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روند قيمتها
در هفته منتهی سوم ماه سپتامبر  ،قیمت تکمحمولههای الانجی در بازار گاز شمال شرق آسیا با  60سنت

12
افزایش 98/

نسبت به گزارش هفته قبل به  4/4دالر در میلیون بیتییو افزایش یافت و در روندی مشابه در بازار گاز جنوب غرب

139/12/

اروپا نیز قیمت تکمحمولهها الانجی با  30سنت افزایش نسبت به هفته قبل به  3/95دالر در هر میلیون بیتییو

8

افزایش یافت.
جدول  :1قیمت گاز در بازارهای مختلف(دالر در هر میلیون بیتییو)

توضیح :قیمت دبلیو تی آی  2020/9/3برابر  41/37دالر در هر بشکه
منبع :دبیرخانه جیئیسیاف

در بازار گاز شمال شرق آسیا ورود تقاضاهای جدید خرید از سوی کشورهای چین،کرهجنوبی و ژاپن به منظور تامین
تقاضای زمستانی و تحویل در ماههای اکتبر و نوامبر از عوامل رشد قیمت تکمحمولهها در بازار گاز شمال شرق آسیا
شد .در حال حاضر قیمت شاخص قیمتتکمحمولههای انتشار یافته توسط موسسه آرگوس برای منطقه شمال شرق
آسیا و تحویل در نیمه اول ماه اکتبر در محدوده  4/45الی  4/90در هر میلیون بیتییو برای تحویل نیمه دوم این ماه
در محدوه  4/50الی  4/90دالر در هر میلیون بیتییو قراردارد .در عین حال عدم اطمینان در زمان شروع مجدد به
فعالیت مجتمع "کامرون "1باعث شده است تا برخی از خریداران با منابع متنوع به منظور تامین تعهدات کوتاه مدت
خود اقدام به خرید تکمحمولهها نمایند که این امر منجر به افزایش قیمت گاز در بازار گاز تیتیاف اروپا و در نتیجه
افزایش قیمت تکمحمولهها در بازار آسیا شده است .با توجه تخریب بخشی از زیر ساختهای انتقال برق در منطقه
لوئیزیانا بدلیل وقوع تندباد "لورا" انتظار میرود عملیات بارگیری محمولهها در مجتمع کامرون با تاخیر بیشتری مواجه
شود و منجر به رشد بیشتر قیمت تکمحمولهها در هفتههای آینده شود.

 1مجتمع الانجی کامرون در لوئیزیانای آمریکا واقع شده است .این مجتمع دارای سه واحد تولید به مجموع ظرفیت تولید  14میلیون تن الانجی
در سال میباشد که آخرین واحد تولید این مجتمع در ماه مه سال  2020به بهرهبرداری رسید 50/02 .درصد این مجتمع متعلق به شرکت سمپرا
و باقی مانده آن بطور مساوی( 16/6درصد) متعلق به شرکتهای توتال و میتسوئی و سرمایه گذاری الانجی ژاپن میباشد.
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شکل  :1نمودار قیمت گاز طبیعی در مقایسه با نفت برنت

منبع :بر اساس دادههای دبیرخانه جیئیسیاف

در بازار گاز جنوب غرب اروپا ،قیمت تکمحمولهها تحت تاثیر ادامه روند صعودی گزارش قیمت گاز در بازار تیتیاف
برای ماههای سپتامبر و اکتبر منجر به افزایش قیمت تکمحمولهها شد .در طی هفته با توجه به باالتر قرارگرفتن قیمت
قراردادهای برای تحویل در ماه ژانویه در بازار تیتیاف ،تقاضا برای خرید تکمحمولهها برای تحویل در پایان ماه سپتامبر
افزایش و منجر به افزایش قیمت تکمحمولهها در بازار گاز جنوب غرب اروپا شد .در عین حال این امر باعث خواهد شد
تا تعداد تکمحمولههای در دسترس برای ماه اکتبر و نوامبر افزایش یابد .انتظار میرود تقاضای الانجی منطقه اروپا با
پائین تر قرارگرفتن قیمت قراردادهای گاز برای فصل آخر سال  2020در بازار تیتیاف نسبت به قرادادهای فصل دوم و
سوم سال  ،2021افزایش یافته و کشورهای مصرف کننده اقدام به حفظ گاز ذخیره شده نماید.
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افزایش تولید گاز طبیعی چین
تولید گاز طبیعی شرکت
بزرگترین
پتروچاینا،
تولیدکننده گاز داخلی چین
طی سه ماه دوم سال 2020
علی رغم کاهش تقاضا و
شیوع ویروس کرونا با
12درصد افزایش به 28/3
میلیارد مترمکعب رشد
یافت.

تولید گاز طبیعی شرکتهای پتروچاینا ،سینوپک و سیاناواوسی چین علیرغم کاهش تقاضا بهدلیل شیوع ویروس
کرونا ،در سه ماهه دوم سال  2020نسبت به زمان مشابه سال قبل با  9/42درصد افزایش به  41/91میلیارد متر
مکعب رسید .همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است تولید هر سه شرکت تولید کننده داخلی گاز طبیعی
چین طی این دوره افزایش یافته است و تولید گاز شرکت پتروچاینا که بزرگترین تولیدکننده گاز داخلی چین
میباشد طی این دوره با 12درصد افزایش به  28/3میلیارد مترمکعب رسید و میزان واردات از  1/9در فصل دوم
سال گذشته به  1/7میلیارد مترمکب کاهش پیدا کرد.
جدول  :2تولید گاز سه شرکت مهم تولید کننده گاز چین در سه ماهه دوم  ( 2020میلیارد مترمکعب)

نام شرکت

30/06

27/29

داخلی

28/32

25/36

واردات

1/74

1/93

سینوپک

7/43

7/18

سیاناواوسی

4/43

3/83

داخلی

2/98

2/39

واردات

1/45

1/44

پتروچاینا

منبع:

در ادامه سال  2020چنانچه
مصرف در سطوح کنونی
باقی بماند و برداشت
کنندگان محمولههای الان-
جی برای جبران تعهدات
"برداشت یا پرداخت*"
اقدام به دریافت محموله-
های لغو شده نمایند ،میزان
تولید گاز داخلی چین به
ناچار کاهش خواهد یافت.

*Take-Or-Pay

سه ماه دوم سال  2020سه ماهه دوم سال 2019

آرگوس الانجی

در شش ماه ابتدائی سال 2020مصرف گاز چین ،به  156میلیارد مترمکعب رسید که  4/2درصد بیشتر از سال
گذشته است ،درحالیکه میزان تولید گاز داخلی با  9/9درصد رشد به  95میلیارد مترمکعب و میزان واردات گاز از
طریق خط لوله و الانجی با  3/3درصد افزایش به  66/7میلیارد متر مکعب افزایش یافت .این بدان معنی است که
نزدیک به  4درصد گاز تولید شده به مخازن ذخیرهسازی ارسال شده است .سه شرکت مذکور 82 ،درصد تولید گاز
داخلی چین را در سه ماهه دوم سال  2020را برعهده داشتند .میزان کل تولید گاز داخلی چین در این بازه زمانی
با رشد  12درصدی نسبت به سال گذشته 47/3 ،میلیارد مترمکعب گزارش شده است .اگرچه در سالهای اخیر،
سیاست چین همواره بر افزایش تولید گاز داخلی برای تأمین نیازهای رو به گسترش انرژی استوار بوده است ،اما در
ماههای پیش رو چنانچه رشد تقاضا وجود نداشته باشد و خریداران چینی نیز برای جبران تعهدات "برداشت یا
پرداخت" اقدام به دریافت محمولههای لغو شده نمایند ،میزان تولید گاز داخلی به ناچار کاهش خواهد یافت.
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الزم به ذکر است پتروچاینا که بزرگترین واردکننده گاز چین نیز میباشد ،در واردات گاز طبیعی در نیمه نخست
امسال 1/72 ،میلیارد دالر ضرر کرده است زیرا قیمت گاز وارداتی بیشتر از سقف تعیینشده توسط دولت برای فروش
گاز داخلی بوده است.

مقررات دولت برزیل برای افزایش رقابت در بازار گاز
دولت برزیل به منظور
افزایش رقابت در بازار گاز،
بهرهبرداری از زیرساخت-
های توزیع و انتقال گاز به
منظور توسعه بازار داخلی
اقدام به وضع مقررات جدید
در راستای واگذاری
زیرساختهای بخش میان-
دستی صنعت نفت و گاز به
اشخاص ثالث نموده است.
تاکنون شرکت دولتی
اجازه
"پتروبراس"
دسترسی سایر وارد
کنندگان را به پایانههای
تحت مالکیت خود نمیداده
است ،اما اکنون در حال
واگذاری ظرفیت خالی
پایانه "باهیا" به بخش
خصوصی میباشد.

دولت برزیل به منظور افزایش رقابت در بازار گاز ،بهرهبرداری از زیرساختهای توزیع و انتقال گاز و توسعه بازار
داخلی اقدام به وضع مقررات جدیدی نموده است .مقررات جدید در راستای واگذاری زیرساختهای بخش میاندستی
صنعت نفت وگاز برزیل به اشخاص ثالث 2بوده و باعث افزایش رقابت ،کاهش قیمت گاز و افزایش تقاضا خواهد شد.
طبق گزارش وزارت انرژی و معادن برزیل ،اگرچه شیوع ویروس کرونا باعث افت تقاضای گاز شده است ،لیکن این
کشور توان کافی برای افزایش تقاضا را دارد .تقاضای گاز برزیل در ماه ژوئن سال جاری با  13درصد افزایش نسب به
ماه مه به  61میلیون مترمکعب در روز رسید ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان نسبت به سال گذشته 8
درصد کمتراست .همچنین واردات گاز در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 ،درصد افزایش داشته است.
در ماه ژوئن ،میزان واردات گاز از طریق خط لوله از کشور بولیوی به ظرفیت  30میلیون مترمکعب در روز به 14/6
میلیون مترمکعب در روز رسید که کمتر از نصف ظرفیت آن است .الزم به ذکر است که از سال  ،2015از ظرفیت
این خط به صورت کامل استفاده نشده است .ظرفیت پایانه های واردات الانجی این کشور نیز همچنان بال استفاده
مانده است بطوریکه در ماه ژوئن امسال تنها  250هزار مترمکعب گاز از طریق این پایانهها وارد شبکه توزیع شده
است .برزیل  4پایانه واردات ال ان جی دارد که سه پایانه متعلق به شرکت دولتی "پتروبراس" میباشد و درحال
حاضر تنها دو پایانهها "باهیا" و "پکم" در حال فعالیت میباشند .شرکت "پتروبراس" تاکنون اجازه دسترسی سایر
واردکنندگان را به پایانههای تحت مالکیت خود نمیداده است ،اما اکنون در حال واگذاری ظرفیت خالی پایانه "باهیا"
به بخش خصوصی میباشد .در عین حال پایانه "پکم" با ظرفیت تزریق گاز به میزان  21میلیون مترمکعب در روز،
در ماه ژوئن بال استفاده ماند .این پایانه به شبکه توزیع گاز برزیل متصل نمیباشد و سوخت نیروگاه  1/5گیگاواتی
"سرجیپه" را تأمین می نماید .این نیروگاه در ماه مارس آغاز به کار کرده است اما در ماه ژوئن به دلیل تولید برق
فراوان از منابع انرژی تجدیدپذیر (آب و باد) عمالً سوختی مصرف نکرده است.

بر اساس گزارش موسسه افزایش ظرفیت تبدیل مجدد به گاز جهان

وودمکنزی ظرفیت تبدیل
مجدد به گاز درحال ساخت
جهان در سال  2020به 144
میلیون تن رسید که
حداکثر میزان مشاهده
شده طی ده سال اخیر
است .این ظرفیتها شامل

بر اساس گزارش موسسه "وودمکنزی" ظرفیت تبدیل مجدد به گاز درحال ساخت جهان در سال  2020به 144
میلیون تن خواهد رسید که حداکثر میزان مشاهده شده ده سال اخیر است .این ظرفیتها شامل احداث  33پایانه
جدید به ظرفیت  92/8میلیون تن و توسعه ظرفیت پایانههای در حال بهرهبرداری به میزان  51میلیون تن میباشد.
واضح است چین که دارای باالترین رشد تقاضای گاز جهان می باشد ،مهمترین نقش را در افزایش ظرفیت تبدیل
مجدد به گاز جهان داشته باشد و بیش از نیمی از ظرفیتهای جدید به میزان  52/6میلیون تن که  22/4میلیون
تن آن ظرفیتهای جدید میباشد ،از سوی این کشور میباشد .بخشی از شتاب چین برای احداث پایانههای جدید

Third Party Access 2

صفحه 5
مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

احداث  33پایانه جدید در
حال احداث به ظرفیت
 92/8میلیون تن و توسعه
ظرفیت پایانههای در حال
بهرهبرداری به میزان 51
میلیون تن میباشد.

طبق اعالم شرکت
"نواتک" چهارمین واحد
تولید الانجی مجتمع
"یامال" به ظرفیت تولید
یک میلیون تن الانجی
در سال و بهره گیری از
فنآوری توسعه یافته
داخلی در روسیه تا
انتهای سال  2020به بهره
برداری خواهد رسید.
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و یا توسعه ظرفیت پایانههای در حال بهره برداری ناشی از ایجاد شرکت جدید "پایپچاینا" و تملک تعدادی از
پایانههائی متعلق به شرکتهای دولتی میباشد .در سایر نقاط آسیا ،شیوع ویروس کرونا تا کنون سبب تاخیر در
احداث زیرساختهای خطوطلوله و محدویت در ارسال گاز از پایانهها شده است .همچنین هند نیز در حال احداث
 5پایانه تبدیل مجدد به گاز به ظرفیت  20میلیون تن در سال میباشد.
در منطقه اروپا تا سال  ،2025طرفیت تبدیل مجدد به گاز با توسعه ظرفیت تبدیل مجدد به گاز کشورهای هلند،
لهستان ،فرانسه ،یونان و انگلستان  13میلیون تن افزایش خواهد یافت .همچنین انتظار میرود تا پایان سال جاری
هفت طرح جدید توسعه به مرحله تصمیم گیری نهائی ساخت برسد.
شایان ذکر است که در سال جاری منطقه جنوب غرب آسیا مهمترین منطقه برای توسعه ظرفیت تبدیل مجدد به
گاز جهان بوده است و کشورهای ویتنام و میانمار موفق به تکمیل و افزایش ظرفیت تبدیل مجدد به گاز شدهاند.

ارسال محموله الانجی شرکت نواتک روسیه به اماراتمتحدهعربی
اولین محموله الانجی شرکت "نواتک" روسیه به امارات ارسال گردید .این محموله از تولیدات مجتمع الانجی
"یامال" به پایانه "جبلعلی" اماراتمتحدهعربی ارسال شده است .الزم به ذکر است که مجتمع "یامال" روسیه در
سال  2017با سه واحد تولید الانجی به ظرفیت تولید ساالنه  16/5میلیون تن الانجی در سال به بهره برداری
رسید و این در حالی بود که به علت شرایط جوی و مساعد بودن شرایط قطبی ظرفیت تولید این مجتمع به 17/5
میلیون تن در سال رسید که باالتر از ظرفیت اسمی تولید این مجتمع می باشد .عالوه بر این روسیه اعالم نموده
است که چهارمین واحد تولید الانجی این مجتمع نیز تا انتهای سال  2020با فنآوری روسیه به بهره برداری
خواهد رسید .قابل ذکر است که در مجتمع "یامال" شرکت های فعال بزرگ در حوزه انرژی سرمایه گذاری نمودهاند.
در این رابطه شرکت "نواتک" روسیه با داشتن  50/1درصد بزرگترین سهامدار این مجتمع می باشد و شرکت های
"توتال" فرانسه و "سیانپیسی" چین به ترتیب با داشتن  20و  9/9درصدی دومین و سومین سهامداران این
مجتمع می باشند.

در حال حاضر چین یکی از
بزرگترین

واردکنندگان

اولین معامله الکترونیکی الانجی در چین
چین طی روزهای اخیر اولین معامله الکترونیکی محموله های الانجی را به طور آزمایشی آغاز کرده است .در این
رابطه این معامالت تحت شرایط و قوانین بازار بورس شانگهای و به طور آزمایشی برای برخی معامله گران بینالمللی

محموله های الانجی بوده
و انتظار میرود با ورود صورت گرفت .در این معامالت شرکت های "ساینوپک" و "سیاناواوسی" چین خریداران این محموله ها از طرف
شرکت "سیاناواوسی" به خارجی بودند که حجم یکی از این معامالت به  130هزار تن رسید .با توجه به حجم مناسب بازار محموله های
حوزه تجارت الکترونیک الانجی چین به نظر می رسد این کشور توانایی و ظرفیت مناسبی برای اینگونه بازارهای معامالتی محموله های
الانجی سایر شرکت های الان جی را به صورت الکترونیکی داشته باشد .شایان ذکر است در حال حاضر چین به عنوان یکی از بزرگترین
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چینی نیز اقدامات مشابهی واردکنندگان محموله های الانجی میباشد و شرکت "سیاناواوسی" قصد دارد در آینده به طور فعال در تجارت
انجام دهند.
الکترونیک محموله های الانجی ورود کند .بسیاری از کارشناسان معتقدند که این امر میتواند منجر به ایجاد
انگیزههای مشابه برای سایر شرکت های چینی به منظور ورود به بازار های الکترونیک حوزه انرژی شود.
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