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پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت خام در هفتﻪ قﺒل با افزايش قابل مﻼحظﻪ اي روبرو شد .در سﻪ سال اخير باﻻترين قيمت
را نفت خام شاخص برنت در ديروز داشت .نفت خام برنت در بازار بورس لندن براي تحويل در ماه
اكتﺒر بﻪ قيمت  ٧٧.٨١دﻻر هر بشكﻪ بﻪ فروش رسيد .قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز
بﻪ  ٧٣.٧٦دﻻر هر بشكﻪ افزايش پيدا كرد .ارزش برابري دﻻر بﻪ ارزهاي ديگر بﻪ ضرر دﻻر در هفتﻪ
قﺒل تغيير كرده و توليد نفت آمريكا هنوز بﻪ سطح قﺒل از توفان آيدا نرسيده است .وزير نفت عراق در
مصاحﺒﻪ اي گفتﻪ است كﻪ ائتﻼف اوپك پﻼس حواسشان بﻪ آن هست كﻪ قيمت نفت از كريدور ٧٠
دﻻر سﻘوط نكند ،هرچند كﻪ اوپك مايل است كﻪ بﻪ بهﺒود اقتصاد و كسب و كار جهاني كمك كند.
عراق  ٣.٤ميليون بشكﻪ نفت در روز صادر مي كند .قيمت گاز طﺒيعي نيز در روز جمعﻪ عصر بﻪ ٥.١٠
دﻻر هر ميليون بي تي يو در هنري هاب رسيد .پس از آن قيمت گاز طﺒيعي و الكتريسيتﻪ در بخش
عمده فروشي در اروپا جمعﻪ اندكي كاهش يافت .بدليل آن كﻪ تعميرات در زيرساخت هاي نروژ پايان
يافتﻪ و مﻘدار بيشتري از نفت خام و گاز طﺒيعي از نروژ روانﻪ كشورهاي ديگر اروپايي شد.

تفسير هفته
 -١قيمت انرژي در اكثر نﻘاط جهان افزايش يافتﻪ و نگراني براي وضعيت مردمان با درآمد كم در اروپا و
آمريكاي شمالي يكي از دغدغﻪ هاي دولتها شده است .شركت هاي درگير در توزيع گاز در كشورها با
مشكﻼت فراوان مالي روبرو گشتﻪ اند .بﻪ نظر مي رسد كﻪ صنايع غذايي نيز از افزايش قيمت گاز لطمﻪ
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ديده اند ،چرا كﻪ يكي از عناصري كﻪ در نگاهداشت مواد غذايي استفاده مي شود دي اكسيد كربن
است كﻪ از كارخانجات كود شيميايي بدست مي آيد .اين كارخانجات نياز بﻪ مﻘادير انﺒوهي از انرژي
كﻪ عمدتا گاز طﺒيعي است دارند .در برخي از صنايع انرژيبر در آسيا و اروپا خطوط توليدي با ظرفيت
كمتري فعﻼ بكار مشغولند .توليد كنندگان كود شيميايي ،صنايع شيشﻪ ،و فوﻻد از اين جملﻪ اند.
قيمت گاز در اتحاديﻪ اروپا و انگلستان از ژانويﻪ  ٢٠٢١تا كنون  ٢٥٠درصد افزايش داشتﻪ است .در
انگلستان قيمت برق براي مصرف كنندگان خرده  ١٢درصد از ابتداي اكتﺒر بيشتر مي شود كﻪ بﻪ
معناي باﻻرفتن  ٥٠درصدي قيمت انرژي براي مردم از ابتداي سال است .در اسپانيا قيمت برق سﻪ
برابر شده كﻪ متاثر از افزايش قيمت گاز است .توليد گاز طﺒيعي نروژ كاهش يافتﻪ و سرماي زياد در
زمستان گذشتﻪ ،نياز بﻪ تعميرات سيستم هاي توليد انرژي تجديدپذير در فراساحل را دوچندان
ساختﻪ است .در انگلستان عﻼوه بر باﻻ رفتن قيمت حامل هاي انرژي مسئلﻪ نﺒود راننده براي كشنده
هاي سنگين باعث شده كﻪ مواد غذايي و سوخت بﻪ فروشگاه ها و ايستگاه هاي بنزين نرسد .افزايش
مصرف گاز در آسيا موجب آن شده كﻪ انتﻘال گاز طﺒيعي فشرده شده )ال ان جي( از كشورهاي توليد
كننده مانند آمريكا ،قطر ،و استراليا بﻪ كشورهايي مانند چين ،ژاپن ،و هند افزايش يابد .چرا كﻪ بصورت
سنتي قيمت ال ان جي در آسيا بيشتر از اروپا و آمريكاي شمالي است .بعنوان مثال در روز جمعﻪ
قيمت ال ان جي بصورت تك محمولﻪ در ساحل ژاپن و كره جنوبي  ٢٧.٢٦٦دﻻر هر يك ميليون بي
تي يو بود .اين را مﻘايسﻪ كنيد با قيمت همان مﻘدار گاز تحويلي در هنري هاب در امريكا كﻪ تنها
 ٤.٩٧٥دﻻر بر ميليون بي تي يو است.
 -٢بنظر مي رسد كﻪ روسيﻪ مايل است كﻪ مﻘدار گاز تحويلي بﻪ اروپا از طريق خطوط لولﻪ موسوم بﻪ
سوويت كﻪ از اوكراين مي گذرد را كاهش داده و بجاي آن آلمان را مجﺒور كند تا گاز تحويلي از طريق
خطوط لولﻪ نورداستريم  ١و  ٢را زودتر آغاز نمايد .هر دو خط نورداستريم از لحاظ ساختماني كامل
شده اند و اكنون يك ماه است كﻪ در آلمان نهادهاي تنظيمگر تاييديﻪ خود را در مورد استفاده كردن
از خط لولﻪ دوم بﻪ تعويق انداختﻪ اند .بنظر مي رسد اين مسئلﻪ با انتخابات عمومي آلمان در فردا
)يكشنﺒﻪ( و پايان يافتن دوره آنگﻼ مركل و مخالفت احزاب ديگر در ارتﺒاط باشد .اكنون كﻪ انتخابات
مجلس سفلي )دوما( در روسيﻪ پايان يافتﻪ ،مي شود پيش بيني كرد كﻪ با پيروزي حزب روسيﻪ متحد،
پوتين بتواند با اعتماد كامل سياست هاي خود را پيش بﺒرد .سياست هايي كﻪ در زمينﻪ انرژي بﻪ
توليد هر چﻪ بيشتر نفت و گاز و متوازن كردن فروش آنان از طريق استفاده از مزيت ژئوپلتيكي تسلط
بر قلب زمين و راه هاي دريايي عمده زمين در شرق و غرب متكي است.
 -٣در اين ميان عليرغم آن كﻪ اياﻻت متحده آمريكا يك صادر كننده نفت خام و گاز طﺒيعي است ،اما
فعال شدن بخش هاي مختلف اقتصادي اين كشور و حمل و نﻘل باعث شده كﻪ واردات فرآورده هاي
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نفتي اين كشور در  ٧ماهﻪ اول  ٢٠٢١نسﺒت بﻪ  ٢٠٢٠مﻘدار  ٣٠درصد افزايش يابد .توليد نفت و گاز
آمريكا رشد كمتري در  ٢٠٢١داشتﻪ كﻪ توفان آيدا مي تواند يكي از دﻻيل آن باشد.
 -۴در اين ميان مجددا خاورميانﻪ مﻘام اول را در توسعﻪ زيرساخت هاي توليد و پاﻻيش گاز طﺒيعي در
جهان پيدا كرده است .در فاصلﻪ  ٢٠٢١تا  ٢٠٢٥ظرفيت فرآورش گاز طﺒيعي در خاور ميانﻪ رشد
خواهد داشت .بﻪ گفتﻪ شركت مشاوره اي گلوبال ديتا در اين دوران افزايش مﻘدار  ٥٨٨ميليون متر
مكعب در روز سهم خاورميانﻪ است .از اين مﻘدار حجمي معادل  ٥٤٣ميليون مترمكعب در روز
پروژههايي هستند كﻪ داراي برنامﻪ ريزي مصوب بوده و بﻘيﻪ هنوز بﻪ تاييد بخشهاي حﻘوقي و مالي
كشورها نرسيده است .مجموعا  ٢٦مجموعﻪ فرآورش گاز در خاورميانﻪ تا  ٢٠٢٥تكميل خواهد شد
كﻪ پاﻻيشگاه لفان در قطر بزرگترين آنهاست .اين پاﻻيشگاه گاز طﺒيعي را از حوزه گازي شمال )پارس
جنوبي( كﻪ با ايران مشترك است گرفتﻪ و تﺒديل بﻪ گاز طﺒيعي فشرده شده مي نمايد .در همين حال
اخﺒاري داير بر افزايش سرمايﻪ گذاري امارات عربي متحده در تركيﻪ بﻪ گوش مي رسد .روابط اين دو
كشور از  ٢٠١٦زماني كﻪ رسانﻪ هاي تركيﻪ امارات را بﻪ پشتيﺒاني از كودتاي طرفداران عﺒداﷲ گولن
در ارتش عليﻪ دولت اردوغان متهم كردند ،تا اندازه اي سرد شده بود .امارات نيز از حمايت تركيﻪ از
اخوان المسلمون ،گروهي كﻪ در امارات ممنوع شده است ،ناخشنود مي باشد .تركيﻪ نيازمند سرمايﻪ
گذاري هاي بزرگ در بخش هاي انرژي ،سﻼمت ،و صنايع مي باشد.
 -۵كشورهاي بجامانده از اتحاد شوروي سابق با ساخت سيستم هاي فرآورشي حدود  ٤٤٨ميليون متر
مكعب در روز دومين منطﻘﻪ مهم از نظر افزايش توليد و آماده كردن گاز طﺒيعي براي مصرف ميﺒاشند.
در اين ميان پاﻻيشگاه اوست-لوگا واقع در شمال روسيﻪ در خليج فنﻼند بزرگترين تا  ٢٠٢٥در اين
مناطق مي باشد .پروژه آمور  ٢در شرق سيﺒري نيز حائز اهميت است .آمور گفتيم و ياد اين افتادم
كﻪ پروژه ساخت راه آهن روسيﻪ -چين بﻪ سرعت ادامﻪ دارد .پل  ٧كيلومتري بر روي اين رودخانﻪ بﻪ
اتمام رسيده و قرار است تا انتهاي سال پروژه بزرگ خط آهن بين دو كشور عملياتي شود .چيني ها
معتﻘدند كﻪ از آنجا كﻪ چين و روسيﻪ داراي مرز مشترك هستند ،چين در هنگام واردات نفت و گاز
از روسيﻪ در مﻘايسﻪ با ساير گزينﻪهاي حمل و نﻘل مانند عﺒور از تنگﻪ ماﻻكا امنيت بيشتري خواهد
داشت .بر اساس دادههاي گمرك چين ،در هفت ماهﻪ اول سال  ،٢٠٢١تجارت دوجانﺒﻪ با روسيﻪ بﻪ
 ٧٥.٤٩ميليارد دﻻر رسيده كﻪ نسﺒت بﻪ سال گذشتﻪ  ٢٨درصد افزايش داشتﻪ است.
 -۶در آمريكاي شمالي نيز حجمي برابر  ٢٤٧ميليون متر مكعب در روز بﻪ توليد گاز تا  ٢٠٢٥اضافﻪ مي
شود .دو پروژه بزرگ از اين مجموعﻪ در كانادا بﻪ توليد مي رسند .شكل زير وضعيت را در نﻘاط مختلف
نشان مي دهد .ﻻزم بﻪ تذكر است كﻪ هر فوت مكعب گاز طﺒيعي برابر  ٠.٠٢٨متر مكعب است.
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 -٧مﻘدار ذخيره نفت خام در انﺒارهاي كشورهاي مختلف بصورت متوسط از  ٥سال گذشتﻪ امروز كمتر
است .در اين وضعيت ،قيمت باﻻي گاز مي تواند تﻘاضا براي فرآورده هاي مشتق از نفت خام مانند
نفت گاز و نفت كوره را بيشتر كند .حدس زده مي شود تا اكتﺒر امسال مﻘدار تﻘاضا براي نفت با توجﻪ
بﻪ قيمت گاز  ١.٨٥ميليون بشكﻪ در روز افزايش پيدا نمايد .بﻪ گفتﻪ ويتول بزرگترين فروشنده
فرآوردههاي نفتي ،قيمت نفت خام برنت بﻪ دليل افزايش قيمت گاز و اثر جايگزيني مي تواند بﻪ ٨٠
دﻻر هر بشكﻪ برسد .گلدمن ساكس معتﻘد است كﻪ قيمت نفت خام برنت تا  ٩٠دﻻر هر بشكﻪ نيز
مي رسد ،اگر زمستان امسال واقعا سرد و يخزده باشد .موقعيتي استثنايي براي توليد بيشتر نفت خام
ايران و صادرات آن بﻪ هر صورت.
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