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پايش بازار

پويايي هاي بازار

قيمت هاي نفت خام در هفته گذشته تا اندازه اي افزايش داشتند .قيمت نفت برنت از  ٦٦.٥٣دﻻر هر بشكه
در هفته ماقبل به  ٦٩.٨٦دﻻر هر بشكه در بازار بورس لندن براي تحويل در ماه ژوئن رسيد .يعني تا رسيدن
به نقطه عطف  ٧٠دﻻر هر بشكه فاصله كمي است .قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در روز جمعه به
 ٦٧.٤٠دﻻر هر بشكه براي تحويل در كاشينگ در ماه ژوئن رسيد .در حاليكه در هفته گذشته قيمت نفت
تگزاس به  ٦٣.٦٢دﻻر هر بشكه افتاده بود .بنظر مي رسد فشار سهامداران شركت هاي نفتي بزرگ و همچنين
احكام دادگاه مبتني بر كاهش بيشتر گازهاي گلخانه اي در باﻻ رفتن قيمت نفت خام موثر بوده است .ضمن
اين كه حمل و نقل زميني و هوايي در اروپا و آمريكا به حالت نرمال رسيده است .بنظر مي رسد كه تاثير دو
عامل فشار بر شركت هاي بزرگ و افزايش سفر ،بر گسترش بيماري كوويد  ١٩در آسيا و بخصوص هند و
همچنين احتمال ورود مقدار بيشتري از نفت خام ايران به بازارهاي جهاني بيشتر است.
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تفسير هفته
 -١واحد اطﻼعات اكونوميست كه توسط كمپاني منتشركننده مجله اكونوميست منتشر مي شود در مورد
آينده ايران معتقد است كه اقتصاد ايران از برخي ديگر از كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه
متنوعتر است ،اما به طور سنتي نفت و گاز بخش عمده درآمد كشور را تشكيل مي دهند كه صادرات
نفت در اثر تحريﻢ هاي اياﻻت متحده محدود شده است .اگر دولت آمريكا در ادامه مذاكرات وين
برخي از تحريﻢ ها را كاهش دهد ،ايران ضمن افزايش ﻇرفيت توليد نفت و گاز مي تواند حمايتهاي
كوتاه مدت از خانوارهاي كﻢ درآمد را افزايش دهد .باوجود سه سال ركود عميﻖ كشور و تحريﻢ هاي
مستمر اياﻻت متحده ،ايران هﻢ چنان دومين اقتصاد بزرگ منطقه با دومين نرخ جمعيت است كه
مي تواند چشﻢ انداز جذابي براي سرمايه گذاران داشته باشد .در آينده نزديك ايران بر تقويت روابط
خود با چين تمركز خواهد كرد .با توجه به رفع برخي از محدوديت هاي صادرات نفت كشور انتظار
مي رود كه به تدريﺞ فروش نفت به چين افزايش يافته و در مقابل ايران قراردادهاي زيرساختي
سودآوري را به چين واگذار كند.
 -٢ائتﻼف اوپك پﻼس در روز سه شنبه اول ژوئن ) ١١ارديبهشت( تشكيل جلسه خواهد داد .در اين
جلسه قرار است كه از كاهش  ٧ميليون بشكه اي در ابتداي  ،٢٠٢١مقدار  ٨٤٠هزار بشكه در روز به
توليدكنندگان اجازه افزايش توليد در ماه ژوئيه داده شود .قبﻼ اوپك +مقدار  ٣٥٠هزار بشكه در ماه
مه افزايش داده بود و قرار است در ماه ژوئن نيز  ٤٠٠هزار بشكه در روز افزايش دهد .از طرف ديگر
عربستان سعودي كه قبﻼ اعﻼم كرده بود مقدار يك ميليون بشكه در روز از نفت خود را قطع كرده
است ،درماه هاي اخير به تدريﺞ در حال روانه كردن بخشي از اين مقدار بعﻼوه توليد اصلي خود به
بازار است .در ماه مه و ژوئن عربستان  ٢٥٠هزار بشكه در روز از اين يك ميليون بشكه را به بازار
فرستاده است .الكساندر نواك ،معاون نخست وزير روسيه پيش بيني كرده است كه تقاضاي جهاني بر
عرضه نفت بيشي گرفته است .به عقيده او مقدار تقاضاي بدون عرضه حدود يك ميلون بشكه در روز
است .آيا اين برابر با افزايش صادرات ايران در پس از تحريﻢ ها نيست؟ بيشي گرفته تقاضا برعرضه به
گفته گلدمن ساكس مي تواند قيمت نفت را تا  ٨٠دﻻر هر بشكه باﻻببرد
 -٣چهار شركت بزرگ بين المللي نفت ) (IOCsبا فشارهايي از طرف دولت و ذينفعان براي مواجهه با
آلودگي هوا و گرم شدن زمين روبرو هستند .شركت شل در دادگاه هلند موﻇف گرديد كه  ٤٥درصد
از توليد مطلﻖ گازهاي گلخانه اي خويش را تا  ٢٠٣٠كاهش دهد .حكﻢ دادگاه مي تواند يك رويه
براي ديگر مراجع قضايي باشد .بگزارش رويترز ،محاسبات نشان مي دهد كه شل بايد در توليد روزانه
نفت و گاز خود  ١٢درصد كاهش دهد .شاكي اين پرونده جمعيت دوستداران زمين در هلند بود .شل
در گذشته اعﻼم كرده بود كه تا  ٢٠٥٠به هدف كربن صفر دست پيدا خواهد كرد .در مجمع عمومي
اكسون موبيل سهامداران از كﻢ كاري اين شركت در انتقال سريع شركت به انرژي هاي سبز در دوران
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گذار انرژي انتقاد كردند .به نظر مي رسد در رهبري اكسون تغييراتي به زودي صورت گيرد ٦٠ .درصد
از سهامداران شورون نيز از مديران اجرايي شركت خواستند كه در كاهش توليد گازهاي گلخانه اي
فعاليت بيشتري داشته باشند .سرمايه گذاران اصلي در شركت توتال نيز از مديران خواستند تا در
مورد توليد نفت و گاز شركت و آينده استراتژي شركت به آنان توضيح دهد .به نظر مي رسد تا قبل
از اجﻼس  ٢٦تغييرات اقليمي در گﻼسكو در نوامبر سال جاري با ديگر احكام قضايي عليه شركت
هاي بزرگ نفتي مواجه باشيﻢ .در ميان ده شركت بزرگ نفتي شركتهاي اني ،توتال ،و بي پي اهداف
خود را از كاهش گازهاي گلخانه اي به صورت دقيﻖ بيان كرده اند .كونكو فيليپس ،شورن ،و اكسون
كمترين تعهد را در اين زمينه تا كنون ابراز داشته اند.
 -۴بازار گاز طبيعي مايع شده )ال ان جي( با كمبود عرضه روبرو شده است .يكي از دﻻيل آن به پايان
نرسيدن واحدهاي توليد ال ان جي در كشور آفريقايي موزامبيك بدليل ناآرامي هاي محلي است .دو
شركت بزرگ توتال و اكسون موبيل كه قرار بود پروژه هاي توليد ال ان جي به حجﻢ  ٢٨ميليون تن
در سال را در موزامبيك به اتمام برسانند ،دست از كار كشيده اند.
 -۵ازبكستان بدنبال ساخت يك نيروگاه هسته اي با همكاري روسيه است .اين كار نيازمند تامين مالي
چند ميليارد دﻻري از سوي اين كشور محصور در خشكي مضاعف در آسياي مركزي است .سيستﻢ
انرژي در ازبكستان قديمي و از دوره اتحاد شوروي آن هﻢ از دهه هاي  ١٩٥٠و  ١٩٦٠بجاي مانده
است .رئيس جمهور ازبكستان اعﻼم كرده است كه در  ٢٠٢١مبلﻎ  ١.٢ميليارد دﻻر براي ارتقاي
وضعيت شبكه برق كشور و بهسازي شبكه گاز كشور تخصيص يافته است .خاموشي و قطعي برق در
ازبكستان امري طبيعي است .در دسامبر  ٢٠١٧شركت روسي روزاتوم با دولت ازبكستان براي ساخت
يك نيروگاه هسته اي به توافﻖ رسيد .در مورد هزينه هاي اين كار دو طرف داراي نظرات متفاوت
هستند .از طرف روسيه مقدار هزينه هاي ساخت اين نيروگاه  ١٣ميليارد دﻻر تخمين زده شده و
طرف ازبكي هزينه ساخت را  ١٠ميليارد دﻻر برآورده كرده است .مسئله ايمني اين نيروگاه از جمله
نگراني هاي نخبگان ازبكي است .فعاليت هاي عمراني از نوع روسي و شوروي آن در آسياي مركزي با
شهرت منفي روبروست .سال گذشته سد سرآب بر روي رودخانه سيحون كه در دوره شوروي ساخته
شده بود ،فرو ريخت و مشكﻼت زيادي را براي مردم پايين دست رودخانه ايجاد كرد .افكار عمومي
ازبكستان نسبت به وابستگي بيشتر به روسيه با توجه به حضور ازبكستان در درون اتحاد شوروي در
گذشته حساس است .مبلﻎ ده ميليارد دﻻر از توان تامين داخلي توسط ازبكستان خارج است و در
صورت تامين اين مبلﻎ بوسيله روزاتوم از نهادهاي مالي روسيه ،روشنفكران ازبكي در مورد توانايي
پرداخت اين مبلﻎ در سالهاي آينده ترديد دارند .همچنين هﻢ اكنون ازبكستان  ٣٣.٨ميليارد دﻻر
بدهي خارجي بدون احتساب منابع مالي مورد نياز نيروگاه هسته اي را دارد .اين عدد بزرگتر از نيمي
از توليد ناخالص داخلي ازبكستان در  ٢٠١٩است .سفر رئيس جمهور ازبكستان به مسكو چند بار به

٣

دانشگاه صنعتي شريف
دانشكده مهندسي انرژي
جهان انرژي

شنبه  ٨خرداد ١٤٠٠
تعويﻖ افتاده است .برخي از كارشناسان معتقدند كه روسيه سفر رهبر ازبكستان را با امضاي قرارداد
اجرايي نيروگاه منوط كرده است .به ياد آوريﻢ كه مطابﻖ نظر آقاي ﻇريف زماني كه قرار بود در ٢٠١٥
تفاهﻢ برنامه اجرايي اقدام مشترك )برجام( رونمايي گردد ،آقاي ﻻورف وزير خارجه روسيه تمايل
داشت كه با رئيس جمهور ازبكستان در تاشكند مﻼقات نمايد .از آن زمان تاكنون مسئله ساخت
نيروگاه هسته اي در دستور كار قرار دارد .ازبكستان انتظار دارد كه روسيه اجازه كار براي اتباع ازبكي
را تسهيل نمايد .از تابستان  ٢٠٢٠قرار است كه رئيس جمهور ازبكستان يك سفر رسمي به مسكو
داشته باشد و در اين سفر  ٣٠قرارداد جديد از جمله قراداد اجرايي نيروگاه هسته اي امضا شود .در
 ٢٤اكتبر سال جاري قرار است انتخابات رياست جمهوري در ازبكستان برگزار شود كه رقيب جدي
براي ميرزايف وجود ندارد .در كشور همسايه قزاقستان پيشنهاد روسيه براي ساخت نيروگاه مشابه
هسته اي با پاسخ منفي روبرو شد .قزاقستان نگران آن است كه عﻼوه بر پايين بودن كيفيت نيروگاه
هاي هسته اي روسي ،روسيه در پس از ساخت آن بدنبال امنيت نيروگاه بوده و مآﻻ به اعزام نيروهاي
روسي جديد به آسياي مركزي منجر شود.
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