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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین
 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 51/51/5311 – 8شماره 

  :شماره ایندر       

   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

 توسط توتالجي موزامبيک انپروژه ال تامين مالي 

 جي در عمانانرکوردزني توليد ال 

  بازیوس در برزیلميدان قرارداد سایپم برای توسعه 

  لوله مکعب گاز آذربایجان به ترکيه از طریق خطميليارد متر 1/5صادراتTANAP 

  ویروس کرونا بر تجارت جهاني گاز ادامه تاثير 

 جي برای آیندهانتامين ال سازیزمينه 

  0515مایع آمریکا تا سال  جيانالشرایط صادرات تمدید  

 جي پاکستان پس از کاهش واردات در ماه ژوئنانقوت گرفتن واردات ال 

 جي در قبرساناحداث اولين ترمينال دریافت ال 

  طبيعياز پروم روسيه از صادرات گازگافت درآمد شرکت 

  را زیر سوال برد 0 -استریمنوردنخست وزیر لهستان 

 جي بين دو کشورانمتحده با چين بر تجارت التاثير تنش سياسي ایاالت :بازار گزارش ویژه 

 مخا 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 علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت به *                           
 

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

 

 برنتنفت  (JKM)* شرق آسیاشمال  *اف هلندتیتی نایمكس - هابهنری 

 11/3 52/5 8/1 36/1 ژوئن

 2 5/5 7/1 52/1 می

 



 

 محموله  های تک قيمت

برای نیمه  ”JKM“جی آسیا  ان محموله ال ، شاخص قیمت تک5252جوالی  12طبق ارزیابی موسسه پالتس در 

 ”TTF“شاخص قیمت  یو برآورد شده است و تی دالر در هر میلیون بی 6/5و  5/5ترتیب،  اول و دوم ماه اوت به

 .یو خواهد بود تی دالر در هر میلیون بی 525/1هلند نیز برای ماه اوت 

 بینیپیشیو  تی بی دالر در هر میلیون 385/1برای ماه اوت  ”NEW“غربی اروپا  شاخص قیمت گاز در بازار شمال

دالر  565/1نیز برای ماه اوت  ”MED“شاخص مدیترانه . تر است پایین TTFسنت نسبت به شاخص  2/5شده که 

 .برآورد شده است TTFسنت کمتر از  2/5یو یعنی حدود  تی در هر میلیون بی

یو برآورد شده که این  تی دالر در هر میلیون بی 352/1برای ماه اوت  ”USGC“شاخص قیمت فوب ساحل مکزیک 

جی در خلیج مکزیک در ماه  ان های ال گذاری از منابع بازار برای بارگیری محموله ارزیابی برمبنای اطالعات قیمت

 .باشد می اوت

 

 جي آسيا در مقابل شاخص قيمت گاز در اروپا و امریکا ان محموله ال شاخص قيمت تک
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 توسط توتالک یموزامب جیانال پروژه تامین مالی

 جیانال پروژهاین اولین . بر دادخ جیانال میلیارد دالری موزامبیک 1/11 مالیتأمین  نامهتوافقتوتال از امضای شرکت 

دریایی و احداث کارخانهه   1شامل توسعه میادین گازی طبیعی گلفینیو و آتوم واقع در منطقه  کهکشور است  این ساحلی

 52 جهی انال موزامبیهک گهذاری پهروژه   کهل هزینهه سهرمایه   . باشدمیدر سال  تنمیلیون 1/16با ظرفیت کلی  سازیمایع

در آفریقها   گهذاری رمایههسیزان هبیشترین مکنون تامیلیارد دالر،  1/11با بودجه این پروژه . است برآورد شدهمیلیارد دالر 

تسهیالت بانکی تجاری و یک وام  11،  (ECA) اعتباری صادراتی موسسه 8مستقیم و تحت پوشش  هایواماست و شامل 

 .باشدمیاز بانک توسعه آفریقا 

، بانک ژاپن بهرای   (US-Exim) متحدهایاالتشامل بانک صادرات واردات  ،در تأمین مالی کنندهشرکت موسسات اعتباری

صههادرات  تههامین مههالی،  (NEXI) صههادرات نینههونو  گههذاریسههرمایه ، بیمههه (JBIC) المللههیینهبهه هههایهمهههکاری

،  (ECIC) ، شرکت بیمه اعتبار صادرات آفریقای جنوبی (SACE) ایتالیا یمه تجارت خارجیخدمات ب،  (UKEF)انگلیس

 .(EXIM)  صادرات و واردات تایلند، بانک  (Atradius) تجارت دولتی هلند

کمتهر از یهک سهال     در تأمین مالی در مقیها  بهزر   نامه تفاهمامضای این ": مدیر ارشد مالی شرکت توتال اظهار داشت

موسسات مهالی   اطمیناناین امر، ": وی افزود ".مهم برای این پروژه است عطفنقطهنشان دهنده یک دستاورد مهم و یک 

مقامهات موزامبیهک و    تهال  کلیدی بهه لطهف    عطفنقطهاین . دهدمینشان را در موزامبیک  یجانال مدتبلنددر آینده 

  ."شرکای مالی پروژه به دست آمده است
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 جی در عمانانرکورد زنی تولید ال

بیشتر از کل  تنهزار 622رسید که  5211در سال  تنمیلیون 5/12در عمان به رکورد جدید  جیانالمیزان تولید 

نسبت به  5218در عمان در سال  جیانالتولید ، Kallanish Energyبه گزار  . ظرفیت ایجاد شده در این کشور است

با احتساب تولید  5211عمان در سال . درصد افزایش داشته است 51به میزان  5215و نسبت به سال  8/5سال قبل آن 

میلیارد دالر درآمد کسب کرده است که اندکی کمتر از مبلغ  18/6، در مجموع (NGL)گاز مایع  تنهزار 582بیش از 

 . باشدمی 5218میلیارد دالر بدست آمده از این محل برای سال  2/6

محموله بیشتر از  1محموله بارگیری و صادر شده که تعداد  133 قالبدر عمان در  5211تولید شده در سال  جیانالکل 

 طلحقحموله توسط شرکت هم 13و  جیانالمحموله توسط شرکت عمان  152از این تعداد . سال ماقبل آن بوده است

درصد  8/63مالکیت . باشدمی یکی از آنها جیانال طلحقدارد که  جیانالترین تولید  6عمان . حمل شده است جیانال

 .گیردبرداری قرار میاست و توسط همین شرکت نیز مورد بهره جیانالاین ترین متعلق به شرکت عمان 
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  قرارداد سایپم برای توسعه بازیوس در برزیل

، با عمق  Búziosبرای نصب رایزرها در پروژه توسعه میدان پیش نمکیقراردادی شرکت پتروبرا  برزیل با شرکت ساینم 

حلقه چاه  12شامل اتصال   Búzios-5، سیستم تولیدمنعقد نمودقرارداد  دوژانیروریومتری در فراساحل  5112تا  1265

  Lazy Wave Risers رایزرها (EPCI) مهندسی، تهیه، ساخت و نصبشامل این پروژه . باشدمیدر دو مرحله  FPSO به

(SLWR)   و هاچاهجریانی بین همه  لولهخطوطو FPSO به طور کلی شرح کار این پروژه ایجاد پنج رایزر تولیدی . است

https://www.lngindustry.com/
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ی اتصال به کیلومتر برا 13کیلومتر، یک خط صادرات گاز به طول  21و پنج رایزر تزریق و خطوط جریان با طول کلی 

 . باشدمیسازه زیربنایی بنیادی  51جامنر و  11موجود،  لولهخط

 .استفاده خواهد کرد زمینیزیر، کشتی پیشرفته میدان توسعه خود، برای کلیه کارهای  FDSساینم از

میادین نفتی  ترینبزر بازیو  یکی از ، ساینم یبخش فراساحل  E&C، مدیر عامل Francesco Racheliنظراظهار بنابر

برزیل مشارکت کند،  درکه در چنین پروژه مهمی  حائز اهمیت استعمیق در جهان است و برای ساینم بسیار  هایآبدر 

 .دارداجرا شده موفق  هایپروژهاز  درخشانی سابقهحضور داشته و در آن قبل  هامدتکشوری که از 
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 TANAPلوله آذربایجان به ترکیه از طریق خط گاز مكعبمترمیلیارد  9/5صادرات 
 

ترانس  طبیعیگازلوله مکعب گاز از طریق خطمیلیارد متر 1/1سال جاری حدود  نخستماهه  3آذربایجان در  کشور

لوله آذربایجان از طریق خططبیعی از مکعب گازمیلیارد متر 8/2کشور ترکیه در حدود . آناتولی صادر نموده است

TANAP  شهایان ذکهر است، کشهور تهرکیه از . وارد نموده است 5252 جوالیلغایت اول  5218ژوئن  62در بازه زمانی

طبق  .نمایدمیطبیعی وارد لوله ترانس آناتولی گازو خط( ارزروم -تفلیس –باکو )لوله قفهقاز جنوبی آذربهایجان از خط

قاز جنوبی، گاز شاه دنیز را به آذربایجان، گرجستان و فلوله قخط ، درحال حاضر5223ر اواخر سال تعهد انجام شده د

 .شاه دنیز است کامل میدانلوله قفقاز جنوبی بخشی از پروژه توسعه گستر  خط. ترکیه عرضه می نماید

، (درصد 11) TPAO، (درصد 12) AzSCP، (درصد 58) BP :عبارتند از SCPلوله قفقاز جنوبی داران خطسهام

Petronas  (2/12 درصد) ،Lukoil  (12 درصد) ،NICO (12درصد)  وSGC Midstream (5-3 ددرص.) 

از این  مکعبمترمیلیارد  3گاز قرار است حدود  مکعبمترمیلیارد  13کیلومتر با ظرفیت اولیه  TANAP ،1822 لولهخط

 CJSC :به شرح ذیل است TANAPلوله خطتوزیع سهام  .و مابقی آن نیز به اروپا عرضه شود دهدبه ترکیه تحویل را گاز 

 (.درصد15 ) BP، (درصد 62) BOTAS ،(درصد 5) SOCAR، (درصد 21)
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 ویروس کرونا بر تجارت جهانی گاز ادامه تاثیر 

الشعاع قرار داد و نگرانی قیمت کاالهای اساسی را تحت اًنقاط جهان مجددافزایش مجدد و شدید شیوع کرونا در برخی از 

، در سهطح برنت ولی بها قرارداد سنتامبر سقوط کردقیمت نفهت  .تقاضای انرژی را نیز همچنان ابقا نمود خصوصدر

بینی تابستان گرم، باز طبیعی در آمریکا حتی با پیشهای گازقیمت. افزایش یافتی هدالر در هر بشکه، قیمت کم 58/16

 .یو رسیدتیدالر در هر میلیون بی 311/1و به  یافتماه اوت کاهش  نایمکسقیمت قراردادهای  .کاهش یافتهم 

زیاد  ادامه داد و عرضه هابهنریهای به قیمت نزدیک شدنبههمچنان  های اروپاییهاب در ، قیمتجوالی در آغاز ماه

لوله میزان انتقال گاز روسیه به قاره اروپا به علت تعمیرات و نگهداری خط. یمت تاثیر گذاشتنیز در این قاره، روی قگاز 

Nord Stream تولید گاز نروژ و احجام انتقال یافته از شمال آفریقا به اسنانیا و ایتالیا نیز افزایش . مقداری کاهش داشت

 53کشتی بوده که به  51جی در سراسر جهان در ماه ژوئن حدود انهای بارگیری شده التعداد کشتی .دهدنشان می

در آن منطقه کشتی در شمال آسیا شناور است که به علت افت تقاضا، قیمت  13و از این تعداد،  کاهش یافته استفروند 

کشتی  1تنها  EIAافت تقاضا، کاهش پیدا کرد و به گزار   اثرجی آمریکا هم در انعرضه ال. تغییری نکرده است

. گاز، در فاصله نهم تا پانزدهم جوالی، آمریکا را  ترک کردند مکعبفوتمیلیارد  12به ظرفیت  اًبارگیری شده مجموع

EIA  تحویل گاز . است گزار  شده 5213همچنین اشاره کرد که این میزان، کمترین مقدار صادراتی است که از سال
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در روز رسید و بیشتر مکعب فوتمیلیارد  6 کمتر ازبه  جوالیر اوائل ماه آمریکا د جیانالخوراک به تاسیسات صادراتی 

های گاز هم قیمت بینی افزایشپیش. های پایین، کنسل شده استهای ژوئن و اوت به علت قیمتمحموله بین ماه 122از 

 .اهد بودنقطه روشنی در آینده بازار خو در آسیا و هم در اروپا به علت باالرفتن تقاضا در زمستان
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 برای آینده جی انال ایجاد زنجیره تأمین

دکتر عادل الومری و دکتر برنو منزز، استادیار دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه حمد بن خلیفه، در مورد استراتژی قطر 

برای انرژی  موبیلاکسان توجه به چشم اندازبا  .وگویی داشتندپایدار و چابک گفت جی انال برای ایجاد یک زنجیره تأمین

جی انال یابد که در این مدت تقاضا برایتوسعه می% 12سال آینده حدود  52طی  طبیعیگاز، بازار جهانی 5215در سال 

 .برابر رشد خواهد کرد 2/5بیش از  

. حفظ نمود( تنمیلیون 8/55با )در جهان  جی انال صادرکننده ترینبزر  عنوانبهموقعیت خود را  5211قطر در سال 

وسعه هار تهدر کن. ای را در دست اقدام داردگسترده هایگذاریسرمایهموقعیت خود، بیشتر برای تثبیت  این کشور

در حال قطر ، جیانال تنمیلیون 153 ساالنه برای رسیدن به ظرفیت 5255تا سال  %31 های تولید به میزانابلیتهق

در  .باشدمیجی انالحمل  هایکشتی گذاری در ناوگان جدیداز طریق سرمایه جی خودانال و نقل ظرفیت حملتوسعه 

 122برای ساخت بیش از  جی انال سازینامه کشتیتوافق ترینبزر از امضای  پترولیومقطر، سال جاریژوئن  اولتاریخ 

، بازوی  Nakilatعالوه بر این،. ای خود خبر دادتوسعه هایبرنامهی ریال قطر در راستا میلیارد 52کشتی با ارز  بیش از 

افزایش  توجهیقابل میزانبهرا  جی انال درصدی خود از ظرفیت ناوگان جهانی 12قطر، سهم فعلی  جیانال نقلوحمل

 .های آینده خواهد بوددر جهان برای دهه جیانال هایکشتیمالک  ترینبزر دهد و می

در جهان به یک بازیگر شناخته جی انال کنندهکننده و تولیدصادر ترینبزر استراتژیک، قطر را از  هایگذاریسرمایهاین 

معموالً از سه بخش اصلی تشکیل جی انال یک زنجیره تأمین .خواهد دادسوق جی انال شده جهانی در زنجیره تأمین

قطعاً بخش سوم جی انال توسعه ظرفیت حمل. جیانالو حمل و توزیع  سازیمایعو  پاالیشاکتشاف و تولید، : شده است

داشتن  .اند، در حالی که دو بخش اول در حال حاضر کامالً تثبیت شدهنمایدقطر را تقویت می جیانال زنجیره تأمین

مدت به قطر ای و کوتاهمحمولهدر جهان مزیت رقابتی بزرگی را در بازارهای تک جیانال هایمالکیت کشتی ترینبزر 

را به خود  5218جی در جهان در سال اناز حجم کل واردات ال %65 ،مدتای و کوتاهتک محموله معامالت. دهدمی

 .آینده افزایش یابد هایسالرود که طی اختصاص داده است و انتظار می
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  0212تا سال  آمریكاجی انالصادرات  طیشراتمدید 
 و داشتخواهد  ادامه 5222تا سال ( LNG) شده، عیما طبیعیگاز یبرا یصادرات یاعالم کرد مجوزها آمریکا جمهوررئیس

 رساختیچهار مجوز ز .را امضا کرده است یلیفس یهاسوخت یلیو حمل و نقل ر لولهخط یبرا مجوزچهار  همچنین

 یمجوزها امکان ساخت و نگهدار .باشدمی کیبه مکز کایشده توسط آمر دیدو مورد که اجازه انتقال نفت تول شامل یانرژ

را  کیو مکز متحدهایاالتدر مرز  یهلیر ساتیساخت تاس نیو همچن کیو مکز متحدهایاالت نیب لولهخط زاتیاز تجه

خواهد و کانادا را فراهم  متحدهایاالتموجود در مرز  لولهخط کیاز  یامکان نگهدار نیهمچن یاقدام و. دنآوریفراهم م

 . ساخت
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را  است یمترق هایدموکرات تیکه مورد حما )New Deal Green( دیسبز جد نامهتوافقبا خود مخالفت  وی همچنین

 یبرا یعواقب ناگوار جمهوریریاستدر انتخابات  ،دنی، جو باهادموکرات نامزد یروزیپ صورتدرهشدار داد  علنی کرد و

 .ضربه بزند رقیب خود یانرژ یهااستیفرصت استفاده کرد که به س نیترامپ از ا .ایجاد خواهد شد یبخش انرژ

 
 

 0202ژوئن  THEHILL، 09: منبع

  جی پاکستان پس از کاهش واردات در ماه ژوئنانقوت گرفتن واردات ال

های ناشی از ویرو  کرونا که کاهش تولید و یا توقف کامل ممنوعیت علتبهجی پاکستان در ماه ژوئن انواردات ال

های آینده، واردات شود که در ماهبینی می، به شدت کاهش یافت اما پیشپی داشتفعالیت واحدهای صنعتی را در 

جی با اندات الوار 5252در نیمه اول سال . رسیده بود تنهزار 252کاهش به % 1/52واردات ماه ژوئن با . افزایش یابد

 .  رسید تنمیلیون 21/6کاهش به % 16/18

 5211ماه ژوئن میلیون دالر  551که با  میلیون دالر بود 133جی پاکستان در ماه ژوئن میزان انارز  دالری واردات ال

نیاز باال در بخش تولید برق، افزایش خواهد  علتبهسنتامبر  ا ماه اوت وهماال تهجی احتانواردات ال .قابل مقایسه است

ی مناقصاتی از هاکستان طهجی پانرکت دولتی الهاه گذشته شهافزایش میزان تقاضا، مبینی پیشبا توجه به  .داشت

زار هه 112های اوت و سنتامبر دعوت نمود که هر کدام به ظرفیت جی بین ماهانمحموله ال 6برای تامین  کنندگانعرضه

 55 -58اولین تحویل در . خواهد بود Qasimدر بندر  ex-ship صورتبههای مذکور تحویل محموله. باشدمی مکعبرهمت

 .سنتامبر خواهد بود 52-53سنتامبر و سومین تحویل در  15 -16اوت، دومین تحویل در فاصله 

 طوریبهشیوع جهانی ویرو  کرونا، قرار گرفت  علتبهافت شدید تقاضا  تاثیرتحتجی امسال انال محمولهتکهای قیمت

کاهش داشت و در % 26از ابتدای سال، بیش از  است جی آسیا انال محمولهتکهای شاخصی برای قیمتکه  JKMکه 

 .رسید یوتیبیمیلیوندالر در هر  136/5جوالی به  52

 
 0202جوالی  Platt's، 05: منبع

 جی در قبرساناحداث اولین ترمینال دریافت ال

نیز به پروژه انرژی این کشور  ترینگرانو  ترینکه بزر جی اندولت قبر  عملیات احداث اولین تاسیسات دریافت ال

 ،، تجهیزات دریافت گازFSRUن تاسیسات شامل یک های. وده استهآغاز نم Vassilikosنطقه هرا در مرود شمار می

دارد و هزینه  تاسیسات تحت مالکیت دولت قرار. باشدمی خشکی دریا ودر بخش  هاساختزیرو سایر انتقال  لوله خط

 . باشدمیلیون یورو برآورد گردیده است و هدف آن کاهش اتکا به واردات نفت برای تولید برق می 581احداث آن بالغ بر 

از این تاسیسات  برداریبهرهکرد و دوره جدید انرژی در قبر  یاد  عنوانبهقبر  در مراسمی از این پروژه  جمهوررییس

 هایشرکتکنسرسیومی شامل . دانستهای تولید برق و همچنین کاهش آلودگی در قبر  باعث کاهش هزینهرا 

CNPC ،Metron Energy Applications ،Wilhelmsen Ship Management ،Hudong- Zhonghua 

Shipbuilding ماه تخمین  51که  پروژهکار ه این کنسرسیوم تا زمان شروع ب. کار ساخت این تاسیسات هستند دارعهده

احداث این تاسیسات از حمایت مالی و سیاسی اتحادیه اروپا برخوردار . نمایدمیآماده را  FSRUتاسیسات است، زده شده 

موده است و همچنین اداره برق قبر  نیز حدود میلیون یورو از این اتحادیه پشتیبانی مالی دریافت ن 121است و حدود 

 .مالی در پروژه خواهد داشت میلیون یورو مشارکت 16
 

  0202جوالی  CEDIGAZ،51 :منبع
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 طبیعیافت درآمد شرکت گازپروم روسیه از صادرات گاز 

طبق اطالعات گمرک . شرکت گازپروم روسیه بابت کاهش احجام و قیمت گاز صادراتی این شرکت متحمل ضرر شده است

انتقال  حجممیلیارد دالر و  5/1درصدی به  3/25ماهه نخست سال جاری میالدی درآمد این شرکت با افت  2روسیه، در 

دالر در هر  121 میانگین قیمت گاز صادراتی نیز از. ه استرسید مکعبمیلیارد متر 56درصد کاهش به  56با  طبیعیگاز

میلیارد  1/1درآمد صادراتی در ماه می بالغ بر . دالر کاهش پیدا کرده است 11در آوریل سال جاری به مکعب مترهزار 

 1/11به  درصدی 5/1درصدی نسبت به ماه آوریل را داشته و حجم صادراتی نیز با افت  12که نشان از کاهش  بوددالر 

 . نسبت به ماه قبل خود رسیده استمکعب مترمیلیارد 

درصد  51درصد افت و حجم گاز صادراتی آن با  31در مقایسه با ماه می سال گذشته، درآمد صادراتی شرکت گازپروم با 

در جهان بوده و در زمینه صادرات  طبیعیکنندگان گازتولید ترینبزر این شرکت یکی از . کاهش مواجه گردیده است

( هم برای صادرات گاز به این کشور احداث نموده ایلولهخطهرچند اخیرا )جی به اتحادیه اروپا، ترکیه و حتی چین انال

ه، تقاضای ضعیف هرضهاالی عهجم به، ح(محمولهتک)جی انو ال طبیعیگازقیمت پایین . در رقابتی تنگاتنگ با امریکاست

این محصول در جهان آسیب وارد کرده  کنندگانعرضهدالیلی هستند که به  ترینمهمگاز  سازیذخیرهحدود هفیت مرهو ظ

 .است
 

 0202جوالی  CEDIGAZ، 8: منبع

 را زیر سوال برد  0-استریمنوردنخست وزیر لهستان 

لوله  گفت، از برنامه ساخت خط ای اینترنتی در مورد روابط کشور  با آلمان سخن می وزیر لهستان که در برنامه نخست

اسلحه  دیخر یبه پول برا یابیدست یبرا یا لهیرا وسلوله  آقای موراویتسکی این خط. شدت انتقاد کرد به 5-نورداستریم

های  توسط پول نظر ما، این کار پرداخت هزینه خرید سالح برای روسیه از "ایشان تاکید کرد  .توسط روسیه توصیف کرد

وزیر موراویتسکی با بیان حمایت حداکثری کشور  از اتحادیه اروپا نخست. "پسندیم و ما این موضوع را نمی اروپایی است

 .خواهد دادآتالنتیک انجام و امریکا اذعان داشت که بیشترین تال  را برای تقویت اتحاد پیمان ترانس

خواهد رساند، اروپا  یانرژ تیامن به 5-نورداستریم لوله گاز خط ی کهبیو لهستان در مورد آس نیاوکرا ،نژوئ 55 خیدر تار

ساخت  موقت تیممنوعاز  ن نیز دانمارکهژوئ 53 خیدر تار .آن شوند یو توافق کردند که مانع اجرا دندیرس اجماعبه 

ر هآخ لومتریهک 152قرار است . دادخبر های کاد دلیل فصل تولیدمثل ماهیبه خود ینیسرزم یهالوله گاز در آبخط

 ینلماسید سیرئدر همین راستا، . قرار گیردبورنولم  رهیجز یشرقدانمارک در جنوب سرزمینی یهاآب انیلوله در مخط

 یمرزبرون یهامیگستر  تحر امریکا جهتمتحدهاالتیا یهابرنامه ت خود را بامخالف ، آقای جوزف بورلاروپا هیاتحاد

 16گیری آلمان نیز در تاریخ آخرین موضع. اعالم کرده بود 5-نورداستریم از جمله ی اروپاییهااز پروژه یتعداد یبرا

 .جوالی مبنی بر حمایت از تکمیل پروژه بوده است

 
 

 0202 اوت  Tass  ، 5: منبع
 
 
 
 
 



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار          اخبار 

 جي بين دو کشورانبا چين بر تجارت ال تاثير تنش سياسي: بازار زارش ویژهگ

جی در بازار آسیا که وضعیت انو همزمانی آن با شرایط مازاد عرضه ال نگتنهبا واشچین یاسی ههای سافزایش تنش

 جی چین را برای وارداتانواردکنندگان ال ،هجی امریکا به بازار آسیا ایجاد کردانال را برای ورود اقتصادیغیرآربیتراژ 

جی انمکن است الهاین بدان معنی است که م. متحده با مشکل مواجه کرده است از ایاالتبیشتر های محموله

طور کامل از فرصت بوجود آمده ناشی از بازنگری واردات کاال که برای چندین ماه در اثر فشارهای تحده نتواند بههم االتهای

ین هده و چهمتح بین ایاالت 1-تفاده نماید و این مساله در اجرای توافق فازمتاثر از انتشار ویرو  کرونا ایجاد شده بود اس

 .اد محدودیت نمایدهایج

 توافق تجاری 5-محدود بودن توانایي برای اجرای تعهدات فاز
خرید های پایین در بازار، قادر به تحقق اهداف تقاضای ضعیف و قیمت دلیلبهگران اعتقاد دارند که چین بسیاری از تحلیل

باشد اما خام رقم ناچیزی میمتحده در مقایسه با نفت جی چین از ایاالتانواردات ال .توافق تجاری نباشد 1-انرژی در فاز

 .تواند همچنان ادامه داشته باشدمی "حسن نیت"دادن برخی از خریدهای چین در قالب نشان

مطمئن متحده  ایاالتجی از انفزایش خریدهای العدم اطمینان باعث شده است که سه شرکت بزر  دولتی چین از ا

جی از انمده الهنندگان عهکه اتفاقاً واردک پتروچایناو  وپکهساین، سینوکاره چین یا همان هت فالت قهشرکت نف)نباشند 

اند و نکرده های آینده را تاییدجی برای ماهانهای الها درخواست معافیت از تعرفهاین شرکت(. باشندایاالت متحده می

محتاط عمل خواهند کرد چرا که این احتمال وجود متحده  ایاالتگویند که نسبت به خرید از ها میمدیران این شرکت

معتقد است با توجه به  سینوکدر این حال مدیر اجرایی شرکت . ها را افزایش دهدطور ناگهانی دولت نرخ تعرفهدارد به

ادامه دهند چرا که برای انجام این متحده  ایاالتجی از انوانند مانند گذشته به واردات النوسانات بازار شاید آنها دیگر نت

باشند که برای آن باید به دولت مراجعه نمایند و درصورت عدم استفاده از ها میکار نیازمند کسب مجوز معافیت از تعرفه

بینی کنیم که در توانیم پیشهمچنین افزوده که ما نمیایشان  .دار خواهد شدها نزد دولت خدشهمجوز مذکور اعتبار آن

توان از قبل درخواست معافیت تعرفه را به متحده وارد خواهد شد بنابراین نمی جی از ایاالتانهای آینده چه میزان الماه

 .داددولت ارائه 
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 بازارهای ضعيف 
  وجی انال ولههسه محمرگرفت و هسال توقف مجدداً از سپس از یکمتحده را در ماه آوریل  جی از ایاالتانچین واردات ال

های آوریل و می جی ماهانگران سنگاپوری درخصوص واردات الیکی از معامله. در ماه می نیز هفت محموله وارد نمود

های دولتی که شرکت گویندمیدلیل باز بودن آربیتراژ بوده است اگرچه منابع دیگر معتقد است که این واردات به

 .اندرا برای انجام معامالتشان در اختیار داشته 1-فرصت استفاده از توافق فاز( NOCs)نفتی

دالر  3/6یو تیبیهر میلیون ازایبهطور متوسط متحده برای تحویل در ماه آوریل به جی وارداتی چین از ایاالتانهزینه ال

 .یو بوده استتیبیدالر برای هر میلیون DES ،1/6 هایحمولهبرای م  JKMکه متوسط شاخصبوده درحالی

حالی که در ماه آوریل عمل آورد درجی وارداتی چین بهانای بین انواع التوان مقایسههای گمرک چین، میبراسا  داده

 ترتیببه( باشدت نفت میجی با این کشورها براسا  قیمانقرارداد واردات ال) جی وارداتی قطر و استرالیاانقیمت ال

 5طور متوسط حدود جی بهانال( spot) هایمحمولهیو بوده، قیمت خرید تکتیبیدالر در هر میلیون 6/8دالر و  2/12

 . متحده برای ماه آوریل کمتر بوده است جی وارداتی ایاالتانیو بوده و این قیمت حتی از قیمت التیبیدالر در هر میلیون

متحده بوده است اما مشخص نیست  اختالف قیمت به نفع ایاالتمدت بلنددر بحث قراردادهای  های فوقبه داده با توجه

 توانند پایدار باشند؟های باصرفه اقتصادی تا چه زمانی میکه این قیمت

دارند با در دستر   گران اعتقاد، معاملهجوالیهای ژوئن و متحده برای تحویل در ماه های ایاالتدرخصوص لغو محموله

از لحاظ اقتصادی  5252مانده از سال های باقیمتحده برای ماه جی ایاالتانهای الها در بازار، محمولهمحمولهبودن تک

 .باشندصرفه نمیبه

حتی جی در اختیار دارند انها گزینه دیگری برای تامین الچین اعتقاد دارند چون چینی Zhejiangکارشناسان بازار در 

ابتی هررقهده غیهمتح االتهجی ایانرای الهازار بهم وضعیت بهاز ههتحده، بهجی ایاالت ماندر ال فهدرصورت ارائه تخفی

واکنش پکن  Nomuraبانک ژاپنی  بنابر اعالن. آوردبر اقتصاد چین فشار مینیز متحده  های چین و ایاالتتنش.باشدمی

خصوص که این باشد بهشده است اما مخاطرات تجدید تنش در حال افزایش می متحده محدود به اقدامات اخیر ایاالت

متحده و  افزاید که خراب شدن روابط دوجانبه ایاالتبانک ژاپنی می. اندی فراتر از تجارت نیز کشیده شدهموارد به محدوده

 .مشابه دیگری در آینده باشد گذاری در تولید و مواردتواند یک خطر سقوط اساسی در تجارت چین، سرمایهچین می

 یابي، غير قابل دست5-اهداف معامله توافق فاز

میلیارد  25متحده طی دو سال مبلغ  ، چین موافقت کرده است که واردات محصوالت انرژی از ایاالت1-براسا  توافق فاز

براسا   .میلیارد دالر باشد 1/5 رقمی بیش از 5252دالر باشد که این به معنی آن است که میزان خرید ماهانه برای سال 

میلیارد دالر بوده  3/2تنها  5252اول سال  ماه 2 ، کل میزان واردات چین طیBernstineهای موسسه تحقیقات داده

کنگ معتقد است چین در رسیدن به ، مستقر در هنگBernstineگر ارشد موسسه تحقیقات آقای نیل بوریچ تحلیل .است

رسد انجام چنین کاری برای چین نظر میمتحده در مسیر درست نیست و به بخشی از توافق با ایاالت عنوانبههدف فوق 

تواند تال  خوبی برای حمایت از این توسط چین میمتحده  ایاالتجی از انالبته انتخاب اخیر واردات ال. غیرممکن است

 .رسدمی نظربهتوافق تجاری باشد اما خیلی دیر 
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توافق تجاری چین و ایاالت متحده  1-اریکا داونز، محقق مرکز سیاست جهانی انرژی اهداف تعیین شده برای فازبه گفته 

رسد که این اهداف ها امروز به نظر میو سقوط قیمت 11-رسید و با توجه به شیوع ویرو  کوویدنظر میبلندپروازانه به

وارد  متحدهایاالتجی بیشتری از انال جاری عقیده دارد که چین المانده سباقی وی برایالبته  .تر باشندنیافتنیدست

تا با چالش مواجه باشد دهنده عالقه طرف چینی برای حفظ قرارداد در این مرحله از توافق خواهد نمود و این کار نشان

. ه را بیشتر خواهد نمودجی از ایاالت متحدانبرای افزایش واردات ال چین برای نشان دادن حسن نیت خود تال  .نگردد

 خواهد شد یا خیر؟ بیشتر تجاری  هایجریانماند آن است که آیا این امر منجر به سوالی که میولی 
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار          اخبار 

 

 

 

 

 Energy Intelligence Group :منبع 

 

 برکه -مظفری  -پهلوانی -آریانا -تمیزی: هاخانم: همكاران این شماره  

 سیاهی -اکبری -بهشتی -قنبری -نژاداکبر: آقایان                                  

   

 

 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  


