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 مخانفتهای 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 راج گردیدهالمللی استخ از نشریات معتبر بین اخبار مندرج))

 

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

 11/3 52/5 8/1 36/1 ژوئن

 77/7 2/5 7/1 77/1 جوالی

 



 

 محموله  های تک قيمت

 

را براي ماه اكتبر  (JKM)جي آسيا ان، شاخص قيمت تك محموله ال5252مؤسسه پالتس در تاريخ اول سپتامير 

شود اين شاخص براي نيمه اول و دوم ماه بيني ميپيش. يو ارزيابي كرده استتيدالر در هر ميليون بي 517/7

دالر در هر  127/6براي ماه اكتبر  TTFشاخص . يو باشدتيدالر در هر ميليون بي 687/7و  52/7اكتبر به ترتيب 

در ماه نوامبر انگيزه بيشتري براي ورود  TTFو  JKM يو ارزيابي شده و با كاهش اختالف ميانتيميليون بي

جي از خليج مكزيك انهاي البه گفته فعاالن بازار با افزايش حجم محموله. اروپا ايجاد خواهد شد ها به بازارمحموله

بازار  (Liquidity) نقد شوندگياند، هايي كه براي بارگيري در ماه اكتبر تعيين شدهو كاهش كنسل شدن محموله

 .بيشتر گردد

 12دالر و با اختالف  127/7براي ماه اكتبر  (NWE)طبق ارزيابي پالتس شاخص قيمت گاز در شمال غرب اروپا 

 .خواهد بود TTFسنت با شاخص 
 

 جي آسيا در مقابل شاخص قيمت گاز در اروپا و امریکا ان محموله ال شاخص قيمت تک
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 میدان گازی در ترکیه نتریبزرگکشف 

خزن ـم اه، ـاريا در درياي سيـدر ميدان گازي ساك 1-در چاه تونا« فاتح»هاي كشتي حفاري  ركيه در چارچوب فعاليتت

كه  طبيعيگازاين مقدار قادر است به طور جدي از واردات . نمودكشف را  مكعبمترميليارد 652 به ميزان طبيعيگاز

 .رسد، جلوگيري كند رد دالر ميميليا 15ساالنه به حدود 

افزايش  مكعبمترميليون 8/776به  5211تركيه در ميادين زميني و دريايي در پايان سال  طبيعيگازدرحالي كه توليد 

بخشي از اين ميزان از سوي . رسيده است مكعبمترميليون 312ميليارد و  13يافته بود، گاز توليدي كشور تا امروز نيز به 

 .شود هاي بومي و خارجي توليد مي تركيه و بخش ديگر آن نيز از سوي شركت شركت نفت

در اين . است مكعبمترميليارد 6/6نيز حدود  استقابل توليد  ياز لحاظ اقتصاد كه طبيعيگاز اثبات شده همچنين ذخيره

 .ه امروز استبرابر گاز توليدي تركيه تا ب 52، مكعبيمترميليارد 652 طبيعيگازراستا كشف ذخيره 

در ميدان گازي ساكاريا توليد شود، ممكن است يك پنجم گاز مورد  طبيعيگاز مكعبمترميليارد 12در صورتي كه ساالنه 

 .مين شودأسال آينده فقط از اين منطقه ت 65نياز تركيه براي 

از اولين حفاري در چاه درياي  پس. آغاز شد 1172هاي حفاري دريايي تركيه در مديترانه و درياي سياه در سال  فعاليت

در اين راستا عمليات اكتشاف هيدروكربن شركت نفت . اي دو بعدي و سه بعدي نيز سرعت يافت ، تحقيقات لرزه1-سياه

 .به اين سو شتاب گرفت 5227كشور نيز از سال اين 

 نگاري اي لرزهه ، داده5211تا  5227هاي  در درياي سياه در سال طبيعيگازدر نتيجه عمليات مستمر تركيه براي اكتشاف 

هاي  تركيه فعاليت .آوري شده است كيلومتر جمع 312هزار و  67 براي هزار كيلومتر و سه بعدي175 براي دو بعدي

اوروچ »و « بارباروس خيرالدين پاشا»هاي  با كشتي 5216اكتشافي با امكانات بومي و ملي خود در درياها را در سال 

 .آغاز كرد« رئيس

ها و تصاوير  داده .هاي اكتشافي منابع هيدروكربني تركيه در درياهاي سياه، مديترانه و مرمره را اسكن كردند كشتي اين

تركيه در اين درياها مورد استفاده « ياووز»و « فاتح»هاي حفاري  هاي كشتي ها نيز در فعاليت ضبط شده توسط اين كشتي

متر به سمت سواحل استان  7222الي  6222دف حفر چاهي به عمق ژوئيه با ه 52در « فاتح»شتي ك .قرار گرفتند

 .در درياي سياه را آغاز كرد طبيعيگازنخستين عمليات ملي اكتشاف عميق « 1-تونا»زونگولداغ حركت و محلي موسوم به 

تركيه با . ادامه دارد هاي تركيه براي اكتشاف و استخراج نفت و گاز در درياي مديترانه نيز بدون وقفه از سوي ديگر، فعاليت

در درياي مديترانه و درياي سياه  طبيعيگازبار عمليات اكتشاف عميق  1تاكنون « ياووز»و « فاتح»هاي حفاري  كشتي

  .انجام داده است

هاي توليدات در ميادين گازي در درياي سياه را  جمهور تركيه اعالم كرد كه قصد دارند فعاليت يسيرجب طيب اردوغان، ر

كه  طبيعيگازترين ميدان گازي در طول تاريخ تركيه در درياي سياه از واردات  با كشف بزرگ .آغاز كنند 5256ال تا س

 .يافت، جلوگيري خواهد شد ساالنه بخش قابل توجهي از بودجه كشور به آن تخصيص مي

تركيه سال : آناتولي اظهار داشتتركيه در مصاحبه با خبرنگار  طبيعيگازكنندگان  يس اتحاديه توزيعير ياشار ارسالن،

 12ده ساالنه ـدر صورتي كه در اين ميدان گازي تازه كشف ش. وارد كرد طبيعيگاز مكعبمترميليارد 6/72گذشته 

ميليارد دالر كاهش  3/5توليد شود، هزينه واردات كشور در زمينه انرژي هر سال حدود  طبيعيگاز مكعبمترميليارد

 .خواهد يافت
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 جی چینانکاهش نرخ رشد واردات ال

هاي اخير بود،  تر از ماه پايين بسيار آن افزايش يافت، اما نرخ رشد ژوئيهماه  طيدر چين  جي ان ال وارداترغم  اينكه  علي

 آمار .است نجر به فشار بر تقاضا شدهم كهكاهش يافته 11-كوويد هاي صنعتي در پي موج جديدي از موارد زيرا فعاليت

در ماه تن  ميليون 26/2سال گذشته، به  ژوئيهماه  تن در ميليون 88/7از جي  ان واردات الدهد  نشان مي چينگمركي 

و  هدر ماه م درصدي11 شدت كندتر از رشد ، بهژوئيهدرصدي در ماه  7سال،  بهرشد سال  .ه استرسيدسال جاري  ژوئيه

 .بوده است ژوئندر ماه  صديدر 55/51رشد 

درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال  5/56با  ژوئيهلوله در ماه  دهد كه ميزان تحويل گاز خط گمرک نشان مي آمار

، زيرا است 5252لوله در سال خطگاز از طريق اين پنجمين ماه متوالي دريافت كمتر . تن رسيد ميليون 61/5به  قبل،

هاي اخير فراهم كرده  هاي مرتبط با نفت در ماه اي براي حفظ تحويل آهسته حجم مارس انگيزهسقوط بهاي نفت در ماه 

 .است

در چين با وجود جي  ان ال در مقابل، واردات .كاهش يافته استدرصد  2/7ژانويه تا ژوئن  هاي ماه طيلوله  واردات خط

هاي اخير رو به  ي سال جاري، همچنان در ماهدر ابتدا 11-دنبال شيوع كوويد كاهش رشد تقاضاي گاز اين كشور به

 افزايش يافته درصد 8/7سال قبل  به دوره مشابه در نسبت ماهه اول سال جاري 3در  گازميزان تقاضاي . افزايش است

 .افزايش يافته استدرصد  7/11با جي  ان ال كه واردات حاليدر

به اذعان . روبرو شد ژوئيهدر ماه  11-كوويد ايش سرايتجي با افز ان ال فعاليت اقتصادي چين و تقاضاي صنعتي براي

تر  هاي پايين با نرخبيماري المللي و صادرات در نتيجه شيوع  دليل كاهش تجارت بين هايي كه قبالً به فعاالن بازار كارخانه

اهش يافته است، درصد ك 7/1 ژوئيهدر ماه  گازميزان تقاضاي . شدند فعاليت كردند، مجبور به كاهش بيشتر فعاليت مي

 .براي اولين بار از اكتبر سال گذشته به شدت كاهش يافتجي  ان ال زيرا واردات كلي گاز و

هاي آينده كند  تواند در ماه ميجي  ان ال لوله، احتماالً رشد واردات خطوطتحويل گاز از طريق درصورت بازگشت مجدد 

. كاال كنند دريافتخود، شروع به افزايش Take or Pay باشد زيرا خريداران چيني ممكن است براي تحقق تعهدات 

اداره . را جذب كنندجي  ان ال هايي را براي خريداران چيني ايجاد كند تا حجم اضافي تواند فرصت كاهش توليد داخلي مي

 درصد 3/7 در سال جاري كند ميزان توليد بيني مي در ماه ژوئن گزارشي را منتشر كرد كه پيش (NEA) انرژي ملي چين

دهد  نشان ميافزايش يافته است، كه درصد  3/1 ژوئيه -ژانويه طي دورهتوليد . افزايش خواهد داشت 5211سال  نسبت به

 .بيني اداره انـرژي ملي چين تحقق يابد دسامبر كاهـش يابـد تا پـيش –درصد طي دوره اوت 8/1رشد توليد بايد حدود 

 
 0202 اوت  ARGUS، 02: منبع

 طی ماه اوت 11 -بازگشت قیمت گاز به قبل از دوره کوید

 .بازگشت 11-بحران كويد  قيمت گاز طبيعي طي ماه اوت با حمايت از وضعيت آب و هوا و اختالل در عرضه ، به سطح قبل از دوره

درصد  65بود كه  يوتيدالر در هر ميليون بي 66/5طورمتوسط ، بهدر ماه اوتآمريكا قيمت گاز هنري هاب : آمریكا

اين كه آخرين بار شايان ذكر است . رسيده استنسبت به ماه ژوئيه افزايش داشته و به باالترين ميانگين از ماه نوامبر 

آب و  شرايط به دليلهاي آتي اياالت متحده عمدتا جهش درقيمت .بود يوتيبي وندالر در هر ميلي 36/5قيمت نزديك به 

خنك  هاياستفاده از سيستماول، يك موج گرما افزايش تقاضاي داخلي اياالت متحده را براي  مرحلهدر  .ه استبود ييهوا

ها در هفته آخر ماه با كاهش توليد در خليج مكزيك با ورود طوفان لورا كننده افزايش داد و در مرحله دوم، قيمت

 .شود مايتآسيا حدر  جيانال اياالت متحده با افزايش تقاضاياز در گهاي رود قيمتانتظار مي .پشتيباني شدند
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يو تيدالر در هر ميليون بي 81/5 درصدي نسبت به ماه ژوئيه به ميانگين 22 اف هلند با افزايشتيتيقيمت گاز : اروپا

دالر در هر  87/6نزديك به وت ادر انتهاي ماه اين قيمت همچنين  .در ماه اوت رسيد (ماه گذشته 3باالترين قيمت در )

اگرچه )سازي در منطقه بوده است هاي اروپا تا حد زيادي به دليل كند شدن ذخيرهرونق در قيمت .بود يوتيميليون بي

از زمان شروع (. خط لوله نورد استريم بيشتر بود ميزان تزريق گاز به ذخاير در ماه اوت با پايان يافتن دوره تعميرات در

اين امر با هدايت مجدد گاز مازاد . درصد كاهش يافته است 18سازي اروپا ذخيره مخازنسازي، تزريق گاز به هفصل ذخير

در نتيجه،  .پذير شدباالتر از ميانگين است، امكان ٪77سازي اوكراين، جايي كه اكنون موجودي منطقه به محل ذخيره

ها به قيمت پديدهاين  كه .قبل از فصل كاهش در ذخاير برسد سازي اروپا فقط به ظرفيترود موجودي ذخيرهانتظار مي

 .كنددهد تا افزايش اخير را حفظ كند، اما احتماالً با شروع تقاضاي گرمايشي روند صعودي را محدود ميمياجازه 
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( به ماه ژوئيه درصد افزايش نسبت 71 (يوتيدالر در هر ميليون بي 66/6آسيا به طور متوسط  جيانال قيمت هاب: آسیا

اي به دليل كاهش عرضه گاز استراليا به علت عمليات بازار منطقه .دالر باالتر رفت 7بود و حتي در پايان ماه اوت از مرز 

هاي خنك كننده به دليل و افزايش تقاضا براي سيستم Gorgon جيانال 5تعمير و نگهداشت طوالني مدت در واحد 

درجه افزايش يافت  1/71دماي هوا در برخي از مناطق ژاپن تا  .جه شدطور موقت با كمبود موا، بهدماي باالتر از حد نرمال

اي هاي عرضه منطقهبر روي تقاضا ضعيف شود، قطع وقفهها حمايت روددر حالي كه انتظار مي .و ركورد ملي را ثبت كرد

با اين حال، با  .شودسپتامبر دوباره وارد خط مي در ماه Gorgon  5نيز بايد حداقل به طور موقت كاهش يابد زيرا واحد 

قبل از حركت مجدد به سطح ، هاي هاب در ماه سپتامبر ، قيمتعمليات نگهداري و ايمنيبراي  Gorgon  1توقف واحد

 .در ماه اكتبر، در سطح كنوني باقي خواهند ماند باالتر
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  کندیبه شدت سقوط م رانیو ا هیاز روس هیواردات گاز ترک

 طبيعيگازشده است، واردات  هيآگوست ته 57كه توسط آژانس آنادولو در  يمقررات بازار انرژ ميتنظ يبراساس داده ها

درصد  2/71و  8/77 بيبه ترت 5211با مدت مشابه سال  سهياول امسال در مقا مهيدر ن بيبه ترت هيو روس رانياز ا هيترك

 2/55ش به ـدرصد كاه 2/6با  يارـتا ژوئن سال ج هيوـدر دوره ژان هيركـت طبـيعيگـازواردات  .است هـافتيكاهش 

 شده عيما طبيعيگاز صورتبه  bcm 6/12 و لولهخط قياز طر bcm 1/15، زانيم نياز ا. ديرس( bcm) مكعبمترميليار

(LNG ) تاس شدهوارد. 

درصد رشد داشته  8/77مدت  نيدر ا LNGكه واردات  يدر حال افتيدرصد كاهش  8/55 لولهخط از هيواردات گاز ترك

وارد كرده است و نسبت  جانياز آذربا bcm 77/2 زانينخست امسال با م مهيرا در ن گاز زانيم ترينبيشكشور  نيا .است

عامل رشد در  يگاز ترانس آناتول لولهخطاز  استفاده. دهد يمرا نشان  يدرصد 7/56رشد  5211به مدت مشابه سال 

 .واردات بود

https://www.lngindustry.com/
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تا  لياز آور يوارداتهيچ گونه بدون  نخست امسال مهيدر ن اين كشور .نداشته استواردات گاز  رانيماه از ا سهبراي تركيه 

دت مشابه در سال قبل بيانگر اين ميزان نسبت به م .استكرده  دوار رانياز ا يكمتر گازدرصد  73 يژوئن سال جار

 .باشدمي bcm 25/5به  bcm  72/6كاهش از 

 و به افتهيدرصد كاهش  71ه ـقابل توج زانيبه م جاريسالتا ژوئن  هيدر دوره ژانو هي، واردات از روسبيترت نيبه هم

bcm 7/7 است دهيبا مدت مشابه سال گذشته رس سهيدر مقا. 

 LNG تاًمين ديبع جدامن

دوره وارد  نيدر ارا  bcm 11/5 به ميزان LNG حجم ترينبيش، ريخود با الجزا LNG مدتبلندقرارداد  تحت هيترك

اول  مهيوارد شده است كه نسبت به ن bcm 82/5 به ميزان قطر ازاسپات  LNG زانيم نيشتريحال ب نيا با. ه استكرد

 .دهدمينشان درصدي را  157 شيافزا 5211سال 

 .رسيد bcm 13/5 مشابه بهزمان  در مدت و هدرصد رشد كرد 177 زيمتحده ن االتيز اا هيترك LNG واردات

اين  .وارداتي تركيه از منابع جديد تأمين شده است LNGميليون مترمكعب از حجم  366، 5252اول سال  مهيدر ن

 .هستند اي، كامرون، مصر، نروژ و اسپاننهيگ ،و توباگو دادينيتر كشورها شامل

 .صادر كرد ونانيگاز به  مكعبمترميليون 526مدت  نيدر ا نيهمچن هيترك

 و بهشده درصد كمتر  8/6با مدت مشابه سال گذشته  سهيدر مقا يتا ژوئن سال جار هيدر دوره ژانو تركيهگاز مصرف 

bcm 6/57 است دهيرس. 
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 جی کوچیانترمینال ال از ی وارداتپترونت هند جهت افزایش دوبرابر انتظار

اين درحالي . انتقال گاز به منطقه منگلور را تكميل نمايد لولهخطبه زودي بتواند  كه جي اميدوار استانشركت پترونت ال

 زاجي كوچي نموده است تـا  اناي بر ترمينال واردات الاندازي و استفاده از اين خط حساب ويژهاست كه پترونت براي راه

 .كار خود را گسترش دهداين طريق بتواند حوزه و ميزان كسب و

يوگانا نـادا  . تكميل گردد(Gas Authority of India Ltd)به منگلور به زودي توسط اداره گاز هندلوله خطقرار است اتصال 

بـرداري از  ميـزان بهـره   ين خطاندازي ارود با راهار ميگويد انتظسخنگوي مدير عامل و از مديران اجرايي شركت پترونت، مي

 درصـد ظرفيـت اسـمي ارتقـا يافتـه و بـه دو برابـر ميـزان فعلـي           72 تـا 72 درصد فعلـي بـه   52جي كوچي از انترمينال ال

 .افزايش يابد

بـرده و سـال   سـر مـي   اندازي گرديده تا مدت طوالني در ركـود بـه  راه 5216جي كوچي كه در سال انترمينال واردات ال

درصد رشد ظرفيت واردات توانست ميزان فروش خود را به رقم 52ميليون تني با  2اي نخستين بار اين ترمينال گذشته بر

كننده كود و مواد شيميايي در منگلور پس از هاي توليدايشان در ادامه گفته است كه شركت. ميليون تن در سال برساند 1

باشـندچرا  مند به دريافت گاز از ترمينال كوچي ميينال كوچي عالقهكيلومتري انتقال گاز از ترم 777 لولهخطآماده شدن 

كنندگان گاز به شـمار  كه از عمده مصرف ONGC Mangalore Petrochemical Ltdو  MRPLهايي مانند كه شركت

حال نكته با اين  .نمايندمصرف مي طبيعيگازروند در منگلور حضور داشته و جهت توليد محصوالت خود مقادير زيادي مي

گردد و آنها در مشخص مي Gailقابل توجه آن است كه ميزان گازي كه بايد به فروش برسد توسط بخش بازاريابي شركت 

 . باشندكننده مياين خصوص تعيين

هاي هاي ديگري از جمله تامين گاز مورد نياز حمل و نقل در بخششركت پترونت عالوه بر عرضه گاز در اين ايالت فعاليت

گوينـد  مسئوالن شركت درخصوص تامين گاز مورد نياز مي. دهدوبي ايالت و همچنين توزيع گاز در شهرها را انجام ميجن

جهـت    Mobile Exxonهيچ محدوديت و نگراني وجود ندارد چرا كه آنها قراردادي بلندمدت براي خريد گـاز از شـركت   
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 لولـه خـط موقـع از  برداري بهها درباره بهرهها هنوز برخي نگرانيم تالشبا وجود تما .اندواردات گاز از استراليا منعقد نموده

 .انتقال گاز مورد اشاره وجود دارد

ريزي گرديده است و تاخير در تكميـل  برنامه 1118گويد كه اين پروژه در سال يكي از مقامات مرتبط در اين خصوص مي

مانند نفتـا   هاي جايگزين گرانبودن گاز و استفاده از سوختنس در دستر دليلبهباعث وارد شدن هزينه هنگفتي لوله خط

بخشي است كه بايد بـه  مربوط به  ،لولهخطعمده دليل تاخير در تكميل .  است شدهو سوخت ديزل براي مصارف صنعتي 

كه بـا  ايم وي همچنين گفته كه آموخته. ساخته شود Kasargoduدر  Chandragiriصورت زيرزميني در بستر رودخانه 

 .هاي خوب در پروژه هنوز كار به پايان نرسيده استوجود پيشرفت

جهـت  كـه  عقيـده دارنـد    لولـه خطكنندگان باشد كه احداثايالتي مي دارد بحث ماليات داخلموضوع ديگري كه اهميت 

كاهش يابد و براي اين موضـوع بـه ايالـت     استدرصد 12حاضر كنندگان به مصرف بايد رقم آن كه در حالترغيب مصرف

 .باشددرصد مي2كنند كه در آن ميزان ماليات تنها همسايه تاميل نادو اشاره مي
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 0202تا سال   درصدی سهم گاز در سبد مصرف انرژی هند 12افزایش 

(Ranganathan ) مـدير بازاريـابي شـركتGail وسيـع هنـد در جـهت ايجـاد  گذاريرمايهـسه عـلت اظهار داشـت، ب

طبيعي در سبد مصرف انرژي اين كشور تا هاي سازگار با محيط زيست، سهم گازهاي الزم براي مصرف سوختساختزير

از كل انرژي مصرفي در هند را تشكيل % 5/3، حدود طبيعي گاز حاضرحالدر . يابدميافزايش % 12حدود  5252سال 

در سبد انرژي طبيعي گازهند هم يكي از اهداف اين كشور را باال بردن سهم  وزيرنخست( Narendra Modi. )ددهمي

، زيستمحيطذكر نموده است تا به اين ترتيب از انتشار زياد كربن و آلودگي  5262تا سال % 12مصرفي، در سطح 

به ارزش چندين  هاييگذاريسرمايهافزايش گاز، وي اظهار داشت به منظور پاسخ به تقاضاي در حال . جلوگيري شود

 . انجام شده است و همچنين افزايش ظرفيت واردات گاز، لولهخطوطميليارد دالر در جهت گسترش شبكه 

او اضافه كرد، طي چند سال گذشته، دولت تصميماتي را اتخاذ نموده تا بتواند اكتشاف و توليد نفت و گاز را افزايش دهـد  

بـزرگ در   هايگذاريسرمايهاين آزادسازي و اصالحات، انجام . استو بازاريابي  گذاريقيمتدي بيشتر در امر كه شامل آزا

هنـد    گـازطبيعي لولـه خـط در حال حاضر، كـل شـبكه   . نمايدگاز را تسهيل مي لولهخطوطمايع و  طبيعيگازهاي ترمينال

با شروع به كار دو ترمينال . شوداداره مي Gailسط شركت كيلومتر آن تو 15222كه عمليات  طول داردكيلومتر  17222

در  تـن ميليون 61، ظرفيت تبديل مجدد به گاز هند، به (يكي در ساحل غربي و ديگري در ساحل شرقي)جي انجديد ال

رفيـت  آينده، ظ هايسالدر  Dabholشود با تكميل چهار پروژه توسعه ديگر در ترمينال مي بينيپيش. سال خواهد رسيد

ند، ـاز در هـ ـصرف گـازار مـا، بـرونـروس كـوع ويـر شيـوي گفت، در اث. در سال نيز بيشتر شود تن ميليون 32مذكور از 

هاي توليد برق و بخش. اي خورد و كاهش شديدي پيدا كردسابقههاي تجاري و حمل و نقل، ضربه بيدر بخش خصوصبه

هاي او اضافه كرد، استفاده از نيروگاه. در هند خواهند بود طبيعيگازاصلي  كنندگانمصرفكود شيميايي، همچون گذشته، 

با توجه بـه   تري در شبكه توليد برق خواهد شد،سبب ايجاد ثبات بيشبه ويژه در هنگام تغيير ناگهاني بار در شبكه گازي، 

 .باشدهاي تجديدپذير نيز در حال افزايش مياهداف دولت هند، استفاده از انرژي
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 جی به بخش خصوصی تایلندانارایه مجوز واردات ال

هاي خصوصي نيز مجوز واردات قيمت باالي برق و كاهش ذخاير داخلي گاز طبيعي سبب شده كه دولت تايلند، به شركت

مين گاز طبيعي براي توليد برق در تقريباً بطور كامل، انحصار تا  PTTشركت دولتي انرژي . گاز طبيعي مايع را اعطا نمايد

اما . كندجي مورد نياز خود را از طريق قراردادهاي بلند مدت خريداري ميانشركت مذكور ال. اين كشور را در دست دارد

 . جي دريافت نموده استاننيز اخيرا مجوز واردات ال Gulf Energy Developmentشركت خصوصي توليد برق 

دهد و نهايتا سبب كاهش جي، هزينه توليد براي مصرف كنندگان صنعتي را كاهش ميانمين الاين مجوزهاي جديد تا

تري توان برق را با قيمت پايين، ميجيانال آزاد يك مقام ارشد اين شركت گفت، با خريد. گرددهاي برق ميقيمت تعرفه

يو بفروش تيدالر بر هر ميليون بي 62/7يمت در حال حاضر گاز طبيعي را به صورت عمده با ق PTTشركت . عرضه نمود

حتي با هزينه تبديل مجدد به گاز . شوددالر معامله مي 7جي در آسيا با قيمت تك محموله، در حدود انرساند اما المي

 . پذير استتري امكانهم تهيه گاز طبيعي در بازار آزاد، با قيمت پايين

در حال حاضر قيمت گاز طبيعي توليد . بيني، باز هم افزايش يابدقابل پيشدر آينده  PTTرسد قيمت گاز به نظر مي

از يك سو . باشديو ميتيدالر بر هر ميليون بي 22/3دهد، از كل گاز مصرفي را تشكيل مي% 72داخلي تايلند كه حدود 

اي بجز افزايش حجم تايلند چارهتقاضا، روند افزايشي دارد و از سوي ديگر ذخاير داخلي، در حال اتمام هستند بنابراين 

المللي را هاي تمام شده بينقيمت برق براي مصارف صنعتي در تايلند، حتي از ژاپن كه باالترين نرخ. جي نداردانواردات ال

تايلند قرار است در سال . گيري سريع دولت براي مهار قيمت برق شده استرود كه اين امر باعث تصميمفراتر مي دارد هم

سازي با خصوصي. باشدمي 5218شش برابر بيشتر از واردات در سال  جي وارد كند كهانميليون تن ال 57ميزان  5267

جي، تايلند قادر خواهد بود كه از طريق عقد قراردادهاي تك محموله و كوتاه مدت، به يك بازار رقابتي رسيده و انواردات ال

 PTTشركت  جي دارد كه در مالكيتاناين كشور، تنها يك ترمينال واردات ال .تري دست يابدهاي پاييننهايتا به قيمت

 .از آن را اجاره نمايند بخشيجي، بايستي  انهاي خصوصي براي واردات الو شركت است
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 جیاناولین قرارداد گازی در چین بر اساس فرمول قیمتی مبتنی بر ال انعقاد

اولين . به امضا رسيد الملليبين هايقيمتمبتني بر  جيانالبراي اولين بار در چين، دو قرارداد فروش  جواليماه در 

و دومين قرارداد در  جيانالهزار تن  622جهت عرضه ساالنه  ENNو  BPجوالي بين دو شركت  1قرارداد در تاريخ 

. براي مدت دو سال به امضا رسيد جيانالهزار تن  322يل براي تحو Foran LNGو  BPجوالي بين شركت  51تاريخ 

بعالوه عدد ثابت در   JKMدر شمال شرقي آسيا يعني  جيانالفرمول قيمتي در اين قراردادها شاخص قيمتي اسپات 

طالعات آن لحاظ گرديده است، اما ا يوتيبيميليوندالر به ازاي هر  5اين عدد براي قرارداد اول . نظر گرفته شده است

 . براي قرارداد دوم وجود ندارد

شود كه قبالً ، يك پديده جديد در بازار گاز چين محسوب ميجيانالجهاني  هايقيمتبر اساس  جيانال گذاريقيمت

 722در اين راستا شركت نفت و گاز هند قراردادهاي . در بازارهاي ديگر انجام شده و در بازار آسيا هم رو به افزايش است

 Gailدر روز با شركت  مكعبمتر هزار 322و همچنين قرارداد  Hindustanدر روز با شركت نفتي  مكعبمترهزار  122و 

همچنين قراردادهاي مشابهي در سواحل . امضا كرده است WIMبر اساس شاخص قيمتي هند غربي پالتس موسوم به 

 . منعقد گرديده است JKMني بر شاخص قيمتي شرقي استراليا براي مصارف پايين دستي با فرمول قيمتي مبت

دالر به ازاي  5بعالوه ( شامل احجام بلندمدت و اسپات) وارداتي  جيانالتركيبي  اكثر قراردادهاي چين بر اساس هزينه

ت مبتني بر نف هايقيمتو تبديل مجدد آن به گاز  و يا بر اساس  سازيمايعهاي جهت پوشش هزينه يوتيبيميليونهر 
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از بسياري  جيانالبدست آمده براي فروش  هايقيمتاند كه باعث شده است منعقد شده  JCCشاخص برنت و يا

گاز در ماه جوالي  يوتيبيميليونبراي مثال قيمت يك . باشد ترگران JKMمبتني بر فرمول قيمتي  دارمدتقراردادهاي 

آيد در صورتي كه اين عدد با دالر بدست مي 17/6د برابر با درص 2/16با فرمول قيمتي مبتني بر قيمت نفت با شيب 

ه ازاي هر ميليون ـدالر ب 871/1تالف ـود كه اخـشدالر محاسبه مي 236/5عدد  JKMفرمول قيمتي مبتني بر شاخص 

ر شاخص نهايي چين، امضاي قراردادهاي خريد و فروش گاز مبتني ب كنندگانمصرفبه اعتقاد . دهدرا نشان مي يوتيبي

JKM تواند روند جديد در بازار داخلي چين ايجاد نمايد بويژه اينكه اين شاخص قيمتي با كاهش تقاضا براي گاز به مي

جوالي امسال  58در تاريخ  JKMميانگين شاخص . گيري كرونا ويروس، با افت شديد مواجه شده استدليل شيوع همه

سال گذشته  يوتيبيميليوندالر براي هر  211/2بوده كه در مقايسه با عدد  يويتبيميليوندالر به ازاي هر  817/5برابر با 

و ارتباط آن با  خامنفتاز  جيانگذاري القيمت هايفرمولاما بايد در نظر داشت جداسازي . حدودا نصف شده است

 . د اين روند ادامه داشته باشدرواي رو به افزايش است و انتظار مي، بطور فزآيندهجيانالمللي البين هايقيمت

براي قراردادهاي جديدي كه بازار با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه  JKMبه گفته منابع بازار، فرمول قيمتي مبتني بر 

با توجه به شرايط حاكم بر بازار گاز كه فروشندگان قدرت مذاكره كمتري دارند بايد . گيرداست مورد استفاده قرار مي

اين در حالي است كه فروشندگان قراردادهاي مبتني . بود جيانالجهاني  هايقيمتبر اساس  گذاريقيمتاهد بيشتر ش

البته بايد توجه داشت چنانچه . دهند اما واقعيت بازار آن است كه بازار، بازار خريداران استبر نفت را ترجيح مي

توانند از مكانسيم عرضه كنند مي دستيپايينو به خريداران را از بازارهاي اسپات تهيه نمايند  جيانالفروشندگان 

 . آن نيز منتفع شوند الملليقيمتهاي بينمبتني بر  جيانالگذاري قيمت

ملي نفت اين كشور ممكن است از اين روند نوظهور  هايشركتاصلي گاز در چين مانند  كنندگانعرضهشايان ذكر است 

نيز  جيانالهاي مربوط به واردات شتر قراردادهاي آنها مبتني بر نفت بوده و نوعاً هزينهدر چين تبعيت نكنند زيرا كه بي

 .   است جيانالاسپات  هايقيمتگردد به گونه اي كه قيمت نهايي به مراتب  بيشتر از ها لحاظ ميدر قيمت
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 های اروپایییاز  ساخت پروژه خط لوله گاز بالتیک به شرکتواگذاری قرارداد تأمین نیروی کار مورد ن

سه شركت نفت و گاز اروپايي براي تأمين نيروي كار مورد نياز براي ساخت پروژه خط لوله گاز بالتيك قراردادهايي را 

ردر مستق EKO-INWEST مستقر در آبردين و  Fulkrumمستقر در نروژ،  Nova Peopleهايشركت. اندمنعقد نموده

گذاري دريايي و تأسيسات ساحلي پروژه، هاي مساحي، ساخت و بازرسي در عمليات لولهلهستان، براي پشتيباني از فعاليت

 .پرسنل متخصص مورد نياز را فراهم خواهند نمود

ه گاز به دانمارک، لهستان و سوئد اجازه دسترسي مستقيم ب( كيلومتر 822)مايل  258پروژه خط لوله بالتيك  به طول  

 .نمايدتر ميدهد و لهستان را به هدف خود براي تبديل شدن به هاب گازي اروپاي شرقي نزديكدرياي شمال نروژ را مي

 88/1بيني شده قرار است با هزينه پيش( ميليارد متر مكعب 12)ميليارد فوت مكعب در سال 626اين پروژه با ظرفيت 

نمايند كه لهستان و دانمارک عمليات ساخت اين پروژه را تأمين مالي مي. برسد به اتمام 5255ميليارد دالر در اواخر سال 

 . گرددميليون دالر از اتحاديه اروپا أخذ مي 576بخشي از آن به مبلغ 

Gaz-System S.A   اينچ از تأسيسات ساحلي در 63مسئول خط لوله Pogorzelica لهستان تا Faxe  در دانمارک

 .نمايدمتصل مي Europipe خط لوله را با گذر از دانمارک به Energinetاست، جايي كه 
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 Outlook 2021ها پیرامون بینیروند تغییرات و پیش: گزارش ویژه

 اقدام كي شهيمه بلندمدت و مدتانيم مدت،كوتاه يبرا تصويرسازي آينده اين بازار و تهيه روند تغييرات بازار انرژي 

-تيفعال بر ياگسترده راتيتأث COVID-19 ريگهمه يماريب به يجهان واكنش از يناش يكنون عيوقا .است زيبرانگچالش

 اطالعات دارها .ها را دشوارتر كرده استبينيگذاشته كه پيش يانرژ يبازارها ژهيو به و ،يكل طور به كالن ياقتصادهاي 

 فشرده يداخل يبررس كي ،(AEO2021) 5251فرآيند تهيه چشم انداز  ها درچالش نيا عرف يبرا( EIA) امريكا يانرژ

در اين گزارش كه  .كند ييشناسا رد،يگ قرار توجه مورد Outlook2021 هيته هنگام ديبا كه را ياصل موارد تاه داد انجام

دنظر قرارگرفته و همچنين عدم م بازار مدتكوتاه و يفعل طيشرا يسازگار يبررسمنتشر شده است،  5252 در اوت

هاي صنعت، اين گزارش شامل بخش. مدت نيز مطالعه شده استگيري بلندهاي تصميمقطعيت شرايط و محدوديت مدل

اي از قسمت گاز طبيعي باشد كه به خالصهنيروگاه برق، ساختمان، حمل و نقل، نفت و گاز، پتروشيمي و ذغال سنگ مي

 :جي خواهيم پرداختانو ال

 گاز طبیعی 

 (0202-0202)مدت کوتاه

عظيم بر روي  شوک كي اول درجه درجي انبر بازار گاز طبيعي و ال COVID-19 بيماري كاهش يبرا تالش اثرات

در  گاز يتقاضا مورد در نانياطم عدمبنابراين . جي شديدتر بوده استانبر روي ال ريتأثالبته اين  وبه وجود آورد  قاضات

 .تفسير خواهد شد عرضه در نانياطم عدم به قطعاً ونادوره پساكر

 نيا و متكي است ينقد اتانيجر از يناش هيسرما بر سهام صاحبان حقوق و وام تكيه بر يجا به يعيطب گاز و نفت صنعت

چرا  دهكر ديتشد و عيتسر را روند نيا يكنون ياقتصاد ركود. ه استبود محدود زين بازار يفعل تالطم از قبل يحت هيسرما

 هستند دسترس در كمتر يخارج منابع رايز اندپيدا كرده يداخل منابع به يشتريب يوابستگ نفت و گاز دكنندگانيتول كه

 .هاي بازده بسيار باالتري در مقايسه با گذشته دارندنرخ اي

درصدي  62فرض كاهش يو، با تيميليون بي/ دالر 5 كمتر از، با توجه به كاهش قيمت هنري هاب به 5252بررسي سال 

به دليل _درصد كاهش در سه ماهه سوم اين سال  3و  5252ها در سه ماهه دوم هاي حفاري، كاهش سكوها و چاهفعاليت

 . انجام خواهد شد_ پايين رفتن بي سابقه قيمت نفت

 (0200-0202)مدت مدت تا بلندمیان

 و مدتكوتاه در ي گاز طبيعيتقاضا اگرچهياد است زيرا ها بسيار زاحتمال افزايش قيمت ي بايد گفتعيطب گازدرخصوص 

 .داشتروندي نزولي خواهد  نفت ديتول كاهشبه دليل  زين همراه گاز ديتولوليكن در مقابل،  خواهد يافت كاهش مدتانيم

كا در پي افزايش خواهد بود چرا كه هر نوع افزايشي از سوي بازيگران اصلي توليد گاز امري صفرتوليد خالص گاز تقريبا  اثر

 همان بهگذارند، مي ريتأث نفت يتقاضا يي كه برهاينگران ن،يا بر عالوه. ها  با كاهش توليد گاز همراه خنثي خواهد شدقيمت

 نامشخص كامالً بلندمدت و مدتانيم در جيانال يبرا يالمللنيب يتقاضا . نيز حائز اهميت هستند يعيطب گاز يبرا اندازه

 (.است بيني بودهنيز،  تا حدود زيادي غير قابل پيش COVID-19 مهار اقدامات ريتأث از قبل يحت) است و غير قطعي 

 گاز متيقبه  توجه باآمريكا  آينده يعيطب گاز حجم ،گازي منابع به يدسترس مورد در ينگران به غير از  ن،يا بر عالوه

تقاضا  است ممكن كه آنجا از. شوديم نييتع روگاهين و عتنص ساختمان، يهابخشو در ارتباط مستقيم با تقاضاي  يعيطب

 رييتغ بلندمدت و مدتانيم مدت،كوتاه در COVID-19 كاهش اثرات بيماري يهاتالش جهينت در و بخش سه هر در

 .است نامشخص امريكا يداخل گاز مصرف شيافزا و يعيطب گاز متيقآينده  كند،



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 جیانال

 (0202-0202)مدت کوتاه

 االتياجي انال كنوني صادرات بر COVID-19 كاهش بيماريانجام شده براي  اقدامات از يناش يجهان و يداخل راتيثتا

 بازار در جيانال عرضه وفور ،يعيطب گاز يبرا يالمللنيب يتقاضا كاهش خام، نفت متيق ديشد افت. گذارديم ريتأث متحده

-محمولهكنسل شدن . است شده متحده االتيا ازجي انهاي المحموله ارسال لغو به منجر همراه گاز ديتول افت و يالمللنيب

 روز در در مكعب فوت ارديليم 7.3 به هيژانو در روز در مكعب فوت ارديليم 8.1 ازجي باعث شد تا صادرات انهاي ال

به مقدار  5251يمه دوم سال در ن متحده االتيا جيانال صادرات دارد انتظار EIA اگرچه. كاهش يابد 5252 سپتامبر

 در ينيبشيپ با سهيمقا در مدتانيم در را جيانال صادرات توانديم بازار داريپا اثرات اماپيش از بروز پاندمي اخير برسد، 

 .كامال تغيير دهد 5252انداز چشم

 دوم ماهه سه در كايآمر جيانلا صادراتي منتج به كاهش گذارمتيق نامطلوب يفضا و گاز يجهان ي پايينتقاضا از يبيترك

جي از اني الهامحموله كنسل شدن براساس عمدتا جيانال صادرات ينيبشيپ در كاهش. خواهدشد 5252 سال سوم و

 اوت ماه در محموله 72 و ژوئن در محموله 66 تا 62 كه حاكي از اين است هاگزارش. عنوان شده است پيش خريداري شده

بيني براي ، پيشاست زييپا در مضاعف ضعف دهنده نشان سلفبازار جهاني براي قراردادهاي  متيق كه يلحا در .نداهشد لغو

 .باشدمي روز در مكعب فوت ارديليم 6.7پاييز 

 جی انال

 (0200-0202)مدت مدت تا بلندمیان

 يهامتيق و صادرات بالقوه تيظرف تابعي از  متحده االتيا جيانال صادرات سطح ينيبشيپ ،5252 تا 5255 سال از

 يصادرات تيظرف رودنمي انتظار ،جيانال صادرات ساتيتاس ساخت يبرا يطوالن زمان ليدل به. خواهد بود نفت يالمللنيب

 5251 سال انيپا تا ديبا شده يزيربرنامه يهاتيظرف شتريب و باشد وجود داشته 5252 سال از اي پيشنشده يزيربرنامه

 مدت هستنداعالم شده بسيار طوالني يرهايتاخ اي اندشده لغو قبالً جيانال صادرات يشنهاديپ پروژه نيچند. دنشو ليتكم

 .نددهيم كاهش را 5252 سال تا شده ينيبشيپ يصادرات تيظرف كل احتماالً واملع نيا و
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 مظفری -برکه -آریانا -پهلوانی -تمیزی: هاخانم: همكاران این شماره        

 قنبری -بهشتی -نژاداکبر -اکبری: 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  


