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پايش بازار

پويايي هاي بازار
 -١قيمت نفت برنت امروز  ٧٥.٣٨دﻻر هر بشكﻪ در بازار بورس لندن براي تحويل در ماه سپتامﺒر است.
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در كاشينگ براي تحويل در ماه اوت  ٧٤.٣١دﻻر هر بشكﻪ
است .قيمت هاي نفت نسﺒت بﻪ هفتﻪ قﺒل كمي افت داشتﻪ اند ،اما در چند روز گذشتﻪ مجدا باﻻ
آمدند .يكي از دﻻيل آن افزايش تقاضا در اياﻻت متحده آمريكا بدليل گرما و افزايش حمل و نقل در
تابستان است .مطابق آمار اداره اطﻼعات انرژي آمريكا در تابستان امسال افزايش تقاضا براي سوخت
بﻪ مقدار  ٨٧٠هزار بشكﻪ در روز است .يعني كل تقاضا از  ٢٠١٩هم بيشتر است .قيمت گاز طﺒيعي
هنري هاب در بازار بورس نيويورك بﻪ  ٣.٧٠٦دﻻر هر ميليون بي تي يو رسيد كﻪ قيمت نسﺒتا باﻻيي
است.
تفسير هفته
شركت بريتيش پتروليوم گزارش آماري خود از وضعيت انرژي در سال  ٢٠٢٠را منتشركرده است .گوشﻪ هايي
از يافتﻪ هاي اين گزارش را در زير آورده ام:
 -١شيوع بيماري كوويد ١٩-در  ٢٠٢٠تاثيرات فوق العاده اي بر جهان انرژي داشت .از يك طرف مصرف
انرژي هاي اوليﻪ بشدت پايين آمد و از طرف ديگر انتشار گازهاي گلخانﻪ اي و بخصوص دي اكسيد
كربن نيز سقوط كرد .سرعت سقوط اين دو شاخص از بعد از چنگ جهاني دوم تاكنون بي سابقﻪ بوده
است .انرژي هاي تجديدپذير بﻪ رشد خود در اين سال ادامﻪ دادند .دربين آنها تامين انرژي خورشيدي
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از هميشﻪ بيشتر شد .انتشار گازهاي گلخانﻪ اي در اين سال  ٦.٣درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل كاهش
داشت.
مصرف انرژي هاي اوليﻪ در  ٤.٥ ،٢٠٢٠درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل كاهش يافت .بيشترين مقدار كاهش
يعني سﻪ چهارم كاهش در بخش حامل انرژي فسيلي نفت خام اتفاق افتاد .اياﻻت متحده ،هند ،و
روسيﻪ بيشترين كاهش مصرف را در ميان كشورها داشتند .بر خﻼف آن مقدار مصرف انرژي در چين
در  ٢٠٢٠نيز  ٢.١درصد رشد داشت.
در سال مذكور قيمت نفت خام شاخص يعني برنت در كل سال بصورت متوسط  ٤١.٨٤دﻻر هر بشكﻪ
بود .مصرف نفت در اين سال  ٩.٣درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل كاهش يافت .اين بﻪ معناي كمتر مصرف
شدن  ٩.١ميليون بشكﻪ در روز است .از طرف ديگر كاهش تقاضا براي نفت خام در كشورهاي مختلف
متفاوت بود ،در آمريكا  ،٢.٣در اتحاديﻪ اروپا  ،١.٥و در هند  ٠.٤٨ميليون بشكﻪ در روز .اما در چين
در  ٢٠٢٠تقاضا  ٢٢٠هزار بشكﻪ در روز افزايش هم يافت.
در بخش عرضﻪ نفت ،مقدار توليد  ٦.٦ميليون بشكﻪ در روز كاهش يافت ..دو سوم اين كاهش از سوي
كشورهاي عضو اوپك بود .ليﺒي در كل سال بصورت متوسط روزانﻪ  ٩٢٠هزار بشكﻪ و عربستان
سعودي  ٧٩٠هزار بشكﻪ كاهش توليد داشتند .در توليد غيراوپكي ها ،روسيﻪ  ١ميليون بشكﻪ و آمريكا
 ٦٠٠هزار بشكﻪ در روز كاهش توليد در كل سال داشتند.
در بخش گاز طﺒيعي قيمت هاي اين حامل انرژي در مناطق مختلف جهان سقوط كرد .در آمريكاي
شمالي و در منطقﻪ هنري هاب قيمت گاز بصورت متوسط در  ٢٠٢٠بﻪ  ١.٩٩دﻻر هر يك ميليون
واحد حرارتي انگليسي )بي تي يو( افتاد .قيمت گاز طﺒيعي فشرده شده )ال ان جي( در بازار ژاپن و
كره بﻪ پايين ترين سطح از  ١٩٩٥يعني  ٤.٣٩دﻻر هر ميليون بي تي يو رسيد.
سهم گاز طﺒيعي در ميان انرژي هاي اوليﻪ در  ٢٠٢٠بيشتر شده و بﻪ  ٢٤.٧درصد رسيد .يعني از كل
مصرف جهاني انرژي ،يك چهارم آن از گاز طﺒيعي است .مصرف گاز طﺒيعي  ٢.٣درصد نسﺒت بﻪ سال
قﺒل يعني  ٨١ميليارد مترمكعب افت داشت .در اين سال روسيﻪ  ٣٣و آمريكا  ١٧ميليارد متر مكعب
گاز طﺒيعي كمتر مصرف كردند .در برابر چين  ٢٢و ايران  ١٠ميليارد مترمعب گاز طﺒيعي بيشتر
نسﺒت بﻪ  ٢٠١٩مصرف نمودند.
در بخش ذغال سنگ نيز در مجموع  ٦.٢اگزاژول و يا  ٤.٢درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل كمتر مصرف
شد .اما در ميان افت مصرف بصورت متوسط در همﻪ جاي جهان ،چين و مالزي مصرف زغال سنگ
را بﻪ ترتيب  ٠.٥و  ٠.٢اگزاژول بيشتر كردند.
انرژي هاي تجديدپذير بدون احتساب انرژي برقآبي بﻪ مقدار  ٩.٧درصد نسﺒت بﻪ سال قﺒل رشد
داشتند .در اين ميان انرژي خورشيدي با ثﺒت ركورد جديدي  ٢٠درصد و يا  ١.٣اگزاژول بيشتر از
سال قﺒل از آن استفاده شد .ظرفيت توليد انرژي خورشيدي بﻪ  ١٢٧گيگاوات رسيد .انرژي بادي نيز
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با افزايش  ١.٥اگزاژول توليد ،بيشترين رشد را در ميان تجديدپذيرها داشت .ظرفيت توليد انرژي بادي
بﻪ  ١١١گيگاوات رسيد .چين بزرگترين مشاركت را در گسترش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير بﻪ
مقدار  ١اگزاژول در  ٢٠٢٠داشت .پس از آن آمريكا  ٠.٤و اتحاديﻪ اروپا  ٠.٧اگزاژول
 -٩در بخش برقآبي شاهد رشد  ١درصدي در كل جهان بوديم .در اين زمينﻪ چين با  ٠.٤اگزاژول پيشرو
بود.
 -١٠در بخش هستﻪ اي ،توليد برق از انرژي هستﻪ اي  ٤.١درصد كاهش يافت .در اين ميان فرانسﻪ ٠.٤
اگزاژول ،آمريكا  ٠.٢اگزاژول و ژاپن  ٠.٢اگزاژول الكتريسيتﻪ كمتر از سال قﺒل از طريق هستﻪ اي توليد
كردند.
 -١١توليد برق در  ٠.٩ ،٢٠٢٠درصد كمتر از سال قﺒل شد .اما سهم تجديدپذيرها در توليد انرژي الكتريكي
از  ١٠.٣درصد در  ٢٠١٩بﻪ  ١١.٧درصد در  ٢٠٢٠رسيد .سهم ذغال سنگ درتوليد برق با  ١.٣درصد
كاهش بﻪ  ٣٥.١درصد رسيد.
 -١٢توليد فلزات نادر در سراسر جهان بﻪ مقدار  ٢٣.٢درصد افزايش يافت .در عين حال ليتيوم  ٤.٦درصد
كمتر از سال قﺒل توليد شد .اما كﺒالت  ٢.٩درصد بيشتر توليد شد.
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 -١٣اين گزارش نشان مي دهد كﻪ
 ايران با مصرف انرژيهاي اوليﻪ مجموعا  ١٢.٠٣اگزاژول در  ٢.٢ ،٢٠٢٠درصد از مجموع مصرفجهاني انرژي را بﻪ خوداختصاص داده است .مصرف انرژي توسط هر فرد در ايران  ١٤٣.٢گيگاژول
بوده است .مصرف متوسط جهاني براي هر فرد  ٧١.٤گيگاژول است .فراموش نكنيم كﻪ جمعيت
ايران حدود  ١درصد و وسعت اين كشور نيز حدود  ١درصد كل مساحت خشكي هاي جهان
است.
 بيشترين مقدار مصرف در ايران از حامل انرژي گاز طﺒيعي بﻪ مقدار  ٨.٣٩اگزاژول و پس از آننفت بﻪ اندازه  ٣.٣١اگزاژول بوده است.
 ذخائر اثﺒات شده نفت خام ايران دراين گزارش  ١٥٧.٨ميليارد بشكﻪ و يا  ٩.١درصد از ذخائرجهاني تخمين زده شده است .با توجﻪ بﻪ توليد فعلي ايران يعني  ٣.٠٨٤ميليون بشكﻪ در روز
اين ذخائر براي  ١٤٠سال مي تواند براي ايران ثروت آفريني كند .ظرفيت پاﻻيشگاه هاي ايران
 ٢.٤٧٥ميليون بشكﻪ در روز است كﻪ حدود  ٢.٤درصد ظرفيت جهاني است.
 ذخائر اثﺒات شده گاز طﺒيعي ايران  ٣٢.١تريليون مترمكعب و يا  ١٧.١درصد از منابع جهانياست .توليد گاز ايران در كل سال  ٢٥٠.٨ ،٢٠٢٠ميليارد متر مكعب و يا  ٦.٥درصد توليد جهاني
بوده است .اين مقدار منابع گاز براي  ١٢٨سال با توليد فعلي ايران بسنده است.
 -١۴و در نهايت چند توصيﻪ
 اوﻻ مصرف انرژي در كشور ما دو برابر متوسط جهاني است .در حاليكﻪ بخش توليدي ما ضعيفاست .يعني بيشتر مصرف انرژي صرف بخش هاي غيرمولد مي گردد.
 ثانيا سهم ذغال سنگ در توليد الكتريسيتﻪ با كاهش هايي كﻪ در  ٢٠٢٠داشتﻪ اكنون بﻪ ٣٥درصد رسيده است .يعني كشورهاي عمدتا پيشرفتﻪ همچون آلمان و آمريكا همچنان بﻪ استفاده
از ذغال سنگ ادامﻪ مي دهند .پس در سياست گذاري درست و سرمايﻪ گذاري مورد نياز براي
صنايع نفت و گاز ايران تعلل نكنيم.
 ثالﺜا بصورت مشهود با توجﻪ بﻪ گسترش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير ،توليد صنعتي بﻪ نحوفزاينده اي بﻪ فلزات متعارف و نادر جهان نياز داشتﻪ كﻪ هر روز بﻪ سمت تقاضاي بيشتر و عرضﻪ
كمتر مي رود .توليد فلزاتي همچون ليتيوم ،گرافيت طﺒيعي ،و كﺒالت هر روزه كمتر مي شود.
تقاضا براي مس همچنان افزايش مي يابد .پس سرمايﻪ گذاري در معادن مس ايران كاري راهﺒردي
با منافع درازمدت است.
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