
اوپک منحل می شود؟

پروژه های جدید نفت و گاز 5 برابر می شود

4انرژی

تولید روزانه نفت شیل آمریکا از ۸ میلیون بشکه گذشت

اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تولید 
نفت از هفت منطقه بزرگ شیل تا پایان امسال از مرز ۸ میلیون بشکه در 

روز عبور خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، آمریکا روسیه و عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
نفت جهان پشت سر گذاشته و مجموع تولید نفت این کشور به رکورد هفتگی ۱۱.۷ 

میلیون بشکه در روز صعود کرده است.
زمانی که دسامبر به پایان برسد، انتظار می رود تولید نفت شیل برای نخستین بار 
به ۸.۰۳ میلیون بشکه در روز صعود کند و حدود ۱۳۴ هزار بشکه در روز در ژانویه 

رشد کرده و به ۸.۱۷ میلیون بشکه در روز صعود کند.
بزرگترین تغییر در ژانویه، مربوط به منطقه پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو است 
که انتظار می رود تولیدش حدود ۷۳ هزار بشکه در روز رشد کرده و به رکورد حدود 

۳.۸ میلیون بشکه در روز برسد.
برآورد شده تولید نفت شیل در منطقه بیکن داکوتای شمالی ۱۸ هزار بشکه در روز 

رشد کرده و به رکورد ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز صعود کند.
در این بین، پیش بینی شده که تولید گاز طبیعی آمریکا در ژانویه به رکورد ۷۶.۹ 
میلیارد فوت مکعب در روز رشد کند که بیش از ۱.۱ میلیارد فوت مکعب در روز 
بیشتر از پیش بینی دسامبر خواهد بود و دوازدهمین رشد ماهانه متوالی به شمار 

می رود.
بر اساس گزارش رویترز، اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده تولید گاز در 

همه مناطق بزرگ شیل در ژانویه افزایش پیدا خواهد کرد.

کمک میلیاردی کانادا به صنعت انرژی آلبرتا
کانادا ۱.۶ میلیارد دالر کانادا )۱.۲ میلیارد دالر( کمک به بخش انرژی بحران 

زده ایالت آلبرتا اختصاص داد.
به گزارش ایسنا، شبکه سی تی وی گزارش داد عمده کمک به بخش انرژی 
آلبرتا که از قیمت پایین نفت و اشباع عرضه لطمه دیده است، به شکل حمایت 

شغلی خواهد بود.
دولت فدرال کانادا از سوی آلبرتا برای کمک بیشتر به مشکالت بخش انرژی این 

ایالت تحت فشار سنگینی قرار دارد.
بر اساس گزارش رویترز، امارجیت سوهی، وزیر منابع طبیعی قرار است حمایتهای 

مالی از بخش نفت و گاز کانادا را روز سه شنبه اعالم کند.
بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت کانادا با هدف کاستن از بحران صنعت انرژی این 
کشور، کاهش تولید کم سابقه ای را دستور داده است. قرار است تولید نفت خام و قیر 
طبیعی آلبرتا به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز یا معادل ۸.۷ درصد از ژانویه محدود 
شود تا مازاد ذخایر نفت کاهش پیدا کند. سپس این کاهش تولید تا پایان سال 

۲۰۱۹ به ۹۵ هزار بشکه در روز محدود خواهد شد.

در سال ۲۰۱۸

کدام کشورها بیشترین اکتشافات نفتی را داشتند؟
سال ۲۰۱۸ بهترین سال برای اکتشاف نفت و گاز جهانی از سال ۲۰۱۵ به 
این طرف بوده و گویان، روسیه و آمریکا در صدر فهرست اکتشافات عمده 

قرار دارند.
به گزارش ایسنا، شرکت تحقیقات و مشاوره انرژی ریستاد انرژی در نروژ اعالم کرد 
منابع اکتشافی در سال ۲۰۱۸ از معادل ۸.۸ میلیارد بشکه نفت فراتر رفته و میزان 

آن تا پایان سال به معادل ۹.۴ میلیارد بشکه نفت رشد خواهد کرد.
پالزور شنگا، تحلیلگر ارشد تیم بخش باالدستی شرکت ریستاد انرژی اظهار کرد 

انتظار می رود روند رشد اکتشاف در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه پیدا کند.
اکتشافات فراساحلی حدود ۸۲ درصد از کل حجم اکتشافات را تشکیل دادند و 
سال ۲۰۱۸ شاهد رشد قابل توجه جایگزینی منابع از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به 
حدود ۱۵ درصد بوده است. گویان، روسیه و آمریکا بیشترین اکتشافات را به خود 
اختصاص دادند. بر اساس این گزارش، کاهش ساالنه فعالیت اکتشافی و اکتشافات 
جهانی متوقف شده و نرخ اکتشافات در سال آینده رشد خواهد کرد. این بهبود 
مطلوب برخالف افت جهانی هزینه اکتشاف از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بوده است. 
هزینه اکتشاف حدود ۶۱ درصد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است اما 
روند کاهش سرمایه گذاریهای اکتشافی در سال ۲۰۱۸ متوقف شد و انتظار می رود 

در سال ۲۰۱۹ رشد کند.

تا ۵ سال آینده

تقاضای جهانی برای زغال سنگ باالتر می رود
آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشی اعالم کرد تقاضای جهانی برای 
زغال سنگ تا سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر رشد تقاضا در هند و سایر کشورهای 

آسیایی، باالتر خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، در گزارش آژانس بین المللی انرژی پیش بینی شده است مصرف 
زغال سنگ به طور میانگین ساالنه ۰.۲ رشد می کند و از ۵۳۵۵ میلیون تن در سال 

۲۰۱۷ به ۵۴۱۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
این گزارش چند روز پس از توافق حدود ۲۰۰ کشور با مقرراتی به منظور اجرای 
یک توافق جوی تاریخی با هدف محدود کردن آالیندگی سوختهای فسیلی و 
محدود کردن افزایش گرمای جهانی منتشر شده است. با وجود توجه رسانه ای به 
توقف سرمایه گذاری جدید در زغال سنگ، روند بازار مقاومت در برابر تغییرات را 
نشان می دهد. زغال سنگ دومین منبع جهانی بزرگ انرژی پس از نفت و بزرگترین 
منبع انرژی برای تولید برق مانده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
برای این که جهان به اهداف جوی خود نایل شود، اقدامات بیشتری برای محدود 
کردن انتشار کربن، ذخیره سازی و استفاده از فناوری جذب کربن و نگهداری دی 

اکسید کربن به صورت زیرزمینی یا استفاده در صنایع دیگر نیاز است.
پیش بینی شده مصرف زغال سنگ در چین ۰.۵ درصد در سال کاهش پیدا کرده 
وبه ۲۶۷۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ برسد که ناشی از بهبود بهره وری در مصرف 

انرژی و سیاستهای مقابله با آلودگی هوا خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش چشمگیر مصرف زغال سنگ در هند پیش بینی 
شده و انتظار می رود تقاضا در این کشور ۱۴۶ میلیون تن افزایش پیدا کرده و به 
۷۰۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ برسد که ناشی از رشد تولید نیروی زغال سوز و 
تولید فوالد خام خواهد بود و رشد مصرف در این کشور کاهش مصرف در اروپا و 

آمریکا را جبران می کند.

به دنبال توافق اخیر اوپک پالس برای کاهش تولید بررسی شداخبار

مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در سال آینده
قیمت نفت به دنبال توافق اخیر اوپک پالس برای کاهش 
تولید، افزایش یافت و آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
این پیمان کمک کرد که نفت کف قیمت پیدا کند اما نوسان 

بازار بعید است از میان رفته باشد.
به گزارش ایسنا، اویل پرایس در گزارشی به بررسی عوامل مثبت 
و منفی پرداخته که در سال ۲۰۱۹ روی هر دو بخش عرضه و 

بخش تقاضا در بازار نفت تاثیر می گذارند.
عوامل مثبت:

ایران
بزرگترین و روشن ترین ریسک برای عرضه نفت مربوط به ایران 
است. مدت معافیت آمریکا به هشت خریدار نفت ایران در ماه مه به 
پایان می رسد. پس از این که نفت برنت در نوامبر به باالی ۸۰ دالر 
در هر بشکه صعود کرد، دولت ترامپ دچار نگرانی شده و با عقب 
نشینی از موضع قبلی خود برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، مجموعه ای از معافیت ها را صادر کرد. تمدید این معافیت ها، 
برای بازار اهمیت خواهد داشت به خصوص که هنوز عرضه مناطق 

دیگر در معرض ریسک اختالل قرار دارد.
لیبی

لیبی پس از این که موفق شد تولیدش را به باالترین رکورد در 
چند سال اخیر افزایش دهد، به دلیل فعالیت گروه های مسلحانه 
از تولیدش را از دست داد. این عضو  ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
آفریقایی اوپک سال هاست که دچار بی ثباتی شده و اگرچه اهداف 
بلندپروازانه ای برای افزایش تولید در سال ۲۰۱۹ دارد اما احتمال 

دارد با کاهش عرضه، بازار را غافلگیر کند.
ونزوئال

ونزوئال امسال را در حالی به پایان می رساند که تولیدش به حدود 
یک میلیون بشکه در روز رسیده است که ۶۰۰ هزار بشکه در روز از 
ژانویه تاکنون کاهش نشان می دهد و هیچ ناظری را نمی توان یافت 

که پیش بینی کند تولید این کشور بهبود خواهد یافت.
شیل آمریکا

هر طور که حساب کنیم، تولید نفت شیل آمریکا همچنان به 
رشد انفجاری خود ادامه خواهد داد. در حقیقت تولیدکنندگان 
شیل از پیش بینی های سال ۲۰۱۸ فراتر رفته اند و تولیدشان حدود 
یک میلیون بشکه در روز باالتر از برآوردهای اولیه بوده است. این 
مسئله با توجه به محدودیت های ظرفیت خط لوله در مناطق 
بزرگ شیل قابل توجه است. با این حال افت اخیر قیمت نفت، 
مشکالت مالی و ادامه مسائل مربوط به خط لوله ممکن است 
سرانجام رشد تولید شیل را آهسته کند با این حال هیچ کس 
انتظار ندارد تولید شیل کاهش پیدا کند یا ثابت بماند اما به دلیل 

این که سناریوهای مختلف برای قیمت نفت، رشد چشمگیر شیل 
را پیش بینی کرده اند حتی ذره ای عملکرد ناامیدکننده آن باعث 

خواهد شد بازار متوازن تر از حد انتظار شود.
کاهش تولید اوپک پالس

کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز از سوی اوپک پالس به 
حذف بخشی از مازاد عرضه کمک خواهد کرد. این گروه ممکن 
اما  افزایش دهد  را  تولید خود  میزان کاهش  ناچار شود  است 
دستیابی به توافق در این خصوص دشوار خواهد بود. اوپک پالس 
می تواند به سادگی این توافق را تا پایان سال تمدید کند تا مطمئن 

شود قیمت نفت از این پایین تر نخواهد رفت.
عدم رشد عرضه

این مسئله بیشتر پس از سال ۲۰۲۰ مشکل ساز خواهد بود 
اما کاهش چشمگیر هزینه که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد هنوز 
واقعا ملموس نشده است. افزایش عرضه شیل تاحدودی کمبود 
پروژه های مرسوم جدید را پوشانده است. با کاهش پروژه های 

جدید از سال ۲۰۲۰ محدودیت عرضه ملموس تر خواهد شد. افت 
اخیر قیمت نفت ممکن است باعث شود هزینه اندک روی توسعه 

تولید برای یک سال دیگر ادامه پیدا کند.
عوامل منفی:

رکود اقتصادی
شاید بزرگترین ریسک برای قیمت نفت، رکود اقتصادی است. 
اقتصاد جهانی در حال حاضر سیگنال های هشداردهنده ای را بروز 
داده که شامل کندی رشد اقتصادی در چین، رشد منفی تولید 
ناخالص داخلی در بخش هایی از اروپا، بحران های ارزی در بازارهای 
تحلیلگران  است.  بوده  مالی در سراسر جهان  نوسان  و  نوظهور 
شرکت وود مک کنزی در این باره نوشتند: زنگ خطر به صدا 
درآمده است. رشد تقاضا یکی از ارکان قوت بازار نفت از زمان افت 
قیمت ها بوده و از سال ۲۰۱۲ هر سال از یک میلیون بشکه در روز 
فراتر رفته است. ما رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ را ۱.۱ 
میلیون بشکه در روز پیش بینی می کنیم اما این روند در خطر است.

رشد صنعت شیل آمریکا
نسبت  انرژی  بین المللی  آژانس  که  نزولی  بازبینی  وجود  با 
به گزارش قبلی خود داشته است، همچنان انتظار دارد عرضه 
غیراوپک در سال میالدی آینده ۱.۵ میلیون بشکه در روز رشد 
کند که فراتر از تقاضای جهانی خواهد بود. عمده رشد عرضه از 
جانب آمریکا صورت می گیرد زیرا فعالیت خطوط لوله جدید قرار 

است از نیمه دوم سال آغاز شود.
عدم پایبندی اوپک پالس

روسیه اعالم کرده که تولید نفت خود را تا ژانویه که توافق جدید 
اوپک پالس اجرایی می شود کاهش نخواهد داد. به این ترتیب 
این ریسک وجود دارد که کاهش تولید محقق نشود. عربستان 
سعودی عمده کاهش تولید را برعهده می گیرد و از آنجا که به 
شدت خواهان باال رفتن قیمت نفت است، به کاهش تولید قابل 
توجهی دست خواهد زد. اما درباره این که اوپک پالس می تواند 
به ماموریت متعادل کردن بازار دست پیدا کند، تردید وجود دارد. 

نصب ۳۰۰۰ پنل خورشیدی خانگی در مناطق محروم ایران
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت  نیرو گفت: با استفاده از ظرفیت تمامی اقشار بسیج، طرح جهاد روشنایی از امروز آغاز و ٣٠٠٠ پنل خورشیدی خانگی پنج کیلوواتی در ۲۰۰ نقطه از مناطق محروم ایران نصب می شود. به گزارش ایسنا، داوود طارمی امروز  در 

گردهمایی بزرگ بسیجیان صنعت آب و برق با بیان این که براساس این طرح، سه مسئله کالن کشور مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: مشکل رشد روزافزون مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل درآمد کم و ناپایدار، نیاز به توسعه تولید برق تجدیدپذیر 
با مشارکت بخش خصوصی و هم چنین نیاز به منابع مالی و مشاغلی با سرمایه گذاری کم و درآمد مطلوب و مستمر برای مناطق کم برخوردار از جمله مسائلی است که در این حوزه مطرح و راه حل های مربوط به آن نیز طراحی شده است. چهارشنبه / ۲۸ آذر ۱۳97 / شماره ۳۰۶

برخی تحلیل گران بر این باورند که سازمان ۶۰ ساله اوپک در لبه پرتگاه 
قرار دارد و به دلیل تحوالتی که این روزها در بازار رخ می دهد، روزهای آخر 
عمر خود را سپری می کند. درمقابل، کارشناسانی هستند که معتقدند نباید 
بازار نفت را در کوتاه مدت سنجید و اوپک که طی سالیان گذشته، فراز و 
نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و به حیاتش ادامه داده، این بار هم 
می تواند از پس همه تحوالت اقتصادی که رنگ سیاست به خود گرفته اند، 

بربیاید.
به گزارش ایسنا، بازار نفت طی چند ماه گذشته با چالش های زیادی مواجه بود. 
از اعمال تحریم آمریکا علیه ایران، دومین تولیدکننده نفت اوپک در آن زمان گرفته 
تا افزایش ناگهانی قیمت نفت، مازاد عرضه، سقوط قیمت نفت و حتی خروج یکی 
از اعضاء از این سازمان. ازسوی دیگر، عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
اوپک با هدف همراهی با آمریکا علیه ایران، باعث شد این سازمان رنگ سیاست بگیرد 

و وجه اقتصادی آن روزبه روز ضعیف تر شد.
هرچند اعضای اوپک در آخرین نشست خود باز هم برای متعادل کردن عرضه 
و تقاضا و هم چنین افزایش قیمت بر سر کاهش تولید به توافق رسیدند اما باز هم 
برخی تحلیل گران انحالل این سازمان را پیش بینی کرده و بر این باورند که این گروه 
نشان داد قادر نیست به تنهایی تصمیم بگیرد و اعضای کوچک تر مجبور شدند با 
کاهش تولیدی موافقت کنند که تنها پس از به دست گرفتن کنترل مذاکرات از سوی 
روسیه، در مقر اوپک حاصل شد. پس از آن، حتی با وجود این که عربستان سعودی 
اعالم کرد تا ماه ژانویه، میزان عرضه خود را نیم میلیون بشکه در روز کاهش خواهد 

داد، معامله گران نفت چندان اعتنایی نکردند.
هم چنین  بیژن زنگنه - وزیر نفت کشورمان - بر این باور است که تهدیدات درونی 
و بیرونی متوجه اوپک است. به گفته وی، الیحه ای در آمریکا به نام نوپک در جریان 
است که علیه هر تصمیمی خواهد بود که درباره قیمت و تولید نفت گرفته می شود. 
عده ای نگران هستند که این موضوع، مقدمه ای شود برای این که تشکیالتی جایگزین 
اوپک شکل بگیرد. باید درباره چیزی که ممکن است جای اوپک بیاید، حساس بود.

اوپک در فراز و نشیب ها زنده مانده است
در این راستا، سیدمهدی حسینی - تحلیل گر ارشد حوزه انرژی - با تاکید بر این که 

اوپک دوره های پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و به حیات خود ادامه داده است، 
به ایسنا گفت: در دهه ۷۰ میالدی، یعنی کم تر از ۱۰ سال بعد از این که اوپک تشکیل 
شده بود، آژانس بین المللی انرژی توسط کشورهای قدرتمند مصرف کننده انرژی با 
هدف مقابله با اوپک تشکیل شد. اهداف این آژانس، عدم وابستگی بازار مصرف، 
مخصوصا کشورهای صنعتی به نفت اوپک بود که می توانست بزرگ ترین ضربه را به 

اوپک وارد کند و این اتفاق نیز افتاد.
به گفته او، این آژانس روی راندمان های صنعتی کار کرد و راندمان ها را باال بردند. 
هم چنین با کار برروی انرژی های جایگزین، انرژی اتمی را توسعه دادند و درنهایت 
باعث شد در نیمه دهه ۸۰ میالدی شاهد سقوط قیمت نفت بودیم. اما اوپک 

به صورت موثر در بازار باقی ماند.
وی ادامه داد: از زمانی که اوپک تشکیل شده تاکنون، شاهد بحران های اقتصادی 
در بازار انرژی، عدم ثبات قیمت نفت، جنگ نفت در دهه ۹۰ میالدی، تحریم ها 
علیه ایران، عراق و لیبی بودیم. کشورهای عضو اوپک همه ی این فراز و نشیب ها را 

گذرانده اند اما نقش سازنده ای در ثبات بازار انرژی هم ایفا کردند.
حسینی، با بیان این که اوپک عملکرد خوبی داشته و توانسته زنده بماند، اظهار کرد: 
به نظر من نگاه  ما به بازار نفت و حوادثی که ممکن است رخ بدهد، نگاه های کوتاه 
مدت است، درحالی که بازار نفت باید در درازمدت تحلیل شود. سهم اوپک هنوز 
سهم بزرگی در بازار است و نباید در حال حاضر که بازار از نظر عرضه اشباع است، 
فکر کنیم که بیش ترین آسیب را اوپک خواهد دید و ممکن است اوپک منحل شود.

وی ادامه داد: سال گذشته، بازار  دقیقا عکس این وضعیت را داشت. قیمت نفت از 
۴۴ به ۵۴ دالر رسید و حدود ۲۵ درصد رشد کرد. هم چنین سال گذشته باالترین 
رشد مصرف انرژی را در مقایسه با متوسط ۱۰ سال قبل داشتیم. تقاضا برای نفت 
۵۰ درصد بیش تر از دو سال قبل آن بود. از نگاه تولیدکنندگان، سال گذشته یک 
سال طالیی بود اما اکنون بازار خوبی نداریم و شاهد افت قیمت ها هستیم. دلیل آن 
هم دخالت های سیاسی و فیزیکی در بازار است. امروز آمریکا، ۱۳ میلیون، روسیه، 
۱۱ میلیون تولید می کند. عربستان نیز با نگاه سیاسی و همراهی با آمریکا و اختالف 
با ایران، تولید خود را به حداکثر رسانده است. این کشورها اهداف سیاسی تعیین 

کرده اند که بلندمدت نیست.

اوپک منحل نمی شود
این تحلیل گر ارشد حوزه انرژی، با تاکید بر این که بازار به نفت نیاز دارد، توضیح 
داد: تقاضا به نفت، به دلیل رشد اقتصادی رشد می کند. شاهد رشد اقتصادی ۳.۵ 
تا ۴ درصدی در دنیا هستیم و نمی توان گفت تقاضا رشد پیدا نمی کند. سوال این 
است که آیا به اندازه تقاضا عرضه خواهیم داشت؟معتقدم آن هایی که امروز در بازار 
تحولی را ایجاد کردند، مانند روسیه، عراق، آمریکا و...، به سقف تولید خود رسیده اند 

و نمی توانند بیش تر از میزانی که درحال تولیدند، تولید کنند.
حسینی، با تاکید بر این که اوپک منحل نمی شود، گفت: هنوز مجموع نفت و گاز، 
بیش از ۶۰ درصد سهم سبد مصرف دنیا را دارد. این که فکر کنیم، این ۶۰ درصد 
آسیب جدی خواهد دید، به طوری که تولیدکننده بزرگ دنیا )اوپک( منحل شود، 
بسیار بعید است. مگر این که در سطح جهان، سیاستی پیش آید که اعضای بزرگ 
اوپک بخواهند از آن خارج شوند که من بعید می دانم. زیرا هیچ کدام از اعضای اوپک، 

تاکنون از این سازمان آسیب ندیده اند.

طبق یک گزارش جدید، شمار پروژه های جدید نفت و گاز سال آینده در 
مقایسه با سال ۲۰۱۵ پنج برابر می شود اما مجموعه هزینه در این بخش برای 

تامین تقاضای آینده کافی نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، انتظار می رود مدیران شرکتهای انرژی تحت تاثیر افت شدید 
قیمت نفت در ماههای اخیر، به کنترل هزینه که پس از ریزش قیمت در سال 
۲۰۱۴ اعمال شده بود بچسبند. انگوس راجر، تحلیلگر شرکت وود مک کنزی در این 
باره اظهار کرد: انتظار می رود سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز سال آینده به ۴۲۵ 
میلیارد دالر برسد در حالی که مجموع هزینه در این بخش ۷۷۰ میلیارد دالر در 
سال ۲۰۱۴ بود و به ۴۴۰ میلیارد دالر در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرد.

اگرچه سطح هزینه از آن زمان اندکی بهبود یافته است اما هزینه سرمایه در سال 
آینده کمتر از ۶۰۰ میلیارد دالر مورد نیاز برای تامین رشد عرضه و جبران افت 
طبیعی تولید میادین قدیمی خواهد بود. شماری از غولهای نفتی جهان از جمله 
اکسون موبیل و شورون اعالم کرده اند که با تسریع توسعه میادین شیل پربازده، میزان 
هزینه را در سال آینده افزایش خواهند داد. اما به گفته راجر، در مجموع شرکتها 
به دنبال ثابت نگه داشتن هزینه سرمایه برای دادن سود نقدی به سرمایه گذاران 
خواهند بود. با این حال کاهش هزینه چشمگیر که در سال های اخیر اجرا شد و 
نرخ پایین تر دکل های حفاری به معنای آن است که شرکتها می توانند با پول خود 

اقدامات بیشتری انجام دهند.

شمار  سال ۲۰۱۹  در  می رود  انتظار  کنزی،  مک  وود  دورنمای ۲۰۱۹  طبق 
پروژه های جدید نفت و گاز به ۵۰ مورد در مقایسه با ۴۰ مورد در سال ۲۰۱۸ و 
۱۰ مورد در سال ۲۰۱۵ برسد. پروژه های بزرگ معادل بیش از ۵۰ میلیون بشکه 

نفت یا گاز دارند.
LNG  بسیاری از پروژه های جدید حول گاز خواهند بود و رکورد باالیی پروژه های

در سال ۲۰۱۹ چراغ سبز می گیرند.
بر اساس گزارش رویترز، پروژه های LNG تولید ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز را 
هدف گرفته اند که باالتر از ۸۰ تریلیون فوت مکعب گاز در سال ۲۰۱۹ و ۳۲ تریلیون 

فوت مکعب گاز در سال ۲۰۱۷ است.

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر پیش بینی های رشد 
ذخایر آمریکا و تولید نفت شیل، بیش از یک درصد سقوط 

کرد و برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۷۱ سنت یا ۱.۲ 
درصد نسبت به روز گذشته کاهش یافت و به ۵۸.۹۰ دالر در هر 
بشکه رسید. نفت برنت بیش از چهار درصد در سه روز گذشته 

کاهش داشته است.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۰ سنت 

یا ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۴۹.۲۷ دالر در هر بشکه رسید.

هر دو قیمت پایه نفت آمریکا و برنت از اوایل اکتبر به دنبال 
رشد چشمگیر ذخایر جهانی بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را 
از دست داده اند و نفت آمریکا اکنون در پایین ترین قیمت از اکتبر 

سال ۲۰۱۷ معامله می شود.
به گفته معامله گران، نگرانی ها نسبت به تقاضای آتی برای نفت 
در بحبوحه ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی و تردیدها نسبت به 
اثربخش بودن کاهش تولید از سوی اوپک و متحدانش، قیمت های 

نفت را تحت فشار منفی قرار داده است.
هیو فریم، یکی از مدیران شرکت فریم فاینس در این باره گفت: 

اوپک با هدف متعادل کردن بازار به دنبال کاهش تولید است. با 
این حال آمار کاشینگ اوکالماها همچنان مازاد عرضه را نشان 
می دهد. این مساله به خصوص با توجه به کندی رشد اقتصاد 

جهانی، چندان به مذاق بازار خوش نیامده است.
تحویل  هاب  که  کاشینگ  در  ذخایر  معامله گران،  گفته  به 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت است در هفته منتهی به ۱۴ 

دسامبر بیش از یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.
در این بین اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد: تولید نفت از 
هفت منطقه بزرگ شیل تا پایان امسال برای نخستین بار به ۸.۰۳ 

میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد.
به گفته بنجامین لو، تحلیلگر شرکت فیلیپ فیوچرز، افزایش 
سطح تولید شیل آمریکا به همراه کندی رشد اقتصاد جهانی 
ممکن است تالش های اوپک برای متعادل کردن بازار را بی اثر 

کند.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران می گویند: اکنون که قیمت 
نفت کاهش پیدا کرده تولید کنندگان شیل غیرسودآور ممکن 
است فعالیت شان را متوقف کرده و عرضه را کاهش دهند، اما این 

کار زمان می برد.

قیمت نفت سقوط کرد


