ،مورد نياز كشورهاي در حال توسعﻪ و كمتر توسعﻪ يافتﻪ است.
 -٢با پيشرفت در مذاكرات وين مربوط بﻪ كميسيون برنامﻪ جامع اقدام مشترك )برجام( ،وضعيت صنايع
نفت و گاز ايران و تاثير آن بر بازار انرژي جهاني مورد بحث قرار گرفتﻪ است .شركت اس اند پي گلوبال
ناشر نشريﻪ با اهميت پﻼتس در بازار انرژي عﻘيده دارد كﻪ اگر مذاكرات وين بﻪ نتيجﻪ برسد ،يكي از
پيامدهاي آن لغو تحريم هاي اياﻻت متحده عليﻪ صنعت نفت ايران خواهد بود .در اين صورت احتماﻻ
توليد نفت ايران بﻪ دوبرابر خواهد رسيد .هر چند كﻪ در اين راه مشكﻼتي نيز وجود دارد .يكي از
مشكﻼت عمر چاههاي نفتي متعارف ايران است كﻪ عمدتا از قلﻪ نفتي خود گذر كرده اند .پس نياز بﻪ
مﻄالعﻪ ،اكتشاف ،و مشخص نمودن حوزه هاي نفتي جديد براي توسعﻪ مي باشد .نكتﻪ دوم هزينﻪ
انتﻘال نفت خام از ترمينال نفتي خارك در شمال خليج فارس قرار داشتﻪ كﻪ هزينﻪ حمل و نﻘل و
بيمﻪ نفتكشها نسﺒت بﻪ ديگر نﻘاط جهان بيشتر است .در اين زمينﻪ خط لولﻪ انتﻘال نفت خام گوره
بﻪ جاسك مي تواند تا اندازه اي از هزينﻪ هاي خريداران نفت ايران بكاهد .تا قﺒل از بيرون رفتن آمريكا
از برجام در  ٢٠١٨ايران  ٤.٨ميليون بشكﻪ نفت خام و ميعانات گازي توليد مي نمود .برداشتﻪ شدن
تحريم از ايران مي تواند بر روي بازارهاي جهاني در سﻪ ماهﻪ چهارم  ٢٠٢١تاثير داشتﻪ باشد .توليد
نفت خام ايران در ماه آوريل  ٢٠٢١با افزايﺶ  ٧٣هزار بشكﻪاي بﻪ  ٢ميليون و  ٣٩٣هزار بشكﻪ رسيد
و ايران در جايگاه چهارمين توليدكننده اوپك قرار گرفت .با توجﻪ بﻪ حركت كند راه اندازي مجدد
توليد از حوزه هاي نفتي پيﺶ بيني پﻼتس آن است كﻪ ايران در ماه دسامﺒر مي تواند حداكثر ٨٥٠
هزار بشكﻪ در روز بﻪ توليد خود اضافﻪ كند تا مجموع توليدش  ٣.٥٥ميليون بشكﻪ در روز برسد .در
 ٢٠٢٢ايران مي تواند تا مرز  ٤.٥ميليون بشكﻪ در روز نيز برسد .با توجﻪ بﻪ مصرف داخلي پاﻻيشگاه
هاي ايران كﻪ در حدود  ٢.١ميليون بشكﻪ در روز است ،صادرات ايران در بازه اي مابين  ١.٥تا ٢.٤
ميليون بشكﻪ در روز مي تواند قرار گيرد .در همين حال بگزارش شركت سرمايﻪ گذاري  INGپاﻻيشگاه
هاي هندي تمايل خود را بﻪ خريد نفت ايران اعﻼم كرده اند .هند بر خﻼف ايران كﻪ در  ٢٤سال اخير
سياست نفتي خود را بر عدم توسعﻪ پاﻻيشگاه بنا نهاده بود ،اكنون داراي شﺒكﻪ وسيعي از پاﻻيشگاه
هاي كوچك و بزرگ است .در ماه آوريل پاﻻيشگاه هاي هند مﻘدار  ٤.٤٦ميليون بشكﻪ نفت در روز
براي تصفيﻪ وارد هند كرده اند .اين مﻘدار  ١٠درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل در همين ماه رشد نشان
ميدهد .اين در حاليست كﻪ بيماري كوويد ١٩-در هند همچنان نلفات بيشتري مي گيرد.
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 -٣بﻪ گزارش خﺒرگزاري خﺒرآنﻼين ،گزارش ماه مﻪ اوپك نشان ميدهد  ١٣عضو اين سازمان براساس
گزارش منابع ثانويﻪ در ماه آوريل  ٢٥ميليون و  ٨٣هزار بشكﻪ نفت خام توليد كردند كﻪ  ٢٦هزار
بشكﻪ بيشتر از  ٢٥ميليون و  ٥٧هزار بشكﻪ ماه مارس است .بر اساس گزارش ماه مﻪ اوپك پس از
عربستان با توليد روزانﻪ  ٨ميليون و  ١٣٢هزار بشكﻪ ،عراق با توليد روزانﻪ  ٣ميليون و  ٩٢٠هزار بشكﻪ
و امارات با توليد روزانﻪ  ٢ميليون و  ٦١٤هزار بشكﻪ ايران در جايگاه چهارمين توليدكننده اين سازمان
قرار گرفتﻪ است .توليد نفت خام ونزوئﻼ و ليﺒي در ماه آوريل بﻪ ترتيب  ٨١هزار و  ٦٧هزار بشكﻪ در
روز كاهﺶ يافت كﻪ بيشترين كاهﺶ توليد در بين اعضا بوده است .نمودار زير از پﻼتس وضعيت ايران
و آينده آن را در بخﺶ نفت نشان مي دهد.

 -۴اوپك در گزارش ماه مﻪ خود تﻘاضاي جهاني نفت براي سال  ٢٠٢١را  ٩٦ميليون و  ٤٦٠هزار بشكﻪ
در روز اعﻼم كرد كﻪ  ٥ميليون و  ٩٥٠هزار بشكﻪ معادل  ٦.٥٨درصد بيشتر از سال  ٢٠٢٠است.
خوشبيني اوپك بﻪ بهﺒود تﻘاضا با وجود هشدار نسﺒت بﻪ ابهامهاي قابل توجﻪ مربوط بﻪ شيوع ويروس
همﻪگير كرونا و نگراني نسﺒت بﻪ بحران كوويد  ١٩-در هند و تأثير منفي آن بر قيمتهاي نفت حفﻆ
شده است .اوپك تﻘاضاي جهاني نفت براي سﻪ ماه نخست تا چهارم را بﻪ ترتيب  ٩٣ميليون و ٢٩٠
هزار بشكﻪ در روز ٩٤ ،ميليون و  ٧٩٠هزار بشكﻪ در روز ٩٧ ،ميليون و  ٩٠هزار بشكﻪ در روز و ٩٩
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ميليون و  ٧٤٠هزار بشكﻪ در روز پيﺶبيني كرده است .اوپك و متحدانﺶ در نشست ماه آوريل
موافﻘت كردند توليد روزانﻪ نفت را در ماههاي مﻪ ،ژوئن و ژوئيﻪ بﻪ ترتيب  ٣٥٠هزار بشكﻪ ٣٥٠ ،هزار
بشكﻪ و  ٤٥٠هزار بشكﻪ افزايﺶ دهند و عربستان نيز تا ماه ژوئيﻪ كاهﺶ داوطلﺒانﻪ يك ميليون
بشكﻪاي خود را وارد بازار كند.
 -۵دولت بايدن در آمريكاتصميم گرفت تا تحريم هاي وضع شده در دوره رياست جمهوري ترامپ در
مورد خط لولﻪ نورداستريم  ٢را لغو كند .در پس از تحريم آمريكا عليﻪ شركت هاي آلماني و سوئيسي،
ساخت آخرين قﻄعﻪ نورداستريم ٢بﻪ تعويق افتاد .اين خط لولﻪ كﻪ گاز شﺒﻪ جزيره يامال و حوزه گازي
اشتوكمان روسيﻪ را بﻪ سنت پترزبورگ و از طريق بستر درياي بالتيك بﻪ آلمان صادر مي كند ،در
حاليكﻪ  ٩٥درصد ساخت بﻪ اتمام رسيده ،در آخرين بخﺶ از ساخت آن مورد تحريم دولت آمريكا
قرار گرفت .رهﺒري ساخت اين خط با شركت روسي گازپروم است .شركت مديريت ريسك DNV GL
كﻪ يك شركت نروژي است ،مي گويد كﻪ كار خود بر روي ارزيابي خط لولﻪ نورداستريم  ٢را بﻪ دليل
نگراني از تحريم آمريكا متوقف كرده بود .آمريكا عﻼوه بر شركت هاي سازنده خط و يا تهيﻪ كننده
مواد اوليﻪ و يا ساختﻪ شده براي خط ،شركت هاي تهيﻪ كننده خدمات و يا امكانات براي ارتﻘاي
كشتي هايي كﻪ وسائلي كﻪ در اين خط استفاده كنند را نيز مشمول اين تحريم قرار داده بود .قرار بود
كﻪ ساخت خط لولﻪ با هزينﻪ اي بﻪ اندازه  ١١.٢ميليارد دﻻر در اوائل  ٢٠٢٠تمام شده و گاز صادراتي
بﻪ آلمان و از آنجا بﻪ كشورهاي همسايﻪ تحويل گردد .حاﻻ مﻘامات آلماني اميدوارند كﻪ با تغييرات در
كاخ سفيد اين مشكل حل شده و تا تابستان  ٢٠٢١اين خط عملياتي گردد .دولت بايدن در پس از
سفر اروپايي آنتوني بلينكن بﻪ اروپا در صدد است تا روابط خود با اروپا و بخصوص آلمان را بهﺒود
بخشد .بدون شك برداشتن تحريم ها چراغ سﺒزي بﻪ روسيﻪ هم مي تواند تلﻘي شود.
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