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پويايي هاي بازار

قيمت نفت ،نوسانات ناشي از وضعيت بازار را بﻪ همراه خود دارد .در روز جمعﻪ برنت بﻪ  ٣٧.٩٢دﻻر هر بشكﻪ
بازگشت و نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز بﻪ  ٣٥.٦٣دﻻر كاهش يافت .از دﻻيل آن مي توان بﻪ آشوب
هاي ناشي از مرگ جرج فلويد در آمريكا ،باﻻ رفتن تعداد كساني كﻪ از بيمﻪ بيكاري در آمريكا استفاده مي
كنند ،و كاهش شدت باز شدن كسب و كارها و نگراني از موج دوم ويروس كرونا اشاره داشت.
تفسير هفته

 -١كنفرانس توسعﻪ و تجارت ملل متحد )آنكتاد( در گزارش خود نشان داده است كﻪ در  ٢٠٢٠بصورت
كلي تجارت جهاني  ٢٠درصد كمتر از  ٢٠١٩خواهد بود .مدير تجارت بين المللي آنكتاد پيش بيني
مي كند كﻪ عدم قطعيت ها در نيمﻪ دوم سال  ٢٠٢٠همچنان قابل توجﻪ است .بازار سهام در روز
جمعﻪ  ٢٣خرداد  ١٣٩٩با كاهش  ١٨٦٠واحدي شاخص داوجونز يعني سقوط  ٧درصدي در
نيويورك روبرو شد .وضعيت داخلي آمريكا در پس از كشتﻪ شدن جرج فلويد و اعتراضات وسيع در
آمريكا ،و نگراني از موج دوم شيوع كرونا از جملﻪ عوامل سقوط بازار سهام است .اين كاهش ناگهاني
تاثير منفي بر روي بورس هاي كشورهاي آسيايي داشت و همﻪ آنها در بعدازظهر جمعﻪ با كاهش
عدد شاخص روبرو شدند .در انگلستان گزارش نشان دهنده آن است كﻪ در دوره مارس و آوريل
 ٢٠٢٠اقتصاد انگلستان يك چهارم كوچكتر شده است .نگراني در مورد گسترش مجدد ويروس
كرونا بخش هاي مختلف بخصوص انرژي را تحت تاثير قرار داده است .در همين حال يك اقتصاددان
در دويچﻪ بانك معتقد است كﻪ اقتصاد چين بهﺒود چشمگيري در ماه هاي آينده داشتﻪ و بﻪ رشد
قابل توجهي خواهد رسيد .او پيش بيني مي كند كﻪ در سﻪ ماهﻪ دوم  ٢٠٢٠در زماني كﻪ اقتصاد
اكثر كشورها از بيماري كوويد ١٩-آسيب ديده اند ،چين رشدي برابر با  ٥تا  ٦درصد مثﺒت را نسﺒت
بﻪ سﻪ ماه اول چين تجربﻪ كند .مطابق گزارش دولت چين تقاضاي داخلي در اين كشور كامﻼ بهﺒود
يافتﻪ است.
 -٢واردات نفت چين در ماه مﻪ افزايش فوق العاده اي نشان مي دهد .در مﻪ  ٢٠٢٠واردات نفت چين
 ٤٨ميليون تن بوده كﻪ درمقايسﻪ با ماه مﻪ  ٢٠ ،٢٠١٩درصد افزايش نشان مي دهد .شركت هاي
چيني از فرصت اختﻼف نظر مابين اوپك و متحدانش ،افزايش بيش از حد توليد عربستان ،و پايين
آمدن قيمت نفت استفاده كرده و واردات نفت را افزايش دادند .قيمت حمل نفت خام توسﻂ نفتكشها
نيز در همين مدت افزايش قابل توجهي پيدا كرد .بعنوان مثال قيمت اجاره يك نفتكش متوسﻂ از
 ٣٣هزار و  ٥٠٠دﻻر در  ٦مارس بﻪ  ٢٧٩هزار دﻻر در هفتﻪ بعد مابين خليج فارس و بنادر چين
باﻻر فت .شكل زير واردات نفت مابين  ٢٠١٨تا  ٢٠٢٠را نشان مي دهد.
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 -٣در همين حال گزارش رويترز نشان مي دهد كﻪ عليرغم تحريم هاي يك جانﺒﻪ آمريكا عليﻪ ونزوئﻼ،
چين در  ٢٠١٩توانستﻪ است مقادير معتنابهي از نفت خام از ونزوئﻼ وارد كند .تا قﺒل از آن اكثريت
نفت خام در ونزوئﻼ توسﻂ شركت هاي آمريكايي توليد شده و توسﻂ پاﻻيشگاه هاي آمريكايي
خريداري مي شد .در نيمﻪ اول  ،٢٠١٩چين بصورت متوسﻂ روزانﻪ  ٣٥٠هزار بشكﻪ نفت از ونزوئﻼ
وارد كرده است .با تهديدات مكرر آمريكا ،در نيمﻪ دوم  ٢٠١٩بﻪ تدريج از برداشت نفت ونزوئﻼ
توسﻂ شركت ملي نفت چين )سي ان پي سي( كم شده و بﻪ صفر رسيد .اما بخش بين المللي
شركت روس نفت كﻪ در سويس ثﺒت شده ،نفت خام ونزوئﻼ را خريداري و تا نزديكي چين حمل
مي كند .مﺒدا نفت بار شده بﻪ مالزي تﺒديل شده و وارد بندر شانگهاي مي گردد .از اين روش در
نيمﻪ دوم  ٢٠١٩حدود  ٢٠ميليون بشكﻪ نفت ديگر از ونزوئﻼ بﻪ چين منتقل شده است.
 -۴ذخيره و نگهداري نفت و فرآورده در درياها فروكش كرد .در ماه مﻪ بيشترين مقدار كشتيهاي بدون
حركت در دريا ثﺒت شده بود كﻪ نفت توليدي ماه هاي مارس و آوريل بﻪ مقدار  ٢٩٠ميليون بشكﻪ
در آنها نگهداري مي شدند .در آن زمان از تقاضاي جهاني  ٣٠درصد كاستﻪ شده و مخازن زميني
نيز پر شده بود .در همان زمان  ١٧٠نفتكش نيز  ٧٤ميليون ميليون بشكﻪ فرآورده نگاهداري
ميكردند .در همين حال ذخاير نفتي اياﻻت متحده بشدت مجددا افزايش يافت و در هفتﻪ گذشتﻪ
مقدار نفتي كﻪ در انﺒارهاي آمريكا نگاهداري مي شد بﻪ رقم  ٢.١ميليارد بشكﻪ رسيد .بخشي از آن
بخاطر واردات از خارج از آمريكا بخصوص از مﺒداء عربستان سعودي بود.
 -۵در منطقﻪ خاورميانﻪ تﻼش براي توسعﻪ بنادر بارگيري و بيشتر كردن ظرفيت حمل و نقل نفت و
گاز شدت گرفتﻪ است .عربستان سعودي در حال اتمام مجموعﻪ صنايع دريايي و بنادر بارگيري نفت
و گاز ملك سلمان در منطقﻪ راس الخير در خليج فارس است .فعاليت هايي مانند كشتي سازي،
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ساخت دكل هاي حفاري ،و تامين ابزارها و وسائل براي حفاري فراساحل در اين مجموعﻪ انجام مي
شود .شركت هاي هيونداي و لمپرل در اين پروژه  ٥ميليارد دﻻر سرمايﻪ گذاري كرده اند.
 -۶شركت نفت قطر برنامﻪ اي  ١٩ميليارد دﻻري براي ساخت وسائﻂ دريايي مخصوص حمل گاز
طﺒيعي مايع شده )ال ان جي( در حال انجام دارد .قطر بدنﺒال آن است كﻪ بزرگترين توليد كننده
و صادركننده ال ان جي شود .سﻪ شركت هيوندايي ،داوو ،و سامسونگ در اين پروژه با قطر همكاري
مي كنند .قطر بدنﺒال آن است كﻪ توليد ساﻻنﻪ خود را از  ٧٧.٥ميليون تن در حال حاضر ،بﻪ ١٢٦
ميليون تن در  ٢٠٢٨افزايش دهد .در اين رابطﻪ يك مگاپروژه ديگر با هزينﻪ  ٢٠ميليارد دﻻر در
رابطﻪ با گاز گنﺒد شمالي )منﺒع مشترك با پارس جنوبي( را در حال اجرا دارد .شايد استفاده ايران
از ظرفيت نفتكش هاي متعلق بﻪ شركت ملي نفتكش ايران جهت ارسال محمولﻪ هاي فرآورده بﻪ
ونزوئﻼ در سرعت گرفتن اين رقابت سهم داشتﻪ باشد.
 -٧مدير شركت كونكوفيليپس ،بزرگترين شركت خصوصي توليد كننده نفت و گاز مي گويد كﻪ باور
نمي كرد قيمت نفت بﻪ اين زودي در آمريكا بﻪ اين اندازه باﻻ رود .در ماه آوريل قيمت نفت وست
تگزاس اينترمدييت بﻪ منهاي  ٣٨دﻻر هر بشكﻪ رسيد .اما حاﻻ قيمت اين نفت نزديك بﻪ  ٣٥دﻻر
است.
 -٨سهم عربستان سعودي از بازار جهاني نفت در اين روزها از هميشﻪ بيشتر شده است .در حاليكﻪ
سرمايﻪ گذاري در توسعﻪ ميادين نفتي و اكتشاف و توليد در سايﻪ ويروس كرونا و پايين آمدن قيمت
نفت هر روز كمتر مي شود ،عربستان سعودي ظرفيت توليد خود را بيشتر كرده و سهم بازار بيشتري
را از آن خود مي كند .بنابر گزارش بانك آمريكايي جي پي مورگان ،عليرغم پايين آمدن قيمت نفت
در ماه هاي اخير ،پيش بيني مي شود كﻪ قيمت نفت در  ٢سال آينده بﻪ  ٦٠دﻻر هر بشكﻪ براي
نفت برنت برسد .قيمت اين نوع نفت در آوريل سال جاري  ١٦دﻻر هر بشكﻪ بود .اين بانك پيش
بيني كرده كﻪ تقاضاي نفت براي سال  ٩١ ،٢٠٢٠ميليون بشكﻪ درر روز بيشتر نﺒاشد .اين مقدار ٩
ميليون بشكﻪ كمتر از سناريوهاي ديگر انديشكده هاي انرژي براي  ٢٠٢٠بوده است .حدس زده
مي شود در نوامﺒر  ٢٠٢١تقاضا بﻪ سطح قﺒلي خود يعني  ١٠٠ميليون بشكﻪ در روز برسد .در اين
ميان ،كم شدن سرمايﻪ گذاري در بخش انرژي كﻪ بﻪ زعم بانك مورگان حداقل  ٦٢٥ميليارد دﻻر
كمتر خواهد بود ،بهمراه بستﻪ شدن برخي از حوزه هاي نفتي در نقاط مختلف جهان باعث خواهد
شد  ٥ميليون بشكﻪ در روز از عرضﻪ نفت در سالهاي  ٢٠٢٠تا  ٢٠٢٥كاستﻪ شود .پس تنها مناطقي
كﻪ هزينﻪ توليد نفت در آن ها ارزان است و يا ابزار ﻻزم براي سرمايﻪ گذاري بيشتر را دارند ،در اين
رقابت مي توانند بازار را تسخير نمايند .در مورد نفت شيل با توجﻪ بﻪ هزينﻪ بيشتر توليد آن نسﺒت
بﻪ نفت هاي متعارف ،بانك مورگان پيش بيني مي كند كﻪ مجموع توليد نفت شيل از  ١٠.٩ميليون
بشكﻪ در روز در  ٢٠٢٠بﻪ  ١١ميليون بشكﻪ در  ٢٠٣٠ارتقا پيدا نمايد .تا قﺒل از مسئلﻪ كرونا برخي
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سناريوها حاكي از آن بود كﻪ توليد نفت شيل بﻪ  ١٧ميليون بشكﻪ در روز در  ٢٠٣٠مي رسد .اوپك
مي تواند از اين شكاف استفاده كرده و با باﻻبردن توليد خود هم سهم بازار خود را بيشتر كرده و
هم كسر بودجﻪ را كمتر و كمتر نمايد .مطابق گزارش جي پي مورگان ،اگر قيمت نفت بﻪ  ٦٠دﻻر
هر بشكﻪ برسد ،كشورهاي اوپك كسري بودجﻪ نخواهند داشت .سهم اوپك در بازار نفت در ،٢٠١٦
 ٣٩درصد بود .در  ٢٠٢٠اين سهم بﻪ  ٣٣درصد مي رسد .در صورت استفاده از اين فرصت ،سهم
اوپك از ابزار جهاني نفت بﻪ  ٤٠درصد در  ٢٠٢٥مي رسد .عربستان سعودي بدنﺒال استفاده از اين
موقعيت است تا سهم بازار را از  ١١.٦درصد در  ٢٠١٦بﻪ  ١٥درصد در  ٢٠٢٥برساند .شكل زير
پيش بيني مورگان را نشان مي دهد.
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