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 LNG ــره عرضه ــه اينكه هزينه هاي زنجي ــته، از جمل ــته تحوالت قابل توجهي داش ــي يك دهه گذش ــازار LNG ط ب
ــت به طوري كه اين هزينه ها از حدود 500  ــابقه اي مواجه بوده اس ــازي با افزايش بي س علي الخصوص در بخش مايع س
ــال هاي 2007-2005 تا بيش از 2500 دالر در هر تن ظرفيت و  ــازي در حدود س دالر به ازاي هر تن ظرفيت مايع س
ــال هاي  ــازي در س ــتراليا تا بيش از 4000 دالر به ازاي هر تن ظرفيت مايع س حتي در برخي از پروژه هاي خاص در اس
اخير افزايش يافته است. لذا عرضه كنندگان بالقوه LNG در بازار نظير كشورهايي كه داراي واحدهاي در حال ساخت 
ــت اقدام دارند، مي بايد ميزان رقابت پذيري  بوده و يا برنامه ريزي هايي را  جهت احداث واحدهاي توليد LNG در دس
ــنتي و موجود در بازار را مورد توجه قرار دهند.  ــده) با صادركنندگان س LNG توليدي خود (به لحاظ هزينه تمام ش
چراكه در حال حاضر حتي برخي از پروژه هاي در حال ساخت مايع سازي LNG با توجه به افزايش شديد هزينه هاي 
ــت  ــياري از بازارها، توجيه اقتصادي خود را از دس ــات و نيز كاهش قيمت فروش LNG در بس ــرمايه گذاري تاسيس س
ــي وضعيت قيمت هاي گاز طبيعي و LNG در بازارهاي  ــال تعليق درآمده اند. در اين مطالعه ابتدا به بررس داده و به ح
ــودآوري پروژه هاي صادرات LNG آمريكا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.  ــپس وضعيت س جهاني پرداخته و س
نتايج نشان مى دهد كه حداقل قيمت مورد انتظار جهت اقتصادي بودن پروژه هاي صادرات LNG آمريكا به بازار اروپا 
ــيا در حدود 7/33 دالر در هر ميليون بي تي يو  در حدود 5/33 دالر در هر ميليون بي تي يو و براي صادرات به بازار آس

مي باشد.
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 تأثير نوسانات قيمت گاز بر اقتصاد پروژه هاي LNG آمريكا

ــي دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۴ از يك  ــاي گاز طبيعي در بازار ط  قيمت ه
ــي دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۶  ــاني برخوردار بوده و درحالي كه ط روند نوس
ــال ۲۰۱۸ بهبود يافته  روندي نزولي را تجربه نموده ولي مجدداً تا س
ــطوح قبلي خود در برخي موارد بازگشته است. بر اين اساس،  و به س
قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار انگليس (NBP) در تاريخ ۳۰ 
ــت  ــدود ۴,۸۹ دالر در هر ميليون بي تي يو بوده اس ــه ۲۰۱۶ در ح م
ــپتامبر ۲۰۱۴  (۷,۷۰ دالر  ــال گذشته در س ــه با ۳ س كه در مقايس
ــدود ۲,۸۱ دالر در هر ميليون بي تو يو  ــر ميليون بي تي يو) در ح در ه
ــش از ۳۶,۵ درصد كاهش). اين  ــت (بي ــا كاهش مواجه گرديده اس ب
قيمت ها مجدداً روندي افزايشي در پيش گرفته و در آگوست ۲۰۱۸ 
ــت. در  ــه بيش از ۸,۱ دالر در هر ميليون بي تي يو افزايش يافته اس ب
ــابه بازار اروپا بوده و قيمت تك محموله  بازار آمريكا نيز وضعيت مش
در بازار هنري هاب ابتدا از حدود ۳,۸۵ دالر در هر ميليون بي تي يو در 
سپتامبر ۲۰۱۴ تا كمتر از ۱,۸۱ دالر در هر ميليون بي تي يو (بيش از 
ــد) در تاريخ ۳۰ مه ۲۰۱۶ كاهش يافته ولي مجدداً تا بيش  ۵۳ درص
ــت ۲۰۱۸ افزايش  از ۲,۹۹ دالر در هر ميليون بي تي يو در ۲۰ آگوس

يافته است.  

ــن قيمت تك محموله LNG در بازار جنوب غرب اروپا طي  همچني
ــاني قابل توجه برخوردار بوده و ابتدا از  دوره مذكور از يك روند نوس
ــو تا كمتر از ۴,۳۰ دالر در هر  ــدود ۱۱ دالر در هر ميليون بي تي ي ح
ــد) كاهش يافته، ولي مجددا تا  ــون بي تي يو (در حدود ۶۱ درص ميلي
ــت. البته  ــطح ۸,۷۰ دالر در هر ميليون بي تي يو افزايش يافته اس س

 1  روند تغييرات قيمت هاي تك محموله گاز د ر بازارهاي آسيا، اروپا و آمريكا 
طي د وره سپتامبر 2014 الي آگوست 2018

سپتامبر 
2014

مه 
2016

آگوست 
2018

تغيير 2014-2016
(د الر د ر هر ميليون 

بى تى يو)

تغيير 2016-2018
(د الر د ر هر ميليون 

بى تى يو)
قيمت LNG د ر 

منطقه شمال 
شرق آسيا

13,84,7511,30- 9,056,55

 LNG قيمت
در منطقه 

جنوب غرب 
اروپا 

114,308,70- 6,74,40

قيمت نقد ي 
 NBP -اروپا
انگليس

7,74,898,10- 2,813,21

قيمت نقد ي 
آمريكا- هنري 

هاب
3,851,812,99- 2,041,18
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ميزان نوسانات در بازار آسيا بسيار فراتر مي باشد. در بازار شمال شرق 
ــش از ۱۳,۸ دالر در  ــط قيمت تك محموله LNG از بي ــيا متوس آس
ــپتامبر ۲۰۱۴ تا كمتر از ۴,۷۵ دالر در هر  هر ميليون بي تي يو در س
ــد) در مه ۲۰۱۶ كاهش  ــادل بيش از ۶۵ درص ــون بي تي يو (مع ميلي
ــش از ۱۱,۳۰ دالر در هر ميليون  ــطحي بي ــه، ولي مجددا در س يافت

بي تي يو قرار گرفته است(جدول-۱). 
با توجه به آمار جدول مذكور نوسان قيمت ها در بازار LNG بسيار 
ــت.  ــديدتر از بازارهاي نقدي گاز طبيعي در اروپا و آمريكا بوده اس ش
ــن منظور روند تغييرات قيمت هاي تك محموله (نقدي) LNG در  بدي
ــاره قرار مي گيرد. بر اساس آمار منتشره  بازارهاي منطقه اي مورد اش
ــيون تنظيم مقررات انرژی فدرال۱ قيمت هاي LNG بازار كره  كميس
ــدود ۱۷,۹ دالر در هر ميليون بي تي يو در ژوئن  ــي و ژاپن از ح جنوب
ــر از ۴,۱ دالر در هر ميليون بي تي يو در آوريل ۲۰۱۶  ــا كمت ۲۰۱۲ ت
ــت (بيش از ۷۷ درصد). اين قيمت ها از سال ۲۰۱۶  كاهش يافته اس
تا ۲۰۱۸ مجددا روندي افزايشي در پيش گرفته و در آگوست ۲۰۱۸ 
ــت. همچنين  ــيده اس تا بيش از ۱۰ دالر در هر ميليون بي تي يو رس
ــر ميليون بي تي يو تا كمتر  ــازار هند از حدود ۱۴,۸۳ دالر در ه در ب
ــر ميليون بي تي يو كاهش يافته (در حدود  ۷۲,۷  از ۴,۰۵ دالر در ه
ــطح ۱۰ دالر در هر ميليون بي تي يو افزايش  درصد)، ولي مجددا تا س

يافته است(شكل-۱). 
وضعيت قيمت ها در بازار اروپا نيز به همين صورت بوده و قيمت هاي 
نقدي LNG در بازارهاي اسپانيا، بلژيك و انگليس به ترتيب از حدود 
۱۲,۱۸ دالر، ۹,۰۶ دالر و ۸,۸۹ دالر در هر ميليون بي تي يو در ژوئن 
۲۰۱۲ تا كمتر از ۴,۳ دالر، ۳,۹ دالر و ۴ دالر در هر ميليون بي تي يو 
ــت (۶۵-۵۵ درصد)، ولي در ادامه،  در آوريل ۲۰۱۶ كاهش يافته اس
روندي افزايشي در پيش گرفته و تا سطح ۸,۲۵ دالر، ۱۰ دالر و ۷,۶ 

دالر در هر ميليون بي تي يو رسيده است.
ــانات  ــازار اروپا نيز نوس ــا خط لوله در ب ــادرات گاز ب ــش ص در بخ
ــت و ميزان  ــته اس قابل توجهي در قيمت هاي صادراتي بوقوع پيوس
ــت.  ــط لوله را نيز با تهديد مواجه نموده اس ــودآوري پروژه هاي خ س
مقايسه قيمت هاي سرمرزي صادرات گاز با خط لوله به بازار اروپا نيز 
ــان  ــي دوره آوريل ۲۰۱۳ الي مه ۲۰۱۶ كاهش قابل توجهي را نش ط
ــرمرزي گاز طبيعي صادراتي كشورهاي  ــط قيمت س مي دهد. متوس
ــيه، اكراين، بالروس، آذربايجان  مستقل مشترك المنافع (نظير روس
و...) به اروپا در ماه آوريل ۲۰۱۳ در حدود ۱۱,۵۸ دالر در هر ميليون 
بي تي يو بوده است كه در اين ميان بيشترين قيمت مربوط به هلند با 

۱۱,۶۵ دالر در هر ميليون بي تي يو و كمترين قيمت مربوط به ايتاليا 
ــط قيمت  ــد. اين متوس با ۱۱,۴۵ دالر در هر ميليون بي تي يو مي باش
ــه ۲۰۱۶ با بيش از ۷,۵۸ دالر كاهش (۶۵,۵ درصد) به كمتر از  در م
ــيده است. متوسط قيمت سرمرزي  ۴ دالر در هر ميليون بي تي يو رس
ــي الجزاير به اروپا از طريق خط لوله نيز در حدود ۱۱,۷۳  گاز صادرات
ــال ۲۰۱۶ با ۷,۶۲  ــت كه در س دالر در هر ميليون بي تي يو بوده اس

 1  قيمت هــاي نقــد ي LNG د ر بازارهاي منطقــه اي د ر ژوئن 2012 (د الر د ر هر 
ميليون بى تى يو)

 2   قيمت هــا ي نقد ي LNG د ر بازارهاي منطقه اي د ر آوريل 2016 (د الر د ر هر 
ميليون بى تى يو)

 3  قيمت هاي نقد ي LNG د ر بازارهاي منطقه اي د ر آگوست 2018 (د الر د ر هر 
ميليون بى تى يو)
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دالر كاهش (معادل ۶۵ درصد) به كمتر از ۴,۱۱ دالر در هر ميليون 
بي تي يو رسيده است(جدول-۲). 

ــط قيمت LNG صادراتي قطر و  همچنين طي دوره مذكور، متوس
ــدود ۱۲,۷۴ دالر در هر ميليون  ــر به بازار اروپا به ترتيب در ح الجزاي
ــت كه در سال  بي تي يو و ۱۶,۰۷ دالر در هر ميليون بي تي يو بوده اس
ــر از ۴ دالر (بيش از ۶۸,۶ درصد كاهش) و  ــب به كمت ۲۰۱۶ به ترتي

۳,۷۲  دالر (بيش از ۷۶,۸۵ درصد كاهش) رسيده است. 
ــترين قيمت گاز  ــال ۲۰۱۶ بيش ــورهاي مذكور، در س ــان كش در مي
وارداتي ( خط لوله و LNG) متعلق به ايتاليا با ۵,۰۵ دالر در هر ميليون 
ــه با ۴,۰۶ دالر  بي تي يو وكمترين قيمت گاز وارداتي نيز متعلق به فرانس
در هر ميليون بي تي يو بوده است. به طوركلي متوسط قيمت گاز وارداتي 
ــر ميليون بي تي يو  ــه ۲۰۱۶ در حدود ۴,۰۴ دالر در ه ــا طي ماه م اروپ
ــه با آوريل ۲۰۱۳ در حدود ۸,۸۴ دالر در  ــود كه در مقايس برآورد مي ش

هر ميليون بي تي يو (۶۸,۶ درصد) كاهش نشان مي دهد(جدول-۳). 

ــس از كاهش طي دوره  ــه نيز قيمت ها پ ــش صادرات خط لول در بخ
ــي قابل  ۲۰۱۶-۲۰۱۴ مجددا طي دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۶ از يك روند افزايش
توجه برخوردار بوده و اقتصاد صادرات خطوط لوله را بهبود بخشيده است. 
ــت ۲۰۱۸ در  ــط قيمت گاز وارداتي اروپا طي ماه آگوس به طوركلي متوس
ــود كه در مقايسه با  حدود ۷,۹۰ دالر در هر ميليون بي تي يو برآورد مي ش
مه ۲۰۱۶ كه در حدود ۴,۰۴ دالر در هر ميليون بي تي يو بوده است بيش 

از ۹۵,۵۵ درصد افزايش نشان مي دهد(جدول-۴).
ــال هاي آتي  در مجموع، عوامل اصلي تأثيرگذار در بازار گاز طي س

عبارتند از: 

1- قيمت نفت خام
2- تقاضـاي گاز آسـيا: در ارتباط با بـازار آسـيا نااطميناني هايي وجود 

دارد كه عبارتند از:
 عدم شفافيت در آغاز به كار مجدد نيروگاه هاي هسته اي 

ــه با زغال سنگ در  ــتفاده از گاز در مقايس  نا اطميناني در زمينه اس
توليد برق در كره جنوبي

ــتفاده از گاز  ــاخت هاي اس ــكالتي در زمينه زير س  در بازار هند مش
ــه اي گاز با  ــي و رقابت هزين ــذاري داخل ــتم قيمت گ ــي، سيس طبيع

زغال سنگ وجود دارد.
ــي وجود دارد  ــا اطميناني هاي ــن نيز ن ــاي گاز چي ــه تقاض  در زمين
ــوم، گاز شيل و  (نا اطميناني در مورد توليد داخلي گاز از منابع مرس
ــتان، آسياي ميانه و ميانمار و واردات  CBM). واردات گاز از تركمنس

گازي از روسيه از طريق خط لوله سيبري

3- بازيابي تقاضاي گاز اروپا
 LNG 4- ظرفيت هاي جديد مايع سازي

نقـش  و  گاز  بـازار  در  عرضـه  مـازاد  مقابـل  در  روسـيه  واكنـش   -5
تعديل كنندگي اين كشـور در بازار گاز و همچنيـن تاثير آن بر اقتصاد 

 LNG پروژه هاي جديد
ــوده و قيمت گاز در بازارها  ــيه مازاد عرضه را كمترل نم (اگر روس
ــد پروژه هاي جديد  به بيش از ۱۰-۹ دالر در هر ميليون بي تي يو برس

 2  برآورد قيمت سرمرزي گاز وارد ا تي اروپا طي ماه آوريل 2013 (د الر د ر هر ميليون بى تى يو)

كشورهاى صاد ر كنند ه
(CIS) قطرانگليسنروژهلندالجزايركشورهاي مستقل مشترك المنافع LNGالجزاير LNGمتوسط

ده
كنن

رد 
 وا
ور
ش
ك

12,67-12,7212,8912,5312,53--بلژيك

12,5316,1113,17-12,7912,89-11,55فرانسه

12,42---12,6213,01-11,64آلمان

11,25---11,458,1612,6212,76ايتاليا

12,25--12,8612,23--11,65هلند

16,0414,95--13,53-15,29-اسپانيا

13,15-13,15-13,15---انگليس

11,5811,7312,6913,0112,3812,7416,0712,88متوسط

Source: World Gas Intelligence, Vol. XXVI, No. 26, June, 2013
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LNG اقتصادي خواهند بود و در غير اينصورت تامين مالي پروژه هاي 

جدي مايع سازي با مشكل مواجه خواهند بود).

6- عرضه گاز منطقه آمريكاى شمالى(عمدتا از منابع غيرمتعارف)
با توجه به نوسان شديد و بحراني قيمت LNG در بازارهاي منطقه اي 
اقتصاد پروژه هاي LNG با ترديد جدي روبه رو شده و حيات اقتصادي 
ــرمايه گذاري ها در اين صنعت را با مخاطره و ريسك بسيار  و تداوم س
شديدي مواجه نموده است. كشور آمريكا براي چندمين بار است كه 
ــد. در ابتدا  ــالش مي كند يكي از بازيگران تاثير گذار بازار LNG باش ت
در نقش وارد كننده داشته و در حال حاضر تالش مي كند با توجه به 
ــته باشد. كل  مازاد توليد گاز نقش تاثير گذاري در آينده بازار گاز داش
ظرفيت پروژه هاي برنامه ريزي شده آمريكا بر اساس گزارش كمسيون 
تنظيم مقررات انرژي فدرال آمريكا در حدود ۳۰۰ ميليون تن تخمين 
ــكالت و محدوديت هاي موجود در  ــود ولي با توجه به مش زده مي ش
راستاي عملياتي شدن پروژه هاي مذكور (شامل مخالفت هاي محلي، 
محدوديت هاي زيست محيطي و محدوديت هاي ساختاري و مقرراتي) 
ــدود۶۰ ميليون تن  ــد پروژه هاي مذكور(ح ــط در حدود ۲۰ درص فق
درسال) داراي چشم انداز اميدوار كننده اي جهت بهره برداري مي باشد. 
ــال  ــون تني انتظار مي رود تا قبل از س ــن ظرفيت حدود ۶۰ ميلي اي
ــكا با توجه به  ــند. پروژه هاي LNG آمري ــه بهره  برداري برس ۲۰۲۰ ب
اختالف قيمت گاز در آمريكا با بازارهاي اروپا و آسيا برنامه ريزي شده 
ــال هاي اخير با توجه به نوسان شديد قيمت هاي گاز  بود ولي طي س
در اين دو بازار جذابيت اقتصادي خود را تا حدودي از دست داده و با 
ــده است. براي اثبات اين مدعا با تكيه بر يك ارزيابي  ترديد مواجه ش

ــاده اقتصادي مي توان دريافت كه پروژه هاي LNG آمريكا  ــيار س بس
ــيا داراي توجيه  ــه بازار اروپا و آس ــال ۲۰۱۶ براي صادرات ب طي س
ــادي نبوده و با عدم النفع قابل توجهي همراه بوده  اند ولي مجددا  اقتص
با افزايش قيمت هاي LNG در سال ۲۰۱۸، اقتصاد اين پروژه ها بهبود 

يافته و با سود اقتصادي همراه خواهند بود. 

 هزينه تخميني صادرات LNG آمريكا به بازار اروپا (بر اساس اطالعات 
30 مه 2016)

هزينه توليد و پااليش گاز باالدستي معادل ۱۱۵٪ قيمت هنري هاب 
ــت ۱,۸۱ دالري قيمت  ــود. لذا با توجه به قيم ــر گرفته مي ش در نظ
ــات  ــري هاب در تاريخ ۳۰ مه ۲۰۱۶، هزينه عرضه گاز به تاسيس هن
ــر ميليون بي تي يو خواهد بود.  ــازي در حدود ۲,۰۸ دالر در ه مايع س
ــط هزينه مايع سازي و هزينه حمل LNG توليدي به بازار اروپا  متوس
ــر ميليون بي تي يو در  ــادل ۲,۲۵ دالر و يك دالر در ه ــه ترتيب مع ب
نظر گرفته مي شود. بر اين اساس هزينه عرضه LNG توليدي آمريكا 
ــه بازار اروپا (بدون در نظر گرفتن هزينه هاي تبديل مجدد به گاز)  ب
ــت. با توجه به  ــدود ۵,۳۳ دالر در هر ميليون بي تي يو بوده اس در ح
ــت۴,۳۰ دالري LNG در بازار جنوب غربي اروپا در تاريخ ۳۰ مه  قيم
ــادرات LNG آمريكا به بازار اروپا بيش از  ــزان عدم النفع ص ۲۰۱۶ مي

۱,۰۳ دالر در هر ميليون بي تي يو است.
 

 هزينه تخميني صادرات LNG آمريكا به بازار اروپا (بر اساس اطالعات 
20 آگوست 2018)

ــادل ۱۱۵٪ قيمت  ــتي مع ــد و پااليش گاز باالدس ــه تولي هزين

 3  برآورد قيمت سرمرزي گاز وارداتي اروپا طي ماه مه 2016  (د الر د ر هر ميليون بى تى يو)

كشورهاى صاد ر كنند ه
(CIS) قطرانگليسنروژهلندالجزايركشورهاي مستقل مشترك المنافع LNGالجزاير LNGمتوسط

ده
كنن

رد 
 وا
ور
ش
ك

4,07-4,254,173,933,93--بلژيك

3,933,834,06-4,234,27-4,03فرانسه

4,08---4,30-4,133,99-3,99آلمان

5,05---3,963,894,184,18ايتاليا

4,16--4,533,93--4,01هلند

3,614,26--4,82-4,33-اسپانيا

4,13-4,13-4,13---انگليس

44,114,204,323,9343,724,04متوسط

Source: World Gas Intelligence, Vol. XXVI, No. 26, May, 2016



مقاالت تحليلى - كاربرد ى

20

ــود.    لذا با توجه به قيمت ۲,۹۹  ــاب در نظر گرفته مي ش هنري ه
ــت ۲۰۱۸ ، هزينه  ــاب در تاريخ ۲۰ آگوس ــت هنري ه دالري قيم
ــدود ۳,۴۴ دالر در هر  ــازي در ح ــات مايع س عرضه گاز به تاسيس
ــازي و هزينه  ــط هزينه مايع س ميليون بي تي يو خواهد بود. متوس
ــادل ۲,۲۵ دالر و  ــدي به بازار اروپا به ترتيب مع ــل LNG تولي حم
ــود. بر اين  ــون بي تي يو در نظر گرفته مي ش ــك دالر در هر ميلي ي
ــاس هزينه عرضه LNG توليدي آمريكا به بازار اروپا (بدون در  اس
ــاي تبديل مجدد به گاز) در حدود ۶,۶۹ دالر  نظر گرفتن هزينه ه
 LNG ــر ميليون بي تي يو خواهد بود. با توجه به ۸,۷۰ دالري در ه
ــت ۲۰۱۸ ميزان سود  در بازار جنوب غربي اروپا در تاريخ ۲۰ آگوس
ــش از ۲,۰۱ دالر در هر  ــازار اروپا بي ــكا به ب ــادرات LNG آمري ص

ميليون بي تي يو خواهد بود. 

 هزينه تخميني صادرات LNG آمريكا به بازار آسيا (بر اساس اطالعات 
30 مه 2016)

ــازي و هزينه حمل LNG توليدي به بازار  ــط هزينه مايع س متوس
ــيا به ترتيب معادل ۲,۲۵ دالر و ۳ دالر در هر ميليون بي تي يو در  آس
نظر گرفته مي شود۲. بر اين اساس هزينه عرضه LNG توليدي آمريكا 
به بازار آسيا (بدون در نظر گرفتن هزينه هاي تبديل مجدد به گاز)۳ 
ــون بي تي يو خواهد بود. با توجه به  ــدود ۷,۳۳ دالر در هر ميلي در ح
ــمال شرق آسيا در تاريخ ۳۰ مه  قيمت۴,۷۵ دالري LNG در بازار ش
ــادرات LNG آمريكا به بازار اروپا بيش از  ــزان عدم النفع ص ۲۰۱۶ مي
ــت. لذا برخي كارشناسان  ۲,۵۸ دالر در هر ميليون بي تي يو بوده اس
ــت به حدود ۵۵- ــل از افزايش قيمت نف ــي معتقدند تا قب بين الملل

ــازي Chenier آمريكا داراي  ــكه فقط پروژه مايع س ۵۰ دالر در هر بش
جذابيت اقتصادي خواهد بود. 

 هزينه تخميني صادرات LNG آمريكا به بازار آسيا (بر اساس اطالعات 
20 آگوست 2018)

ــازي و هزينه حمل LNG توليدي به بازار  ــط هزينه مايع س متوس
ــر ميليون بي تي يو  ــادل ۲,۲۵ دالر و ۳ دالر در ه ــيا به ترتيب مع آس
ــاس هزينه عرضه LNG توليدي  ــود۴. بر اين اس در نظر گرفته مي ش
ــيا (بدون در نظر گرفتن هزينه هاي تبديل مجدد  آمريكا به بازار آس
به گاز) در حدود ۸,۶۹ دالر در هر ميليون بي تي يو  مي شود. با توجه 
به قيمت ۱۱,۳۰ دالري LNG در بازار شمال شرق آسيا در تاريخ ۲۰ 
ــت ۲۰۱۸ ميزان سود صادرات LNG آمريكا به بازار آسيا بيش  آگوس

از ۲,۶۱ دالر در هر ميليون بي تي يو خواهد بود. 

نتيجه گيري
بر اساس بررسي صورت گرفته در مورد روند تحوالت قيمت هاي 
ــت توجه نمود كه جهت  گاز و LNG در بازارهاي مختلف الزم اس
ــري در مورد پروژه هاي صادرات گاز از طريق  ارزيابي و تصميم گي
ــته مورد  ــال گذش ــط قيمت طي چند س خط لوله و LNG متوس
ــبه قرار  ــد قرار گيرد و فقط روند جاري قيمت ها مورد محاس تاكي
ــال هاي ۲۰۱۵ و  ــاي جاري خصوصاً در س ــرد چراكه قيمت ه نگي
ــال هاي  ــت. در س ــبي براي ارزيابي ها نيس ــاخص مناس ۲۰۱۶ ش
ــازار نفت خام كه با يك  ــه تبعيت از ب ــازار گاز ب ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ب
ــت، دچار ركود  ــديد در قيمتؤهاي نفت مواجه بوده اس كاهش ش

 4  برآورد قيمت سرمرزي گاز وارداتي اروپا طي ماه آگوست 2018  (د الر د ر هر ميليون بى تى يو)

كشورهاى صاد ر كنند ه
(CIS) قطرانگليسنروژهلندالجزايركشورهاي مستقل مشترك المنافع LNGالجزاير LNGمتوسط

ده
كنن

رد 
 وا
ور
ش
ك

7,56-7,907,457,457,45--بلژيك

7,538,557,81-7,907,53-7,53فرانسه

7,65---7,907,63-7,44آلمان

8,07---8,588,367,707,63ايتاليا

7,90--7,907,90--7,90هلند

8,828,13--7,34-8,22-اسپانيا

7,36-7,11-7,61---انگليس

7,868,297,857,587,687,378,697,90متوسط
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 5  مقايسه اقتصاد ي صادرات LNG آمريكا به بازارهاي اروپا و آسيا بر اساس سناريوهاي مختلف قيمتي- (د الر د ر هر ميليون بى تى يو)

هزينه عرضه گاز به تاسيسات سال
مايع سازي

هزينه حمل به هزينه مايع سازي
بازار اروپا

هزينه حمل به 
بازار آسيا

 LNG هزينه كل
در بازار اروپا

 LNG هزينه كل
در بازار آسيا

1,812,082,25135,337,33قيمت هنرى هاب2016
LNG 4,304,75قيمت
2,58 -1,03 -حاشيه سود

2,993,442,25136,698,69قيمت هنري هاب2018
LNG 8,7011,30قيمت
2,012,61حاشيه سود
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ــد، لذا تكيه بر قيمت هاي جاري گاز در بازارها  و كاهش قيمت ش
جهت تصميم گيري براي سرمايه گذاري در پروژه هاي صادرات گاز 
ــي نيز  اندكي گمراه كننده خواهد بود. عالوه بر اين از جنبه سياس
الزم است پروژه هاي صادرات گاز را مورد تجزيه و تحليل قرار داد 
ــه لحاظ اقتصادي  ــت پروژه اي در حال حاضر ب ــه ممكن اس چراك
ــد ولي منافع سياسي و ژئوپلتيك  ــيه سود اندكي باش داراي حاش
ــادي جاري بوده و حتي  ــيار فراتر از منافع اقتص بلندمدت آن بس
ــتري نصيب  ــيار بيش ــال هاي آتي منافع اقتصادي بس بتواند در س

كشور نمايد. 
ــه در صورتي كه  ــورت گرفت ــه و تحليل هاي ص ــاس تجزي ــر اس ب
ــال ۲۰۱۶  ــطوح قيمت هاي س قيمت هاي LNG كاهش يابد و در س
قرار گيرد، صادرات LNG آمريكا به بازارهاي اروپا و آسيا به ترتيب با 
ــع به ميزان ۱,۰۳ دالر در هر ميليون بي تي يو و ۲,۵۸ دالر  عدم النف
ــو همراه خواهد بود. به بيان ديگر كف قيمت  در هر ميليون بي تي ي
ــد حداقل در حدود ۵,۳۳  دالر  ــيا  باي LNG در بازارهاي اروپا و آس

ــد تا  در هر ميليون بي تي يو و ۷,۳۳ دالر در هر ميليون بي تي يو باش
ــودآور باشد. در سال ۲۰۱۸  صادرات LNG آمريكا به اين بازارها س

ــيدن آن  ــيا و رس با توجه به افزايش قيمت ها در بازارهاي اروپا و آس
ــو و ۱۱,۳۰ دالر در  ــر ميليون بي تي ي ــطوح ۸,۷۰ دالر در ه ــه س ب
ــادرات LNG آمريكا به اين بازارها به ترتيب  هر ميليون بي تي يو، ص
ــو و ۲,۶۱ دالر در هر ميليون  ــر ميليون بي تي ي ــا ۲,۰۱ دالر در ه ب

بي تي يو حاشيه سود همراه بوده است. 
ــا در بازارهاي مذكور  ــرايطي كه قيمت ه ــذا مي توان گفت در ش ل
ــادرات LNG آمريكا به  ــف قيمت ها قرار گيرد، ص ــطوح ك كمتر از س
ــنتي  ــوده و توان رقابت با صادركنندگان س ــن بازارها اقتصادي نب اي
بازار نظير قطر را نخواهند داشت. در اين شرايط فقط صادركنندگان 
ــطوح كمتر از ۱۰۰۰ دالر  ــرمايه گذاري هاي آنها در س ــنتي كه س س
ــال هاي ۲۰۱۲-۲۰۱۱ به  ــا س ــازي و ت ــن ظرفيت مايع س ــر ت در ه
ــودآوري مي باشند. بر  ــيده اند داراي توان رقابتي و س بهره برداري رس
ــورهايي  ــدگان بالقوه LNG در بازار نظير كش ــاس، عرضه كنن اين اس
ــا برنامه ريزي هايي را  ــاخت بوده و ي ــه داراي واحدهاي در حال س ك
ــت اقدام دارند مي بايست  جهت احداث واحدهاي توليد LNG در دس
ميزان رقابت پذيري LNG توليدي خود (به لحاظ هزينه تمام شده) با 

صادركنندگان سنتي و موجود در بازار مورد توجه قرار دهند.


