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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین

 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 10/13/0311 – 3شماره 

  :شماره ایندر       

   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

 امریکا متحدهبيني کاهش توليد گاز شيل در ایاالت پيش 

 جي انال ساحلي البر پروژه ترمين 01 -کوویدثير تاAL-Zour کویت 

  جي توسط شرکت انو ال طبيعيگازکاهش شدید فروشEni   

  9101جي ترکيه در سال انواردات الافزایش  

 های ثابتجي با قيمتانتالش پاکستان برای خرید ال 

  آ امریکاجي انالجدید صادرات  بازار ؛ترکيه 

  آغاز به کار سومين خط توليد کارخانهFreeport LNG  

  در ميدان گازی شمالي  پتروليوم قطر  شرکت آغاز حفاری 

  01 -کوویدشيوع ویروس  دليل جي آسيا بهانمحموله الهای تکقيمتکاهش  

 01 -کوویدشيوع ویروس دليل  جي بهانبازار واردات ال زیان   

 هاچالشو  ساختار -جي انبر بازار ال 01 -تحليل تاثيرات کووید  :گزارش ویژه 

 خام نفتهای جهاني  قيمت 

 
 

 .باشند یو می تی ارقام بر حسب دالر در هر میلیون بی                      

 .از برخی اخبار استخراج شده ست  گردد، حدود قیمت های ماهانه که در نشریه پالتس منتشر می دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت علت عدم به *                  

 

 ((.باشد نمی این معاونتمنعكس کنندة نقطه نظرات  و الزاماً  است المللی استخراج گردیده از نشریات معتبر بین اخبار مندرج))

 

 برنتنفت  (JKM)* شرق آسیاشمال  *هلند افتیتی نایمكس - هابهنری 

 97/5 ~ 5/3 ~2-3 97/1 مارس

 2/3  97/2 79/1 75/1 آوریل

 



 

 

 آسيا جي ان اله محمول های تک قيمت

دلیل حمایت تقاضا از جانب خریداران  به (JKM)جی آسیا  ان محموله ال های تک قیمت، 2222 در نیمه نخست آوریل  

ای در دریافت و کره تقاضا و تعلل خریداران ژاپنی دلیل ضعف اواسط ماه به از ولیکنوضعیت ثابتی را حفظ نمود  ،چینی

ر ـدالر در ه 97/2 هـذکور بـاه مـم در JKM اخصـش یانگینـم .سقوط کرد اًددـجـی مـجانای الـههـحمولـم

  .رسیدیو تیبیمیلیون

و رسید ی تی بی دالر در هر میلیون 95/1و  79/1ترتیب به  به ،NBPو  TTF، اروپاگاز در  شاخص قیمتدو در ماه آوریل 

یو از تیبیدالر در هر میلیون 75/1هاب نیز با هنری تشاخص قیم. را رقم زدده سـال گـذشته  طی یزانـمکه کمترین 

 . ترین مقدار تاریخی خود که در ماه مارس تجربه کرد باالتر رفتپایین

. شودیو معامله می تی بی دالر در هر میلیون 97/2دالر تا  22/2از  2222جوالی  –های ژوئنبرای ماه JKMهای قیمت

. اعالم شده استیو تیبیدالر در هر میلیون 6/2ای ماه اوت باالتر از ماه جوالی و قرارداده این در حالی است که قیمت

 یپایین همچنان در حد ،تقاضا در بازارهای آسیا و اروپا در پی شیوع کرونا عدمدلیل  های آتی بهقیمتشود  بینی می پیش

 99/2، مانده راروی آب  می وم ماهـوز از سر 22ر ـغ بـالـبه ـکجی نا ال هایهـحمولـجم مـلومبرگ حـب. بماندباقی 

 .باشد میسال گذشته  5دو برابر متوسط  بیش ازتن برآورد کرده که میلیون

 

 امریكاهای گاز در اروپا و  در مقابل شاخص قیمت (JKM)جی آسیا  ان محموله ال های تک قیمت
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 امریكا متحدهگاز شیل در ایاالتبینی کاهش تولید پیش

طبیعی در جهان در مصاحبه با نشریه گاز کنندهتولید شرکت ترینبزرگعنوان روسیه به پرومگاز شرکت عاملمدیرمعاون 

ها با کاهش افت شدید قیمت دلیلبه متحدهایاالتداخلی این شرکت گفته است که انتظار دارد میزان تولید گازشیل در 

اکسیوتین درتوجیه آقای اولگ. ی نزدیک به وقوع بپیونددبینی نموده که این کاهش تولید در آیندهپیشو  ودمواجه ش

 هابهنری شیل براساس مرجع قیمت شاخصبرای تولیدکنندگان گاز قبولقابلگفته است که حداقل قیمت  تحلیل خود

طور میانگین در ماه ژانویه به مکعبمتر 1222م برای هر که این رقباشد در حالیمکعب میمتر 1222دالر به ازای هر 75

تواند تاثیر منفی بر قیمت یـمچنان مـه خامفتـنایین ـهای پیمتـدر نهایت نیز عنوان کرده که ق. دالر بوده است 96

 .طبیعی بگذاردگاز
 

 0202آوریل  CEDIGAS، 02: منبع

 کویت Al-Zourجی انبر پروژه ترمینال ساحلی ال 91-یدوتاثیر کو

کویت، این کشور مجبور شد  Al-Zourدر بین کارکنان سایت پروژه ترمینال ساحلی  17-یدوکوویروسپس از شیوع 

 تنمیلیون 5/11 رفیت واردات آنـرمینال که ظـود این تـقرار ب .دـروژه را کاهش دهـساز در این پوهای ساختتـفعالی

 2222اندازی این پروژه تا سال برداری برسد اما به احتمال زیاد راهبه بهره 2221باشد تابستان سال جی در سال میانال

 .به تاخیر خواهد افتاد

مکعب  فوت میلیون 925 میزانبه FSRU Golar Iglooجی مورد نیاز خود را را از طریق شناور انالکویت  حاضرحالدر 

در  2221تا  2222 ی زمانیجی کویت در بازهانمیزان واردات ال ،هآمد وجودبهشرایط  نتیجهدر. نمایدمی در روز دریافت

کویت را  جیانتواند ظرفیت دریافت المی Al-Zourترمینال ساحلی . مانددر سال باقی می تنمیلیون 2/9 تا 9محدوده 

جی کویت انمینال واردات الاندازی پروژه ترتاخیر در راه. در روز برای فصل تابستان افزایش دهد مکعبفوتمیلیارد  3به 

 .در این کشور شود 2221برای مصارف نیروگاهی در سال  کورهنفت/ با نفت طبیعیگازجایگزینی  شدنکندباعث تواند می
 

 0202آوریل  MENA Gas Monthly Report، 01: منبع

   Eni جی توسط شرکتانو ال طبیعیگازکاهش شدید فروش 

شیوع  علتبهجاری در طی سه ماهه اول سال  طبیعیگازکاهش شدید فروش از  Eni SPAشرکت بزرگ ایتالیایی 

این شرکت بزرگ . تحت تاثیر قرار داده است، تقاضا در آسیا و اروپا را مسالهو اشاره نمود این  خبر دادویروس کرونا 

 آن،تا تبدیل مجدد به گاز و تجارت و حمل ونقل گرفته  سازیمایعاز جی انالدر زنجیره ارزشی  ،المللی نفت و گاز بین

یافته و به کاهش جی انو ال طبیعیگازفروش  2222الـخست سـه ماهه نـدر سشرکت،  طبق گزارش این. سهم دارد

 .است رسیده مترمکعب میلیارد 52/2و 95/16ترتیب به 

سال گذشته  92در طی بیش از  جهانی اقتصادای بوده که دوره ،این شرکت، دوره پس از ماه مارس اجرایی مدیربه گفته 

ها و نهیجهانی نفت، کاهش هزکنندگان تولیدوضعیت خراب نفت باعث شده که . است تجربه نکردهرا  شرایطیچنین 

 .ده استای پایین آمنشده بینیپیشهای گاز هم به حد قیمت. اعالم کننددلیل کاهش شدید تقاضا  بهتوقف در تولید را 

Eni  کاهش  مجدداسال آینده نیز احتماالً دهد و کاهش می% 32خود را  گذاری  سرمایه هایهزینه جاریر سالداعالم کرد

 بینیپیش جاریسالشرفت تدریجی در مصرف نفت و گاز و برق را برای نیمه دوم ییک پ چنینهماین شرکت  .خواهد داد

 . نموده است



 

 

کاهش تا حدی به  که رسیده است مکعبمترمیلیارد  7 ودبه حد، سال جاری نخستسه ماهه در  طبیعیگازفروش 

برای  ییاروپابرخی کشورهای ناشی از اقدامات ایتالیا و فصلی مرتبط است و از طرف دیگر به رکود اقتصادی  تقاضای

، جاریسال ترگرمزمستان به نسبت اضافه کرد،  Eniاین مقام شرکت . ارتباط دارد کرونا جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس

این سبب ادامه نیز های جهانی گاز را پایین و میزان عرضه را باال برده بود و درست در همین موقع ویروس کرونا قیمت

 . تر کردخراب راشد و با تحت تاثیر قراردادن بازار تقاضا، وضعیت فروش وضع 
 

 0202آوریل  NGI ، 07: نبعم بهشتی                      :کنندهتهیه

  0291جی ترکیه در سال انواردات الیش افزا

 9/7تنی، به میلیون 1/1با افزایش  2217در سال رکیه ـجی تانواردات ال International Gas Union گزارشبه

طبق گزارش موئسسه مذکور ترکیه سال . تن بوده استمیلیون 3/7میزان  به 2217در سال  در حالی که  تن رسیدمیلیون

 7/1قطر و نیجریه هر کدام . جی مورد نیاز خود را از الجزایر وارد نموده استانتن از المیلیون 3/9گذشته میزان 

هزار تن و نروژ  322مصر و ترینیداد و توباگو هر کدام . اندارسال نمودهجی به ترکیه انتن الهزار 922 امریکاتن و  میلیون

 .انده صادر کردهجی به ترکیانتن الهزار 122و روسیه هر کدام 

 6/15فرانسه با پس از آن جی و اندر سال، بیشترین مقدار واردات التن میلیون 9/15در بین کشورهای اروپایی، اسپانیا با 

میلیون  7/7ایتالیا با واردات میزان . اندداشتهرا جی انالمقام دوم و سوم واردات تن میلیون 5/13و بریتانیا با تن میلیون

های سال بر طبق آخرین داده .اختصاص داده است خودبهجی در مقام چهارم بوده و ترکیه نیز مقام پنجم را انتن ال

از کل سهم گاز وارداتی به  % 22جی اندر سال است و ال مکعبمتر میلیارد 52ترکیه  طبیعیگاز، متوسط مصرف 2217

 .دهداین کشور را تشکیل می

 
 0202 آوریل Anadolu Agency  ، 02: منبع  

 های ثابتجی با قیمتانتالش پاکستان برای خرید ال

در این راستا کمیته دولتی انرژی . ماه آینده است 29تا  6های ثابت برای جی با قیمتانخرید ال دنبالبهپاکستان 

باالترین ر ادامه مذاکره با این کمیته ب چنینهم .را صادر نموده است Gunvorو  Eni هایشرکتپاکستان مجوز مذاکره با 

 دنبالبه آباداسالم اندنمودهمنابع رسمی اعالم . تأکید کرده است مطلوببرای دستیابی به نتایج پترولیوم قطرشرکت مقام 

های بیشتری در این کند محمولهو تالش می است یوتیبیمیلیوندالر به ازای هر  5/9تا  9در سطح قیمتی  ییقراردادها

 . خریداری نمایدقیمتی ه دمحدو

ها را تحویل محموله بندیزمان، برنامه جیانال کنندگانعرضهاین کمیته به بخش نفت دستور داده است تا با همکاری با 

اثرات  خصوصدرهای منابع رسمی، کمیته دولتی انرژی پاکستان براساس گفته. نمایدبر اساس نیاز کشور هماهنگ 

شار بر ـختلف فـهای مآگاهی داشته و از گزینهجی انالازار ـگاز و شرایط حاکم بر ببر بخش نفت و  17 -کووید

 . باشدط مطلع میـن شرایـدر ایجی انال کنندگان عرضه
 

 0202آوریل  CEDIGAZ، 02 :منبع

 

 



 

 

 امریكاجی انالجدید صادرات  بازار ؛ترکیه

یی برای تداوم تولید و کاهش فشار بر امریکاجی انالنندگان ود در این بازار، صادرکـو رک جیانالبا افزایش عرضه 

، BloombergNEFبر اساس اطالعات آماری . دهندبه ترکیه را افزایش میجی انالصادرات میزان داخلی،  هایقیمت

کشور در شش این جی انالرشد ساالنه واردات  .ترکیه بوده استجی انال کنندگانتامینصدر ماه فوریه در در  امریکا

 36مشابه در مدت  لولهخطواردات گاز از طریق  ،درصد افزایش یافته و در مقابل 363به میزان  2217ماهه نخست سال 

پتانسیل بسیار و لذا  کندمیترکیه را تأمین جی انالدرصد نیاز  12تنها  امریکا در این میان .درصد کاهش یافته است

  .به ترکیه وجود دارد امریکا جیانالصادرات  خوبی جهت افزایش

زیرا  داشته باشد ییکشورهای اروپا چنینهمتواند منافعی برای هر دو طرف و به ترکیه می امریکاجی انالافزایش صادرات 

از یک طرف ترکیه درصدد تنوع بخشی مبادی وارداتی خود و کاهش وابستگی به گاز روسیه است و طی چند سال اخیر 

درصد در  32در سبد انرژی خود را افزایش دهد و برای اولین بار به جی انالش نموده و توانسته سهم در این راستا تال

تواند با دستیابی به بازار ترکیه به اهداف سیاسی خود در کاهش نفوذ نیز می امریکااز طرف دیگر . برساند 2217سال 

به آسیا، به اهداف امنیت  امریکاهای صادراتی برخی محمولهکشورهای اروپایی نیز با دریافت . روسیه در منطقه دست یابد

 .شوندتر می انرژی نزدیک

در جهان است که در طول چهار سال گذشته وضعیت ممتازی در جی انالیکی از صادرکنندگان  امریکا شایان ذکر است

این کشور با افزایش تولید نفت از . این زمینه کسب نموده و به سومین صادرکننده بزرگ انرژی در جهان تبدیل شده است

 .کنداخیر مقادیر زیادی گازطبیعی تولید می هایسالمیادین شیل در غرب تگزاس و نیومکیزیکو در 

 
 0202آوریل  CEDIGAZT،02  :منبع

 Freeport LNG کارخانه تولیدخطآغاز به کار سومین 

برای  Tollingازه تاسیس خود، که تحت توافقنامه سومین خط ت ازجی انفرایند تولید ال Freeport LNGکارخانه 

این  تولیدخطکار سومین شروع به. آغاز نمود را قرار دارد SK E&Sو  Total S.Aهای با شرکتسازی خدمات مایع

ل گذار و مدیرعامآقای مایکل اسمیت بنیان. دارد دالری میلیارد 5/13 یپروژهکارخانه نشان از تکمیل ظرفیت تولید این 

آغاز شده  2219سال از زمان احداث این کارخانه که در دسامبر سال  5/5پس از گذشت بیش از : این شرکت اعالم کرد

این کارخانه . باشدمی در سال تنمیلیون 15این کارخانه بیش از تولید خطتولید هر سه  ظرفیت حاضرحالبود، در 

و برای این  باشدمی امریکاجی در انی در جهان و دومین کارخانه بزرگ تولید الجانهفتمین کارخانه بزرگ تولید ال

 .کندسازی و به کشورهای دیگر صادر میرا مایع امریکادرصد از گاز طبیعی تولیدی در  2منظور  بیش از 

 
  0202می  lngindustry ،2 : منبع  

 شرکت قطر پترولیوم در میدان گازی شمالی آغاز حفاری 

این آخرین فاز توسعه میدان گازی . کت قطر پترولیوم پروژه حفاری چاه در میدان گازی شمالی کشور قطر را آغاز نمودشر

اولین . در سال افزایش خواهد داد تنمیلیون 112به  99جی قطر را از انباشد که ظرفیت تولید الشمالی کشور قطر می

عامل شرکت وزیر انرژی و مدیر. مارس نصب گردید ایان ماهتا پ Drill Lovanda Gulfتاسیسات توسط شرکت  

ای در میدان گاز شمالی نقطه عطفی است که نشان از استراتژی ما های توسعهآغاز پروژه حفاری: قطرپترولیوم اعالم کرد



 

 

در این حوزه  گذاری کالن، تخصیص منابع ویژه و سرمایهپروژه مستمر پیشرفت. جی دارداندر افزایش ظرفیت تولید ال

های ما و نشان از تعهد ما نسبت به مدیریت و اجرای شاهدی است بر این مدعا که میدان گاز شمالی قطر در صدر اولویت

رود ظرفیت با توسعه فاز بعدی این میدان که پروژه جنوبی میدان گازی شمالی نام دارد انتظار می. این پروژه کالن دارد

 .در سال افزایش یابد تنمیلیون 126به  112جی قطر از انتولید ال
 

 0202آوریل  CEDIGAZ،6: منبع

  91-کووید ویروس شیوع دلیل به آسیا جیانال محمولهتک هایقیمتکاهش 

 کاهش 17-کووید ویروس شیوع از ناشی اختالل دلیل به آسیا در جیانال محمولهتک فروش هایقیمت ،زرویتر گزارش به

 که است بوده کرونا ویروس آسیا در جیانال محمولهتک فروش بازار بر گذارتاثیر عمده عامل اخیر، هایهفته طی. یافت

 نمودن معوق حال در ایفزاینده شکل به جیانال خریداران درحقیقت،. است شده جیانال برای تقاضا کاهش به منجر

 . هستند جیانال هایمحموله

 پایین دلیل به جیانال بازار و کرد ترمتالطم مراتب به را جیانال مساعد بازارنا شرایط ا،کرون شیوع زرویتر منابع با مطابق

 در ژوئن ماه در تحویل برایجی  ان ال محمولهتک فروش متوسط قیمت. متوقف شده است متعارفتقاضای  میزان بودن

 این که ستا درحالی این. شودمی زده تخمین یو تی میلیون بی هر در دالر 3/2 تقریبی طوربه آسیا شرقیشمال منطقه

 نصف حتی و باشدمی بود شده اعالم گذشته هفته طی که قبلی تخمین از کمتر یو تی میلیون بی هر در دالر 2/2 مبلغ،

 .   است( قبل سال طی مشابه زمانی دوره) 2217 سال ژوئن ماه در شده تحویل جیانال هایمحموله قیمت

 
  0202آوریل  LNG INDUSTRY ، 02:منبع

  91-کووید ویروس شیوعدلیل  به جیانال بازار وارداتزیان 

و  اندجی را انجام دادهانکل واردات جهانی الدرصد  51در مجموع  وبیـجنکره، سه کشور چین، ژاپن و2217در سال 

با کاهش همراه  17-کوویدرفت به واسطه بحران در حال پیش جیانالبرای  هاتقاضای این کشور گرددمی بینییشـپ

ه ـب دردست دارندرا  جیانالکاهش تقاضا در این سه کشور که بیش از نیمی از بازار جهانی واردات  بینیپیش. باشد

 .گردد میمنتهی  2222در سال  جیانالو  طبیعیگازقیمت  در نتیجه کاهشو  جیانالش از حد فعلی ـبی تولیدتشدید 

درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته  2/5کاهش یابد که  تنمیلیون 1/57تقاضای کشور چین به که  رودمیانتظار 

 . درصدی خواهند بود 9/9و  1/1ترتیب، شاهد کاهش تقاضای  نیز به جنوبیکرهست که ژاپن و ا است این در حالی
 

  0202آوریل  Energylivenews ،5 :منبع

 ارو  

 

 

 

 

 



 

 

 جيانبر بازار ال  01-یدوثيرات کوتحليل تا:  گزارش ویژه

. شدید قرار گرفته است تاثیرتحتشدن بیماری کرونا  گیرهمهمانند بسیاری از کاالهای مورد معامله، با  جیانالبازار 

کاهش شدید تقاضا در پی شروع فصل زمستان در نیمکره شمالی موجب شد بازار جهانی با مازاد عرضه مواجه گردد و در 

 .رسدمی 2221تا سال  جیانالخبر از ثبات قیمتی پایین ( 2222نیمه ماه می )  رحاضحال

بازار انرژی جهان در پی تخمین زمان احتمالی برای بازگشت تقاضا به حالت عادی هستند، اما با توجه به  گرانتحلیل

مشکالتی که  دلیلبه جیانال هایهپروژدر  گذاریسرمایهچنین استنباط کرد که عدم جذابیت  توانمیشرایط ایجاد شده 

برای این کاال به وجود آمده است، عرصه را بر بازار متالطم این کاال برای مدت زمان طوالنی تنگ  17-پس از کووید

 .خواهد کرد

در  هایپروژهو ساخت و ساز  اندانداختهرا برای چندین سال آتی به تعویق  جیانالپروژه های  FIDبسیاری از شرکت ها 

 176پیشنهادی بالغ بر  هایپروژهکه مجموع  2222در ابتدای سال . شودمیحال انجام با سرعت بسیار اندکی پیگیری 

 . باشد "کمبود تولید"آتی  هایسالکه سناریوی محتمل برای  کردنمیبود، کسی گمان  تنمیلیون

بر تصمیمات  مدتیبلندحمل گردیده، تاثیرات رونا متـروس کـوی گیریمهـه دلیلبهت و گاز ـکه صنعت نف ایضربه

 حاضرحالدر . خواهد گذاشت جیانالتولید  هایپروژه دالری میلیاردبزرگ پیرامون تامین بودجه چندین  هایشرکت

تا سال شود بینی میپیشدردست ساخت است که نیز  تنمیلیون 122و بیش از  باشدمی تنمیلیون 357 جیانالتولید 

ماه آتی آماده صادرات گردد که در  17تا  بایستمی تنمیلیون 122از این  تنمیلیون 32. برسد برداریبهرهبه  2225

 .شرایط کنونی محقق شدن این مهم شبهات زیادی را به بار آورده است

قطعیت در خصوص عدم . زمانی گوناگون خواهد زد هایدورهبر رفتارهای بازار گاز طی  هاییضربهتاثیرات پاندمی اخیر 

مقدار دقیق تقاضای از دست رفته گاز در  بینیپیشزمان و میزان بازگشایی کامل اقتصاد کشورهای مختلف باعث شده تا 

 مارس ماهمثال تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا در  عنوانبه. ) برسد نظربهپیش رو غیر ممکن  هایسالو  2222سال 

(YOY)  3/27  %تکاهش یافته اس). 

دالر به  6 میزانبه ایشدهنیازمند قیمت تمام  سریبهسرگاز در جهان برای رسیدن به نقطه  سازیمایع هایپروژهاکثر 

 برابر نیم و دو به نزدیک حاضرحال در که دالر به ازای هر بشکه نفت هستند، قیمتی 62و یا  یوتیبیمیلیونازای هر 

 نقطه از ترپایین بسیار قیمتی با حاضرالـح در که تولیدکنندگانی وجود به توجه با. است معامله مورد شده تمام قیمت

 استرالیا در. بود نخواهند FID دریافت به قادر جدید هایپروژه کنند، می جیانالهای  محموله تحویل به اقدام سریبهسر

افتاده  تعویق به LNG Papua به  مربوط ژهپرو نیز پاپوا گینه در .است شده متوقف Barossa  دالری میلیارد 9 پروژه

ادامه روند  کند، اتخاذ 2222 سال اول نیمه در را موزامبیک Rovuma  پروژه FID بود بنا که هم موبیل اکسون .است

 نیروهای شدن کم دلیل به گاز سازیمایع هایترمینال شده، ساخت مطرح مشکالت رغمعلی .کرد این پروژه را متوقف

پروژه  در نیرو تعدیل از خبر شل شرکت. است پیگیری حال در بیشتر چه هر کندی با شدید مالی حظاتمال و کاری

CANADA LNG ساخت حال در جیانال هایپروژه سایت ارکنانـک ادـزی بسیار تعداد به وجهـت با. است داده 

 دو سوم است ذکر شایان. باشد گشاراه نیز هاشرکت برای سایر شل استراتژی تعمیم رسدمی نظربه ،(نفر 11222-9222)

 .اندبوده کشور این در توتال جیانال پروژه سایت کارکنان از موزامبیک کشور در کرونا به مبتالیان کل

 درصد 22 میزانبه را حداقل CAPEXکه  اند کرده اعالم گاز و نفت زمینه در فعال المللیبین هایشرکت از بسیاری 

 برسرمایه هم راکهـچ هستند زینهـه اهشـک هایترین روشاسبـمن از کیـی جیانهای الروژهـپ داد و خواهند کاهش

 .بود خواهند جذابی گزینه پرسنل زیاد بسیار تعداد و هاسایت در کارکنان ایمنی تامین لحاظ به هم و باشندمی



 

 

 امریکابازار 

 هایپروژه ساز و ساخت چهچنان که گرفت نتیجه چنین انتومی امریکا ازـگ و فتـن نعتـص اختارـس به جزئی نگاه با

 در انرژی ترمینال 6 حاضرحال در .زد خواهد امریکا جیانال صادرات به شدیدی هایضربه بیفتد، تاخیر به گاز سازیمایع

 سال برای اامریک صادرات. است افتاده تعویق به ساخت آنها به مرتبط اقدامات کلیه که هستند ساخت حال در امریکا

 صادرات برای حجمی چنین به 2222 سال تا یقین به قطع کهبینی شده بود مکعب در روز پیشمیلیارد متر 12، 2221

 اخیر ماه در بود، خریداران برای هاگزینه بهترین از یکی قیمت ترینپایین با است مدتی که امریکا گاز .یافت نخواهد دست

 .شده است تبدیل جهان در ازگ هایترین قیمتگران از یکی به

 این .یافت تقلیل دکل 927 به متوالی هفته هفت از پس و می ماه دوم هفته در امریکا گاز و نفت حفاری هایدکل تعداد

 کامل طوربه اندبودهاستحصال گاز  مختص صرفا که حفاری دکل چهار .است بوده 2216 سال از تعداد ترینپایین رقم

 که گرفت نتیجه چنین توانمی .است داشته گیریچشم افت نیز فراساحلی منابع از گاز تولید حتی ،اندشده متوقف

 برهه در تقاضا افت چنینهم و امریکا با پذیر رقابت هایقیمت به سبب)آسیا  و اروپا در کنندگانتامین تغییر دنبال به

 .دارد وجود اامریک برای دنیا گاز تولید اول جایگاه دادن دست از احتمال (کنونی

  گيرینتيجه
 .بود خواهد انرژی جهانی تقاضای بر بیماری این تاثیرات از ترجدی و ترطوالنی بسیار انرژی، تولید بر 17 -کووید تاثیرات

 FID اخذ عدم ماند، خواهد باقی 2221 تماالًـاح و 2222 سال برای عرضه مازاد با جیانالجهانی  بازار که حالی در

 نقش هادولتاگر  .کرد خواهد تعدیل حدودی تا را مهم این هاترمینال و سازیمایع هایپروژه سازوساخت تعویق و هاپروژه

 خواهند قراردادها فعلی شرایط قبول به مجبور خریداران باشند، نداشته جیانهای الپروژه گذاریسرمایه در تری پررنگ

 کشورهای خصوصاً بردارند، جیانهای الپروژه در گذاریهـی سرماینهزمی در بیشتری هایقدم بایستها میدولت .بود

 شرایط دلیلبه حاضرحال در که هستند هایی شرکت اکثرا هاپروژه این گذاریسرمایه اصلی بازیگران که چرا ،کنندهوارد

 12 گذاریسرمایه با ژاپن مثال عنوانبه .ندارند تولید سطح افزایش بر عزمی دیگر سوی از نیرو تعدیل و سو یک از موجود

 .است برداشته را زمینه این در قدم اولین جیانال هایساختزیر سازوساخت دالری در میلیارد
 خود آن از را هاپروژه سهام توانند می هستند جیانالمصرف  افزایش دنبالبه که کشورهایی در نفت نیز ملی هایشرکت

 2217 سال و کردند گذاریسرمایه استرالیا هایپروژه در 2212 تا 2227 هایسال طی هک چینی هایشرکت مانند  کنند؛

 .نمودند خریداری را Arctic LNG 2 شرکت سهام درصد 22 نیز

 

 
 0202می  , Platts, Reuters, Naturalgasworld, FGE, Foxbusinesst :منبع

به باال ترین  میزان می رسد 0202می 
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 تمیزی و برکه خانم ها؛: همكاران این شماره

   اکبرنژاد، بهشتی، قنبری، حدادی و سیاهیآقایان؛                                 

 

 ضرایب تبدیل

Ton جی ان ال  m3 of جی ان ال  
Kilowatt 

Hour 
G J Therm Million Btu ft3 Gas m3 Gas 

 

725×10-6 171×10-5 10.54 0.038 0.36 0.036 35.3 1 m3 Gas 

2×10-5 5×10-5 0.299 108×10-5 102×10-4 102×10-5 1 2.83×10-2 ft3 Gas 

192×10-4 0.048 292.7 1.054 10 1 981 27.8 Million Btu 

192×10-5 48×10-4 2927 105.448×10-3 1 0.1 98.1 2.78 Therm 

0.018 0.045 277.5 1 9.5 0.95 930 26.3 GJ 

65×10-6 162×10-6 1 36×10-4 34.18×10-3 3415×10-6 3.3 949×10-4 Kilowatt Hour 

0.405 1 6173 22.19 210.4 21.04 20631 584 m3 of جی ان ال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جی ان ال  


