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تحلیل قیمت
در هفته آخر اكتبر  ،2018قیمت گاز تقريبا در اكثر بازارهای جهان روند كاهنده را تجربه نمود .به گونهای كه قیمت تك
محموله الانجی در بازار شمالشرق آسیا در روز سیام اكتبر به  8/88دالر در هر میلیون بیتیيو رسید كه نسبت به هفته
گذشته  0/8دالر در هر میلیون بیتیيو كاهش را نشان میدهد .تداوم كاهش مصرف گاز به دلیل افت گرمای هوا در اين
منطقه و درنتیجه تضعیف میزان استفاده از سیستم سرمايشی و همچنین تالش در جهت راه اندازی رآكتورهای اتمی بیشتر
در اين منطقه ،سبب تقلیل قیمت بوده است .اما قیمت گاز در بازار «هنریهاب» آمريكا كماكان از يك روند باثبات تبعیت
نمود به طوری كه قیمت هر میلیون بیتیيو گاز در اين بازار تنها با يك سنت تغییر 3/27 ،دالر در هر میلیون بیتیيو داد و
ستد شد .بازار گاز اروپا نیز مشابه بازار آسیا ،به علت برخورداری از ماليم شدن تدريجی دمای هوا و تا حدی استفاده از انرژی-
های تجديدپذير ،با كاهش تقاضای گاز روبرو بود كه اين امر باعث پايین آمدن قیمت معامالتی تكمحموله الانجی در اين
بازار گشت تا جايی كه قیمت الانجی در روز سیام اكتبر  2018با  70سنت در هر میلیون بیتیيو كاهش نسبت به هفته
گذشته به  8/15دالر در هر میلیون بیتیيو رسید.
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جدول تراز جايگزينی يك بشكه نفت خام با گاز طبیعی (قیمتها مربوط به روز سیام اكتبر  2018است)
منطقه

1

قیمت نفت خام

قیمت یک میلیون بیتییو نفت خام

قیمت گاز

تراز جایگزینی یک بشکه نفت خام با گاز

(دالر در بشکه)

(ارزش حرارتی 2یک بشکه نفت÷قیمت نفت خام)

(دالر در میلیون بیتییو )

(قیمت گاز÷ ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام)

آمریکای شمالی ()WTI

66/18

)66/18( ÷ 5/8=11/41

( 3/27هنری هاب)

11/41 ÷ 3/27 = 3/49

اروپا () Brent

75/83

)75/83( ÷ 5/8=13/07

( 8/15جنوب غرب اروپا)

13/07 ÷ 8/15 = 1/604

اروپا () Brent

75/83

)75/83( ÷ 5/8=13/07

( 8/19انبیپی انگلیس)

13/07 ÷ 8/19 = 1/596

 :1چنانچه گاز جايگزين نفت شود ،با پول يك بشكه نفت خام میتوان معادل اين نسبت ارزش حرارتی اما بشكل گاز خريداری كرد.
 :2ارزش حرارتی يك بشكه نفت خام تقريبا برابر با  5/8میلیون بیتیيو است.

توضیح :در صورتیكه در بخش پايیندستی بازار آمريكا ،از نفتخام به جای گاز طبیعی به عنوان خوراك اين واحدها استفاده
گردد  ،صرفنظر از مالحظات و الزامات فنی موردنیاز ،بايستی كمتر از  4برابر هزينه كرد )11/41÷3/27=3/49(.يا به عبارت
ديگر استفاده از گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرفی اين كشور ،هزينههای تامین خوراك را به يك چهارم تقلیل میدهد،
يعنی با هزينه  66/18دالری خريد يك بشكه نفتخام در بازار آمريكا میتوان  3/49برابر ارزش حرارتی بیشتری با خريد گاز
در همان بازار كسب نمود.
جدول مقايسهای قیمت گاز و ارزش حرارتی نفت خام در بازارهای مختلف
قیمت نفت خام برنت

قیمت گاز در بازارهای مختلف(میلیون بی تی یو)

تاريخ

دالر در هر

دالر در هر

شمال شرق

بشكه

جنوب غرب

ان بی پی

هنری هاب

بلند مدت

تیتی اف

میلیون بیتیيو

آسیا

اروپا

انگلیس

آمریکا

ژاپن

هلند

2018/10/24

78/24

13/49

9/39

8/59

8/47

3/42

11/84

8/21

2018/10/25

78/20

13/48

9/04

8/44

8/40

3/39

11/84

8/29

2018/10/26

78/30

13/50

8/90

9/20

8/12

3/27

11/84

8/15

2018/10/29

78/46

13/53

8/90

8/23

8/35

3/20

11/84

8/03

2018/10/30

75/83

13/07

8/88

8/15

8/19

3/27

11/85

8/15

توضیح :جدول فوق ،مقايسه قیمت گاز و ارزش حرارتی نفتخام در بازارهای مختلف جهان را برحسب دالر در هر میلیون
بیتیيو نشان میدهد .همانطور كه مالحظه میگردد قیمت گاز در بازار آمريكا از كمترين و در بازار شمال شرق آسیا از
بیشترين ارزش برخوردار است .از آنجايی كه اختالف قیمت گاز با ارزش حرارتی نفت خام در بازار آمريكا زياد است لذا
درصورت امكان پذيری فنی ،جايگزينی نفت با گاز از صرفهجويی اقتصادی برخوردار خواهد بود.
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تحوالت بازار گاز
 طبق آخرين بررسی انجام شده توسط وزارت منابع طبیعی چین ،میزان ذخاير قابل استحصال گازهای نامتعارف اين
كشور حدود  152تريلیون متر مكعب تخمین زده شده است كه از اين میزان 122 ،تريلیون متر مكعب گاز شیل و
مابقی  30تريلیون متر مكعب آن ،زغال سنگ متان 1می باشد .همچنین مقدار بالقوه هیدرات متان چین كه در زير
دريا قرار دارد ،تقريبا  80میلیارد تن معادل نفت خام تخمین زده شده است .شايان ذكر است ارقام مذكور بسیار
بیشتر از برآوردهای قبلی می باشند .تاكنون جزئیاتی در خصوص میزان واقعی گاز شیل و زغال سنگ متان كه قابل
تولید باشد ،اعالم نشده است .در هر حال با توجه به روند فزاينده تقاضای گاز اين كشور و مالحظه ذخاير گازی
نامتعارف چین ،می توان پیش بینی كرد اين كشور در آينده نزديك درصدد تالش برای افزايش تولید داخلی گاز و
كاهش وابستگی به گاز و الانجی وارداتی خواهد بود.
 شركت عمان الان جی آمادگی خود برای مذاكره درخصوص قراردادهای جديد بعد از سال  2025را اعالم نمود .از
آنجايی كه قرارداد بلندمدت بیش از هشت میلیون تن صادرات ساالنه الانجی عمان به خريدارانش در حال انقضاء
است ،لذا اين كشور از هم اكنون به دنبال بازاريابی و انعقاد قراردادهای فروش جديد میباشد .شايان ذكر است بیشتر
قراردادهای فعلی عمان مبتنی بر شرايطی مانند مقصد مشخص و فرمول قیمت وابسته به نفت خام می باشند كه با
توجه به شرايط بازار و تغییر نگرش خريداران ،احتمال كمی وجود دارد كه با اين شرايط تمديد شوند .زيرا خريداران
الان جی بیشتر ترجیح می دهند قرارداد از شرايط منعطف تری برخوردار بوده و به موضوع تامین امنیت عرضه نیز،
توجه خاصی مبذول گردد .قرارداد صادرات ساالنه بیش از هفت میلیون تن الانجی اين كشور به شركتهای ژاپنی و
كره جنوبی تا سال  2025خاتمه خواهد يافت و عالوه برآن ،قرارداد ديگری نیز به میزان ساالنه  1/5میلیون تن ،در
سال  2026منقضی خواهد شد.


واردات الانجی اروپا در حال افزايش بوده اگرچه هنوز به سطح واردات سال 2011نرسیده است .با توجه به تداوم
كاهش تولید داخلی گاز اروپا ،خريداران اين منطقه درصدد افزايش واردات الانجی در سومین سال متوالی به
منظور پاسخگويی به نیاز فزاينده گاز در بخش نیروگاهی میباشند .از ديگر عواملی كه باعث تشديد نیاز وارداتی اروپا
در سال جاری شد می توان به كاهش تولید برق آبی در اسپانیا ،ايتالیا و پرتغال و همچنین توقف برنامه ريزی نشده
نیروگاه اتمی فرانسه در سال  2017اشاره نمود .واردات الانجی اتحاديه اروپا در سال گذشته تقريبا 13درصد از
سهم تجارت جهانی اين محصول را در برداشت ،كه معادل واردات روزانه  145میلیون متر مكعب گاز به اين كشورها
میباشد .اگرچه اين میزان واردات الانجی بسیار كمتر از معادل روزانه  210میلیون متر مكعب گازی است كه
اتحاديه اروپا در سال  2011وارد میكرد .شايان ذكر است سیزده كشور عضو اتحاديه اروپا از جمله اسپانیا ،فرانسه،
ايتالیا ،پرتغال و انگلیس از خريداران اصلی الانجی اروپا به شمار می آيند.
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Coal-bed Methane
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