دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی انرژی
جهان انرژی
شنبه  02مهر 8931
پایش بازار انرژی
جدول قیمت نفت برنت و  WTIدر هفتة گذشته (دالر هر بشکه)
و قیمت گاز طبیعی برای هزار بی تی یو

پویایی های بازار:
 -1قیمت نفت نسبت به هفته گذشته کاهش و نسبت به روز قبل یعنی جمعه کمی افزایش داشته
است .مقدار تقاضای جهانی برای نفت در دهه  0202امکان دارد که مجددا افزایش یافته و نسبت
به ریسک های سیاسی و ژئوپولتیک آسیب پذیر باشد.
 -2نفتکش سابیتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بدنبال اصابت موشک/ایجاد حریق و یا هر
اقدام دیگری دچار آسیب شد .این کشتی در  822کیلومتری بندر جده در دریای سرخ مورد
حمله قرار گرفت .کشتی تغییر مسیر داده و به ایران باز می گردد .برخی اسرائیل را عامل این
حمله می دانند .بدنبال این حادثه قیمت نفت برنت  0درصد زیاد شد .آژانس بین المللی انرژی
اعالم کرد که این گونه حوادث در خلیج فارس و دریای سرخ موجب نارضایتی در بازار نفت
خواهد شد .قبال پس از حمله به تاسیسات شرکت سعودی آرامکو در ابقیق و خریص موجب
باالرفتن قیمت نفت به اندازه  02درصد شد .ولی هفته بعد از حادثه ،با سرازیر شدن ذخائر
استراتژیک آمریکا و دیگر کشورهای عضو آژانس ،انجام دادن تعهدات عربستان حتی با خرید نفت
از کشورهای دیگر و فرستادن آن به کشورهای خریدار ،و همچنین ترس از کاهش رشد اقتصاد
جهانی ،قیمت نفت به پایین تر از روز قبل از حمله پهبادها و موشک ها به تاسیسات آرامکو
بازگشت.
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 -3سه سال قبل محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان سعودی از ارائه  5درصدی سهام شرکت
آرامکو خبر داد .این شرکت بزرگترین شرکت نفتی بین المللی جهان ( )IOCsاز نظر میزان مالکیت
نفت و گاز است 5 .درصد سهام آرامکو قرار بود با قیمت حدود  0222میلیارد دالر عرضه شود .پس
از آن خبرنگاران به ظهران مرکز آرامکو دعوت شدند تا امکانات این شرکت را مالحظه نمایند .حاال
قرار است تا آخر اکتبر مسئله عرضه سهام در بازار بورس انجام شود .این کار در صورت موفقیت به
بازار نفت اندکی اعتماد می بخشد.
 -4عراق و چین توافق "نفت در برابر بازسازی" را اجرا می نمایند .این توافق در جریان سفر عادل
عبدالمهدی نخست وزیر عراق به چین در سپتامبر  0283امضا شد .دو طرف یک صندوق مشترک
سرمایه گذاری ایجاد کرده اند .عراق اعالم کرده که برای بازسازی کشور در پس از جنگ با داعش
به  11میلیارد دالر نیاز دارد .اکنون به ازای  822هزار بشکه در روز فروش نفت به چین ،شرکتهای
چینی در توسعه میادین نفتی در عراق کمک می کنند .کل توافق بر این پایه بنا شده است که 02
درصد از کل تولید نفت عراق منحصرا به شرکت های نفتی چینی فروخته شود.
 -5مقامات چینی سعی دارند که تنش مربوط به جنگ تجاری این کشور با آمریکا را تا اندازه ای کاهش
دهند .یک روزنامه چینی اذعان کرده است که توافقات بخشی و جزئی در مسئله تعرفه های بر روی
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کاالهای دو کشور می تواند به نفع چین و آمریکا باشد .این مسئله باعث خواهد شد که تقاضا برای
نفت در سطح جهانی افزایش یافته و موجب بیشتر شدن قیمت نفت شود .بعد از  85ماه از آغاز
جنگ تجاری ،پنجشنبه هفته قبل اولین دور مذاکرات بین معاون نخست وزیر چین و وزیر خزانه
داری آمریکا در واشنگتن برگزار شد.
 -6روز شنبه  02مهر عمران خان نخست وزیر پاکستان از تهران دیدار خواهد داشت .حدس زده می
شود که این دیدار در چارچوب میانجی گری مابین ایران و عربستان سعودی است .هرگونه تنش
زدایی مابین ایران و عربستان باعث ثبات در بازار نفت خواهد بود.
 -7حمالت زمینی و هوایی ترکیه به شمال سوریه از چند روز پیش آغاز شده است .این حمله پس از
خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و تنها گذاشتن کردها در میان فشارهای ترکیه و دولت دمشق
است .خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که ترکیه تجاوز خود را با حمله به روستاهای
"نداس"" ،علوک" و "حمید" در شرق رأس العین مجددا آغاز کرد .شهر تل ابیض که در اختیار
کردهاست ،یکی از اهداف ترکیه است .توپخانه ترکیه نیز ایستگاه نفتی «سعیده» را در شهر
حسکه هدف قرار داد که موجب به آتش کشیدن آن شد .این ایستگاه ،جزو میادین نفتی رمیالن
در نزدیکی مرزهای ترکیه است .اردوغان با بیان اینکه اسم رمز این عملیات« ،چشمه صلح» است،
اعالم کرد که عناصر ارتش آزاد سوریه نیز در این عملیات شرکت دارند .هدف ادعایی ترکیه،
«ممانعت از ایجاد گذرگاه تروریستی در طول مرزهای جنوبی ترکیه» است .روسیه ترکیه را در
این جنگ محکوم نمی کند .ایران حمله ترکیه را محکوم کرد .کشورهای غربی در برابر ترکیه
صف آرایی سیاسی کردند و احتمال تحریم اقتصادی ترکیه زیاد است .این امر در بازار نفت به کم
شدن تقاضا به علت ضعیف شدن اقتصاد ترکیه می انجامد.
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