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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین
 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 3/80/3111 – 31شماره 

  :شماره ایندر       

   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

  جيانهای قدیمي الظرفيت توليد کارخانه افزایشتصميم الجزایر برای 

 بازارهای جهاني طي ماه سپتامبرروند قيمت گاز در 

 عمانگازی غزیرآغاز توليد در ميدان 

 جي آمریکا انترین مشتری الژاپن بزرگ 

 جي و کراچي الکتریکانهای پاکستان العقد قرارداد تامين گاز ميان شرکت 

 ریزی برای شروع ارسال گاز آذربایجان به اروپابرنامه 

 د اجرای پروژه  ـتمدیMagnolia LNG  مـقررات انـرژی آمریکا،  اداره تنـظيمتوسط

 سال  5برای 

 در سه ماهه سوم سال  نواتکاز تاسيسات روسيه طبيعي افزایش توليد گاز 

 مدت واردات گازراهبرد ترکيه در تمدید قراردادهای بلند :گزارش ویژه بازار 

 مخانفتهای جهاني  قيمت 
 

 

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

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

 
 

 

 برنتنفت  (JKM)*رق آسیا شمال ش *اف هلندتیتی نایمكس -هاب هنری 

 44/2 19/4 19/3 72/7 سپتامبر

 23/2 34/3 81/2 34/7 اوت
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 محموله  های تک قيمت

 نوامبر راماه تحويل در براي  (JKM)جي آسيا انال محمولهتک، شاخص قيمت 7474 اکتبر 94در تاريخ موسسه پالتس 

 نوامبرشود اين شاخص براي نيمه اول و دوم ماه بيني ميپيش. ارزيابي کرده است يوتيدالر در هر ميليون بي 155/1

 . يو باشدتيدالر در هر ميليون بي 51/1و  171/1تيب تر به

هاي سردي هوا و عدم  دليل نشانه که به خواهد بوديو تي هر ميليون بي دالر در 592/4نوامبر براي ماه نيز  TTFشاخص 

  .ته استنسبت به ارزيابي قبلي افزايش داش ،جي اسنويچ نروژانتاسيسات الجي امريکا و  ان اطمينان از توليد ال

 TTFبا شاخص سنت  1با اختالف  ي ماه نوامبربرا (NWE)پالتس شاخص قيمت گاز در شمال غرب اروپا  برآوردطبق 

( F0B GCM)جي خليج مکزيک  ان محموله ال شاخص قيمت تک خواهد بود و يوتي دالر در هر ميليون بي 252/4 معادل

 . ارزيابي شده است يوتييدالر در هر ميليون ب 9/4نوامبرماه تحويل در براي 

 

 
 

 

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

 جیانهای قدیمی الظرفیت تولید کارخانه افزایشتصمیم الجزایر برای 

فعلي توليد دو رساني، ظرفيتروزهاي ارتقا و بهدر نظر دارد از طريق اجراي پروژه( Sonatrach) الجزاير شرکت سوناتراک

که  استشرکت اين مطلب به نقل از يک مقـام رسمي اين . اسمي اوليه برساندجي خود را به ظرفيتانکارخانه قديمي ال

باشد در معرفي بخش فرايند سوناتراک مي اين مقام مسئول که رييس. ژاپن اعالم شد 7474کنندگان در کنفرانس مصرف

در  سه واحد آنجي در اختيار دارد که انکارخانه توليد ال چهارشرکت دولتي سوناتراک،  ،شرکت متبوع خود افزوده

Arzew و يـک واحـد در Skikdaاستتن ميليون 2/74جي در الجزاير انکه ظرفيت کلي توليد الضمن اين. اندواقع شده 

 9159و  9125هاي که به ترتيب در سال  GL2Zو GL1Zهاي با نام Arzewهاي مورد اشاره در واحد از کارخانهاما دو 

هاي ايجاد شده قادر نيستند با ظرفيت واقعي خود فعاليت نمايند و در واقع با دليل محدوديتاند بهکار نمودهشروع به

 .باشندظرفيت کمتري در حال توليد مي

گذاري براي نوسازي و بهسازي سوناتراک براي اطمينان از توليد پايدار و با حداکثر ظرفيت، پروژه سرمايه همين اساس، بر

الجزاير  ،پالتسهاي براساس داده. رفيت اسمي تعريف نموده استظرسيدن به  و GL2Zو GL1Zهاي سيسات کارخانهات

ظرفيت اسمي توليد اين کشور % 14اين ميزان حدود  جي صادر نموده است کهانال تنميليون 97تنها  7491در سال 

 . جي اين کشور طي چند سال گذشته در همين سطح بوده استانذکر است که ميزان صادرات الباشد الزم بهمي

جي صادر نموده درحالي انتن الميليون 5/5تاکنون  7474دهد الجزاير از ابتداي سال نشان مي پالتسهاي بررسي داده

کارخانه  ابتدا قرار بود که. تن در سال از ژانويه تا ژوئيه بسته بوده استميليون 4با ظرفيت  Skikda LNGارخانه که ک

Skikda LNG  اي رخ داد اي تعطيل گردد اما در ماه فوريه حادثههاي دورهماه جهت انجام تعميرات و سرويس 7به مدت

سوناتراک تصميم گرفت به جاي تغيير و جايگزيني توربين آن . انه شدهاي کارخديدن و خرابي توربينکه منجر به آسيب

ماه به طول بيانجامد و  95را تعمير نمايد چرا که براساس برآورد انجام شده جايگزيني توربين در بهترين حالت ممکن بود 

 .گرديدطوالني مدت توليد کارخانه مي توقفاين امر منجر به 

باشد تا مي Skikdaجي در اني جديد بارگيري الدر حال نصب اسکله Skikda LNG کارخانه آن است کهديگر  نکته

فقط  Skikda LNGکارخانه  حاضرالـدر ح. نمايد بارگيري تربزرگ هاييـکشتجي را بر روي اناين اسکله بتواند ال

اسکله جديد  .بپذيردباشد جي ميانمکعب المتر 24444 جي را که ظرفيت آنها کمتر ازانکوچک ال هايکشتيتواند مي

-متر 774444با ظرفيت باال تا بر  جيانالهاي کشتيسازد تا توليد خود را به حداکثر برساند و اين کارخانه را قادر مي

جي مانند آسيا براي اين کارخانه قابل انانداز رسيدن به بازارهاي دور المکعب را نيز دريافت کند و به اين ترتيب چشم

 .  باشدصور ميت

 
 0202 اکتبر Platt’s، 9: منبع

 گاز در بازارهای جهانی طی ماه سپتامبرروند قیمت

بود که نسبت بـه   يوتيبيميليوندالر در هر  72/7طور متوسط متحده در ماه سپتامبر بهاياالت هابهنريقيمت : آمریكا

سـپتامبر   77در  هابهنريقيمت  کهطوريبهزيادي داشت در ماه سپتامبر نوسان  هاقيمت. درصد کاهش يافت 3ماه اوت 

خنک شـدن   دليلبهرمايشي، ـاضاي سـش تقـکاهش قيمت عمدتا ناشي از کاه.رسيد يوتيبيميليوندالر در هر  53/9به 

ي جـ انال مختلـف  هـاي ترمينـال داشت در ـگهـعمير و نـمليات تـطع برق و عـق دنبالبـهوراک ـاي خـهوا و کاهش تقاض

 اهش قيمت ـه کـيز بـالي، نـورا و سـل هايانـوفـطس از ـکزيک، پـليج مـاز در خـبازيابي در توليد گ .بود متحدهاياالت
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 دالر در هر 7االي ـه بـبحده ـمتاياالتاز ـگ آتي هـايـيمتـقامبر، ـاه سپتـم رـ، در اواخحالاينا ـب .رده استـکمک ک

 علـت بـه اختالل دوباره در توليد گـاز   چنينهمو  خوراکگازافزايش تقاضاي  دليلبهه است که فزايش يافتا يوتيبيميليون

 .است هطوفان گرمسيري بتا بود

دالر در هر  19/3متوسط به  طوربهه ـذشتـاه گـسبت به مـدي نـدرص 31ش ـزايـا افـب هلند افتيتي قيمت: اروپا

دالر در هر  4مشکالت مربوط به عرضه گاز و آب و هوا، از مرز  دليلبهدر سه نوبت در ماه سپتامبر رسيد و  يوتيبيميليون

کاهش توليد برق از ير، ـاخ ايـهانـطوف پيدر متحدهاياالتدر  سازيتاسيسات مايعتعطيلي  .عبور کرد يوتيبيميليون

عرضه گاز  دهايي را از کمبونگرانيروژ ـاز نـگ يهـاسـاختزيـرير ـعمـليات تـمـا و عـدر اروپاي و بادي هاي هستهنيروگاه

 سوزيآتشنشت گاز و  دليلبهيز ن نروژ Equinor’s Melkoeya جياناله ـانـارخـک.در اروپا به همراه داشته است

 .داردميتعطيل شد، که احتماالً تأسيسات اين کارخانه را در طول ماه اکتبر خارج از خط نگه 

بود  يوتيبيميليونر ـدالر در ه 19/4توسط ـم طوربه سپتامبراه ـمدر  (JKM) آسيا جيانالاب ـه يمتـق: آسیا

 .رسيد يوتيبيميليون دالر در هر 45/1سپتامبر به باالترين سطح  75و حتي در  (نسبت به ماه قبل درصدي 31افزايش )

، اين مدتدر  .وده استـيمت بـش قـزايـاف لـليداالً ـتمـاح متحدهاياالتراليا و ـاست گورکن قطع برق در تأسيسات

 .انددادهزايش ـرا اف جيانهاي المحمولهتکقاضا براي ـزمستان ت با آماده شدن براي فصلآسيا  شرقيمالـشداران ـريـخ

براي فصل  آماده شدنبا  آينده ماهدر  رودميتظار ـان. شودبيني ميپيشنرمال حد ، در شمال چين دماي کمتر از ويژهبه

 اختالف قيمت بين شودبيني ميعالوه بر اين پيش .نيز مورد حمايت قرار بگيرند JKMهلند و  افتيتي زمستان، قيمت

 ازـگ يمتـقت از ـايـه حمـب واندـتيـه مـدهد ک افزايشآمريکا را  جيانآسيا براي التقاضاي ، JKMو هابريـهن

از  متحدهاياالتگاز در هاي قيمتمشهود است،  هـاي آتيراردادـق ازکه  طورهمان. ايدنمکمک  اکتبر ماهدر  متحدهاالتـاي

 ماه نوامبرتحويل  براي يوتيبيميليوندالر در هر  15/7به  براي تحويل در ماه اکتبر يوتيبيميليوندالر در هر  94/7

 .رسيده است
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  غزیر عمان گازیمیدانآغاز تولید در 

در عمان را چندين ماه  59بلوک  -(Ghazeer)غزير گازيميدان، توليد در آن شرکايو  BPخبرگزاري رويترز،  گزارشبه

. مدار توليد شد وارد 7492، در سپتامبر (Khazzan)، خزان59اولين فاز توسعه بلوک . اندکردهزودتر از برنامه اوليه آغاز 

هزار بشکه  51و بيش از  طبيعيگاز مکعبفوتميليارد 1/9از اين بلوک به روزانه توليد  کلي ظرفيت رودميتظار ـان

و گاز عمان  نفت مليشرکت اين پروژه سهم دارد و  درصد در 54، 59بلوک  برداربهرهبه عنوان  BP .برسد همراهميعانات 

با  7442از سال  BP تـه شرکـر است کـه ذکـالزم ب.تيار داردـگر را در اخـدرصد دي 94 درصد و پتروناس مالزي 34

مربع، در بخش باالدستي کيلومتر 7514با وسعت  59در بلوک (  (EPSAامضاي قرارداد مشارکت در توليد و اکتشاف

. دـضا شـام 7493در سال  59وک گاز و تأييد توسعه پروژه خزان در بلهاي فروشنامهموافقت .عمان حضور داشته است

مربع ديگر به قرارداد اضافه و مرحله کيلومتر 9444د و ـرديـالح گـاص 59لوک ـراي بـور بـ، قـرارداد مـذک7495در سال 

 .دوم توسعه، معروف به غزير نيز در قرارداد گنجانده شد
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 ریكا جی آمانترین مشتری الژاپن بزرگ

ترين بزرگدر سپتامبر سال جاري، اين کشور که . جي آمريکا شدانخريدار ال ترينبزرگبراي دومين ماه متوالي، ژاپن 

 ادرات ـميزان ص چنينهم. جي از آمريکا وارد کرده استانمحموله ال پنجباشد تعداد هان نيز ميـجي در جانواردکننده ال

. محموله بيشتر، افزايش يافته است 7يک دوره کاهش در تابستان، در اين ماه با صادرات  جي آمريکا به چين پس ازانال

است که اين کشور در کل  حـاليدرن ـاي. افته استـزل يـمحموله تن چهاربه  جنوبيکرهآمريکا به  جياناما صادرات ال

 .شودمحسوب مي( 7495پس در سال نه سابينبا ارسال اولين محموله از پايا)واردکننده ال ان جي آمريکا ترين بزرگ

جي آمريکا انهاي اصلي صادرات الجي از پايانهانمحموله ال 47هاي آماري پالتس، در ماه سپتامبر تعداد طبق داده

تأثير گذاشته،  متحدهاياالتهاي سهمگين که بر ميزان توليد در سواحل خليج رغم وقوع طوفانبارگيري شده است که علي

زنند به دليل وقوع طوفان، بارگيري بيش از تخمين مي گرانتحليل. دهددرصدي نسبت به ماه قبل را نشان مي 72شد ر

 تاکنون مي ماهشود اين مقدار، کمترين لغو از گفته مي. يا با تأخير انجام شده و يا لغو گرديده استجي انالمحموله  93

شود با اتمام فرآيند تعمير و نگهداري مي بينيپيش .شوددر آمريکا تلقي ميجي انباشد که نشانه بهبودي صنعت المي

 Sempra Energy's تأسيسات در ديتول يريسرگدر مريلند و از  Dominion Energy's Cove Pointتأسيسات 

Cameron LNG جي آمريکا افزايش انتوليد ال ،اوتاواخر ماه  در طوفان لورا بيآسناشي از  يلي، پس از تعطانايزيدر لوئ

جي انالهاي اسپات گذاري محمولهکه معيار قيمت، JKMبا  TTFشاخص  هايقيمتتفاوت به دليل عالوه بر اين  .يابد

در  .ويت شودـتق جاريلاـساييز ـريکا در پـآمجي انالصادرات  اين احتمال وجود دارد که ،آسياست شرقيشمالدر 

سنت براي هر  43زان ـبه مي TTFاخص قيمتي ـاس شـبر اس آمريکاخليجل ـجي از سواحانصادرات ال بکنت حاضرحال

 حاضرحالبايد در نظر داشت در  .باشديو ميتيسنت در هر ميليون بي 51برابر با  JKMيو و براي شاخص تيميليون بي

و لذا فضاي خوبي براي کسب سود در  گيردجي آمريکا مورد استفاده قرار مياندرصد از کل ظرفيت صادرات ال 54تنها 

 .اين صنعت براي آينده وجود دارد
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 الكتریککراچیجی و انهای پاکستان الگاز میان شرکتعقد قرارداد تامین

. به امضا رسانيد يکالکترکراچيبا شرکت پاکستاني  طبيعيگازجي قراردادي جهت تامين انشرکت دولتي پاکستان ال

مگاواتي شرکت  144جي براي مصرف نيروگاه اناز ال گازتامينجي موظف به انطبق اين قرارداد شرکت پاکستان ال

خواهد اندازي راه 7479که اولين واحد آن تا ماه مارس  است برق توليدواحد  دواين نيروگاه شامل . است الکتريککراچي

از  مکعبفوتميليون 91روزانه جي انشرکت پاکستان ال. شروع بکار خواهد کرد 7479مبر و واحد دوم نيز در نواشد 

اين . جي خود را به گاز تبديل و با هدف توليد برق قابل اتکا براي شهر کراچي تحويل اين نيروگاه خواهد دادانذخاير ال

 .ي قرار دارد، دريافت خواهد کردکراچ Qasimکه در بندر  FSRUجي خود را از طريق تاسيسات انشرکت ال

 

  1212اکتبر  ،Offshore-energy:منبع

 ریزی برای شروع ارسال گاز آذربایجان به اروپا برنامه

ريزي براي برنامه ، BP ، شرکت بزرگ نفتيباغقرههاي نظامي در مورد منطقه ها در مورد درگيريبا وجود افزايش نگراني

ارمنستان و آذربايجان از زمان جنگ ). از آذربايجان به اروپا را تا پايان سال تأييد کرده است طبيعيگازشروع حمل 

راي متوقف کردن ـديپلماتيک ب الملليبين هايتالشاند، که باعث درگير بدترين نبردها بر سر قره باغ بوده 9119-9114

 شي از ـخـب لولهخطن ـ، ايباشدمي  Trans Adriatic Pipeline (TAP)لولهطـخامدار ـسه BP .(ها شده استريـدرگي

  .آذربايجان به اروپا طراحي شده است دنيزشاهاست که براي صادرات گاز از ميدان دريايي  جنوبيگازپروژه کريدور 
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 ت در ماه نوامبر صور Snam Rete Gas ساخته شده توسط لولهطـخصال ـاتو  TAP اندازيراهراحل ـشود که مه ميـگفت 

راي شروع ـهايي را بـراحل نـه مـدهد کيـازه مـاج دنيزشاهنسرسيوم ـاين مرحله به ک" ،BPبنابر اعالم  .خواهد گرفت 

 ازـگ.ندـي کـط 7474ايان سال ـتا پ -ريزيمطابق برنامه -از آذربايجان به مشتريان در ايتاليا، يونان و بلغارستان گازعرضه 

شود و به منظور دوم آذربايجان در درياي خزر تأمين مي دنيزشاهاز ميدان عظيم  دالري لياردمي 44با هزينه  جنوبيکريدور

 5کامل تکميل شده است، ترکيه  طوربهکه  جنوبيکريدوراز  .کاهش وابستگي اروپا به انرژي روسيه احداث شده است

ميلياردمترمکعب براي اروپا در نظر  94که اليميلياردمترمکعب در سال گاز اضافي از آذربايجان دريافت خواهد کرد، درح

 .گرفته شده است
 

 0202 اکتبر offshore engineer، 41:منبع

 سال  5برای  توسط اداره تنظیم مقررات انرژی آمریكا  Magnolia LNGاجرای پروژه  تمدید

اين تمديد، . موافقت کرد 7475تا سال  Magnolia LNGساله پروژه  1کميسيون تنظيم مقررات انرژي آمريکا با تمديد 

 وسيلهبه لولهخطوطساخت  چنينهمو  Glenfarneگروه  توسطتاسيسات صادراتي  و سازيمايعهاي ساخت دستگاه

د قبلي که اداره تنظيم مقررات براي اين پروژه عمو .شودرا شامل مي  Kinder Morgan Louisiana LLCشرکت 

 .استه بود 7479آوريل  91تعيين کرده بود، 

ه اداره مقررات اعالم نمودند که به زمان بيشتري نياز دارند چرا که وضعيت ـروژه، بـاخت پـا سـرتبط بـاي مـهرکتـش

 بينيپيش ونشده  آغازمليات ساخت هنوز ـع. شده است پروژه دهندگانتوسعه، مانع از پيشبرد کار توسط منتظره بازارغير

  Lake Charlesدر  کهروژه ـن پـاي. انجام گيرد 7479، در سال ذاريـگايهـسرمراي ـهايي بـن گيريصميمـتشود مي

توسعه داده شود ولي اين شرکت، پروژه را به يي استراليا سازيمايعدر ابتدا قرار بود توسط يک شرکت واقع شده لوييزيانا 

 . باشدآن در نيويورک مي دفتر مرکزياست که  خصوصي شرکت Glenfarneشرکت . واگذار نمود Glenfarneگروه 

اداره تنظيم مقررات . جي توليد خواهد نمودانال تنميليون 5/5ساالنه  Lake Charlesو صادراتي سازي مايعترمينال 

براي  لولهخطپروژه ساخت  Kinder Morgan تابعهشرکت .با انجام اين پروژه موافقت کرده بود 7495امريکا درسال 

تاسيسات لوييزيانا دومين  .نمايدرا اجرا مي Lake Charlesبه  طبيعيگازدر روز  مکعبفوتلياردمي 4/9انتقال روزانه 

جي اناين شرکت،  تاسيسات تگزاس ال. يابدميتوسعه  Glenfarneجي خواهد بود که توسط  گروه انترمينال صادرات ال

 تنميليون چهاراين تاسيسات روزانه . دهديـوسعه مـ، تهاي تابعه خودکي از شرکتـي هـوسيل بهرا نيز  Brownsvilleدر 

 .باشدمي Brownsvilleده در  ـهاد شـپروژه پيشن سهات مذکور، يکي از ـاسيسـت. مودـواهد نـوليد خـجي تانال
 

 0202اوت  KallinishEnergy، 02: منبع

 در سه ماهه سوم سال نواتکاز تاسیسات روسیه طبیعی افزایش تولید گاز

سال جاري  طي سه ماهه سوم گازدرصدي را براي توليد 1/4رکورد ( نواتک)کننده مستقل گاز روسيه ترين توليدزرگب

مکعب مترميليارد 93/91در دوره مذکور به اين شرکت طبيعي کل توليد گاز. ، ثبت نمودنسبت به مدت مشابه سال گذشته

سپتامبر،  34تا  7474در سال  نواتکطبيعي ل توليد گازک .ده استمکعب بومترميليارد 39/95در سال گذشته،  که رسيد

، اندکي افزايش (مکعبمترميليارد 55/11با ) 7491مکعب بوده که نسبت به همين دوره در سال مترميليارد 29/15ميزان 

 از % 5/4ب بوده که مکعمترميليارد 15/95اري، مجموعا ـجطبيعي در طي سه ماهه سوم سالحجم فروش گاز. داشته است
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ه ـلي روسيـازار داخـدر باين شرکت گاز فروش .بيشتر بوده است( مکعبمترميليارد 2/95با ) 7491سه ماهه سوم سال 

مکعب در طي همين دوره در مترميليارد 55/93داشته و از رشد % 9/1 نسبـت بـه سـال گـذشتـه، اين دورهي ـز طـيـن

% 5/72المللي، ميزان به بازارهاي بيناين شرکت گاز  صادرات. مکعب رسيده استمترليارديـم 35/94سال گذشته، به 

 .رسيده است سه ماهه سوممکعب طي مترميليارد 7/7به  44/3و از  هکاهش داشت

 
 0202اکتبر  Kallanish Energy، 41: منبع
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 مدت واردات گازدر تمدید قراردادهای بلند راهبرد ترکيه :گزارش ویژه بازار

هاي باالتر گاز نسبت به ساير کشورها در اروپا ابراز ترکيه در موارد متعددي نارضايتي خود را نسبت به پرداخت قيمت

گذاري شده و لذا  اغلب قراردادهاي بلندمدت گاز اين کشور برمبناي قيمت نفت و محصوالت نفتي قيمت. داشته است

ريسک  دولت تاکنون. تر اصالح نمايد هاي پايين مواره درصدد آن بوده است تا ساختار قيمت را براي نيل به قيمتترکيه ه

گيري  آثار منفي ناشي از همه زمانيهمناشي از قيمت را با پرداخت سوبسيد به شرکت بوتاش برعهده گرفته است اما 

ردادهاي بلندمدت واردات گاز، ترکيه را بيش از پيش براي اصالح بيماري کرونا بر اقتصاد اين کشور با زمان انقضاي قرا

 .ساختار قراردادها مصمم نموده است

ميليارد آن مربوط  5که  شودمياز قراردادهاي بلندمدت واردات گاز ترکيه منقضي  مکعبمترميليارد 95،  7479در سال 

شرکت گازپروم . خواهد بود کنندهتعيينبراي بازار گاز ترکيه  7479بنابراين سال . باشد به قرارداد گازپروم با اين کشور مي

که سهم اين کشور از  ايگونهبهمتحمل ضررهاي بسياري شده است  ،گاز و کاهش تقاضا هايقيمتپيشاپيش از کاهش 

 هاييمتقاينکه کشورهاي اروپايي از مزيت  رغمعلي. درصدي مواجه شده است 34، با کاهش 7492بازار ترکيه در سال 

اسپات و قراردادهاي  هايتـقيم گراييهمگازي که منجر به  هايهابو شفافيت نقدشوندگي پايين به واسطه افزايش 

. مال نشده استـوفقيت اعـا مـان و بـيکس ورـطهـبمه اروپا ـ، اين روند در هاندشدهرخوردار ـگاز شده است، ب مدتبلند

رقابتي فاصله  گازبازارمانند بلغارستان و روماني که همجوار ترکيه هستند هنوز با خاص کشورهاي جنوب شرق اروپا طور به

با تهديد گازپروم به طرح دعوي در کميسيون اروپا به نوعي  اندشدهبا اين وجود اين کشورها تا حدودي موفق . زيادي دارند

کشورهاي روماني، بلغارستان و  EFET 2019در گزارش . خود دست يابند ايمنطقهبر پايه هاب  گذاريقيمتاز فرمول 

هرچند که اکنون در مرحله ابتدايي و  اندشدهاز جمله کشورهاي با پتانسيل باال براي تشکيل هاب گازي قلمداد ترکيه 

 .با نقدشوندگي پايين قرار دارند هايهاب ءجز

 گازي  هايهاب بنديرتبه: 9نمودار 
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عوامل  کنندهمنعکسگاز در ترکيه  هايقيمتاين تحوالت بوده معتقد است که  گرنظارهترکيه که براي مدت طوالني 

، شاخص مدتکوتاهلذا ساختار بازار بايد به سمت قراردادهاي ميان و . باشدنميبنيادي بازار و توازن عرضه و تقاضاي گاز 

 هايشرطبر مبناي قيمت نفت، وجود  يگذارقيمت. رقابت گاز با گاز و انعطاف بيشتر در شرايط قراردادها سوق داده شود

خصوصي  هايشرکتاش و ساير ـه بوتـت کـانع از آن شده اسـگاز م نونيـلندمدت کـاي بـدر قرارداده TOPمقصد و 

 توجهقابلمجوار در صورت کاهش تقاضا، افزايش ـشورهاي هـه کـب افيـاض گازگاز قادر به صادرات مجدد  کنندهوارد

باالتر براي گاز روسيه  هايقيمتنتيجه اين وضعيت براي ترکيه پرداخت . باشند سازيذخيره هايوديتمحدذخايرگاز و يا 

 .درصد بيشتر از ساير مشتريان گازپروم در اروپا بوده است 74به ميزان 
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کشور مصمم اکنون که اين فرصت براي ترکيه فراهم شده است تا قراردادهاي بلندمدت واردات گاز را مذاکره نمايد، اين 

ترکيه مطمئن است که در مذاکرات دست باال . است تا ساختار قراردادها را به ساختار قراردادهاي گاز در اروپا نزديک نمايد

و همچنين کاهش تقاضا براي گاز  جيانالاين بدان دليل است که ترکيه توانسته است با افزايش واردات . را خواهد داشت

، باد، خورشيدي و آبي، ظرفيت روزانه عرضه گاز در کشور را به سنگزغالداخلي مانند  هايانرژياز طريق افزايش سهم 

درصد از توليد برق را از منابع داخلي و  55، ترکيه توانسته است 7474سال  نخستدر پنج ماه . دو برابر افزايش دهد

شده رکورد جديدي را در اين کشور به ثبت  درصد از کل برق توليد 14اين رقم در ماه مي با . تجديدپذير تامين نمايد

 .نيز با کاهش همراه شده است 7492با کاهش تقاضاي گاز براي توليد برق روند تقاضاي گاز از سال . رسانده است

 
گاز تمايل به تغيير در شرايط  کنندهواردخصوصي  هايشرکتخاص بوتاش و  طوربهمذکور، ترکيه و  با توجه به موارد

 :به شرح ذيل را دارند لولهخطي بلندمدت گاز قراردادها

 به  7474و اوايل 9114، 9154 هايدههفرمول قيمت در اغلب قراردادهاي بلندمدت ترکيه که در : ساختار قیمت

گاز وارداتي در ترکيه  هايقيمت، 7474در نيمه اول سال . قيمت نفت و محصوالت نفتي است مبنايبرامضاء رسيده است 

 جيانالدرصد باالتر از متوسط قيمت هاي  954تا  914درصد از متوسط قيمت قراردادهاي گاز اروپا و  974و  944بين 

ود به ـخ جـيانال مدتکوتاهبوتاش توانسته است با تغيير شاخص قيمت در قراردادهاي . وارداتي توسط بوتاش بوده است

شود و تمايل دارد که ساختار مشابهي را در  مندبهره يوتيبيميليونر ـدالر در ه 7يمت ـش قـاز کاه ،TTFشاخص هاب

 .خود نيز اعمال نمايد لولهخطقراردادهاي بلندمدت گاز 

 ه کاهش مدت قراردادهايـل خود را بـمايـا تـارهـرکيه بـقراردادها در وزارت انرژي ت اندرکاراندست: مدت قرارداد 

 ورت ـه صـاز بـد واردات گـديـراردادهاي جـمه قـه هـد کـالن کردنـاع و اندنمودهراز ـمي ابـرس صورتبه مدتبلند  

 هرچند در عمل اين استراتژي تحت تاثير ساير عوامل مانند مالحظات سياسي قرار گرفته منعقد خواهد شد، مدتکوتاه  

  91آذربايجان براي  7 يزدنشاهاز ميدان  TANAPقرارداد ترکيه براي واردات گاز از پروژه  7493مثال در سال . است  

 .باشدميساله ايران و ترکيه، اين مدت تقريبا نصف  71ايسه با قرارداد ـن وجود در مقـا ايـب. رديدـنعقد گـال مـس  
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   ا ـی گازخریدتعهد حداقلTOP :درصد با  54از ـت گـرداشـداقل بـعهد حـوتاش از تـاغلب قراردادهاي واردات گاز ب

مختلف واردات  هايگزينهکه بوتاش بتواند بين  شودمياين شرط مانع از آن . ن برخوردار بوده استاله جبراـس 1دوره 

دولتي نسبت به خريد گاز با قيمت  هاييارانهتوانسته است با استفاده از  تاکنونبوتاش . را انتخاب نمايد ترينارزانگاز 

مشکالت اقتصادي و  دليلبهوضعيتي که شايد  ،اقدام نمايددر بازار داخلي  ترپايين هايقيمتباالتر و فروش آن با 

 .ديگر قابل ادامه نباشد باشدميآن رقابت قيمتي  هايشرطکي از پيش ـکه ي گازيهابهمچنين تمايل ترکيه به تاسيس 

 نع از اين شرط ما. از شرط مقصد برخوردار است 9همه قراردادهاي بوتاش به استثناي قرارداد شاه دنيز : شرط مقصد

تغيير  هحذف اين شرط از قراردادها به همرا. شودميصادرات مجدد گاز ترکيه و تجارت آزاد آن با کشورهاي همسايه 

را افزايش داده، منجر به گسترش تجارت گاز در خارج  EPIASتجاري در هاب مجازي  هايفعاليت تواندميساختار قيمت 

در منطقه را  گذاريقيمتشاخص  عنوانبهده در اين هاب ـت کشف شيمـتفاده از قـو اس گردديه ـرزهاي ترکـاز م

 . کند ترمحتمل

 

 0202سپتامبر ،  OXFORD / EFET 2019 / GECF:منبع
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 Energy Intelligence Group :منبع 

        

  :کنندگانتهیه
 دارایی -پهلوانی-مظفری -آریانا -تمیزی :ها انمخ                       

 بهشتی  -سیاهی  -قنبری -نژاداکبر  -کیاییمنصور :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  


