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برنامه ی شرکت BP برای افزایش سرمایه گذاری در خاورمیانه 

افزایش سرمایه گذاری در بخش  برای  عالقه مندی شرکت های روسی و چینی 
باالدستی عراق

شرکت نفت BP اگرچه اخیرا اهداف مهم 
خود را بیشتر برای گذار به انرژی های نو 
و تجدیدپذیر و بــا آالیندگی های کمتر 
زیســت محیطی اعالم کرده اما همچنان 
عالقه منــد به ســرمایه گذاری در منابع 
نفت و گاز به ویژه در خاورمیانه اســت. 
یکــی از مقامات نفتی این شــرکت در 
امور خاورمیانه اعالم کرد: اين شــركت 
در برنامــه ی خود فقط بــر روی منابع 
نفت خــام و گاز با هزینه ی  اســتخراج 
پایین تمرکز کــرده و افزایش تولید گاز 
را نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد. 
این مقام نفتی گفت: ما به سرمایه گذاری 
در سه کشور عمان، امارات و عراق ادامه 

خواهیم داد. 
در حال حاضر، بیشتر شرکت های نفتی 
در اروپــا برای مقابله بــا آلودگی هوا با 
تجدیدنظــر و تغییر اهداف و برنامه های 
اجرایی خود، شــرایط بیشتری را برای 
ســرمایه گذاری بر روی انرژی های پاک 
تــدارک دیده انــد که شــرکت BP نیز 
در زمــره ی مهمترین آنها می باشــد. به 
همین دلیل اســت کــه از چندی قبل 

این شــرکت در حال فروش دارایی های 
خود است که اتفاقا با کاهش قیمت های 
نفت، ارزش این دارایی ها و ســود سهام 
آن نیز هر روز با روند کاهشــی بیشتری 
روبرو شده است. شرکت BP در برنامه ی 
میان مدت خود، کاهش40درصدی تولید 
منابــع هیدروکربوری را تا ســال2030 
هدف گذاری کرده است و اعالم کرده که 
دیگر در هیچ کشوری دست به اکتشاف 

نفت خام نخواهد زد. 
عالقه مندی بیشــترBP بــرای ورود به 
خاورمیانــه نیز افزایــش حضور وی در 
بخــش گاز منطقه اســت که بیشــتر 
تولیدکننــدگان نفــت آن مجبــور به 
ســوزاندن مســتقیم حجم بسیار باالی 
گازهای همراه نفــت تولیدی از میادین 

نفتی خود هستند. 
در ایــن میان، عراق که دومین کشــور 
تولیدکننده ی نفت در خاورمیانه اســت، 
از زمــان افزایش تولید نفــت، همواره 
بخش زیــادی از گاز همــراه نفت خود 
را هــدر داده و به طور مســتقیم آن را 
 BP می سوزاند. به همین منظور، شرکت

تالش می کند تا به کشــورهای حوزه  ی 
خلیج فــارس از جمله عراق کمک کرده 
که به جای ســوزاندن گاز همراه، از آن 
 BP برق تولید کننــد. در حالی حضور
در عــراق افزایش می یابد که بســیاری 
از شــرکت های غربــی به ویــژه رقیب 
اکســون  یعنی شــرکت  آمریکایی آن، 
موبیــل )Exxon Mobil( بــه دلیــل 
افزایش مشکالت و ریسک های سیاسی 
باال در این کشور، به دنبال فروش سهم 
خود با برآورد رقمی حدود 677 میلیون 

دالر است. 
البته شــرکت BP که چند سالی است 
مشــغول اجــرای پروژه هــای گازی در 
 Khazzan منطقه به ویژه میادین گازی
و Ghazeer عمان اســت، می تواند در 
رقابت با دیگران نیز بیشتر فعال باشد. در 
 ADNOC دوبی نیز، با شــرکت دولتی
برای افزایــش ظرفیت تولیــد نفت در 
میادین خشــکی تا بیــش از 2 میلیون 
بشــکه در روز در حال فعالیت اســت و 
حدود 10درصد سهام این میادین را در 

دست دارد.

شرکت گازپروم نفت روسیه  اعالم کرد 
که عالقه مند به توســعه ی بــازار خود 
در کردســتان عراق است و تاکید کرده 
اســت که خاورمیانه و عــراق از اهداف 
استراتژیک آن شرکت برای فعالیت های 
نفتی به شــمار می رود. به همین منظور، 
کرونایی  محدودیت های  وجود  علی رغم 

بــه زودی اجرای پروژه های خود در این 
منطقه را ادامه خواهد داد.

معــاون مرکــز تحقیــق و توســعه ی 
این شــرکت نیــز افزود: هنــگام ایجاد 
زیرساخت های عملیاتی در میدان نفتی 
ســرکاال )Sarqala(، به یــک تجربه ی 
ویژگی های  خصــوص  در  منحصربه فرد 

زمین شــناختی این منطقه نیز دســت 
یافته که موجب تشویق کشف گزینه های 
توســعه ای جدید در این منطقه شدیم. 
گازپروم نفــت در ادامه ی بیانیه ی اخیر 
خود در این خصوص تا کید کرد که این 
شرکت اجرای پروژه های اصلی تولید از 
جمله حفر چاه چهارم در میدان فوق را 
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ادامه خواهد داد که در صورت تداوم کار 
و آغاز تولید از این چاه تا اواســط ســال 
آینده، میزان تولید نفت به تقریبا 32 هزار 
بشکه در روز افزایش خواهد یافت. تولید 
اولین بشــکه نفــت از این میــدان در 
سال2011 آغاز شد ولی تولید تجاری آن 
از سال2015 به مرحله ی اجرا در آمد. با 
توسعه ی میدان و حفر دو حلقه چاه در 
سال های 2018 و 2019، تولید میدان 
تا نوامبر2020 به 24هزار بشکه در روز 
رســیده و تاکنون )نوامبر2020( نیز در 
مجموع حجمی بالغ بر 32 میلیون بشکه 
نفت از این میدان استخراج کرده است. 
گازپــروم 40درصد ســهام بلوک نفتی 
گرمیــان را مالــک اســت کــه میدان 
نفتــی ســرکاال نیز شــامل آن اســت. 
40درصــد دیگــر به شــرکت کانادایی 
WesternZagros و 20درصــد بقیــه 

به حکومت خودمختار کردســتان تعلق 
دارد. حکومت خودمختار کردســتان در 
عراق صــادرات نفت خام تولیدی خود را 
از طریق یک خط لوله به بندر ســیحان 

در ترکیه انجام می هد.
 از طرفــی، در اواســط مــاه نوامبر نیز 
شــرکت ملی نفت چیــن )CNPC( و 
شــرکت ملی نفت فالت قاره این کشور 
)CNOOC(، عالقه مندی خود را برای 
 ExxonMobil خرید کل سهام شرکت
در یکی از بزرگ ترین میادین نفتی عراق 
 )West Qurna 1( 1به نام قرنــه غربی
در جنوب این کشــور اعالم کرده است. 
گفته می شــود که ارزش فروش ســهام 
شــرکت Exxon کــه 32/7درصد کل 
سهام میدان را شامل  می شود و با توجه 
به قیمت هــای پایین نفت در شــرایط 
جاری، حداقل 500 میلیون دالر خواهد 

بود. اگرچه هنــوز تصمیم نهایی در این 
خصوص بــه دلیل وضعیت سیاســی و 
جغرافیایی خاص عراق )به عنوان دومین 
می تواند  اوپــک(،  بزرگ  تولیدکننده ی 
مانع از انجام این معامله احتمالی شود. 

بــه ذکــر اســت کــه شــرکت  الزم 
ExxonMobil در سال2010 توافقنامه ای 
را بــا وزارت نفت عراق برای بازســازی و 
توسعه ی مجدد میدان فوق امضا کرد و 
در سال2013 برای این کار با شرکت های 
32/7درصــد،  بــا  پتروچاینــا  نفتــی 
ایتوچو ژاپن بــا 19/6درصد و همکاری 
و  اندونــزی  پرتامینــای  شــرکت های 
هندوستان پترولیوم ســهیم شد. گفته 
می شــود که ذخیره ی نفتی این میدان 
مهم، 20 میلیارد بشــکه بــوده و تولید 
نفــت از آن، هم اکنون حدود 500 هزار 

بشکه در روز است.

ادامه ی توسعه ی صنعت نفت چین 

 بــه دنبال ادامــه ی روند رو به رشــد 
تقاضای نفت و گاز در چین، صنعت نفت 
این کشور در سال های اخیر تالش کرده 
تا با هدف کاهش وابستگی به نفت و گاز 
وارداتی و باال بــردن امنیت انرژی مورد 
نیاز خود، فعالیت های اکتشــافی نفت و 
گاز و همچنین احداث زیرســاخت های 
ذخیره سازی آنها در مراکز عمده و مهم 

مصرف را توسعه دهد. 
بــه همین منظور، در اواخــر ماه اکتبر، 
حزب کمونیســت چیــن برنامه ی پنج 
ســاله ی 25 - 2021 توسعه ی اقتصادی 
اجتماعی کشور را تصویب کرد که در آن 
افزایش فعالیت های اکتشــافی و ساخت 
خطوط لوله ی نفت و گاز در داخل نیز از 

اهداف مهم آن می باشد. در دهه ی  قبل، 
تولید داخلی نفت چین روندی کاهشی 
داشت در حالی که تقاضای آن برای نفت 
رو بــه افزایش بود که این موضوع منجر 
به وابســتگی بیشتر پکن به منابع انرژی 

وارداتی شد. 
چین در نیمه ی  اول ســال میالدی جاری، 
73/4درصد نفت خام مورد نیاز خود را از طریق 
واردات تامین کرد. براساس آمار و اطالعات 
اعالمی از سوی سازمان ملی آمار چین

 )National Bureau of Statistics of China(
در همین دوره ی زمانی، تولید نفت خام 
چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایــش یافته و تولید  فقط 1/7درصد 
آن بیــن ماه های ژانویه تا ژوئن نیز فقط 

حدود 0/7درصد افزایش داشــته است. 
بــه هر ترتیــب، افزایش تولیــد داخلی 
نمی توانــد تامین کننده ی  نیــاز داخلی 
چین باشد، در حالی که این کشور نقش 
اساســی در بازار جهانی نفــت و گاز به 

عنوان یک واردکننده ی مهم دارد. 
چین همچنین برنامه ی  افزایش واردات 
گاز طبیعــی از روســیه را در نظر دارد، 
به طوری که شــرکت گازپروم شــروع به 
توســعه ی  خطــوط لوله ی انتقــال گاز 
صادراتی خود به این کشور کرده  است. 
انتظــار می رود، ایــن پــروژه در پایان 
ســال2022 و با هزینــه ای بالغ بر 3/5 
میلیارد دالر )معادل 280 میلیارد روبل 

روسیه( تکمیل شود.
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ادامه ی زیان شرکت هاي نفتی در آمریکا

شــركت آمریکایی Apache در گزارش 
فصلی منتشــره ی خود در اوایل نوامبر 
اشاره کرد که آن شرکت در سه  ماهه ی  
ســوم ســال زیان کمتری نسبت به سه 

ماهه ی دوم متحمل شده است. 
به عبارتــی، به دنبال کاهــش تقاضاي  
نفت و كاهش قيمت ها به دليل ادامه ی 
شيوع ويروس كرونا، بیشتر شركت هاي 
توليدكننــده ی  نفت  میــزان توليد و در 
نتیجه هزينه هاي خود را كاهش داده اند. 
در ایــن میــان، شــركت Apache نیز 
بعد از شكست در ســرمايه گذاري روي 
نفت شــيل، براي هشتمين فصل پياپي، 

زيان ده شده است. 
در این گزارش همچنین آمده اســت که 
بهبود عملكرد مالي آن ناشــي از كاهش 
هزينه ها و توليد مجدد از چاه هاي نفتي 
است كه در ابتداي ســال، توليد از آنها 
بهبود  بود، به طوری کــه  متوقف شــده 
وضعيت مالي آن موجب شــد تا ارزش 
سهام شرکت دوباره افزايش یابد اگرچه، 
هر ســهم شــركت نیز که با رقم 8/99 
دالر معامله شده است در مقایسه با رقم 
آن در ابتداي ســال تا 65درصد كاهش 

 Apache قيمت داشته است. شــركت 
پيش بيني کرده است که در سه ماهه ی  
چهارم سال از مجموع تولید نفت و گاز 
خود تا 10درصد نســبت به سه ماهه ی 
ســوم بکاهد و مقدار آن را به رقم 355 

هزار بشكه معادل نفت در روز برساند. 
در ســه ماهه ی  ســوم منتهــي به 30 
ســپتامبر، مجموع توليد نفت و گاز اين 
شــركت معادل 394 هزار بشكه در روز 
بــود که معادل رقم آن در ســه ماهه ی 

دوم است. 
هزينه هاي ســرمايه ا ي اين شــركت نیز 
در ســه ماهه ی  چهــارم ســال، 200 
ميليــون دالر خواهد بود که در مجموع 
هزینه های ســاالنه ی شرکت  از 1/9 به 
حدود یک ميليــارد دالر کاهش خواهد 
یافت و همین رقم نیز برای ســال آینده 
در نظر گرفته شــده كــه عمدتا مربوط 
به پروژه های اكتشــافی فراســاحلی در 
شمال شــرقي آمريكاي جنوبي در كشور 

سورينام خواهد بود. 
 )Exxon Mobil( شرکت اکسون موبیل
نیــز در اوایــل نوامبر از ســومین فصل 
متوالــی ضرردهی خــود در پی کاهش 

تقاضای جهانی نفت خبر داد. 
به عبارتی، شــرکت اکســون موبیل در 
سومین فصل ســال جاری رقمی حدود 
680 میلیون دالر زیــان مالی یا حدود 
15 ســنت به ازای هر سهم را متحمل 
شده که البته در مقایسه  با زیان هر سهم 
در فصل قبل )70 ســنت( و با توجه به 
بهبود نســبی تقاضا و قیمت ها، این رقم 
رونــدی نزولی داشــته و درآمد آن نیز 
معادل 46/2 میلیارد دالر بوده که نسبت 
به رقم آن در ســه ماهه ی دوم 61/32 

میلیارد دالر، کمتر شده است. 
موسسه ی Refinitiv، قبال مقدار کاهش 
ارزش هر ســهم شــرکت را حدود 25 
ســنت و درآمد آن را تا 46/01 میلیارد 
دالر برآورد کرده بود. در ســال گذشته، 
سود هر سهم شرکت اکسون موبیل، 75 
ســنت و درآمد آن 65/05 میلیارد دالر 

بود. 
موسسه ی Darren Woods نیز از اتخاذ 
استراتژی بلندمدت شرکت اکسون موبیل 
برای حفظ موقعیت کسب وکار خود خبر 
داد. این شــرکت قبال از برنامه ی  کاهش 
ســرمایه گذاری 33 میلیارد دالری خود 

در بخش پاالیش نیز، با توجه به بســته 
شدن بســیاری از پاالیشگاه ها در اروپا و 
آمریکا، چین به زودی بیشترین ظرفیت 
پاالیشگاهی جهان را خواهد داشت و در 
یکی، دو سال آینده از آمریکا نیز پیشی 
خواهد گرفت. زیرا، این کشور طی چند 
ســال آینده یک میلیون بشکه ی دیگر 
بــه ظرفیت پاالیشــگاهی خــود اضافه 
خواهد کــرد. در مجموع عالوه بر توقف 

از پروژه های پاالیشــگاهی، در  تعدادی 
حال ســاخت 1/4 میلیون بشکه در روز 
ظرفیت جدید اســت کــه این مقدار در 
قالب چهار پروژه به عالوه ی یک میلیون 
بشــکه در روز ظرفیت جدیدی که طی 
ســال گذشــته ایجاد شــده بود، اضافه 
می شود. به عبارتی، چین میلیاردها دالر 
برای احداث ظرفیت پاالیشگاهی جدید 
هزینــه می کنــد که شــاید هرگز برای 

مصارف داخلی از آن استفاده نشود و یا 
ممکن اســت اهداف صادرات مواد نفتی 
را تامین کند، زیرا چین به اســتفاده از 
ترکیبی از انرژی های پاک و خودروهای 
برقی نیز روی آورده کــه بر روند رو به 
رشــد تقاضای نفــت آن تاثیــر خواهد 

گذاشت.
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  آرامکوی عربستان و کاهش 45درصدی در سود خالص 

با ادامه ی شیوع ویروس کرونا و ادامه ی 
رونــد نزولی تقاضای نفــت و در نتیجه 
آن، ســود  قيمت هــاي جهاني  کاهش 
خالص شــرکت دولتی نفت عربســتان 
)آرامکو( نیز در ســه ماهه ی ســوم به 
44/21 میلیارد ریال )ســعودی( رسید 
که در مقایســه با رقــم 79/84 میلیارد 
ریال در مدت مشابه سال قبل، به میزان 

44/6درصد کاهش یافته است. 
میزان ســود آرامکو در سه ماهه ی سوم 
نیز علی رغم افزایش نســبی قیمت نفت 
نسبت به سه ماهه ی دوم، معادل 24/75 

میلیارد ریال بود. 
آرامکو در گزارش منتشــره ی خود در 
اوایل ماه نوامبر همچنین اشــاره کرده 
اســت که کاهش درآمد حاصله ناشــی 
از کاهــش قیمت ها و مقادیر محموالت 
نفت خــام و فرآورده های نفتی صادراتی 
)و کاهش حاشــیه ی سود پاالیشگاه ها( 
بوده اســت. آرامکو سال گذشته مجبور 
شــد برای نجات اقتصاد خود از کسری 
بودجه و تامین منابــع مالی الزم برای 
1/5درصد  معادل  خود، حجمی  اهداف 
از ســهام خــود را در بــازار بــورس 
داخلــی )Saudi Tadawul( بــا تعهد 
پرداخت ســود به خریداران عرضه کند 
تا بدین وســیله بتواند اعتماد خریداران 

داخلی را برای خرید ســهام جلب کند 
چراکــه، شــرکت ها و ســرمایه گذاران 
بین المللــی مجاز به خرید این ســهام 

نیستند. 
قیمت هر ســهم آرامکو در بورس فوق 
بازارهای بــورس رابطه ی  مانند ســایر 
مســتقیم با روند قیمت انواع حامل های 

انرژی به ویژه نفت دارد. 
این شرکت همچنین تقریبا مانند همه ی 
تولیدکننــدگان نفت، در ســال جاری و 
بــرای برنامــه ی آینده ی خــود کاهش 
را در هزینه های سرمایه  ای  قابل توجهی 
در نظر گرفته است زیرا قیمت های نفت 
در یک ســال اخیر و در ادامه ی شــیوع 
ویــروس کرونا بــه طور مــدام روندی 

کاهشی پیدا کرده است.
بــه عــالوه، مســئولین آرامکــو برای 
تســریع در طرح هــای بلندپروازانــه ی 
خود همچنیــن اقدام به انتشــار اوراق 
قرضه کردنــد و برای انجــام این اقدام 
 Citi ، از موسســات مالی بین المللــی 
 Goldman Sachs International
 ،HSBC ،J.P .Morgan ،Morgan
Stanley و NCB Capital نیــز برای 
پذیره نویســی عالقه مندان کمک گرفته 

است. 
ایــن اوراق دارای سررســیدهای 3 ، 5، 

10، 30 و 50 ســاله منتشــر مي شود و 
كل ارزش آنها، قيمت اســمي و بازاری 
اوراق و سود حاصل از خريد اوراق نیز با 
توجه به شــرايط حاكم بر بازار مشخص 
مي شود. سال گذشته نیز شركت آرامكو 
12 ميليارد دالر اوراق قرضه را در چند 

مرحله منتشر كرد. 
كاهش شــديد قيمت هــاي نفت منجر 
به كاهش شديد ســود اين شركت شد، 
به ویژه بدهي اين شــركت بعد از خريد 
شرکت SABIC به شدت افزايش يافت. 

اين  دولت عربســتان 98درصد ســهام 
شــركت را در اختيــار دارد، اما با پايين 
ماندن قيمت هاي نفت و تعهد شرکت در 
پرداخت سود سهامداران، در سال2021 
سود سهام اين شركت نمي تواند كسري 
بودجه  ی عربستان را جبران كند و آرامکو 
را در اجــرای برنامه های خــود با تاخیر 
بیشــتری روبرو خواهد ســاخت. البته با 
اصالحات گســترده ای که اخیرا توســط 
شاهزاده محمدبن ســلمان در حال وقوع 
است، انتظار می رود که شرایط اقتصادی 
این کشــور روند بهتری را طی کند و با 
پیگیری هــای مداوم، اجــرای پروژه های 
بزرگ به ویژه احداث ابرشهر جدید و 500 
میلیارد دالری نئوم )با فناوری پیشرفته( 

در شمال غربی کشور بیشتر محقق شود.

به 22 میلیارد دالر در ســال2020 خبر 
داده بود و مطابق برنامه  در ســال2021 
نیــز رقمی در حدود 16 تــا19 میلیارد 
دالر هزینه خواهد کرد. اکســون موبیل 
همچنین از تصمیم خــود برای کاهش 

1900 نفر از کارکنان شرکت در آمریکا 
خبر داد. 

زمــان شــرکت شــورون  در همیــن 
)Chevron( نیــز از گذرانــدن فصلی 
ســخت در فعالیت های خــود خبر داد، 

به طوری که ارزش ســهام آن نیز از اول 
ســال تا اوایل نوامبر حــدود 53درصد 

کاهش را تجربه کرده است.
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دعوت از شرکت هاي خارجي برای سرمایه گذاري در هندوستان

 شركت آرامکو عربستان اخیرا اعالم کرد 
کــه در ماه اوت ســال جاری یک رکورد 
جديــد در توليد گاز را به ثبت رســانده 
و اگرچه هم اکنون به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده ی نفت در جهان شــناخته 
می شود اما تقویت موقعیت خود در بازار 

گاز را نیز پیگیری می کند. 
شركت آرامكو در حال حاضر توليد گاز 
)بــه عنوان گاز همراه نفــت( از میادین 
نفتی و اخیرا از میادین مستقل گازی را 
در دستور کار خود قرار داده و در ششم 
اوت سال جاری نیز به يك ركورد تاريخي 
توليد گاز دست يافت كه حجمی بالغ بر 

10/7 ميليارد فوت مكعب بود. 
آرامکو همچنین در ســه ماهه ی سوم، 

دو میدان گازی مســتقل نیز کشف کرد 
و هدف بلندمدت خود را نیز توســعه ی 
قابل توجه ذخایر گازی كشور قرار داده و 
برنامه ی صدور آن را از دهه ی آینده در 

نظر گرفته است. 
در حال حاضر، عربســتان بيشــتر گاز 
تولیدی خود را بــا هدف افزایش صدور 
نفت و کاهش آلودگی زیســت محیطی 
در نیروگاه هــا و برای تولید برق مصرف 
می کند که مقدار آن به ویژه در ماه های 
گرم سال )تابستان( یا ماه اوت، به ميزان 

702 هزار بشکه در روز بود. 
با این وجود اگرچه تال ش های عربستان 
بــرای توســعه ی منابــع گازی به ثمر 
نشســت اما این مقدار هنوز برای تامین 

نیاز نیروگاه های کشور کافی نیست. 
به همین منظور، صنعت نفت اين كشور 
قصد دارد تا با توســعه ی میادین گازی 
تامین  علی رغــم  ســال2030،  تا  خود 
نیازهــای داخلی، روزانه تــا 3 میلیارد 
فوت مکعب به کمک خطوط لوله و یا به 
صــورت گاز طبیعی مایع )LNG( صادر 

کند. 
آرامکــو انتظار دارد برای دســتیابی به 
اهداف خود و اجرای برنامه ی توســعه ی 
مياديــن گازي طی 10 ســال آینده تا 
150 میلیارد دالر سرمایه گذار بین المللی 

جذب کند.

وزیر نفــت هند در اوایــل نوامبر اعالم 
کرد که: اين كشــور به عنوان ســومین 
واردکننــده ی  مهم نفــت در جهان، از 
شــرکت های بین المللی انــرژی دعوت 
خواهد کــرد تا در پروژه هــای افزایش 
نفت  اســتراتژیک  ذخایر  ظرفیت سازی 
 ،Pradhan کنند.  شــرکت  هندوستان 
وزیر نفت و گاز هند نیز در ماه سپتامبر 
گفت: این کشــور در ابتدای سال جاری 
از قیمت های بســیار پایین نفت )حدود 
19 دالر برای هر بشــکه( استفاده کرد 
و بــا صرفه جویی حــدود 700 میلیون 
دالر، ذخایر استراتژیک نفت خام خود را 
افزایش داد و در مقایســه با قیمت 60 
دالری هر بشــکه نفت در ماه ژانویه رقم 

قابل توجهی در کاهش هزینه های خرید 
نفت مــورد نیاز خود طی ماه های آوریل 
و می داشــته که طــی آن حجمی بالغ 
بر 16/71 میلیون بشــکه نفت برای پر 
کردن سه مخزن اســتراتژیک نفت خام 
 Vishakhapatnam ، خود در نواحــی
Mangalore و Padur خریداری کرد. 
انتظار می رود کــه در دهه های پیِش رو 
کشــور هند عامل اصلی رشــد مصرف 
انــرژی و تقاضای نفت خــام در جهان 
باشد، به همین دلیل از هم اکنون وزارت 
نفــت و گاز هند در نظــر دارد تا حجم 
ظرفیت مخازن استراتژیک نفت خام خود 
را با هدف افزایش امنیت انرژی و ایجاد 
روابــط نزدیک تر با شــرکت های اصلی 

حوزه ی انرژی توسعه دهد. همین اقدام 
موجب شد تا در ماه اکتبر، مقامات هند 
مجوز ایجاد تاسیسات ذخیره سازی نفت 
را در کشور به شرکت ملی نفت ابوظبی 
)ADNOC( ارائــه کند کــه این اتفاق 
یک تغییر رویکرد در سیاســت های هند 
بــرای امنیت انرژی آن تلقی می شــود، 
زیرا پیش از این، هنــد اجازه ی  فروش 
نفت خــام از ذخایر نفت خــام خود را به 
پاالیشــگران غیرهندی نداشت. شرکت 
"چشم انداز سال2020"  BP در گزارش 
خــود از آینده ی انــرژی، مصرف انرژی 
هندوستان را در سال2050 رقمی بیش 
از دو برابــر میزان فعلی بــرآورد کرده 

است.
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بودجه ی2021 قطر با نفت 40 دالری بسته می شود 

کاهش تولید نفت شیل تحت تاثیر ادامه ی شیوع ویروس کرونا

 ،)EIA( اداره اطالعــات انــرژی آمریکا 
در اواســط نوامبر اعالم کــرد که انتظار 
می رود تولید نفت شيل اين كشور در ماه 
دسامبر نسبت به نوامبر حدود 140 هزار 
بشــکه در روز کاهش یابد و از 7/65 به 
رقم 7/51 میلیون بشکه در روز برسد که 
کمترین میزان توليد از ماه ژوئن خواهد 

بود. 
به عــالوه پیش بینــی می شــود که با 
نفت،  پایین  قیمت هــای  وجود  ادامه ی 
تولید نفت شــیل نیز تقریبا در هر هفت 
ســازند اصلی اين كشور به جز منطقه ی 
Haynesville روند نزولی داشته باشد. 

همچنيــن پیش بینــی می شــود کــه 

بیشترین کاهش توليد نفت در حوزه هاي  
Permian basin )37 هزار بشــکه در 
روز( و Bakken )33 هــزار بشــکه در 
روز( رخ دهد که بيشترين کاهش از ماه 
می اســت كه توليد نفت شیل را در این 
مناطــق به ترتیب به 4/3 و 1/1 میلیون 

بشکه در روز خواهد رساند. 
در مجموع، انتظار می رود که کل تولید 
نفت شیل در ماه دســامبر برای سومین 
ماه متوالی نزولی باشــد کــه از ماه می 

بی سابقه باشد. 
در ماه مــی تولیدکنندگان نفت شــیل 
مجبور شدند تا به دلیل کاهش تقاضای 
جهانی نفت ناشی از همه گیری ویروس 

کرونــا و با هدف پیشــگیری از کاهش 
بیشــتر قیمت ها، در مجموع حدود 1/6 
میلیــون بشــکه در روز تولیــد خود را 

کاهش دهند. 
با اين حــال به اميد باال ماندن ســطح 
قيمت نفت در پي ساخت واكسن كرونا، 
توليد نفت به آرامي رو به بهبود اســت. 
همچنین پیش بینی می شــود تولید گاز 
طبیعی كــه رقمی معادل 81/5 میلیارد 
فوت مکعب در روز اســت با کاهشــی 
معادل 700 ميليون فوت مكعب در روز، 
به پایین ترین ســطح توليد خود از ماه 

ژوئن کاهش یابد.

امیــر قطر اعــالم کرد که این کشــور 
بودجه ی خــود را برای ســال آینده بر 
اساس نفت 40 دالر در هر بشکه، یعنی 
کمتر از قیمتــی که در بازارهای جهانی 
می کند.  تنظیــم  می شــود،  پیش بینی 
وی همچنین اعالم کرد که این کشــور 
بزرگ ترین صادر کننــده ی گاز مایع در 
جهان اســت و نقش گاز در اقتصاد قطر 
بیشــتر از نفت می باشد به طوری که این 
کشور در تالش است تا تاثیر قیمت نفت 
را بر اقتصاد قطــر کاهش دهد، هرچند 
که همواره قیمت انواع حامل های انرژی 
ارتبــاط تنگاتنگی با یکدیگــر دارند و 

هم جهت با هم در تغییر هستند.
با این حال، امیر قطــر، اوایل ماه نوامبر 

به اعضای نهاد قانون گذاری آن کشــور 
یعنی مجلس شــورا گفت که: این اقدام 
برای تنظیم بودجه به قطر کمک خواهد 
کرد تا از عواقب و ریسک های اقتصادی 
کشــور در نتیجه ی نوسانات قیمت نفت 

پیشگیری کند. 
با وجود ایــن در شــرایط رکود قیمت 
حامل های انرژی به علت شیوع ویروس 
کرونا، گاز وضعیت بهتری پیدا کرده است 
و به قطر کمک می کند تا در مقایســه با 
همسایگان دارای اقتصاد وابسته به صدور 
نفت، راحت تر این شرایط را تحمل کند. 
امیر قطــر همچنین اظهار کــرد: نتایج 
اولیه نشان می دهد که کسری بودجه ی 
قطر در نیمه ی اول ســال جاری میالدی 

5/1 میلیارد ریــال )406 میلیون دالر( 
اســت، در حالی که انتظار می رود بسیار 
بیشتر از این رقم باشد. در ابتدای سال، 
دولت این کشور با فرض اینکه هر بشکه 
نفت به طور متوســط 55 دالر باشــد، 
پیش بینی کرده بود که به مازاد تجاری 
اندکی دســت یابد و صندوق بین المللی 
پول نیز چشم انداز بهتری را برای اقتصاد 

آن پیش بینی کرده بود.
وزیر نفت عراق در ماه گذشــته )اکتبر( 
پیش بینی کــرده بود کــه قیمت نفت 
در سه ماه نخســت سال میالدی آینده 
حدود 45 دالر در هر بشــکه خواهد بود 
و افزود کــه الیحه ی بودجــه ی فدرال 
دولت عراق نیز در سال2021 بر مبنای 
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تاثیر محدودیت هاي جدید بر چشم انداز تقاضاي نفت 

  پیش بینی وقوع تغییرات سریع در صنعت پاالیش 

مدیــر بخــش بــازار انــرژی و امنیت 
)IEA(، طي  انــرژی  بین المللی  آژانس 
مصاحبــه ای  در اوایل مــاه نوامبرگفت: 
اعمــال مجدد محدوديت هاي ناشــي از 
همه گيري ويروس كرونا بر چشــم انداز 
اروپایی  بزرگ  اقتصادهای  نفت  تقاضای 

تاثیر شدیدی خواهد گذاشت. 
آژانس فوق در گــزارش ماه اکتبر خود 
پیش بینــی تقاضای جهانی نفت را برای 
سال2020 بدون تغییر نسبت به برآورد 
ماه قبــل خود و به ميزان 91/7 میلیون 
بشکه در روز اعالم کرد که در مقایسه با 
سال2019، به ميزان 8/4 میلیون بشکه 

در روز كمتر است. 

بــرای ســال2021 نیز آژانــس در این 
گــزارش ایــن رقــم را 97/2 میلیــون 
بشــکه در روز برآورد کرد که نسبت به 
سال2020، به ميزان 5/5 ميليون بشكه 

در روز افزايش خواهد داشت.
IEA همچنین در گزارش ماه اکتبر خود 
به عدم اطمینان در مورد سرعت بهبود 
اقتصادی و میزان افزایش تقاضای نفت 
در موج دوم همه گيــري ويروس كرونا 
اشاره کرد و هشدار داد كسانی که مایل 
به رکود بازار نفت نیستند، به دنبال یک 
هدف محــرک در اين بازار مي باشــند. 
IEA اکنون انتظار دارد که تقاضاي نفت 
به دليل اعمال محدوديت هاي جديد در 

اروپا، اقتصادهای بــزرگ منطقه مانند: 
فرانســه، آلمان و انگلستان را تحت تاثیر 
شــدیدتری قرار دهد. با این حال تاثیر 
محدوديت ها بر تقاضا نســبت به اوایل 
ســال کمتر خواهد بود. محدوديت هاي 
قبلي که تقریبا همزمان در اروپا و ایاالت 
متحده رخ داد باعث شــد تــا  تقاضای 
جهانــی نفت در ماه آوریل به ميزان 20 
میلیون بشــکه در روز کاهــش یابد. به 
گفته ی يك مقام ارشد IEA، فقط چين 
نقطه ی روشني در بازار نفت است و تنها 
اقتصاد بزرگي مي باشد كه رشد ساالنه ی 

تقاضاي نفت را به خود ديده است.

كاهش مصرف انواع فرآورده های نفتی به 
دليل ادامه ی شیوع بيماري كرونا، روند 
كاهش ظرفيت پااليشــگاهي در آمريكا 
و اروپــا و افزايــش ظرفيت در آســيا و 
همچنين روند جايگزيني پااليشگاه هاي 
پااليشــگاه هاي  بــا  پيچيده  و  بــزرگ 
کوچک تر و قديمي را شــتاب بیشتری 
داده و باالخره مــوج دیگری از تعطیلی  

آنها را باعث شده است. 
حتی پاالیشگاه هایی که در موج تعطیلی 
قبلی طــی ســال های 2008 و 2009 

توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، از 
اين اتفاق مصون نمانده اند. 

به عبارتی، در نتیجــه ی  بهبود کارآیی، 
مصــرف ســوخت در نواحــی آمریکای 
شمالی، غرب اروپا و ژاپن از سال2007 
کاهش یافت و پاالیشگاه های این نواحی 
نیز مدام در تالش برای ادامه ی فعالیت 
و حفظ ســهم خود از بازار تقریبا راکد 
موجــود طی ایــن دوره بوده اند، اگرچه 
روزبه روز كاهش ســودآوري بیشــتری 
تجربه را می کردند. در مقایسه با نواحی 

یاد شــده، مصرف ســوخت در نواحی 
افزایش  مختلف آسیا در دهه ی  گذشته 
یافته ، به طوری که ســه بــازار منطقه ای 
غرب آســیا )خلیج فارس(، جنوب آسیا 
)هند( و شــرق آســیا با تمرکز بر چین 
بیش از دو  ســوم افزایش مصرف جهانی 
نفت را از سال2009 به این سو به خود 

اختصاص داده اند. 
به همین دلیل اســت که آســیا به طور 
مداوم شاهد رشــد ظرفیت پاالیشگاهی 
متناسب با رشد مصرف به ویژه در نواحی 

پیش بینی قیمت 42 دالر برای هر بشکه 
نفت تنظیم شده است. 

عراق یکی از اقتصادهایی است که حتی 

بر مبنای استانداردهای اوپک، به شدت 
به نفت وابســته اســت و پس از کاهش 
شــدید قیمت نفت در مارس، با کاهش 

شــدید درآمدهای بودجه ی خود روبرو 
شده است.
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  تمایل اوپک پالس به تعویق زمانی افزایش تولید 

منابع خبــری نزدیک به اوپک در اواخر 
نوامبر اعالم کردند کــه باالخره پس از 
کارشناسی  جلســه ی  چندین  برگزاری 
در ماه هــای اکتبــر و نوامبــر، اوپک و 
متحدانش از جمله روســیه تمایل دارند 
اجرای برنامه ی افزایش تولید نفت را که 
قرار بود در اوایل سال آینده انجام شود، 

به تعویق بیفتد. 
البته گفته شــده که این پیشــنهاد که 
علی رغم افزایــش قیمت های نفت انجام 
شــده، با هدف حمایــت از بهای آن در 
بازارهــای جهانی ارائه شــده اســت. از 
طرفی، تولیــد نفت لیبی بــه رقم یک 
میلیــون بشــکه در روز افزایش یافته و 
موج دوم بیماری کرونا همچنان تقاضای 

نفت را پایین نگه داشته است.
 به عبارتی، كاهش تقاضاي نفت ناشــی 
از اوج گيــري مجــدد شــمار مبتاليان 
بــه ويــروس كرونا، اتحــاد اوپك پالس 

را  احتمــاال مجبور خواهد كــرد تا در 
سال2021 كاهش 7/7 ميليون بشكه  در 

روز توليد نفت  را همچنان ادامه دهد. 
لیکن در روزهای منتهی به 0 2 نوامبر، 
قيمت  نفت افزايش شــدیدی يافت و به 
باالترین میــزان از ماه مارس یعنی  49 
دالر در هر بشــکه رســید و تا حدودی 
ایده ی کاهش ســطح تعهدات توليد در 
سه ماهه ی اول به میزان 2 ميليون بشكه 
در روز )یعنــی از 7/7 بــه 5/7 ميليون 
بشــكه در روز( را مطرح کــرد، اگرچه 
هنوز هــم نظر اعضای اوپــک پیرامون 
تغییر سطح تولید و تدوام میزان تعهدات 
کاهش تولید با هــدف حمایت از بهای 
آن در بازارهــای جهانی، تغییری نکرده 
و همچنان به صورت فرمول اولیه است. 
تنها موانع عملی شدن تصمیم اوپک نیز 
درخواست  کشــورهای امارت و نیجریه 
برای داشــتن ســهمیه ی تولید بیشتر 

و دیگری تقاضای عــراق برای معافیت 
در کاهش مقدار تولید در ســال2021 
است، اگرچه عراق و امارات هر دو اعالم 
کرده اند که از تصمیــم اوپک در نهایت 

حمایت خواهند کرد. 
به عــالوه، بســیاری از تحلیل گران نیز 
بر ایــن عقیده اند کــه در نبود ترامپ، 
عربستان و روسیه بیشتر به  هم نزدیک 
شــده و درنتیجــه اتحــاد اوپک پالس 
تقویت خواهد شــد و موافقت و اجماع 
روی تصمیمات جدید نیز سریع تر انجام 
می شــود. با این همــه، علی رغم تالش 
بازار  اوپک بــرای برقراری تعــادل در 
نفت، این اتحاد به دلیل ادامه ی شرایط 
جــاری و حتی وقوع موج دوم شــیوع 
ویروس کرونا تحت فشــار شــدیدتری 

قرار گرفته است.
 

نزدیک به مراکز عمده ی مصرف با هدف 
تســهیل حمل ونقل و انتقال نفت خام و 

فرآورده های نفتی بوده است. 
بدین ترتیب، آســیا و خاورمیانه با رشد 
33درصدی در مصــرف نفت و ظرفیت 
از ســال1999، حــدود  پاالیشــگاهی 
43درصد ظرفیت جهانی پاالیشگاهی و 
44درصد مصــرف جهانی نفت خام را به 

خود اختصاص داده اند. 
به عالوه، پاالیشــگاه های آســیا با توجه 
به نزديكي به بازار در حال رشــد، انجام 
فرآیند پاالیشــی بيشتر و برخورداری از 
تجهیزات پیشرفته، دارای مزيت رقابتي 

بیشتری هستند. 

الزم به یادآوری اســت کــه در دهه ی 
با  پاالیشگاه های جدید  1970و 1980، 
ظرفیت روزانه 250-100 هزار بشکه در 
آسیا تاسیس شد اما در دهه های 2000 و 
2010 ظرفيت آنها عموما به ارقام روزانه 
400-300 هزار بشــکه و یا بیشتر ارتقا 
یافت که اغلب نیز با سیســتم یکپارچه  
و امــکان تولید انواع بیشــتر فرآورده  با 
پاالیشــگاه ها سهم  این  هزینه ی  کمتر، 
بیشــتری از بازار فرآورده  را در آمریکای 
شــمالی و اروپا به خود اختصاص دادند. 
امــا با رکود تدریجی بــازار نفت ، رقابت 
برای کســب هرچه بیشتر سود از طریق 
فرآورده های صادراتی در حال رشد برای 

پاالیشگاه های اروپایی و آمریکای شمالی 
سخت شد. 

به عــالوه، به مــوازات افزایــش تعداد 
پیچیده ی   پاالیشــگاه های  انــدازه ی  و 
جدید، فعالیت پاالیشــگاه های قدیمی و 
کوچک تر، غیراقتصادی شد و در نتیجه 
موجی از تعطیلی هــا و یا تغییر کاربری 
آنها به پایانه های وارداتی و ذخیره سازی 
مواد نفتی آغاز شــد که در این شرایط، 
بخش بیشــتر ی از تعطیلی ها در نواحی 
اروپا، آمریکای شــمالی و استرالیا روی 

داد.
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    پیش بینی   گلدمن ساکس و بارکلیز از آینده ی بازار نفت 

بانک هــای گلدمــن ســاکس و بارکلیز 
که از موسســات مهم مالــی در جهان 
به شــمار می روند و با توجه به موقعیت 
خــود بازارهای جهانی نفت را به صورت 
پیش بینی های  می کنند،  رصد  لحظه ای 
قیمتــی خــود را در مــورد نفــت در 
سال2021 و آینده ی توافق اوپک پالس 
را در گزارشــاتی جداگانه اعالم کردند، 
اگرچــه به دلیــل برخی نظــرات اخیر 
اوپک در اواســط ماه نوامبر، قیمت نفت 
تحت تاثیر اخبار مثبت بــه اوج قیمتی 

خود از ماه مارس دست یافته بود.
در گزارش گلدمن ســاکس آمده است: 
با نزدیک شــدن به زمان تصمیم گیری 
اوپک پــالس در مــورد تولیــد نفــت، 
آینده ی  دربــاره ی  نگرانی های جدیدی 
ایــن توافــق بــه وجــود آمده اســت. 
اوپک پالس به دنبال آن اســت تا بازار را 
با ثبات و متعادل کند و درآمد و ســهم 
بیشــتری از بازار از دســت رفته ی خود 
را حداقل در میان مــدت مجددا تامین 
کند. اوپک پالس قرار اســت در روزهای 
30 نوامبر و اول دسامبر نشستی داشته 
باشند و احتماال تصمیم خود را در مورد 
به  نفت،  تولید  کاهش محدودیت هــای 

دلیل ضعــف تقاضا در موج دوم افزایش 
شیوع و همه گیری بیماری کووید-19 به 

تعویق بیندازند. 
گلدمن ساکس معتقد است: دشوارترین 
بخش این نشست می تواند فشار امارات 
متحــده عربی برای افزایش ســهمیه ی 
پایه ی خود باشد که نسبت به عربستان 
سعودی و روسیه کمتر به نظر می رسد، 
هرچند که ما تصــور نمی کنیم این امر 

روند کلی را به هم بزند.
این موسســه با توجه بــه مقادیر باالی 
جهانی،  بازارهــای  در  نفــت  موجودی 
افزایش تولید نفت لیبی و موج جدیدی 
از مــوارد ابتال به ویروس کرونا که منجر 
به ایجــاد مجــدد قرنطینه های محدود 
شــده اســت، اقدامی هماهنــگ برای 
محدود کردن تولیــد را بهترین تصمیم 

کوتاه مدت برای قیمت نفت می داند. 
گلدمن ساکس انتظار دارد که اوپک پالس 
افزایش تولید خود را به مدت سه ماه به 
تعویق بیندازد که به این ترتیب، میزان 
کســری عرضه ی بازار جهانی در سه ماه 
اول 2021 به رقم یک میلیون بشکه در 

روز خواهد رسید. 
ایــن بانــک پیش بینی می کنــد که در 

با  مرتبط  محدودیت های  تمدید  صورت 
تولید توســط اوپک و غیراوپک، قیمت 
شاخص نفتی برنت در سه ماه اول سال 
آتی به طور متوســط به رقم 47 دالر در 

هر بشکه نیز برسد.
 بانک بارکلیــز بریتانیا نیز در این مورد 
انتظــار دارد کــه اوپک پــالس کاهش 
محدودیت های تولید نفت را تا ســه ماه 

به تاخیر بیندازد. 
این موسسه نیز در گزارش تحلیلی خود 
احتمــال عرضه ی  واکســن های کارآمد 
بــرای کرونا در دوره ی زمانی کوتاه مدت 
را نقطه ی عطفی بــرای تقویت تقاضای 
نفــت عنوان کــرد که می توانــد منجر 
بــه بازیابــی اقتصاد پایدارتری نســبت 
به ماه های گذشــته در این ســال شود. 
بارکلیــز پیش بینی قیمت خود درباره ی 
نفت برنت برای ســال2021 را نیز ارائه 
کرد که در آن میانگین بهای هر بشــکه 
نفت برنت را 53 دالر عنوان کرده است. 
همچنین بارکلیز میانگین قیمت هر بشکه 
نفت وست تگزاس اینترمدییت )WTI( را 
برای سال آتی 50 دالر پیش بینی کرده 

است.


