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پويايي هاي بازار
 -١قيمت هاي نفت از هم اكنون در كريدور باﻻتري نسﺒت بﻪ گذشتﻪ حركت مي كنند .قيمت نفت برنت
از  ٧٥دﻻر هر بشكﻪ گذشتﻪ و در روز جمعﻪ بﻪ  ٧٦.٠٩دﻻر هر بشكﻪ براي تحويل در ماه اوت در بازار
لندن رسيد .قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در بازار كاشينگ بﻪ  ٧٤.٠٣دﻻر هر بشكﻪ رسيد.
قيمت گاز طﺒيعي بﻪ  ٣.٥دﻻر هر ميليون بي تي يو در بازار بورس نيويورك رسيد كﻪ نشان دهنده
باﻻرفتن قيمت گاز طﺒيعي مايع شده )ال ان جي( نيز مي باشد .مخازن گازي در آمريكا و اروپا كمتر
گاز طﺒيعي را ذخيره كرده و برخي از نيروگاه ها در اروپا مجددا بﻪ زغال سنگ رو آورده اند .در بخش
نفت خام نيز انﺒارهاي نفتي نسﺒت بﻪ گذشتﻪ نفت كمتري را در خود جاي داده و پيش بيني ها حاكي
از كمﺒود عرضﻪ نسﺒت بﻪ تﻘاضا در سطح جهاني است .در اين حالت همﻪ چشم ها بﻪ اوپك و متحدانش
دوختﻪ شده تا در جلسﻪ اول ژوئيﻪ توافق كنند تا عرضﻪ بيشتري را در بازار سرازير كنند .ايران و توليد
قليل نفت خام او در اين چارچوب اهميت پيدا مي كند.
تفسير هفته
 -٢قيمت نفت در سﻪ شنﺒﻪ هفتﻪ گذشتﻪ از نﻘطﻪ عطف  ٧٥دﻻر هر بشكﻪ باﻻتر رفت .بﻪ گفتﻪ پاتريك
پويان مديرعامل توتال انرژيز ،قيمت نفت مي تواند بﻪ  ١٠٠دﻻر هر بشكﻪ نيز برسد ،اما بديهي است
كﻪ دوباره كاهش مي يابد .علت كاهش بﻪ نظر صاحﺒنظران مي تواند بيشتر شدن توليد نفت هاي
غيرمتعارف از جملﻪ نفت شيل و همچنين سودآور شدن توليد انرژي هاي تجديدپذير باشد .مديرعامل
اكسون موبيل نيز گفتﻪ با توجﻪ بﻪ عدم سرمايﻪ گذاري هاي مكفي در صنعت نفت در پس از بروز
شيوع كوويد  ،١٩احتمال باﻻرفتن نفت و رسيدن بﻪ  ١٠٠دﻻر هر بشكﻪ طﺒيعي است .همچنين بانك
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آمريكا از احتمال صعود قيمت هر بشكﻪ نفت تا  ١٠٠دﻻر در پي افزايش تﻘاضا و كمﺒود عرضﻪ در
سال  ٢٠٢٢خﺒر داد .اين بانك پيشبيني كرد افزايش تﻘاضا براي نفت در  ١٨ماه آينده از ميزان
عرضﻪ پيشي گرفتﻪ و باعث كاهش بيشتر سطح ذخاير شده و زمينﻪ را براي رشد قيمت نفت تا ١٠٠
دﻻر مهيا مي كند .بﻪ گفتﻪ رئيس شركت ماگﻼن كاپيتال تﻘاضاي فوقالعاده  ،تورم ،و فشار سهامداران
بﻪ غولهاي نفتي براي كاهش چشمگير آﻻيندگي ممكن است در سﻪ سال آينده بﻪ بحران نفتي منجر
شده و قيمتهاي نفت و بنزين افزايش پيدا كند .قيمت نفت از اكنون تا پايان سال  ٢٠٢١بﻪ شكل
قابلتوجﻪ و بﻪ ميزان مستمر افزايش پيدا خواهد كرد .بﻪ گزارش گلدمن ساكس بدليل اضافﻪ شدن
سريع فعاليت هاي اقتصادي در پس از شيوع بيماري كوويد ،١٩-گسترش واكسيناسيون در نﻘاط
مختلف جهان ،و همچنين محدوديت هاي اخير براي عرضﻪ نفت خام نﺒايد انتظار داشت كﻪ قيمت
نفت خام همچنان پايين باشد .بﻪ گفتﻪ اين شركت مالي و مشاوره اي قيمت نفت برنت از سﻪ ماهﻪ
سوم سال  ٢٠٢١باﻻي  ٨٠دﻻر هر بشكﻪ خواهد بود .بﻪ نظر اين موسسﻪ تﻘاضاي جهاني نفت در ماه
گذشتﻪ ميﻼدي  ٩٥ميليون بشكﻪ در روز بود كﻪ در ماه ژوئن بﻪ مﻘدار  ٩٧ميليون بشكﻪ در روز رسيده
است .در حاليكﻪ انتظار مي رود كﻪ تﻘاضاي نفت در سﻪ ماهﻪ چهارم  ٢٠٢١بﻪ  ٩٩ميليون بشكﻪ در
روز برسد .در پنجشنﺒﻪ اول ماه ژوئيﻪ ) ١٠تير(  ٢٣وزير نفت و انرژي كشورهاي عضو ائتﻼف اوپك
پﻼس در جلسﻪ اي مجازي وضعيت بازار را بررسي و براي بيشتر كردن سهميﻪ كشورها در توليد نفت
خام تصميم مي گيرند .پيش بيني برخي از كارشناسان صنعت نفت اضافﻪ شدن  ٥٠٠تا  ٧٠٠هزار
بشكﻪ در روز بﻪ توليد فعلي اوپك +است .يادآوري مي گردد كﻪ اوپك +در ماه مﻪ  ٢٠٢٠تصميم گرفت
كﻪ از توليد ائتﻼف مﻘدار  ٩.٧ميليون بشكﻪ در روز كم كند تا قيمت هاي نفت از منفي بودن بيرون
بيايند .پس از آن بﻪ تدريج بﻪ كشورها اجازه داده شد كﻪ بر توليد خود بيفزايند .مﻘدار كاهش در ماه
ژوئن  ٢٠٢١مﻘدار  ٦.٦ميليون بشكﻪ در روز از مﻘدار قﺒلي بود .دبيرخانﻪ اوپك پيش بيني كرده كﻪ
تﻘاضاي جهاني از مﻘدار  ٩٥.٢٦ميليون بشكﻪ در روز بﻪ  ٩٨.١٨ميليون بشكﻪ در روز در سﻪ ماهﻪ سوم
و  ٩٩.٨٢در سﻪ ماهﻪ چهارم  ٢٠٢١برسد .بنابراين توليد كشورهاي اوپك +بايد افزايش يافتﻪ تا بازار
بﻪ تعادل برسد .ورود بيشتر نفت ايران در اين چارچوب قابل تحليل است كﻪ در زير بﻪ آن مي پردازيم.
 -٣ششمين دور از مذاكرات ما بين ايران و كشورهاي عضو برجام در وين خاتمﻪ يافت .اكنون بنا بر
گزارش لورا روزن كﻪ بﻪ مذاكره كنندگان دسترسي دارد ،مشخص نيست كﻪ آيا ظرف  ١٠روز آينده
مذاكرات مجددا شروع خواهد شد يا نﻪ .توافق مابين ايران و آژانس بين المللي انرژي هستﻪ اي در
مورد دسترسي بﻪ اطﻼعات سايت هاي هستﻪ اي ايران نيز امروز بﻪ پايان رسيد .بﻪ گفتﻪ روزن يك
مﻘام وزارت خارجﻪ آمريكا گفتﻪ است كﻪ موضوعات متعددي هنوز باقي است كﻪ بر سر آن توافق نشده
است .همچنين اين ديپلمات معتﻘد است كﻪ تا بي نهايت نمي توان مذاكره كرد .وزيرخارجﻪ آمريكا
در پاريس مي گويد كﻪ ما كاري را ميكنيم كﻪ بر اساس منافع ملي آمريكا باشد .نماينده روسيﻪ در
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مذاكرات وين از توافق قريب الوقوع در دور هفتم مذاكرات سخن مي گويد .از زماني كﻪ رئيس جمهور
آمريكا ترامپ در  ٢٠١٨از اين توافق خارج و تحريم هايي را در حوزه انرژي بر ايران بار ديگر اعمال
كرد ،بسياري از پاﻻيشگاه هاي دنيا مجﺒور شدند چشم بر نفت خام ايران بﺒندند و ايران نيز نفت
كمتري از مﻘدار ظرفيت خود استخراج كند .هم اكنون چشم انداز نسﺒتا بهتري از بازگشت آمريكا بﻪ
برجام و برداشتﻪ شدن تحريم هاي نفتي ايران بﻪ گوش مي خورد .اين در حالي است كﻪ آژانس بين
المللي انرژي در گزارش بازار نفت خود اعﻼم كرد ايران ميتواند تا سال  ٢٠٢٢ميزان توليد نفت خود
را بﻪ  ٣.٨ميليون بشكﻪ در روز برساند و در صورت برداشتﻪ شدن تحريمها ،بﻪ منﺒع اصلي رشد توليد
نفت در جهان تﺒديل شود .اين مﻘدار ،توليد ايران در قﺒل از خروج آمريكا از برجام در  ٢٠١٨بوده
است .بﻪ گزارش رويترز با رسيدن بﻪ توافق ،ايران مي تواند بﻪ سرعت ميليون ها بشكﻪ نفت صادر كند.
اين كشور مﻘدمات اين كار را صورت داده و انتظار مي رود در مدت زماني اندك از برداشتﻪ شدن
تحريم ها ،ايرانيان بتوانند توليد خود را بﻪ ميزان پيش از تحريم ها برسانند .با اين حال اين كار بﻪ
دليل سرمايﻪ گذاري اندك در ميدان هاي نفتي و كاهش خروجي چاه هاي نفت ،زمان بر خواهد بود.
اين مسالﻪ مي تواند بﻪ ايران امكان بدهد كﻪ براي بيش از شش ماه ،روزانﻪ يك ميليون بشكﻪ بيشتر
صادر كند كﻪ برابر با يك درصد از عرضﻪ جهاني است .با رهايي جهان از همﻪ گيري كوويد ١٩-و
احياي فعاليت هاي اقتصادي در سراسر دنيا ،تﻘاضا براي سوخت نيز در حال افزايش است .توليد
كنندگان نفت در اوپك و متحدانشان در صحﺒت درباره افزايش عرضﻪ بﻪ بازار احتياط بﻪ خرج مي
دهند كﻪ بخشي از آن بﻪ خاطر جلوگيري از شوك ناشي از بازگشت نفت ايران بﻪ بازار جهاني است.
اطﻼعات شركت كپلر نشان مي دهد در ماه هاي اخير ،ايران در اقدامي كﻪ ممكن است آمادگي براي
ازسرگيري صادرات نفت باشد ،ميزان نفت خام خود را افزايش و آن را در نفتكش هاي خود ذخيره
كرده است .برخي از اين نفتكش ها در حال حاضر در آسيا حضور دارند كﻪ از ديرباز اصلي ترين بازار
نفت ايران بﻪ شمار ميﺂيد .بنابرنظر شركت كپلر در حال حاضر  ٧٨ميليون بشكﻪ از نفت خام و ميعانات
ايران روي آب ذخيره شده است كﻪ اين ميزان در سال گذشتﻪ فﻘط  ٤١ميليون بشكﻪ بود .بﻪ گفتﻪ
فريدون فشاركي ايران حدود  ١٢٠ميليون بشكﻪ نفت خام و ميعانات را نيز در روي زمين ذخيره كرده
كﻪ حدود يك سوم از آن در خارج از سرزمين خود و عمدتا در چين است .با توجﻪ بﻪ اينكﻪ انتظار مي
رود در دوره هفتم مذاكرات وين توافق بﻪ امضا برسد ،شركت ملي نفت ايران در پي عﻘد قرارداد با
مشتريان خويش است .بﻪ گفتﻪ رويترز مﻘامات ايراني براي افزايش سريع توليد نفت خام در اين كشور
ابزار خوش بيني كرده اند .يك مﻘام برجستﻪ در وزارت نفت ايران اوايل ماه جاري گفتﻪ بود بخش
عمده از توليد نفت را ميتوان در يك ماه بازيابي كرد .با اين حال ناظران مدت زماني بيشتر را براي
اين كار پيش بيني ميكنند .بﻪ گفتﻪ سارا وخشوري در واشنگتن بازيابي ٥٠٠تا  ٧٠٠هزار بشكﻪ در
دروز از توليد اضافي ايران در طول سﻪ ماه از زمان برداشتﻪ شدن تحريم ها امكان پذير و ميزان ١
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ميليون تا  ١.٢ميليون بشكﻪ بازيابي توليد نفت در  ٦تا  ١٢ماه از زمان برداشتﻪ شدن تحريم ها
ميسراست .در اين ميان روسيﻪ گرچﻪ بلحاظ سياسي تمايل بﻪ هرچﻪ زودتر بﻪ نتيجﻪ رسيدن مذاكرات
وين دارد ،از لحاظ سياست گذاري انرژي دراين زمينﻪ تحفﻆ دارد .الكساندر نوآك ،معاون نخست وزير
روسيﻪ و وزير نفت پيشين اين كشور مي گويد" :بازگشت نفت ايران بﻪ بازار بايد مورد بررسي قرار
گيرد اما نخست ،بايد درك دقيﻘي از برنامﻪ )بازگشت نفت ايران( و محدوديتهاي حجم وجود داشتﻪ
باشد".
 -۴در اياﻻت متحده آمريكا موضوع قدمت و كهنگي زيرساخت هاي مورد استفاده در سطح جامعﻪ
خودنمايي مي كند .يكﺒار رئيس جمهور سابق آمريكا ترامپ گفتﻪ بود كﻪ برنامﻪ من آن است كﻪ
فرودگاه هاي آمريكا مانند فرودگاه هاي جنوب خليج فارس نو و زيﺒا شوند .در روز گذشتﻪ ريزش يك
ساختمان  ١٢طﺒﻘﻪ در نزديكي ميامي مجددا مسئلﻪ قديمي بودن ساختمان هاي مورد استفاده مردم
را بﻪ مﻘامات يادآوري كرد .بايدن پيشنهاد جاه طلﺒانﻪ اي براي هزينﻪ كردن  ٣٠٠٠ميليارد دﻻر در
توسعﻪ زيرساخت ها ارائﻪ داد .نمايندگاني از دو حزب دمكرات و جمهوري خواه توانستند يك برنامﻪ
توسعﻪ و نگاهداري جاده ها و پلها و تﻘويت اينترنت را بﻪ مﻘدار حدود  ١٠٠٠ميليارد دﻻر براي تصويب
بﻪ مجلسين پيشنهاد دهد .بﻪ گزارش آژانس اطﻼعات انرژي وزارت انرژي آمريكا مﻘدار نفت خام در
انﺒارهاي آمريكا  ٧.٤ميليون بشكﻪ در هفتﻪ جاري نسﺒت بﻪ هفتﻪ قﺒل كﻪ بﻪ  ١١ژوئن منتهي شد
كمتر شد .بجاي آن در چين مﻘدار نفت مصرفي  ٤.٤درصد در ماه مﻪ نسﺒت بﻪ سابق افزايش يافت.
در چنين فضايي بنظر گلدمن ساكس تﻘاضا نسﺒت بﻪ عرضﻪ  ٣ميليون بشكﻪ در روز بيشتر است.
 -۵مسئلﻪ صادرات گاز بﻪ همسايگان شرقي ايران يك موضوع استراتژيك است .فراموش نكنيم كﻪ درصد
عظيمي از همسايگان شرقي ايران بﻪ انرژي هاي اوليﻪ دسترسي ندارند .كشورهايي مانند پاكستان و
افغانستان و از اين دو مهمتر هند كﻪ در  ١٠سال آينده بزرگترين واردكننده انرژي در جهان مي شود،
در زمره اين وضعيت قرار مي گيرند .بنابر نظر بهروز نامداري كارشناس مسائل انرژي ﻻزمﻪ ورود بﻪ
بازارهاي امروز انعطاف و تغيير رويكرد است تا حداقل اگر برنده نشويم عﻘب هم نمانيم .در هر حال
 ٢٠درصد جمعيت پاكستان با حدود  ٣٠٠ميليون نفر جمعيت هيچگونﻪ دسترسي بﻪ انرژي ندارند،
بنابراين بازار بكر و بزرگي است .اما نكتﻪ مهم تر اينكﻪ اين كشور توان پرداخت بهاي انرژي را ندارد.
اما اوضاع پاكستان نسﺒت بﻪ گذشتﻪ متفاوت تر شده و بﻪ همين دليل است كﻪ شاهد هجوم
صادركنندگاني مثل عربستان ،قطر ،آمريكا و روسيﻪ براي احداث پايانﻪ گاز طﺒيعي فشرده شده )ال
ان جي( در اين كشور هستيم .پاكستان اكنون ساز و كار خريد انرژي را ليﺒرالتر كرده ،مصرف كنندگان
گاز را با قيمت فوب خريد و فروش مي كنند .موضوع احداث زيرساخت هاي انتﻘال گاز هم كﻪ با
مشكل مواجﻪ بود طي قراردادي در  ٢٠١٧و تاسيس صندوقي براي پرداخت ها تا حدي رفع شده
است .آنچﻪ هنوز فرصت ورود بﻪ بازار پاكستان را پيش روي ما قرار مي دهدآن است كﻪ عربستان
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شنﺒﻪ  ٥تير ١٤٠٠
برنامﻪ احداث پايانﻪ ال ان جي را از بندر گوادر در نزديكي مرز ايران بﻪ كراچي منتﻘل كرده و اين
اميدواري را براي ايران بﻪ وجود آورده كﻪ ساز و كاري انديشيده شود تا از طريق ذخيره انرژي و يا
تجارت بﻪ پاكستان برگرديم و با تجديدنظر در قراردادها بﻪ گونﻪ اي پيش برويم كﻪ مشكل عدم
پرداخت ها حل شود.

 -۶و در غياب ايران ،هند بﻪ تدريج از نفت خاورميانﻪ فاصلﻪ گرفتﻪ و بﻪ منابع ديگري رو مي آورد .در ماه
مﻪ گذشتﻪ هند مجموعا  ٤.٢ميليون بشكﻪ نفت در روز وارد كرده است .اين مﻘدار گرچﻪ از مﻘدار
مشابﻪ مﻪ سال  ٢٠٢٠بيشتر است ،اما مﻘدار نفت وارداتي از عراق ،عربستان ،و امارات  ٥٣درصد نسيت
بﻪ ماه گذشتﻪ كمتر است .بﻪ نظر مي رسد كﻪ دولت هند يك برنامﻪ استراتژيك براي كمتر كردن
وابستگي انرژي بﻪ خاورميانﻪ دارد .سومين وارد كننده نفت در جهان اينك مﻘادير بيشتري نفت از
نيجريﻪ ،آمريكاي ﻻتين ،اياﻻت متحده ،كانادا ،و حتي قزاقستان خريداري مي نمايد .در سال ٢٠١٩
هند مﺒلﻎ  ١١١.٩ميليارد دﻻر و در سال  ٢٠٢٠مﺒلﻎ  ١٠١.٤ميليارد دﻻر نفت خام وارد كرده و بشدت
از باﻻرفتن قيمت نفت آسيب پذير است .در دو شكل زير كم شدن وابستگي هند بﻪ نفت خاورميانﻪ و
جايگزين شدن نﻘاط ديگر نشان داده شده است .گرچﻪ هزينﻪ حمل نفت خام كانادا و آمريكا بيشتر از
خاورميانﻪ است ،اما تعجب اين جاست كﻪ نفت قزاقستان ابتدا بﻪ باكو و يا نووروسيسك حمل شده و
از طريق درياي سياه و يا خط لولﻪ باكو-تفليس -جيهان بﻪ درياي مديترانﻪ رسيده و با كشتي از مسير
خﻼف متعارف از كانال سوئز بﻪ اقيانوس هند مي رسد .گفتﻪ مي شود كﻪ قزاقستان مﻘدار تخفيف قابل
توجهي براي شركت هاي هندي قائل شده است .در همين حال روسيﻪ نيز مﻘدار نفت تحويلي خود
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شنﺒﻪ  ٥تير ١٤٠٠
بﻪ مشتريان را كﻪ قرار است در نيمﻪ اول ماه ژوئيﻪ تحويل دهد كمتر كرده است .بنادر اصلي پريمورسك
و نووروسيسك كﻪ مﺒادي عمده نفت تحويلي بﻪ نفتكش ها در جهت غربي مي باشند ،بنظر مي رسد
كﻪ با مشكلي كﻪ نمي دانيم چيست روبرو هستند .احتماﻻ مﻘدار نفت توليدي در سيﺒري غربي كاهش
يافتﻪ و يا تعميرات تابستاني در تاسيسات بندري مي تواند عاملي جهت كم شدن نفت صادراتي روسيﻪ
باشد.

٦

