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از هفتﻪ گذشتﻪ كﻪ برنت با قيمت  ٤٢دﻻر هر بشكﻪ معاملﻪ مي شد ،در ﭘنﺠشنﺒﻪ  ٥تير بﻪ قيمت  ٤١.٦٠دﻻر
براي تحويل در ماه اوت رسيده و در روز جمعﻪ بﻪ زير  ٤٠دﻻر رسيد .نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز
از  ٣٩.٣٦دﻻر بﻪ  ٣٩.١٩دﻻر رسيده و اكنون  ٣٨دﻻر معاملﻪ مي شود .وضعيت شيوع كوويد ١٩-و قلﻪ زدن
مﺠدد تلفات در آمريكا ،نگراني از ضعيف شدن تقاضا را شدت بخشيده است.
تفسير هفته

 -١در هفتاد و ﭘنﺠمين سال تاسيس ملل متحد هستيم .اين سازمان مطابق نمودار زير در حوادث و
اتفاقات متعددي نقش آفرين بوده است )از جملﻪ در ﭘايان دادن بﻪ جنگ ايران و عراق( .در برخي
از تحوﻻت هم شوراي امنيت ملل متحد نتوانست كاري از ﭘيش بﺒرد )مانند حملﻪ آمريكا بﻪ عراق
در  ٢٠٠٣بدون مﺠوز شوراي امنيت( .تحوﻻت سالهاي اخير ،بخصوص در ﭘس از فروﭘاشي شوروي
و يك جانﺒﻪ گرايي اياﻻت متحده ،احتمال بﻪ بن بست كشيده شدن سازمان ملل را تقويت نموده
است .براي ما ايرانيان ،هر زمان كﻪ با اركان اين سازمان همكاري نموده ايم ،توانستﻪ ايم بﻪ
موفقيتهايي نايل شويم .هر زمان هم كﻪ نقش آن را دست كم گرفتﻪ ايم ،دچار آسيب در منافع ملي
گشتﻪ ايم .نمودار زير خﻼصﻪ ايست از روند تحول سازمان ملل متحد از  ١٩٤٥تا .٢٠٢٠
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بنابر گزارش آخرين گزارش صندوق بين المللي ﭘول رشد اقتصادي جهاني در سراسر  ٢٠٢٠بيشتر
از  ٤.٩درصد نخواهد بود كﻪ  ١.٩درصد كمتر از ﭘيش بيني قﺒل در آوريل  ٢٠٢٠است .اين گزارش
نشان مي دهد كﻪ كوويد ١٩-داراي ﭘيامدهاي عميقتري بر اقتصاد جهاني است .اين بيماري ،عدم
قطعيت ها را براي ﭘيش بيني آينده ،بيشتر كرده است.
بنابر گزارش آژانس بين المللي انرژي ،تقاضاي جهاني براي انرژي در سال  ٦ ،٢٠٢٠درصد نسﺒت
بﻪ سال قﺒل افت مي كند .اين بزرگترين كاهش در طول  ٧٠سال گذشتﻪ است .سقوط در تقاضاي
منابع هيدروكربوري بيشتر از انرژي هاي تﺠديدﭘذير است .همچنين در ميان منابع هيدروكربوري،
ذغال سنگ بيشترين كاهش را خواهد داشت .گاز طﺒيعي در  ٤ ،٢٠٢٠درصد كاهش نسﺒت بﻪ
 ٢٠١٩خواهد داشت ،اما در  ٢٠٢١مﺠددا مصرف آن افزايش خواهد يافت .قيمت گاز طﺒيعي آنچنان
ارزان شده كﻪ بدون محاسﺒﻪ ﭘيامدهاي زيست محيطي هم تﺒديل سوخت ذغال سنگ بﻪ گاز براي
توليد برق اقتصادي است .بخش برق داراي كاهشي برابر  ٥درصد خواهد بود كﻪ از ركود اقتصادي
 ١٩٢٩تا كنون بي سابقﻪ است .نفت خام كاهشي براير  ٨درصد خواهد داشت ،اما انرژي هستﻪ اي
داراي كاهش كمي در تقاضا خواهد بود.
چين در تامين نفت خام وارداتي خود بﻪ دنﺒال كشف فروشندگان جديد است .از ابتداي ماه ژوئن،
شركت نفت آنگوﻻ اعﻼم كرد كﻪ خريداران چيني سفارش محمولﻪ نفت خام جديدي را بﻪ آنگوﻻ
نداده اند .يكي از دﻻيل اين امر مي تواند آن باشد كﻪ آينده آنگوﻻ چندان مشخص نيست .رئيس
جمهور اين كشور از  ١٩٧٩تا  ٢٠١٧بر مسند قدرت تكيﻪ زده بود .بﺠاي آن چين اكنون مايل است
كﻪ از روسيﻪ ،نيﺠريﻪ و گويان نفت بيشتري وارد كند .از طرف ديگر آنگوﻻ براي انﺠام ﭘروژه هاي
خود  ٢٠ميليارد دﻻر از چين وام گرفت .قرار بود كﻪ اين مﺒلغ بﻪ تدريج بصورت فروش نفت توسط
آنگوﻻ بﻪ چين ﭘرداخت شود .اكنون با كمتر شدن خريد نفت چين از آنگوﻻ مشخص نيست كﻪ
تكليف بدهي هاي آنگوﻻ چﻪ مي شود .برخي از منابع بر اين نظرند كﻪ در ﭘس از فرونشستن گرد و
غﺒار ناشي از رقابت عربستان سعودي ،روسيﻪ و اياﻻت متحده ،مشخص شده است كﻪ اين چين
است كﻪ برنده واقعي جدال قيمت ها در ﭘس از ظهور كوويد ١٩-است .اين كشور بلحاظ ژئوﭘلتيكي،
دسترسي هاي متعدد بﻪ توليد كنندگان نفت و گاز هم اكنون ﭘيدا كرده و مي تواند امنيت انرژي
خويش را مستحكم سازد.
قيمت گاز طﺒيعي در هنري هاب ،شﺒكﻪ معامﻼت گاز آمريكاي شمالي در روز جمعﻪ بﻪ  ١.٤٨٢دﻻر
براي هر ميليون واحد حرارتي بريتانيا )بي تي يو( رسيد .اين قيمت  ٧درصد از روز قﺒل كمتر بود
و  ١٨درصد از دو هفتﻪ قﺒل .از  ١٩٩٠تا كنون سابقﻪ نداشتﻪ است كﻪ قيمت گاز از  ١.٥٠دﻻر
ﭘايينتر بيايد .حﺠم انﺒارهاي مملو از گاز طﺒيعي توليد متعارف گاز را دچار اشكال مي كند .سال
گذشتﻪ در همين روزها قيمت گاز باﻻتر از  ٢دﻻر بود .همچنين مصرف گاز طﺒيعي در بعد از شيوع
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كرونا هنوز بﻪ حالت اول بازنگشتﻪ و صادرات ال ان جي از آمريكا بﻪ اروﭘا و آسيا بﻪ كمترين حد در
طول  ١٠سال اخير رسيده است .بﻪ گفتﻪ مدير مالي شركت بزرگ روسي نواتك ،در ماه ژوئن
سفارش خريد از آمريكا در  ٤٥محمولﻪ ال ان جي توسط اين شركت لغو شده است .علت آن عدم
وجود مشتري بﻪ دليل كمتر مصرف شدن گاز توسط مشتريان و گرم شدن زودتر هوا در اروﭘا ذكر
شده است.
 -۶قيمت ﭘايين نفت و كنار كشيدن برخي از شركتهاي آمريكايي براي توليد نفت غيرمتعارف شيل بﻪ
دليل هزينﻪ باﻻ ،روسيﻪ را بﻪ برنامﻪ ريزي استراتژيك براي جايگزين نفت آمريكا در صنعت نفت
كشانده است .دولت روسيﻪ مشوق هايي براي شركت هاي انرژي جهت فعالتر شدن در صنايع نفت
و گاز و جايگزيني حوزه هاي نفت و گاز جوان تر بﺠاي حوزه هاي قديمي درنظر گرفتﻪ است .زيرا
روسيﻪ مي داند كﻪ در زمان باﻻرفتن قيمت نفت ،عربستان و آمريكا مي توانند سريعتر از روسيﻪ
براي راه اندازي تاسيسات غيرفعال خود اقدام نمايند .اكثر حوزه هاي نفتي روسيﻪ در مناطق سردسير
قرار دارد .همچنين منابع نفت روسيﻪ در عمق بيشتري از سطح زمين قرار دارند .دو بانك روسي
قرار است وام هايي با صفر درصد بهره در اختيار شركت هاي روسي فعال در صنعت نفت و گاز قرار
دهند .دو بانك سﺒيربانك ) (SBERو وب ) ٦ ،(VEBميليارد دﻻر براي حفاري و تكميل اكتشاف
واستخراج در  ٣٠٠٠چاه در اختيار شركت هاي روسي قرار مي دهند .روسيﻪ در نظر دارد كﻪ تخفيف
هاي مالياتي نيز شامل اين دستﻪ از فعاليت ها شود .راهﺒرد روسيﻪ در اين است كﻪ در آينده كﻪ
قيمت نفت بهﺒود مي يابد ،اين دستﻪ از چاه ها براحتي بتوانند بﻪ توليد برسند .در حقيقت روسيﻪ
در حال اضافﻪ كردن ظرفيت اضافي براي خود است .بﻪ گفتﻪ يك ناظر نزديك بﻪ روسيﻪ ،از اين
روش روسيﻪ مي تواند ظرفيتي مابين  ٢٠٠هزار بشكﻪ در روز تا  ٢ميليون بشكﻪ در روز بﻪ ظرفيت
قﺒلي خود بيفزايد .روسيﻪ در  ،٢٠١٩بصورت متوسط  ١١.٣ميليون بشكﻪ در روز از  ١٨٠هزار چاه
توليد مي كرد .بعداز توافق اوﭘك +روسيﻪ  ٢ميليون بشكﻪ از توليد خود را كاهش داد.
 -٧قيمت نفت بﻪ ﭘيش بيني ﭘﻼتس در ماه هاي آينده در كريدوري مابين  ٣٥دﻻر تا  ٤٥دﻻر هر بشكﻪ
نوسان مي كند .اين بازه قيمتي براي سرمايﻪ گذاري جديد در صنايع نفتي بخصوص در نفت شيل
اقتصادي نيست .ضمنا آن مقدار كم نيست كﻪ برخي از بازار بيرون روند و نﻪ آن مقدار باﻻ كﻪ توليد
ادامﻪ يابد .بﻪ صورت كلي آسيب هاي بازار نفت و گاز در شكل زير نشان داده شده است.
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 -٨بازار نفت تا اندازه اي شوك ناشي از سيوع بيماري كوويد  ١٩را از سر گذراند و با توجﻪ بﻪ كاهش
توليد و از سر گرفتﻪ شدن فعاليت هاي اقتصادي ،قيمت نفت تا اندازه اي بهﺒود يافت .اما نگراني از
موج دوم شيوع كرونا در بازا نفت و گاز وجود دارد .بﻪ گفتﻪ ﭘﻼتس تا  ٤ميليون بشكﻪ در روز در ماه
هاي ﭘيش رو تا ماه اوت بﻪ تقاضاي نفت اضافﻪ خواهد شد .ولي در ماه سپتامﺒر كﻪ بصورت سنتي
تقاضاي نفت همﻪ سالﻪ كمي كاهش مي يابد ،اين عدد ممكن است بﻪ  ١ميليون بشكﻪ در روز كاهش
يابد .نگراني دوم از مسئلﻪ كاهش توليد نفت توسط اوﭘك +است ٢٣ .كشور در يك توافق تاريخي
تصميم گرفتند كﻪ  ٩.٧ميليون بشكﻪ در روز از توليد را تا انتهاي ماه ژوئيﻪ كم كنند .گرچﻪ قرار
است اين توافق در ماههاي بعد هم ادامﻪ داشتﻪ باشد ،اما در ميان كشورهاي داخل اين توافق ،عراق
و نيﺠريﻪ بﻪ سختي تعهدات خود را ﭘذيرفتند .ممكن است در ماه هاي آينده ،اين دو كشور بدليل
نياز بﻪ درآمدهاي ناشي از توليد اضافي ،از توافق خارج شوند .نگراني ديگر اين است كﻪ دوباره
بخشهايي از توليد نفت در آمريكا و كانادا كﻪ بدليل ﭘايين آمدن قيمت نفت از مدار خارج شده بودند
) ٤.٥ميليون بشكﻪ در روز( با توجﻪ بﻪ بهﺒود قيمت دوباره دست بﻪ توليد بزنند .در برخي از كشورها
شروع دور جديد شيوع كرونا مانند چين و هند مشاهده مي شود .مﺠموعﻪ نگراني هاي فوق ﭘﻼتس
را بﻪ اين نتيﺠﻪ رسانده كﻪ ممكن است در دور جديد شيوع دوباره كرونا ،بازار نفت نيز يك منحني
 Vمانند زير داشتﻪ باشد.
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