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پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت خام در بازار باز هم افزايش يافت .امروز صﺒح نفت خام برنت در بازار بورس لندن براي
تحويل در ماه دسامﺒر بﻪ قيمت  ٨٤.٨٦دﻻر هر بشكﻪ بﻪ فروش رسيد .از هفتﻪ گذشتﻪ قيمت نفت
خام برنت افزايش يافتﻪ و از  ١٣اكتﺒر كﻪ  ٨٣دﻻر معاملﻪ شد تا ديشب كﻪ بﻪ قيمت  ٨٥دﻻر نيز
معاملﻪ شد بﻪ تدريج افزايش يافت .در سال گذشتﻪ در چنين روزي قيمت نفت برنت تنها  ٣٧دﻻر
بود .قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز امروز بﻪ  ٨٢.٢٨دﻻر هر بشكﻪ در نيويورك براي
تحويل در ماه نوامﺒر معاملﻪ شد .اين نوع نفت خام در روز  ٨اكتﺒر  ٧٩.٣٥دﻻر بود .سال گذشتﻪ نفت
خام تگزاس در چنين روزي تنها  ٣٥دﻻر بود .قيمت گاز طﺒيعي نيز در بازار هنري هاب كمي كاهش
يافتﻪ و بﻪ  ٥.٤١دﻻر هر ميليون بي تي يو براي تحويل در ماه نوامﺒر رسيد.

ﺗفسير هفته
 -١آژانس بين المللي انرژي ) (IEAروز پنج شنﺒﻪ پيش بيني كرد كمﺒود انرژي تقاضا براي نفت را بﻪ
ميزان  ٥٠٠هزار بشكﻪ در روز در شش ماه در پيش رو افزايش مي دهد .اين امر بﻪ كمﺒود عرضﻪ تا
پايان امسال منتهي مي شود مگر اين كﻪ اوپك پﻼس همان طور كﻪ برنامﻪ ريزي كرده است ،در ژانويﻪ
توليدش را افزايش دهد .همچنين اين آژانس در گزارش ديگري كمﺒود گاز در اروپا و آسيا را باعث
فشار تقاضا بر روي حامل نفت خام دانستﻪ و پيامد آن را شكاف بيشتر بين عرضﻪ و تقاضا در بازارهاي
انرژي دانست .قيمت نفت خام برنت در پايان معامﻼت بامداد شنﺒﻪ بﻪ وقت تهران تحت تأثير چشمانداز
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كمﺒود بازار جهش كرد و با عﺒور از  ٨٥دﻻر براي هر بشكﻪ بﻪ باﻻترين حد سﻪ سالﻪ خود رسيد .بﻪ
گزارش سيانبيسي بازگشايي محدوديتهاي قرنﻄينﻪاي و ترافيكي مربوط بﻪ كرونا در چند ماه آينده
تقاضاي نفت خام را باﻻ خواهد برد .از سوي ديگر با باﻻ ماندن قيمت گاز طﺒيعي در آستانﻪ زمستان
احتمال اينكﻪ برخي نيروگاههاي جهان براي توليد برق بجاي گاز طﺒيعي از فرآورده هاي نفتي استفاده
نمايند ،تقويت شده است .كاخ سفيد اعﻼم كرد محدوديتهاي سفر بينالمللي را براي افرادي كﻪ دو
دوز كامل واكسن خود را دريافت كردهاند از  ٨نوامﺒر برميدارد .تحليلگران بﻪ كاهش چشمگير ذخاير
نفت در كشورهاي عضو سازمان توسعﻪ و همكاري اقتصادي ) (OECDكﻪ بﻪ پايينترين حد از سال
 ٢٠١٥رسيده اشاره كردند .تقاضا با احياي اقتصادها در پس از پاندمي كوويد  ١٩اوج گرفتﻪ است.
كاهش عرضﻪ گاز طﺒيعي موجب كاهش عرضﻪ گاز طﺒيعي مايع شده ) (LNGشده و از طرف ديگر
عرضﻪ زغال سنگ نيز با محدوديت هاي عرضﻪ روبرو شده است .توليد نفت خام بﻪ پيش بيني آژانس
از ماه سپتامﺒر تا آخر سال جاري حدود  ٢.٧ميليون بشكﻪ در روز بيشتر خواهد شد .بخشي از اين
اضافﻪ توليد توسط كشورهاي اوپك پﻼس خواهد بود كﻪ از ابتداي سال جاري متعهد بﻪ افزايش ماهانﻪ
 ٤٠٠هزار بشكﻪ در روز شده اند .بخش ديگر آن عمدتا از افزايش توليد اياﻻت متد آمريكاست كﻪ بﻪ
تدريج از آسيب هاي توفان آيدا بيرون مي آيد .اما همچنان كمﺒود عرضﻪ در باقي سال  ٢٠٢٠بﻪ اندازه
 ٧٠٠هزار بشكﻪ در روز باقي است.
 -٢وزير انرژي تركيﻪ اعﻼم كرد اين كشور يك قرارداد سﻪ سالﻪ براي خريد  ١١ميليارد متر مكعب گاز
طﺒيعي با جمهوري آذربايجان منعقد كرده و پيشرفت قابل توجهي در تامين بيشتر گاز طﺒيعي داشتﻪ
است .بﻪ گزارش ايسنا ،در شرايﻄي كﻪ تركيﻪ هنوز قراردادهاي بلندمدت تامين گاز كﻪ موعد آنها
زمستان امسال بﻪ پايان مي رسد را تمديد نكرده ،تقاضاي باﻻ براي گاز طﺒيعي در سال جاري اين
كشور را مجﺒور كرده خريد در بازار محمولﻪ هاي تك را افزايش دهد .بنظر مي رسد اين قرارداد داراي
بعد سياسي از جملﻪ نزديكي دو كشور در نتيجﻪ جنگ قره باغ در نوامﺒر  ٢٠٢٠نيز باشد .فاتح دونمز
وزير انرژي تركيﻪ اظهار كرد اين قرارداد براي تحويل  ١١ميليارد متر مكعب گاز طﺒيعي از طريﻖ خط
لولﻪ باكو-تفليس-ارزروم تا پايان سال  ٢٠٢٤است .تركيﻪ كﻪ يكي از بزرگترين واردكنندگان گاز در
اروپاست ،بﻪ گازي كﻪ از روسيﻪ ،ايران و جمهوري آذربايجان از طريﻖ خط لولﻪ وارد مي كند و همچنين
واردات گاز طﺒيعي مايع ) (LNGاز نيجريﻪ ،الجزاير و بازار محمولﻪ هاي تك متكي است .اين كشور
چهار قرارداد واردات بلندمدت بﻪ ميزان مجموعا  ١٦ميليارد متر مكعب در سال دارد كﻪ امسال منقضي
مي شوند.
 -٣چين واردات نفت خام خود را براي اولين بار در طول شش سال گذشتﻪ كاهش داد .پاﻻيشگاه هاي
خصوصي چين در  ٢٠٢٠مجوز واردات كمتري نسﺒت بﻪ  ٢٠٢٠از طرف دولت مركزي دريافت كرده
اند .اين مقدار در  ١٨٤ ،٢٠٢٠ميليون تن و در  ١٧٧ ،٢٠٢١ميليون تن بوده است.
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 -۴زغالسنگ نام كاني سياهرنگي است كﻪ از پسماند مواد گياهي دورانهاي قديم زمينشناختي در
ميليونها سال پيش تشكيل شده و بﻪ عنوان سوخت و نيز ماده اوليﻪ برخي صنايع شيميايي براي
توليد گاز ،كُك ،روغن ،قﻄران ،و غيره استفاده ميشود .اياﻻت متحده ،روسيﻪ ،استراليا ،چين ،و هند
بيشترين ذخائر زغال سنگ جهان را دارند .توليدكنندگان عمده بﻪ ترتيب عﺒارتند از چين ،هند،
استراليا ،آمريكا ،و روسيﻪ .دراين ميان چين بﻪ تنهايي بيشتر از  ٥٠درصد زغال سنگ جهان يعني
 ٨١هگزاژول را در  ٢٠٢٠توليد كرده است .بﻪ لحاظ مصرف نيز چين  ٥٤.٣درصد از كل تقاضاي
جهاني يعني  ٨٢.٢٧هگزاژول و ديگر كشورها بﻪ ترتيب هند ،آمريكا آفريقاي جنوبي ،و روسيﻪ
بزرگترين مصرف كنندگان زغال سنگ هستند .در بخش صادرات استراليا بزرگترين صادر كننده اين
ماده است .در سالهاي اخير قيمت زغال سنگ وارداتي چين از ديگر بازارهاي مربوط بﻪ اين كاﻻ عموما
بيشتر بوده بﻄوريكﻪ در  ٢٠٢٠متوسط واردات چين بﻪ قيمت  ٨٣دﻻر بر هر تن و در اروپا  ٥٠دﻻر
بوده است .اين قيمت در هفتﻪ گذشتﻪ بﻪ  ٢١٩دﻻر بر هر تن در بورس استان ژنگژو رسيد .بنظر
ميرسد كﻪ سﻪ مسئلﻪ در ارتﺒاط با چين در حال اتفاق افتادن است :ابتدا برخي از شركت هاي چيني
كﻪ بﻪ تنهايي بﻪ يكي از حامل هاي انرژي وابستﻪ هستند ،يعني مثﻼ تنها بﻪ نفت و يا گاز و يا زغال
سنگ ،با باﻻرفتن قيمت ها ،ممكن است ورشكستﻪ شده و از بازار بيرون روند .دوم تورم در اقتصاد
داخلي چين را بﻪ احتمال زياد در ماه هاي آينده شاهد خواهيم بود .سوم رشد توليد ناخالص داخلي
چين ديگر بﻪ اندازه دهﻪ هاي گذشتﻪ نخواهد بود.
 -۵زغال سنگ بلحاظ شدت توليد گازهاي گلخانﻪ اي مصرف آن در سﻄح جهاني در حال محدود شدن
است .اما كشورهاي صنعتي بﻪ دليل عرضﻪ اين حامل انرژي توسط خود آنها بعيد است كﻪ بﻪ سادگي
از مصرف اين كاﻻ دست بكشند .استراليا در حاليكﻪ در مﺒاحثات مربوط بﻪ اجﻼس آب و هواي گﻼسكو
شركت مي كند ،اما همزمان صنايع زغال سنگ كشورش را جزو منافع حياتي دانستﻪ و بﻪ توسعﻪ
توليد زغال سنگ همت گذاشتﻪ است .زغال سنگ از لحاظ ارزش سومين كاﻻي استراليا در رابﻄﻪ با
صادرات بﻪ چين كﻪ يك سوم كل صادرات استراليا بﻪ چين است مي باشد .در  ٢٠٢٠چين بﻪ دليل
تفاوت نگرش هاي سياسي در ارتﺒاط با منشاء بيماري كرونا با استراليا واردات زغال سنگ را از اين
كشور متوقف كرد .در ماه اكتﺒر  ٢٠٢١استراليا مجوز توسعﻪ سﻪ معدن ديگر را صادر كرد .چين براي
پر كردن خﻼء استراليا بﻪ واردات از اندونزي ،مغولستان ،قزاقستان ،و روسيﻪ روي آورد .قزاقستان با
 ٢٥٠٠٠ميليون تن ذخائر زغال سنگ وهمسايگي با چين يكي از نقاطي است كﻪ چين بر روي واردات
زغال سنگ از اين كشور سرمايﻪ گذاري ويژه نموده است .اولين محمولﻪ زغال سنگ براي نيروگاه
هاي حرارتي هفتﻪ گذشتﻪ از قزاقستان وارد استان ژچيانگ شد .بجاي آن هند زغال سنگ آماده شده
براي صادرات بﻪ چين را با تخفيف از استراليا خريداري كرد .در ماه هاي اخير قيمت زغال سنگ
بشدت افزايش يافتﻪ است .بﻪ همين دليل عليرغم رقابت آشكار استراليا با منافع چين در درياي چين
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جنوبي و مسئلﻪ توليد زيردريايي هاي هستﻪ اي توسط اين كشور با فنآوري آمريكايي ،دولت چين
ممنوعيت واردات رغال سنگ از استراليا را لغو كرد .مسئلﻪ كمﺒود زغال سنگ در كنار بحران نفت و
گاز براي چين خودنمايي مي كند .از طرف ديگر توليد زغال سنگ در داخل چين نيز دچار مشكل
شد .باران و توفان موجب رانش زمين و جاري شدن سيل در نقاط مختلف چين شده و توليد مجموعا
 ٦٠معدن زغال سنگ متوقف شد .اينك در آستانﻪ فصل سرما چين با كمﺒود گاز طﺒيعي و زغال
سنگ روبروست .شكل زير قيمت زغال سنگ مناسب براي نيروگاه هاي حرارتي و آينده آن را در
استان ژنگژو نشان مي دهد

 -۶هند و چين هر دو در مورد تامين زغال سنگ بﻪ مشكل برخورده اند .بﻪ همين خاطر ظرفيت توليد
الكتريسيتﻪ هند در ماه جاري  ١١٠٠٠مگاوات كاهش پيدا كرد .فعال شدن بخش اقتصاد و كمتر
شدن پيامدهاي بيماري كوويد ١٩-باعث افزايش تقاضا براي زغال سنگ شده است .بخش توليد برق
هند مجموعا تا  ٧٠درصد در ماه جاري متكي بﻪ زغال سنگ بود چرا كﻪ در اين ماه تاكنون توليد برق
از باد و همچنين سدها بﻪ شدت تا اين جا كاهش يافتﻪ است .نيروگاه هاي حرارتي هند  ٢٠٨هزار
مگاوات برق ) ٥٤درصد( را از سوخت زغال سنگ تامين مي نمايند .دولت هند مي گويد كﻪ نيروگاه
هاي متكي بر زغال سنگ اكنون تنها براي سﻪ روز ذخائر زغال سنگ را در انﺒار دارند.
 -٧در اروپا كﻪ سياست گذاران اين قاره خودر ا قهرمان مﺒارزه با زغال سنگ و آلودگي ناشي از گازهاي
گلخانﻪ اي مي دانستند ،با باﻻرفتن قيمت گاز طﺒيعي نگاه ها بﻪ استفاده بيشتر از زغال سنگ بازگشتﻪ
است .توليد زغال سنگ در اروپا فافزايش يافتﻪ و صادرات بﻪ اندازه قﺒل از بيماري كوويد ١٩-ارتقا
يافتﻪ است .قيمت زغال سنگ در اين روزها در روتردام  ٢٣٠دﻻر بر تن متريك است كﻪ  ٨٠دﻻر از
ماه سپتامﺒر بيشتر است .زغال سنگ تحويلي در  ٢٠٢٢از هم اكنون بﻪ قيمت  ١٧٠دﻻر بر تن در
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اروپا معاملﻪ مي شود .تجربﻪ نشان مي دهد كﻪ باﻻ و پايين رفتن قيمت زغال سنگ برخﻼف نفت و
گاز بﻄئي و آرام صورت مي گيرد .بنابراين نﺒايد بﻪ انتظار زغال سنگي ارزان بﻪ اين زودي بود .بﻪ
همين دليل هم صاحﺒان نيروگاه هاي گازي اروپا از هم اكنون درحال عقد قرارداد براي تحويل زغال
سنگ از روسيﻪ در سال بعد هستند.
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