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پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت خام در دوشنﺒﻪ هفتﻪ پيش پايين افتاد ،اما بﻪ تدرريج خود را باﻻ كشيده و در روز جمعﻪ
برنت هر بشكﻪ براي تحويل در ماه سپتامﺒر  ٧٣.٧٧دﻻر در بازار لندن معاملﻪ شد .اوپك پﻼس
موافقت كرد كﻪ هر ماه  ٤٠٠هزار بشكﻪ در روز بﻪ توليد اين ائتﻼف اضافﻪ شود .قيمت نفت وست
تگزاس اينترمدييت نيز آخرين بار بﻪ قيمت  ٧١.٧٧دﻻر هر بشكﻪ در بازار نيويورك معاملﻪ شد .قيمت
گاز بصورت قابل توجهي باﻻ رفتﻪ و از مرز  ٤دﻻر هر ميليون بي تي يو در بورس نيويورك براي تحويل
در منطقﻪ هنري هاب گذشت .اين قيمت در سال گذشتﻪ حدود  ٢دﻻر بود.

تفسير هفته
 -١سفير روسيﻪ در اياﻻت متحده آمريكا مي گويد كﻪ تيره شدن روابط بين واشنگتن و مسكو كار امروز
نيست ،بلكﻪ از يك دهﻪ قﺒل بﻪ تدريج روابط بين دو كشور بﻪ سمت قهقرا پيش رفتﻪ است .بگزارش
راشياتودي او مشخصا بﻪ وقايع تﻈاهرات در ميدان كيف و حمايت اروپايي ها از آن حركت مردم بر
ضد حكومت اوكراين ،سرنگوني ياناكوويچ ،و نهايتا شﺒﻪ جزيره كريمﻪ و اشغال آن توسط روسيﻪ اشاره
كرده و مدعي است كﻪ از آن وقايع آمريكا استفاده سياسي كرده تا كرملين را تحت فشار قرار دهد .او
همچنين از موضع واشنگتن در مسئلﻪ احداث خط لولﻪ نورداستريم  ٢انتقاد كرده و آمريكا را متهم
كرده كﻪ فكر مي كند با ارسال گاز روسيﻪ از طريق اين خط بﻪ اروپاي غربي ،كرملين داراي مزيت
استراتژيك مي شود .در همين حال سرگئي ﻻورف نيز دولت بايدن را متهم كرده كﻪ تﻼش مي كند
كﻪ يك كمربندي از بي ثﺒاتي بر دور روسيﻪ بسازد .او از فعاليت هاي آمريكا و ناتو در بﻼروس،
گرجستان ،و مولداوي بعنوان شواهد اين امر ياد كرده و مدعي شد كﻪ آمريكا بﻪ كشورهاي اروپاي
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شرقي ،قفقاز ،و آسياي مركزي اين چنين تلقين مي كند كﻪ بين توسعﻪ اقتصادي كﻪ غرب پرچمدار
آن است و يا نزديكي بﻪ مسكو يكي را بايد انتخاب كنند .در همين حال در آلمان خانم مركل تاكيد
دارد كﻪ خط لولﻪ نورداستريم  ٢تا قﺒل از ترك كاخ صدارت عﻈماي آلمان در سپتامﺒر سال جاري بﻪ
كار افتد .بﻪ همين جهت هم مذاكرات فشرده اي با دولت بايدن در سفر اخيرش بﻪ واشنگتن داشت.
هم اكنون در لولﻪ مزبور گاز بصورت آزمايشي در جريان است .طﺒق بيانيﻪ مشترك آلمان وآمريكا در
چهارشنﺒﻪ هفتﻪ قﺒل دو طرف موافقت كردند كﻪ بر حمايت خود از دولت اوكراين افزوده و روسيﻪ را
در صورت استفاده از عرضﻪ حامل هاي انرژي بعنوان ابزاري براي دست باﻻ داشتن در ژئوپلتيك منطقﻪ
تحريم نمايند .صدراعﻈم آلمان كشورش را در اجﻼس واشنگتن متعهد كرد كﻪ در اوكراين سرمايﻪ
گذاري بيشتري نموده ،از جملﻪ يك ميليارد دﻻر بعنوان صندوق سﺒز براي توسعﻪ زيرساخت هاي
مﺒتني بر فنآوري هاي سﺒز و انرژي هاي تجديدپذير جهت برجستﻪ كردن استقﻼل انرژي اوكراين
بپردازد .همچنين آلمان تﻼش مي كند كﻪ موافقت نامﻪ روسيﻪ -اوكراين براي استفاده خط ترانزيت
گاز روسيﻪ-اروپا تمديد شود .آمريكا در دوره ترامپ با ساخت خط لولﻪ انتقال گاز طﺒيعي از نقاط
شمالي روسيﻪ بﻪ آلمان در مسير بستر درياي بالتيك مخالف بود و آن را سﺒب توسعﻪ منافع روسيﻪ
در اروپا و زير فشار قراردادن كشورهاي ترانزيت مانند اوكراين مي دانست .اوكراين و لهستان نيز از
ابتدا مخالف ساخت اين خط لولﻪ بودند.
 -٢در جلسﻪ مسئوﻻن انرژي  ٢٣كشور عضو ائتﻼف اوپك پﻼس ،اعضاء بﻪ توافق رسيده تا از ابتداي ماه
اوت هر ماهﻪ مقدار  ٤٠٠هزار بشكﻪ در روز بﻪ توليد خود اضافﻪ نمايند .اين مقدار بصورت تدريجي تا
آخر سال اضافﻪ خواهد شد .گرچﻪ در روز دوشنﺒﻪ قيمت نفت پايين افتاد اما مجددا بﻪ سطح قﺒلي
بازگشت .علت آن را اضافﻪ شدن تقاضا در ماه هاي آينده عليرغم شيوع مجدد كوويد ١٩-در آسيا و
اروپا مي دانند.
 -٣بنﻈر مي رسد نياز بشر بﻪ انرژي هاي فسيلي بﻪ زودي خاتمﻪ نمي يابد .بﻪ گزارش آژانس بين المللي
انرژي ،تقاضاي جهاني براي انرژي الكتريكي سريعتر از ظرفيت تجمعي انرژي هاي تجديدپذير رشد
مي كند .اين بدان معناست كﻪ نياز بﻪ حامل هاي انرژي هيدروكربوري براي برطرف كردن تقاضاي
بيشتر براي الكتريسيتﻪ همچنان برقرار است .بﻪ پيش بيني آژانس در سال  ٢٠٢١رشد بخش برق ٥
درصد و در  ٤ ،٢٠٢٢درصد بﻪ ترتيب نسﺒت بﻪ سال قﺒل از آن خواهد بود .برنارد لوني مدير ارشد
اجرايي شركت بريتيش پتروليوم نيز در مصاحﺒﻪ با رويترز خاطر نشان كرده است كﻪ استراتژي شركت
متﺒوعش آن است كﻪ توليد نفت و گاز را در حالت بهينﻪ -و نﻪ بيشينﻪ -همچنان ادامﻪ دهد .بﻪ گفتﻪ
او سود شركت از توليد انرژي هاي فسيلي در آينده بيشترخواهد شد ،چون قيمت نفت در حال افزايش
بوده و شواهدي براي كاهش قيمت در دست نداريم ،هر چند بﻪ دليل تعهدات زيست محيطي مقدار
توليد شركت كمتر شود .مديرمالي شورون نيز بﻪ رويترز گفتﻪ است كﻪ شركتش برنامﻪ اي براي كاهش
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سرمايﻪ گذاري در نفت و گاز و بيشتر كردن سرمايﻪ گذاري در بخش تجديدپذيرها را ندارد .شركت
ايتاليايي اني نيز اعﻼم كرده كﻪ بﻪ توليد نفت و گاز ادامﻪ مي دهد تا سال ٢٠٢٥بﻪ قلﻪ )پيك( توليد
نفت برسد .بنﻈر مي رسد كﻪ هشدارهاي طرفداران محيط زيست ،سياست گذاري هاي مقامات سياسي
اروپا و آمريكا ،و نﻈامنامﻪ هاي برخي از سازمان هاي بين المللي ،در جهت مايوس كردن كشورهاي
توليد كننده نفت و گاز همچون ايران و ممانعت از سرمايﻪ گذاري در منابع فسيلي خودشان باشد.
چيزي كﻪ در داخل ايران با كم كاري وزارت نفت و گرايش بخش هاي علمي بﻪ تمركز صرف بر بخش
هاي تجديدپذير مواجﻪ شده است.
 -۴در همين راستا ،در ميان حامل هاي فسيلي نياز بﻪ گاز طﺒيعي پيش بيني مي شود كﻪ بيشتر از ديگر
انرژي ها در آينده نزديك باشد .بﻪ نﻈر مي رسد گاز طﺒيعي بﻪ آن مقدار كﻪ در گذشتﻪ حدس زده
مي شد بﻪ راحتي در دسترس بشر نيست و اين خود يك نيروي پيشران براي باﻻ رفتن قيمت گاز در
ماه هاي اخير است .بگزارش بلومﺒرگ ،سرماي سرد سال گذشتﻪ در نيمكره شمالي اكثر مخازن و
انﺒارهاي ذخيره را در سراسر جهان خالي كرد .براي پر كردن انﺒارها در اين تابستان داغ كمتر گاز
طﺒيعي در اختيار بازرگانان گاز است .نياز بﻪ تﺒريد و دسترسي بيشتر بﻪ تهويﻪ مطﺒوع بخش بزرگي از
عرضﻪ گاز را بﻪ خود اختصاص مي دهد و از طرف ديگر شروع بﻪ كار برخي از بخش هاي اقتصاد كﻪ
در  ٢٠٢٠بﻪ دليل بيماري كوويد ١٩-متوقف بودند ،نياز بﻪ انرژي و بخصوص گاز را بيشتر كرده است.
پيامد چنين وضعيتي در قيمت گاز خود را نشان مي دهد .قيمت گاز طﺒيعي در دسترس چﻪ بصورت
انتقال با خط لولﻪ و چﻪ بصورت انتقال با كشتي هاي مخصوص حمل گاز طﺒيعي فشرده شده )ال ان
جي( در نقاط مختلف جهان متفاوت است .بيشترين قيمت گاز طﺒيعي در ساحل ژاپن و كره جنوبي
است كﻪ گاز بصورت ال ان جي بﻪ اين كشورها وارد مي شود .چين براي اولين بار واردات ال ان جي
خود را از ژاپن بيشتر كرده است .در  ٢٠٢١چين در كل سال  ٧٨ميليون تن و ژاپن  ٧٤.٥ميليون
تن گاز طﺒيعي بﻪ صورت ال ان جي وارد مي كنند .در اياﻻت متحده آمريكا و در سيستم مربوط بﻪ
خريد و فروش گاز موسوم بﻪ هنري هاب ،قيمت هاي گاز بري خريد در ماه هاي آينده بﻪ دو برابر در
طول سال گذشتﻪ و باﻻترين مقدار از  ٢٠١٤بﻪ اين طرف رسيده است .در اروپا در هفتﻪ هاي گذشتﻪ
قيمت گاز بﻪ باﻻترين مقدار ظرف  ١٣سال گذشتﻪ رسيد .پيش بيني مي شود كﻪ در زمستان در پيش
رو كمﺒود گاز باعث گردد كﻪ در اروپا رجوع مجدد بﻪ ذغال سنگ احيا شود .احتماﻻ سران كشورهاي
جهان از جملﻪ رهﺒران اروپايي در كنفرانس  ٢٦تغييرات اقليمي در گﻼسكو در نوامﺒر  ٢٠٢١تاكيد
مجدد از دوري گزيدن از انرژي هاي فسيلي و رو آوردن بﻪ انرژي هاي پاك خواهند داشت .در اين
ميان تنها شروع صادرات گاز طﺒيعي در خط لولﻪ نورداستريم  ٢بﻪ مقدار  ٣٠ميليارد متر مكعب در
سال مي تواند تا اندازه اي نگراني هاي اروپا را نسﺒت بﻪ كمﺒود گاز برطرف نمايد .اين خط لولﻪ بر اثر
تحريم هاي آمريكا عليﻪ سازندگان آن يك سال ديرتر در حال اتمام است .ارسال گاز بصورت آزمايشي
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در اين خط آغاز شده است .از فرصت استفاده كرده و ابراز اميدواري مي كنم كﻪ مسئوﻻن دولت جديد
در ايران بﻪ اين نكتﻪ توجﻪ نمايند كﻪ ايران بايد در بخش گاز طﺒيعي صادرات را با اهميت بداند .اين
موضوع عليرغم آن است كﻪ ممكن است ما در بخش داخلي گاز مكفي در سالهاي آينده نداشتﻪ باشيم.
صادرات گاز طﺒيعي براي ايران مزيت ژئوپلتيك ،سياسي ،و الﺒتﻪ اقتصادي خلق مي كند .مشخصا
اتمام پروژه ايران ال ان جي ،ساخت خط لولﻪ گاز اسﻼمي از طريق عراق و سوريﻪ بﻪ اروپا ،و خط لولﻪ
گاز طﺒيعي ايران از طريق آسياي مركزي بﻪ چين از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .سﻪ پروژه
اي كﻪ در  ١٦سال مديريت آقاي زنگنﻪ بر بخش انرژي كشور با غفلت با آنها برخورد شد.
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