
  

انرژی 4
 ورودی 64 میلیارد مترمکعبی آب به مخزن سدهای کشور

ورودی آب به سد های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 
64.08 میلیارد مترمکعب رسیده، که این رقم در مقایسه با ورودی 16.15 
میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته 297 درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، میزان بارندگی های کشور از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون به 319 میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه 
با )139 میلیمتر( مدت مشابه سال گذشته 129 درصد و در مقایسه با 
)219میلیمتر( مدت متوسط بلندمدت 45 درصد افزایش داشته است. 
روند افزایشی بارندگی ها موجب شده است تا کشور ما پربارش ترین سال 
آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی استان های 
کشور از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور هم فراتر برود. سد های کشور 
بسیار  آبی جاری وضعیت  مناسب سال  بارندگی های  تاثیر  تحت  نیز 
مناسبی را تجربه می کنند به طوری که ورودی آب به سد های کشور از 
ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 64.08 میلیارد مترمکعب رسیده، که 
این رقم در مقایسه با ورودی 16.15 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال 
گذشته 297 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر میزان ذخیره آب 
سد های کشور با رشد 60 درصدی نسبت به سال گذشته به 74.39 میلیارد 
مترمکعب رسیده است و 79 درصد از ظرفیت مخزن سد های کشور نیز پر 
شده است. میزان خروجی از سد ها نیز با افزایش 202 درصدی به 44.31 
میلیارد مترمکعب رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار 
مناسبی را می دهد. بارش های مناسب سال آبی جاری باعث شده است تا 
از میان 178 سد مهم کشور حدود 83 سد بزرگ که 59 درصد از ظرفیت 
کل مخازن سدهای کشور را شامل می شوند بین 90 تا 100 درصد پر شده 
باشند. هم اکنون 92 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس، 
78 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 70 درصد مخازن 
سدهای حوضه آبریز هامون، 61 درصد مخازن سدهای حوضه های آبریز 
دریای خزر و مرکزی و 56 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس نیز 
پر است.در حال حاضر 94 درصد مخازن سدهای خوزستان پر است و آب 
موجود در مخزن سدهای استان با افزایش 74 درصدی نسبت به سال قبل 

به بیش از 23 میلیارد مترمکعب رسیده است.

خطر فروپاشی اوپک جدی تر شد
در آستانه آماده شدن گروه اوپک پالس برای دیدار در وین، یک بار دیگر 

تهدید جدیدی برای این باشگاه صادرکنندگان نفت ظاهر شده است.
به گزارش ایسنا، یکپارچگی داخلی اوپک در شرایطی که چندین عضو بزرگ 
این گروه نه تنها با تحریم های خارجی مواجه شده اند بلکه اعضایی مانند 
ونزوئال در خطر فروپاشی داخلی قرار گرفته اند زیر سوال رفته است. آمریکا 
با هدف اعمال فشار حداکثری، پایان معافیت ها برای واردات نفت ایران را 
اعالم کرده است و اگرچه هدف ترامپ برای به صفر رساندن تولید نفت ایران 

غیرواقع گرایانه است اما تأثیر تحریم ها برای همه غیرقابل انکار است.
از اعضای اوپک است دولت نیکالس مادورو،  در ونزوئال که یکی دیگر 
رئیس جمهور این کشور با تحریم های آمریکا و بحران سیاسی روبروست 
که در آن آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و عرب طرف خوان گوایدو، 
رهبر مخالفان را گرفته اند. ونزوئال با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو شده زیرا 
فعالیت بخش های هیدروکربن این کشور فلج شده است. در روزهای اخیر نیز 
وضعیت وخامت بیشتری پیدا کرده و مخالفان تحت حمایت بخش هایی از 
نیروهای مسلح و امنیتی، شورشی را برای سرنگونی دولت حاکم آغاز کرده اند. 
با این حال دولت مادورو که از حمایت روسیه، چین و ترکیه برخوردار است، 

همچنان در قدرت باقی مانده است.
با در نظر گرفتن شرایط این دو عضو بزرگ اوپک، بنای داخلی این گروه 
شکاف پیدا کرده است. استراتژی کاهش تولید اوپک پالس با هدایت عربستان 
سعودی همچنان اجرا می شود اما بخشی از موفقیت آن ناشی از تبعات منفی 
تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال بوده است. سطح باالی پایبندی این 
گروه به توافق کاهش تولید )128 درصد( به دلیل افت عرضه این دو صادرکننده 
بزرگ بوده است. همزمان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه 
نقش خود را حفظ کرده و طبق توافق، عرضه خود را محدود نگه داشته اند. 
خوش بینی نسبت به عراق بر مبنای فرضیات نامعلوم است در حالی وضعیت 
لیبی به کلی متشنج است. در این بین ناکامی نیجریه برای فروش برخی از 
محموله های نفت خود، مسائل داخلی اوپک را تشدید کرده است. منابع آگاه 
نیجریه که بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا به شمار می رود سه روز پیش 
اظهار کردند که حدود 20 درصد از محموله های نفت این کشور حتی پس 
از کاهش قیمت به فروش نرفته است. نیجریه قیمت فروش سبد گریدهای 
نفت خام برای بارگیری در ماه مه را کاهش داده زیرا خریداران تمایلی برای 
خرید محموله های نفتی که دو دالر در مقایسه با نفت برنت گران تر هستند 
نشان نمی دهند. در حال حاضر گریدهای نفتی اصلی نیجریه شامل بانی 
الیت و فورکادوس و اسکراووس شاهد کاهش 20 تا 25 سنتی نسبت به آوریل 
هستند. همزمان نیجریه ناچار شده است چند بار وضعیت اضطراری برای 
صادرات نفت بانی الیت به دلیل تعطیلی یکی از دو خط لوله صادراتی خود 
اعالم کند که دلیل اصلی آن عدم تقاضا از سوی مشتریان اروپایی بوده است. 
در هفته های آتی که تحلیلگران به آمارهای تولید، حجم ذخایر و تقاضا متمرکز 
می شوند، اوپک تالش خواهد کرد در برابر فشار برای افزایش تولید مقاومت 
کند و همزمان جناحی که در رأس آن عربستان سعودی قرار دارد احتماالً با 
مقابله با محور تهران-ونزوئال و احتماالً عراق خواهد پرداخت. وزیر نفت ایران 
در بیانیه های متعدد به دفعات درباره خطر فروپاشی اوپک هشدار داده و 
تهران تهدید کرده است تمامی تدابیر الزم را برای مسدود کردن جریان نفت 
و گاز اعضای اوپک که از تحریم های آمریکا حمایت می کنند به کار خواهد 
بست. بیژن زنگنه در دیدار با بارکیندو، دبیرکل اوپک در تهران تهدید مذکور را 
تکرار کرد و بارکیندو در پاسخ، اظهار کرد اوپک تمام تالش خود را خواهد کرد تا 
سیاست های نفت و گاز این سازمان از سیاست جدا شود. با این حال اظهارات 
دبیرکل اوپک با توجه به داغ شدن آتش اختالف میان اعضای اوپک چندان 
روشن به نظر نمی رسد. ایران روی عراق، لیبی و ونزوئال برای اعمال فشار روی 
ریاض و ابوظبی برای عدم حمایت از تحریم های آمریکا حساب می کند. دیدار 
اوپک در ژوئن از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. فشار ژئوپلیتیکی به همراه 
رقابت های منطقه ای در خاورمیانه فضای کمتری برای مانور کشورهای عربی 
نسبت به سابق می گذارد. تهران امیدوار بوده است که مسکو را در طرف خود 
نگه دارد اما روسیه یکی از دست اندرکاران اصلی توافق کاهش تولید اوپک 

پالس بوده و از تالش های عربستان و امارات در لیبی پشتیبانی می کند.

اخبار
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بزرگترین پاالیشگرها کدامند؟ 

سهم ۲درصدی ایران در صنعت پاالیشی جهان

یک قدم تا تکمیل فاز نخست میدان گازی کیش

بررسی ها نشان می دهد حدفاصل سال های 2008 تا 
توسعه  درحال  جهان  صنعتی  کشورهای  میالدی   2018
ظرفیت پاالیشی خود بوده اند و ایران در رده دهم، سهم 2 

درصدی در این حوزه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون حدود 100 میلیون بشکه 
فرآورده  به  تبدیل  پاالیشگاه جهان  از 700  بیش  در  نفت 
می شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. بررسی ها 
نشان می دهد از سال 2008 تا 2018 میالدی بیشتر کشورهای 
به منظور  پاالیشی خود  افزایش ظرفیت  به سمت  جهان 
ایجاد ارزش افزوده و حداکثر سازی سود خود حرکت کرده 
اند که در این گزارش تحوالت این یک دهه روایت خواهد 
شد. بر اساس آمار رسمی، میزان مصرف نفت در جهان از 
سال 2008 تا 2018 میالدی 10 میلیون بشکه افزایش یافته 
است که نشان می دهد همچنان نفت در صدر توجهات 
بین المللی قرار دارد و به همین منظور، کشورهای تولیدکننده 
و مصرف کننده در احداث پاالیشگاه های جدید به رقابت با 

یکدیگر می پردازند.
آمریکایی ها در صدر توسعه ظرفیت های پاالیشگاهی

بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، ایاالت متحده 
در سال 2018 میالدی، روزانه بیش از 18.6 میلیون بشکه 
نفت مصرف کرده است که موجب شده بزرگترین کشور 
مصرف کننده نفت جهان لقب بگیرد. ظرفیت پاالیشی این 
کشور در سال 2008 معادل 17.6 میلیون بشکه بود که طی 
10 سال اخیر حدود یک میلیون بشکه افزایش یافته است. 
هم اکنون 135 پاالیشگاه در آمریکا فعال هستند که این رقم 

در سال 2013 بالغ بر 143 پاالیشگاه بوده است.
با   )Port Arthur Refinery( آرتر  پورت  پاالیشگاه 
ظرفیت 600 هزار بشکه ای خود، بزرگترین پاالیشگاه نفت 
را  آن  سهام  سعودی  عربستان  تازگی  به  که  آمریکاست 

خریداری کرده است.
چشم بادامی ها نیز عقب نماندند

دومین  چین  آمریکا،  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کشور پاالیشی جهان با ظرفیت 14.5 میلیون بشکه شناخته 
می شود که هم اکنون روزانه 12.170 میلیون بشکه از این 
ظرفیت در مدار فعالیت قرار دارد. نکته جالب درباره چین 
آن است که میزان مصرف نفت این کشور در سال 2008 
میالدی رقمی معادل 9.670 میلیون بشکه بود که هم اکنون 
به بیش از 14 میلیون بشکه رسیده است. در واقع چینی ها از 
سال 2008 تا سال 2018 میالدی، ساالنه 483 هزار بشکه به 
ظرفیت پاالیشی خود افزوده اند. از این میزان ظرفیت، بین 3 
تا 4 میلیون بشکه متعلق به پاالیشگاه های کوچک است که 

با ظرفیت های 50 هزار بشکه ای به تصفیه نفت می پردازند.
در مجموع 179 پاالیشگاه در چین فعال هستند و شرکت 
ساینوپک چین با پاالیش روزانه 5 میلیون بشکه نفت، بازوی 

چینی ها در تولید فرآورده های نفتی است.

سرمایه گذاری 30 میلیارددالری تزارها در حوزه پاالیشگاهی
روسیه با 40 پاالیشگاه، ظرفیت 6.8 میلیون بشکه را 
به نام خود ثبت کرده و در رتبه سوم قرار گرفته است. 
کرملین در سال 2008 میالدی روزانه 5.563 میلیون بشکه 
نفت تصفیه می کرد که طی سال های اخیر بیش از یک 
میلیون بشکه به این ظرفیت افزوده و به رقم 6.8 میلیون 
با سهم 32 درصدی در  بشکه رسیده است. روسنفت 
صنعت پاالیش نفت روسیه بازیگر اصلی در این حوزه 
به شمار می رود و پس از آن، شرکت باشنفت با سهم 
19 درصدی و لوک اویل با سهم 15 درصدی در رتبه های 
بعدی قرار دارند. روسیه قصد دارد با سرمایه گذاری 30 
میلیارد دالری، ظرفیت پاالیشی خود را 500 هزار بشکه 
افزایش داده و سهم سوخت دیزل و بنزین با کیفیت را از 

فرآورده های نفتی بیشتر کند.
هند، دومین پاالیشگر شرق آسیا

ظرفیت  جهان،  پاالیشی  قطب  چهارمین  عنوان  هندبه 
از  درصدی  سهم 15  که  داراست  را  بشکه  میلیون   5.010
صنعت پاالیش آسیا را به خود اختصاص داده است. شرکت 
 29 از  پاالیشگاه   9 صاحب   )  indian oil( این دین اویل 
پاالیشگاه هند است و نقش مهمی در تأمین فرآورده های 

ایفا می کند. هندی ها در روز بیش از  مورد نیاز هندی ها 
1.2 میلیون بشکه از فرآورده های خود را صادر می کنند و 
قصد دارند تا سال 2020 میالدی سرمایه گذاری 14 میلیاردی 
خود را برای افزایش کیفی فراورده های نفتی تولیدی به بهره 

برداری برسانند.
ژاپن، مجمع الجزایری با ظرفیت پاالیشی باال

به  که  است  ژاپن  پاالیشی جهان  بزرگ  پنحمین کشور 
دلیل سونامی با کاهش ظرفیت مواجه شده است؛ با این 
وجود هم اکنون با ظرفیت پاالیش 3.5 بشکه از قدرت های 
دارای  میالدی   2008 سال  در  ژاپن  است.  جهان  پاالیشی 
ظرفیت پاالیشی 4.5 میلیون بشکه نفت خام بود. این کشور 
هم اکنون 23 پاالیشگاه فعال در اختیار دارد و سومین قدرت 

پاالیشی آسیا نیز هست.
کره جنوبی و سرمایه گذاری سعودی ها

ششمین قدرت پاالیشی جهان، کره جنوبی است. کره ای 
ها در سال 2008 میالدی روزانه 2.710 میلیون بشکه نفت 
پاالیش می کردند و طی سال های اخیر توانسته اند این رقم 
را به 3.246 میلیون بشکه افزایش دهند. عربستان به دلیل 
کاهش واردات کره جنوبی از این کشور، در صدد است در 
صنعت پاالیش کره جنوبی سرمایه گذاری کند و با خرید 

بخشی از سهام شرکت های پاالیشی، سهم خود را از بازار 
کره افزایش دهند.

شیخ نشینان حجاز در رده هفتم پاالیشگرهای جهان
پس از کره جنوبی، عربستان سعودی با پاالیش روزانه 2.9 
میلیون بشکه در رده هفتم قرار دارد. این کشور در سال 
2008 میالدی روزانه 2.1 میلیون بشکه مصرف می کرد که 
قصد دارد با سرمایه گذاری در طرح های جدید پاالیشی در 
داخل و خارج از خاک خود، این میزان را تا 15 سال دیگر به 

8 میلیون بشکه در روز برساند.
سهم برزیلی ها در حوزه پاالیشی چقدر است؟

رده  در  بشکه  میلیون  روزانه 2.3  پاالیش  با  هم  برزیل 
روزانه  میالدی  سال 2008  در  برزیلی ها  دارد.  قرار  هشتم 

2.093 میلیون بشکه نفت مصرف می کردند.
ژرمن ها؛ نهمین قدرت پاالیشی

میلیون   2.130 روزانه  پاالیش  و  پاالیشگاه   13 با  آلمان 
بشکه نفت خام در رتبه نهم قرار دارد. البته میزان ظرفیت 
این کشور در سال 2008 میالدی معادل 2.366  پاالیشی 
میلیون بشکه بود ولی به دلیل حرکت این کشور به سمت 
خودروهای برقی، فعالیت های شرکت های پاالیشی در حال 

حاضر کمتر از 10 سال پیش شده است.
و اما ایران…

رتبه دهم هم متعلق به ایران است که با پاالیش 2.1 میلیون 
بشکه آخرین کشور در بین 10 کشور با بیشترین ظرفیت 
پاالیشی جهان قرار دارد. افزایش 300 هزار بشکه ای ظرفیت 
پاالیشی کشورمان به دلیل به مدار آمدن بخشی از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت سایر پاالیشگاه ها بوده 
است ولی در نهایت بررسی ها نشان می دهد سهم ایران از 

صنعت جهانی پاالیش حدود 2 درصد است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ایران، کشورهای ایتالیا، 
کانادا، مکزیک، فرانسه و انگلستان در زمره کشورهای بزرگ 

پاالیشی قرار دارند.
حالی  در  ایران  پاالیشی  توسعه صنعت  به  توجهی  کم 
است که کشورمان به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
تحریم ها  با  همواره  گذشته  دهه  چهار  طی  جهان  نفت 
است.  بوده  مواجه  حوزه  این  در  آمریکا  محدویت های  و 
کارشناسان معتقدند باید با توسعه ظرفیت های پاالیشی 
کشور، ابزار »نفت خام« را برای همیشه از میان گزینه های 
آمریکا برای اعمال فشار بر ملت ایران حذف کرد. چه بسا 
تا چند سال قبل بدلیل نیاز مبرم کشور به واردات بنزین، 
دولتمردان آمریکایی از »تحریم بنزین« به عنوان ابزاری برای 
اعمال فشار بر کشورمان استفاده می کردند اما با راه اندازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و تولید بنزین داخلی و توسعه 
ظرفیت این پاالیشگاه که منجر به خودکفایی کشور در زمینه 
بنزین شد، »تحریم بنزین« کارایی خود را برای دولتمردان 

آمریکایی از دست داد.

میدان گازی کیش، از دیگر میادین نفتی و گازی ایران 
است که قرار بود در سه فاز توسعه یابد و آخرین اخبار 
حاکی از آن است که تنها یک قدم تا تکمیل فاز نخست 
آن باقی مانده و این در حالی است که دو فاز دیگر هنوز 

در انتظار جذب سرمایه گذار هستند.
کیش،  گازی  میدان  توسعه  برای  ایسنا،  گزارش  به 
پیش از این با شرکت های شل، گازپروم و سرمایه گذاری 
غدیر قرارداد همکاری امضا شده بود، اما هنوز و با این که 
مدت هاست که پیمان کار آن تغییر کرده، تکلیف توسعه 

این میدان روشن نشده است.
زمانی که پیمانکار میدان گازی کیش، شرکت توسعه و 
مهندسی نفت بود، محل تأمین اعتبار توسعه این میدان 
گازی، طبق ابالغ مصوبه هیأت مدیره نفت در 28 آذرماه 
1396، منابع داخلی، طبق ابالغ مصوبه هیأت مدیره نفت 
در 22 اسفندماه 1389، بیع متقابل، طبق مصوبه هیأت 
مدیره نفت در 19 دی ماه سال 1390، ترکیب منابع داخلی 
و سایر منابع، طبق مصوبه هیأت مدیره نفت در تاریخ 
دوم آذرماه سال 1393، سایر منابع اعتباری شرکت ملی 
قانون بودجه سال 1393 و  بند »ق« تبصره 2  نفت و 
طبق مصوبه هیأت مدیره نفت در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 
سال 1396 از محل عوائد حاصل از صرفه جویی ناشی از 

جایگزینی سوخت مایع با سوخت گازی در قالب ماده 12 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور تعیین 

شده بود.
هم چنین اعتبار مورد نیاز برای توسعه این میدان گازی، 
طبق ابالغ مصوبه هیأت مدیره نفت در دوم آذرماه سال 
1393، 1.404 میلیون دالر )952 میلیون دالر( هزینه های 
و  غیرسرمایه ای  میلیون دالر هزینه های  و 143  سرمایه 
گازرسانی به جزیره کیش طبق اعالم مصوبه هیأت مدیره 
نفت در 17 اردیبهشت ماه سال 1396 برای گازرسانی به 
ریال  میلیارد  و 1.331  یورو  میلیون  جزیره کیش، 476 

تعیین شده بود.
قرار بود میدان کیش در یک فاز خشکی و چهار فاز 
دریایی توسعه یابد. در این راستا پیش از این و قبل از 
این که آمریکا از برجام خارج شود، برای توسعه این میدان 
چند قرارداد محرمانگی امضا شده و شل گزارش نهایی خود 
را ارائه کرده بود. هم چنین شرکت های انی و دو شرکت 
ایرانی غدیر و صانع گزارش نهایی خود را ارائه کرده بودند.

آنطور که شهنازی زاده - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
سابق شرکت مهندسی و توسعه نفت - اعالم کرده بود 
خطوط لوله بین جزیره و شهر آفتاب کشیده شده است. 
پاالیشگاه  آفتاب یک  این میدان در شهر  قرار بود برای 

ساخته شود اما با توجه به کمبود خوراک پاالیشگاه های 
فازهای 6 تا 8 و پاالیشگاه جم قرار است گاز این میدان به 

عسلویه منتقل شود.
فاز 2 و 3 در انتظار سرمایه گذار

اختیار شرکت توسعه  از  این میدان  درنهایت توسعه 
پارس  به شرکت نفت و گاز  و مهندسی نفت خارج و 
محول شد و این شرکت هنوز درباره این که توسعه این 
میدان توسط شرکت های داخلی صورت بگیرد یا خارجی، 
تصمیمی نگرفته است. از سوی دیگر محمد مشکین فام 
- مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس - در یک نشست 
شرکت های  هم  داد:  توضیح  باره  این  در  خود  خبری 
این  باید  کرده اند،  مراجعه  ما  به  خارجی  هم  و  داخلی 
مساله را بررسی و با وزرات نفت هماهنگ کنیم، سپس 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
چهارمین  و  بیست  حاشیه  در  هم چنین  مشکین فام 
نمایشگاه بین المللی نفت به تالش برای جذب سرمایه گذار 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  کیش  گازی  میدان  توسعه  در 
میدان با پیشرفت حدود 70 درصدی به این شرکت تحویل 
جذب  دنبال  به  آن  و 3   2 فازهای  توسعه  برای  و  شد 
سرمایه گذار هستیم. فاز نخست توسعه میدان کیش با 
هدف تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب تقریباً آماده 

است و تنها بخش باقیمانده این فاز، انتقال گاز تولیدی به 
مبادی پاالیشگاه و تسویه نهایی آن است.

بر اساس این گزارش، حجم گاز درجای میدان کیش 
55.5 تریلیون فوت مکعب با ضریب بازیافت 70 درصد 
بشکه  میلیون  میدان 514  این  گازی  میعانات  حجم  و 
است. حجم گاز قابل استحصال میدان گازی کیش 38.3 
تریلیون فوت مکعب از سازندهای چنگان و داالن فوقانی 
است. قرار است در فاز اول از این میدان یک میلیارد فوت 
مکعب در روز معادل 28.3 میلیون مترمکعب گاز تولید 
تولید 5  پتانسیل  شود. مخزن گازی کیش در مجموع 

میلیارد فوت مکعب را دارد.

 رویترز گزارش داد
قیمت نفت تا پایان سال شاهد روند صعودی است

مطابق با نظرسنجی رویترز در بین کارشناسان، قیمت نفت از ابتدای سال 
جاری به میزان 30 درصد به دلیل افزایش تقاضا و کاهش تولید نفت اوپک 
افزایش یافته است. تخمین تحلیلگران بر ادامه روند افزایش قیمت ها تا پایان 

سال است و اینکه باالی نفت 60 دالر باقی خواهد ماند.
توانست رکورد  بازار بورس  از خبرگزاری رویترز،  به نقل  ایلنا  به گزارش 
افزایش  رشد  از  نشان  که  کند  تجربه  جاری  سال  ابتدای  از  را  جدیدش 

شاخص های انرژی در »اس اند پی« داشت.
شاخص شرکت های نفتی در سال جاری میالدی به طور کلی 13 درصد 
کاهش داشت در حالی که شاخص کل 10 درصد با افزایش رو به رو بود. در 
طول پنج سال گذشته شاخص شرکت های نفتی 31 درصد کاهش داشته  
است در صورتی که شاخص کل »اس اند پی« نزدیک به 60 درصد افزایش 

داشته است.
»تریپ رودگرز« مدیر عملکرد صندوق سرمایه گذاری »هنسی« می گوید: 
»تهدیدی که سرمایه گذاران بورس را تهدید می کند این است که آنها احساس 
می کنند باید تالفی کنند و ممکن است همین منجر به عدم خرید و فروش 
سهم های زیادی شود. مواقع زیادی اتفاق می افتد که سرمایه گذار نمی خواهد 

سهم را بفروشد به این امید که قیمت ها باالتر رود«
حس بیم و هراس که در بین سرمایه گذاران وجود دارد به وجود اختالف 

زیاد بین قیمت بازار انرژی و عملکرد بورس دامن زده است.
مطابق با نظرسنجی رویترز در بین کارشناسان، قیمت نفت از ابتدای سال 
جاری به میزان 30 درصد به دلیل افزایش تقاضا و کاهش تولید نفت اوپک 
افزایش یافته است. تخمین تحلیلگران بر ادامه روند افزایش قیمت ها تا پایان 

سال است و اینکه باالی نفت 60 دالر باقی خواهد ماند.

به نظر می رسد کمپانی های انرژی همچنان از بازار بورس عقب بیفتند تا 
جایی که بخش انرژی بازار بورس با سه و شش دهم درصد کاهش از ابتدای 
چهار ماهه گذشته روبه رو بوده است. در صورتیکه در همین مدت شاخص 
کل »اس اند پی« بیش از سه درصد در مدت مشابه افزایش واحد داشته 
است و در روز چهارشنبه گذشته نیز قله جدیدی را ایجاد کرد و به بیشترین 

میزان خود رسید.
کارشناسان تحلیلی شرکت »پارسلی انرژی« و »دیاموند بک« معتقدند که 
سرمایه گذاران امیدوارند که بورس ها بتوانند قیمت باالی 60 دالر در بشکه 
خود را حفظ کنند. کمپانی های سوختی در این بازی برنده می شوند که سعی 

کنند شاخص هایشان را با توجه به باال رفتن هزینه های تولید همچنان باال 
نگه دارند.

»نوآح بارت« کارشناس تحلیلی بازار »جانوس هندرسون« که در شرکت های 
افزایش های  بین  فاحش  اختالف  می گوید  است،  فعال  نیز  سرمایه گذاری 
بازار های انرژی و عملکرد پایین بورس های آن ممکن است منجر به افزایش 
تالش ها بین معامله گران برای سود بیشتر شود. کمپانی های سوختی باید به 
سرمایه گذاران این اطمینان را بدهند که سهمشان از مقدار خاصی پایین تر 

نخواهد آمد.
که  می رسد  گوش  به  صدا  این  آوازه  بلند  ها   شرکت  میان  در  ویژه  به 
سرمایه گذاران را به این تشویق می کنند که به ما اطمینان کنید! ما به جای 
اندوختن سرمایه در میادین استخراج و توزیع نفت، نقدینگی به بازار بورس 

تزریق خواهیم کرد تا رونق به آن بازگردد.
به طور کلی سرمایه گذاران اصلی و عمده اندکی محافظه کاری نسبت به 
سرمایه گذاران خرد از خود نشان می دهند. مطابق مطلب منتشره از »بانک 
آمریکا« مدیران مجموعه »گلوبال فاند« به میزان سه درصد نقدینگی پس از 

کاهش 10 درصدی خود به بازارشان تزریق کرده اند.
»آدریان هلفرد« کارشناس شرکت »وست وود هولدینگ« معتقد است: 
»تسال«  چون  هایی  شرکت  بی سابقه  رونق  و  انرژی  جانبی  سهام  رشد 
موجب شده که سهام کمپانی های انرژی کاهش یابد. اگرچه قیمت های 
نفت به ثبات کافی برسد سرمایه گذاران انرژی دیگر نگران این نخواهند 
بود که قربانی یک کاهش شاخص دیگر شوند. در بازار بورس انرژی اگرچه 
قیمت سوخت در حال افزایش است ولی شاهد مقطع پر ریسکی در آن 

هستیم.

روزنامه صبح ایران


