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پايش بازار

پويايي هاي بازار

قيمت هاي نفت در روزهاي اخير بﻪ باﻻترين مقدار در دو سال اخير رسيدند .قيمت نفت برنت درياي شمال
در بازار بورس لندن بﻪ  ٧٢.٥٦دﻻر هر بشكﻪ رسيد .قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت براي اولين بار
از اكتﺒر  ٢٠١٨بﻪ باﻻي  ٧٠دﻻر رسيد .خوش بيني نسﺒت بﻪ بهتر شدن وضعيت اقتصادي جهان ،افزايش
تقاضا در كشورهاي صنعتي ،و كم شدن مقدار بيكاري در اياﻻت متحده آمريكا از جملﻪ عوامل باﻻ رفتن قيمت
نفت خام است .گزارش ماهانﻪ اوپك پيش بيني بهﺒود در اقتصاد جهاني را داده است .يك شركت مشاوره نفتي
در آمريكا پيش بيني كرده كﻪ قيمت نفت برنت مي تواند بﻪ  ٨٠دﻻر هر بشكﻪ در تابستان برسد .در اين صورت
مجددا توليد نفت شيل در آمريكا اقتصادي شده و ممكن است توليد اين كشور از  ١١ميليون بشكﻪ فعلي
مجددا بﻪ  ١٣ميليون بشكﻪ در روز مانند قﺒل از شيوع كرونا افزايش پيدا كند .در روز پنج شنﺒﻪ قيمت نفت
پس از اعﻼم رفع تحريم عليﻪ سﻪ نفر از مديران ايراني شركتهاي نفتي و دو شركت پتروشيمي سقوط كرد و
در روز جمعﻪ مجددا بﻪ وضعيت سابق بازگشت .سﻪ كشور عراق ،ليﺒي ،و ايران از جملﻪ كشورهايي هستند كﻪ
در درون اوپك مي توانند تقاضاي اضافي بازار را پاسخگو باشند .بﻪ گزارش رويترز در صورت رفع تحريم ها
ايران بين  ١تا  ٢ميليون بشكﻪ در روز مي تواند بصورت اضافﻪ بﻪ بازار تزريق نمايد.
ﺗفسير هفته
 -١اجﻼس گروه  ٧متشكل از هفت كشور پيشرفتﻪ صنعتي در شهر كورناوال انگلستان تشكيل شد .يكي
از مهمترين دستور كارهاي اين اجﻼس مسئلﻪ تغييرات اقليمي است .اينك تمام اعضاي گروه  ٧از
لحاظ سياستگذاري تعهد داده اند كﻪ تا  ٢٠٥٠در بخش انرژي بﻪ مجموع كربن صفر برسند .يعني يا
از انرژي هاي تجديدپذير استفاده نمايند و يا در قﺒال توليد دي اكسيد كربن ،بﻪ همان مقدار نيز از
مكانيزم هاي رفع گازهاي گلخانﻪ اي استفاده نمايند.
 -٢دولت جو بايدن در روزهاي اخير در بخش نفت و گاز ﭼند اقدام در خور توجﻪ انجام داد .ابتدا در هفتﻪ
گذشتﻪ مجوز برداشت از منابع انرژي منطقﻪ موسوم بﻪ پناهگاه ملي ﺣيات وﺣش قطب شمال ) Arctic

 (National Wildlife Refugeدر ايالت آﻻسكا را لغو كرد .ديگر آن كﻪ سﻪ نفر از مديران ايراني مطرح
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در صنايع نفت و گاز و دو شركت تجارت پتروشيمي را از فهرست تحريم هاي آمريكا عليﻪ ايران بيرون
كشيد .مجوز توسعﻪ و توليد ﺣوزه هاي نفتي در آﻻسكا در  ٢٠١٧در زمان ترامپ صادر شده و بايدن
هر گونﻪ ﺣفاري در آن منطقﻪ را ممنوع اعﻼم كرد .منطقﻪ مزبور سرشار از منابع نفتي و در عين ﺣال
زيستگاه خرس قطﺒي و گوزن آمريكاي شمالي مي باشد .در همين ﺣال وزارت كشور آمريكا در ﺣال
اعطاي مجوز براي مزارع بادي در فراساﺣل خليج مكزيكو مي باشد .در مورد برداشتن تحريم بر روي
افراد و شركت هاي ايراني رويترز گزارش داد كﻪ اداره سرمايﻪ هاي خارجي و كنترل ) (OFACوابستﻪ
بﻪ سﻪ وزارت خانﻪ خزانﻪ داري ،بازرگاني ،و خارجﻪ اياﻻت متحده آمريكا سﻪ نفر از اتﺒاع ايراني را از
فهرست تحريم هاي اين كشور بيرون آورده است .اين افراد عﺒارتند از آقاي اﺣمد قلعﻪ باني مديرعامل
اسﺒق شركت ملي نفت ايران ،آقاي فرزاد بازرگان مديرعامل شركت تجارت هنگ كنگ ،و آقاي محمد
معيني مدير بازرگاني شركت نفتيران در زوريﺦ .دو شركت اخير در خارج از ايران ثﺒت شده اند .پس
از اعﻼم وزارت خزانﻪ داري آمريكا ،قيمت نفت بﻪ اميد ورود نفت توليدي ايران بﻪ بازار تا اندازه اي
كاهش يافت .اين نشان مي دهد كﻪ عليرﻏم قلت توليد نفت ايران در ﺣال ﺣاضر همچنان ﺣضور نفتي
ايران در بازارهاي جهاني با پيامدهاي رواني و سياسي همراه است .بﻪ گفتﻪ آژانس بين المللي انرژي
در ﺣال ﺣاضر عدم قطعيت بيشتر بر روي مقدار عرضﻪ نفت ايران در ماه هاي آينده دور مي زند .در
صورت رفع تحريم ،توليد نفت ايران بﻪ  ٣.٢ميليون بشكﻪ در روز رسيده كﻪ  ٧٥٠هزار بشكﻪ در روز
از توليد فعلي بيشتر است.
 -٣مديرعامل شركت فرانسوي توتال اعﻼم كرد كﻪ سهامداران توتال نام اين شركت را بﻪ توتال انرژيز
تغيير دادند .بيش از  ٩٠درصد سهامداران گروه نفت و گاز فرانسوي توتال با برنامﻪ اقليمي اين شركت
براي كاهش تدريجي انتشار كربن و تغيير نامش بﻪ توتال انرژيز موافقت كردند كﻪ بيانگر تغيير رويكرد
اين شركت بﻪ انرژي هاي تجديدپذير است .لزوم تسريع در تغيير رويكرد شركتهاي نفت از سوخت
هاي فسيلي هفتﻪ گذشتﻪ بﻪ اوج خود رسيد ،هنگامي كﻪ يك دادگاه هلندي بﻪ شركت شل دستور
داد روند كاهش انتشار گازهاي گلخانﻪاي خود را سرعت بخشيده ،و اكسون موبيل با يك سرمايﻪگذار
فعال در ﺣوزه محيﻂ زيست بر سر تغييرات اقليمي بﻪ مﺒارزه پرداخت .توتال با پروژههاي خورشيدي
و بادي در ﺣال سرمايﻪگذاري در انرژيهاي تجديدپذير است .گرايش بﻪ انرژي هاي پاك در ميان
شركت هاي نفتي بين المللي بﻪ معناي دست كشيدن آنها از انرژي هاي فسيلي نيست .اين رويﻪ در
ميان شركت هاي بزرگ ﭼندمليتي وجود دارد كﻪ بجاي مخالفت كردن با سياستگذاري ﺣكومت ها
و افكار عمومي در مورد مسئلﻪ اي خاص در ظاهر با آن سياست همراهي كرده و بصورت آرام و بدون
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سروصدا از طريق ﻻبي هاي خود سعي در خنثي كردن ،لغو قانون ،و يا دستورالعمل مي پردازند.
شركت هاي نفتي ،دخانيات ،و اسلحﻪ سازي از اين روش تا كنون بارها استفاده كرده اند.
 -۴بنابر گزارش اخير اوپك ،بهﺒود اقتصادي ﺣدس زده مي شود در كل سال  ٢٠٢١از پيش بيني قﺒلي
بيشتر است .ﭼين و آمريكا در سال جاري وضعيت بهتري از لحاظ رشد توليد ناخالص داخلي ،اشتغال،
و مصرف تجربﻪ خواهند كرد .هر ﭼند كﻪ تاثيرات شيوع همﻪ جاگير كرونا بر اقتصاد ژاپن ،هند ،و
منطقﻪ يورو همچنان باقي است .بنابر نظر اوپك در سال جاري تقاضا  ٦.٦درصد و يا  ٥.٩٥ميليون
بشكﻪ در كل سال نسﺒت بﻪ سال قﺒل افزايش خواهد داشت .اين پيش بيني عليرﻏم عدم قطعيت هاي
ناشي از انواع جديد بيماري كوويد  ١٩كﻪ هنوز اطﻼعي از آن ها نداريم ابراز شده است .بصورت كلي
در  ٢٠٢١قيمت نفت  ٤٠درصد رشد داشتﻪ كﻪ بيشترين تاثير را از افزايش تقاضا و كاهش عرضﻪ
توسﻂ اوپك +داشتﻪ است .توليد اوپك در ماه مﻪ سال جاري  ٢٥.٤٦ميليون بشكﻪ در روز بوده است.
در همين ﺣال بنابر پيش بيني آژانس بين المللي انرژي تقاضاي نفت در پايان سال  ٢٠٢٢از مقدار
آن در قﺒل از شيوع همﻪ گير كرونا بيشتر خواهد شد .اين در ﺣاليست كﻪ در  ٢٠٢٠مصرف نفت با
 ٨.٦ميليون بشكﻪ در روز كاهش ركورد تاريخي داشت .بنابر نظر آژانس در  ٥.٤ ،٢٠٢١ميليون بشكﻪ
در روز بﻪ تقاضا اضافﻪ شده و  ٣.١ميليون بشكﻪ در روز نيز در  ٢٠٢٢اضافﻪ شده تا بصورت متوسﻂ
جهان با مصرف  ٩٩.٥ميليون بشكﻪ در روز در  ٢٠٢٢از قﺒل از شيوع بيماري كوويد ١٩-بيشتر بﻪ
نفت وابستﻪ گردد.
 -۵امارت ابوظﺒي در پي آن است كﻪ مجددا توليد نفت و گاز خودر ا افزايش داده و تا  ٣.١ميليون بشكﻪ
در روز يعني بﻪ اندازه توليد در  ٢٠١٩برساند .برنامﻪ اين امارت از امارات عربي متحده بر آن است كﻪ
تا  ٢٠٢٤بﻪ سطح قﺒل از شيوع بيماري كوويد ١٩-برسد .شركت ملي نفت ابوظﺒي )ادناك( در نظر
دارد كﻪ در بازه زماني  ٢٠٢٢تا  ١٢١ ،٢٠٢٥ميليارد دﻻر ديگر در ﺣوزه هاي نفتي خود سرمايﻪ
گذاري كند .شركت ادناك  ٩٠درصد بودجﻪ دولت مركزي ابوظﺒي را از طريق پرداخت بهره مالكانﻪ،
ماليات و سود سهام تامين مي كند .برنامﻪ آينده ادناك آن است كﻪ پس از  ٣.١ميليون بشكﻪ ،توليدات
خود را بﻪ  ٤ميليون بشكﻪ در  ٢٠٢٥و  ٥ميليون بشكﻪ در روز در  ٢٠٣٠برساند .خﻂ لولﻪ ابوظﺒي-
فجيره با ظرفيت فعلي  ١.٢ميليون بشكﻪ در روز توليد نفت امارت ابوظﺒي را بدون گذر كردن از تنگﻪ
هرمز بﻪ اقيانوس هند مي رساند .قابل توجﻪ است كﻪ آژنس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير )ايرنا(
و شهر بدون كربن )مصدر( در همين امارت واقع هستند .در همين ﺣال عربستان سعودي در ماه مﻪ
روزانﻪ  ٨.٥٤بشكﻪ در روز توليد داشتﻪ كﻪ  ٤١٠هزار بشكﻪ در روز از ماه قﺒل بيشتراست .برخي از
نخﺒگان ايراني تنها بﻪ بخش توسعﻪ انرژي هاي تجديدپذير در كشورهاي همسايﻪ ﭼشم دوختﻪ و از
سرمايﻪ گذاري هاي آنان در انرژي هاي فسيلي عليرﻏم تﺒليغات و ضوابﻂ بﻪ ظاهر محدود كننده ﻏافل
هستند.
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 -۶گروهي از نمايندگان عضو پارلمان اروپا از دولت هاي فرانسﻪ ،آلمان ،و ايتاليا خواستند كﻪ در پروژه
گاز طﺒيعي مايع شده )ال ان جي( موسوم بﻪ شماره  ٢در قطب شمال سرمايﻪ گذاري نكنند .اين پروژه
كﻪ در آبهاي روسيﻪ در نزديكي قطب شمال در ﺣال اجراست از نظر اين نمايندگان ﻏير ايمن و در
تناقض با سياست هاي كلي اقليمي اتحاديﻪ اروپاست .اين پروژه نيازمند  ٢١ميليارد دﻻر سرمايﻪ
گذاريست و قرار است تا  ٢٠٢٥بﻪ اتمام برسد .صاﺣب اين پروژه شركت نواتك روسي است كﻪ نيازمند
 ٩ميليارد دﻻر منابع مالي از خارج از شركت است .اين شركت در داخل روسيﻪ ،ﭼين ،و ژاپن بدنﺒال
تامين اين مﺒلغ است .دولت هاي فرانسﻪ ،آلمان ،و ايتاليا در ﺣال مطالعﻪ پرداخت  ٢ميليارد دﻻر و
مشاركت در اين پروژه در ازاي دريافت ال ان جي در آينده هستند .نمايندگان در نامﻪ خود روسيﻪ را
يك عرضﻪ كننده بشدت ﻏيرقابل اعتماد و از لحاظ سياسي مقابلﻪ جو توصيف كرده اند .نمايندگان بر
اين باورند كﻪ با اين كﻪ قرار است تا  ،٢٠٣٠اتحاديﻪ اروپا  ٥٥درصد از انتشار گازهاي گلخانﻪ اي خود
را كم كند ،مناسب است كﻪ سرمايﻪ گذاري هاي جديد در انرژي هاي تجديدپذير صورت پذيرد .روسيﻪ
 ٢٠درصد گاز توليد جهان را در اختيار دارد ٨٠ .درصد از اين گاز در شﺒﻪ جزيره يامال در نزديكي
آب هاي اقيانوس منجمد شمالي توليد مي شود .پروژه ال ان جي قطب شمال  ٢تاسيسات جديدي
است كﻪ در نزديكي شﺒﻪ جزيره يامال در ﺣال ساخت است .آقاي پوتين قول داده است كﻪ تا ٢٠٣٥
توليد گاز روسيﻪ را بﻪ  ١٠برابر برساند .روسيﻪ بﻪ يمن گرمايش زمين مي تواند ال ان جي توليدي را
از طريق خطوط جديد كشتيراني بﻪ شرق آسيا ،اروپا ،و آمريكاي شمالي منتقل كند .شكل زير موقعيت
دو منطقﻪ بزرگ گازي روسيﻪ در منطﻪ قطب شمال را نشان مي دهد.
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 -٧شركت ) (P & O Logisticsكﻪ مقر آن در دوبي و داراي  ٤٠٠كشتي ﺣمل بار است ،يك مسير
جديد كشتيراني كانتينري مابين استانﺒول و آكتائو را براي ﺣمل بار آگهي كرده است .اين شركت از
مسير درياي سياه ،درياي آزوف ،رودخانﻪ دن ،كانال ولگا-دن ،رودخانﻪ ولگا و درياي خزر ﺣمل بار
براي آسياي مركزي مابين استانﺒول و بندر آكتائو را تقﺒل مي نمايد .گرﭼﻪ كانال ولگا-دن براي عﺒور
هر كشتي باري مناسب نيست ،اما كشتي هاي با ظرفيت  ٥٠٠٠تن و آبخور  ٣.٥متر از آن مي توانند
رد شوند .اين مسير مي تواند بخشي از ابتكار كمربند و جاده ﭼين را نيز در بر بگيرد .فعاليت هاي
كشتيراني ايراني در درياي خزر از اهميت ﻻزم براي وزارت امور خارجﻪ ايران و كشتيراني جمهوري
اسﻼمي و شركت هاي تابعﻪ آن برخوردار نيست .همچنين مكمل ﭼنين مسيرهايي كﻪ سالهاست در
مجموعﻪ كريدور شمال-جنوب در نظر گرفتﻪ شده است بدليل عدم اتمام خﻂ آهن رشت-آستارا
معطل مانده است .در شكل زير مسير كانال ولگا-دن نمايش داده شده است.
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